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রাজধানীর শহীদ েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর েকনাকাটায় ধু aিনয়ম আর aিনয়ম।
eকিট oিট লাiেটর সরকার িনধর্ািরত মূলয্ pায় 6 লাখ টাকা হেলo তা েকনা হেয়েছ 96 লাখ টাকায়।
aথর্াৎ 16 ণ দােম েকনা হেয়েছ eিট। eভােব িবিভn িচিকৎসাসামgী েকনায় হািতেয় েনয়া হেয়েছ িবপুল
aে র aথর্। আর eসব aিনয়েমর pায় সবi করা হেয়েছ হাসপাতােলর পিরচালক ডা. utম kমার বড়–
য়ার েনতৃেt। eজনয্ িতিন গেড় তুেলেছন eকিট িসিnেকট o সntাসী বািহনী। দনুর্ীিতর aিভেযােগ িবভাগীয়
মামলায় তার সাজা হেলo িতিন বহাল তিবয়েতi আেছন। ধু তাi নয়, িচিকৎসক িহেসেব দিুট ‘ডkরস
েকাড’ বয্বহােরর pমাণo আেছ তার িব েd। eসব aিনয়েমর pমাণ যুগাnেরর কােছ আেছ। যিদo িতিন
eর সবi asীকার কেরেছন।
যুগাnেরর aনুসnান o হােত আসা িবিভn তথয্-pমােণ েদখা েগেছ, 2018 সােলর 6 েসেpmর aপােরশন
িথেয়টােরর  জনয্  2িট  oিট  লাiট  েকনা  হয়  79  লাখ  85  হাজার  টাকা  দের।  aথচ  সরকাির  ‘pাiস
গাiডলাiেন’ 1িট oিট লাiেটর সেবর্াc দাম uেlখ করা 10 লাখ 66 হাজার 400 টাকা। aথর্াৎ দিুট oিট
লাiট িকেন হািতেয় েনয়া হেয়েছ eক েকািট চিlশ লাখ টাকা। eকi বছর যntপািতসহ eকিট েকাবেলশন
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েমিশন  েকনা  হেয়েছ  96  লাখ  টাকায়,  আেরকিট  25  লাখ  64  হাজার  টাকায়।  িকn  সরকাির  pাiস
গাiেডর (িসaয্াneফ-eফoিবসহ) দাম ধরা আেছ 6 লাখ 39 হাজার 300 টাকা। aথর্াৎ e দিুট েমিশন
িকেন হািতেয় েনয়া হেয়েছ eক েকািট 10 লাখ টাকা।
েভিnেলটরসহ aয্ােনসেথিসয়া েমিশন েকনা হেয়েছ 58 লাখ 62 হাজার 500 টাকায়। গাiডলাiেন যার
সেবর্াc kয়সীমা 7 লাখ 78 হাজার 600 টাকা। গাiডলাiন aনযুায়ী, িসিপআর েমিশেনর দাম সেবর্াc 6
লাখ 39 হাজার 300 টাকা হেলo িতনিট িসিপআর েমিশন েকনা হেয়েছ 69 লাখ 85 হাজার, 71 লাখ
10 হাজার o 42 লাখ 10 হাজার টাকায়। aথর্াৎ e িতনিট যnt েকনায় খরচ হoয়ার কথা 18-20 লাখ
টাকা। aথচ বয্য় করা হেয়েছ েপৗেন দiু েকািট টাকার েবিশ।
হাসপাতাল সংি রা জানান, ডা. utম kমার বড়ুয়া 2013 সােল হাসপাতােলর সহকারী পিরচালক eবং
2015 সােল পিরচালক হন। িকn তার আেগi 2012 সােল িবeমeর েনতৃেt আসার পর েথেকi িতিন
হাসপাতােলর  সবিকছু  eককভােব  িনয়ntণ   কেরন।  eজনয্  িতিন  গেড়  েতােলন  eকিট  শিkশালী
িসিnেকট।  হাসপাতােলর  সহকারী  পিরচালকo  আেছন  e  চেk।  চলিত  বছেরর  16  জানয়ুাির
aয্াকাunয্াn নািসরেক দনুর্ীিতর দােয় sাsয্ aিধদফতর বরখাs করেলo oi িসিnেকেটর কলয্ােণ িতিন
িনয়িমত aিফস করেছন। লটুপােটর সুিবধােথর্ তৃতীয় ে িণর কমর্চারী eক oয়াডর্  মাsারেক েদয়া হেয়েছ
েলাকাল  oয়ােডর্ র  ময্ােনজার  েমiনেটনয্ােnর  দািয়t।  ei  চkিটর  ভেয়  গত  6-7  বছর  eখােন  েকােনা
pিতdিndতামূলক েটnার হয় না।
2012 সােল চkিটর utােনর পর oi বছরi িকডিন িচিকৎসায় বয্ব ত িলেথািpপিস েমিশন pায় সােড় 4
েকািট টাকায় েকনা হয়, যা eক বছর না েযেতi পিরতয্k হয়। eকi বছর aিনয়েমর মাধয্েম িd েণরo
েবিশ দােম সােড় সাত েকািট টাকায় eকিট aিkেজন pয্াn sাপন করা হয়, যা 6 মাস না েযেতi িবকল
হেয়  পেড়।  পরবতর্ী  সমেয়  আবার  70  লাখ  টাকায়  িঠক  করা  হেলo  eখন  পিরতয্k।  ফেল  pিত  মােস
aিkেজন িসিলnােরর েপছেন িবপুল aে র aথর্ বয্য় করেত হেc।
লাশ রাখার aবকাঠােমা িনমর্াণ না কেরi েকনা হেয়েছ িডপ ি জ। েলিসক েমিশেনর বাজারমূলয্ আড়াi
েকািট  টাকা  হেলo  েকনা  হয়  সােড়  চার  েকািট  টাকায়।  pায়  2  েকািট  টকা  মূেলয্র  eেnাসকিপ  েমিশন
aবয্ব ত  aবsায়  েফেল  রাখা  হেয়েছ।  pায়  3  েকািট  টাকা  মূেলয্র  ieনিট  েলজার  েমিশন  পেড়  আেছ
পিরতয্k aবsায়। সবi oi িসিnেকেটর কা ।
ধু eসবi নয়, হাসপাতােলর জনয্ িলেথাি পিস েমিশন, আiিসiu, eনআiিসiu o িপআiিসiuর জনয্

aিত ucমেূলয্ িনুমােনর েমিশন েকনা হেয়েছ। েয েলা pায় সবi aেকেজা aবsায় পেড় আেছ। aেনক
টাকা বয্য় করা  হেলo eখনo চালু হয়িন  হাসপাতালিটর eনআiিসiu  o িপআiিসiu iuিনট।  aেনক
দােম  িনমুােনর  aপথালেমালিজ িবভােগর েলিসক  েমিশন, নাক,  কান  o গলা িবভােগর  েলজার  েমিশন,
আের্থর্ােsািপক  েমিশন,  aপােরশন  িথেয়টােরর  লাiট,  পয্াথলিজ  েমিশন,  সািজর্ কয্াল  যntপািত  kয়  করা
হেলo pিতিটi eখন বয্বহার aনপুেযাগী।
eসব  aিনয়েমর  িব েd  েকu  কথা  বলেলi  তােক  বদিলসহ  নানাভােব  হয়রািন  কের  oi  িসিnেকট।
aিনয়েমর িব েd কথা বলায় হাসপাতােলর eক pেকৗশলীেক eক কাপেড় হাসপাতাল েথেক েবর কের
েদয়ার ঘটনাo ঘেটেছ। eসব aপকমর্ সুচা েপ করেত পিরচালেকর রেয়েছ সntাসী বািহনী। যারা িদেন
হাসপাতােল েঘারােফরা কের, আর রােত পিরচালেকর েকায়াটর্ াের aবsান কের।
হাসপাতােলর  eসব  aিনয়েমর  সবi  হয়  পিরচালেকর  েনতৃেt।  2016  সােল  eকিট  eমআরআi  েমিশন
েকনায় সুs ভােব দনুর্ীিতর pমাণ পায় sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়। eর পিরেpিkেত হাসপাতােলর
ভারpাp পিরচালক ডা. utম kমার বড়ুয়ার িব েd সরকাির কমর্চারী (শৃ লা o আিপল) িবিধমালায়
‘aসদাচরণ o দনুর্ীিত’ িবভাগীয় মামলা হয়। মামলায় সাজা িহেসেব তার বািষর্ক েবতন বৃিd eক বছেরর
জনয্ sিগত করা হয়। িকn পিরচালেকর দনুর্ীিত থামােনা সmব হয়িন।
sাsয্ aিধদফতর o শহীদ েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর eকািধক aধয্াপক যুগাnরেক
জানান,  1997  সােল  সmূণর্  asায়ী  িভিtেত  3শ’ শযয্ািবিশ  e  হাসপাতােল  েমিডেকল  aিফসার  পেদ
েযাগদান কেরন utম kমার বড়–য়া। তার নিথ পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, িতিন িবিভn সময় দিুট ‘ডkরস
েকাড’  (পিরিচিত  নmর)  বয্বহার  কেরেছন।  aথচ  eকজন  ডাkােরর  eকিট  নmর  থাকার  কথা।  তার
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pকৃত েকাড 107271 হেলo চাকিরর িবিভn জায়গায় 1010609 েকাড নmর বয্বহার কেরেছন। িতিন
িবিসeস কয্াডার  না হেয়o িনেজেক 21তম িবিসeস কয্াডার েদিখেয় িচিকৎসকেদর  ফাuেnশন ে িনং
তািলকায় নাম anভুর্ k কের pিশkণ িনেয়েছন। েযখােন তার 107271 েকাডিট বয্ব ত হেয়েছ। আবার
sাsয্  মntণালেয়র  eiচআরআieস  বােয়াডাটায়  1010609  েকাডিট  বয্বহার  কেরেছন  িতিন। তাছাড়া
িতিন ব বnু েশখ মুিজব েমিডেকল িব িবদয্ালেয় েডপুেটশেন না থাকেলo তার জীবনবtৃােn তা uেlখ
কের aৈনিতক সুিবধা িনেয়েছন। eসব কাগজপt যুগাnেরর কােছ রেয়েছ।
eসব দনুর্ীিতর মাধয্েম িবপুল সmদ গেড় তুেলেছন ডা. utম kমার বড়ুয়া। যুগাnেরর aনসুnােন েদখা
েগেছ,  চলিত  বছেরর  29  জলুাi  চ gাম  সদর  েরিজিs  aিফেস  দiু  েকািট  টাকা  মেূলয্  চ gাম  েবৗd
মিnরসংলg eকিট ভবন জিমসহ েরিজিs কেরেছন। যিদo pকৃতপেk জিমর মূলয্ বাবদ িতিন পিরেশাধ
কেরেছন সােড় িতন েকািট টাকা। eর আেগ 7 জানয়ুাির তার ভাi িদলীপ kমার বড়ুয়ার নােম চ gাম
েবৗd  মিnরসংলg  eকিট  জিমসহ  বািড়  kেয়র  বায়না  5  েকািট  টাকা  মলূয্  েদখােনা  হেয়েছ।  যিদo
pকৃতপেk পিরেশাধ করা হেয়েছ 12 েকািট টাকা। জিম েকনার eসব কাগজপt যুগাnেরর কােছ রেয়েছ।
e ছাড়া ঢাকার iিnরা েরােড দiু হাজার বগর্ফুেটর য্াট, ধানমি  28-e িতন হাজার বগর্ফুেটর য্াট,
শয্ামলী sয়াের েদাকানসহ নােম-েবনােম িবপুল aথর্সmদ রেয়েছ utম kমার বড়ুয়ার। েদেশর বাiের
মালেয়িশয়ায়o িতিন য্াট িকেনেছন eবং সmpিত যুkরাে  য্াট েকনার জনয্ aিgম টাকা িদেয়েছন।
েকােনা pাiেভট pয্াকিটস না কের ধু সরকাির চাকির েথেক িকভােব eত সmদ গড়েলন- েস িবষেয়
দনুর্ীিত দমন কিমশেন (দদুক) তার িব েd aিভেযাগ করা হেয়েছ।
চলিত বছেরর 14 েফbয়াির েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল aিgকাে র েয খবর গণমাধয্েম
pচািরত হয়, তাo সাজােনা িছল বেল pমাণ েপেয়েছন pেকৗশলীরা। pেকৗশলীরা িনখুঁতভােব পরীkা কের
েদেখেছন,  e  আ েনর   িবদযু্ৎ  লাiন  বা  িসেsেমর  েকােনা  kিটর  কারেণ  নয়।  eর  েপছেনo
পিরচালেকর কারসািজ েদখেছন সংি রা।
eকািধক িচিকৎসক যারা ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলেজ পড়ােশানা কেরেছন তারা aিভেযাগ কেরেছন,
ডা. utম kমার বড়ুয়া 1984-85 িশkাবেষর্র ভিতর্  পরীkায় aংশ েননিন। কারণ তার eসeসিস o
eiচeসিসর pাp নmর ভিতর্  পরীkায় aংশgহেণর uপযুk িছল না। তেব েমিডেকল কেলজ েলােত pথম
ধােপর ভিতর্  েশষ হoয়ার পর যখন মাiেgশন pিkয়া  হয় তখন জািলয়ািত কের িসেলট েমিডেকল
কেলজ েথেক ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলেজ মাiেgশনpাp িশkাথর্ীেদর তািলকায় তার নাম ঢুিকেয় েদন।
িসেলট েমিডেকল কেলেজর েকরািন মিনর আহেমেদর সহায়তায় িশkাথর্ীেদর তািলকার eকদম েশেষ o
aধয্েkর  sাkেরর  uপেরর  খািল  sােন  তার  নাম  বিসেয়  েদয়া  হয়।  eভােবi  চরম  aিনয়েমর  মাধয্েম
ময়মনিসংহ েমিডেকেল ভিতর্  হন utম kমার বড়ুয়া।
eসব aিভেযাগ pসে  জানেত kবার রােত ডা. utম kমার বড়ুয়ােক েফান করা হেল িতিন যুগাnর
pিতিনিধেক শিনবার হাসপাতােল িগেয় েদখা করেত বেলন। যুগাnর pিতিনিধ শিনবার দপুুের হাসপাতােল
েগেল িতিন বেলন, eআরআi েমিশেনর মামলা িন িt হেয় েগেছ, শািsর সময়o েপিরেয় েগেছ।
2018 সােলর েকনাকাটা pসে  িতিন বেলন, oেপন েটnাের eসব েকনাকাটা হেয়েছ। pাiস গাiডলাiেনর
েচেয় aেনক েবিশ দােম েকনা pসে  িতিন বেলন, যntপািত kেয় সরকােরর pাiস গাiডলাiন বেল িকছু
েনi। তেব পের বেলন, গাiডলাiন েযটা রেয়েছ েসটা ভাির যntপািতর েkেt pেযাজয্ নয়।
িসিnেকেটর  aিভেযাগ  িভিtহীন  uেlখ  কের  ডা.  utম  kমার  বড়ুয়া  বেলন,  আিম  েকােনা  িসিnেকট
কিরিন। আর aিভযুk কমর্চারী নািসর aিভেযাগ েথেক েবকসুর খালাস েপেয়েছ। লাশ রাখার ি জ pসে
িতিন বেলন, বতর্ মােন ি জ eবং লাশঘর সবi আেছ। দিুট ‘ডkরস েকাড’ বয্বহার pসে  বেলন, সবারi
দিুট কের েকাড থােক। তার িবপুল সmেদর িবষেয় িতিন বেলন, আমার সব সmদi ৈবধ।
সামিgক িবষেয় জানেত চাiেল sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালেয়র sাsয্েসবা িবভােগর সিচব আসাদলু
iসলাম  যুগাnরেক  বেলন,  আমরা  পিরবতর্ েনর  েচ া  করিছ।  েমিশনপt  েকনাকাটা  িনেয়  েবশিকছু
aিভেযােগর  িবষেয়  জািন।  তেব  সব  aিভেযাগ  আমার  জানা  েনi।  ভােলাভােব  তদn  কের  pেয়াজনীয়
বয্বsা gহণ করা হেব বেল জানান িতিন।

েসাহরাoয়াদর্ী হাসপাতােল েকনাকাটায় aিনয়ম: ছয় লাখ টাকার েমিশন 9... https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/250102/েসাহরা...

3 of 4 12/1/2019, 10:45 AM



ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

েসাহরাoয়াদর্ী হাসপাতােল েকনাকাটায় aিনয়ম: ছয় লাখ টাকার েমিশন 9... https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/250102/েসাহরা...

4 of 4 12/1/2019, 10:45 AM


