
 

 

স্বাস্থ্য বাজেজে বরাদ্দ বাড়ান 

চিচিৎসা 

অধ্যাপি ডা. িামরুল হাসান খান 

 

গত ২ জুন ২০১৮ যুক্তরােযচিচিি চিচিৎসা ও েনস্বাস্থ্য সামচিিী ল্যানজসজের গজবষণাি প্রিাচিত তথ্য অনুযািী স্বাস্থ্যজসবার সুজযাগ ও 

মানসূিজি চবজে বাাংলাজেজির অবস্থ্ান সািকভুক্ত দেিগুজলার মজধ্য িারত, পাচিস্তান, ভুোন, দনপাল ও আফগাচনস্তাজনর ওপজর এবাং শ্রীলাংিা ও 

মালদ্বীজপর চনজি। গজবষণাি দয ১৯৫টি দেজির অবস্থ্ান তুজল ধরা হজিজে তাজত বাাংলাজেজির অবস্থ্ান ১৩৩। িারত, দনপাল ও পাচিস্তাজনর 

অবস্থ্ান যথাক্রজম ১৪৫, ১৪৯ ও ১৫৪। তাচলিাি শ্রীলাংিা ও মালদ্বীজপর অবস্থ্ান যথাক্রজম ৭১ ও ৭২। তাচলিাি িীজষ ক আজে ইউজরাজপর দেি 

আইসল্যান্ড। অন্যান্য আন্তেকাচতি গজবষণাি বাাংলাজেজির স্বাস্থ্যজসবার সাফজল্যর িথা িমজবচি বলা হি। বতকমান স্বাস্থ্যজসবার এ অগ্রগচত 

অবশ্যই প্রিাংসনীি। 

 

বাাংলাজেি সরিাজরর স্বাস্থ্য বাজেজের ল্য হজস্ স্বাস্থ্য, পুচি ও েনসাংখ্যা খাজত উন্নিজনর মাধ্যজম সবার েন্য সুলি মানসম্মত স্বাস্থ্য এবাং 

পচরবার পচরিল্পনা দসবা চনচিত িজর এিটি সুস্থ্, সবল ও িম ক্ ম েনজগাষ্ঠী গজড় দতালা। প্রধান দয িায কাবচলর েন্য বাজেে বরাদ্দ িরা হি 

দসগুজলা হজস্- ১. স্বাস্থ্য ও পচরবার পচরিল্পনা-সাংক্রান্ত যুজগাপজযাগী নীচতমালা প্রণিন ও বাস্তবািন; ২. স্বাস্থ্য, পুচি ও পচরবার পচরিল্পনা দসবা 

প্রোন এবাং েনগজণর প্রতযাচিত দসবার পচরচধ সম্প্রসারণ; ৩. স্বাস্থ্য ও চিচিৎসা সুচবধাসহ েনস্বাস্থ্য উন্নিন এবাং চবচিন্ন সাংক্রামি-অসাংক্রামি 

ব্যাচধ প্রচতজরাধ ও প্রচতিার; ৪. মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপােন ও চবতরণ এবাং আমোচন ও রফতাচনজযাগ্য ওষুজধর মান চনিন্ত্রণ; ৫. েনসাংখ্যা 

চনিন্ত্রণ, চিচিৎসা চি্া, নাচস কাং চি্া, োতীি েনসাংখ্যা, স্বাস্থ্যচবষিি গজবষণা ও প্রচি্ণ-সাংক্রান্ত িায কাবচল; ৬. স্বাস্থ্য ও পচরবারিল্যাণ- 

সাংক্রান্ত স্থ্াপনা, দসবা ইনচিটিউে ও িজলে চনম কাণ এবাং র্ণাজব্ণ ও সম্প্রসারণ; ৭. চিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যজসবা, সম্প্রসাচরত টিিাোন িম কসূচি, 

চবিল্প চিচিৎসা পদ্ধচত এবাং পুচি উন্নিন িম কসূচি বাস্তবািন; ৮. স্বাস্থ্য সম্পচিকত সিল স্থ্ানীি ও আন্তেকাচতি সাংস্থ্ার সজস সাংজযাগ স্থ্াপন-

সাংক্রান্ত যাবতীি চবষিাচে। ২০১৮-১৯ অথ কবেজরর প্রস্তাচবত বাজেজে দমাে বরাজদ্দর ৫.০৩ িতাাংি রাখা হজিজে স্বাস্থ্য খাজতর েন্য, যা ২৩ হাোর 

৩৯৩ দিাটি োিা। ২০১৭-১৮ অথ কবেজরর সাংজিাচধত বাজেজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালজির দুই চবিাজগ দমাে বরাদ্দ চেল ২০ হাোর ২৪ দিাটি োিা। ওই 

বরাদ্দ চেল বাজেজের ৫.৩৯ িতাাংি। স্বাস্থ্য খাজত গত বাজেজে দমাে বরাদ্দ ৩ হাোর ৩৬৯ দিাটি োিা বা ১৭ িতাাংি দবজড়জে। অন্যচেজি 

োতীি বাজেজের আিার ২৫ িতাাংি দবজড়জে। চবে স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার সুপাচরি অনুযািী, এিটি দেজি স্বাস্থ্য খাজত বরাদ্দ চেচডচপর িমপজ্ ৫ 

িতাাংি এবাং বাজেজের ১৫ িতাাংি হওিা বাঞ্ছনীি। বাাংলাজেি দমচডজিল অযাজসাচসজিিন দথজি েীর্ কচেন ধজর বাজেজের ১০ িতাাংি োচব িজর 

আসজে। বতকমাজন স্বাস্থ্য খাজত মাথাচপছু বরাদ্দ বাাংলাজেজি ৩২ ডলার, িারজত ৬১ ডলার, দনপাজল ৩৯ ডলার, চিজিতনাজম ১১১ ডলার, মালদ্বীজপ 

৭২০ ডলার, শ্রীলাংিাি প্রাি এি হাোর ডলার। স্বাস্থ্য বাজেজের বাস্তবািজনর প্রধান সমস্যাগুজলা হজস্- ১. দেিসই উন্নিন ল্যমাত্রা অেকজন এ 

বাজেে অপ্রতুল, ২. বাজেে যাই থাকুি এর ব্যি প্রচক্রিা খুবই দুব কল, ৩. বাজেে োড় প্রচক্রিা িখনও িখনও চবলচিত হওিার ফজল বাচষ কি 

অথ কবেজরর দিষ সমজি তচড়র্চড় িজর অথ ক অপিজির প্রবণতা ল্য িরা যাি। বাাংলাজেজির সাধারণ মানুজষর পজিে দথজি চিচিৎসা খাজত খরি 

হজস্ ৬৭ িতাাংি; ফজল প্রচত বের প্রাি ৪০ লাখ দলাি োচরদ্র্যসীমার চনজি িজল যাজস্। চবজে গজড় পজিে দথজি চিচিৎসা খরজির হার ৩২ 

িতাাংি।  



 

বাাংলাজেজির স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াি যুজগাপজযাগী নীচতমালা বাস্তবািন ও দেিসই উন্নিজনর ল্যমাত্রা অেকজনর প্রচতবন্ধিতাগুজলা- ১. অপয কাপ্ত বাজেে, 

২. দুনীচত, ৩. ববজেচিি সাহাজের পচরমাণ হ্রাস, ৪. আচথ কি েবাবচেচহর অিাব, ৫. সমজিাপজযাগী উন্নিন পচরিল্পনা ও বাস্তবািন পদ্ধচতর 

অিাব, ৬. ে্ মানবসম্পে স্বল্পতা। চবেস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার সুপাচরি অনুযািী, প্রচত ১০ হাোর মানুজষর েন্য প্রজিােন ১০ েন চিচিৎসি এবাং ৩০ 

েন নাস ক। বতকমাজন বাাংলাজেজি এর অবস্থ্ান উজটা- চিচিৎসি রজিজে ৫.৫ েন এবাং নাস ক ২.১ েন। ইচতমজধ্য সরিার ১০ হাোর নাস ক এবাং ৯ 

হাোর ৭৯২ েন চিচিৎসি চনজিাজগর প্রচক্রিা গ্রহণ িজরজে, ৭. অপয কাপ্ত দিৌচতি অবিাঠাজমা, ৮. িহর-গ্রাম পয কাজি সম্পে বণ্টজনর 

অসামঞ্জস্যতা, ৯. ধনী-েচরজদ্র্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াি সুসম সুচবধা গ্রহজণর সুজযাজগর অিাব। 

 

৪৮ বেজরর বাাংলাজেি নানা অচস্থ্রতার মজধ্য দিজেজে। চবদ্যমান চেল সামচরি িাসন, হতযা-কুয আর েীর্ ক রােননচতি অচস্থ্চতিীলতা। দয দিাজনা 

মূল্যািজনই আমাজের চবজবিনাি রাখজত হজব দেজির আথ কসামাচেি রােননচতি সাাংস্কৃচতি অবস্থ্ান। এত প্রচতকূল পচরচস্থ্চতর পরও স্বাস্থ্য 

খাজতর অেকন চবজে প্রিাংসনীি। সম্প্রচত বাাংলাজেি উন্নিনিীল দেজির পেযাত্রাি পা রাখল। বাস্তব সীমাবদ্ধতা রজিজে অজনি। আমাজের 

মাথাচপছু আি ১ হাোর ৯০৯ ডলার। উোহরণ চহজসজব বলা যাি, েচ্ণ দিাচরিার মাথাচপছু আি ২৯ হাোর ডলার। উন্নত চবজের সজস তাল 

চমচলজি এজগাজত আরও সমি লাগজব- এোই বাস্তবতা। অথ কসাংকুলান সবচিছুর িাচলিািচক্ত। দস দ্জত্র রাতারাচত বাাংলাজেজির পজ্ ল্য অেকন 

সম্ভব নি। চবজে সমাদৃত বাাংলাজেজির দয অেকনগুজলা রজিজে তার মজধ্য উজেখজযাগ্য হজস্- ১. চিশু ও মাতৃমৃতুযর হার হ্রাস, ২. টিিাোন 

িম কসূচির ব্যাপি সফলতা, ৩. চিছু চিছু সাংক্রামি দরাগ চনমূ কল এবাং অন্যগুজলা চনিন্ত্রজণ রাখা, ৪. পিঃচনস্কািন ব্যবস্থ্ার সফলতা।  

 

ইচতমজধ্য বাাংলাজেি সরিার িতুথ ক (২০১৭-২২) স্বাস্থ্য, েনসাংখ্যা, পুচিচবষিি উন্নিন িম কসূচি গ্রহণ িজরজে। এি লাখ ১৫ হাোর ৫৪৮ দিাটি 

োিার এই চবিাল বাজেজের প্রিজল্প চবজিষিাজব দয চবষিগুজলার ওপর গুরুত্ব প্রোন িরা হজিজে- ১. সাংক্রামি-অসাংক্রামি দরাগ প্রচতজরাধ ও 

প্রচতিার; চবেস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েচরজপ বাাংলাজেজির ৫৯ িতাাংি দরাগীর মৃতুযর িারণ হজস্ সাংক্রামি দরাগ; ২. পুচি, ৩. খাদ্য চনরাপিা, ৪. 

মানবসম্পে উন্নিন। ২০১৮-১৯ আচথ কি বেজর িচমউচনটি চিচনজির িথা উজেখ িরা হজিজে। বতকমাজন ১৪ হাোর চিচনি গ্রামাঞ্চজল প্রিাংসনীি 

দসবা চেজি যাজস্। দসখাজন ৩০ রিজমর ওষুধ চবনামূজল্য দরাগীজের প্রোন িরা হি। ৩ হাোর ৫৮টি চিচনজি প্রসূচতর ব্যবস্থ্া রজিজে। েচরদ্র্, 

গ্রামীণ ও প্রাচন্তি মানুজষর দোরজগাড়াি স্বাস্থ্যজসবা দপৌৌঁজে চেজত আরও ২৩৫টি িচমউচনটি চিচনি পয কািক্রজম িালুর পচরিল্পনা রজিজে। 

 

বাাংলাজেজির স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্ার প্রধান দয ল্যগুজলা চবজবিনাি রাখজত হজব- ১. পুচিহীনতা, ২. সাংক্রামি-অসাংক্রামি ব্যাচধ প্রচতজরাধ ও প্রচতিার, 

৩. অতযাবশ্যিীি ওষুধ ও িযািচসজনর প্রাপ্যতা ও চবতরণ, ৪. চিশু সুর্া ও সুস্থ্ পচরজবি, ৫. সুস্থ্ চিশু ও তার স্বািাচবি চবিাি, ৬. দরাগীজের 

চিচিৎসার েন্য পজিে খরি হ্রাস িরা, ৭. সুস্থ্ েীবনযাপজনর েন্য সুস্থ্ পচরজবি চনচিত িরা, ৮. িহর-গ্রাম চিচিৎসা সুচবধার ববষম্য িচমজি 

সমানুপাচতি সুজযাগ বৃচদ্ধ ও উন্নিন পচরিল্পনা গ্রহণ।  

 

বচধ কত বাজেজের এিটি বড় অাংি িম কিতকা ও িম কিারীজের ইনচক্রজমজে িজল যাি এবাং এিটি অাংি স্বািাচবি মূল্যস্ম্ফীচতজি িারসাম্য িজর।  

 

আমাজের ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধচতজত দুব কলতা রজিজে। দযজহতু চিচিৎসা এিটি েরুচর চবষি, তাই এ দ্জত্রর দেন্ডার প্রচক্রিা আরও স্বস্ এবাং দ্রুত 

বাস্তবািজনর ব্যবস্থ্া গ্রহণ িরজত হজব। চনচবড় পয কজব্ণ, মচনেচরাং এবাং ফজলাআপ পদ্ধচতজত আরও আধুচনি এবাং বাস্তবসম্মত িরজত হজব। 

পয কাপ্ত সৎ, দেিজপ্রচমি, আন্তচরি, োিবদ্ধ, ে্ মানবসম্পে গজড় তুলজত হজব।  

 

বাাংলাজেজির মজতা উন্নিনিীল দেজির স্বাস্থ্য বাজেে বৃচদ্ধর প্রজিােনীিতা অনুিব িজরই বতকমান বাজেজের সজব কাচ্চ ব্যবহার িাম্য। এর যথাযথ 

ব্যবহাজরর পচরিল্পনা এবাং বাস্তবািন প্রচক্রিা আমাজের চবজিষিাজব চবজবিনাি রাখজত হজব।  

 

সহস্রাব্দ উন্নিন ল্যমাত্রার সফলতার ধারাবাচহিতা র্ার স্বাজথ ক বাাংলাজেিজি দেিসই উন্নিন ল্যমাত্রা অেকজন স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াজি চবজিষ গুরুত্ব 

চেজত হজব (এসচডচে ল্যমাত্রা-৩ : সুস্বাস্থ্য : স্বাস্থ্যির েীবনযাপন চনচিত িরা ও সব বিজসর সবার িল্যাজণ িাে িরা)। প্রজিােনীি বাজেে 

বরাদ্দ িজর তার সঠিি ব্যবহার চনচিত িরজত হজব।  

 

সম্প্রচত দুেি স্বাস্থ্য খাজত দুনীচতর ১১ উৎস চিচিত িজর স্বাস্থ্য ও পচরবারিল্যাণ মন্ত্রণালজি েমা চেজিজে। দুনীচত প্রচতজরাধ না িজর বাজেে 

বাড়াজলও স্বাস্থ্যজসবার মান উন্নিন হজব না। দস েন্য িজঠারিাজব দুনীচত প্রচতজরাধ ও চনিন্ত্রজণর িায কির ব্যবস্থ্া গ্রহণ িরজত হজব। 

 

সাজবি উপািায ক, বসবন্ধু দিখ মুচেব দমচডজিল চবেচবদ্যালি  

 


