ঈশ্বরদীেত অনুেমাদনহীন কেরানা
পরীক্ষা : দুই প্রিতষ্ঠােনর
িবরুদ্েধ িমলেছ নানা তথ্য
ঈশ্বরদী, পাবনা : পাবনা িসিভল সার্জন অিফেসর অনুমিত না িনেয়ই
িকংবা ঈশ্বরদী উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্েলক্সেক না জািনেয়ই স্থানীয়
রূপপুর েমিডেকয়ার কীভােব কেরানার নমুনা সংগ্রহ িকংবা িরেপার্ট
িদেয়েছ, তার অনুসন্ধােন েবিরেয় আসেছ চাঞ্চল্যকর িবিভন্ন তথ্য।

এিদেক, রূপপুর প্রকল্েপর কােজ যুক্ত শ্রিমক-কর্মচারীেদর কেরানা
েনেগিটভ
সার্িটিফেকট
েদওয়ার
অিভেযােগ
েমিডেকয়ােরর
মািলক
গ্েরপ্তার হেলও এখনও অব্যাহত রেয়েছ আেলািচত এই ডায়াগনস্িটক
েসন্টােরর কার্যক্রম।

তেব বন্ধ রেয়েছ ব্রাহ্মণবািড়য়া েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর িপিসআর
ল্যােব কেরানা পরীক্ষা।

পাবনার ঈশ্বরদী উপেজলার রূপপুের অবস্িথত েমিডেকয়ার ডায়াগনস্িটক
েসন্টােরর েকােনা অনুেমাদন না থাকার পরও কেরানাভাইরাস পরীক্ষার
জন্য ‘নমুনা’ সংগ্রেহর অনুমিত েদয় ব্রাহ্মণবািড়য়া েমিডেকল কেলজ
কর্তৃপক্ষ।

গত ১৭ জুন কেলজিটর অধ্যক্ষ ব্িরেগিডয়ার েজনােরল (অব.) েমা.
শিফকুল ইসলাম স্বাক্ষিরত একিট প্রত্যয়নপত্ের এ অনুমিত েদওয়া হয়।

সরকাির অনুেমাদন না িনেয় কেরানাভাইরােসর নমুনা পরীক্ষা করার
অিভেযােগ েমিডেকয়ােরর মািলক আবদুল ওহাব রানােক গ্েরপ্তােরর পর এ

তথ্য েবিরেয় আেস।
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বুধবার
রােত
ব্রাহ্মণবািড়য়া
েমিডেকল
কেলজ
হাসপাতােলর
েচয়ারম্যান ডা. আবু সাইদ ও রানার সহেযাগী সুজন আহেমেদর িবরুদ্েধ
ঈশ্বরদী থানায় মামলা হয়।

মামলার বাদী ঈশ্বরদী থানার উপপিরদর্শক (এসআই) েমা. িফেরাজ েহােসন
মামলার এজাহাের উল্েলখ কেরন, রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্ের
কর্মরত ৫০ জেনর নমুনা সংগ্রহ কের গত ৬ জুলাই ব্রাহ্মণবািড়য়া
েমিডেকল কেলেজ জমা েদওয়া হয়।

েমিডেকয়ােরর মািলক রানা কেরানা পরীক্ষা করােত জনপ্রিত পাঁচ েথেক
ছয় হাজার টাকা িনেতন। রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্র িনর্মাণ
প্রকল্েপর শ্রিমক-কর্মকর্তােদর নমুনা সংগ্রেহর জন্য প্রকল্প
এলাকার পােশই একিট
স্থাপন কেরন িতিন।

পিরত্যক্ত

ইটভাটার

মােঠ

তাঁবু

টািনেয়

বুথ

নমুনা দানকারীেদর েমিডেকয়ার ক্িলিনেকর পক্ষ েথেক জানােনা হেতা,
সংগ্রহ করা নমুনা ব্রাহ্মণবািড়য়া েমিডেকল কেলেজর িপিসআর ল্যােব
পরীক্ষা হেব। নমুনা পরীক্ষার
প্িরন্ট কের েদওয়া হেতা।

িরেপার্ট

আসত

অনলাইেন।

েসই

কিপ

িরেপার্টগুেলােত ব্রাহ্মণবািড়য়া েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর পক্েষ
েচয়ারম্যান ডা. আবু সাইেদর স্বাক্ষর আেছ।

িনয়ম অনুযায়ী, নমুনা সংগ্রহ ও িরেপার্ট েদওয়ার কথা সরকােরর
স্বাস্থ্য
মন্ত্রণালেয়র
অনুেমািদত
প্রিতষ্ঠানগুেলার।
িসিভল
সার্জেনর অনুমিত সােপক্েষ নমুনা িনর্ধািরত িপিসআর ল্যােব যােব।
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কার্যালয়
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কমপ্েলক্েসর মাধ্যেম সংগ্রহ করেত হেব। িকন্তু এসব িনয়েমর েকােনা
েতায়াক্কা না কেরই রূপপুর েমিডেকয়ার ক্িলিনেকর পিরচালক অৈবধভােব
কেরানার নমুনা সংগ্রহ কের হািতেয় িনেয়েছন কেয়ক লাখ টাকা।

এিদেক, মামলার িতন িদন পর গত ১১ জুলাই েথেক ব্রাহ্মণবািড়য়া
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল স্থািপত িপিসআর ল্যােব সামিয়কভােব
কেরানাভাইরােসর নমুনা পরীক্ষা বন্ধ রেয়েছ।
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প্রিতষ্ঠাতা ও েচয়ারম্যান ডা. েমা. আবু সাইদ বেলন, িপিসআর
ল্যােবর প্রধান প্রেফসর জািকউর রহমান এবং সমন্বয়কারী ডা. েমা.
আিতকুর রহমান কেরানাভাইরােস আক্রান্ত হওয়ায় িপিসআর ল্যােব নমুনা
পরীক্ষা সামিয়কভােব বন্ধ রেয়েছ।

ঈশ্বরদী থানার উপপিরদর্শক এসআই েমা. িফেরাজ েহােসেনর মামলায়
আসািম করা হেয়েছ ঈশ্বরদীর েমিডেকয়ােরর মািলক আবদুল ওহাব রানা,
ব্রাহ্মণবািড়য়া েমিডেকল কেলজ ও হাসপাতােলর েচয়ারম্যান ডা. আবু
সাইদ ও তােদর সহেযাগী নােটােরর বড়াইগ্রাম উপেজলার নাটাবািড়য়ার
সুজন আহেমদেক।

আবদুল ওহাব রানােক গ্েরপ্তার করা েগেলও ডা. আবু সাইদ ও সুজন
আহেমদেক এখনও গ্েরপ্তার করেত পােরিন পুিলশ।

ঈশ্বরদী উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসমা
খান বেলন, পাবনা ও ঈশ্বরদী উপেজলােতই েযখােন নমুনা সংগ্রহ করার
িকট বা অ্যাম্পুেলর তীব্র সংকট, েসখােন অনুেমাদনহীন রূপপুর
েমিডেকয়ার ডায়াগনস্িটক েসন্টার কীভােব কেরানার নমুনা সংগ্রহ কের
বা িরেপার্ট েদয়, তা সন্েদহজনক।

ঈশ্বরদী থানার অিফসার ইনচার্জ েশখ েমা. নাসীর উদ্দীন জানান,
রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্র িনর্মাণ প্রকল্েপর েমাট ১৭০ জন

শ্রিমেকর কেরানা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ কেরেছ েমিডেকয়ােরর
মািলক রানা।

রূপপুর প্রকল্েপ শ্রিমক-কর্মচারীেদর কেরানা েনেগিটভ সার্িটিফেকট
জমা েদওয়া বাধ্যতামূলক। তাই রূপপুেরর েমিডেকয়ার সরাসির ভুয়া
সার্িটিফেকট িদেয় েকািট টাকার বািণজ্য করার ফাঁদ পােত।

পূর্বপিরিচত
ব্রাহ্মণবািড়য়া
েচয়ারম্যান ডা. আবু সাইেদর
দুর্নীিত-অিনয়ম কেরন।
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