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িবগত দশ বছের েদেশর সব্া য্ ব ার ভূত u য়ন হেয়েছ। েবেড়েছ aবকাঠােমা, জনশি , বােজট, িচিকৎসার সুেযাগ, পরী া-
িনরী া আধুিনকায়ন eবং uপেজলা পয র্  স সারণ। eর পরo িবিভ  সমী ায় েদখা েগেছ, 28 েকািট মানুেষর aেধ র্েকর কাছাকািছ 
মানুষেক আধুিনক িচিকৎসা েপৗঁছােনা েগেছ। 

িবশব্ সব্া য্ সং ার সুপািরশ aনুযায়ী িত 21 হাজার মানুেষর জ  েয়াজন 21 জন িচিকৎসক eবং 41 জন নাস র্। aথচ িচিকৎসক 
রেয়েছন 6.6 জন eবং নাস র্ 3.2 জন। বত র্মােন েদেশ েয়াজন 2 লাখ 81 হাজার িচিকৎসক eবং 6 লাখ 21 হাজার নাস র্। বত র্মােন 
েরিজি কৃত িচিকৎসেকর সংখয্া ায় 91 হাজার (eমিবিবeস eবং িবিডeস)। েগাটা েদেশ সরকাির িচিকৎসেকর সংখয্া মা  32 
হাজার 911 জন। eর মে  েবিশর ভাগ নগরেকি ক। বাংলােদেশ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল রেয়েছ 26িট, াতেকা র 
হাসপাতাল 22িট, েজনােরল o েজলা পয র্ােয়র হাসপাতাল 74, uপেজলা সব্া য্ কমে  535িট, a া  হাসপাতাল ৯5িট। সরকাির 
শ াসংখয্া 5৯ হাজার 525িট, েবসরকাির শ াসংখয্া 98 হাজার 721িট, নাস র্ 48 হাজার। েগাটা েদেশ বিহিব র্ভােগ িতিদন েরাগীর 
সংখয্া েদড় লাখ েথেক 3 লাখ। েমিডেকল কেলজ 222িট (সরকাির, েবসরকাির েড ালসহ)। e বছর েমিডেকল কেলজগুেলায় 21 
হাজার 334 িশ াথ  ভিত র্ হেয়েছন। নাস র্-েটকেনালিজ  eবং a া  সহকারী কম র্চারী a তুল eবং aদ । কিমuিনিট ি িনক 
ায় 27 হাজার। রেয়েছ বােজট a তুলতা, দ  জনশি র aভাব, দুন িত eবং সেব র্াপির সব র্ ের a ব াপনা। গভীরভােব 

সবাiেক aনুভব করেত হেব- e স মতা িদেয় 28 েকািট মানুেষর সে াষজনক িচিকৎসা েদয়া স ব িক না? িচিকৎসা ে ে  িকছু 
বা ব িচ  সবারi aবগত হoয়া দরকার- 

সব্া য্ ব াপনার আধুিনকায়ন eবং কেঠার িনয় ণ : েয েকােনা কাজ শুরুর আেগ তার শাসিনক ব া সিঠক কের িনেত হয়। 
বাংলােদেশ সব্া য্ ব াপনা খুবi নাজুক o aকায র্কর। বা িবক পে  সব্া য্ সিচব েথেক মহাপিরচালক, িসিভল সাজর্ন, uপেজলা 
সব্া য্ শাসক খুবi । তােদর পুরেনা দািয়তব্ ব ন (Char t er of Dut i es  ) eখন aবা ব। িতিট কােজর েয মিনটিরং, 
সুপারিভশন eবং ফেলাআপ করা দরকার, তা e ব ায় স ব নয়। eকi ি েক আবার বহু দািয়তব্ েদয়ার eবং ধের রাখার 
বণতার আমূল পিরবত র্ন করেত হেব। েযমন eকিট েমিডেকল কেলেজর a , িতিনi িডন, িতিনi িবভাগীয় ধান, িতিনi 

িবeমিডিসর সদ  eবং aেনক িচিকৎসক সিমিতর েনতা। আবার রেয়েছ াiেভট য্াকিটস eবং ি িনেক ভিত র্ েরাগী েদখা- eকিট 
কােজর জ i তােক 35 ঘ া য় করার কথা। e কাজগুেলার সুষম ব ন হেল কােজর গিত eবং আuটপুট বাড়েব। বহুবার ভাবা 
হেয়েছ শাসিনক পদগুেলােক নন য্াকিটিসং করার। সব্া য্ শাসকেদর দ তা eবং িশ েণরo aভাব রেয়েছ। েলাকবলo পয র্া  
নয়। শাসকেদর সহকম বা ব eবং suppor t i ve হেত হেব। হণেযাগয্ কম র্পিরেবশ eবং মানিসক পিরেবশ গেড় তুলেত 
হেব। 

সব্া য্ শাসন কাঠােমা পুনমূ র্ ায়ন কের বা ব দািয়তব্ ব ন eবং িনিবড় পয র্েব েণর ব া হণ করেত হেব। 

সব্া য্ জনশি  পিরক না (Heal t h Manpower Pl anni ng  ) হণ : 59 বছেরর বাংলােদেশ eখন পয র্  বলেত েগেল েতমন 
েকােনা সব্া য্ জনশি  পিরক না েনi। িবি ভােব কখনo কখনo হেয়েছ তেব তার বা বায়ন হয়িন। eকিট সমেয়াপেযাগী সব্া য্ 
জনশি  পিরক না করা সমেয়র দািব। কারণ আমরা u য়নশীল েদেশ পদাপ র্ণ কেরিছ eবং েটকসi u য়ন ল য্মা া (SDG) 
কায র্ ম শুরু কেরিছ। 

বােজট : জাতীয় বােজেটর নূয্নতম দশ ভাগ সব্া য্ খােত বরা  িদেত হেব। eেত িত হেব না। সু  জনবল েদেশর u য়েন িবেশষ 
কের aথ র্ৈনিতক u য়েন গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেব। বত র্মােন বাংলােদেশ সব্া য্ বােজট মাথািপছু 43, ভারেত 72, েনপােল 4৯, 
িভেয়তনােম 222, মালদব্ীেপ 821 eবং লংকায় ায় 2 হাজার ডলার। 

িনেয়াগ o বদিল নীিতমালা : েদেশ ডা ারেদর সুিন র্িদ  েকােনা িনেয়াগ o বদিল নীিতমালা েনi। eিটi তরুণ িচিকৎসকেদর 
হতাশার a তম কারণ। তরুণ িচিকৎসকেদর বদিলর ধাপ eবং u তর িশ া হেণর সুেযাগ সংবিলত eকিট কায র্কর Car r i er  
Pl anni ng দরকার। তাহেলo িকছুটা হতাশা দূর হেব। দূরবত  বা দুগ র্ম িচিকৎসা েকে র পদায়েনর জ  আলাদা আিথ র্ক 
i ncent i ve যু  করা েয়াজন। 

িবeমিডিসেক শি শালী eবং কায র্কর করেত হেব : ায় 26 বছর িবeমিডিস মামলাধীন eবং aকায র্কর িছল। বত র্মােন িকছুটা 
কায র্কর হেয়েছ। েদেশর িচিকৎসা ব ার গুরুতব্পূণ র্ িনয় ণকারী e সং া নানা দুব র্লতায় িনমি ত। েচয়ার ান পেদ eকজন 
সাব র্ িণক েপশার িসিনয়র aিভ  ি েক িনেয়াগ েদয়া েয়াজন। aিতির  দািয়তব্ িহেসেব িদেল যথাযথ কায র্ ম পিরচালনা স ব 



হয় না। েলাকবেলর সব্ তাসহ রেয়েছ নানা সম া। েদেশর সব্া য্ ব ার গুরুেতব্র কথা িবেবচনায় েরেখ eর সব সম া ত 
সমাধান কের সেব র্া  বহার িনি ত করেত হেব। তাহেল েদেশর সব্া য্ o েমিডেকল িশ া কায র্ ম aেনক সু ু o িনয়ি ত হেব। 

েবসরকাির হাসপাতাল o ি িনক পিরচালনা : েদেশর েবসরকাির সব্া য্ ব ারo aেনক u য়ন হেয়েছ eবং সব্া য্েসবায় গুরুতব্পূণ র্ 
ভূিমকা রেয়েছ। িক  েবিশর ভাগ ে ে i েকােনা কায র্কর নীিতমালা েনi। িবেশষ কের েয়াজনীয় িচিকৎসক, নাস র্, জনবল o 
িনয়িমত েবতন কাঠােমাসহ কায র্কর নীিতমালা থাকেত হেব যােত চাকিররত িচিকৎসক, নাস র্ eবং a া  জনবল চাকিরর িন য়তা 
েপেত পাের। েবসরকাির সব্া য্ ব ােক সরকািরভােব সহেযািগতা করা েয়াজন। 

িনরাপ া িনি ত করা : িতিট হাসপাতাল eবং সব্া য্েকে  িনরাপ ার িবেশষ ব া করেত হেব। েয়াজেন পুিলশ ফাঁিড় বা 
পুিলেশর িবেশষ ে ায়ােডর ব া করেত হেব। িচিকৎসক আ মণ eবং হাসপাতােল ভাংচুেরর জ  ত দৃ া মূলক ব া িনেত 
হেব। 

আ িলক শাসিনক িব াস : েক  েথেক াি ক পয র্ােয় িনয় ণ করা, েযাগােযাগ করা বা সব্া য্েকে র সম া সমাধান করা 
বা বমুখী নয়। েয়াজনীয় জনবল, aবকাঠােমা eবং মতা দান কের েজলা বা িনিদ র্  a েল সব্া য্ aিধদফতেরর শাসিনক 
মতা িবেক ীকরণ েয়াজন। 

oষুেধর মূ  : বাংলােদেশর oষুধ িশ  aতয্  েগৗরেবর। েদেশর ৯9 ভাগ চািহদা িমিটেয় িবেশব্র 256িট েদেশ রফতািন করেছ। 
েভজাল oষুধ িনয় েণ আরo কায র্কর কেঠার কম র্সূিচ হণ করেত হেব। oষুধ িনয় ণ aিধদফতেরর েয়াজনীয় জনবল েয়াজন। 
oষুেধর মান কেঠারভােব িনয় ণ করেত হেব। oষুেধর মূ  জনগেণর য় মতার মে  িনেয় আসেত হেব। 

রাজৈনিতক ভাবমু  সব্া য্ শাসন : ানীয়ভােব জন িতিনিধ eবং রাজৈনিতক দলগুেলােক সব্া য্ শাসনেক সহেযািগতা করেত 
হেব। সিচবালয় েথেক শুরু কের সব্া য্েক  পয র্  শাসন িচিকৎসক সংগঠেনর ভাবমু  থাকেত হেব যােত শাসন িনরেপ , 
সব্াধীন o আiনানুগভােব কাজ করেত পাের। e িবষয় রাজৈনিতক দলগুেলােক িনি ত করেত হেব। 

েমিডেকল iনফরেমশন িসে ম (eমআieস) : eকিট েদেশর সব্া য্ ব ার জ  MI S খুবi েয়াজনীয়। দুঃখজনক হল, আিম 
সব্া য্ aিধদফতেরর MI S িবভােগর কােছ েকােনা ত  বা সহেযািগতা পাiিন aসংখয্বার েযাগােযাগ কের। e িবষেয় সংি  
কম র্কত র্ারা aবগত আেছন। েদেশ সব্া য্ ব ািবষয়ক ত  aেনক ক  কের সং হ করেত হয়। 

সুিনিদ র্  aিভেযাগ-সুিনিদ র্  ব া : ঢালাoভােব aিভেযাগ না কের সুিনিদ র্  aিভেযােগর িভি েত সুিনিদ র্  ব া িনেত হেব। তেব 
মেন রাখেত হেব, শাসনেক সবসময়i accomodat i ve হেত হেব। সহকম র মানিসক aব া, ি গত সম া িবেবচনায় 
েরেখ সহকম বা ব শাসন সৃি  করেত হেব। শুধু শাি  দােনর মে  িদেয়i ব তব্পূণ র্, পার িরক ােবােধর, আ িরক পিরেবশ 
গেড় oেঠ না। 

েপশাজীবীেদর পার িরক ােবাধ : িচিকৎসকেদর সে  সব েপশার মানুেষর রেয়েছ ঋ তাপূণ র্ স ক র্। সব েপশাজীবী 
িচিকৎসেকর কােছ ব েতব্র কারেণi িবেশষ সহেযািগতা েপেয় থােকন। িক  মােঝ মােঝ aনিভে ত পিরি িতর সৃি  হয়, িবেশষ 
কের সাংবািদক ব েদর সে । িচিকৎসা eকিট জিটল eবং িব ত িব ান। ক সা  পাঁচ বছর সেব র্া  েমধা েয়াগ কের িচিকৎসা 
িব ােনর Cor e Knowl edge  র  করেত হয়। eছাড়া েকu িচিকৎসাশা  বা িচিকৎসার ধরন স েক র্ ম  করেত পারেব না। 
করেল সিঠক হেব না বরং িব াি কর হেব। eকজন িচিকৎসক চাiেল েয েকােনা সাধারণ েপশায় েযেত পাের- যাে । িক  a  েয 
েকােনা সাধারণ িবষেয়র মানুষ কখেনাi িচিকৎসক হেত পারেব না। আমরা সবাi eেদেশর স ান, ভাi-েবান, আ ীয়সব্জন। 
পর রিবেরাধী aব ান পিরহার কের কীভােব পার িরক ােবাধ eবং আ া aজর্ন কের েবাঝাপড়ার শ  িভত াপন করেত 
পাির, সবার েসিদেকi মেনােযাগী হoয়া দরকার, তাহেলi aেনক সংকট দূরীভূত হেব। আমরা েকu কাuেক ছাড়া চলেত পাির না, 
তা স বo নয়। েসজ  সুস ক র্ থাকুক aটুট eবং কায র্কর। 

আমরা আশা করব, মাননীয় ধানম ীর পরবর্ত  সব্া য্ ম ণালয় পিরদশ র্েনর আেগi oনার িদকিনেদ র্শনায় সম া সমাধােনর বা ব 
পদে প হণ করা হেব। ব ব ক া ধানম ী েযন স ি  িনেয় িফরেত পােরন ম ণালয় েথেক। 

a াপক ডা. কামরুল হাসান খান : সােবক uপাচায র্, ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালয় 


