
    
 

েবতেনর eকিট aংশ চেল যােc িঠকাদােরর পেকেট মানসmn কমর্ী না েদoয়ায় বয্াহত হেc
কাযর্kম
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sাsয্ খােত আuটেসািসর্ংেয়র নােম কমর্ীেদর aথর্ েলাপােটর ঘটনা ঘটেছ। কমর্ী িনেয়ােগর নােম িঠকাদাির
pিত ান জনpিত 1 েথেক 2 লাখ টাকা হািতেয় িনেc। eরপর আবার েবতেনর বেড়া eকিট aংশ চেল
যােc সংি  িঠকাদারেদর পেকেট। েকােনা কমর্ীর েবতন 15 েথেক 20 হাজার টাকা ধাযর্ হেলo তােক
েদoয়া হেc মাt 5 েথেক 7 হাজার টাকা। বািক টাকা যােc িঠকাদারেদর পেকেট। eর oপর আেছ ছাঁটাi
আত । aিভjতা aজর্ ন হেত না হেতi ছয় মাস পরপর কমর্ীেদর ছাঁটাi কের নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদন
িঠকাদাররা। আবার মানসmn কমর্ী িনেয়াগ না েদoয়ায় বয্াহত হেc unয়ন কাযর্kমo। যা কয্ািসেনা
কাে র েচেয়o ভয়াবহ বেল মnবয্ কেরেছন sাsয্ খাত সংি রা।
aনুসnােন  জানা  েগেছ,  sাsয্  aিধদpর,  সরকাির  হাসপাতাল  o  সংি  দpর েলােত  িkনারসহ  চতুথর্
ে িণেত আuটেসািসর্ংেয়র মাধয্েম কমর্ী িনেয়াগ pিkয়া র পর েথেকi eিট হেয় uেঠেছ  sাsয্ খােত
দনুর্ীিতর aনয্তম utস। মntণালয় o aিধদpেরর aসাধু কমর্কতর্ া-কমর্চারী eবং িdতীয় o তৃতীয় ে িণর
eকদল  িঠকাদাির  pিত ােনর  িনয়ntেণ  চেল  েকািট  েকািট  টাকার  e  বািণজয্।  sাsয্  মntণালয়,  sাsয্
aিধদpর, িসeমeসিড, sাsয্ িশkা বযু্েরা, sাsয্ pেকৗশল aিধদpর, oষুধ pশাসন aিধদpর, জনsাsয্
iনিsিটuট, নািসর্ং  aিধদpর  ছাড়াo pিতিট  েমিডকয্াল কেলজ  o হাসপাতাল, sাsয্ িবভাগীয়  aিফস,
িসিভল  সাজর্ ন  কাযর্ালয়সহ  সব  sাsয্  িশkাpিত ােন  রেয়েছ  e  িসিnেকেটর  পদচারণা।  সব  িকছু  চেল
তােদর িনয়ntেণ।
আuটেসািসর্ংেয়র  মাধয্েম  িনেয়াগ  pিkয়া   হয়  প দশ  সংেশাধনীর  মাধয্েম  সামিরক  সরকােরর
সমেয়র eকিট আেদশ বািতল হoয়ায়। ঐ আেদেশর কারেণi চতুথর্ ে িণর aেনক পেদ িনেয়াগ pিkয়া বn
হেয় যায়। eেত aিধদpর, হাসপাতাল eবং সংি  দpর েলােত জনবল ঘাটিতর কারেণ কােজ sিবরতা
েদখা েদয়। e সমসয্া সমাধােনi আuটেসািসর্ংেয়র মাধয্েম জনবল িনেয়াগ  কের কতৃর্ পk।
জানা েগেছ, সরকাির sাsয্ pিত ান o হাসপাতােল আuটেসািসর্ং বা তৃতীয় পেkর মাধয্েম েসবা gহেণর
সুেযাগ রেয়েছ। আuটেসািসর্ংেয় েলাক িনেয়াগ েদoয়া হয় িঠকাদােরর মাধয্েম। িনেয়াগpাpেদর েয েবতন
েদoয়ার কথা তার িতন ভােগর দiু ভাগ সংি  িঠকাদার িনেয় যান। aনয্িদেক চাকির েদoয়ার নােম
িনেয়াগ pাথর্ীর কাছ েথেক হািতেয় েনoয়া হয় লাখ টাকা।
sাsয্  aিধদpেরর  কেয়কজন  কমর্কতর্ া  জানান,  aেনক  pিত ােন  আuটেসািসর্ংেয়র  মাধয্েম  150-200
েলাকo িনেয়াগ েদoয়া হয়। eেত লাভবান হয় িঠকাদাির pিত ান। আর e কােজ সহেযািগতা কেরন েয
pিত ােন িনেয়াগ েদoয়া হেব েসখানকার িবিভn sেরর কমর্কতর্ া-কমর্চারী। eসব িনেয়ােগর মাধয্েম েকািট
েকািট টাকা হািতেয় েনয় িসিnেকট। িঠকাদাির pিত ান 5-6 মাস পরপর িনেয়াগকৃত বয্িk পিরবতর্ ন
কের। pিতবাদ করেলi ছাঁটাiেয়র মিক েদoয়া হয়। ফেল pিতবাদ করার সাহস পান না িনেয়াগpাpরা।
সmpিত নরিসংদীর eকিট হাসপাতােল আuটেসািসর্ংেয়র মাধয্েম েলাক িনেয়াগ িনেয় uিlিখত কা  ঘেটেছ।

  আবলু খােয়র
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

sাsয্  aিধদpেরর  শীষর্  কমর্কতর্ ারা  বেলন,  ঘটনািট  সতয্।  e  িনেয়  aেনক  ঝােমলায়  আিছ।  সরাসির
হাসপাতাল কতৃর্ পেkর মাধয্েম েলাক িনেয়াগ িদেল e সমসয্া সমাধান হেব। িঠকাদাির pিত ােনর মাধয্েম
েলাক িনেল জি রা eসব sােন আ য় েপেত পাের।
iিতপূেবর্ আগারগাঁo িনuেরাসােয়n iনিsিটuট কতৃর্ পk িনেয়াগকৃত আuট েসািসর্ং কমর্চারীেদর েবতন
সরাসির  তােদর নােম  বয্াংেক  পািঠেয়  েদন।  e  কারেণ  েসখােন  িঠকাদার  েকান  aবsােতi  কমর্চারীেদর
েবতেনর  oপর  হsেkপ  করেত  পাের  না।  aনু প  েশখ  হািসনা  বাণর্  en  pািsক  সাজর্ াির  iনিsিটuট
কতৃর্ পk eকi িসdাn িনেয়েছন।
eিদেক  আuটেসািসর্ংেয়র  মাধয্েম  েলাক  িনেয়াগ  হoয়ায়   uc  িশিkত  ত ণরা   চাকিরর  সুেযাগ  েথেক
বি ত হেcন। কারণ সরকািরভােব িনেয়াগ হেল তারা eসব পদ েলােত আেবদন করেতন eবং পরবতর্ীেত
পেদাnিত েপেতন।
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