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ডায়াগনি ক েটে  নয়ছয়  
নজরদাির েনi সব্া য্ ম ণালেয়র, েনi িনধ র্ািরত মূ  তািলকা, যার যা খুিশ তাi কের, পরী া-িনরী ার মান িনেয় , কিমশেন 

 িচিকৎসকরা, aসহায় েরাগী 
শামীম আহেমদ o জয়  ভাদুড়ী  

 

সব্া য্ পরী ায় সরকার িনধ র্ািরত মূ  তািলকা না থাকায় i ামেতা িফ িনে  হাসপাতাল o ডায়াগনি ক েস ারগুেলা। দােমর 
পাথ র্েকয্র পাশাপািশ মান িনেয়o রেয়েছ যেথ  aিভেযাগ। িনজসব্ াবেরটির না থাকেলo নমুনা সং হ কের a  াথলিজেত েট  
কিরেয় িরেপাট র্ সরবরাহ করা হে । ভুল আর aস িতেত ভরা িরেপােট র্ েদেশর সব্া য্েসবার িত আ া হারাে  মানুষ। বাংলােদশ 
eকােডিমক aব াথলিজ  বলেছ, েরাগ িনণ র্েয় েকান পরী ার জ  েরাগীেদর কত টাকা িদেত হেব eটা কখেনা িনধ র্ারণ করা 
হয়িন। e িবষেয় েকােনা সরকাির িনেদ র্শনাo েনi। ফেল েরাগীেদর কাছ েথেক খরেচর েচেয় কেয়কগুণ েবিশ টাকা িনে  েবসরকাির 
হাসপাতাল o ি িনক। aিভেযাগ রেয়েছ, িচিকৎসকেদর েরফােরে  েরাগীরা আসেছ eসব নামসব র্সব্ ি িনেক। aেনক সময় 
দালালেদর মা েমo সরকাির হাসপাতাল েথেক েটে র জ  েরাগী িনেয় আসা হে  eসব ি িনেক। েরফােরে র ফেল eসব ি িনক 
েথেক কিমশন ঢুকেছ েরফাের  দানকারী িচিকৎসেকর পেকেট। ei কিমশেনর বাড়িত টাকা আদায় করা হে  েরাগীেদর কাছ 
েথেক। নামসব র্সব্ ডায়াগনি ক েস াের ভুয়া িরেপাট র্ ƣতির করায় েদেশর িচিকৎসােসবার িত সাধারণ মানুেষর ƣতির হে  
আ াহীনতা। েসবা েপেত ভারত, থাi া , মালেয়িশয়া, িস াপুর পািড় জমাে  মানুষ। িনজসব্ াবেরটির না থাকেলo নমুনা সং হ 
কের a  াথলিজেত েট  কিরেয় িরেপাট র্ সরবরাহ করা হে  েরাগীেদর। aেনক সময় নমুনা a  িনেয় যাoয়ায় হারাে  গুণগত 
মান। 

বাংলােদশ েমিডেকল aয্ােসািসেয়শেনর (িবeমe) সােবক সভাপিত o ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালেয়র সােবক uপ-
uপাচায র্ a াপক রশীদ-i-মাহবুব বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, সব্া য্ পরী ায় মূ  তািলকা দশ র্েনর পাশাপািশ  মূ  িনধ র্ারণo 
জরুির। েকান য  বহার করেল মূ  কত আসেব েসটাo তদারিক করেত হেব। নয়েতা েরাগীেদর ঠকােনার নতুন প া েবর করেব 
নামসব র্সব্ ডায়াগনি ক েস ারগুেলা। রাজধানীর িবিভ  হাসপাতাল ঘুের েদখা যায়, েবসরকাির হাসপাতাল-ি িনেক সব্া য্ পরী ার 
িফ িনেয় রীিতমেতা ƣনরাজয্ চলেছ। সব্া য্েসবা পিরণত হেয়েছ লাভজনক বসায়। ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িসিবিস 
েটে র জ  েনoয়া হয় 261 টাকা, ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালেয় (িবeসeমeমiu) েনoয়া হয় 311 টাকা, 
বারেডেম 411 টাকা, iuনাiেটড হাসপাতােল 661 টাকা, iসলামী াংক হাসপাতােলর মিতিঝল শাখায় 511 টাকা, াবeiড 
িমরপুর শাখায় 661 টাকা, েস াল হাসপাতােল 561 টাকা, ি ন িভu ি িনেক 511 টাকা, ি ন লাiফ হাসপাতােল 611 টাকা eবং 
আiিসিডিডআর’িবেত 951 টাকা েনoয়া হয়। মূ  পরী ার জ  ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েনoয়া হয় 31 টাকা, 
িবeসeমeমiuেত েনoয়া হয় 211 টাকা, বারেডেম েনoয়া হয় 261 টাকা, াবeiেড েনoয়া হয় 411 টাকা, iuনাiেটেড েনoয়া 
হয় 461 টাকা eবং আiিসিডিডআর’িবেত মূে র িসeস েটে র জ  েনoয়া হয় 2 হাজার 791 টাকা। মল পরী ার জ  ঢাকা 
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েনoয়া হয় 31 টাকা, িবeসeমeমiuেত েনoয়া হয় 211 টাকা, বারেডেম েনoয়া হয় 261 টাকা, 
াবeiেড েনoয়া হয় 361 টাকা, iuনাiেটেড েনoয়া হয় 461 টাকা, আiিসিডিডআর’িবেত েনoয়া হয় ৯61 টাকা। ি েয়িটিনন 



েটে র জ  ঢাকা েমিডেকেল েনoয়া হয় 61 টাকা, িবeসeমeমiuেত 81 টাকা, বারেডেম েনoয়া হয় 311 টাকা, াবeiেড 
েনoয়া হয় 411 টাকা, iuনাiেটেড েনoয়া হয় 631 টাকা, আiিসিডিডআর’িবেত েনoয়া হয় 481 টাকা। 

ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল আ াসেনা ািফ aব aয্াবেডােমেন খরচ হয় 221 টাকা, িবeসeমeমiuেত 361 টাকা, 
বারেডেম 2111 টাকা, াবeiেড 3111 টাকা, আiিসিডিডআর’িবেত 3311 টাকা, iসলামী াংক হাসপাতাল মিতিঝল শাখায় 
2141 টাকা, েস াল হাসপাতােল 2311 টাকা, ি ন িভu ি িনেক 2611 টাকা, ি ন লাiফ হাসপাতােল 2711 টাকা েনoয়া হয়। 
aিধকাংশ েটে  দােম eমন আকাশ-পাতাল পাথ র্কয্ থাকেলo uদাসীন কতৃর্প । 

সরকাির হাসপাতােল রে র eকিট নমুনা পরী া করােনার খরচ 261 টাকা। aথচ eকi পরী া েবসরকাির ি িনক িকংবা 
ডায়াগনি ক েস াের করােত িতন েথেক চারগুণ েবিশ খরচ হে । aিধকাংশ পরী ায়i রাখা হে  eরকম মূ । হাসপাতাল o 
ি িনেক াথলিজ েটে র মূ  তািলকা দশ র্েনর িনেদ র্শনা রেয়েছ। সরকাির হাসপাতাল o িকছু াiেভট ি িনক-হাসপাতাল মূ  
তািলকা টানােলo aিধকাংশ ি িনেকi তা েনi। eর ফেল েট  করােত িগেয় আেগ দাম যাচাiেয়র সুেযাগ থাকেছ না েরাগীর। ফেল 
বাড়েছ েদেশর িচিকৎসা য়। 

সব র্েশষ 3128 সােল কািশত বাংলােদশ জাতীয় সব্া য্ য় িহসােবর তে  েদখা যায়, সাক র্ভু  েদশগুেলার মে  সব্া য্ খােত 
েরাগীর িনজসব্ য় সবেচেয় েবিশ বাংলােদেশ। েমাট সব্া য্ েয়র 78 শতাংশ েরাগী িনেজর পেকট েথেক খরচ কের। বাংলােদেশর 
কাছাকািছ খরচ হয় আফগািন ােন, েসখােন 75 শতাংশ। 

া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘ াথলিজ েসবার 
মূ মান িনধ র্ারণ করা aতয্  জরুির। সব্া য্ খােত শৃ লা েফরােত আiন ƣতিরর খসড়া দীঘ র্িদন ধের চলমান। e খােত aরাজকতা 
আেছ, যু  আেছ িক  aবমুি  েনi।’ 

 


