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বাংলােদশ াশনাল েহলথ aয্াকাu স পাঁচ বছর পরপর সব্া য্ খাত িনেয় গেবষণা কায র্ ম পিরচালনা কের। 
eেত েদখা েগেছ, 3116 সােল সব্া য্ খােত সরকাির বােজট িছল 38 শতাংশ, িবেদিশ সহায়তা িছল ৯ শতাংশ। 
তখন ি েকi বহন করেত হেতা বািক 75 শতাংশ। 3121 সােল সরকাির বরা  o িবেদিশ সহায়তা 2 শতাংশ 
কের কেম 37 শতাংশ o 9 শতাংেশ দাঁড়ায়। eেত ি র য় 3 শতাংশ েবেড় 77 শতাংেশ দাঁড়ায়। 3126 
সােল সরকাির বরা  4 শতাংশ কেম 34 শতাংশ eবং িবেদিশ সহায়তা আরo 2 শতাংশ কেম 8 শতাংেশ 
দাঁড়ায়। তখন ি র িনেজর য় েবেড় হয় 81 শতাংশ। e িচ  aনুযায়ী, সব্া য্ খােত সরকােরর বরা  েমi 
কমেছ। িবিভ  পিরসংখয্ান বলেছ, িতবছর েদেশর 71 লাখ মানুষ িচিকৎসা য় েমটােত িগেয় দাির য্সীমার 
িনেচ চেল যাে । কারণ, বােজেট কম বরাে র পাশাপািশ ি র য় েবেড় যাে । 
 
eক গেবষণায় বলা হেয়েছ, িচিকৎসার জ  সরকার সব্া য্ খােত মাথািপছু 21 ডলার বা 961 টাকা য় কের। 
তেব e বােজেট মাথািপছু সরকাির বরা  হে  eক হাজার 538 টাকা 88 পয়সা। িক  e জ  েয়াজন মাথািপছু 
71 ডলার। e aথ র্ েজাগােত িগেয় পাঁচ েকািট মানুষ দাির য্সীমার িনেচ চেল যাে । িবeমeর মহাসিচব ডা. 
iহেতশামুল হক েচৗধুরী বেলন, িবeমe কেয়ক বছর ধের সব্া য্ খােত েমাট বােজেটর 21 শতাংশ হাের বরাে র 
দািব জািনেয় আসেছ। জনগেণর েদারেগাড়ায় সব্া য্েসবা েপৗঁেছ িদেত হেল েমাট বােজেটর নূ্যনতম 21 শতাংশ 
বরা  সব্া য্ খােত িদেত হেব। না হেল িচিকৎসার েপছেন ি র য় কমােনা স ব হেব না। ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র সব্া য্ aথ র্নীিত iনি িটuেটর পিরচালক a াপক ড. ƣসয়দ আবদুল হািমদ বেলন, টাকার aে  
বড় েদখােলo িতবছর বােজেট সব্া য্ খােত সরকাির বরা  কমেছ। eিট েমােটi সুখকর নয়। সু  o কম র্ ম 
জািত েপেত হেল সব্া য্েসবায় গুরুতব্ বাড়ােত হেব। েযসব েদশ সব্া য্েসবায় গুরুতব্ িদেয়েছ, েসসব েদেশ কম র্ ম 
o u ত জািত িবকিশত হেয়েছ। সুতরাং সরকারেক িবষয়িট আমেল িনেয় বােজেট সব্া য্ খােতর িদেক নজর িদেত 
হেব। e সে  সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ সমকালেক বেলন, 
সব্া য্খােতর জ  ািবত বােজেট েয বরা  েদoয়া হেয়েছ, তােত aখুিশ হoয়ার িকছু েনi। িতন হাজার েকািট 
টাকা বরা  েবেড়েছ। আগামীেত আরo বাড়েব। e জ  বােজট ণয়নকারী aথ র্ম ীসহ সংি  সবার সে  ত 
আেলাচনা কের সবিকছু িনধ র্ারণ করেত হেব। তখন সম া aেনকাংেশ কেম আসেব।  

 


