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aিভযান কােল কিমিটর সদ রা েরাগী o তার সব্জনেদর সে  কথা বলেবন। তােদর িচিকৎসা েসবা িনেত েকােনা 
ধরেনর সম ার মুেখ পড়েত হে  িকনা, েস িবষেয় জানেবন। aিভেযাগ েপেল দািয়তব্রত িচিকৎসকেদর সে  oi 
িবষয় িনেয় কথা বলেবন। aিভেযােগর সতয্তা পাoয়া েগেল তাড়াতািড় ব া িনেত সংি  কম র্কত র্া o 
ম ণালয়েক জানােনা হেব।’ 

aিধদফতর সূে  জানা যায়, েভা া সংর ণ আiন-311৯ eর 63 ধারায় uে খ আেছ- েসবা হীতার জীবন বা 
িনরাপ া িবপণœ হেত পাের eমন েকােনা কাজ করা যােব না। আর eমন কাজ করার পর তা মাণ িমলেল 
েভা া আiেন 4 বছেরর কারাদ  বা 3 লাখ টাকা aথ র্দ  aথবা uভয় দে  দি ত করা যােব। eছাড়া েভা া 
আiেনর 64 ধারায় বলা আেছ, েকােনা েসবা দানকারীর প  েথেক aবেহলা, দািয়তব্হীনতা বা aসতকর্তা দব্ারা 
েসবা হীতার aথ র্, সব্া য্ বা জীবনহািনর ঘটনা ঘটােনা যােব না। আর eমন িকছু হেল েভা া আiেন 4 বছেরর 
কারাদ  বা 61 হাজার টাকা জিরমানা aথবা uভয় দে র িবধান রাখা হেয়েছ। 

e িবষেয় মনজুর েমাহা দ শাহিরয়ার বেলন, ‘েভা া আiেনর 63 o 64 ধারায় শাি র কথা বলা হেলo আiেন 
িনিদ র্ ভােব িচিকৎসকেদর িবরুে  বা িচিকৎসা েসবা েদয়া সংি  কম র্কত র্ােদর িবরুে  েভা া আiেন শাি র কথা 
বলা হয়িন। তাi আমরা েকােনা aিনয়ম েপেল সরাসির শাি  িদেত পারব না। eজ  oi িবভােগর সংি  বা 
ম ণালেয় েদাষীেদর িবরুে  aিভেযাগ কের শাি র আoতায় আনার সুপািরশ করব।’ িতিন আরo বেলন, 
‘aিধদফতেরর প  েথেক েভা া আiন সংেশাধন করা হে । আর e আiন পােসর আেগi িচিকৎসা েসবায় 
তারণায় জিড়তেদর িবরুে  শাি র িবধান রাখা uিচত। eেত সাধারণ মানুষ িচিকৎসা েসবা িনেত িগেয় 
তারণার িশকার হেল আমরা েভা া আiেন শাি র আoতায় আনেত পারব। আর েসবা হীতারা তােদর 

িচিকৎসা েসবা িনেত িগেয় েভাগাি েত পড়েল aিভেযাগ করেত পারেবন। িতকারo খুব তাড়াতািড় িমলেব।’ 

জানেত চাiেল কনজুয্মারস aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (কয্াব) সভাপিত o দুন িত দমন কিমশেনর (দুদক) 
সােবক েচয়ার ান েগালাম রহমান যুগা রেক বেলন, ‘েভা া aিধকার সংর েণ জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ 
aিধদফতর েবশিকছু ভােলা uে াগ হণ কেরেছ। eর মে  িচিকৎসা েসবা িনি েত হাসপাতালগুেলােত তদারিক 
করা ভােলা uে াগ। কারণ সরকাির হাসপাতােল িবিভ  ভােব দালােলর েদৗরা য্ আেছ। সে  েবসরকাির 
হাসপাতাল o ডায়াগনি ক েস াের িচিকৎসা েসবার িবপরীেত গলাকাটা দাম রােখ। e ছাড়া aেনক সময় 
uপযু  েসবাo পাoয়া যায় না। তাi aিভযান পিরচালনা করা হেল িচিকৎসা েসবার সে  যু  সংি েদর 
সেচতনতা বাড়েব, সে  সাধারণ মানুেষরo uপকার হেব।’ 

 


