নতুন আইন, মানিসক েরাগী
করেত পেরায়ানা লাগেব না

আটক

বার্তা সংস্থা িপপ : মানিসক েরােগ
আক্রান্ত এবং ‘িবপজ্জনক’ িহেসেব
িচহ্িনত ব্যক্িতেক িবনা পেরায়ানা
আটক বা িনেজেদর িজম্মায় েনওয়ার
অিধকার েদওয়া হচ্েছ পুিলশেক। তেব
সুস্থ
ও
স্বাভািবক
ব্যক্িতেক
মানিসক েরাগী সাব্যস্ত করেল তার
প্রিতকারও রাখা হেয়েছ আইেন।
এমন িবিধ-িবধান যুক্ত কের সরকার একিট নতুন আইন করেছ। স্বাস্থ্য ও
পিরবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এরই মধ্েয ‘মানিসক স্বাস্থ্য আইন-২০১৬’
নােম আইেনর খসড়ািট ৈতির কেরেছ। িশগিগর এিট মন্ত্িরসভায় উপস্থাপন
করা হেত পাের বেল জানা েগেছ।
আইেন িবনা পেরায়ানায় মানিসক েরােগ আক্রান্ত ব্যক্িতেক আটেকর
পাশাপািশ তাঁর ব্যাপাের েফৗজদাির আইেনর িবধানাবিল প্রেয়াগসহ
প্রিতকােরর িবধান রাখা হেয়েছ প্রস্তািবত আইেনর খসড়ায়। মানিসক
েরােগ আক্রান্ত ব্যক্িতর িচিকৎসা পদ্ধিত, িচিকৎসা েশেষ তাঁর
ছাড়পত্র
প্রদান,
মানিসক
স্বাস্থ্যিবষয়ক
আদালত
প্রিতষ্ঠাসহ
িবিভন্ন িবধান অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ নতুন এ আইেন।
একই
সঙ্েগ
েকােনা
সুস্থ
ব্যক্িতেক
মানিসক
েরাগী
সািজেয়
েজারপূর্বক তাঁর সম্পত্িত আত্মসাৎ বা অন্য েকােনা উদ্েদশ্েয
িচিকৎসেকর কাছ েথেক সনদ আদায় করেল িচিকৎসক ও সনদ আদায়কারী উভেয়রই
শাস্িতর িবধান রাখা হেয়েছ এ আইেন। তেব মানিসক আক্রান্ত েকােনা
েরাগী স্েবচ্ছায় িচিকৎসার জন্য হাসপাতােল ভর্িত হেত না চাইেল
তাঁর ইচ্ছার িবরুদ্েধ উপযুক্ত অিভভাবক বা পুিলশ কর্তৃপক্ষ তাঁেক
হাসপাতাল বা ক্িলিনেক ভর্িত করােত পারেব।
মানিসক েরােগ আক্রান্ত ব্যক্িতেক পুিলেশর িজম্মায় েনওয়ার এখিতয়ার
প্রসঙ্েগ খসড়া আইেনর ১৫ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ, ‘পুিলশ স্েটশেনর
দািয়ত্েব িনেয়ািজত প্রত্েযক পুিলশ কর্মকর্তা তাহার স্থানীয়
অিধক্েষত্েরর মধ্েয েকােনা ব্যক্িত মানিসক েরােগ আক্রান্ত এবং

িনেজর যত্ন িনেত অক্ষম িহেসেব ধারণা কিরবার কারণ থােক এবং মানিসক
েরােগর কারেণ উক্ত ব্যক্িতেক িবপজ্জনক মেন কিরবার কারণ থােক তেব
তাহােক িনেজর িজম্মায় গ্রহণ কিরয়া েফৗজদাির কার্যিবিধর িবধানাবিল
অনুসরণপূর্বক প্রেয়াজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ কিরেবন।’ মানিসক েরাগীর
িচিকৎসার িবষেয় আইেনর ১৬ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ, ‘েফৗজদাির
অপরােধ অিভযুক্ত মানিসক েরাগী িচিকৎসার প্রিতষ্ঠােন অিনচ্ছাকৃত
ভর্িতর তািরখ হইেত ১৮ িদন পর্যন্ত ভর্িত থািকেব; তেব শর্ত থােক
েয, ক্েষত্রমেত উপযুক্ত আদালত এই েময়াদ পুনর্িবেবচনার এখিতয়ার
সংরক্ষণ কিরেব।’
মানিসক েরাগীর সম্পত্িত রক্ষার িবষেয় আইেনর ২০ নম্বর ধারায় বলা
হেয়েছ, ‘মানিসক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্িত তাহার সম্পত্িত
রক্ষণােবক্ষেণ অক্ষম হইেল আদালত একজন উপযুক্ত ব্যক্িতেক তাহার
সম্পত্িতর ব্যবস্থাপক িনযুক্ত কিরেত পািরেবন; তেব শর্ত থােক েয,
এ ক্েষত্ের েরাগীর স্বার্থ সংরক্ষেণর িবষয়িট অগ্রািধকার পাইেব
এবং উক্ত ব্যক্িতর েকােনা ৈবধ উত্তরািধকারীেক ব্যবস্থাপক িহেসেব
িনযুক্ত করা যাইেব না।’
মানিসক স্বাস্থ্যিবষয়ক আদালত প্রিতষ্ঠার িবষেয় আইেনর ২২ নম্বর
ধারায় উল্েলখ হেয়েছ, ‘এই আইেনর িবধানাবিল কার্যকর কিরবার লক্ষ্েয
েফৗজদাির কার্যিবিধর িবধানাবিল সােপক্েষ প্রিত েজলায় েজলা জেজর
অধীনস্থ ন্যূনতম সাব-জজ
মানিসক স্বাস্থ্য আদালত

পদমর্যাদার একজন িবচারেকর েনতৃত্েব
প্রিতষ্ঠা করা হইেব। মানিসক েরােগ

আক্রান্ত ব্যক্িতর মানবািধকার ক্ষুণ্ণকারী েয েকােনা ব্যক্িত বা
প্রিতষ্ঠােনর িবরুদ্েধ এ আদালত স্েবচ্ছায় বা অিভেযােগর িভত্িতেত
বা প্রিতেবদেনর িভত্িতেত এই আইেনর অধীেন কৃত অপরাধ আমেল গ্রহণ
কিরেব।’
িমথ্যা সনদ প্রদােনর িবষেয় আইেনর ২৪ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ,
‘েকােনা মানিসক েরাগ িবেশষজ্ঞ বা দািয়ত্বপ্রাপ্ত েমিডেকল অিফসার
মানিসক েরােগ আক্রান্ত না হওয়া সত্ত্েবও উদ্েদশ্যপ্রেণািদতভােব
মানিসক
েরােগ
আক্রান্ত
িহেসেব
েকােনা
ব্যক্িতেক
িমথ্যা
সার্িটিফেকট প্রদান কেরন অথবা যিদ মানিসক েরােগ আক্রান্ত হওয়া
সত্ত্েবও উদ্েদশ্যপ্রেণািদতভােব মানিসক েরােগ আক্রান্ত নন মর্েম
সার্িটিফেকট প্রদান কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক এক বৎসর
কারাদণ্েড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্েড অথবা উভয় দণ্েড
দণ্িডত হইেবন।’

খসড়া আইেনর ২৫ নম্বর ধারায় আেরা বলা হেয়েছ, সত্য েগাপন কিরয়া
আদালত হইেত িরিসপশন আেদশ হািসেলর মাধ্যেম েকােনা মানিসক
েরাগগ্রস্ত ব্যক্িতেক উদ্েদশ্যপ্রেণািদতভােব মানিসক হাসপাতােল বা
মানিসক েসবালেয় ভর্িতপূর্বক আটক রােখ অথবা অবস্থান করায়, তাহা
হইেল ওই ব্যক্িত অনিধক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ
লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্েড দণ্িডত হইেবন।’
আইেনর ২৬ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ েয, ‘েকােনা মানিসক সমস্যায় বা
মানিসক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্িতেক অপরাধ সংঘটেনর জন্য
সুিবধাজনক মেন কিরয়া অন্য েকােনা ব্যক্িত েকােনা অপরাধ সংঘটেনর
জন্য ব্যবহার কিরেল উক্ত ব্যক্িত সংশ্িলষ্ট অপরােধর জন্য ন্যূনতম
দুই বৎসর কারাদণ্েড দণ্িডত হইেবন।’

