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নিুন তিতির অল ইতিয়া ইনতিটিউট অফ মমতিক্যাল সায়য়ন্স (এআইআইএমএস) খ্যািনামা িার তর্তক্ৎসা 

পতরয়েবার মান ও জনতিয়িার জনয। মক্ৌিুহলজনক্ভায়ব, এর সংলগ্ন হাসপািালটি ভারয়ি পতরর্াতলি মবি 

ক্য়য়ক্টি তিতজটাল স্বাস্থ্য উয়িযায়ের িথম পরীক্ষাস্থ্ল তহয়সয়ব ক্াজ ক্য়রয়ে। িথম মে িতিষ্ঠানগুতল জািীয় 

িথযতবিযা মক্ন্দ্র বা নযািনাল ইনফরয়মটিক্স মসন্টায়রর ই-হাসপািাল পদ্ধতি, ো তক্না এক্টি ক্লাউি-তনভচ র 

হাসপািাল পতরর্ালনার িতিয়া, মসটি গ্রহণ ক্য়রতেল িায়ির ময়যয এআইআইএমএস-এর হাসপািালটি 

অনযিম। ২০১৬ সায়ল হাসপািালটি ম ােণা ক্য়র মে, মে মরােীরা িাাঁ য়ির আযার পতরর্য়পত্র সরবরাহ ক্রয়বন, 

িাাঁ য়ির  নায়মর তনবন্ধীক্রণ তবনামূয়লয হয়ব। আরও সম্প্রতি, হাসপািালটি আয়ুষ্মান ভারি মহলথ অযাক্াউন্টস (এতবএইর্এ) পতরর্য়পত্র নায়ম পতরতর্ি 

স্বাস্থ্যমন্ত্রয়ক্র নিুন সাবচজনীন স্বাস্থ্য পতরর্য়পত্র পতরক্ল্পনাটিয়ক্ও গ্রহণ ক্য়রয়ে।      

 

তিতজটাইয়জিায়নর এই মেউয়য় মভয়স মেয়ি মেয়ি ২০২২ সায়লর অয়টাবর মায়স এআইআইএমএস ম ােণা ক্য়র মে, ২০২৩-এর শুরুয়িই িারা ক্ােয়জর 

বযবহার সমূ্পণচ বন্ধ ক্য়র মিয়ব। তক্ন্তু মসই বযবস্থ্া গ্রহয়ণর এক্ মায়সরও ক্ম সময়য়র ময়যয বযাপক্ হায়র সাইবার আিমণ  য়ট এবং িার ফয়ল এই 

হাসপািায়লর তিতজটাল িতিয়াটি সমূ্পণচভায়ব বন্ধ ক্য়র তিয়ি হয়। হযাক্াররা এআইআইএমএয়সর সাভচ ারগুতল িখ্ল ক্য়র মনয় এবং সমস্ত িথয এনতিপ্ট 

ক্য়র মিয় এবং িার ফয়ল এআইআইএমএয়সর পয়ক্ষ তনয়জরই ক্মু্পযটার তসয়িয়ম মোক্া অসম্ভব হয়য় পয়ে। এর ফয়ল, মক্ানও রক্ম পূবচ পতরক্ল্পনা োোই 

হাসপািালটিয়ক্ আয়েক্ার হস্তর্াতলি িতিয়ায়ি তফয়র মেয়ি হয়, োর ফয়ল অয়নক্ ক্ায়জই তবলম্ব ও অসুতবযা তিতর হয়। িার পািাপাতি, তিন বা র্ার মক্াটি 

মরােীর সমস্ত তনজস্ব িথয িক্াতিি হয়য় পোয় িাাঁ য়ির মোপনীয়িা তবপিগ্রস্ত হয়য়য়ে বয়ল জানা োয়।     

 

ই-হাসপািাল পদ্ধতির নক্িার উপর তনভচ র ক্য়র যয়র মনওয়া মেয়ি পায়র মে, মরােীয়ির নাম তনবন্ধীক্রণ, ভতিচ  হওয়া, রতসিপত্র, েয়বেণাোয়রর বযবহার, 

মরােসংিান্ত োবিীয় িথযই এআইআইএমএয়সর সাভচ ায়র তেল। মরােীর স্বায়স্থ্যর অবস্থ্া, মরােতনণচয়, তর্তক্ৎসার ইতিহাস এবং ওেুয ইিযাতির বযবস্থ্াপয়ত্রর মি 

সংয়বিনিীল িথয মিয়ের এই তবভােটির অঙ্গ। িথযগুতলর সংয়বিনিীলিার ক্ারণ মসগুতল অপতরবিচ নীয় – এক্জয়নর তর্তক্ৎসার ইতিহাস তর্রস্থ্ায়ী ও অক্ষয় 

– এবং তক্েু অসুস্থ্িার সয়ঙ্গ জতেি ক্লঙ্ক সহ ওই িথযগুতলর অপবযবহায়রর গুরুির িাৎপেচ আয়ে।     

 

িাইয়ভট অযাি ক্য়রাভাতসচয়ালঃ মহায়য়ন পাবতলক্ মহলথ অযাি িাইয়ভতস তমট ইন ইতিয়া নায়মর মে বইটি আতম সম্প্রতি সম্পািনা ক্য়রতে, িায়ি আতম 

তিনটি তবেয়য়ক্ সাময়ন এয়নতে। এই তবেয় তিনটি মথয়ক্ মবাঝা োয় মে, মোপনীয়িা ও জনস্বায়স্থ্যর সংয়োেস্থ্লয়ক্ তনয়য় আয়লার্না ক্রার জনয বিচ মান 

সময়টিই সবয়র্য়য় উপেুক্ত।   

 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/smritiparsheera


িথম তবেয়টি হল, মক্াতভি-১৯ অতিমারীর িময়নর বযবস্থ্াপনার সময় তিতজটাল িেুতক্তর উপর ভারি সরক্ায়রর েভীর তনভচ রিীলিা। সবচাতযক্ আয়লাতর্ি 

উিাহরণদুটি হল, আয়রােয মসিু অযায়পর মাযযয়ম মক্াতভয়ির মোাঁ য়ার্ সনাক্ত ক্রা এবং টিক্া বন্টয়নর জনয মক্াউইন ময়ের বযবহার। তক্ন্তু মেয়হিু ভারিীয় 

সংতবযান অনুোয়ী জনস্বায়স্থ্যর তবেয়টি রায়ের িাতয়ত্ব, িাই রায়ের স্তয়রও মবি ক্য়য়ক্টি তিতজটাল উয়িযাে গ্রহণ ক্রা হয়য়য়ে। ইন্টারয়নট মিয়মায়িতস 

মিায়জয়টর দ্বারা র্াতলি মানতর্ত্র তনমচায়ণর এক্টি উিযয়মর মাযযয়ম মক্ন্দ্রীয় ও রাজযস্তয়র বাহাত্তরটি অযাপয়ক্ তর্তিি ক্রা হয়য়য়ে, মেগুতলয়ক্ 

মক্ায়ায়রন্টাইয়নর িয়য়াে, তনয়জই তনয়জই মরায়ের লক্ষণ তনযচারণ, মরায়নর সাহায়েয লক্িাউন তনয়ন্ত্রণ ক্রা এবং ভ্রময়ণর অনুমতি িিায়নর জনয বযবহার ক্রা 

হয়য়য়ে।     

 

অতিমারীর জরুরী অবস্থ্ার ময়যযই এই পিয়ক্ষপগুতলর বাস্তবায়ন  য়ট োয় বয়ল এই জািীয় পিয়ক্ষয়পর উপয়োতেিা অথবা বযবহারক্ারীয়ির মোপনীয়িার 

অতযক্ায়রর উপর মসগুতলর িভাব তনয়য় পেচাপ্ত আয়লার্না সম্ভব হয় তন।  

মেমন, এই েয়বেণাটি আতবষ্কার ক্য়র মে, বাহাত্তরটির ময়যয সািািটি উয়িযায়ে এক্টি বাযযিামূলক্ মোপনীয়িা রক্ষা ক্রার নীতি িতিষ্ঠা ক্রা হয়য়য়ে বয়ল 

মিখ্া মেয়ে। েতিও এই যরয়নর নীতির অতস্তত্ব থাক্া মায়নই িা পেচাপ্ত হয়ব বা িার উপেুক্ত িয়য়াে হয়ব এমন নয়, তক্ন্তু মসই নীতিটির এক্িমই না থাক্ার 

অথচ মোপনীয়িার অতযক্ারয়ক্ অিযন্ত ক্ম গুরুত্ব মিওয়া।    

 

অতিমারীর সময় িথয সংগ্রহ এবং তিতজটাল উপায়য় মযযস্থ্িার মি তবেয় অিযন্ত স্বাভাতবক্  টনায় পতরণি হইয়য়তেল ো, ভারয়ির স্বাস্থ্যয়ক্ষয়ত্র 

তিতজটাইয়জিায়নর স্থ্াপিয েয়ে মিালার মিরণা মোোয়। তদ্বিীয় উন্নয়নটি, মসই অনুোয়ী, আয়ষু্মান ভারি তিতজটাল মহলথ তমিন (এতবতিএম)-এর র্ালু 

ক্রার সয়ঙ্গ জতেি। ২০২০ সায়লর আেি মায়স িযানমন্ত্রী মমািী ম ােণা ক্য়রন মে, মরােীয়ির স্বাস্থ্যসংিান্ত নতথ এতবএইর্এ পতরর্য়পয়ত্রর সয়ঙ্গ েুক্ত হয়ল 

িা িাাঁ রা সহয়জ হায়ি পায়বন এবং অংিগ্রহণক্ারী সংেঠনগুতলর ক্ায়েও দ্রুি মপৌাঁয়ে মিওয়া সম্ভব হয়ব এবং মসই বযবস্থ্ার তনমচাণয়ক্ উৎসাহ মিওয়াই এই 

তমিয়নর উয়েিয।    

 

এতবতিএম র্ালু ক্য়রয়ে মে সংেঠন, মসই নযািনাল মহলথ অথতরটি ম ােণা ক্য়র মে, বযতক্তর নাম িক্াি না ক্রার অতযক্ারয়ক্ রক্ষা ক্রার জনয এই িতিয়ায় 

মরােীয়ির অংিগ্রহণ সমূ্পণচভায়ব স্বি:সূ্ফিচ ই হয়ব। িয়ব, এই িাবীটির ক্ােচক্াতরিা ভারয়ির স্বাস্থ্য এবং মোপনীয়িা রক্ষার মক্ষয়ত্র অসায়মযর তবেয়টি দ্বারা 

িভাতবি হয়। এতবএইর্এ পতরর্য়পত্র ইতিময়যযই অয়নক্ সরক্াতর িক্ল্প ও রাে-অনুয়মাতিি হাসপািায়লর সয়ঙ্গ সমতিি ক্রা হয়ে। উিাহরণ তহয়সয়ব উয়িখ্ 

ক্রা োয়, এআইআইএমএয়সর বতহরােি মরােী তবভায়ে আেি মরােীর সংখ্যা তিতনক্ আট মথয়ক্ পয়নর হাজার। এই যরয়নর সংেঠনয়ক্ এতবএইর্এ 

পতরর্য়পয়ত্রর অনুয়মািন মিওয়া বা বযবহায়র উৎসাতহি ক্রার অথচ এক্টা তবিাল জনসংখ্যার জনয এই িতিয়ায়ক্ ক্ােচি বাযযিামূলক্ ক্য়র মিালা। এর সয়ঙ্গ 

আযার িক্য়ল্পর ইতিহায়সর এক্টা তমল মিখ্য়ি পাওয়া োয়। আযার শুরু হয়য়তেল েখ্ন, িখ্ন িা তেল বযতক্তর ইোযীন, তক্ন্তু সময়য়র সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ রাে-

পতরর্াতলি ক্লযাণমূলক্ িক্ল্পগুতল মথয়ক্ মক্ানও রক্ম সাহােয মপয়ি আযায়রর বযবহার বাযযিামূলক্ হয়য় িাাঁ োয়।       

 

বিচ মায়নর ৩২৮০০ মক্াটি এতবএইর্এ পতরর্য়পয়ত্রর িায় র্তিি িিাংি মক্াউইন মে মথয়ক্ তিতর হয়য়য়ে। অয়নক্ মক্ষয়ত্রই বযবহারক্ারীরা েখ্ন মক্াতভি-১৯ 

টিক্া সংরক্ষয়ণর জনয সনাক্তক্রয়ণর উপায় তহয়সয়ব আযার বযবহার ক্য়রয়েন িখ্ন, িাাঁ য়ির  মথয়ক্ মক্ান িথয বা অনুমতি না োোই স্বয়ংতিয়ভায়ব এই 



এতবএইর্এ পতরর্য়পত্রগুতল তিতর হয়য়য়ে। অতিমারীর মি দুবচলিম মুহূয়িচ র ময়যযই এতবএইর্এ পতরর্য়পয়ত্রর জনয নায়মর িাতলক্াভুতক্তর এই উিযয়মর িবল 

তনলচজ্জিা মথয়ক্ই তিতজটাল স্বাস্থ্য ক্াঠায়মার স্বিসূ্ফিচ িার সিযিা তনয়য় েভীর সয়েহ জায়ে।   

 

এনএইর্এ মে মহলথ মিটা মযায়নজয়মন্ট পতলতস িক্াি ক্য়র িায়ক্ এতবতিএয়মর সয়ঙ্গ জতেি সমস্ত সংস্থ্ার মময়ন র্লার ক্থা তেল। এই নীতিটি 

“ইোকৃ্িভায়ব মোপনীয়িা রক্ষা” ক্রার জনয িতিশ্রুতি মিওয়ার িাতব জানায় এবং  মরােীয়ক্ আোম সিক্চ  ক্রা এবং িাাঁ য়ির মথয়ক্ অনুমতি মনওয়া, িাাঁ রা 

োয়ি োবিীয় িথয সহয়জ হায়ি পান এবং মেয়ক্ানও সময় মসই িথয মুয়ে মিওয়ার অতযক্ার, এবং বযতক্তেি িথয সংগ্রহ, বযবহার ও সেয়য়ক্ তনয়ন্ত্রণ 

ক্রার মক্ষয়ত্র আবতিযক্ তক্েু িিচ  এই নীতিটি তনমচাণ ক্য়রয়ে। এ োোও, বযবহারক্ারীর অনুমতির োর্াইয়োেয নতথ সংগ্রহ ক্রা ও সুরতক্ষি রাখ্ার জনয 

বযবহারক্ারীর মথয়ক্ সংেৃহীি সম্মতির বযবস্থ্াপনার উপায় তহয়সয়ব এক্টি তবদুযতিন ক্াঠায়মার রূপয়রখ্াও মিয় এই নীতিটি।    

 

এই নীতিটির ির্লন তনঃসয়েয়হ এক্টি ইতিবার্ক্ পিয়ক্ষপ এবং িয়থযর সুরক্ষার সাযারণ নীতিটির মূল তবেয়গুতলর সয়ঙ্গ িয়থযর সুরক্ষার সাযারণ ক্মচপন্থাগুতল 

মবি ভালভায়বই তময়ল োয়। তক্ন্তু, এনএইর্এ-র তনয়জর, এবং ফলশ্রুতি তহয়সয়ব িার তনয়িচ তিক্াগুতলর, মক্ানও রক্ম তবতযবদ্ধ নযােযিা না থাক্ায়, এই 

নীতিটির ক্ােচক্াতরিা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেমন, মক্ানও সংেঠন এনএইর্এ-র ক্মচপন্থা মময়ন না র্লয়ল িার এক্মাত্র িাতস্ত সংতিষ্ট সংেঠনটি এতবতিএম 

িতিয়ায়ি আর অংিগ্রহণ ক্রয়ি পারয়ব না বয়ল মবায হয়। বাতক্ সবতক্েুর মক্ষয়ত্র, মোপনীয়িার অতযক্ার লতিি হয়ল, িা উপেুক্ত আইন দ্বারা তনয়তন্ত্রি 

হয়ব। েতিও, ২০১৭ সায়ল সুতিম মক্ায়টচ র পুত্তস্বামী রায়য়র পর েখ্ন মোপনীয়িার অতযক্ারয়ক্ নােতরয়ক্র মমৌতলক্ অতযক্ার তহয়সয়ব ম াতেি হয়, িখ্ন মথয়ক্ 

এই তবেয়য় বযাপক্ আয়লার্না শুরু হয়লও, আজও ভারয়ি িয়থযর সুরক্ষার জনয মক্ানও রক্ম আইতন পতরক্াঠায়মা তিতর হয় তন।       

 

সুিরাং, এই িস্তাতবি িথয সুরক্ষা আইনয়ক্ ত য়র আয়লার্নাটি িাইয়ভট অযাি ক্য়রাভাতসচয়াল বইটির িবন্ধগুতলর িৃিীয় মূল তবেয়। তিতজটাল মিটা 

মিায়টক্িান তবল, ২০২২ নায়মর িস্তাতবি আইনটির খ্সোটির সাম্প্রতিক্িম পুনরায়লার্না  য়ট ২০২২ সায়ল। আয়েক্ার মে সংস্করণগুতল তনয়য় ২০১৮ সাল 

মথয়ক্ আয়লার্না হয়ে, মসগুতলর মথয়ক্ এই আইনটির মবি তক্েু পাথচক্য আয়ে। এই সংস্করণগুতলর ময়যয মিেটি তনয়য় এক্টি পালচায়মন্টাতর িযাতিং 

ক্তমটিয়ি আয়লার্না পেচন্ত হয়য়য়ে। উয়িখ্য়োেযভায়ব, নিুন খ্সোটি ো বাি মিয় িা হল, সংয়বিনিীল িয়থযর তবয়িে তবভােটি। স্বাস্থ্য সংিান্ত িথয, 

মেগুতলর িকৃ্িপয়ক্ষ আরও বতযচি সুরক্ষা পাওয়া উতর্ি তেল, মসগুতলও এই তবভােটির অংি। এই খ্সো আইনটি এক্টি “অনুতমি সম্মতি”-র যারণারও 

উপস্থ্াপনা ক্য়র। এই যারণাটি তর্তক্ৎসা তবেয়ক্ জরুতর অবস্থ্া ও জনস্বাস্থ্যমূলক্ তবয়বর্নায়ক্ এমন এক্টি অবস্থ্া তহয়সয়ব যয়র মনয়, মেখ্ায়ন বযতক্তর অনুমতি 

োোই িাাঁ র সম্পতক্চ ি োবিীয় িয়থযর বযবহার ও বযবস্থ্াপনা সম্ভব।  

   

এই নিুন খ্সোটি তনয়য় অয়নক্ তক্েু বলার থাক্য়লও, তক্ন্তু মসটি র্ালু ক্রা তনয়য় এই মে তবলম্ব এবং তবয়িে ক্য়র আয়েক্ার খ্সোগুতল তনয়য় আয়লার্না 

ইতিময়যযই েিটা অগ্রসর হয়য়য়ে, মসগুতলও সমানভায়ব ইতঙ্গিবাহী। এক্ই ভায়ব, সাইবার সুরক্ষার মক্ষয়ত্র, ভারয়ির সাইবার সুরক্ষার পতরক্াঠায়মায়ক্ সমূ্পণচ 

মেয়ল সাজানর তবেয়টি তনয়য় অয়নক্ আয়লার্নাই হয়য়য়ে। তক্ন্তু মসই আয়লার্না পতরেয়ি তবয়বর্না এবং ক্ােচতনবচাহী সতমতির েঠয়নর বাইয়র মক্ানও বাস্তব 

ক্ােচিণালীয়ি অনুতিি হয় তন। তিতজটাইয়জিান এবং এতবতিএম-র মি িক্য়ল্পর অযীয়ন বযতক্তেি িথয ভাে ক্রায়ক্ মে রক্ম সতিয়ভায়ব উৎসাহ মিওয়া 

হয়ে, িার আয়লায় তবয়বর্না ক্রয়ল, এই ফাাঁ ক্গুতল আরও গুরুত্বপূণচ হয়য় ওয়ঠ।       

 



এআইআইএমএস-এর ক্াতহনীয়ি তফয়র মেয়ল, মসগুতলর ময়যযই স্বাস্থ্যয়ক্ষয়ত্র তিতজটাইয়জিান তনয়য় এই িুমুল উোসয়ক্ আইন ও আমায়ির মিয়ির 

িয়য়ায়ের বাস্তবিার মিতক্ষয়ি িশ্ন ক্রার ক্ারণ পাওয়া োয়ব। ঠিক্ তক্ ক্রয়ল, আমায়ির মিয়ি এআইআইএমএস-এর মি বৃহৎ সংেঠন ও অনযানয কু্ষদ্রির 

তর্তক্ৎসায়ক্তন্দ্রক্ সংস্থ্াগুতল িায়ির মরােীয়ির মোপনীয়িার অতযক্ারয়ক্ সুরতক্ষি রাখ্ার জনয উৎসাতহি হয়ব ও িা সম্ভব ক্রার িতিয়াটি শুরু ক্রয়ব? এবং 

এই মে মক্ানও রক্ম ক্ােচক্ারী রক্ষাক্বর্ োোই স্বাস্থ্য-সংিান্ত িয়থযর তিতজটাইয়জিায়নর উপর মজার মিওয়া হয়ে এবং িার ফয়ল মরােীয়ির অতযক্ায়রর 

সয়ঙ্গ আপস ক্রা হয়ে, মস মক্ষয়ত্র রাে ঠিক্ ক্িটা িাতয়ত্ব মনয়ব?   

 

সৃ্মতি পরতিরা তরও তি মজতনয়রার ফুোয়সাও মজিুতলও ভারোস (এফতজতভ) ল সু্কয়লর সাইবারতিক্স মিায়জয়টর এক্জন মফয়লা। তিতন িাইয়ভট অযাি 

ক্য়রাভাতসচয়ালঃ মহায়য়ন পাবতলক্ মহলথ অযাি িাইয়ভতস তমট ইন ইতিয়া (হাপচারক্তলন্স ইতিয়া িাইয়ভট তলতময়টি, ২০২৩) বইটির সম্পািনা ক্য়রয়েন।   


