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বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাভে ৩২৫ মক্াটি টাক্া মবহাত  

 

উন্নত ও োভো ডিডক্ৎসা মেভত রাজধানী ঢাক্াসহ সারা মেশ মেভক্ মরাগীরা ডেড় ক্ভর বঙ্গবন্ধু মশখ মুডজব মেডিক্যাে ডবশ্বডবদ্যােয় 

(ডবএসএেএেইউ) হাসোতাভে। তারা এখাভন টিডক্ট মক্ভট ও ডি ডেভয় ডবভশষজ্ঞ ডিডক্ৎসক্ মেখায়, নানা েরীক্ষা-ডনরীক্ষা ক্রায়। 

মসসব অে থ ইউজার ডি ডহভসভব জো হওয়ার ক্ো ডবভশষ তহডবভে। মসখান মেভক্ হাসোতাভের সব খরি মসভর অবডশষ্ট েেযাাংভশর 

৩০ শতাাংশ োওয়ার ক্ো ঝুঁডক্পূর্ থ ডবোগগুভোভত ক্াজ ক্রা ডিডক্ৎসক্-ক্ে থিারীভের। ডক্ন্তু ডনয়ভের মতায়াকা া না ক্ভর মোট  য় 

মেভক্ই ৩০ শতাাংশ টাক্া হাডতভয় ডনভয়ভেন এখানক্ার ডিডক্ৎসক্ ও ক্ে থক্তথা-ক্ে থিারীরা। 

মেভশর ডিডক্ৎসা খাভতর সবভিভয় বড় ও উন্নত এই ডবদ্যােীভে এেন ঘটনা ঘভটভে প্রায় ১২ বের ধভর। ক্র্তথেক্ষ সাংডিষ্ট ব্যডিভের 

ডবরুভে  ইনগত মক্াভনা েেভক্ষে না ডনভয় মক্বে হাডতভয় মনওয়া অডতডরি অে থ মিরত মেওয়ার সুভ াগ ক্ভর ডেভয়ভে; এক্ বেভরই 

ম  টাক্ার েডরোর্ প্রায় ১২ মক্াটি হয় বভে জানান সাংডিষ্ট ব্যডিরা। 

মক্বে তাই নয়, সব থভশষ সরক্াডর ডনরীক্ষায় ডবশ্বডবদ্যােভয় গত এক্ অে থবেভরই সব ডেডেভয় প্রায় ৩২৫ মক্াটি টাক্ার অডনয়ে ধরা 

েভড়ভে। ম  অডনয়ভের প্রডতভবেন এরই েভে জো মেওয়া হভয়ভে স্বাস্থ্য ও েডরবার  ক্ল্যার্ েন্ত্রর্ােভয়। 

এডেভক্ এসব ডবষয় ধরা েড়ার ের নভড়িভড় বভসভে ডবশ্বডবদ্যােয় ক্র্তথেক্ষ। তারা মেতভর মেতভর ডহসাব শুরু ক্ভরভে মক্ মক্াো 

মেভক্ ডক্োভব ক্ত টাক্া মবহাত ক্ভরভে। মস অনুসাভর তারা হাডতভয় মনওয়া অে থ দ্রুত মিরত মেওয়ারও মনাটিশ ডেভয়ভে। অডতডরি 

টাক্া মিরত ডেভত ডবশ্বডবদ্যােভয়র মরডজস্ট্রার অোেক্ িা. এ ডব এে  ব্দুে হান্নান গত ১৯ অভটাবর অডিস  ভেশও জাডর 

ক্ভরভেন। 

ডবএসএেএেইউর ক্ভয়ক্জন সাভবক্ ও বতথোন ক্ে থক্তথার সভঙ্গ ক্ো বভে জানা  ায়, ম  তাডেক্া ক্রা হভে তাভত নাডেোডে 

অভনক্ অোেক্, সাভবক্ এক্াডধক্ উোিা থ, উে-উোিা থসহ ডবডেন্ন ে থাভয়র ক্ে থক্তথা-ক্ে থিারী রভয়ভেন। এ মক্ষভে অোেক্ 

ে থাভয়র এভক্ক্জন বেভর ৩০ মেভক্ ৩৫ োখ টাক্া ক্ভর ডনভয়ভেন। শুধু োইভরাবাভয়ােডজ, োইভরােডজ, েডেকুোর বাভয়ােডজ 

অযান্ড বাভয়াভক্ভেডস্ট্র ডবোগই নয়; অন্য সব ডবোভগরই ডিডক্ৎসক্, নাস থ, ক্ে থক্তথা-ক্ে থিারীরা ডবডেন্ন হাভর ডবডধবডহর্ভ থতোভব ইউজার 

ডির োগ ডনভয়ভেন। এ মক্ষভে সাধারর্ ডবোভগর ক্ে থক্তথা-ক্ে থিারীরা ডনভয়ভেন ১০ শতাাংশ ক্ভর,  াঁরা  ভেৌ ইউজার োতা োওয়ার 

ক্ো নয়। অন্যডেভক্ োইভরাবাভয়ােডজ, োইভরােডজ, েডেকুোর বাভয়ােডজ অযান্ড বাভয়াভক্ভেডস্ট্র ডবোভগর  াঁরা মোট  ভয়র ওের 

৩০ শতাাংশ ডনভয়ভেন, তাঁরা  ার  ার োভগর অডতডরি অে থ মিরত মেভবন। তভব এই মেডর্র সবাই এখন টাক্া মিরত মেওয়ার শাডি 

এড়াভনার েে খ ুঁজভেন।  র প্রােডেক্ ডহসাব অনুসাভর মক্বে ইউজার ডি বাবেই প্রায় ৯০ মক্াটি টাক্া মিরত ডেভত হভত োভর। 

ডনরীক্ষা ডবোভগর নডে মেভক্ জানা  ায়, ডবএসএেএেইউভত ২০১৭-১৮ অে থবেভর ৩০টি খাভত প্রায় ৩২৫ মক্াটি টাক্ার অডনয়ে 

োওয়া মগভে। িেডত বেভরর জানুয়াডর মেভক্ োি থ ে থন্ত ডনরীক্ষাক্াভে ডনরীক্ষক্েে মেখভত োয় ম  মবশ ক্ভয়ক্টি প্রক্ভের  ওতায় 

মক্নাক্াটার মক্াভনা োউিার মনই।  বার ডবভেডশ অডতডেভের উেডস্থ্ডতভত ডবডেন্ন  ভয়াজভনর ডবেরীভত ব্যভয়র ডহসাব ডেভেও মক্ান 

অডতডের জন্য ক্ত টাক্া ব্যয় হভয়ভে এবাং তাঁরা মক্াোয় ডেভেন এর মক্াভনা ডবে-োউিার মনই। এেনডক্ জন্মগত হৃভেরাগীভের 

ডিডক্ৎসার তহডবে মেভক্ খরভির ডহসাভবও গরডেে রভয়ভে। অভনক্ ডবোভগর টাক্া ডবশ্বডবদ্যােভয়র মূে তহডবভে জো না ডেভয় ডনজ 

ডনজ ডবোগীয় ডহসাভবই মরভখ মেওয়া হভয়ভে। 

স্বাস্থ্য েন্ত্রর্ােভয় োোভনা নডে মেভক্ জানা  ায়, ইউজার ডিসহ  ভরা ক্ভয়ক্টি খাভতর প্রায় ১২৮ মক্াটি টাক্া ডবশ্বডবদ্যােভয়র মূে 

তহডবভে জো হয়ডন। এ োড়া প্রায় ৪৫ মক্াটি টাক্া ক্ে জো মেওয়া হভয়ভে মক্াভনা মক্াভনা তহডবভে। প্রায় ৪৮ মক্াটি টাক্ার সঠিক্ 

ডবে-োউিার মনই। এেন ঘটনাও  ভে, ম খাভন ক্াজ না ক্ভরই ঠিক্াোডর প্রডতষ্ঠানভক্ ডবে মেওয়া হভয়ভে। 



ডবশ্বডবদ্যােয় ডসডন্ডভক্ভটর ডসোন্ত োড়াই ১০ মক্াটি টাক্া দুই ইউডনভটর ক্ে থক্তথা-ক্ে থিারীভের েভে বণ্টন ক্রা হভয়ভে। বজথয 

ব্যবস্থ্ােনা ইউডনভটর টাক্া খরভির মক্ষভেও অডনয়ে মেভয়ভে অডিট টিে। টাক্ার নয়েয় হভয়ভে গভবষর্াগাভরও। মসখান মেভক্ প্রায় 

 ড়াই মক্াটি টাক্া স্থ্ানান্তর হভয়ভে অডনয়ভের োেভে। রয় ডবডধ অোন্য ক্ভর খরি ক্রা হভয়ভে প্রায় ২০ মক্াটি টাক্া। অডনয়ডেত 

ক্ে থিারীভের মবতন-োতা বাবে খরভির ডবেরীভত মক্াভনা মরডজস্টার বা স্বাক্ষর মেখাভত োভরডন ক্র্তথেক্ষ। 

মরডজস্ট্রার এ ডব এে  ব্দুে হান্নান এ ব্যাোভর ক্াভের ক্ণ্ঠভক্ বভেন, ‘অডিট  েডি এক্টি িেোন প্রডরয়া।  েরা মসই প্রডরয়া 

অনুসরর্ ক্ভর এভগাডে। ইউজার ডি ডনভয় জটিেতা অভনক্ ডেন  ভগর। গত বের ক্ভয়ক্টি ডবোগ মেভক্ ডবষয়টি ডনভয়  োেভত 

 াওয়ার ের এ ডনভয় নতুন ক্ভর জটিেতা ততডর হয়।’ 

 ব্দুে হান্নান  ভরা বভেন, ‘এখন  োেভতর ডনভে থশ মেভন  েরা ক্াজ শুরু ক্ভরডে। ক্ার ক্াভে ক্ত টাক্া োওনা তা ডহসাব ক্রা 

হভে। তভব প্রডরয়াটি সেয়সাভেক্ষ। মক্ননা ডবষয়টি ২০০৭ সাে মেভক্ ডহসাব ক্রভত হভব।  বার এর েভে অভনভক্ই িাক্ডর মেভক্ 

অবসর ডনভয়ভেন। অভনক্ভক্ ম  েডরোর্ টাক্া মিরত ডেভত হভব তা তার মেনশভনর টাক্ার ক্ভয়ক্ গুর্ মবডশ।  র এেন মোভক্র 

সাংখ্যাও ক্ে নয়।’ 

জানভত িাইভে স্বাস্থ্য ও েডরবার ক্ল্যার্ েন্ত্রর্ােভয়র সডিব (ভসবা)  সাদুে ইসোে গতক্াে বৃহস্পডতবার ক্াভের ক্ণ্ঠভক্ বভেন, 

‘ঘটনাটির সভঙ্গ মসবা খাভতর ডক্ছু ডবষয় জডড়ত োক্ভেও এটি ডবশ্বডবদ্যােভয়র  ওতায় হওয়ায় ডবষয়টি মেখভে ডশক্ষা ডবোগ 

(স্বাস্থ্য)।’ 

স্বাস্থ্য ডশক্ষা ডবোভগর যুগ্ম সডিব ( ডে থক্ ব্যবস্থ্ােনা ও অডিট) মিরভেৌস  েে বভেন, ‘অডিট  েডির জবাব সাংডিষ্ট প্রডতষ্ঠান ও 

ব্যডিরা সঠিক্োভব ডেভত না োরভে তাঁভের ডবরুভে েন্ত্রর্ােয়  ো ে ব্যবস্থ্া মনভব। এ মক্ষভে ডক্ছু ডবষভয় অে থ মিরত ডেভে অডেযুি 

ব্যডি শাডির বাইভর োক্ভত োভরন। তভব সব খাভতর মক্ষভে মসটা প্রভ াজয হভব না। মক্াভনা মক্াভনা খাভতর টাক্া েভর মিরত 

ডেভেও মসটা দুনীডতর ে থাভয়ই েড়ভব।  বার মক্াভনা ক্াজ না ক্ভর ডবে ক্রাটাও দুনীডত।’ 

 


