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ধানম ী শখ হািসনা। ফাইল ফেটা
ঢাকা: িচিকৎসােসবা িদেত িগেয় এবং কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) সং মণ
িতেরােধ
দািয় পালনকােল কউ আ া হেল পদমযাাদা অ যায়ী ৫-১০ লাখ টাকা এবং মারা গেল ২৫-৫০ লাখ
টাকার া িবমা দওয়ার ঘাষণা িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা।

একইসে িচিকৎসক, নাস, া কমী, মাঠ শাসেনর কমকতা-কমচারী, আইন-শ ৃ লা র াকারী
বািহনীর সদস ত ভােব িনেয়ািজত জাতে র অ া কমচারীেদর একটা িবেশষ ই েু র
িবধা
দওয়ার ঘাষণাও দন িতিন।
ম লবার (৭ এি ল) সকােল গণভবন থেক চ াম ও িসেলট িবভােগর জলা েলার কমকতােদর সে
িভিডও কনফােরে মতিবিনময়কােল িতিন এ ঘাষণা দন।
ধানম ী শখ হািসনা বেলন, ‘দািয় পালনকােল কউ যিদ কািভড-১৯ এ আ া হয় তেব তার
িচিকৎসার জ সব ধরেনর ব ব া সরকার নেব। তােদর জ একটা া িবমার ব ব া আমরা কের
দেবা। যারা আ া হেব তােদর জ আমরা পদমযাযদা অ যায়ী ৫ থেক ১০ লাখ টাকার একটা
া িবমা কের দেবা। আর খাদা না ক ক কউ যিদ মতুৃ বরণ কেরন তেব তােদর জ এই িবমাটা
আমরা পাঁচ ণ বািড়েয় দেবা।’
দািয় পালনকারী সবাইেক িবেশষ ই েু র
দওয়ার ঘাষণা িদেয় ধানম ী বেলন, ‘ কািভড-১৯
িতেরােধ িচিকৎসক, নাস, া কমী, মাঠ শাসেনর কমকতা-কমচারী, আইন-শ ৃ লা র াকারী
বািহনীর সদস ত ভােব িনেয়ািজত জাতে র অ া কমচারীেদর জ আমরা একটা িবেশষ
ই েু রে র ব ব া কের দেবা। সটা আমরা িস া িনেয়িছ। ইেতামেধ আিম বেল িদেয়িছ। আমরা
একটা ই েু রে র ব ব া করিছ।’
কেরানা পিরি িতেত িচিকৎসােসবায় িনেয়ািজত িচিকৎসকেদর পুর ত
ধানম ী বেলন,
ৃ করা সে
‘ যসব িচিকৎসক- া কমী মা ষেক সবা িদেয় যাে ন তােদর খািল মুেখ ধ বাদ নয় তােদর পুর ত
ৃ
করেত চাই। তােদর পুর ত
ৃ করেত হেল তােদর তািলকাটা আমার দরকার। যারা এই ধরেনর সাহসী
া কমী তােদর উৎসাহ দওয়া আমােদর েয়াজন। তােদর একটা স ানীও িদেত চাই। সজ
ইেতামেধ তািলকা করার িনেদশ িদেয়িছ। তািলকা তিরর কাজ ইেতামেধ
হেয় গেছ।’
যসব িচিকৎসক ও া কমী িনেজেদর র ার জ পািলেয় আেছ তােদর উে েশ ধানম ী বেলন,
‘মেন রাখেত হেব এটা তােদর জ ই করেবা যারা এই কেরানা ভাইরাস
হওয়ার পর থেক যারা কাজ
কেরেছন। জা য়াির থেক কেরানা ভাইরাস
। মাচ থেক এটা ব াপকভােব দখা দয় এই মাচ মােস
যারা জীবেনর ঝু ঁিক িনেয় কাজ কেরেছন এই িবমাটা তােদর জ । যারা কাজ কেরনিন, িনেজেদর র ার
জ পািলেয় আেছন, যখােন াের াের ঘেু র িচিকৎসা পানিন, অ সাধারণ রাগীরাও িচিকৎসা পানিন
তােদর জ এই েণাদনা না। তারা এটা পােবন না।’
শত িদেয় কাউেক িচিকৎসােসবায় আনা হেব না জািনেয় ধানম ী বেলন, ‘ কউ যিদ আমােদর শত দয়
তাহেল আমরা তােক আনেবা না। আিম বলেবা, আগামীেত িকভােব কাজ কেরন আমরা পযেব ণ
করেবা। সখােন দখেবা যিদ কউ সিত কাের মা ষেক সবা দন তাহেল তােদর কথা আমরা িচ া
করেবা। িক ু শত িদেয় আিম কাউেক কােজ আনেবা না।’ ‘যােদর মেধ এই মানবতা বাধটু
নই।
তােদর েণাদনা িনেয় আসার কােনা যৗি কতা আেছ বেল আিম মেন কির না।’

শখ হািসনা বেলন, ‘যিদ বাংলােদেশ স ধরেনর েযাগ আেস েয়াজেন বাইের থেক আমরা িচিকৎসক
িনেয় আসেবা। বাইের থেক নাস িনেয় আসেবা। এই ধরেনর দূবল মানিসকতা িদেয় আমােদর কাজ হেব
না। এটা হেলা বা বতা।’
যারা রাগীেদর িচিকৎসা িদে ন না তারা ভিবষ েত ডা াির করেত পারেব িক, তােদর চাকির থাকেব
িক-না তা িনেয় িচ া-ভাবনা করা হেব জািনেয় ধানম ী বেলন, ‘একজন রাগী এেল িচিকৎসা করােব
তার জ িনেজেক রি ত করা যায়। এে ান পের নন মুেখ মা লাগান, াভস নন, স ািনটাইজার
ব বহার কেরন, হাত ধুেয় রাগী দেখন। রাগী কন ফরত যােব। আর একজন রাগী িনেয় দৗড়ােদৗিড়
কের স রাগী কন মারা যােব। ঢাকা িব িবদ ালেয়র একজন ছা কন মারা যােব। এই রাগী কােনা
কােনা জায়গা িগেয়েছ সখােন কােনা কােনা িচিকৎসেকর দািয় িছল আিম তােদর নামটাও জানেত
চাই। কারণ ডা াির করার মেতা, চাকির করবার মেতা তােদর স মতা নই। তােদর চাকির থেক বর
কের দওয়া উিচত। আিম মেন কির।’
‘বরং ভিবষ েত তারা ডা াির করেত পারেব িক-না সটাই িচ া করেত হেব। ডা ার আমােদর েয়াজন
আেছ এটা িনেয় আমােদর কােনা সে হ নই। িক ু এই মানিসকতা থাকেব কন, মানবতা বাধ হারােব
কন।’
িচিকৎসক ও া কমীেদর র ায় সরকােরর নওয়া িবিভ উেদ ােগর কথা তু েল ধের ধানম ী বেলন,
‘আমরা জািন এটা আত । সবাই রি ত থাকেবন এটা সত । িক ু একজন িচিকৎসক তার একটা
দািয় থােক। তােদর রি ত করার জ যা যা করা দরকার আমরা তা কের যাি । আমরা আরও
করেবা। সে ে আমরা কােনা কাপণ করিছ। সারা িব ব াপী এই সমস া।’
িভিডও কনফাের

স ালনা কেরন ধানম ীর মুখ সিচব ড. আহমদ কায়কাউস।
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