
০৯) আয়ুেব�দী, ইউনানী, �দশজ ও �হািমওপ�ািথক

িচিকৎসা ও িশ�া-ব�ব�ার মােনা�য়ন ও আধুিনকীকরণ

অব�াহত রাখা।

০৬) সব ধরেনর �া��েসবা �ক� এবং হাসপাতাল�েলােক

আধুিনক �যুি� �চলন কের �া��েসবা-ব�ব�ােক আরও

িনভু�ল ও জনবা�ব করা।

০১) �দেশর �িতিট মানুেষর জন� �া�� ও পুি�েসবা

�াি� উ�ত করা।

০২) এক বছেরর িনেচ ও ৬৫ বছেরর ওপের সকল

বয়ঃেগা�ীেক িবনামূেল� �া��েসবা �দান করা।

০৩) সকল িবভাগীয় শহের �মিডেকল িব�িবদ�ালয়

�াপন করা।

০৪) �িতিট �মিডেকল কেলজ হাসপাতােল  �দেরাগ ,

ক�ানসার ও িকডিন িচিকৎসা-ব�ব�া চালু করা।

০৫) �িতিট িবভাগীয় শহের অ�ত ১০০ শয�ার

�য়ংস�ূণ� ক�ানসার ও িকডিন িচিকৎসা-ব�ব�া চালু

করা।

০৭) অনলাইেন �দশ-িবেদশ �থেক িবেশষািয়ত

িচিকৎসেকর �সবা �াি� িনি�ত করা।

০৮) কিমউিনিট ি�িনক�েলার ভবনসহ সব সুিবধা

পয�ায়�েম আধুিনকীকরণ করা।

১০) �াম�েল িচিকৎসা �ক��েলােত িচিকৎসেকর সংখ�া

বৃি�, �সবার মান বৃি� এবং উপি�িত িনি�ত করা।

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ 

�সে��র ২০২১

২০১৮ সােলর জাতীয় িনব�াচেনর মাধ�েম বত�মােন �মতাসীন বাংলােদশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় বােরর মেতা সরকার

গঠন কের।  ঐ িনব�াচেনর আেগ তারা “সমৃি�র অ�যা�ায় বাংলােদশ” িশেরানােম তােদর িনব�াচনী ইশেতহার �কাশ কের।

ইশেতহাের বাংলােদশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন কেরত স�ম হেল নাগিরকেদর �া��েসবার মােনা�য়েন �য

পদে�প�েলা িনেব তা সু��ভােব উে�খ করা হয়।

ঐ জাতীয় িনব�াচেন িবজয়ী হেয় সরকার গঠেনর পর বাংলােদশ আওয়ামী লীগ এখন পয�� িতনিট অথ�বছেরর বােজট

��াব কেরেছ (২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ�বছর)। এই পিলিস ি�েফ ঐ িতনিট অথ�বছেরর বােজেট

�া��খােতর জন� বরাে� িনব�াচনী ইশেতহােরর অি�কার�েলা কেতাটা �িতফিলত হেয়েছ �স স�েক� একিট মূল�ায়ন

উপ�াপন করা হেয়েছ।  

রাজৈনিতক অি�কার বা�বায়ন:রাজৈনিতক অি�কার বা�বায়ন:
�া��েসবা িবষেয় ২০১৮ এর�া��েসবা িবষেয় ২০১৮ এর
জাতীয় িনব�াচেনরজাতীয় িনব�াচেনর
�িত�িত�েলা পরূেণ অ�গিত�িত�িত�েলা পরূেণ অ�গিত

িনব�াচনী ইশেতহার ২০১৮-এ �া��েসবা িবষয়ক অি�কারিনব�াচনী ইশেতহার ২০১৮-এ �া��েসবা িবষয়ক অি�কার

২০১৮-এর িনব�াচনী ইশেতহাের বাংলােদশ আওয়ামী লীগ �া��খােতর উ�য়েন পরবিত� পাঁচ বছের �য পদে�প�েলা িনেব

�স স�েক� একিট ‘িভশন’ উপ�াপন করা হয়।  ইশেতহােরর ৩.১৯ অনুে�েদ ‘�া��েসবা ও পিরবার পিরক�না’ িবষেয়

বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর ‘ল�� ও পিরক�না’ উপ�ািপত হেয়েছ। এ�েলােক ১০িট সুিনিদ�� লে�� িবভ� করা যায়: 

১

উ�য়ন সম�য়



�কান একিট অথ�বছের বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ বা এিডিপ বরা� �থেক ঐ বছের �া�েসবার মােনা�য়ন, �সবা�েলার

সহজলভ�তা বৃি� ইত�ািদ বাবদ সরকার িক পিরমাণ স�দ বরা� করেছ তা স�েক� ধারণা পাওয়া যায়। এখােন

২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ�বছেরর এিডিব বরা� (��ািবত) পয�ােলাচনা করা হেয়েছ। �িতিট অথ�বছেরর

এিডিপ বরা��েলার মেধ� �য�েলা সরাসির ২০১৮-এর িনব�াচনী অি�কার�েলা পূরেণর সে� যু� �স�েলােক �যাগ কের

ঐ িনব�াচনী অি�কার পূরেণর জন� সরকাির িবিনেয়াগ িহেসেব �দখােনা হেয়েছ (সারণী ০১-এ)। এই সারণীেত এছাড়াও

এই িতনিট অথ�বছেরর এিডিপেত �মাট কেতা স�দ িনব�াচনী অি�কার পূরেণ িবিনেয়াগ করা হেয়েছ তা �দখা যাে�।

পাশাপািশ �া�� খােতর �মাট উ�য়ন বােজেটর কেতা শতাংশ এই িনব�াচনী অি�কার�েলা পূরেণ িবিনেয়ািজত হেয়েছ তাও

এখােন �দখা যাে�। 

একিট অথ�বছের �া�� খােতর এিডিপ-ভু� সকল �কে�র বরা� এখােন (অথ�াৎ সারণী ০১-এ) িবেবচনা করা হয়িন।

�কবল �য সকল �ক� সরাসির িনব�াচনী অি�কার পূরেণর সে� যু� �স�েলার বরা��েলাই িবেবচনা করা হেয়েছ।

�যমন: ২০১৯-২০ অথ�বছের �া�� খােতর জন� এিডিপেত �মাট ৬১িট �ক� িছেলা। তার মেধ� ৫৩িটর সে� িনব�াচনী

অি�কার পূরেণর সংেযাগ পাওয়া  �গেছ । এই ৫৩িট �কে�র মেধ� ৪১িট �থম িনব�াচনী অি�কার পূরেণর সে� যু�,

�কানিটই ি�তীয় বা তৃতীয় িনব�াচনী অি�কার পূরেণর সে� সরাসির যু� নয়, ১িট চতুথ� িনব�াচনী অি�কার পূরেণর সে�

যু�- এভােব িহেসব করা হেয়েছ।

সারণী ০১-এ �দখা যাে� �য, উপের উে�িখত ১০িট �া�� িবষয়ক িনব�াচনী অি�কােরর মেধ� এমন ৩িট অি�কার রেয়েছ

�য�েলা পূরেণর জন� এখেনা এিডিপেত �কান বরা� �দয়া হয়িন। এখােন আরও ল�ণীয় �য, �িত বছরই িনব�াচনী

অি�কার পূরেণর জন� আেগর বছেরর তুলনায় �বিশ বরা� �দয়া  হেয়েছ (কারণ �মাট জাতীয় বােজেটর আকারও �িত

বছর বাড়েছ)। বত�মান সরকার এই িতন অথ�বছের �া�� খােত উ�য়ন বরাে�র মেধ� ৪০ শতাংশ বরা� কেরেছ িনব�াচনী

অি�কার পূরেণর জন� (�মাট ১৬,১৪৮ �কািট টাকা)।

সারণী ০১ �থেক �দখা যাে� �য, (ক) এক বছেরর িনেচ ও ৬৫ বছেরর ওপের সকল বয়ঃেগা�ীেক িবনামূেল� �া��েসবা

�দান করা (িনব�াচনী অি�কার নং ০২); (খ) অনলাইেন �দশ-িবেদশ �থেক িবেশষািয়ত িচিকৎসেকর �সবা �াি� িনি�ত

করা (িনব�াচনী অি�কার নং ০৭); এবং (গ) কিমউিনিট ি�িনক�েলার ভবনসহ সব সুিবধা পয�ায়�েম আধুিনকীকরণ করা

(িনব�াচনী অি�কার নং ০৮)- এই িতনিট ল�� অজ�েনর জন� এখন পয�� এিডিপেত �কান বরা� করা হয়িন। এমন হেত

পাের �য, রাজ� বা পিরচালন বােজট �থেক এ সব ল�� অজ�েনর জন� বরা� রাখা হেয়েছ। এমনও হেত পাের �য,

এিডিপভু� অন� �ক� �থেকও এসব ল�� অজ�েনর জন� অথ� ব�য় করার সুেযাগ রাখা হেয়েছ।

িনব�াচনী ইশেতহাের বলা হয় �য, বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর �ঘািষত “সকেলর জন� �া��, পুি�েসবা �াি� িনি�ত

করার” নীিতর আেলােকই এই ‘ল�� ও পিরক�না’�েলা িনধ�ারণ করা হেয়েছ। �স সমেয় িন� আেয়র পিরবার�েলা

�া��েসবার জন� িনেজেদর পেকট �থেক অথ� ব�য় করেত িগেয় চােপ পড়িছেলা,  িবেশষািয়ত �া��েসবার জন� মানুষ বড়

শহেরর �া��েসবা �ক��েলােত িভড় জমােত বাধ� হি�েলা, িবপুল সংখ�ক �া��েসবা �াথ�ীেক �সবার জন� �দেশর বাইের

�যেত হি�ল। এই বা�বতায় ইশেতহাের �ঘািষত ল���েলা িছল খুবই সমেয়াপেযািগ। আর �িত বছের জাতীয় বােজেটর

আকার �যভােব বাড়িছেলা তােত এ ল���েলা অজ�ন করা স�বপর মেন হেয়েছ। তাই এখন পয�� (অথ�াৎ আগ� ২০২১

পয��) ঐ িনব�াচনী অি�কার�েলা কেতাটুকু বা�বািয়ত হেয়েছ তা খিতেয় �দখা দরকার। বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ তথা

এিডিপ-�ত �দয়া বরা��েলা �থেক এ স�েক� একিট ধারণা পাওয়া �যেত পাের। কারণ এিডিপ বরাে�র মাধ�েমই নতুন

কের হােত �নয়া উ�য়ন কম�কাে� অথ�ায়ন হেয় থােক।

এিডিপ বরাে�র সােথ ইশেতহােরর অি�কার�েলার সংেযাগএিডিপ বরাে�র সােথ ইশেতহােরর অি�কার�েলার সংেযাগ  

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ২

২



�ে��র উ�য়ন
বােজেটর অংশ

(%) 

িনব�াচনী ইশেতহােরর অি�কার
বােজট

২০১৯-২০
বােজট

২০২০-২১
বােজট

২০২১-২২
�মাট এিডিপ 

বরা� 

এিডিপ বরা� (�কািট টাকায়)

১০

�াম�েল িচিকৎসা �ক��েলােত
িচিকৎসেকর সংখ�া বৃি�, �সবার মান বৃি�
এবং উপি�িত িনি�ত করা।

৪৬৭ ৩৭৫ ৪৪০ ১,২৮২ ৩.১৮%

০১
�দেশর �িতিট মানুেষর জন� �া�� ও
পুি�েসবা �াি� উ�ত করা।

৪,৭৬৫ ৪,৫৬৩ ৪,৫৪৮ ১৩,৮৭৬ ৩৪.৪১%

০২

এক বছেরর িনেচ ও ৬৫ বছেরর ওপের
সকলেক িবনামূেল� �া��েসবা �দান
করা।

- - - -

০৩
সকল িবভাগীয় শহের �মিডেকল
িব�িবদ�ালয় �াপন করা। - ৪ - ৪ ০.০১%

০৪
�িতিট �মিডেকল কেলজ হাসপাতােল
হাট�, ক�ানসার ও িকডিন িচিকৎসা-
ব�ব�া চালু করা।

৫ - ৪৭ ৫২ ০.১৩%

০৫

�িতিট িবভাগীয় শহের অ�ত ১০০
শয�ার �য়ংস�ূণ� ক�ানসার ও িকডিন
িচিকৎসা-ব�ব�া চালু করা।

- ৩৫ ১১২ ১৪৬ ০.৩৬%

০৬

সব ধরেনর �া��েসবা �ক� এবং
হাসপাতাল�েলােক আধুিনক �যুি�
�চলন কের �া��েসবা-ব�ব�ােক আরও
িনভু�ল ও জনবা�ব করা।

৬৫ ১৩৩ ৩৭৩ ৫৭০ ১.৪১%

০৭ অনলাইেন �দশ-িবেদশ �থেক িবেশষািয়ত
িচিকৎসেকর �সবা �াি� িনি�ত করা। - - - - ০.০০%

০৮
কিমউিনিট ি�িনক�েলার ভবনসহ সব
সুিবধা পয�ায়�েম আধুিনকীকরণ করা। - - - -

০৯
আয়ুেব�দী, ইউনানী, �দশজ ও �হািমও-
প�ািথক িচিকৎসা ও িশ�া-ব�ব�ার
মােনা�য়ন ও আধুিনকীকরণ অব�াহত রাখা।

৭৪ ৮৩ ৬১ ২১৮ ০.৫৪%

সব�েমাট ৫,৩৭৬৫,৩৭৬ ৫,১৯৩৫,১৯৩ ৫,৫৭৯৫,৫৭৯ ১৬,১৪৮১৬,১৪৮ ৪০.০৫%৪০.০৫%

০.০০%

০.০০%

সারণী ০১: ২০১৮-এর িনব�াচনী অি�কার পূরেণর জন� বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ (এিডিপ)-�ত বরা� 

ইশেতহােরর অি�কার�েলা পূরেণ এখন পয�� কেতাখািন অ�গিত হেলা তা আরও গভীরভােব বুঝেত �কবল কেতা স�দ

বরা� �দয়া হেলা �স িবেবচনার বাইের িগেয়, ওই বরাে�র মাধ�েম �কৃতপে� িক ধরেনর পিরবত�ন করার �চ�া করা

হে� তা �বাঝা দরকার। �িতিট ম�ণালয়/অিধদ�র/িবভাগেক �দয়া বােজট বরা� িদেয় িক িক ল�� অজ�ন করেত চায় তা

অথ�ম�ণালয় �থেক �কািশত মধ�ম �ময়ািদ বােজট কাঠােমা বা এমিটিবএফ �থেক জানা যায়। নীিত-িনধ�ারক এবং অন�

অংশীজেনরা এমিটিবএফ-এ �দয়া কম�কৃিত িনেদ�শক বা পারফরেম� ইি�েকটর �থেক জানেত পােরন �য, ইেশেতহােরর

�দয়া অি�কার�েলার �কানিট, কেতাটা, �কান বছের সরকার পূরণ করার পিরক�না করেছ।

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ

৩



বাংলােদশ সরকােরর এমিটিবএফ-এ �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র আওতাধীন �েটা িবভােগর কম�কা� মূল�ায়েনর

জন� �মাট ৬িট �ধান কম�কৃিত িনেদ�শক বা “িক পারফরম�� ইি�েকটর” (�কিপআই) রেয়েছ। তেব এই �কিপআই�েলার

�কানিটেকই সরাসির িনব�াচনী ইশেতহােরর অি�কার�েলার সে� যু� করা যায় না।  এ�েলা �ধানত িশ� ও মাতৃ�াে��র

সে� স�িক�ত। 

এমিটিবএফ ব�বহার কের িনব�াচনী �িত�িত বা�বায়েন অ�গিত মূল�ায়নএমিটিবএফ ব�বহার কের িনব�াচনী �িত�িত বা�বায়েন অ�গিত মূল�ায়ন

সারণী ০২: িনব�াচনী অি�কার পূরেণ অ�গিত পিরমােপ এমিটিবএফ আেগ �থেকই আেছ- এমন �য সম� সাব-

ইি�েকটর ব�বহার করা যায়, এবং আরও নতুন �য সব সাব-ইি�েকটর এমিটিবএফ-এ যু� করা �যেত পাের।

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ

 

িনব�াচনী ইশেতহােরর অি�কারিনব�াচনী ইশেতহােরর অি�কার
এমিটিবএফ-এ �য সাব-ইি�েকটর�েলাএমিটিবএফ-এ �য সাব-ইি�েকটর�েলা

ইেতামেধ�ই আেছইেতামেধ�ই আেছ

��ািবত নতুন সাব-ইি�েকটর��ািবত নতুন সাব-ইি�েকটর

০১
�দেশর �িতিট মানুেষর জন� �া��
ও পুি�েসবা �াি� উ�ত করা।

কিমউিনিট ি�িনক ও �া��েকে�র সংখ�া, �য
সম� �ত�� এলাকােক �া��েসবার আওতায়
আনা হেয়েছ তার সংখ�া, �া��েসবা �দয়ার জন�
সহায়তা�া� এনিজও-এর সংখ�া।

�সবা �হণকাির �বীণ নাগিরক
(বয়স ৬৫+ বছর)-এর সংখ�া

০২
এক বছেরর িনেচ ও ৬৫ বছেরর
ওপের সকলেক িবনামূেল�
�া��েসবা �দান করা।

০৩
সকল িবভাগীয় শহের �মিডেকল
িব�িবদ�ালয় �াপন করা।

সু�� ইি�েকটর �নই

এক বছেরর িনেচ এবং ৬৫ বছেরর
�বিশ বয়সী �য নাগিরকরা িবনামূেল�
�া��েসবা পাে�ন তােদর সংখ�া

�মিডেকল িব�িবদ�ালেয়র সংখ�া
�িতিট �শাসিনক িবভােগ
�মিডেকল িব�িবদ�ালেয়র সংখ�া

০৪
�িতিট �মিডেকল কেলজ
হাসপাতােল হাট�, ক�ানসার ও
িকডিন িচিকৎসা-ব�ব�া চালু করা।

সু�� ইি�েকটর �নই

হাট�, ক�ানসার ও িকডিন
িচিকৎসা-ব�ব�া আেছ এমন
�মিডেকল কেলেজর সংখ�া

০৫
�িতিট িবভাগীয় শহের অ�ত ১০০
শয�ার �য়ংস�ূণ� ক�ানসার ও
িকডিন িচিকৎসা-ব�ব�া চালু করা।

সু�� ইি�েকটর �নই

১০০ শয�ার �য়ংস�ূণ� ক�ানসার ও
িকডিন িচিকৎসা-ব�ব�া চালু আেছ
এমন হাসপাতােলর সংখ�া (�িতিট
�শাসিনক িবভােগ)

সু�� ইি�েকটর �নই০৬

সব ধরেনর �া��েসবা �ক� এবং
হাসপাতাল�েলােক আধুিনক �যুি�
�চলন কের �া��েসবা-ব�ব�ােক
আরও িনভু�ল ও জনবা�ব করা।

আধুিনক �যুি�-িনভ�র �সবা পাওয়া
যায় এমন �া��েক� ও হাসপাতােলর
সং�া (‘আধুিনক �যুি�’র ��
সং�ায়ন দরকার)
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০৭

অনলাইেন �দশ-িবেদশ �থেক
িবেশষািয়ত িচিকৎসেকর �সবা �াি�
িনি�ত করা।

�াকচারাল �রফােরল ব�ব�া আেছ এমন
�জলা হাসপাতােলর সংখ�া

অনলাইেন �দশ-িবেদশ �থেক
িবেশষািয়ত িচিকৎসেকর �সবা �াি�র
সুেযাগ আেছ এমন �জলা হাসপাতােলর
সংখ�া

০৮
কিমউিনিট ি�িনক�েলার ভবনসহ
সব সুিবধা পয�ায়�েম
আধুিনকীকরণ করা।

�ািপত হেব এমন কিমউিনিট ি�িনেকর
সংখ�া

আধুিনকায়ন করা হেব এমন কিমউিনিট
ি�িনেকর সংখ�া (‘আধুিনকীকরণ’-এর
সং�া �� করেত হেব)

০৯

আয়ুেব�দী, ইউনানী, �দশজ ও
�হািমওপ�ািথক িচিকৎসা ও িশ�া-
ব�ব�ার মােনা�য়ন ও আধুিনকীকরণ
অব�াহত রাখা।

�য সম� িবক� �া��েসবা (অ�ারেনিটভ
�হলথেকয়ার, এএইচিস) পাওয়া যােব তার
সংখ�া, এএইচিস কািরকুলাম উ�য়েনর
শতাংশ

সরকাির �া��েসবা �কে� কেতা জন
�সবা�াথ�ীেক এএইচিস �সবা �দয়া হেব
�স সংখ�া

�াম�েল িচিকৎসা �ক��েলােত
িচিকৎসেকর সংখ�া বৃি�, �সবার মান
বৃি� এবং উপি�িত িনি�ত করা।

কেতাজন �া��কম�ীেক �িশ�ণ �দয়া
হেব তার সংখ�া

�বইজলাইন পিরি�িত �থেক
এমিটিবএফ-এর �ময়াদ কােল
িচিকৎসেকর সংখ�া কেতা বাড়ােনা
হেব, �সবার সংখ�া কেতা বাড়ােনা হেব

সু�� ইি�েকটর �নই

১০

৪



তেব এমিটিবএফ-এ �া�� ম�ণালেয়র আওতাধীন িবভাগ ও অিধদ�র�েলার কম�কা� মূল�ায়েনর জন� উপ-িনেদ�শক বা

সাব-ইি�েকটর রেয়েছ। এসব সাব-ইি�েকটর�েলার মেধ� অেনক�েলােকই িনব�াচনী �িত�িত পূরেণ অ�গিত যাচাই

করার জন� ব�বহার করার সুেযাগ রেয়েছ। তেব এরপরও, িনব�াচনী �িত�িত পূরেণ অ�গিত যথাযথভােব পিরমাপ করার

জন� আরও িকছু ইি�েকটর বা িনেদ�শক িবেবচনায় আনা উিচৎ। 

উপেরর সারণী ০২-এ দশিট িনব�াচনী অি�কার, �স�েলা পূরেণ অ�গিত পিরমাপ করেত এমিটিবএফ-এর �য সব সাব-

ইি�েকটর�েলা ব�বহার কারা যায় এবং আরও কায�করভােব অ�গিত পিরমাপ করার জন� �য সব নতুন সাব-ইি�েকটর

এমিটিবএফ-এ যু� করা �যেত পাের �স�েলা �দয়া হেলা।

বত�মান সরকার তার �ময়াদকােল অ�ত আরও �েটা (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪) অথ�বছেরর বােজট ��াব ও

বা�বায়ন করেব। কােজই এটা আশা করাই যায় �য, �য সম� িনব�াচনী অি�কার পূরেণর জন� এখনও এিডিপেত সরাসির

�কে� বরা� �দয়া হয়িন �স�েলার জন�ও সুিনিদ�� �কে� এিডিপ বরা� ঐ বােজট�েলােত থাকেব। এসব �কে�র

বা�বায়েনর মাধ�েম কেতাটুকু ল�� অিজ�ত হে� তা তদারিকর জন� এখােন এমিটিবএফ-এর জন� �য নতুন সাব-

ইি�েকটর�েলা ��াব করা হেয়েছ �স�েলা িবেবচনা করা �যেত পাের। কেরানা মহামাির ব�ব�াপনার জন� �য সম�

উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ �স�েলার অ�গিত ও অজ�ন পিরমােপর জন�ও সরকার এমিটিবএফ-এ নতুন ইি�েকটর যু� করার

কথা িবেবচনা করেত পাের (িবেশষত কেরানা িটকাদান কম�সূিচর জন�)। এেত �কবল মিনটিরং �জারদার হেব তাই নয়,

পুেরা �া�� খাত িবষেয় সরকােরর মধ�েময়ািদ িভশন িক তাও সহেজ �বাধগম�ভােব উপ�াপন করা স�ব হেব। এেত

সরকােরর বাইের থাকা অংশীজনেদর পে�ও িকভােব তারা সািব�ক ল���েলা অজ�েন সরকােরর পিরপূরক ভূিমকা রাখেত

পােরন তা �বাঝা সহজতর হেব। �ত�াশা রইল ইশিতহার বা�বায়েন সরকার জনগেনর জন� �দয়া �িত�িত বা�বায়েন

আরও সি�য় ভূিমকা রাখেবন । 

�শেষর কথা�শেষর কথা
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People’s Republic of Bangladesh

তথ�সূ�:তথ�সূ�:

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ

৫



৬

বাংলােদেশ �া�� খােত সরকাির ব�য় িবষয়ক এিভেড�-�বজড অ�াডেভােকিস কায��েমর অংশ িহেসেব বাংলােদশ �হলথ

ওয়াচ এবং উ�য়ন সম�য়  �যৗথ উেদ�ােগ এই পিলিস ি�ফিট �কাশ কেরেছ। ২০১৮ সােলর জাতীয় িনব�াচেনর ইশেতহাের

�া��েসবার মােনা�য়ন িবষেয় �য রাজৈনিতক �িত�িত�েলা িছেলা পরবিত� অথ�বছর�েলার বােজট বরাে� �স�েলা

কেতাটুকু �িতফিলত হেয়েছ �স িবষেয় জাতীয় পয�ােয় নীিত সংলাপ উৎসািহত করেত এিট �কািশত ও �চািরত হে�।

এিট ২০২২ সােলর জুন মােস বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর বােজট অিধেবশেনর আেগ �া�� খােতর বরাে�র অ�ািধকার

িনধ�ারেণ নীিত-িনধ�ারকেদর সহায়তা করেব।

�া�� বােজট িবষেয় পিলিস ি�ফ

উ�য়ন সম�য়

হ�ািপ রহমান �াজা (৫ম তলা)

২৫-২৭ কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, 

বাংলােমাটর, ঢাকা ১০০০, বাংলােদশ

ইেমইল: info@unsy.org; 
ওেয়বসাইট: www.unsy.org

বাংলােদশ �হলথ ওয়াচ সিচবালয়

��াক �জমস িপ. �া� �ুল অফ পাবিলক �হলথ, ��াক িব�িবদ�ালয়

৬�, ৭ম এবং ৯ম তলা, ম�ােডানা টাওয়ার, ২৮ মহাখািল বািণিজ�ক এলাকা

বীর উ�ম এ �ক খ�কার সড়ক, ঢাকা ১২১৩, বাংলােদশ

ইেমইল: bhw@bracu.ac.bd
ওেয়বসাইট: www.bangladeshhealthwatch.org

�কাশনা �সে��কাশনা �সে�

mailto:bhw@bracu.ac.bd
http://www.bangladeladeshhealthwatch.org/

