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৭ বিবেম্বর, ২০২০ 

২০২০ োবের পবনরই আগস্ট, ভারবের ৭৪েম স্বাধীনো বিিে উপেবে প্রধানমন্ত্রী নবরন্দ্র মমািী 

নযাশনাে বিবিটাে মেল্থ বমশন (এনবিএইচএম)-এর েূচনার কথা ম াষণা কবর। বেবন প্রবেশ্রুবে মিন 

মে এই প্রকল্প ভারবের স্বাস্থ্য পবরবষিাবে বিপ্লি এবন মিবি। ভারে েরকাবরর িক্তিয অনুোয়ী, 

এনবিএইচএম ভারবের স্বাস্থ্য পবরবষিাবক শবক্তশােী করার বিবক একটি অনুকূে পিবেপ এিং োর 

পাশাপাবশ, এই িযিস্থ্া িী ঘস্থ্ায়ী ও উন্নেের স্বাস্থ্য পবরবষিার িনয রাষ্ট্রপুবের মে েেয িা ইউনাইবটি 

মনশনে োেবটবনিে মিবভেপবমন্ট মগাে অথঘাৎ বিবের েিাইবক স্বাস্থ্য পবরবষিার আওোয় আনা 

মেবিবকও মিশবক এবগবয় বনবয় োবি। এর উবেশয প্রবেযক ভারেীবয়র েমস্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক েথয েথা 

মরাবগর পরীোেংক্রান্ত বিিরণ, অেুস্থ্ো, ওষুবধর িযিস্থ্াপত্র এিং বরবপাটঘ  ইেযাবিবক প্রেুবক্তবনভঘ র িা বিবিটাইি কবর একটি অবভন্ন স্বাস্থ্য পবরচবয়র 

আওোয় আনা। ভারে েরকাবরর েূবচে এই “গভঘ স্থ্ অিস্থ্া মথবক মৃেুয”্স্বাস্থ্য পবরচবয়র তেবরর উবেশয মরাগীর েত্ত্বািধাবনর তনপুণয িাড়াবনা এিং 

স্বাবস্থ্যর নবথপত্রবক েেবি িযিোরবোগয করা েবেও োর পাশাপাবশ এবক গণ নিরিাবরর িনয িযিোর করা েবে পাবর এই ভয়ও আবে।      

ভারবে একটি মুখ্য উবেবগর কারণ রাবষ্ট্রর নিরিাবর। এই েমেযাবক স্পষ্ট কবরবে গে িের বিবেম্বর মাবে পােঘাবমবন্ট আবোচনার িনয মপশ করা 

পাবেঘানাে মিটা মপ্রাবটকশান বিে, ২০২০। এই বিে িযবক্তগে েবথযর েুরোর িনয এ মিবশর েিঘপ্রথম আইনী কাঠাবমা। ভারবের েুক্তরাষ্ট্রীয় িযিস্থ্ায় 

রাষ্ট্র-রাবিযর েম্পবকঘ  স্বাস্থ্য েংক্রান্ত নীবেগুবে েি েময়ই েমেযািিঘ বরে বিষয় বেবেবি মিখ্া বিবয়বে। মকবন্দ্রর স্বাস্থ্য ও পবরিার কেযাণ মন্ত্রবকর 

োবেই অবধকাংশ স্বাস্থ্যনীবে েংক্রান্ত বেদ্ধান্তবক বনয়ন্ত্রবণর েমো আবে।  েবি এই মন্ত্রক স্বাস্থ্য ও মেিার বিবেিযিস্থ্ার েবে েরােবর েুক্ত নয়, িরং 

রািযেরকারই প্রাথবমকভাবি মেগুবের িযিস্থ্া কবর থাবক।  িেঘ মান িযবক্তগে েবথযর মগাপনীয়ো নীবে অনুোয়ী, েরকাবরর (মে মকাবনা স্তবর) পে 

মথবক মকাবনা িযবক্তর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত েথয েংগ্রে করা বনবষদ্ধ এিং একান্ত প্রবয়ািবন একমাত্র আিােবের বেবখ্ে অনুমবের মাধযবমই েরকার ো 

করবে পাবর। ২০১৭ োবের আগস্ট মাবে েুপ্রীম মকাবটঘ র একটি রাবয় িো েয় মে, ভারবের েংবিধাবনর ২১ নম্বর ধারা অনুোয়ী, মগাপনীয়োর অবধকার 

নাগবরকবির মমৌবেক অবধকার। েবি েবথযর মগাপনীয়োর বিষবয় এই আইনটি এখ্বনা পেঘন্ত অবনকটাই অস্পষ্ট।             

েবথষ্ট আইনী বনরাপত্তার মিষ্টনী োড়াই স্বাস্থ্য েম্বন্ধীয় নানা েংবিিনশীে েথয েংগ্রে ও েঞ্চয় এিং মক ওই েথযগুবে িযিোর করবে পারবি িা অনয 

মকাবনাভাবি মেগুবের অপিযিোর  টবে োর ফেশ্রুবে বেোবি েথয েুরো বিেবক নাকচ কবর, নযাশনাে বিবিটাে মেল্থ ব্লুবপ্রবন্টর এমন কবয়কটি 

মুখ্য শেঘ বক মকন্দ্র কবর েবথযর মগাপনীয়ো েংক্রান্ত বিেকঘ টি অকাবেই মশষ েবয় মেবে পাবর। িনস্বাস্থ্য বনবয় গবিষণাকারীবির একটি িে োাঁ রা 

স্বাস্থ্যপবরকল্পনার েবে নযাশনাে আইবিবন্টটি নাম্বার িা আধার েংেুক্ত করবে োর প্রভাি বনবয় গবিষণা কবরবেন োাঁ বির মবে, এর ফবে উৎোেিায়ী 

স্বাস্থ্য ও মেিা পবরবষিার িযিোবর তনপুণয িাড়বেও োর পাশাপাবশ মিশ বকেু গুরুের তনবেক েমেযাও মিখ্া বিবয়বে। উিােরণ বেোবি উবেখ্ করা 

োয়, এর ফবে অযাবকায়ািঘ  ইবমউবনাবিবফবেবয়বি বেবরাম ও েোবরাগীবির বচবকৎোয় িাধা পবড়বে, কারণ ওই মরাবগ আক্রান্ত মরাগীরা মগাপনীয়ো 

ভবের ভয় পাবেন। এই গবিষকরা এই পরামশঘও বিবয়বেন মে, উন্নয়নশীে মিশগুবেবে স্বাস্থ্যেংক্রান্ত নবথপবত্রর বিবিটাইবিশান প্রবক্রয়াটিবক কবঠার 

আইনী বনয়ন্ত্রবণ রাখ্বে েবি ো নাগবরকবির িযবক্তগে েথযবক বনরাপি রাখ্বি এিং েথয প্রেুবক্ত িা ইনফরবমশান মটকবনােবি মকাম্পাবনগুবেবক 

োবভর িনয ওই েথয বনবিবির কাবি োগাবে িাধা মিবি।  
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মমািীর ম াষণার েবে েংগবে মরবখ্, ২০২০ োবের ২৬ আগস্ট মেেথ মিটা পবেবে মযাবনিবমবন্টর একটি খ্েড়া, স্বাস্থ্যিযিস্থ্ার বিবভন্ন অংশীিাররা 

োবে ো বনবয় আবোচনা ও বিবিচনা করবে পাবরন োর িনয িনোধারবণর কাবে েুবে ধরা েবয়বে। এ মিবশ, বিধানেভায় োওয়ার আবগ মকাবনা 

নীবে বনবয় আবোচনা কবর প্রবেবক্রয়া িানাবনার িনয এক মাে েময় বনধঘাবরে থাকা েবত্ত্বও এই নীবেটির িনয এনএইচএ িনগণবক প্রথবম মাত্র এক 

েপ্তাে েময় বিবয়বেে। িনস্বাস্থ্য পবরবষিার একটি েংকট চোকােীন আবোচনার িনয এবো কম েময় িরাে করার িনয েীব্র েমাবোচনার মুবখ্ামুবখ্ 

েওয়ার ফবে এই েময়েীমাবক এর পর ১০ মেবেম্বর ও মশবষ ২১ মেবেম্বর পেঘন্ত িাবড়বয় মিওয়া েয়। এই খ্েড়ার অবনক ধারা, বিবশষে, েবথযর 

মগাপনীয়োর শেঘ টির মেবত্র অংশীিারবির েবে আবোচনা প্রবক্রয়ার মকাবনা েুবোগ রাখ্া েয় বন এিং িযবক্তর (মরাগী ও িাক্তার) মথবক মকাবনা 

মস্বোকৃে েম্মবে না বনবয়ই িাধযোমূেকভাবি নাম নবথভুবক্তকরবণর বেদ্ধান্ত মনওয়া েবয়বে। িনস্বাস্থ্য ও আইন বিবশষজ্ঞরা এই দুটি বিষয় বনবয়ই প্রশ্ন 

েুবেবেন। েরকাবর োেপাোবের স্বাস্থ্যকমীবির নাম নবথভুক্তকরবণর িনয িাধয করা েবে এিং োাঁ বির উর্ধ্ঘ েন কমঘকেঘ ারা িার িার মবন কবরবয় 

বিবেন ও এনবিএইচএবমর েবে নাম নবথভুক্ত না করবে কাবির িায়গায় শাবস্ত মিওয়ার ভয়ও মিখ্াবনা েবে। ইবিয়ান মমবিকযাে অযাবোবেবয়শান 

নাবমর অযাবোপযাবথ িাক্তারবির িনয পবরকল্পনা রূপায়ন ও োোেয বিেরণকারী েংস্থ্া িা মনািাে এবিবিটি েে স্বাস্থ্য ও মেিার প্রবেবনবধ েংগঠনগুবে 

এই ধরবনর নানা উিােরণ োমবন এবনবে। এোড়াও, বনয়ম বনধঘারক েংগঠনগুবে অথঘাৎ নযাশনাে মমবিকযাে কাউবিে, ইনবেওবরি মরগুবেবটাবর 

মিবভেপবমন্ট অথবরটি অফ ইবিয়া এিং ফাবমঘবে কাউবিে অফ ইবিয়ার মে প্রধান প্রধান েংস্থ্া োরা স্বাস্থ্য িযিস্থ্ার বভন্ন বভন্ন উপািানবক পরস্পবরর 

েবে েংেুক্ত কবর োবির কাবে বনয়ন্ত্রক বেোবি বনবিবির ভূবমকা খু্ি স্পষ্ট নয়। এমনবক, িযবক্তগে েথয নবথিদ্ধ করা ও মেগুবে িযিোবরর েুবোবগর 

মেবত্র িযবক্তগে উবিযাগগুবে ঠিক কেখ্াবন েুবিধা পাবি মে বিষবয়ও োরা বনবিে নন।      

বনয়ন্ত্রক বেোবি রাবষ্ট্রর ভূবমকা িাবিও, নযাশনাে ইনফবমঘশান ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বমবনবস্ট্র অফ ইবেকট্রবনক্স অযাি ইনফরবমশান মটকবনােবির অধীবনর 

একটি মনািাে এবিবি, এই মুেূবেঘ  উচ্চ গবের ব্রিিযাি োইওবয় (মনটওয়াকঘ  ও ক্লাউি পবরকাঠাবমা) কােঘকর কবর ভারে িুবড় ইন্টারবনট িযিস্থ্ার, 

বিবশষে গ্রাম এিং দূরিেী ও বিবেন্ন অঞ্চবের মমািাইে েংবোবগর, উন্নবে করার মচষ্টা করবে। এোড়াও, স্বাস্থ্য পবরবষিার পবরকাঠাবমা ও মানি 

েম্পবির অবধকাংশ মেবত্রই ভারে অবনক বপবেবয় আবে। ভারবের স্বাস্থ্য পবরবষিা িযিস্থ্াবক শবক্তশােী করবে এমবেেবথর মধযস্থ্োবক অিেম্বন 

করার প্রবয়ািনীয়ো বনবয় মেখ্া রচনা ও প্রিন্ধগুবে বনবয় পবরচাবেে একটি েুেংিদ্ধ মূেযায়ন মে  টনাটি োমবন এবনবে ো েে, মে বিষয় দুটি বনবয় 

েিঘাবধক চচঘ া করা েয় মেগুবে েে ত্রুটিপূণঘ পবরবষিা িন্টন ও প্রবশবেে স্বাস্থ্যকমীর অভাি। িনেংখ্যা ও িাক্তাবরর অনুপাবেক োর প্রবে ১,৪৪৫ িবন 

একিন কবর িাক্তার, ো বিে স্বাস্থ্য েংস্থ্া িা ওয়ার্ল্ঘ  মেেথ অগঘানাইবিশান ো েুপাবরশ কবর মেই প্রবে ১,০০০ িবন একিন কবর িাক্তাবরর বেোি 

মথবক অবনকটাই কম। মোগযোেম্পন্ন িাক্তার ও ধাত্রীবির মবধয প্রায় চার ভাবগর বেন ভাগই শের ও নগরাঞ্চবের মিেরকাবর েংস্থ্াগুবেবে কাি 

কবরন িবে গ্রামাঞ্চবের স্বাস্থ্য পবরবষিা উবপবেেই মথবক োয়। প্রস্তাবিে ১৫০,০০০টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যবকন্দ্র মেগুবে ২০২০ োবের মবধয মোগয ও 

প্রবশবেে কমীেে চােু েবি িবে প্রবেশ্রুবে মিওয়া েবয়বে মেগুবের মবধয এই মুেূবেঘ  মাত্র ৩৮,৫৪৯টি মকন্দ্র পেঘাপ্ত উপকরণেে েবক্রয় আবে। এর 

মথবক মিাঝা োয় মে উচ্চমাবনর স্বাস্থ্য পবরবষিার েুবোগ োবভর মবধয তিষময এখ্বনা চেবে। বিবভন্ন েমীো মথবক িানা মগবে মে িবস্ত ও গ্রামাঞ্চবের 

ভারেীয়বির মবধয ৮০ শোংশ মেবত্র, অেুস্থ্োর প্রাথবমক বচবকৎোর িনয অপ্রবশবেে স্বাস্থ্যকমীবির িাকা েয়।    

উচ্চমাবনর বচবকৎোর েুবোগই ভারবের স্বাস্থ্য পবরবষিা পবরকাঠাবমার প্রাথবমক উবেবগর কারণ। বচবকৎোর েুবোগ পাওয়ার নানা প্রণােীবক েেিের 

ও েুবনপুণ করবে এনবিএইচএম প্রবেশ্রুবেিদ্ধ। একিন মরাগীর পবে মরাবগর কারণ বনণঘয় িা পরীো-মরাগ েনাক্তকরণ-বচবকৎো, এই প্রণােীটিবক 

মিাঝা একটি অেযন্ত িটিে পদ্ধবে িবে ইবেমবধয প্রমাবণে। এর ফোফে বেোবি অবনক েময়ই মিখ্া োয় মে, মরাগীরা বনবিরাই বনবিবির মরাগ বনণঘয় 

িা বচবকৎোর মচষ্টা করবেন ো পরীো-েনাক্তকরণ-বচবকৎো, এই পর পর ধাপগুবে বিবয় তেবর ফাাঁ েটিবক খু্বে মিয়। নেুন বিবিটাে প্রকবল্পর অধীবন 

নীবেবনধঘারক, মরাগ বনণঘবয়র িনয বনধঘাবরে পরীোগুবের বিকাশ ও উন্নবেকারী, এিং স্বাস্থ্যিযিস্থ্ার পবরচােকবির বনবিে করবে েবি মে মরাগীরা োবে 

মকান মরাবগর িনয বক ধরবনর বচবকৎোর প্রবয়ািন ো েেবি িুঝবে পাবরন।     



ভারবের েুিৃেৎ অেংগঠিে স্বাস্থ্য পবরবষিার প্রকৃবে বিচার করবে োর মথবক একটি প্রশ্ন উবঠ আবে – এই বিবিটাইবিশাবনর প্রবচষ্টা মথবক বকভাবি 

মরাগীরা বনবিঘ ষ্ট েুবিধাগুবে পাবিন। েমূ্পণঘ স্বাস্থ্য পবরবষিার পবরকাঠাবমাটিবক একটিমাত্র বিবিটাে ইমারবের োোর বনবচ আনার অেম্ভি িটিে 

প্রণােীটিবক োবে মনওয়ার পবর আবমবরকা ও ইউনাইবটি বকংিমেে অবনক উন্নে মিশই এই বিবিটাে পদ্ধবে চাোবনার িনয ক্রমশ মিবড় চো 

খ্রবচর ধাক্কা, প্রেুবক্তগে েমেযা ইেযাবি কারবণ বির্ধ্স্ত। এর পাশাপাবশ, িনোধারবণর একটা িড় অংশ কম খ্রবচ উচ্চমাবনর বচবকৎো পাওয়ার েুবোগ 

মথবক িাি পবড় মগবে। বিবশষভাবি শুধুমাত্র মবেোবির বনবয় তেবর িশ োবখ্র স্বাস্থ্যবেনা োাঁ রা ভারবের স্বাস্থ্য পবরবষিা িযিস্থ্ার মমরুিি মেই 

অযাবক্রবিবটি মোশযাে অযাবিবভস্টে (আশাে)/েমািবেিক স্বাস্থ্যকমীবির মগাষ্ঠীেে অনযানয অংশীিারবির েম্মবেক্রবম বচবকৎো িযিস্থ্ার েুবোগ 

পাবেন এমন িযবক্তর িাস্তি পবরবস্থ্বে িুবঝ মেই অনুোয়ী বিবিটাইবিশান পদ্ধবের প্রবয়াগ করবে এনএইচএ উপকৃে েবি।  

ভারবে িােীয় স্তবর এনবিএইচএম-এর োরা মিশিযাপী প্রবয়াগই উন্নয়নশীে মিশগুবের মবধয স্বাস্থ্য বিষয়ক েথয বিবিটাইি করার প্রথম প্রবচষ্টা এিং 

অনযানয মিশ এই কমঘেূচীবক আিশঘ বেবেবি বনবয় োবক বনবির প্রবয়ািন অনুোয়ী আবরা উন্নে কবর বনবে পারবি। চেুথঘ বশল্প বিপ্লি িা মফাথঘ 

ইিাবস্ট্রয়াে মরবভাবেউশাবনর প্রভাবি আবরা মে পবরিেঘ নগুবের েম্ভািনা আবে, আটিঘ বফবশয়াে ইনবটবেবিি এিং মমবশন োবনঘং-এর মাধযবম চাবেে 

স্বাস্থ্য-প্রেুবক্ত োর অনযেম উপািান।  মে এনবিএইচএম (এই ক্রমশ আবরা রুগ্ন ও িুবড়া েবয় মেবে থাকা পৃবথিীবে) োর শাখ্া প্রশাখ্া েবড়বয় বশল্প ও 

েমাবির েমস্ত মেবত্র প্রভাি বিস্তার করবে, বিবিটাে ইবিয়া ও মমক ইন ইবিয়া প্রকবল্পর েবে োে বমবেবয় মেই এনবিএইচএম-ই েয়ে নীবে 

বনধঘারক ভূবমকায় বিে স্বাস্থ্য বিষয়ক বেদ্ধান্তগুবেবক প্রভাবিে করবে পারবি ও প্রেুবক্তগে উন্নয়বনর প্রবেবোবগোয় ভারবের স্থ্ানবক আবরা উঁচুবে 

বনবয় োবি।   
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