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ছাটেবলায় ল ীর পাঁচািলেত পেড়িছলাম ‘রসনার তৃি  জন  অভ  ভ ণ, তাির লািগ কাল ব ািধ 

অকাল মরণ’।  এর মােন দাঁড়াল অ ত িতনেট। এক, সু া  মােন যন কবল রাগেভাগ আর 

াণঘাতী অসুখ থেক িন ার পাওয়া। অথচ ব ু  পিরজেনর সে  দখা হেলই আমরা কুশল  েন 

থািক: ‘ভাল আেছা তা?’ এই ে র মেধ  সবা ীণ ভাল থাকার, শারীিরক ও মানিসক ভােব আনে  

থাকার, এবং ঘের-বাইের কাজকেম লেগ থাকার য া -ভাবনার আভাস পাই, সটা অেনক বিশ 

সামি ক। ভাল-থাকার ধারণার এই বৃহ র অথটােক মানুেষর কােছ ও শাসিনক ের আরও 

পির ু ট করা েয়াজন নয় িক? দেশর চািরিদেক এত অপুি , এত কৃশকায়তা, এত খবকায়তা, যার 

িনিরেখ আমােদর দশ এিশয়া এবং আি কার অেনক দেশর থেক অেনক যাজন িপিছেয়, এ যন 

আমােদর গা-সওয়া হেয় িগেয়েছ।  

নরওেয়র এক ম ী বেলিছেলন, িশ া জন া  পিরেবশ পিরবহণ অথ ইত ািদ দফতরই তাঁেদর কােছ 

‘ া  দফতর’, আর এেদর সব নীিত ও ক ই ‘ া  নীিত’, কারণ মানুেষর জীবন ও অি ে র 

উপর এ িলর িনজ  ও সি িলত ভাব সুদূর সারী। এই ব াপকতর া - চতনােক সবার া  

িনেয় আেলাচনার ক িব ু েত রািখ না কন?  

পাঁচািলর ি তীয় বাতা: াে র িবপ তা যন মূলত আমােদর ব ি গত আচরেণর কুফল। ব ি গত 

দােয়র পাশাপািশ াে র সামািজক চিরে র িদকিটও িক  পূণ। া -গেবষেকরা দিখেয়েছন, 



ব ি র া - খলাপ-করা, আপাত-অসংযমী ব বহােরর িপছেন আেছ জীবেনর উপর িনয় েণর অভাব, 

যার অেনকটাই তাঁর সামািজক অব ান-স াত। াসা াদেনর খাঁেজ িনর র ঘূণমান মানুেষর সু  

জীবন খাঁজার াধীনতা কতটা আেছ? আদেরর নািতেক একটা ছা  উপহার িকেন িদেয় এক গভীর 

সু তা বাধ করার কতটুকু সুেযাগ আেছ এক জন িনঃস ল বৃ ার? এমন ব  মানুেষর ভ া  

আসেল সামািজক অব ােনরই িতফলন।  

এই সামািজক ব ািধর িনরাময় িক ধু ব ি র হােত? পাঁচািলর তৃতীয় বাতার অিভমুখ যন স 

িদেকই। ভেব দখুন, আমােদর া  পিরেষবার ায় িসংহভাগই ব ি গত খরচায় কনা। এখােনও 

িক এক ধরেনর পণ েমাহ কাজ কের না? া  পিরেষবার ‘বাজার’-এও আমরা িক ব  ে ই 

বাজাির পিরেষবার ই ু ক তা? এই ব মূল ধারণার বেশ সরকাির া  পিরেষবা থেক মুখ 

িফিরেয় িনেয়িছ য, তা এেকবােরই ফলনা?       

কলকাতার এক সরকাির হাসপাতােল িচিকৎসার জন  িটিকট কাটবার ল া লাইেন দাঁিড়েয় আিছ। 

আমােদর বািড়েত দীঘ কাল যাবৎ রা াবা ার কাজ কের য মেয়িট জীবেনর ায় সবেচেয় মূল বান 

সময়টা িদেয় িদেয়েছ আমােদর জন , তার জিটল একটা অসুেখর িচিকৎসার জন  এখােন আসা। 

লাইেন ব  লাক, ক অন ায় ভােব আেগ গল বা লাইন ভেঙ ঢুেক পড়ল তা িনেয় চলমান একটা 

িববাদ এিগেয় চেলেছ লাইেনর সে  সে ই। িক  তারই মেধ  একটা সহেযািগতা, সহমিমতার ভাবও 

িছল। দেল দেল এই য এত লাক অবােধ ঢুেক পড়িছল হাসপাতাল চ ের, এই িত ান য সবার 

জন , কাউেক য গেট আটেক দওয়ার নয়, সই সবজনীনতার ছিবটা বেল িদি ল— এটাই বাধ 

হয় একাধাের য কানও সরকাির িত ােনর বিশ  এবং দুবহ ভার।  

আজ িব  জুেড়, দশ জুেড় একটা ধারণা খুব ঘুরপাক খাে  য, সরকাির পিরেষবা মােনই িনি ত 

ভােব অিত ম । এই ধারণার সত াসত  িবচােরর দায় জলা িল িদেয়ই এিট চার করা হে । সই 

পিরে ি েতই সরকাির হাসপাতােলর অিভ তায় মেন হল, জািত ধম অথ ভাব- িতপি  িনিবেশেষ 

সবার জন  াে র সুর ার আেয়াজেনর মেধ  য কৃিত  আেছ, য গিরমা আেছ তা উেপ া করবার 

মেতা নয়। অনুভব করলাম, সবার জন  া  পিরেষবার কাজিট সহজ নয়, হাজার হাজার মানুেষর 

সি িলত েয়াজেনর াত িহক ভার ডা ার, নাস ও অন  কমীেদর অেনক সময় নােজহাল কের 

দয়, পিরেষবােকও বহাল কের দয়।  

াি -অ াি র তুল মূল  িবচাের সরকাির হাসপাতােলর িচিকৎসার আেয়াজন স ে  আমােদর ত াশা 

এবং ত য় দুেটাই বেড় গল, যখন কেয়ক মাস ধের নানা ইউিনেট নানা পরী ািনরী ার মধ  িদেয় 



যেত যেত, িরেপাট নওয়ার নানা লাইেন দাঁড়ােত দাঁড়ােত ল  করলাম, এত বড় জনতার াতেক 

িঠক িঠক জায়গায় প েছ দওয়ার জন  একটা ব মুখী পিরচালনার য  ঘুরেছ িদনরাত, আর সই 

য  যােত চালু থােক তার জন  হাসপাতােলর ব  লােকর ত াবধােন ব  রাগীর নানা ধরেনর 

পরী ািনরী া আর িচিকৎসা চেলেছ এেকর পর এক, িবেকল গিড়েয় সে  পয , ায় িবনামূেল ।   

বলেত পােরন, সরকাির হাসপাতােল অেনেকরই উে া অিভ তা হেয়েছ, অেনক রাগীেক িফিরেয় 

দওয়া হেয়েছ। কথাটা অ ীকার করবার উপায় নই। িক  বসরকাির হাসপাতােলও, অেনক 

অথব েয়র পেরও, অেনক সময় য দুভাগ জনক ছিব দখা যায় স কথাটা মেন রাখিছ তা? এ কথা 

মানেত হেব য সরকাির পিরেষবা আরও অেনক সািরত হওয়া দরকার, অেনক কমী, অেনক 

ডা ার, অেনক নাস, অেনক উপকরেণর েয়াজন। জলা ও ক ের াথিমক া  পিরেষবার 

ব াপক উ িতর েয়াজন যােত সিদ েরর রাগীেক শহেরর হাসপাতােল আসেত না হয়। এই সব 

ঘাটিতর িনদান িক  সরকাির পিরেষবার আরও উ িত চাওয়া এবং পাওয়া, এর মু পাত কের এবং 

এর অধঃপাত ঘিটেয় আরও বাজািরকরেণর পেথ হাঁটা নয়।  

এ কথা মািন য িনজ  অিভ তার িনিরেখ অিত-সরলীকরণ কােজর কথা নয়। চাই যেথ  তথ । তবু 

এটা ভাবা জ ির য আমরা যারা সচরাচর সরকাির হাসপাতােলর ছায়া মাড়াই না অথচ স িবষেয় 

অবলীলায় িনি ত এবং ায়শই িন ামুখর িস াে  প েছ যাই, সই ‘আমােদর মেতা লাক’ দর 

ত  অিভ তার ঘাটিতর পিরণাম িক  ব াপক এবং মারা ক। তার কারণ, সরকাির া  

পিরেষবা স ে  সই অনিভ তা- সূত অমূলক মূল ায়ন আমােদর ভাব ও গলার জাের 

মা ািতির   পায়।  

ব ি গত অিভ তায় িফির। ছা পিরবৃত হেয় রাগীেক পরী া করেছন বড় ডা ার, এক ত ণ 

ছা ীেক িতিন িনেদশ িদেলন আমােদর ‘সাধারণ মেয়’িটেক ধের িনেয় বসােত। এই ল িত  

িচিকৎসক স িদন িচিকৎসািবদ ার সে  সে  ত ণ জ েক সামািজক দূর  অিত ম করবার 

পাঠও িদি েলন। সবার জন  য িত ান, সখােনই সামািজক ব বধান ঘাচােনার এই স াবনা তির 

হয়, সব সময় তার পায়েণর িনি তা না থাকেলও।  

সরকাির া েকে  অব া, অবেহলা, উেপ া ও দুনীিতর য আখ ান িন তা িনেয় িন য়ই চচার 

অবকাশ আেছ। তেব অসংখ  পিরেষবা াথীর অিবরাম আনােগানার মেধ  িকছু িকছু ডা ার, নাস ও 

কমীর য স দয়তা ল  করলাম, সই মনুষ  এই ধরেনর কিঠন পিরি িতর মেধ  পড়েল িনেজ 

দখােত পারতাম িক না জািন না।  



উপলি  করলাম, সবার াে র দায় আমােদর সকেলর। সমােজর, সরকােরর এবং সাধারেণ র। 

রা িব ান, স ার ফর ািডজ় ইন সাশ াল সােয়ে স, কলকাতা 

 


