
/০৯ নভেম্বর ২০১৯ 

প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যভেিা ও সুরক্ষা আইন কার স্বাভথ ে? 

ডা. আবুল হােনাৎ বিল্টন 

 

কি েভক্ষভে বিবকৎেক বনর্ োতন আজকাল বনতযননবিবিক ঘটনা হভে দাঁবিভেভে। বিবকৎেকভদর পক্ষ থথভক জনোধারভের সুবিবকৎোর 

স্বাভথ ে িারিার বিবকৎেক সুরক্ষা আইভনর দাবি জানাভনা হভলও র্থার্থোভি তা কখনও থিভন থনো হেবন। 

স্বাস্থ্যভেিা আইন-২০১৪ নাভি ২০১৪ োভল একটি আইভনর খেিা প্রস্তাি করা হভেবেল; র্ার ফভল সুরক্ষার পবরিভতে বিবকৎেক 

বনগ্রভহর ঝুঁবকই থিবি বেল। বিবকৎেকভদর প্রবতিাভদর মুভখ থেই প্রস্তাবিত আইভনর বকছুটা ঘষািাজা হভলও এখনও গ্রহেভর্াগ্যতার 

পর্ োভে থপ ুঁভেবন। েম্প্রবত আিরা প্রস্তাবিত ‘স্বাস্থ্যভেিা ও সুরক্ষা আইন ২০১৮’-এর খেিা থপভেবে, র্া অবিভরই িবিেোর বিঠভক 

পাঠাভনার কথা শুনবে। 

প্রস্তাবিত আইনটি পর্ োভলািনা কভর আিাভদর িভন হভেভে, এটি এখনও িবিেোে পাঠাভনার িভতা উপযুক্ত হেবন; িরং িতেিান 

অিস্থ্াে এ আইভন বিবকৎোভেিাপ্রতযািী জনগে ও বিবকৎেকেহ স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী েিাই ক্ষবতগ্রস্ত হভিন িভলই আিার ধারো। 

প্রস্তাবিত আইভনর শুরুভত উভেখ করা হভেভে, ‘থর্ভহতু, স্বাস্থ্যভেিাে বনভোবজত ব্যবক্ত, প্রবতষ্ঠান ও স্বাস্থ্যভেিা গ্রহীতার সুরক্ষা প্রদান 

এিং প্রবতষ্ঠানগুভলার দােিদ্ধতা বনবিত করার লভক্ষয একটি যুভগাপভর্াগী আইন প্রেেন অতযািশ্যকীে; থর্ভহতু থদভি বনরাপদ ও 

িানেম্মত স্বাস্থ্যভেিা প্রদান বনবিত করার লভক্ষয স্বাস্থ্যভেিা প্রবতষ্ঠানগুভলা র্থার্থ পবরিালনা ও বনেিভে The Medical 

Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 

রবহতক্রভি একটি নতুন যুভগাপভর্াগী আইন প্রেেন েিীিীন ও প্রভোজনীে; থেই থহতু, এতদ্বারা বিুরূপ আইন প্রেেন করা হইল।’ 

প্রস্তাবিত আইভনর শুরুভত কবতপে েংজ্ঞা প্রদান করা হভেভে, র্ার থিি কভেকটি বিভ্রাবিকর িা অেম্পূে ে। র্ার ফভল পরিতী েিভে এ 

আইভনর ব্যাখ্যাে েংিভের সৃবি হভত পাভর। 

থর্িন- ২(৮) থিম্বার, ২(৯) তথ্য, ২(১১) নমুনা, ২(১৭) হােপাতাল, ২(২৭) স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী ব্যবক্ত, ২(২৮) ক্ষবত িব্দগুভলার 

েংজ্ঞা অেম্পূে ে বকংিা বিভ্রাবিকর। প্রস্তাবিত আইভনর িতুথ ে ৪(৩) ও ৪(৪) ধারািুর্ােী, ইতঃপূভি ে স্থ্াবপত েি থিেরকাবর 

হােপাতালভক নতুন কভর থকন এ আইভনর আওতাে আিার লাইভেন্স গ্রহে করভত হভি। পর্ োপ্ত োিনা-বিিা না কভরই ১৯৮২ োভলর 

অধ্যাভদি থথভক এ ধারাগুভলা থর্াগ করা হভেভে, র্া িতেিান থপ্রক্ষাপভট আভদ  প্রােবিক নে। ধারা ৬(১) ও ৬(২)-এ িবে েত থর্ থকাভনা 

হােপাতাভল থর্ থকাভনা েিভে প্রভিি, পবরদি েন, তোবি ও জব্দ করার ক্ষিতাভক আিাভদর কাভে বস্বরািারী পদভক্ষপ িভলই 

প্রতীেিান হভেভে। এখাভন স্পি নে, এ ক্ষিতা থকিল থিেরকাবর হােপাতাল-বিবনভকর থক্ষভেই প্রভর্াজয হভি, নাবক েরকাবর 

হােপাতালও এর অির্ভ েক্ত থাকভি। 

আিরা েিাই জাবন, বনধ োবরত অবফে েিভে িা পালাক্রবিক দাফতবরক দাবেত্ব পালভনর েিভে অন্য থকাভনা হােপাতাভল িা 

ব্যবক্তগত থিম্বাভর বিবকৎো প্রদান করা প্রিবলত িাকবরবিবধর সুস্পি লঙ্ঘন এিং িাবস্তভর্াগ্য অপরাধ। এ থক্ষভে নতুন কভর এটি 

প্রস্তাবিত আইভন অির্ভ েক্ত করার কী প্রভোজন? এই ধারা ১০(১) লঙ্ঘন করভল অনবধক এক লাখ টাকা জবরিানার বিষেটিও এখাভন 

অপ্রভোজনীে; িরং স্বাস্থ্য ব্যিস্থ্াপনার িাভনান্নেন কভর ও প্রভোজভন প্রিবলত িাকবরবিবধ অিুর্ােী ব্যিস্থ্া গ্রহে কভর এ েিস্যার 

েিাধান করা র্াে। 

তভি লঙ্ঘনকারী থিেরকাবর হােপাতালভক পাঁি লাখ টাকা জবরিানা, অনাদাভে বতন িাভের থজভলর প্রস্তািনাটি েিথ েনভর্াগ্য। 

প্রস্তাবিত আইভনর ১০(২) ধারাে ছুটির বদভন স্ব-স্ব কি েস্থ্ভলর থজলার িাইভর থিেরকাবর হােপাতাভল িা ব্যবক্তগত থিম্বাভর বফ 

গ্রহেপূি েক থেিা প্রদাভনর থক্ষভে বনেিেকারী কর্তেপভক্ষর পূি োিুভিাদন প্রভোজন িলা হভেভে। 

আিরা িভন কবর, এর ফভল বিবেন্ন থজলার োধারে থরাগীরা বিভিষজ্ঞ বিবকৎোর অোভি ব্যাপকোভি ক্ষবতগ্রস্ত হভি। িতেিাভন 

িাংলাভদভির অবধকাংি থজলাে বিভিষজ্ঞ বিবকৎেভকর েংখ্যা প্রভোজভনর তুলনাে কি। 

পািাপাবি েীবিত আভের অভনক থরাগীর পভক্ষই বনজ এলাকার িাইভর বগভে বিবকৎো থনো ব্যেিহুল ও কিোধ্য। থে থক্ষভে 

েপ্তাহাভি িফস্বভলর থরাগীরা বনজ এলাকাে বিভিষজ্ঞ বিবকৎেভকর কাে থথভক েরােবর বিবকৎো থপভে উপকৃতই হভেন। 
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পূি োিুভিাদন গ্রহভের নাভি প্রবক্রোগত জটিলতার িাধ্যভি িফস্বল এলাকার এ বিভিষজ্ঞ বিবকৎোভেিা প্রদান ব্যাহত হভল 

বিবকৎোপ্রতযািী োধারে িািুষই ক্ষবতগ্রস্ত হভি; র্া কাভরারই কাম্য হওোর কথা নে। তভি রাভের প্রভোজভন থকাভনা বিভিষ মুহূভতে 

েংবিি কর্তেপক্ষ ছুটির বদভন বিবকৎেভকর কি েস্থ্ল তযাগ না করার আভদি বদভল বিষেটি বনভে কাভরারই আপবি থাকার কথা নে। 

ধারা-১১ অিুোভর েরকাবর-থিেরকাবর হােপাতালগুভলা প্রদি থেিা এিং থরাগ পরীক্ষা-বনরীক্ষার িাজে িা মূল্য িা বফ’র তাবলকা 

প্রদি েন করা থর্ভত পাভর। পািাপাবি ল্যািভরটবরভত েম্পাবদত থরাগ পরীক্ষা-বনরীক্ষার িান এিং পরীক্ষার বরভপাট ে একজন 

বিবকৎেকই থকিল করভত পারভি, থেটা স্পিোভি আইন দ্বারা বনধ োবরত হভত পারত। 

থেইেভি েংবিি েরকাবর কর্তেপক্ষ কর্তেক বিবকৎেকভদর বফ বনধ োরভের প্রস্তািটি েিথ েনভর্াগ্য নে। এর কারে দক্ষতা, অবেজ্ঞতা ও 

এলাকার বেবিভত বিবকৎেকভদর বফ বেন্ন বেন্ন হওোই স্বাোবিক। তাোিা অন্যান্য থপিাজীিীর থক্ষভে বফ বনধ োরভের ব্যিস্থ্া না 

থাকভলও থকিল বিবকৎেকভদর থক্ষভে থরাগী থদখার বফ বনধ োরভের এ প্রস্তািটি গ্রহেভর্াগ্য নে। 

বিবেন্ন থরাগ পরীক্ষা-বনরীক্ষার িাজে আভলািনার বেবিভত ঠিক করা থর্ভত পাভর। এর ফভল োধারে িািুষ উপকৃত হভি। 

বিবকৎোভেিা িািদ আদােকৃত িাজে িা মূল্য বফ’র রবেদ প্রদান িা অিুবলবপ েংরক্ষভের বিষেটি আেকর প্রদাভনর েভি েম্পবকেত 

এিং িতেিাভন এটি প্রিবলত। এর জন্য প্রস্তাবিত আইভন এটি অির্ভ েক্ত করার প্রভোজন আভে িভল আিার িভন হেবন। 

ধারা ১২(১) ও ১২(২) আিাভদর কাভে েম্পূে ে অপ্রভোজনীে িভন হভেভে। থেিাগ্রহীতাভদর ন্যযনতি িোর জােগা িলভত কী থিাঝাভনা 

হভেভে? োরা থদভি বিভিষজ্ঞ বিবকৎেকভদর েংখ্যা প্রভোজভনর তুলনাে অভনক কি। আিার একজন থরাগীর েভি একাবধক 

অযাভটনভডন্ট থাভকন, র্ারা ওই থিোভরই িভেন। থে থক্ষভে থেিাগ্রহীতাভদর জন্য িোর জােগা অপ্রতুল হভতই পাভর। 

তাোিা অভনক জুবনের ডাক্তারই ওষুভধর থদাকাভন থিম্বার কভরন, থর্খাভন থেিাগ্রহীতাভদর িোর জােগা েীবিত অথিা থনই িলভলই 

িভল। সুতরাং থেিাগ্রহীতাভদর িোর জােগার ব্যাপাভর েংবিি বিবকৎেকই বেদ্ধাি থনভিন। থেিাগ্রহীতার িোর জােগা না থাকভল 

৫০ হাজার টাকা জবরিানার প্রস্তাবিত দণ্ডটিও েিত কারভে গ্রহেভর্াগ্য নে। 

বিবেন্ন বিবকৎেক তার দক্ষতািুর্ােী থিম্বাভর প্রভোজনীে বিবকৎো েরঞ্জািাবদ রাভখন। এখাভন ‘ন্যযনতি’ িব্দটা থর্িন বিভ্রাবিকর, 

থতিবন বিবধ দ্বারা এটি বনধ োরভের প্রভিিাও অপ্রভোজনীে িভল আিাভদর ধারো। ধারা ১২(৩) ও ১২(৪) িবে েত বিষে দুভটা ইবতিভধ্য 

িাংলাভদি থিবডভকল অযান্ড থডন্টাল কাউবন্সভল (বিএিবডবে) সুস্পিোভি উভেখ করা আভে। 

এটি নতুন কভর প্রস্তাবিত এ আইভন অির্ভ েক্ত করা আিাভদর কাভে থর্ বক্তক িভন হেবন। ধারা ১২(৩) ও ১২(৪) ও বিএিবডবে আইন ও 

থিবডভকল এবথকে দ্বারা বনেবিত, এর জন্যও আলাদা আইভনর প্রভোজন আভে িভল আিরা িভন কবর না। ধারা-১৩-থত উবেবখত 

‘থরাগী িা থরাগীর অিুেিীভক (Attendant) বিবকৎো েম্পভকে অিবহতকরে ও তথ্য প্রদাভনর’ ব্যাপারটি বিএিবডবে কর্তেক 

বনধ োবরত ‘থকাড অি কনডাভের’ আওতাধীন, একজন বনিবিত বিবকৎেক র্া িানভত িাধ্য। এ বিষেটিভক আলাদা কভর প্রস্তাবিত 

আইভন অির্ভ েক্ত করার প্রভোজন িভল আিরা িভন কবর না। 

প্রস্তাবিত ধারা ১৪(১) আিাভদর কাভে িাস্তিেম্মত িভন হেবন। েরকাবর িি হােপাতালগুভলাভতই থর্খাভন জরুবর থেিা প্রদাভনর 

অিস্থ্া নাজুক, থেখাভন িফস্বভলর থোট থোট থিেরকাবর হােপাতাল-বিবনভক ন্যযনতি জরুবর থেিা প্রদান বনবিত করা প্রাে অেম্ভি। 

এ থক্ষভে থকিল ১০০ িা ততবধক িয্যােংিবলত থিেরকাবর হােপাতাভল জরুবর থেিা প্রদাভনর সুভর্াগ িাধ্যতামূলক করা থর্ভত পাভর। 

মুবক্তভর্াদ্ধা ও দবরদ্র থরাগীভদর বিনা মূভল্য বিবকৎোভেিা প্রদাভনর প্রস্তাবিত ধারাটি প্রিংেনীে, আিরা এটি েিথ েন করবে। স্বাস্থ্যভেিা 

প্রদানকারী ব্যবক্তর থপিাগত বনবতকতা ও দাবেভত্বর বিষেগুভলা বিএিবডবে এিং নাবে েং কাউবন্সভলর আইন দ্বারা সুস্পিোভি 

বনধ োবরত, র্া অিুেরে করভলই িভল; এর জন্য আলাদা কভর আইন করার প্রভোজন আভে িভল আিরা িভন কবর না। 

প্রস্তাবিত আইভন বিভদবি স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী ব্যবক্ত কর্তেক থেিা প্রদান এিং বিভদবি হােপাতাল স্থ্াপভনর অিুিবত প্রদান েংক্রাি 

ধারা ২০ ও ২১-এর পবরভপ্রবক্ষভত আিাভদর িক্তব্য হল- বিভদবি বিবকৎেক িাংলাভদভি থকাভনা হােপাতাভল বনভোগ থপভত হভল 

বিএিবডবের অিুভিাদন লাভগ। সুতরাং এ েংক্রাি েি ধরভনর দাবেত্ব বিএিবডবে পালন কভর থাভক। 

তভি বিভদবি বিভিষজ্ঞ বিবকৎেকভদর িাংলাভদভি অিুিবত পাওোর পূভি ে র্ািাই-িাোই কভর থদখভত হভি থর্ন তারা আিাভদর 

বিভিষজ্ঞভদর বিকল্প িা প্রবতভর্াগী না হভে ওভঠ। তাহভল থিেরকাবর পর্ োভে আিাভদর বিভিষজ্ঞ বিবকৎেকরা বনরুৎোবহত হভি। 

থকিল থর্েি বিষভে থর্াগ্যতােম্পন্ন বিভিষজ্ঞ বিবকৎেক আিাভদর থনই, থেেি বিষভে বিভদবি বিবকৎেকরা অিুিবত থপভত পাভর। 

একই েভি থর্েি থদভির বিভিষজ্ঞ বিবকৎেক আিাভদর থদভি অিুিবত পাভি, থেেি থদভিও আিাভদর বিবকৎেকভদর বিবকৎো 

প্রদাভনর অিুিবত থাকভত হভি। প্রভোজভন বিএিবডবের অধীন লাইভেবন্সং পরীক্ষা বদভে বিভদবি ডাক্তারভদর িাংলাভদভি 

বিবকৎোভেিা প্রদাভনর জন্য বনিিন গ্রহে করভত হভি। েরকাবর হােপাতাভল বিভদবি বিবকৎেকভদর থকিল প্রবিক্ষে প্রদাভনর 

উভেভশ্যই কাজ করার সুভর্াগ থদো থর্ভত পাভর। খেিা আইভন এেি প্রস্তাি থাকা প্রভোজন বেল। 

প্রস্তাবিত আইভনর ২১ নম্বর ধারাে বনধ োবরত থপিাগত দাবেত্ব পালভন স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী ব্যবক্ত িা হােপাতাল কর্তেক অিভহলার 

বিষেটি ‘Medical Negligence Act 1860’, ‘Medical & Dental Council Act 1980’ এিং 

‘Consumer 

Rights Protection Act 2009’ দ্বারা ইবতিভধ্য বনধ োবরত। এর জন্য নতুন কভর আইন করার প্রভোজন আভে িভল 

আিরা িভন কবর না। ধারা ২১(২) এিং ২১(৩) আপাতদৃবিভত োভলা িভন হভলও প্রস্তাবিত সুরক্ষা আইভনর খেিাে এটি েিভিভে 

হঠকারী বেদ্ধাি হভে ওঠার ঝুঁবক রভেভে। 

িাংলাভদভি প্রিবলত দণ্ডবিবধ অিুর্ােী েি ধরভনর েবহংেতাই অপরাধ বহভেভি বিভিবিত, থে থক্ষভে প্রস্তাবিত খেিা আইভন এ বিষে 

উভেখ থাকার কী প্রভোজন বেল? থর্ িাবস্তর প্রস্তাি করা হভেভে, এ িাবস্ত থোগ করার থক্ষভে প্রধানতি অিরাে হল, বিিাভর অপরাধ 

েভেহাতীতোভি প্রিাবেত হওো। বেকটিি বিবকৎেক ও োংচুর হওো প্রবতষ্ঠান আদালভত েিােীর বিরুভদ্ধ অপরাধ প্রিাে করভত 



অবধকাংি থক্ষভে ব্যথ ে হভি। রাজননবতক প্রোি ও বিিাভরর দীঘ েসূেতার কারভে একেিে িািলা খাবরজ হভি, অপরাধী থিকসুর 

খালাে থপভে র্াভি। 

প্রস্তাবিত আইভনর ২২ নম্বর ধারাে থকাম্পাবন কর্তেক অপরাধ েংঘটভনর কথা িলা হভলও েরকাবর হােপাতালগুভলার থক্ষভে এ 

আইনটি প্রভর্াজয হভি বক না, তা স্পি নে। ধারা-২৩-এ উবেবখত অপরাধ বিিারাভথ ে গ্রহে, আিলভর্াগ্যতা এিং আপেভর্াগ্যতার 

বিষেগুভলা ‘গিফরপধষ ঘিিষরিিহপি অপঃ ১৮৬০’-এ সুস্পিোভি উভেখ করা আভে, তাই নতুন কভর আর এ েংক্রাি আইভনর 

প্রভোজন থনই। প্রভোজভন ১৮৬০ োভলর আইনটির পবরিতেন-পবরিাজেন করা থর্ভত পাভর। ধারা-২৫-এ িবে েত দভণ্ডর অবতবরক্ত 

ক্ষবতপূরে আদাে আিাভদর কাভে এক ধরভনর থস্বোিাবরতা িভলই প্রতীেিান হভেভে, এর আভদ  প্রভোজন আভে িভল আিরা িভন 

কবর না। 

প্রস্তাবিত খেিা আইভনর ২৬ নম্বর ধারাে দােোরাোভি থর্ দােমুবক্তর কথা িলা হভেভে, তার পবরভপ্রবক্ষভত আিাভদর িক্তব্য হল- 

‘িাংলাভদি দণ্ডবিবধর ৩০৪ ধারা িাংলাভদি থপনাল থকাভডর ৮৮ ধারার েভি েম্পূে ে োংঘবষ েক। 

থপিাগত দাবেত্ব পালভনর জন্য রাে বিবকৎেকেহ অন্যান্য থপিাজীিীভক ৮৮ ধারাে দােমুবক্ত িা ইনভডিবনটি বদভেভে। 

বিবকৎোকালীন থরাগীর মৃতুয হভল িাংলাভদি পুবলি এই ৮৮ ধারা অগ্রাহয কভর বিবকৎেকভক ৩০৪ ধারাে থগ্রফতার কভর থানা 

হাজভত পাঠাে। বিষেটি রাভের জ্ঞাত থাকা েভেও অতযি সুভক িভল স্বাস্থ্যভেিা সুরক্ষা আইন-২০১৮ খেিাে তা এবিভে র্াওো 

হভেভে। 

অথি রাে তার বিবকৎেভক সুবনবদ েি ধারাে বনরাপিা থদোর থক্ষভে দােিদ্ধ। আইভনর নাি ‘স্বাস্থ্যভেিা সুরক্ষা আইন’ হভলও 

হঠকাবরতার কারভে থপনাল থকাভড সুবনবদ েি দােমুবক্ত থাকা েভেও খেিাে িাদ থদো হভেভে। ফভল ৩০৪ ধারাে বিবকৎেকভক 

অনাোভে খুবন িা হতযাকারী বহভেভি থগ্রফতার কভর বিিাভরর থোপদ ে করা র্াভি। 

থিষ কথা হল- পুভরা আইনটা পভি প্রশ্ন জাভগ, প্রস্তাবিত আইনটা বক থকিল থিেরকাবর বিবনক-হােপাতাল ও ল্যািভরটবরগুভলার 

জন্য? কারে একই কারভে িা অপরাভধ েরকাবর হােপাতাভলর থক্ষভে কী ব্যিস্থ্া গ্রহে করা হভি, তা অবধকাংি থক্ষভেই স্পি নে। 

থে থক্ষভে ১৯৮২ োভলর আদভল এটির বিভরানাি হভত পারত, ‘থিবডভকল প্রযাকটিে এিং থিেরকাবর বিবনক ও ল্যািভরটবর আইন-

২০১৯’ এিং এর েভি ‘একবিলভত লিভের িভতা’ স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারীভদর সুরক্ষার বিষেটি জুভি না বদভলও িলত। 

বদভনর থিভষ, বিবকৎেকভদর সুরক্ষা প্রদাভনর পবরিভতে প্রস্তাবিত এই আইনটি বিবকৎেকভদর বিরুভদ্ধ বনিতেনমূলক আইন বহভেভি 

ব্যিহৃত হওোর ঝুঁবক রভেভে। থে থক্ষভে আিাভদর সুস্পি দাবি- থরাগীভদর সুবিবকৎোর স্বাভথ ে বিবকৎেকেহ েি স্বাস্থ্যভেিা 

প্রদানকারীভদর সুরক্ষার লভক্ষয ‘বিবকৎেকেহ স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী সুরক্ষা আইন’ িীষ েক আলাদা আইন িাই। এই সুরক্ষা আইন 

প্রেেভনর প্রবক্রোে অবধকেংখ্যক স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী ব্যবক্ত ও েংগঠনভক েম্পৃক্ত কভর একটি িবক্তিালী কবিটি কভর থদো থর্ভত 

পাভর। এ কবিটি একটি বনবদ েি েিভের িভধ্য ‘বিবকৎেকেহ স্বাস্থ্যভেিা প্রদানকারী সুরক্ষা আইভনর’ খেিা প্রেেন করভি। 
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