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১৬ জনু ২০২২ 

বাজেজে স্বাস্থ্য খাজে বরাদ্দ ৮ হাোর ক াটে ো া বাড়াজ া দর ার 

-বাাংলাজদশ কহলথ ওয়াচ এবাং উন্নয়  সমন্বজয়র অ লাই  সাংলাজে ড. 

আতেউর রহমা * 

 

বিদ্যমান িাস্তিতার প্রবত সংবিদ্নশীল থেবেই আসন্ন ২০২২-২৩ অে থিছবর 

স্বাস্থ্যখাবত িরাদ্দ থদ্য়া হবয়বছ। তবি জনচাবহদ্ার বিবিচনায় এ িরাবদ্দর থেবে 

আবরেটু উদ্ার হওয়া থেবতা। গ্রামাঞ্চবল প্রােবমে স্বাস্থ্যবসিাপ্রােীরা থমাট স্বাস্থ্য 

িযবয়র ৬৮ শতাংশ বনবজরাই িহন েরবছন। এিাবরর িাবজবট িাড়বত ৮ হাজার 

থোটট টাো িরাদ্দ বদ্বয় এই অনুপাত ৫১ শতাংবশ নাবমবয় আনা সম্ভি িবল মবন 

েবরন িাংলাবদ্শ িযাংবের সাবিে গভন থর অধ্যাপে ড. আবতউর রহমান। আজ 

িাংলাবদ্শ থহলে ওয়াচ, ব্র্যাে থজমস বপ. গ্রান্ট সু্কল অফ পািবলে থহলে, ব্র্যাে 

বিশ^বিদ্যালয় এিং উন্নয়ন সমন্ববয়র থেৌে আবয়াজবন ‘িাবজট ২০২২-২৩-এ 

স্বাস্থ্য খাবত িরাবদ্দর পে থাবলাচনা’ শীর্ থে অনলাইন জাতীয় সংলাবপ বতবন এ েো 

িবলন। সংলাবপ প্রধ্ান অবতবে বহবসবি উপবস্থ্ত বছবলন সাবিে তেযমন্ত্রী এিং 

েুটিয়া ০২ আসবনর মাননীয় সংসদ্ সদ্সয জনাি হাসানুল হে ইনু। বিবশর্ 

অবতবে বহবসবি উপবস্থ্ত বছবলন ড. প্রাণ থগাপাল দ্ত্ত, এমবপ (েুবমল্লা ০৭) এিং 

বমবসস লুৎফুন থনসা খান, এমবপ (মবহলা আসন ৪৮)।  

প্রধ্ান অবতবের িক্তবিয হাসানুল হে ইনু, এমবপ সাি থজনীন প্রােবমে স্বাস্থ্যবসিা 

বনশ্চিতেরণবে সবি থাচ্চ অগ্রাবধ্োর বদ্বয় পাাঁচ িছর থময়াবদ্ পবরেল্পনা েবর ঐ 

পবরেল্পনা অনসুাবর প্রবতটট িছবরর স্বাস্থ্য িাবজট প্রণয়বনর ওপর থজার থদ্ন। 

সেবলর জনয সুলবভ মান সম্মত স্বাস্থ্যসবিা বনশ্চিত েরবত স্বাস্থ্য িীমার বিেল্প 

থনই িবল মত থদ্ন ড. প্রাণ থগাপাল দ্ত্ত, এমবপ। বতবন মবন েবরন েবতা 

তাড়াতাবড় সম্ভি সাি থজনীন স্বাস্থ্য িীমা বনবয় পরীোমূলে উবদ্যাগ থনয়া জরুবর। 

আবলাচনায় আরও থেসি নীবত-প্রস্তািনা উবে এবসবছ তার মবধ্য আবছ- ‘আউট-

অফ-পবেট থহলে এক্সবপশ্চিচার’ েমাবনার লবেয সাি থজনীন প্রােবমে 
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স্বাস্থ্যবসিার িযবি িৃশ্চি, সরোবর থসিাবেবে বিনামূবলয ঔর্বধ্র সরিরাহ িৃশ্চি, 

এিং সেল ধ্রবনর থরাগ-বনণ থবয়র জনয প্রবয়াজনীয় িযিস্থ্া গ্রহণ।  অনুষ্ঠাবন 

প্রবনাত্তর ও অবভমত পবি থ অংশ থনন সরোবর ও থিসরোবর প্রবতষ্ঠান থেবে আসা 

জনস্বাস্থ্য-বির্য়ে বিবশর্জ্ঞ, েম থেতথা এিং অনযানয অংশীজন। তাবদ্র 

আবলাচনায় জাতীয় িাবজবট অসংক্রামে থরাগ প্রবতবরাবধ্র জনয িরাবদ্দর 

অপ্রতুলতা, নগরাঞ্চবল সরোবর স্বাস্থ্যবসিার অপ্রাপযতা, স্বাস্থ্য েযাডার 

েম থেতথাবদ্র প্রশাসবনে ও বহসাি িযিস্থ্াপনার প্রবশেবণর অভাবির বির্য়গুবলা 

উবে আবস।  

 

স্বাস্থ্যখাতের বিশৃঙ্খলা এিং অিযিস্থ্াপনা বিবশরভাগ অংশগ্রহণকারীতের দ্বারা 

সতবাধন করা হত়েতে। ডাাঃ বি-নাজির আহতেে, প্রাক্তন পবরচালক, বরাগ বন়েন্ত্রণ, 

বডজিএইচএস, িতলতেন, “আোতের এই বসক্টতর গুরুের অিযিস্থ্াপনা রত়েতে 

এিং এটি শুধেুাত্র অপর্ যাপ্ত িনিতলর কারতণ। সটিক োনষু সটিক িা়েগা়ে 

বনই। আেরা উপতিলা পর্ যাত়ে সুসজ্জিে হাসপাোল তেবর করবে বকন্তু বচবকৎসা 

প্রর্ুজক্তবিে, বচবকৎসক, নাস য ইেযাবের হাসপাোল গুতলা খাবল পত়ে আতে। বেবন 

আোতের বেতশর নগর স্বাতস্থ্যর অিনবের বেতকও ইবিে কতরতেন এিং এই 

সেসযা সোধাতনর িনয আোতের স্থ্ানী়ে সরকারতক আরও কার্ যকরভাতি  

পেতেপ গ্রহণ করতে আহ্বান িানান।  

ব্র্যাতকর স্বাস্থ্য, পুটি ও িনসংখযা কে যসূবচর পবরচালক, বোতশ যো বচৌধুরী িতলন বর্ 

আোতের আরও সরকাবর ও বিসরকাবর সহতর্াবগোর বিষত়ে বিার বেন। 

“ইবপআই, ওআরএস ইেযাবে বপ্রাগ্রাে এনজিও দ্বারা পবরচাবলে হ়ে এিং খুি সফল 

হ়ে। এই ধরতনর আরও সাফতলযর গল্প তেবর করতে, সরকারী ও বিসরকারী খাতের 

সবন্ব়ে প্রত়োিন।" 

আবয়াজেবদ্র পে থেবে স্বাগত িক্তিয রাবখন িাংলাবদ্শ থহলে ওয়াবচর 

বেবমটটে গ্রবপর সভাপবত অধ্যাপে ড. রুমানা হে। এিং সংলাপ সঞ্চালনা 

েবরন উন্নয়ন সমন্ববয়র প্রেল্প সমন্বয়োবর জাবহদ্ রহমান। 
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