
এ কথা সত� �য �া�� িবষয়ক উ�য়ন সূচক�েলােত
বাংলােদেশর �শংসনীয় অজ� ন রেয়েছ। তেব এ খােত
সরকাির িবিনেয়ােগর ��ে� উ�িত করার যেথ� সুেযাগ
রেয়েছ। বাংলােদেশ সরকাির ও �বসরকাির িমিলেয় �া��
খােত �মাট ব�য় �দেশর �মাট িজিডিপর ২.৩৪ শতাংশ।
দি�ণ এিশয়ার �দশ�েলা গেড় তােদর িজিডিপর ৫.১
শতাংশ �া�� খােত িবিনেয়াগ কের থােক (অথ�াৎ
বাংলােদেশর অনুপাত� দি�ণ এিশয়ার গড় অনুপােতর
অেধ�েকরও কম)। দি�ণ এিশয়ায় গড় মাথািপছু �া�� ব�য়
(িপিপিপ, চলিত মা�ক�ন ডলার িহেসেব) ৪০১ ডলার। আর
বাংলােদেশ মা� ১১০ ডলার।

বাংলােদশ অ� কেয়ক বছেরর মেধ� উ�য়নশীল �দেশর
ময�াদা অজ� ন করেত যাে�, আর আগামী দইু দশেকর মেধ�
এক� উ� আেয়র �দেশ পিরণত হেত চাে�। এ ���াপেট
এটা খুবই �� �য, �া�� খােত সরকাির িবিনেয়াগ িনেয়
নতুন কের ভাবা দরকাির হেয় পেড়েছ।

�া�� খােত সরকাির ব�য়:
বােজট ২০২১-২২ এর পয�ােলাচনা

�া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র ব�য় ২০১১-১২
অথ�বছের িছল ৭,৬৬৭ �কা� টাকা। এ� ২০১৯-২০
অথ�বছের এেস �বেড় দঁািড়েয়েছ ১৭,৫৩২ �কা�
টাকায়। চলিত ২০২০-২১ অথ�বছের এ ম�ণালেয়র
সংেশািধত বরা� ৩১,৪৭২ �কা� টাকা। 

আস� ২০২১-২২ অথ�বছেরর ��ািবত বরা� ৩২,৭৩১
�কা� টাকা। �দখা যাে� �য, �া�� ও পিরবার কল�াণ
ম�ণালেয়র �কৃত ব�য় এবং এ ম�ণালেয়র জন�
বােজেট বরা� �মাগত �বেড়েছ। িক� �মাট বােজেটর
অংশ িহেসেব এ ম�ণালেয়র ব�য়/বরা� ৫ শতাংেশর
আেশপােশই আটেক আেছ।

পাতা-১ পিলিস ি�ফ

পিলিস ি�ফ জনু, ২০২১

িচ�-১: দি�ণ এিশয়ার িবিভ� �দেশ মাথািপছু �া�� ব�য়
(িপিপিপ, চলিত মা�ক�ন ডলাের ২০১৮ সােলর িহসাব)

সূ�: ওয়া��  �হলথ অগ�ানাইেজশন (ডাি�উএইচও)-এর ��াবাল �হলথ
এ�েপি�চার ডাটােবইজ

গতানুগিতকতা �থেক �বিরেয় আসা দরকার

এমন িক চলমান মহামাির পিরি�িতর মেধ�ও �মাট
বােজেটর শতাংশ িহেসেব এ ম�ণালেয়র বরাে�র
অনুপােত উে�খেযাগ� পিরবত� ন আেসিন। আস�
২০২১-২২ অথ�বছেরর ��ািবত বােজেট �া�� ও
পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র জন� বরা� রাখা হেয়েছ
�মাট জাতীয় বােজেটর ৫.৪ শতাংশ।

সা�িতক অথ�বছর �েলােত �া�� খােত বরাে�র ধারা
�থেক �দখা যায় �য বরাবরই পিরচালন ব�য় �বিশ,
উ�য়ন ব�য় কম। গেড় �মাট বরাে�র ৬১ শতাংশ
িগেয়েছ পিরচালন ব�য় বাবদ। িক� �া�� �সবা
সব��েরর জন� আরও সহজলভ� করেত এবং �সবার
মান বাড়ােত নতুন নতুন উ�য়ন �ক� �হণ করা
দরকার। অথ�াৎ �মাট �া�� বােজেট উ�য়ন ব�েয়র
অংশ বাড়ােনা �েয়াজন ।



পাতা-২ পিলিস ি�ফ

িচ�-২-এ �দখা যাে� �য গেড় �মাট �া��ব�য়/বরাে�র
এক-চতুথ�াংশ যাে� �াইমাির বা �াথিমক �া��েসবা
বাবদ। সবেচেয় বড় অংশ (৩৯ শতাংশ) যাে� �সেক�াির
�া�� �সবা বাবদ। আর টারিসয়াির �া�� �সবা বাবদ
যাে� ৩৬ শতাংশ। এটা ধের �নয়া যায় �য, বাংলােদেশ
�া��েসবা �াথ�েদর বড় অংশ�ই �াথিমক �া�� �সবার
জন� �সবা �ক��েলােত �যেয় থােকন। তাই �মাট বরাে�
�াইমাির �া�� �সবার অংশ� আরও বাড়ােনা িনেয় ভাবা
দরকার।

িচ�-৩-এ �দখা যাে� �য �মাট �া�� ব�েয়র তৃতীয় বৃহ�ম
অংশ� যাে� িচিকৎসা ও শল� িচিকৎসা সামি�র
�পছেন। সবেচেয় বড় অংশ� যাে� নগদ মজিুর ও
�বতেন। আর ি�তীয় বৃহ�ম অংশ� যাে� মূলধন ব�েয়।
উে�খ� �য, িচিকৎসা ও শল� িচিকৎসা সামি� খােত �দয়া
বরা� �থেকই িবিভ� সরকাির �সবা �কে� িবনামূেল� ও
ভতু� িক মূেল� ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

সব�েশষ মধ�ম �ময়ািদ বােজট কাঠােমােত উি�িখত
�জলা পয�ােয়র হাসপাতালবাবদ বরা� পয�ােলাচনা
করেল �দখা যায় �য, এে�ে� উে�খেযাগ� মা�ায়
আ�িলক �বষম� িবরাজ করেছ। �যমন: গাজীপুর,
ময়মনিসংহ, রাজশাহী ও রংপুর- এ �জলা�েলােত
�জলা পয�ােয় হাসপাতােলর জন� মাথািপছু বরা� শূন�।
অন� িদেক কুিম�া, টা�াইল এবং িসেলেট �জলা
পয�ােয়র হাসপাতাল বাবদ মাথািপছু বরা� ২৫ �থেক
৪০ টাকা । এই মাথািপছু বরা� নড়াইল, �মেহরপুর ও
ঝালকািঠ �জলার জন� আরও অেনক �বিশ (২০০
টাকার �চেয় �বিশ)।

বাংলােদেশ �া�� খােত সরকাির ব�েয়র দািয়� �ধানত
পালন কের থােক �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
তেব �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র
আওতাধীন �ানীয় সরকার িবভাগ (এলিজিড) নগরা�েল
�াথিমক �া�� �সবা �দয়ার দািয়�পালন কের থােক। তাই
িচ�-২ এ �াইমাির, �সেক�াির ও টারিসয়াির
উপখাত�েলার �কান�েত �াে�� �মাট বরাে�র কেতা
অংশ যাে�- তা �দখােনার সময় নগরা�েল �াথিমক
�া�� �সবা �দয়ার জন� এলিজিডেক �য বরা� �দয়া হয়
তাও িবেবচনায় �নয়া হেয়েছ। উে�খ� �য, �াথিমক
�া��েসবা বাবদ �মাট সরকাির বরাে�র ৩ শতাংশ বরা�
�দয়া হয় এলিজিডেক। আর এলিজিডেক �দয়া এ বরা�
�মাট �া�� বােজেটর ১ শতাংশ।

আরও �দখা �গেছ �য, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়
পিরচালন বাবদ �য বরা� �দয়া হয় তা ব�েয়র ��ে�
যেতাটা দ�তা �দখাে�, উ�য়ন বরা� ব�েয়র ��ে�
তেতাটা পারেছ না। গেড় এ ম�ণালয়� পিরচালন
বােজেটর ৯২ শতাংশ ব�য় করেছ। অন� িদেক �া��খােত
উ�য়ন বরাে�র মা� ৭৬ শতাংশ ব�িয়ত হে�। অথ�
দঁাড়াে�- �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয় উ�য়ন
�কে� �দয়া বরাে�র �ায় এক-চতুথ�াংশ গেড় অব�িয়ত
�থেক যাে�।

�াে��র উপখাত�েলােত সরকাির
বরাে�র ব�ন

িচ� ২: �াইমাির, �সেক�াির ও টারিসয়াির উপখােত �াে��
�মাট সরকাির ব�য়/বরাে�র ব�ন

সু�: বােজট ডকু�েম�স, অথ� িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

কােজই �মাট �া�� বােজেট/ব�েয় এ বাবদ বরা�/
ব�েয়র অংশ� আরও বাড়ােনা �গেল সাধারণ মানুেষর
(িবেশষত দির� মানুেষর) ওপর িচিকৎসা ব�েয়র চাপ
কমােনা স�ব।

িচ� ৩: �াে��র �মাট ব�েয়র কেতা অংশ �কান খােত যাে�
(২০২০-২১ অথ�বছেরর ��ািবত বরা� এবং ২০২১-২২ ও

২০২২-২৩ অথ�বছেরর �ে�িপত বরা�)

সু�: বােজট ডকু�েম�স, অথ� িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার



বাংলােদশ পিরসংখ�ান বু�েরা-এর হাউজেহা� ইনকাম
এ� এ�েপি�চার সােভ�  ২০১৬-এর তথ� িবে�ষণ কের
�দখা যায় �য, �দেশর �ামা�েল সকল আয় ��ণীর
মানুষ �মাটামু� সমভােব সরকাির �া�� �সবার সুফল
�ভাগ করেছন। তেব নগরা�েল সরকাির �া�� �সবা
পাওয়ার ��ে� দির� মানুেষরা উে�খেযাগ� মা�ায়
িপিছেয় আেছন।

িচ� ৪-এ �দখা যাে� �য, নগরা�েল সরকাির �সবা
�কে� যারা �া�� �সবার জন� আেসন তােদর মেধ� মা�
১৫ শতাংশ আেসন দির�তম আয় ��ণী (ইনকাম
কুই�াইল) �থেক। দির�তম ইনকাম কুই�াইেল থােকন
�দেশর দির�তম ২০ শতাংশ মানুষ।অন� িদেক
নগরা�েলর এসব �সবা �কে� আসা ব�ি�েদর মেধ�
ধনীতম আয় ��ণী (অথ�াৎ সবেচেয় ধনী ২০ শতাংশ
মানুষ) �থেক আেসন ২৮ শতাংশ ব�ি�।

হাউজেহা� ইনকাম এ� এ�েপি�চার সােভ�  (২০১৬)-
এর তথ� িবে�ষণ কের আরও �দখা যায় �য, �দেশ
আহত/অসু� নাগিরকেদর এক� উে�খেযাগ� অংশ
�কান ধরেনর আনু�ািনক �া�� �সবা �হণ কেরন না।
এই অনুপাত চর-হাওেরর মেতা �ত�� অ�েল
তুলনামূলক �বিশ। 

তেব �কান ধরেনর আনু�ািনক �া�� �সবা না পাওয়া
নাগিরকেদর এই হার সবেচেয় �বিশ চার� �মে�াপিলটান
নগিরেত। বাংলােদেশর নাগিরেকরা �া�� �সবার জন�
�বিশ মা�ায় িনভ�র কেরন �বসরকাির খােতর ওপর।
ফেল �া�� �সবা বাবদ তােদর �বিশ অথ� ব�য় করেত হয়।
িব� �া�� সং�ার ২০১৮ সােলর তথ� মেত, বাংলােদেশ
�া�� �সবা বাবদ �মাট �য ব�য় হয় তার ৭৪ শতাংশই বহন
করেত হয় নাগিরকেদর িনেজেদর (বািকটুকু আেস
সরকাির বরা� �থেক)।

পাতা-৩ পিলিস ি�ফ

�া��েসবার সুফল কেতাটা �ভাগ করেছন
জনগণ

�জলা পয�ােয়র হাসপাতােলর জন� অেনক �জলায় বরা�
অ�তুল হওয়ার ফেল এটা ধের �নয়া যায় �য, এর ফেল
বড় শহেরর বড় হাসপাতােল �সবা �াথ�েদর বাড়িত চাপ
�তির হে�। উপেজলা �া�� �ক� বাবদ বরাে�র ��ে�
ও একই রকম আ�িলক �বষম� ল�� করা �গেছ।

িচ� ৪: সরকাির �সবা �কে� �া��েসবা িনেত আসা
ব�ি�েদর মেধ� িবিভ� আয় ��ণীর ব�ি�েদর অনুপাত

িচ� ৫: বাংলােদেশ এখনও সবার জন� সরকাির �া��
�সবা সহজলভ� করা স�ব হয়িন

সূ�: হাইজেহা� ইনকাম এ� এ�েপি�চার সােভ�  (২০১৬), িবিবএস

এখােন আেলািচত স�ট�েলা �থেক উ�রেণর জন�,
সরকারেক �যমন ��েময়ািদ পদে�প িনেত হেব
�তমিন এক� মধ�ম �ময়ািদ পিরক�নাও থাকা চাই।
অথ�াৎ অ�ম প�বা�ষ�কী পিরক�নার �ময়াদ কােল
�া�� খােতর �েয়াজনীয় সং�ােরর জন� �কাথায়,
�কমন বরা� িদেত হেব তার এক� পথ নকশা
জ�ির। িচ�-৬ এ জন� িকছু নীিত ��াবনা তুেল ধরা
হেয়েছ। 

এছাড়াও �া�� �সবার সহজলভ�তার ��ে� আ�িলক
�বষম� দরূীকরণ, দির� জনেগাি�র জন� বাড়িত
সুিবধা, সরকাির �সবা �ক��েলার �সবার আওতা
বৃি� ইত�ািদ ল�� অজ� েনর জন� নতুন নতুন পাইলট
�ক� হােত �নয়ার িবষয়� িবেবচনা করা দরকার।
ইেতামেধ� সাব�জনীন �া�� �সবা কম�সূিচর পাইলট
বা�বািয়ত হেয়েছ (টা�াইল �জলার িতন�
উপেজলায়)। এই পাইলট কম�সূিচর অিভ�তা কােজ
লািগেয় আরও বড় আকােরর �ক� �নয়ােক
অ�ািধকার �দয়া উিচৎ। 

সূ�: হাইজেহা� ইনকাম এ� এ�েপি�চার সােভ�  (২০১৬), িবিবএস

নীিত ��াবনা



�া�� িবষয়ক গেবষণা এ �দেশ এখনও উেপি�ত। ব�ধ�ত �া�� বরাে�র এক� অংশ �যন গেবষণার জন� যায় তা
িনি�ত করেত হেব। সেব�াপির, আস� অথ�বছেরর মেধ�ই �যন ৬০-৭০ শতাংশ নাগিরেকর জন� কেরানার ভ�াকিসন
িনি�ত করা যায় �সজন� বােজেট �েয়াজনীয় বরা� রাখেত হেব। দরকারেবােধ অন� খােতর বরা� কাটছাট কের
হেলও এজন� বরা� িনি�ত করেত হেব।
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�কাশনা �সে�

বাংলােদশ �হলথ ওয়াচ এবং উ�য়ন সম�য় বাংলােদেশ �া�� খােত সরকাির ব�য় িবষয়ক এিভেড�-�বজড অ�াডেভােকিস কায��েমর
অংশ িহেসেব �যৗথ উেদ�ােগ এই পিলিস ি�ফ� ��ত কেরেছ। জনু ২০২১-এ মহান জাতীয় সংসেদর বােজট অিধেবশন চলাকােল মাননীয়
সংসদ সদস�েদর কােছ �া�� খােত সরকাির ব�েয়র ধারা এবং এ িবষয়ক নীিত ��াবনা তুেল ধরার লে�� এ� �চািরত হেয়েছ।

পাতা-৪ পিলিস ি�ফ

িচ� ৬: �� ও মেধ� �ময়ােদ �া�� খােত সরকাির বরা� িবষয়ক নীিত ��াবনা
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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.bangladeladeshhealthwatch.org

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
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