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তারিখ: ২০ জুন ২০২০  

গবেষণার শিবরানাম: ক ারিড-১৯ ক া াবেলায় স্বাস্থ্যখাবে সম্পদসংস্থ্াবনর শেশিন্ন শদক 

হক আর, আবদুল্লাহ এস এম, এবং কানন এস. 

 

বাংলাদদশ হহলথ ওয়াচ হকাভিড-১৯ অতিমাতিি চলাকালীন সমদয় এবং অতিমাতিি পরবতী 

পভরভিভতদত স্বািযখাদত ভবভনদয়াদের হেদে হকৌশলেত অগ্রাভিকারগুদলা নীভত ভনি ধারক ও নােভরক 

সমাদের সংেঠনগুদলাদক োনাদনার লদেয একটি দ্রতু মূলযায়ন েদবষণা কদরদে। 

েদবষকেণ েদবষণার তথয উপাত্ত েত ১৬ এভিল হথদক ৫ হম পর্ ধন্ত হময়াদকাদল ভতনটি ভিন্ন উৎস 

হথদক সংগ্রহ কদরদেন। উৎসগুদলা হদলা: দপ্তদর বদস নভথপে পর্ ধাদলাচনা (হডস্ক ভরভিউ), 

ভবদশষজ্ঞদদর সাোত  কার গ্রহণ এবং হবসরকাভর সংিাগুদলার হকাভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্ ধক্রম 

পভরচালনার েনয বরাদ্দকৃত অথ ধ ও সম্পদদর ভববরণী সংগ্রহ ও ভবদেষণ করা। 

 

গবেষণার মূল ফলাফলগুবলা হবলা: 

 ঐতিহাতিকভাবে, োাংলাবেবে োবেট েিাবেি ক্ষেবে স্বাস্থ্য খাি কম অগ্রাতিকাি পায়। এমনতক 

িাম্প্রতিক েছিগুবলাবি োাংলাবেবেি োতষ িক অর্ িননতিক প্রেদৃ্ধি ৭% এি ক্ষেতে হওয়া িবেও 

স্বাস্থ্যখাবি েিাে এখনও দ্ধেতিতপি ১% এি কম। এই েিাে ২০১৯ অর্ িেছবি দ্ধেতিতপি ০.৯% তছল; 

যা োাংলাবেবেি ৭ম পঞ্চোতষ িক পতিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-য় উবেতখি লেযমাো ১.১২% এোং 

তেশ্বস্বাস্থ্য িাংস্থ্াি তনি িাতিি আেে ি মান ৫% ক্ষর্বক যবর্ষ্ট কম তছল। এই অেস্থ্ায় গবেষণাি িুপাতিবে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালবয়ি োবেট েযেহাবিি েিিমান িামর্ িযবক তেবেচনায় তনবয় োাংলাবেবেি স্বাস্থ্য খাবি 

োবেট েিাে েছবি েছবি োতিবয় আগামী কবয়ক েছবিি মবিয দ্ধেতিতপি ৩ ক্ষর্বক ৪ েিাাংে 

কিাি কর্া েলা হবয়বছ।  এবি ২০২০/২১ অর্ িেছবি স্বাস্থ্যখাবি োবেট েিাে দ্ধেতিতপি ২% এি 

মবিা িাখাি প্রস্তাে কিা হবয়বছ এোং এই েিাে ক্রমাগিভাবে োতিবয় আগামী পাাঁচ েছবিি মবিয 

প্রিযাতেি পয িাবয় উন্নীি কিাি েনয প্রবয়ােনীয় েযেস্থ্া ক্ষনয়াি িুপাতিে কিা হবয়বছ। োাংলাবেে 

ক্ষহলর্ ওয়াচ প্রকাতেি গবেষণা প্রতিবেেবন উবেখ কিা হবয়বছ ক্ষয, ক্ষকাতভি-১৯ মহামাতিি মবিা 

িঙ্কট িবেও োাংলাবেবেি স্বাস্থ্য খাি োিীয় অগ্রাতিকাি পাওয়াি ক্ষেবে অেবহতলিই ক্ষর্বক 

ক্ষগবছ। োবেট েক্িৃিা ক্ষর্বক ক্ষেখা যায় ক্ষয, ২০২০/২১ অর্ িেছবি স্বাস্থ্যখাবি দ্ধেতিতপ-ি ১.০২% 

েিাে কিা হবয়বছ, যা ১৩টট মন্ত্রণালবয়ি মািযবম োস্তোয়ন কিা হবে। এককভাবে স্বাস্থ্য ও পতিোি 

কলযাণ মন্ত্রণালবয়ি েনয এেছবিি োিীয় োবেবটি মাে ৫.১% েিাে িাখা হবয়বছ।  
 

 হকাভিড-১৯ হমাকাদবলার লদেয হমাি ১৮টি িদণাদনা পযাদকদের হ াষণা হদয়া হদয়দে। হ াভষত 

িদণাদনা পযাদকেগুদলার মািযদম রপ্তাভন খাত, কৃভষ খাত এবং সামাজেক সুরো কম ধসূভচর 

সম্প্রসারণ ও স্বািয খাদত সহায়তা হদয়া হদব। ১৮টি িদণাদনা পযাদকদের হমাি আভথ ধক মূলয ১ লাখ 

১ হাোর ১১৭ হকাটি িাকা; র্া জেভডভপর ৩.৬%। এর মদিয স্বািয খাদতর পযাদকদের বরাদ্দ হদলা 

মাে ৮৫০ হকাটি িাকা; র্া জেভডভপর ০.০৮%। এই বরাদ্দ স্বািযখাদতর চাভহদার তুলনায় ভনতান্তই 

অিতুল। তাোড়া িদণাদনা পযাদকদের আওতায় বাদেি বরাদ্দ ও কার্ ধক্রম পভরচালনার হেদে 

স্বচ্ছতা ও েবাবভদভহতা ভনজিত করা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ধ। 

 

 



 

[ 

 সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদদর ভবদযমান আভথ ধক ভবভি এবং ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধভত এবং স্বািয ও 

পভরবার কলযাণ মন্ত্রণালদয়র সামদথ ধযর  ািভত, সবভমভলদয় বরাদ্দকৃত তহভবদলর বযবহার ভবলভিত 

কদর। েরুভর অবিা চলাকালীন কার্ ধক্রম বাস্তবায়দন দুনীভত হমাকাদবলায় স্বচ্ছতা এবং 

েবাবভদভহতার উন্নত বযবিা থাকা দরকার। সকল পর্ ধাদয় তদথযর সহেলিযতা ও ভনরবজচ্ছন্ন তথয 

িবাহ ভনজিত করাও গুরুত্বপূণ ধ; হর্মন: উন্নয়ন অংশীদারদদর কাে হথদক পাওয়া ঋণ সম্পভকধত 

শতধাভদ, অতিমাতিি শুরুদত হকাভিড-১৯ হাসপাতাল ভনব ধাচদনর মানদণ্ড ইতযাভদ সম্পদকধ তথয 

সহেলিয হওয়া দরকার।  
 

 েরুভর অবিার অবসাদন িকল্প হশষ করার উপর্ুক্ত পভরকল্পনা োড়াই ইদতামদিয একাভিক িকদল্প 

ভবভনদয়াে করা হদয়দে। উদাহরণস্বরূপ, বসুন্ধরা ইন্টারনযাশনাল কনদিনশন ভসটিদত ৫০০০ শর্যার 

হাসপাতাল, এবং অবযবহৃত বড় আকাদরর খাভল িবন ভকংবা িবদনর খাভল তলাগুদলা (হর্মন:ভসটি 

করদপাদরশদনর মাদকধি) হাসপাতাদল রূপান্তর করা হদয়দে। অভতমাভরর অবসাদন এই িরদনর 

অিায়ী হাসপাতালগুদলার তহভবল, সরঞ্জাম এবং উপকরণগুদলা ভদদয় কী করা হদব হস সম্পদকধ 

একটি স্পষ্ট পভরকল্পনা থাকা দরকার। 
 

 অতিমাতিি শুরু হথদকই আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আদরা বযাপকিাদব হওয়া দরকার ভেল। র্া অদনক 

হেদে হয়ভন। হর্মন: হকাভিড-১৯ পরীোর েনয শুরুদত স্বািয মন্ত্রণালদয় পর্ ধাপ্ত লযাব 

হিকভনভশয়ান ভেদলন না। উপর্ুক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বদয়র অিাদব লযাব হিভকভনভশয়াদনর  ািভত 

পূরদণ হবশ ভকেুিা সময় হলদে র্ায়। পরবতীদত িানীয় সরকার ভবিাদের স্বািয িকল্প "আরবান 

িাইমাভর হহলথ হকয়ার" হথদক িভশেণিাপ্ত লযাব হিকভনভশয়ানদদর হকাভিড-১৯ পরীোর কাদে 

র্ুক্ত করা হদয়ভেল। র্ভদও সরকার এবং দাতা সংিাগুদলার হোি র্থাসম্ভব একজেতিাদব কাে 

করার হচষ্টা চাভলদয় র্াদচ্ছ, ভকন্তু এখদনা সমন্বয় কার্ ধক্রম হোরদার করার আদরা অদনক সুদর্াে 

আদে।  
 

 স্বািয খাদতর বতধমান বরাদদ্দর মািযদম শুিুই স্বল্পদময়াদী ও িাি্্েতণক প্রবয়ােনগুবলা ক্ষমটাবনা 

িম্ভে হবে। গবেষণা ক্ষর্বক এটা প্রিীয়মান হয় ক্ষয, স্বাস্থ্য খাবি েিাে ক্ষেয়াি ক্ষেবে ক্ষকাতভি-১৯ 

েযেস্থ্াপনাি লবেয েীর্ িবময়ােী ও ক্ষটকিই তেতনবয়াবগি তেষয়টট যর্াযর্ভাবে গুরুত্ব পায়তন। যতেও 

সম্পদদর বরাদ্দ সমভন্বত চাভহদা মূলযায়ন ও কম ধপভরকল্পনা বাস্তবায়দনর ভিভত্তদত হওয়া উভচত  । 

স্বািয মন্ত্রণালদয়র ভদক হথদক হকাভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বািযদসবা এবং ভনয়ভমত স্বািযদসবা হদয়ার 

লদেয স্টাফদদর চাভহদা ভনরূপণ, হমভডদকল সরঞ্জাদমর সরবরাহ এবং হেলা ও উপদেলা পর্ ধাদয়  

স্বািযদসবাদানকারীদদর িভশেদণর চাভহদা োনার দরকার রদয়দে। এোড়াও ক্ষিাগিে , ক্ষিাগ 

তনয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনতিটটউট (আইইতিতিআি) এি িামর্ িয েদৃ্ধিি েনয তেতনবয়াগ কিা 

গুরুত্বপূণ ি। 
 

 েনসািারদণর হরাে িভতদরাি বযবিা হর্মন: পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতা, হাত হিায়া, ওষুি, মাস্ক ও গ্লাভি 

ইিযাতেি েনয সীভমত বরাদ্দ হদয়া হদয়দে। েনস্বাদিযর িদয়ােনগুদলাদক অগ্রাভিকার হদয়া উভচত   

এবং েনস্বাদিযর দৃটষ্টদকাণ হথদক স্বািয বাদেি িস্তুত করা উভচত  । বেধয বযবিাপনা, স্বািযভবভি এবং 

পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতার েনয মদনাদর্াে এবং অভতভরক্ত ভবভনদয়াে করার িদয়ােন রদয়দে। 

েনেণদক স্বািয ঝুুঁ ভক সম্পদকধ সদচতন করদত এবং সামাজেক কম ধকাদণ্ড শারীভরক দরূত্ব ও 

অনযানয স্বািযভবভি এবং পভরষ্কার-পভরচ্ছন্নতার বযবিাগুদলা হমদন চলদত 

কভমউভনটি/এলাকাবাসীদক সম্পকৃ্ত করার দরকার রদয়দে। 
 



 

[ 

 হকাভিড-১৯ সঙ্কি চলাকালীন এই িমবয় িািািণ স্বাস্থ্যবিো েযেস্থ্া ক্ষযমন: যক্ষ্মাি তচতকি্্িা, টিকাদান, 

পভরবার পভরকল্পনা হসবাসমূহ েভতগ্রস্ত হদয়দে। আোমী বাদেদি এই ভবষয়গুদলার িভত ভবদশষ 

মদনাদর্াে হদয়ার িদয়ােন রদয়দে। 
 

 এই োতীয় মহামাভর দেতার সাদথ হমাকাদবলা কার েনয ভসদ্ধান্ত গ্রহণ হথদক শুরু কদর হসবাদান 

পর্ ধন্ত সকল ভকেু ভবদকন্দ্রীকরণ করা এবং আিযন্তরীণ সম্পদ বযবিাপনার হেদে আভথ ধকিাদব 

স্বায়ত্ত্বশাসন িভতষ্ঠার দরকার রদয়দে। 

 

বাংলাদদশ হহলথ ওয়াচ, ঢাকা 
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