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০৫ই অক্টাবর, ২০২০

ক োভিড-১৯ মহোমোভি োলে ভিভ ৎসো বল্যেি
৯৩ িোগই সঠি বেবস্থোপনোি বোইলি
বাংলাক্দক্ে ক াবিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিব ৎসা বক্্যযর মাত্র ৬.৬ িাক্ের সঠি বযবস্থ্াপনা
হয়। বা ী ৯৩.৪ িাে ব্যযই সঠি বযবস্থ্াপনার আওতায় কনই। ব্র্যা ্লবায়ু পবরবতযন মসূয বি
পবরিাবলত ক াবিড-১৯ মহামাবর াক্ল ার্ য র কমবডক্ ল ব্যয বযবস্থ্াপনা’ ববষয় েক্বষণায় এই
তথ্য উক্ি এক্সক্ে। ২০ ্ুলাই কথ্ক্ ১০ আেস্ট ২০২০ সময় াক্ল পবরিাবলত এই েক্বষণার ফলাফল
আ্ কসামবার (৫ই অক্টাবর) এ ওক্য়ববনাক্রর মাধ্যক্ম প্র াে রা হয়।
েক্বষণায় কদখা কেক্ে, সারাক্দক্ে বিব ৎসাক্সবা ক ন্দ্রগুক্লা কথ্ক্ প্রবতবদন প্রায় ২৪৮ টন ব্যয উৎপন্ন
হয়, র্ার মাত্র ৩৫ টন (১৪.১%) সঠি বনয়ক্ম বযবস্থ্াপনার আওতায় বেল। এর অবধ্ াংেই আবার
রা্ধ্ানী ঢা া েহক্র সীমাবদ্ধ। তাও আবার মাত্র এ ঠট কবসর াবর প্রবতষ্ঠাক্নর মাধ্যক্ম অপসারণ ও
কোধ্ন রা হয়। ব্যয আলাদা রার বযবস্থ্াপনা থ্া ক্লও, তা ববনষ্ট বা কোধ্ন রার বন্স্ব ক াক্না
বযবস্থ্াপনা কনই স্বাস্থ্যক্সবা ক ন্দ্রগুক্লার।
ওক্য়ববনাক্রর প্রধ্ান অবতবথ্ স্থ্ানীয় সর ার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কমা. তা্ুল ইসলাম, এমবপ
বক্লন, ‘মানুক্ষর কিাে বাড়ক্ত থ্া ায় ব্যযও বাড়ক্ে। এ ববষক্য় আমাক্দর বযবস্থ্াপনার ঘাটবত আক্ে।
এর ারণ আক্ে কথ্ক্ গুরুত্ব না কদওয়া, ্ন্েক্ণর অসক্িতনতা, প্রর্ুক্তির অিাব আরও অক্ন ব েু।
এখন কর্াে হক্য়ক্ে কমবডক্ ল ব্যয। এখন বনয়ম রা হক্ে- প্রবতঠট হাসপাতাক্ল এই ব্যয পুবড়ক্য়
কফলক্ত হক্ব। কদেটা কতা আমাক্দর স ক্লর, তাই সর াবর-কবসর াবর স ল প্রবতষ্ঠানক্ ই এই সং ট
কমা াক্ব্লায় এবেক্য় আসক্ত হক্ব।
েক্বষণায় আক্রা উক্ি আক্স, ক াবিড-১৯ সংক্রমণ কথ্ক্ বাাঁিক্ত সাধ্ারণ মানুক্ষর বযবহৃত স্বাস্থ্য
সুরক্ষা সামগ্রী কথ্ক্ প্রবতবদন ২৮২.৪৫ টন ব্যয উৎপন্ন হয়, র্ার পুক্রাটাই েৃহস্থ্াবল বক্্যযর সাক্থ্
অপসারণ রা হয়। মাস্কসহ অনযানয স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বযবহার ক্রন ৭১ িাে মানুষ, র্ার
বসংহিােই েহুক্র। র্ারা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বযবহার ক্রন সঠি বযবস্থ্াপনার অিাক্ব তাক্দর ১০০
িােই েৃহস্থ্াবল বক্্যযর সাক্থ্ তা অপসারণ ক্রন। পবরেন্নতা মীরাও ্াবনক্য়ক্েন তারা প্রায় সব
বাড়ী কথ্ক্ ই েৃহস্থ্াবল বক্্যযর সাক্থ্ স্বাস্থ্য সুরক্ষা পক্নযর ব্যয পান। র্বদও ৮১.৪ িাে উত্তরদাতা মক্ন
ক্রন এসব ব্যয কথ্ক্ সংক্রমণ েড়াক্নার আেঙ্কা আক্ে এবং ৯০.৬ িাে মানুষ মক্ন ক্রন এসব
ব্যয স্বাস্থ্য ও পবরক্বক্ের ্নয ঝু াঁ ব পূণ।য
এপ্রসক্ে ব্র্যাক্ র বনবাহী
য পবরিাল আবসফ সাক্লহ বক্লন, েত কম মাক্স শুধ্ু ঢা াক্তই ৩ হা্ার টন
কমবডক্ ল ব্যয উৎপাদন হক্য়ক্ে। এ কথ্ক্ ই কবাঝা র্ায়, পবরক্বে ও ্নস্বাক্স্থ্যর ্নয মারাত্ম হুমব
হক্য় দাাঁড়াক্ে।
ক্রানািাইরাস সংক্রমণ করাক্ধ্ সর ার িলবত বেক্রর ৩০ কম ঘক্রর বাইক্র মাস্ক বযবহার বাধ্যতামূল
ক্রক্ে। ৮২.১ িাে মানুক্ষর াক্ে এঠট অথ্ননবত
য
কবাঝা হক্য় দাাঁবড়ক্য়ক্ে। প্রায় ৫০% মানুষ এসব
সুরক্ষা সামগ্রী পুন:বযবহার ক্রন।
প্রায় ৫ হা্ার মানুক্ষর ওপর পবরিাবলত এই ্বরক্প অংেগ্রহণ ারী ৭৮.৫ িাে মক্ন ক্রন অবধ্ াংে
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এ বার বযবহারক্র্ােয। ৮৩.৭ িাক্ের মক্ত, অবধ্ াংে মানুষ এসক্বর সঠি
অপসারণ সম্পক্ য সক্িতন নন। ৮৮.৪ িাে মানুষ মক্ন ক্রন, বাসাবাবড়র বক্্যযর সাক্থ্ স্বাস্থ্য সুরক্ষা

সামগ্রী কমোক্না উবিত নয়। এর ্নয সঠি
মানুষ।

বযবস্থ্াপনা পদ্ধবত দর ার বক্ল মক্ন

ক্রন ৯২.৪ িাে

এই ্বরক্প স্বাস্থ্যখাক্ত কসবাদান ারী ৩০০ ্ন বযক্তি অংে কনন, র্াক্দর মক্ধ্য ‘বিব ৎসা ব্যয
বযবস্থ্াপনা বববধ্ ২০০৮’ সম্পক্ য ্াক্নন মাত্র ৪৩.৬ িাে। ৮৪ িাে বিব ৎসা মী মক্ন ক্রন, বতযমান
কমবডক্ ল ব্যয বযবস্থ্াপনা অতযন্ত না্ু । এই সমসযা সমাধ্াক্ন এ ঠট সমবিত ও অংেগ্রহণমূল
পবর ল্পনা এবং তা বাস্তাবায়ন দর ার বক্ল মক্ন ক্রন ৯০.৩ িাে বিব ৎসা মী।
এই েক্বষণায় অংে বনক্য়ক্েন স্বাস্থ্য, ্লবায়ু ও পবরক্বে ববষক্য় ২০ ্ন ববক্েষজ্ঞ। তাাঁরা মক্ন ক্রন,
বাসাবাবড় ও বিব ৎসাক্ ক্ন্দ্র ক াবিড-১৯ ব্যয বযবস্থ্াপনার ্নয স্বাস্থ্য অবধ্দির ও পবরক্বে অবধ্দির
তৃ য ্াবর রা বনক্দয বে া ও েণববজ্ঞবি কদয়া হক্লও তার সঠি বাস্তবায়ন হয়বন।
সাধ্ারণ মানুষ ও ববক্েষজ্ঞ- দুই পক্ষই মক্ন ক্রন, কমবডক্ ল ব্যয বযবস্থ্াপনায় এ ঠট আধ্ুবন ও
সমবিত নীবতমালা প্রণয়ন, অথ্ায়ন
য
এবং তা বাস্তবায়ন ্রুবর। এ ই সাক্থ্ ্নেণক্ সক্িতন রা
দর ার। সর াবর-কবসর াবর উক্দযাে এ
ক্র উদ্ভাবনী পদক্ক্ষপ গ্রহণ রা এখন সমক্য়র দাবব।
ওক্য়ববনাক্রর সিাপবত ব্র্যাক্ র কিয়ারপাসনয ড. কহাক্সন ক্ত্ল্লুর রহমান বক্ল্ন, ‘এই সমসযার
কমা াক্বলায় িারঠট ববষক্য় ক্ার বদক্ত হক্ব- সক্িতনতাক্ অিযাক্সর পর্াক্য়
য বনক্য় র্াওয়া, স ক্লর
উক্দযাক্ের সমিয়, বযবস্থ্াপনায় সক্ষমতা অ্যন, লােসই সমাধ্াক্নর ক ৌেল বনধ্ারণ।
য
এই
দাবয়ত্বপালক্নর এ টা সুস্পষ্ট ববিা্ন দর ার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পবরক্বে মন্ত্রণালয় ও স্থ্ানীয় সর ার
মন্ত্রণালয় বমক্ল এই সমিক্য়র পদক্ক্ষপ বনক্ত পাক্র।
পবরক্বে অবধ্দিক্রর মহাপবরিাল ড. এ ক এম রবফ আহাম্মদ বক্লন, “ববদযমান ািাক্মায়
কমবডক্ ল ব্যয বযবস্থ্াপনার ক ান সুবনবদয ষ্ট পদ্ধবত বা উক্দযাে কনই। র্া পবরক্বে ও ্নস্বাক্স্থ্যর ্নয
খুবই ্রুরী। সর াবর-কবসর াবর অংেীদাবরক্ত্বর মাধ্যক্ম এই সং ট সমাধ্ান সম্ভব। এ কক্ষক্ত্র ব্র্যাক্ র
কদেবযাবপ কনটওয়া য াক্্ লাবেক্য় এ ঠট সময় উপক্র্ােী সমাধ্ান কবর রা সম্ভব। কমবডক্ ল ব্যয
বযবস্থ্াপনায় ব্র্যাক্ র মত উন্নয়ন সহক্র্ােীক্ পাক্ে কপক্ত িায় পবরক্বে অবধ্দির।
ঢা া দবক্ষণ বসঠট ক্পাক্রেক্নর
য
প্রধ্ান ব্যয বযবস্থ্াপনা ম য তযা এয়ার ক্মাডর কমা. বদরুল আবমন
বক্লন, “ক াবিড-১৯ সংক্রান্ত ব্যয েৃহস্থ্াবল বক্্যযর সাক্থ্ বমক্ে র্াক্ে। এগুক্লা আলাদা রা র্াক্ে
না। আমরা এ বযাপাক্র সক্িতনতা বাড়াক্নার কিষ্টা রবে র্াক্ত েৃহস্থ্াবল কথ্ক্ ই এই ব্যয আলাদািাক্ব
সংগ্রহ রা র্ায়। অনযবদক্ হাসপাতাক্লর ব্যযও সাধ্ারণ বক্্যযর সাক্থ্ িক্ল র্াক্ে, র্া স্বাক্স্থ্যর ্নয
মারাত্ম ক্ষবত র। সংবিষ্ট অবধ্দির গুক্লার সমিক্য়র মাধ্যক্ম হাসপাতাল ব্যয আলাদািাক্ব হস্তান্তর
রা হক্ে ব না তা বনক্তিত রা দর ার।”
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প্রল ো্লন ক োগোল োগ : আবু ব ি ভসদ্দি , ভসভন ি মেোলন্োি,
ব্র্েো

ক্লোইলমট কিঞ্জ কপ্রোগ্রোম, ক

োন : ০১৭১৪০৭২২৮৯

