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সরকাির মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােল ওষুধ, সর াম ও য পািত েয় সংি  িত ােনর অসাধু
কমকতা ও িঠকাদাির িত ান বড় ধরেনর চ াে  জিড়েয় পেড়েছ। তারা িসি ডেকট কের জনসাধারেণর
জ  করা সরকােরর বােজেটর ৭০-৮০ ভাগই হািতেয় িনে । তােদর নীিতর কারেণ া েসবা থেক
বি ত হে  সাধারণ মা ষ।

দক গত ১২ িডেস র কেয়কিট িঠকাদাির  িত ানেক কােলাতািলকাভু  করার পািরশ কের া
খােতর নরাজ  ও দীনতা তুেল ধেরেছ সরকােরর কােছ। সখােন যারা া  িবভােগর কাজ হািতেয় িনেয়

িত ান তথা সবা াথীেদর িত কেরেছ তারা যন আর কােনা ট ডাের অংশ িনেত না পাের স িবষেয়
েয়াজনীয় উেদ াগ নয়ার অ েরাধ করা হেয়েছ।

া  খােতর নীিতর লাগাম টেন ধরেত না পারেল দেশর মা ষ িতিনয়ত ফল থেক বি ত হেব
উে খ কের দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমুদ বেলেছন, া  সবা িবি ত করেত যারা নীিত করেছ
তােদর সবাইেক আইেনর আওতায় আনা হেব। এই খােত সং ার করেত সব পদে প নয়া হেব।

এরই মেধ  অেনক নীিতবাজ কমকতা-কমচারী  ও  িঠকাদাির  িত ান  দেকর জােল চেল এেসেছ।

  িমজান মািলক
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অেনেকর িব ে  মামলাও হেয়েছ।  কউ ছাড় পােব না।  অ ত ১২িট িঠকাদাির  িত ােনর অিনয়ম-
নীিতর তথ  ও তািলকা তুেল ধের দক সিচব মুহা দ িদেলায়ার বখেতর পাঠােনা িচিঠেত বলা হেয়েছ,

িবিভ  মিডেকল কেলজ, হাসপাতাল ও সংি  িত ােনর এমএসআর, ভাির মিশনািরজ ও অ া
সাম ী েয় অিনয়ম ও নীিত হে ।

া  অিধদফতর, মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােল একে িণর অসাধু  কমকতা-কমচারীর যাগসাজেশ
িঠকাদাির িত ান েলা েয়াজন না থাকা সে ও য পািত কনায় জিড়েয় পড়েছ। তারা কেয়ক ণ বিশ
দােম এমএসআর, ভাির য পািত ও সবা ইত ািদ য় কেরেছ।

এমনিক মালামাল সরবরাহ করা না হেলও িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ ে  কমকতা-কমচারীেদর
যাগসাজেশ অসাধু  িঠকাদাররা  িসি ডেকট  কের  ট ডাের  অংশ হণ কের  থােক। িসি ডেকেটর কারেণ
িতেযািগতামূলক দর না  পাওয়ায় চিলত বাজার মূেল র চেয় কেয়ক ণ বিশ দােম সরবরাহ করা

সাম ীর িবল পিরেশাধ করেত হে ।

একইভােব বিশ দােম য় করা হয় ি মােনর ও কম দােমর সাম ী। এর ফেল িবপুল অে র সরকাির অথ
আ সােতর ঘটনা ঘটেছ। িচিঠেত বলা হেয়েছ, কেয়ক বছেরর ধারাবািহক অিভেযােগর পর দক থেক
পিরচািলত অ স ােন া  খােত নীিতর নানা প বিরেয় আেস। দেকর করা মামলায়ও ওই সব তথ
তুেল ধরা হেয়েছ।

সংি  দফতেরর কমকতা-কমচারী ও িঠকাদাির িত ােনর মাধ েম িসি ডেকট কের নীিত হে  জািনেয়
বলা হেয়েছ, এিট রাে র সে  বড় ধরেনর তারণা ও চ া । এসব িতেরাধসহ সরকাির অেথর যথাযথ
ব বহার িনি ত করেত য় কায েম তা আনা এবং নীিত বে  েয়াজনীয় উেদ াগ িনেত বলা
হেয়েছ িচিঠেত।

িচিঠেত যসব িঠকাদাির িত ানেক কােলাতািলকাভু  কের ভিব েত কাযােদশ না দয়ার পািরশ করা
হেয়েছ স েলা হল- রংপুেরর মসাস ম ািনলা মিডিসন, এমএইচ ফামা, মসাস অিভ াগস, মসাস
আলিবরা ফােমিস, এসএম ডাস, স নবািগচার ব ল সােয়ে টিফক অ া ড সািজক াল কাং, রংপুেরর
মসাস  এসেক  ডাস,  গাপালগে র  মসাস  আহেমদ  এ টার াইজ,  মসাস  অিনক  ডাস,  পুরানা

প েনর  মসাস  মােক টাইল  অ া ড  ই টার াশনাল,  ক া টনেমে টর  আলিবেটেকর  রহমান  ড
ই টার াশনাল।

এেদর মেধ  একািধক িত ান  শত শত কািট  টাকার  অিনয়ম ও নীিত  করেছ।  সূ  জানায়,  এক
অথবছেরই কেয়কিট সরকাির মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও িসিভল সাজন কাযালেয়র জ  অ ত ২৯১
কািট টাকার কনাকাটায় ২০০ কািট টাকাই লাপাট হেয়েছ। সাত ীরা মিডেকেল ১৭ কািট টাকার

কােজর মেধ  ১২ কািট টাকাই লাপাট হয়।

২০১৬-১৭ অথবছের সরকাির মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও িসিভল সাজন কাযালেয়র জ  অ ত ৩
হাজার কািট টাকার কনাকাটা হেয়েছ, যার িসংহভাগই হেয়েছ নীিত। দক ২০১৪ সাল থেক এ বছর
িডেস র পয  ৬ বছেরর কনাকাটা, ট ডার ও য পািত সরবরােহর তথ -উপা  সং হ করেছ।

অ স ােন গত ৫ বছের কী পিরমাণ নীিত হেয়েছ তার অ  বর করা হে । এর পছেন যারা জিড়ত
সবার নীিতর িবষেয় খাঁজখবর নয়া হে । এর মেধ  কত ভাগ নীিতবাজেদর, কতভাগ িঠকাদার ও
মধ েভাগী ও রাজৈনিতক নতােদর পেকেট গেছ স িহসাবও বর করেছ দক। এসব িত ােন
য পািত সরবরােহর কােজ যসব িঠকাদার জিড়ত িছেলন তােদর সবার িবষেয় খাঁজখবর িনে  দক
িটম।

সূ  জানায়, া  অিধদফতেরর তৃতীয় িণর কমচারী আবজােলর ী িবনার নােম করা রহমান ড
ই টার াশনাল  ও  পা  ফ াশনস  িলিমেটড  আেছ  নীিতর  শীেষ।  া  অিধদফতেরর  কেয়কজন
পিরচালকসহ জ  কমকতারা আবজালেক সামেন রেখ লুটপােটর মেহাৎসব  কের।

ধু ক বাজার মিডেকল কেলেজর জ  কনাকাটা ও ভুয়া য পািত সরবরােহর নােম আবজাল িসি ডেকট
৪৮ কািট টাকার কােজ ৩৭ কািট ৪৮ লাখ টাকা লুেট নয়। সাত ীরা মিডেকল কেলজ ও িসিভল সাজন
কাযালেয়র জ  ২০১৬-১৭ অথবছের ৪৩ কািট টাকার কনাকাটা  হেয়েছ। যার আিশ ভাগই নীিত
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হেয়েছ বেল ধারণা করেছ দক। এভােব অপরাপর িঠকাদাির িত ানেক িদেয় িসি ডেকট কের নীিতর
বাজার বসায় া  অিধদফতর।

সূ  জানায়, া  অিধদফতেরর িচিকৎসা িশ া ও া  জনশি  উ য়ন িবভােগর সােবক পিরচালক ও
লাইন িডের র আব র রশীেদর নতৃে  একিট শি শালী িসি ডেকট নীিত  কের। তারা কেয়কিট
ট ডার থেক আবজােলর ীর িত ান পা ফ াশনস ও রহমান ড ই টার াশনােলর ব াংক িহসােব

৩২১ কািট টাকা ঢাকােনার ব ব া কের।

সই  টাকা  থেক  িসি ডেকেটর  সদ রা  তােদর  কিমশন  বুেঝ  নয়  বেল  অ স ােন  বিরেয়  আেস।
িঠকাদাির  িত ান  মসাস  অিনক  ডাস  ও  আহেমদ  এ টার াইজ  ফিরদপুর  মিডেকল  কেলজ
হাসপাতােলর জ  অ েয়াজনীয় এবং া লন ছাড়া উ মূেল  পদা ও য পািত েয়র মাধ েম ১০ কািট
টাকা আ সােতর চ া চালায়।

রংপুেরর হাজীপাড়া ধােপর বািস া মনজুর আহেমেদর মসাস ম ািনলা মিডিসন অ া ড এসেক ডাস,
মা. ম টুর মসাস এসএম ডাস, মাসাে ক হােসেনর এমএইচ ফামা,  জয়নাল আেবদীেনর মসাস

অিভ াগস ও আলমগীর হােসেনর মসাস আলিবরা ফােমিস নােমর িঠকাদাির িত ান তারণা কের
একিট ট ডার থেকই সরকােরর ৯ কািট  ৫৩ লাখ ৬১ হাজার টাকা  আ সাৎ কের। ৩৭/২ পুরানা
প েনর আব স সা ার সরকােরর মসাস মােক টাইল ড ই টার াশনাল ও ৫/িব তাপখানা রােডর
আসা র রহমােনর ইউিনভােসল ড কেপােরশন ও একই িঠকানায় করা জােহদ উি ন সরকােরর মসাস
ব ল সােয়ি টিফক অ া ড সািজক াল কাং এক কােজই ৬ কািট ৬ লাখ টাকা আ সাৎ কের।

মসাস ব ল সােয়ি টিফক অ া ড সািজক াল কা. রংপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর কনাকাটায়
সােড় ৪ কািট টাকা হািতেয় নয়।  দেকর অ স ােন দখা যায়, এই কেয়কিট িত ানই মা  এক
ডজন কােজ  ৫৬১ কািট টাকার নীিত কের। অপরাপর যসব িঠকাদাির িত ান একইভােব সরকাির
অথ হািতেয় িনেয়েছ তােদর তািলকা করা হে । ধােপ ধােপ তােদর িব ে  ব ব া নয়া হেব বেল জানান
সংি  একজন জ  কমকতা।

া  খােত দনু িতর িচ  দদুেকর িচ েত https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/255238/ া -খােত-দনু িতর-িচত...
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