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বরা  বিৃ  দািব হাসপাতাল কতৃপে র

িনিখল মানিখন ॥ সরকারী হাসপাতােল গত ছয় বছেরও বােড়িন রাগীেদর পথ  (খাবার) বাবদ বরা । বতমােন
জন িত বরা  দিনক মা  ১২৫ টাকা। এই টাকায় রাগীেদর চার বলা খাবার সরবরাহ করেত িহমিশম খেত হে
বেল জািনেয়েছ হাসপাতাল কতৃপ । গত কেয়ক বছেরর মলূ ীিতর কারেণ া  ম ণালয়ও এই বরা  বাড়ােনার
দািব জািনেয় আসেছ। ২০০৯ সােল রাগী িত বরা  ৫০ থেক ৭৫ টাকা করা হয়। ’১৩ সােল এই বরা  বািড়েয়
করা হয় ১২৫ টাকা। তেব দেশর সব সরকারী হাসপাতােল ২৬ মাচ, ২১ ফ য়াির, ১৬ িডেস রসহ জাতীয় িদবস
ও ধমীয় উৎসেবর িদন েলায় খাবােরর বরা  বেড় ২শ’ টাকা হয়।

সরকারী হাসপাতােলর দািয় া  কমকতারা বলেছন, িনত েয়াজনীয় েব র মূল  বেড়ই চেলেছ। স তলুনায়
এই বরা  একই জায়গায় দঁ◌াঁিড়েয় রেয়েছ । হাসপাতাল কতৃপ  দািব করেছ, হাসপাতােল িতিদন কমপে  ৬শ’
রাগীেক চার বলা খাবার িদেত হয়। েত ক রাগীেক সকােল ৪ িপস িট, একিট িডম, একিট কলা ও ৫ াম
জিল দয়া হয়। পেুর ভাত, মাংস, সবিজ ও ডাল। িবেকেলর না ার তািলকায় থােক চা-িব টু অথবা িট-কলা

আর রােতর খাবার তািলকায় থােক মাছ, একিট িডম, সবিজ ও ডাল। েত ক রাগীেক এসব ম  িদেত হে  মা
১২৫ টাকায়। রাগী িত দিনক বরা  ১২৫ টাকা থেক ’শ’  টাকা করার দািব জািনেয় হাসপাতােলর সংি
কমকতারা জনক েক বেলন, িনত পেণ র দাম বেড়ই চেলেছ। দিনক ১২৫ টাকায় কান রাগীেক িতন বলা
মানস ত খাবার দয়া কিঠন। তারপরও চ া চািলেয় যাে  হাসপাতাল কতৃপ । মানস ত খাবার না িদেলও রাগী
ও অিভভাবকেদর সমােলাচনায় পড়েত হয় িক  হাসপাতাল কতপৃে র এমন কান ফা ড নই যা থেক এই ভতুিক
দয়া যায়। সরকােরর শরণাপ  হওয়া ছাড়া কান উপায় থােক না। িনধািরত শয াসংখ ার বাইের িচিকৎসাধীন ২শ’
থেক ৩শ’ রাগীেকও খাবার ও পথ  সরবরাহ করা হয়। এর আেগ অিতির  রাগীেদর খাবার সরবরাহ করা হেতা না

বেল জানায় হাসপাতাল কতৃপ ।

জানা যায়, সরকার িতেরাগীর জ  অথ ও একিট সাধারণ মান িনধারণ কের িদেয়েছ। রাগীর খাবার ব ব াপনার
দািয়  হাসপাতাল কতপৃে র। খাবােরর জ  িতিট হাসপাতােলর িনজ  ব ব াপনা রেয়েছ। দরপে র মাধ েম
হাসপাতাল কতৃপ  িনিদ  ব ি  বা িত ােনর মাধ েম িতিদন খাবার সং হ কের। কতৃপ  িতিদন রাগীর
সংখ া জানায়, সরবরাহকারী ব ি  বা িত ান রাগীর সই অ যায়ী খাবার আেয়াজন কের।

ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর (িডএমিস) পিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল এ ক এম নািসর উি ন এ
িবষেয় জানান, ২ হাজার ৬শ’ বেডর এই হাসপাতােল ৩ হাজার ৭শ’ থেক ৩ হাজার ৯শ’ রাগী ভিত থােকন।
রাগীেদর চার বলা খাবার দয়া হয়। িতিন বেলন, সরকার থেক িত রাগীর জ  অথ বরা  আেছ। এ ে

শয া গণনা করা হয়। ১২৫ টাকায় রাগীেদর চার বলা, রাগেভেদ িতনেবলা খাবার দয়াটা কিঠন। এ জ  বরা
বাড়ােনা েয়াজন। বরা  বাড়েল খাবােরর মান আরও বাড়ােনা  যােব। সই সে  খাদ  তািলকায় নতুন একিট
আইেটমও আমরা যাগ করেত পারব। রাগীরা তােদর চািহদা অ যায়ী ািটন-িভটািমন পােবন।
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একই ধরেনর কথা বেলন সাহরাওয়াদী হাসপাতােলর পিরচালক অধ াপক ডাঃ উ ম মার বড়ুয়া। িতিন বেলন,
ব মেূল র উধগিতর বাজাের ১২৫ টাকা খুব একটা বিশ নয়। সীিমত বরাে র মেধ ও আমরা রাগীেক ভালটা
দয়ারই চ া কির। তেব বরা  বাড়েল রাগীরাই উপকার পােব।

জাতীয়  া  অিধকার আে ালেনর আ ায়ক  অধ াপক  ডাঃ  রশীদ-ই-মাহববু  বেলন,  সীিমত বােজেটর কারেণ
রাগীেদর জ  ািটন, ক ালির সমৃ  খাবার য পিরমাণ ও মা ায় পািরশ কেরন িচিকৎসকরা এর সামা ও
দেশর অিধকাংশ হাসপাতােলর রাগীরা পান না। রাগ অ যায়ী খাবার না িদেল রােগর জিটলতা বােড়। এ ে

হাসপাতােল আসা দির  ও দূরবতী এলাকার রাগীরাই বিশ সম ায় পেড়ন। কননা, তারা হাসপাতােলর খাবােরর
ওপরই িনভর কেরন। খাবােরর মান বাড়ােত হেল অব ই বােজটও বাড়ােত হেব।
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