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জ  হয়িন,  িক  সনদ পাওয়া  যােব। কােনা  মা েষর মৃতু র সনদ েয়াজন? সিটও িমেল যােব। আর
ইনজিুর সনদ তা কােনা ব াপারই না। টাকা িদেল এমন জ , মৃতু  বা ইনজিুরর সনদ হােতই পেয় যােবন।
আর জ , মৃতু  ও ইনজিুরর সনদ যখান থেক দওয়া  হয়,  িঠক একই ভবন থেক না পেলও পােশর
ভবেনই িমলেছ এসব সনদ। এসব সনদ অিবকল আসল সনেদর মেতাই। তদ  না করা পয  কউ এসব
সনদ দেখ বলেত পারেব না য, এ েলা আসল না নকল।

দীঘ বশ কেয়ক বছর ধের এভােবই সনদ দওয়া হি ল ঢাকা মিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােলর
পােশর ভবন থেক। ঢােমক হাসপাতােলর নািসং কেলেজর িভতেরর গ ােরেজ গেড় তালা হেয়িছল জাল
সনেদর আ ানা। িক  খবরিট দিরেত হেলও র ােবর কােছ পৗঁেছ যায়। র াব সখােন অিভযান চািলেয় জাল
সনেদর কারখানার স ান পায়। জাল সনদ, া সহ নানা সর াম উ ার কের সখান থেক। ফতার
করা হয় হাসপাতােলর ওয়াডবয় মা. আিরফেক। গতকাল পুের র াব-১০ অিভযান চািলেয় তােক ফতার
কের।

র াব-১০-এর কমকতারা বেলন, অ  সমেয়র মেধ ই অেথর িবিনমেয় চ িট জাল সনদ তির ও সরবরাহ
করত। ঢােমক হাসপাতােলর ধু ওয়াডবয় নয়, এ চে  আরও অেনেক জিড়ত। তােদর িব ে ও আইনা গ
পদে প হণ করা হেব।

র াব-১০-এর অিভযােনর নতৃ  দানকারী মজর মা. জাহা ীর আলম বেলন, একিট দালাল চে র মাধ েম
মূলত জািলয়াত চ িটর কােছ িবিভ  জাল সনদ ও ইনজিুর সািটিফেকেটর চািহদা যায়। তারা মাটা অে র
টাকা  নওয়ার পর অ  সমেয়র মেধ ই জাল সনদ সরবরাহ  কের। ছিুট,  মিডেকল িলভ িকংবা  পুিলিশ
মামলায়  ইনজিুর িরেপােটর জ  ভুয়া  সনদ সরবরাহ কের আসিছল চ িট। সরবরাহ  করা  ভুয়া  ও জাল
সনেদর িবপরীেত  অ যায়ী  চ িট হািতেয় িনত মাটা  অে র টাকা। পুিলেশর য কােনা  মামলায়

িতেবদেনর জ  অেনক ে  ইনজুির সনদ দরকার হয়, যা সাধারণত একটা অিফিশয়াল িসে েমর মেধ
হাসপাতাল থেক পেত হয় এবং তা সময়সােপ । এ েযাগিট িনেয় দালাল চ িট অ  সমেয়র ব বধােন
জািলয়াত চে র কাছ থেক মিডেকল িলেভর জ  মিডেকল সনদ, ইনজিুর সনদ সরবরাহ করত। এ ে
যথাযথ কতৃপে র া রও তারা  জাল করত। মজর জাহা ীর বেলন,  মিডেকল কেলেজর মাধ েম য
কােনা  েয়াজেন মিডেকল সনদ িনেত গেল সত তা থাকেত হয়,  সময়ও লােগ। িক  এ চ িট কউ

মারধেরর িশকার হয়িন, ইনজিুর হয়িন িক  তার ইনজুির সনদ দরকার, তােদর জাল ইনজিুর সনদ সরবরাহ
কের আসেছ,  যার  ওপর িভি  কের  অেনেক ভুতেুড় মামলাও দােয়র করেছন। দীঘিদন  ধের চ িট এ
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জািলয়ািত কের আসেছ। ঢােমক হাসপাতাল কতৃপে র কউ এ চে র সে  জিড়ত িক না; কারণ ইনজিুর
সনদসহ মিডেকল সনদ-সং া  য কােনা  ড েম ট পেত হেল রিজ ার বুক ও িসিরয়াল মইনেটন
করেত হয়- এমন ে  মজর জাহা ীর বেলন,  ‘ঢােমক হাসপাতাল কতৃপে র কউ জিড়ত িক না  তা
তদ সােপ । তেব আটক মা. আিরফ ঢােমক হাসপাতােলর ওয়াডবয়। তার সে  আরও কেয়কজন জিড়ত
বেল আমরা জানেত পেরিছ।’ িতিন বেলন, াথিমকভােব এ ব াপাের িতিন (ওয়াডবয়) জবানবি  িদেয়েছন
এবং সত তা ীকার কেরেছন। তােদর িব ে ও তথ মাণ সােপে  আইনা গ পদে প হণ করা হেব।
আটক ব ি র িব ে  মিডেকল কতৃপে র প  থেক মামলা করা হেব।
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