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র োগ বোড়লেও গুরুত্ব কমে স্বোলযে 

ননজস্ব প্রনিলবদক    

নতুন নতুন র োগ বোড়লে, নতুন নতুন নিনকৎসো  প্রল োজন হলে, র োগী  সংখ্যো বোড়লে, র োগী  হ  োনন-র োগোনি বোড়লে। রসসব 

নদলক নজ  র লে সব বজনীন স্বোযে সু ক্ষো ননল  স্বোযে েোলি  আিজবোনিক ও জোিী  নীনিননর্ বো ণী পর্ বোল  বড় বড় কথো উঠলেও এবো  

বোলজলে এ নবষ টি পোত্তোই রপে নো। অথ বোৎ সব বজনীন স্বোযে সু ক্ষো নকংবো জোিী  োলব স্বোযেবীমো িোলু  ব্যোপোল ও রনই রকোলনো 

নদকননলদ বশনো। ব ং নপনেল ই থোকে রদলশ  স্বোযে েোলি  বোলজে ব োলে   োগ্য। 

গিকোে বৃহস্পনিবো  র োনষি বোলজলে আগোমী অথ ববেল   জন্য স্বোযে ও পন বো  কল্যোণ মন্ত্রণোেল   জন্য ব োে প্রস্তোলব েোকো  অঙ্ক 

র্থো ীনি আলগ  মলিো নকছুেো বৃনি রপলেও িো রমোে বোলজলে  মোত্র ৪.৯ শিোংশ। অথি গি বে  এই ব োলে  হো  নেে ৫ শিোংশ। 

এবো  বোলজলে স্বোযে ও পন বো  কল্যোণ মন্ত্রণোেল   জন্য (স্বোযেলসবো নব োগ এবং স্বোযে নশক্ষো ও পন বো  কল্যোণ নব োগ) ২৫ হোজো  

৭৩২ রকোটি েোকো ব োলে  প্রস্তোব কল লেন অথ বমন্ত্রী। গি বে  র্ো নেে ২৩ হোজো  ৩৮৩ রকোটি েোকো (র্নদও এবো  বোলজে প্রস্তোবনো  

গি বেল   ব োলে  কথো উলেে ক ো হ  ২২ হোজো  ৩৩৬ রকোটি েোকো)। এ  আলগ  অথ ববেল  (২০১৭-১৮) ব োে নেে ২০ হোজো  

৬৭৯ রকোটি েোকো, ওই বে  ব োলে  হো  নেে ৫.২ শিোংশ। এ  আলগ  অথ ববেল  (২০১৬-১৭) এ েোলি ব োে নেে ১৭ হোজো  

৪৮৬ রকোটি েোকো (৫.১ শিোংশ)। গি ৯টি অথ ববেল   মলে স্বোযে েোলি সলব বোচ্চ ব োে নেে ২০১০-১১ অথ ববেল  (৫.৬৮ শিোংশ)। 

অন্যনদলক গি দুই বে  র্ল  রমোে ব োলে  নদক রথলক স্বোযে েোি নেে দশম অবযোলন। নকন্তু এবো  িো রনলম রগলে ১১িম অবযোলন। 

র্নদও এবো  স্বোযে েোি ননল  একর্ লন  রকৌশেগি অবযোন তুলে র্ল  এ েোলি  রমোে ব োেলক ২৯ হোজো  ৪৬৪ রকোটি েোকো 

রদেোলনো হল লে। এ রক্ষলত্র স্বোযে ও পন বো  কল্যোণ মন্ত্রণোেল   বোইল  অন্যোন্য ১২টি মন্ত্রণোে  ও নব োলগ  আওিো  স্বোযেলকনিক 

ব োলে  কথো উলেে ক ো হল লে। 

গিকোে বোলজে র োষণো  প  িোৎক্ষনণক প্রনিনি ো জোনোলি নগল  এবোল   স্বোযে েোলি  বোলজেলক হিোশোজনক ও গিোনুগনিক বলে 

মিব্য কল লেন ঢোকো নবশ্বনবদ্যোেল   স্বোযে অথ বনীনি ইননিটিউলে  পন িোেক অেোপক ড. সস দ আব্দুে হোনমদ। নিনন বলেন, 

‘বোলজে প্রণ ন প্রনি ো  ননি রথলক ওপ  পর্ বি র্োলপ র্োলপ রর্ গেদ থোলক িো ই বড় প্রনিফেন  লেলে। কো ণ র্ো ো ননি রথলক 

বোলজে কল  পোঠো  িো ো সঠিক নিত্রটি পোঠো  নো,  োলেো োলব প্রল োজন-অপ্রল োজনলক নবলবিনো ও রন  নো।’ 

নিনন এ  সলে রর্োগ কল ন, ‘স্বোযে েোলি  বড় দু বোগ্য হলে অথ বনব োজন ও ব্য  সঞ্চোেলন দক্ষিো   োেনি, র্ো ব োে হ  রসেোও 

রকোলনো বে ই সঠিক োলব ে ি ক ো র্ো  নো। অথি সব সম ই েোকো  জন্য রসবো  নবঘ্ন  েো  অজুহোি রদেোলনো হ । জনবে 

ননল োলগও অজুহোি অথ ব  োেনি । এেো খুবই দুুঃেজনক।’ 

ড. আব্দুে হোনমদ বলেন, ‘স্বোযে েোলি এবো  নতুন রর্ ১২টি মন্ত্রণোেল   ব োে রর্োগ কল  রদেোলনো হল লে রসেো রিো নতুন নকছু ন , 

প্রনিবো ই এমন োলব িলে আসলে। িোই এবো  এ নবষ টি আেোদো কল  রদেোলনো  মলে একর্ লন  িোন্টবোনজ হলে নক নো রসেো 

ননল  প্রশ্ন থোকলি পোল ।’ 

আল ক নবলশষজ্ঞ বলেন, গি কল ক বেল  েোকো  অলঙ্ক র্িটুকু বৃনি পো  এবো ও প্রো  রিমনেোই  ল লে। আ  র্িটুকু রবলড়লে িো  

রবনশ   োগই র্োলব  োজস্ব েোলি রবিন- োিো  মলিো নোনো কোলজ  রপেলন। নিনকৎসো বো র োগী  রসবো  স োসন  খুব একেো সুফে 

আসলব নো। 

জোিী  স্বোযে আলদোেলন  স োপনি বোংেোলদশ রমনডকেোে অেোলসোনসল শলন  (নবএমএ) সোলবক স োপনি অেোপক ডো.  নশদ ই 

মোহোবুব কোলে  কণ্ঠ’রক বলেন, ‘পু লনো র্ো োলিই রথলক র্োলে স্বোযে েোলি  নবষ টি। এবো  বোলজলেও দন দ্র মোনুলষ  স্বোযেলসবো 

সহজে ে ক ো, ে ি কমোলনো  রকোলনো েক্ষণ রদেো র্োলে নো।’ 

িলব স্বোযেসনিব (স্বোযেলসবো) আসোদুে ইসেোম কোলে  কণ্ঠ’রক বলেন, ‘আম ো পঞ্চম বোনষ বক পন কল্পনো  আওিো  সব নকছু ক নে। 

ফলে নতুন রকোলনো বড় র্ লন  পন কল্পনো নো রনও ো হলে অলনকেো একই বৃলত্ত থোকলি হলব।’ 

 


