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চিলত নীিতমালাi সরকারী সব্া য্েসবার a রায় 
 eখনo েজলা eবং িবভাগেকি ক 

িনিখল মানিখন ॥ সরকারী সব্া য্েসবা aবকাঠােমার দ  o ফল সূ বহােরর a তম িতব ক হে  ‘েক ীভূত ব াপনা 
প িত’। eমন aিভেযাগ কেরেছন িবেশষ রা। তারা বলেছন, িচিকৎসা সর াম য়, সং হ, র ণােব ণ, েমরামত eবং সং ার 
করার জে  চিলত সরকারী নীিতমালা সময় সােপ  o জিটল হoয়ায় েসিট ায় সব্া য্েসবা দােন a রায় হেয় oেঠ। পয র্া  
জনবল, আিথ র্ক o ািত ািনক স মতাসহ েয়াগধম  জাতীয় সব্া য্ গেবষণা ব ার aভাব রেয়েছ। eেত সব্া য্ ব া o কম র্সূচী, 
েসবা দান o গিরববা ব নীিতমালা ণয়ণ eবং গেবষণার মে  েযাগসূ  াপন িবি ত হয়। সব্া য্েসবা দােনর ব াপনা u ত 
করার uে েশ ত  o েযাগােযাগ যুি  বহার eখনo যেথ  নয়। eে ে  িবিভ  পয র্ােয়র সব্া য্ জনশি র আ হ o দ তার 
aভাব eবং েয়াজনীয় aবকাঠােমার a তুলতা েবশ দৃ মান। সরকারী সব্া য্ ব ায় oষুধ সরবরােহর aপয র্া তা, জনবেলর 
aভাব, য পািত o সব্া য্ েকে র াপনায় র ণােব েণর দুব র্লতা o শাসেনর জিটলতা eবং সুসংগিঠত েরডােরল প িত না থাকায় 
সব্া য্ aবকাঠােমার পূণ র্ সদব্য্বহার করা যাে  না। েদেশ সব্া য্ ে ে  সৃ  বজর্য্ের ব াপনা, পিরেবশ, েপশাগত সব্া য্ eবং 
িনরাপ ার িদক িদেয় সে াষজনক নয়। সব্া য্েসবার পূণ র্তা aজর্েনর জ  সরকারী eবং েবসরকারী খােত aেথ র্র স লান o 
ব াপনা aপয র্া । eেত েদেশর েমাট জনসংখয্ার বড় aংশ eখনo িবিভ  জিটল েরােগর u ত িচিকৎসােসবা হণ করেত পাের 

না।  

িবেশষ রা বলেছন, u ত সব্া য্েসবা eখনo aেনকটাi েজলা o িবভাগ েকি ক। uপেজলা পয র্ােয় িবেশষ  িচিকৎসকসহ u ত 
িচিকৎসার ব া েনi। জিটল aসং ামক েরােগ আ াে র মা াo aেনকগুণ েবেড়েছ। িচিকৎসা য় o oষুেধর দামo aেনক 
েবেড়েছ। সব্া য্ o িচিকৎসােসবা াি  eবং েভােগর ে ে  িবিভ  ে ণীর জনেগা ীর মে  বড় ধরেনর পাথ র্কয্ রেয়েছ। িকছু িকছু 
aসমতা eতটাi তী  o িতকূল েয, সমি গতভােব তা েদেশর a গিতর a রায়। েকান েকান ে ে  সব্া য্ খােত aিজর্ত সাফ  
িটিকেয় রাখাi ক কর। আবার িকছু ে ে  িবরতার ল ণ দৃ মান। সুসব্া য্ eখনo দির  জনেগা ীর িবেশষ কের বি বাসীেদর 
নাগােলর বাiের রেয় েগেছ। েবসরকারী হাসপাতােলর য়বহুল িচিকৎসােসবা হণ করেত পাের না aিধকাংশ সাধারণ মানুষ। 
সরকারী সব্া য্ o িচিকৎসােসবার সে  স ৃ েদর দািয়তব্ পালেন aবেহলার িবষয়িট দীঘ র্ বছর ধের েবশ আেলািচত হেয় আসেছ। 
বত র্মান সরকারo e সমােলাচনা েথেক েরহাi পাে  না। বত র্মান সরকারo সব্া য্ েস রেক দুন িত o দলীয় েলাকজেনর aেহতুক 
হ ে পমু  রাখেত পােরিন। িনেয়াগ, বদিল o পেদা িতর aেনক ঘটনায় aথ র্ বািণেজয্র aিভেযাগ পাoয়া েগেছ । 

সব্া য্ aিধদফতেরর কম র্কত র্ারা জানান, থানা o েজলা পয র্ােয় কম খরেচ জিটল েরােগর িচিকৎসার সু ব া িনি ত করা হেল দির  
মানষ uপকৃত হেতা। েজলা o িবভাগীয় পয র্ােয় িগেয় িচিকৎসা করােত যাতায়াত o থাকা-খাoয়ার জ  য় করেত হেতা না। 
মানস ত সব্া য্ o িচিকৎসার িবষয়িট aিধকাংশ ে ে i সংি  িত ান eবং েসবাদানকারীেদর মন-মানিসকতার oপর িনভ র্র 
কের। মানস ত েসবাদােনর সিদ া o  

 


