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অনেক চ্যানলঞ্জ সামনে ॥ সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

 

 সর্ মানুনের প্রনয়াজনের সময় মােসম্পন্ন চচ্চকৎসানসর্া চেচিত করাই লক্ষয  

 সরকারী প্রচতষ্ঠানের চর্োমূনের োনম চর্দ্যমাে সসর্ার মাে প্রশ্নচর্দ্ধ  

 সর্সরকারী প্রচতষ্ঠানের উচ্চমূনের স্বাস্থ্য ও চচ্চকৎসানসর্া সাধারণ মানুনের োগানলর র্াইনর 

চেচিল মােচিে ॥ সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচ্চস) অজবনে চিচিনয় িড়নি র্াাংলানেশ। সজাড়াতাচল সেয়া কার্ বক্রনম তুলোমূলক চচ্নে এই অজবে ৫০ 

শতাাংনশর চেনচ্। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অজবনে র্াাংলানেশনক অনেক িথ িাচড় চেনত হনর্ র্নল মনে করনিে চর্নশেজ্ঞরা। তানের মনত, সর্ বজেীে 

স্বাস্থ্য সুরক্ষা র্াস্তর্ায়নে সামনে অনেক চ্যানলঞ্জ। সেনশর ক্ষুদ্র আয়তে ও সীচমত সম্পনের চর্িরীনত রনয়নি জেসাংখ্যার চর্নফারণ। এই কাঠানমার 

চর্চিন্ন উিাোনের মনে সেই সকাে সমন্বয়। ধেী ও েচরনদ্রর মনে রনয়নি আকাশচুম্বী বর্েম্য। সরকারী প্রচতষ্ঠােগুনলার চর্োমূনের োনম চর্দ্যমাে 

সসর্ার মাে প্রশ্নচর্দ্ধ। আর সর্সরকারী প্রচতষ্ঠােগুনলার উচ্চমূনের স্বাস্থ্য ও চচ্চকৎসানসর্া সাধারণ মানুনের োগানলর র্াইনর। স্বাস্থ্য র্ীমা শুরু হনলও তা 

সেনশর মাে একি  সজলার চতেি  থাোয় িাইল  প্রক্প  চহনসনর্ চ্াু  রনয়নি। পূণ ব আস্থ্া ো থাকায় প্রচত র্ির প্রায় দুই লাি র্াাংলানেশী সরাগী উন্নত 

চচ্চকৎসা গ্রহণ করনত চর্নেনশ িাচড় জমাে। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসর্ই আমানের অন্তরায়।  

সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল কথা হনে, সর্ মানুে প্রনয়াজনের সময় মােসম্পন্ন চচ্চকৎসানসর্া িানর্। চচ্চকৎসানসর্া চেনত চগনয় সকউ েচরদ্র হনয় িড়নর্ 

ো। উনেশ্য অজবনে সকৌশল চহনসনর্ র্লা হনয়নি, স্বাস্থ্য িানত চর্চেনয়াগ বৃচদ্ধর িাশািাচশ অিচ্য় ও দুেীচত কমানত হনর্, স্বাস্থ্য র্ীমা মানুেনক 

সসর্াপ্রাচির চেিয়তা সেনর্। 

ইউএইচ্চস সূচ্নক েচক্ষণ-পূর্ ব এচশয়ায় সিিনের সাচরনত র্াাংলানেশ ॥ চর্শ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াসহ চর্চিন্ন আন্তজবাচতক প্রচতষ্ঠানের তথ্য প্রচতনর্েে তুনল ধনর 

ইন্টার িাল বানমন্টাচর ইউচেয়নের (আইচিইউ) স্বাস্থ্য চর্েয়ক কচমি র সিািচত অোিক ডাাঃ সমাাঃ হাচর্নর্ চমল্লাত, এমচি জেকণ্ঠনক জাোে, সর্ বজেীে 

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচ্নক েচক্ষণ-পূর্ ব এচশয়ার ১০ি  সেনশর মনে সর্নচ্নয় চিচিনয় আনি র্াাংলানেশ। সজাড়াতাচল চেনয় সর্সর্ কার্ বক্রম চ্লনি তা চমচলনয়ও 

তুলোমূলক চচ্নে অর্স্থ্াে ৫০ শতাাংনশর ওিনর উঠনত িানরচে। অন্যচেনক মানুনের চচ্চকৎসার জন্য চেনজর িনক  সথনক সর্নচ্নয় সর্চশ র্ায় 

র্াাংলানেনশ, র্া সেনশর স্বাস্থ্য িানতর জন্য অশচেসাংনকত। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচ্নক র্াাংলানেনশর অগ্রগচত ৫০ শতাাংশ। অথচ্ এই সূচ্নক ভু াে 

৭২, সেিাল ৬২, শ্রীলঙ্কা ৬৮, ইনদানেচশয়া ৬১, মালদ্বীি ৭২, েচক্ষণ সকাচরয়া ৭৮ ও থাইোন্ড সনর্ বাচ্চ ৮৮ শতাাংশ অর্স্থ্ানে রনয়নি। এ সক্ষনে সকর্ল 

র্াাংলানেনশর সচ্নয় চিচিনয় আনি চতমুর। র্চেও ওই চতমুর আর্ার সর্ার সচ্নয় এচগনয় আনি চচ্চকৎসায় রানের ব্যনয়র চেক সথনক। অথ বাৎ চতমুনর 

চচ্চকৎসার সিিনে ব্যচির িনক  সথনক ব্যয় হয় মাে ১০ শতাাংশ। আর এ সক্ষনে এই ১০ সেনশর মনে র্াাংলানেনশ ব্যচির িনক  সথনক িরচ্ হয় 

সনর্ বাচ্চ ৬৭ শতাাংশ। এ িাড়া থাইোনন্ড ১২, মালদ্বীনি ১৬, ভু ানে ২০, সেিানল ৬০, িারনত ৬৫, ইনদানেচশয়ায় ৪৮ ও শ্রীলঙ্কায় ৩৮ শতাাংশ ব্যয় হয় 

ব্যচির িনক  সথনক। 

সেনশর মানুে স্বানস্থ্যর জন্য চেনজর িনক  সথনক সর্নচ্নয় সর্চশ ব্যয় কনর ॥ ২০১৭ সানল প্রকাচশত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালনয়র সহলথ ইনকােচমক্স ইউচেন র 

বতচর ‘র্াাংলানেশ ন্যাশোল সহলথ এযাকাউন্টস ১৯৯৭-২০১৫’ প্রচতনর্েে অনুর্ায়ী সেনশর স্বাস্থ্য িানত সর্ অথ ব ব্যয় হয়, তার মাে ২৩ িাগ র্হে কনর 

সরকার আর ৬৭ িাগ ব্যয় কনর ব্যচি চেনজ। প্রচতনর্েনে আরও উনল্লি করা হয়, সাক বভুি সেশগুনলার মনে র্াাংলানেনশর মানুে স্বানস্থ্যর জন্য চেনজর 

িনক  সথনক সর্নচ্নয় সর্চশ ব্যয় কনর। ২০১২ সানল সমা  স্বাস্থ্য ব্যনয়র ৬৩ শতাাংশ র্হে করত ব্যচি চেনজর িনক  সথনক। আর এিে তা সর্নড় ৬৭ 

শতাাংশ হনয়নি। আর এেচজও ও োতা সাংস্থ্াগুনলা র্হে করনি ১০ শতাাংশ। স্বাস্থ্য ব্যয় র্াড়নলও সরকারী অাংনশর িরচ্ কনমনি। 

স্বাস্থ্যর্ীমার কার্ বক্রম কম ॥ চর্নশ্বর চর্চিন্ন সেনশ সরাগীর সুরক্ষায় স্বাস্থ্য র্ীমা চ্াু  থাকনলও র্াাংলানেনশ এিেও এ সসর্া সফলিানর্ চ্াু  করা সম্ভর্ 

হয়চে। স্বাস্থ্যর্ীমা শুরু হনলও তা সেনশর মাে একি  সজলার চতেি  থাোয় িাইল  প্রক্প  চহনসনর্ চ্াু  রনয়নি। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্ বক্রম 

সম্প্রসারনণ সেনশর মানুেনক স্বাস্থ্যর্ীমায় আগ্রহী করনত োো উনদ্যাগ সেয়া হনে। জাো র্ায়, সেনশ প্রচ্চলত প্রাইনি  ইেসুযনরন্স সকাম্পাচেগুনলার 

ব্যচিগত স্বাস্থ্যর্ীমা খুর্ গ্রহণনর্াগ্য ো হনলও গ্রুি স্বাস্থ্যর্ীমা জেচপ্রয় হনয় উঠনি। তনর্ র্হু প্রচতষ্ঠাে এই গ্রুি স্বাস্থ্যর্ীমা করনি। এর র্াইনর ঢাকা 

চর্শ্বচর্দ্যালয়, গ্রামীণ ব্যাাংকসহ সর্শচকছু প্রচতষ্ঠাে চেজস্ব আচিনক স্বাস্থ্যর্ীমা চ্াু  কনরনি। অন্যচেনক কচমউচেি  ির্ বানয় গণস্বাস্থ্য সকন্দ্রসহ আরও 

কনয়কি  সাংস্থ্া কাজ করনি। চর্নশেজ্ঞরা র্লনিে, সসর্াপ্রাচির চেিয়তা থাকার িরও সেনশর অচধকাাংশ মানুেই স্বাস্থ্যনসর্া সিনত র্ীমা করনত আগ্রহী 

েয়। তািাড়া আনগ  াকা চেনয় িনর সসর্া গ্রহনণর মনোিার্ ো থাকা এর্াং একজনের  াকায় অন্যজনের চচ্চকৎসা এ চর্েনয়ও অেীহা রনয়নি। তাই 

স্বাস্থ্যর্ীমা চেচিত করা সম্ভর্ হনে ো। পৃচথর্ীর উন্নত সেশ এর্াং কোণ রােগুনলায় মানুনের স্বাস্থ্য সসর্া অনেকাাংনশ র্ীমার ওির চেি বরশীল। ফনল 

স্বাস্থ্যনসর্া ব্যয় সম ানত সসসর্ সেনশর জেগণনক আচথ বক সমস্যায় িড়নত হয় ো। চকন্তু স্বাস্থ্যনসর্া সিনত র্াাংলানেনশর মানুেনক সমা  স্বাস্থ্য ব্যনয়র ৬৭ 

িাগ িনক  সথনক করনত হয়। স্বাস্থ্যনসর্া সিনত র্ীমানত অোগ্রনহর কারনণ অচধকসাংখ্যক মানুেনক সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষার (ইউএইচ্চস) আওতায় 

আো র্ানে ো। স কসই উন্নয়ে লক্ষযমাোর (এসচডচজ) ১৭ উনেনশ্যর মনে অন্যতম সর্ার জন্য সুস্বাস্থ্য। কারণ সেনশর সর্ ধরনের উন্নয়নের 

স্থ্াচয়নের জন্য সর্ার আনগ প্রনয়াজে জেগনণর সুস্বাস্থ্য চেচিত করা। এজন্য সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম বসূচ্ীর এর্াং স্বাস্থ্যর্ীমার চর্ক্প  সেই। চকন্তু 

সেনশর অচধকাাংশ মানুে স্বাস্থ্যর্ীমার প্রচত অোগ্রহী। এই সপ্রচক্ষনত সেনশ স্বাস্থ্যর্ীমা চেচিত করা সহজ েয়। এর জন্য সমচন্বত (সরকারী-সর্সরকারী) 

উনদ্যাগ প্রনয়াজে। এচেনক ২০৩০ সানলর মনে এ লক্ষযমাো অজবনের একি  র্াের্াধকতা 

সরকারী হাসিতানল চচ্চকৎসাব্যয় ॥ স্বাস্থ্য অচধেফতর জাোয়, োমমাে িরনচ্ চচ্চকৎসানসর্া িাওয়া র্ায় সরকারী হাসিাতানল। অিানরশে, চসচসইউ, 

আইচসচসইউ ও ডায়ালাইচসস সসর্ার সক্ষনে সকাে  াকা সেয়া র্ানর্ ো। তনর্ সর্শচকছু িরীক্ষা করানত স্ব্প  চফ সেয়া হয়। এনক্ষনেও সরকারী চফ 

সর্সরকারী হাসিাতানলর চফ’র তুলোয় অনেক গুণ কম। সরকারী হাসিাতানল কনরাোচর এেচজওগ্রানম ২ হাজার  াকা, চসি স্ক্যানে ২ হাজার  াকা, 

এমআরআই ৩ হাজার  াকা, ইচসচজ ৮০  াকা, ইনকাকাচড বওগ্রাম ২০০  াকা, এক্সনর ২০০  াকা, আল্ট্রাসনোগ্রাম ৩০০  াকা, কাচড বয়াক কযাথ ২ হাজার 



 াকা, ইউচরে ৩০  াকা এর্াং রনির চহনমানলাচর্ে, স া াল কাউন্ট করানত লানগ মাে ১০০  াকা। সর্ হাসিাতানল ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী চর্োমূনে 

সরর্রাহ করা হয়। এই মুহূনত ব সকাে ঘা চত সেই। চকন্তু চর্োমূনের চচ্চকৎসায় চফ চেনত হয় সরকারী হাসিাতানল। জরুরী চর্িাগ সথনক সরাগীশয্যা 

ির্ বন্ত সিৌৌঁিার চচ্চকৎসা ব্যয় (ট্রচলম্যাে ও শয্যা সর্াগােোতা) চলচিত থানক ো। শয্যায় ওঠার ির চ্নল িরীক্ষা-চেরীক্ষার সিলা। প্রকৃতিনক্ষ িরীক্ষা-

চেরীক্ষার সক্ষনে সকাে চি সেই। ইউজার চফ আোনয়র োনম এিানে সরাগীনের চফ প্রোনে র্াে করা হনয়নি। অনেক িরীক্ষা র্াইনর চগনয় করানত হয়। 

উচ্চমূনের ওষুধ এর্াং চচ্চকৎসকনের সপ্রসচক্রিশনে সলিা সকাম্পাচের ওষুধ সাংচিষ্ট হাসিাতানল িাওয়া ো সগনলই সরাগীনের র্াইনর সথনক ওষুধ 

চকেনত হয়। শুধু চচ্চকৎসকনক এর্াং সরাগীর িার্ানরর সক্ষনে সকাে  াকা চেনত হয় ো। তনর্ চুচির্দ্ধ র্াইনরর ডায়াগেচিক সসন্টানর িরীক্ষার জন্য 

সরাগী িাঠিনয় সরকারী হাসিাতানল চি সরাগী সেিার  াকা উঠিনয় সেে অনেক চচ্চকৎসক। এক জায়গা সথনক আনরক জায়গায় িরীক্ষা-চেরীক্ষা করানত 

চেনয় সর্নত ট্রচলম্যােনের  াকা চেনত হয়। অচধকাাংশ সরাগীর সক্ষনেই চি র্নল চকছু সেই।  াকা ও তচদ্বর ো হনল চি িাওয়া র্ায় ো। সাজবাচর ও 

আইচসইউ সরাগী হনল সতা িরনচ্র সশে সেই। এিানর্ িনে িনে প্রতযক্ষ ও িনরাক্ষ িরচ্ সম ানত চগনয় সরকারী চি চচ্চকৎসা সর্ে সাধারণ মানুনের 

জন্য সর্াঝা হনয় োৌঁড়ানে! সরকারী স্বাস্থ্যনসর্ার একি  র্ড় অাংশই জেগণনক র্হে করনত হনে। আর োলালনের মােনম অথ ব ু   ও সীমাহীে হয়রাচে 

সরকারী হাসিাতানলর স্বািাচর্ক ঘ ো হনয় োৌঁচড়নয়নি। 

সর্সরকারী হাসিাতানলর চচ্চকৎসা িরচ্ ॥ সর্সরকারী হাসিাতালসমূনহর চচ্চকৎসানসর্ার িরচ্ অনেক া সাধারণ মানুনের োগানলর র্াইনর। প্রচতি  

অিানরশনে ১০ হাজার সথনক ৫ লাি  াকা লানগ। প্রচতচেে চসচসইউ সসর্া সিনত ৫ সথনক ৩০ হাজার  াকা এর্াং আইচসইউ সসর্া সিনত লানগ ২০ 

হাজার সথনক ৫০ হাজার  াকা। প্রচত সসশনে ডায়ালাইচসস করানত িরচ্ হয় প্রায় ৫ হাজার  াকা। এিানর্ কনরাোচর এেচজওগ্রানম ১৫ হাজার  াকা, 

চসি স্ক্যানে ৪ সথনক ৬ হাজার  াকা, এমআরআই ৬ সথনক ১০ হাজার  াকা, ইচসচজ ৩০০  াকা, ইনকাকাচড বওগ্রাম ১ হাজার সথনক ২ হাজার ৫০০  াকা, 

এক্সনর ৫০০  াকা, আল্ট্রাসনোগ্রাম ১ সথনক ৩ হাজার  াকা, কাচড বয়াক কযাথ ১৫ হাজার  াকা, ইউচরে ২০০  াকা এর্াং রনির চহনমানলাচর্ে, স া াল 

কাউন্ট করানত লানগ মাে ৪৫০  াকা। 

সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অজবনে সমচন্বত উনদ্যাগ গ্রহনণর ওির সজার চেনয় স্বাস্থ্য অচধেফতনরর মহািচরচ্ালক অোিক ডাাঃ আবুল কালাম আজাে 

জেকণ্ঠনক র্নলে, সেনশর স্বাস্থ্যনসর্ার অর্কাঠানমার চর্স্তার ঘন নি। সর্নড়নি সসর্ার মাে। গনড় উনঠনি েক্ষ জের্ল। চকন্তু সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

অজবে করনত হনল সর্াইনক আন্তচরক হনত হনর্। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সসøাাগাে চহনসনর্ শুেনত িাল। চকন্তু এই জের্হুল সেনশ র্াস্তর্ায়ে করা খুর্ 

কঠিে। অথ ব িাড়া মােসম্পন্ন সসর্া সেয়া সম্ভর্ েয়। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অজবে করনত হনল স্বাস্থ্য, অথ ব ও জেপ্রশাসেসহ আরও সর্শচকছু সাংখ্যক 

মন্ত্রণালয়নক একসনি সমন্বয় কনর কাজ করনত হনর্ র্নল মনে কনরে মহািচরচ্ালক। 

ঢাকা চর্শ্বচর্দ্যালনয়র স্বাস্থ্য অথ বেীচত ইেচিি উন র িচরচ্ালক অোিক ড. বসয়ে আব্দুল হাচমে র্নলে, চর্চিন্ন জচরনি সেিা র্ায়, র্চস্ত, িাসমাে, চ্র 

ও হাওড়াঞ্চনলর মানুে এিেও স্বাস্থ্যনসর্া িানে ো। সেনশর ৫৫ শতাাংশ মানুে এিেও মােসম্মত স্বাস্থ্যনসর্া সথনক র্চঞ্চত। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষার 

ধারণায় ২০৩০ সানলর মনে স্বাস্থ্যনসর্ার ব্যয় সহেীয় ির্ বানয় ও সানের মনে চেনয় আসার কথা র্লা হনয়নি। অথচ্ আমানের সেনশ চচ্চকৎসা সিনত 

সর্ িচরমাণ অথ ব ব্যয় হয় এর ৬৭ শতাাংশই সরাগীনক র্হে করনত হনে। সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অজবনের জন্য মােসম্পন্ন ও েক্ষ জের্লও েরকার। 

সেনশ ির্ বািসাংখ্যক চচ্চকৎসক থাকনলও োস ব ও স কচেচশয়ানের ঘা চত আনি। সুতরাাং সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা চেচিত করার সক্ষনে আমরা অনেক া 

দূনরই আচি। অোিক ড. বসয়ে আবুল হাচমে আরও র্নলে, সেনশ প্রচ্চলত প্রাইনি  ইন্সযযনরন্স সকম্পাচেগুনলার ব্যচিগত স্বাস্থ্যর্ীমা খুর্ গ্রহণনর্াগ্য ো 

হনলও গ্রুি স্বাস্থ্যর্ীমা খুর্ই জেচপ্রয় হনয় উঠনি। র্হু প্রচতষ্ঠাে এই গ্রুি সহলথ ইন্সযযনরন্স করনি। এর র্াইনর ঢাকা চর্শ্বচর্দ্যালয়, গ্রামীণ ব্যাাংকসহ 

আরও সর্শ চকছু প্রচতষ্ঠাে চেজস্ব আচিনক স্বাস্থ্যর্ীমা চ্াু  কনরনি। অন্যচেনক কচমউচেি  ির্ বানয় গণস্বাস্থ্য সকন্দ্রসহ আরও কনয়কি  সাংস্থ্া কাজ করনি। 

চতচে র্নলে, এিে জরুরী হনয় উনঠনি সরকানরর চসদ্ধান্ত। সর্সরকারী ির্ বানয়র স্বাস্থ্যর্ীমার কার্ বক্রনমর সনি সরকারী কার্ বক্রনমর সমন্বয় ঘি নয় 

সারানেনশর মানুনের জন্য একি  কার্ বকর স্বাস্থ্যর্ীমা িদ্ধচত চ্াু  করা। র্ার মে চেনয় সরকানরর সর্ বজেীে স্বাস্থ্য সুরক্ষা িচরক্প ো র্াস্তর্ায়েও সহজ 

হনয় উঠনর্। 

আন্তজবাচতক মূোয়ে ॥ োেনসন র প্রর্নে র্লা হনয়নি, র্াাংলানেনশ এই উনদ্যাগ প্রাথচমক ির্ বানয় রনয়নি। এর জন্য চেচে বষ্ট সকাে র্ানজ  র্রাে সেই। 

এ উনদ্যানগ র্ড় র্াধা স্বাস্থ্য িানতর অেক্ষ স্বাস্থ্যকমী। স্বাস্থ্য জের্নলর (চচ্চকৎসক, োস ব, স কচেচশয়াে) ৯৪ শতাাংশই অেক্ষ। স্বাস্থ্যকমীনের গ্রামাঞ্চনল 

কম বনক্ষনে ধনর রািা কঠিে। 

অন্যচেনক চর্শ্বব্যাাংনকর ‘দ্য িাথ টু ইউচেিাস বাল সহলথ কািানরজ ইে র্াাংলানেশ’ শীে বক সমীক্ষায় র্লা হনয়নি, ইউএইচ্চস অজবে করনত হনল 

র্াাংলানেশ সরকারনক স্বাস্থ্য িানতর জন্য র্াড়চত অথ বায়নের ব্যর্স্থ্া করনত হনর্। েক্ষ জের্নলর জন্য প্রচশক্ষণ ইেচিি উ  গনড় সতালার িাশািাচশ গ্রাম 

ও প্রতযন্ত অঞ্চনল স্বাস্থ্যকমী ধনর রািার জন্য র্াস্তর্সম্মত উনদ্যাগ চেনত হনর্। 

সকন্দ্রীভূত ব্যর্স্থ্ািো িদ্ধচতর িচরর্ত বে েরকার ॥ চর্নশেজ্ঞরা র্লনিে, সরকারী স্বাস্থ্যনসর্া অর্কাঠানমার েক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যর্হানরর অন্যতম 

প্রচতর্েকতা হনে ‘সকন্দ্রীভূত ব্যর্স্থ্ািো িদ্ধচত’। এমে অচিনর্াগ কনরনিে চর্নশেজ্ঞরা। তারা র্লনিে, চচ্চকৎসা সরঞ্জাম ক্রয়, সাংগ্রহ, রক্ষণানর্ক্ষণ, 

সমরামত এর্াং সাংস্ক্ার করার জন্য প্রচ্চলত সরকারী েীচতমালা সময়সানিক্ষ ও জি ল হওয়ায় সসি  প্রায় স্বাস্থ্যনসর্া প্রোনে অন্তরায় হনয় উনঠ। ির্ বাি 

জের্ল, আচথ বক ও প্রাচতষ্ঠাচেক সক্ষমতাসহ প্রনয়াগধমী জাতীয় স্বাস্থ্য গনর্েণা ব্যর্স্থ্ার অিার্ রনয়নি। এনত স্বাস্থ্য ব্যর্স্থ্া ও কম বসূচ্ী, সসর্া প্রোে ও 

গচরর্র্াের্ েীচতমালা প্রণয়ে এর্াং গনর্েণার মনে সর্াগসূে স্থ্ািে চর্চঘœত হয়। স্বাস্থ্যনসর্া প্রোনের ব্যর্স্থ্ািো উন্নত করার উনেনশ্য তথ্য ও 

সর্াগানর্াগ প্রযুচি ব্যর্হার এিেও র্নথষ্ট েয়। এনক্ষনে চর্চিন্ন ির্ বানয়র স্বাস্থ্য জেশচির আগ্রহ ও েক্ষতার অিার্ এর্াং প্রনয়াজেীয় অর্কাঠানমার 

অপ্রতুলতা সর্শ দৃশ্যমাে। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যর্স্থ্ায় ওষুধ সরর্রানহর অির্ বািতা, জের্নলর অিার্, র্ন্ত্রিাচত ও স্বাস্থ্যনকনন্দ্রর স্থ্ািোয় রক্ষণানর্ক্ষনণর 

দুর্ বলতা ও প্রশাসনের জি লতা এর্াং সুসাংগঠিত সরডানরল িদ্ধচত ো থাকায় স্বাস্থ্য অর্কাঠানমার পূণ ব সদ্বযর্হার করা র্ানে ো। সেনশ স্বাস্থ্য সক্ষনে সৃষ্ট 

র্জবযনর ব্যর্স্থ্ািো, িচরনর্শ, সিশাগত স্বাস্থ্য এর্াং চেরািত্তার চেক চেনয় সনন্তােজেক েয়। স্বাস্থ্যনসর্ার পূণ বতা অজবনের জন্য সরকারী এর্াং সর্সরকারী 

িানত অনথ বর সাংকুলাে ও ব্যর্স্থ্ািো অির্ বাি। এনত সেনশর সমা  জেসাংখ্যার র্ড় অাংশ এিেও চর্চিন্ন জি ল সরানগর উন্নত চচ্চকৎসানসর্া গ্রহণ করনত 

িানর ো। উন্নত স্বাস্থ্যনসর্া এিেও অনেক াই সজলা ও চর্িাগ সকচন্দ্রক। উিনজলা ির্ বানয় চর্নশেজ্ঞ চচ্চকৎসকসহ উন্নত চচ্চকৎসার ব্যর্স্থ্া সেই। 

 


