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* কারাগাের অ  ব ীরা িচিকৎসা পাে ন না 
* িচিকৎসেকরা কারাগাের যাগ িদেত চান না 

দেশর কারাগার েলােত িচিকৎসক থাকার কথা ১৪১ জন, আেছন মা  ১০ জন। এই ১০ জনই িচিকৎসােসবা িদে ন ায় লােখা 
ব ীেক। এর মে  ায় অেধক ব ী য া, টাইফেয়ড, িকডিন, িলভার, ডায়ােব সসহ নানা রােগ আ া  এবং ত েদর ধারাবািহক 
িচিকৎসার েয়াজন হয়। রা  ও া  ম ণালয় এবং কারাগার ে  এসব ত  পাওয়া গেছ। কারা হাসপাতােল িতিদন ব ীেদর 
িচিকৎসােসবা দওয়া িনি ত করা কারা ক পে র মৗিলক দািয় । িক  িচিকৎসক না থাকায় সই দািয়  ত রা পালন করেত 
পারেছন না। া  ম ণালয় িবিভ  কারাগাের িচিকৎসকেদর িনেয়াগ িদেলও ত রা যাগ িদে ন না। 

রা  ম ণালেয়র ত  অ যায়ী, দেশ ১৩  ক ীয় কারাগার এবং ৫৫  জলা কারাগার রেয়েছ। এসব কারাগােরর মাট 
ধারণ মতা ৩৬ হাজার ৭১৪ জেনর। তেব বিশর ভাগ কারাগাের ায় িতন ণ ব ী রেয়েছন এবং মাট ব ী এখন ৯৬ হাজার 
২৮৩। কারা কমকতারা বলেছন, লত িচিকৎসক–সংকেটর কারেণই িঁক িনেয় ায় িতিদন ধষ আসািমেদর বাইেরর 
হাসপাতােল িচিকৎসার জ  নওয়া হে । এিদেক কারাগার েলায় িচিকৎসক চেয় গত িতন বছর রা  ম ণালয় অসং বার িচ  
িদেয়েছ া  ম ণালয়েক। সবেশষ গত ফ য়ািরেত আবারও া  ম ণালয়েক অনা ািনক িচ  িদেয়েছ রা  ম ণালয়। 
িবষয়  জন শাসন ম ণালয়েকও বারবার জািনেয়েছ রা  ম ণালয়। া  ম ণালেয়র িচ েত বলা হেয়েছ, কারাব ীেদর 
িচিকৎসােসবা দওয়ার জ  ৬৮  কারা হাসপাতােল সহকারী সাজেনর ৭০ , মিহলা সহকারী সাজেনর ১২ , াথলিজ  ১২ সহ 
মাট ১৪১ পদ তির করা হেয়েছ। এসব পেদর িবপরীেত ১০ জন কমরত আেছন। ফেল কারাগাের ব ীেদর িচিকৎসা কায ম িবি ত 

হওয়ার কথা জানােনা হয় ওই িচ েত। এ সে  জানেত চাইেল রা ম ী আসা ামান খান বেলন, ‘এটা সত  য আমরা া  
ম ণালেয় অেনকবার িচ  িদেয়িছ, া  ম ণালয় িচিকৎসক পদায়নও কেরেছ। িক  ত রা কারাগাের যেত চান না। আবার অেনক 
িচিকৎসক যাগ িদেয়ই চেল আেসন।’ ম ী আরও বেলন, ‘এখন আমরা ভাবিছ িনেজরা িক  করা যায় িক না। িলশেক এ াপাের 
এক  াব িদেত বেলিছ, ওেদর যেহ  িলশ হাসপাতাল আেছ, সেহ  সখােন িচিকৎসক িনেয়াগ িদেয় ত েদর কারাগাের 
পাঠােনা যায় িক না, স  ভেব দখা হে । দখা যাক, িলশ কী াব দয়। তার আেগ আপাতত এমিন হয়েতা চলেব।’ 

করানীগে  অবি ত ঢাকা ক ীয় কারাগাের ১৭ জন িচিকৎসক িনেয়াগ দওয়া হেলও কউই যাগদান কেরনিন। এ সে  জানেত 
চাইেল ওই কারাগােরর কারা  মাহ ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, ‘আমােদর কারাগাের ১১ হাজার ব ী রেয়েছন। িতিদন 

ায় প চ শ জনেক িচিকৎসা িদেত হয়। িক  িচিকৎসক আেছন জন।’ িতিন বেলন, িক  রাগ আেছ, যা সং ামক। এখন গরেমর 
িদন হওয়ায় ব ীেদর সং ামক রাগ আরও বাড়েব।’ 

ঢাকার অ ের গাজী েরর কািশম র ক ীয় কারাগাের ২০০ শ ার হাসপাতাল রেয়েছ। এর িবপরীেত ৩২  পদ জন করা হেয়েছ। 
িক  হাসপাতােল কমরত আেছন একজন। ানীয়ভােব িন  িচিকৎসেকরা জ ির েয়াজেন কারাগাের আেসন না। ফেল বিশর 
ভাগ সময় ব ী, কারা কমচারী ও কমকতােদর িচিকৎসার াপাের কারা ক প েক িব তকর পিরি িতর স ুখীন হেত হয়। 

ঢাকা ক ীয় কারাগােরর সােবক কারা উপমহাপিরদশক গালাম হায়দার স িত থম আেলােক বেলন, এ অব া আর কত িদন 
চলেব? ১০ জন িচিকৎসক কী কের এত ব ীেক সামাল দেবন? ত েদর মানবািধকােরর িবষয়  দখা উিচত। ত র মেত, কারা 
হাসপাতােল িচিকৎসার ব া থাকেল ণ আসািমেদর বাইের িচিকৎসা িদেত নওয়া লাগত না। 



একািধক কারা কমকতা থম আেলােক জানান,  পেদ িচিকৎসক কমরত না থাকার কারেণ অ  ব ীেদর ানীয় বা 
িবেশষািয়ত হাসপাতােল ানা র করেত হে । ফেল ব ী িনরাপ া িবি ত হে । ত রা সবেচেয় বিশ সম ায় পড়েছন ব ী থাকা 

িতব ী ও মানিসক রাগীেদর িনেয়। এসব কমকতা জানান, এ ধরেনর রাগীেদর িনয়িমত কাউে িলং (পরামশ) ও িবেশষািয়ত 
িচিকৎসা দরকার। িক  ত েদর জ  কােনা িচিকৎসক নই। কারাগার েলােত এমন রাগীর সং া এক হাজােররও বিশ। তাই 
জ রী েয়াজেন জলা সদর হাসপাতােলর িচিকৎসকেদর সহায়তা নওয়া হয়। 

া  িবভােগর সিচব মা. আসা ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, কারাগাের লত িচিকৎসকেদর ষেণ পাঠােনা হয়। ত ণ 
িচিকৎসেকরা সখােন যেত চান না। ত রা মেন কেরন, পিরেবশ না থাকায় সখােন গেল পড়ােলখা করেত পারেবন না। তেব িতিন 
বেলন, ‘আবার য রা কারাগাের িগেয় মজা পেয় গেছন, ত রা আসেত চান না।’ সিচব জানান, ন ন িচিকৎসক িনেয়াগ দওয়া হেব, 
সখান থেক িচিকৎসকেদর কারাগাের পাঠােনার চ া করা হেব। 

তেব কারা কমকতা এবং িচিকৎসকেদর অেনকই মেন কেরন, মানিবক কারেণ কারাগার েলায় ত িচিকৎসক িনেয়াগ দওয়া 
উিচত। নারায়ণগ  জলা কারাগােরর ত াবধায়ক ভাষ মার ঘাষ থম আেলােক বেলন, ‘আমােদর কারাগােরর অেনেকই অ , 
য েদর িচিকৎসা দওয়া ায় অস ব হেয় পেড়েছ।’ 

আবার পিরি িতর কারেণই কারাগার থেক রাগীেদর বােইর পাঠােত হে । ঢাকা ক ীয় কারাগাের ায় ছয় বছর কমরত 
িচিকৎসক িব ব কাি  িব াস বেলন, ‘আমরা বাইের রাগী পাঠােত বা  হই। কারণ এখােন িচিকৎসা দওয়ার মেতা য পািত নই।’ 
ত র মেত, এত অ সং ক িচিকৎসক িদেয় িব লসং ক রাগীর সবা দওয়া স ব নয়। 


