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THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

প্রথম ভাইটাল সাইনস্ রিপো�াপোটটে রিশদভাপোি ির্টেনা কিা হপো়েপোে রকভাপোি 
উ�সাগিী়ে সহা়েতা �রিষপোদি ে়েরট িাপো্রে কম বিতপোনি অরভিাসী 
শ্ররমপোকিা তাপোদি শািীরিক ও মানরসক স্াপোথ্যেি বষেপোরে ক্রমির্টেমান ঝঁুরকি 
মপোর্যে আপোে। এই ঝঁুরকগুপোলা কমটেপোষেরে বথপোক ততিী হ়ে; তাপোদি জীিনযারোি 
অিথ্া (িাসথ্ান এিং িৃহত্তি প্ররতপোিশ); �রিপোিশ; এিং এি মপোর্যে: তা� ও 
আর্দটেতা; দূষর্; আ�রত্তকি কমটে�রিপোিশ, যা প্রা়েই অতযেরর্ক কমটেঘণ্াপোকও 
অন্তভূটেক্ত কপোি; অতযেন্ত শািীরিক কাপোজি চা�; রশরথল ব�শাগত স্াথ্যে ও 
রনিা�ত্তা (OHS) অনুশীলন; দীঘটেপোম়োদী মপোনাসামারজক চা�; এিং মরহলা 
গৃহকমটেীপোদি বষেপোরে শািীরিক, মানরসক এিং বযৌন রনযটোতপোনি তীব্র প্রির্তা 
বথপোকও ততিী হ়ে।1

প্রথম প্ররতপোিদপোন শনাক্ত কিা হপো়েপোে অরভিাসী কমটেীপোদি মৃতুযেি তপোথযে 
ঘাটরত থাকা সপো্বেও, প্ররত িেি উ�সাগিী়ে অঞ্চপোল দরষের্ ও দরষের্-
�ূিটে এরশ়োি প্রা়ে ১০,০০০ মানুষ মািা যান (অনযোনযে জারতি অরভিাসী 
শ্ররমকপোদি বষেপোরে এই সংখ্যোরট স্পষ্টতই বিরশ হপোি) এিং প্ররত দু’রট মৃতুযেি 
মপোর্যে একরটিও বিরশ িযোখ্যোতীত, যাি অথটে হপোলা মৃতুযেগুপোলা ‘প্রাকৃরতক 
কাির্’ অথিা ‘কার্ডটে়োক অযোপোিস্ট’-এি মপোতা শব্ািলী িযেিহাি কপোি 
মৃতুযেি অন্তরনটেরহত কািপোর্ি বকাপোনা উপোলেখ্ োড়াই প্রতযের়েত। 

এই রবিতী়ে প্ররতপোিদনরট উ�সাগিী়ে অঞ্চপোলি স্াথ্যেপোসিা়ে অরভিাসী 
কমটেীপোদি প্রপোিশারর্কাপোিি সুরনরদটেষ্ট সমসযোরট অনুসন্ান কপোি, স্ল্প বিতপোনি 

কমটেীপোদি উ�ি নজি বদ়ে, �রিমার্গত এিং গুর্গত গপোিষর্াি রমশ্রপোর্ 

একরট রচরে দাঁড় কিা়ে। এি মূল অনুসন্ানগুপোলা রনম্নরূ�:

•  স্াথ্যেপোসিাি সহজ প্রারতি উ�সাগিী়ে স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী 

শ্ররমকপোদি জনযে রিপোশষভাপোি গুরুত্ব�ূর্টে। কাির্ তাপোদি কাপোজি ফপোল 

একারর্ক প্ররতকূল স্াথ্যে �রিরথ্রত ততরি হপোত �াপোি। উ�সাগিী়ে 

সহা়েতা �রিষদভূক্ত িা্রেসমূপোহি স্াথ্যেপোসিা �রিপোষিাগুপোলা সার্াির্ত 

এই জনসংখ্যোি রনরদটেষ্ট চারহদাি জনযে ততরি কিা হ়ে না এিং অরভিাসী 

কমটেীপোদি জনযে স্াথ্যেপোসিা প্রারতিি বষেপোরে তিষপোমযেি স্পষ্ট প্রমাপোর্ি সাপোথ 

নরথভূক্তকির্ এিং ক্র়েষেমতাি অভাি সিপোচপো়ে উপোলেখ্পোযাগযে িারঁ্া 

রহপোসপোি িপো়েপোে। 

•  স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী কমটেীপোদি অ-জরুরি স্াথ্যেপোসিাি সহজ প্রারতি 

না থাকা়ে তা তাপোদি শািীরিক ও মানরসক স্াপোথ্যেি ও�ি ষেরতকি 

প্রভাি বফপোল, এিং এরট প্ররতপোিার্পোযাগযে এিং িযোখ্যোতীত মৃতুযেি 

উচ্চহাপোিি বষেপোরে একরট উপোলেখ্পোযাগযে কাির্ হপোত �াপোি। 

•  এ অঞ্চল র্ীপোি-র্ীপোি িার্যেতামূলক িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমা িযেিথ্া়ে 

থ্ানান্তরিত হও়োি ফপোল স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী কমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা 

প্রারতি উন্নত হিাি িদপোল তা আপোিা সীরমত হিাি আশঙ্া বিরশ।

সািসংপোষে�
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1. The data that is available on the deaths of migrant workers in the Gulf is incomplete, in places contradictory, and it precludes effective analysis of the extent and 
gravity of the problem. See The Vital Signs Partnership, “The Death of Migrants in the Gulf,” (March 2022).

https://fairsq.org/wp-content/uploads/2022/06/Vital_signs-report-1.pdf
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স্াথ্যেপোসিা প্রারতিি িাঁর্া রহসাপোি নরথ�রে 
এিং ক্র়েষেমতা

বজাপোস বিমন্ড, রযরন বজআি নাপোমও �রিরচত, বসৌরদ আিপোি কমটেিত 
একজন রফরলর�পোনা কমটেী রযরন ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�-বক 
িপোলরেপোলন রকভাপোি রতরন ব�পোট িযেথা থাকা সপো্বেও রি়োপোদি একরট 
করফশপো� রিিরত োড়াই প্ররতরদন দীঘটে কমটেঘন্া কাজ কপোিরেপোলন।2 এ 
কািপোর্ রতরন বিশ কপো়েকিাি শািীরিকভাপোি বভপোে �পোড়রেপোলন। ‘আরম 
অসুথ্ থাকাকাপোলও কাজ কিপোত রগপো়েরেলাম। আমাি জা়েগা়ে অনযে বকউ 
রেপোলন না’, রতরন িপোলন। ‘রতরন (বজআি-এি রনপো়োগকতটো) িপোলরেপোলন বয 
স্াথ্যেিীমা অনুসির্ কিপোিন, বযপোহতু অনযোনযে রজরনসগুপোলাি জনযে প্রথপোম 
অথটে প্রদান কিপোত হপোি।’ যখ্ন বজআি রফরল�াইপোন রফপোি আপোসন, তখ্ন 
তাি অন্ত্র বথপোক একরট িড় কযোন্াি-রটউমাি অ�সাির্ কিা হ়ে। লুর্দা, 
একজন ৩৩ িেি ি়েসী বন�ারল িযেরক্ত রযরন কাতাপোিি িাগান বসক্টপোি 
কাজ কিপোতন। কাঠ কাটাি িড় রশল্পপ্ররতষ্াপোন কাজ কিপোলও তাপোক 
বচাপোখ্ি সুিষোি জনযে তখ্ন রকেু বদও়ো হ়েরন। রতরন বচাপোখ্ি গুরুতি 
রচরকৎসাি জনযে হাস�াতাপোল বযপোত �াপোিনরন কাির্ তাি রনপো়োগকতটো 
তাপোক ভতুটেরকসম্পন্ন স্াথ্যেপোসিা প্রারতিি জনযে প্রপো়োজনী়ে কাতারি-�রিচ়ে�রে 
সিিিাহ কিপোত িযেথটে হপো়েরেপোলন3। তাি বচাখ্ অন্ হপো়ে যাও়োি �ি রতরন 
অজ্ান হপো়ে যাও়োি ভান কপোিরেপোলন যাপোত তাি রনপো়োগকতটো একরট 
অযোমু্পোলন্ ্ডাপোকন। ‘বকউ মািা না বগপোল রনপো়োগপ্ররতষ্ান এরটপোক গুরুত্ব 
সহকাপোি বনপোি না’, রতরন িপোলরেপোলন। সংযুক্ত আিি আরমিাপোত রনমটোর্ 
বসক্টপোি কমটেিত আহপোমদ নাপোমি একজন �ারকস্ারন ভাইটাল সাইনস্ 
�াটটেনািরশ�পোক িপোলন, ‘বিরশিভাগ শ্ররমপোকিই বকাপোনা না বকাপোনা শািীরিক 
সমসযো রেল’ এিং সমপো়েি সাপোথ সাপোথ ‘সিাই মানরসকভাপোি রি�যটেস্’ 
হপো়ে �পোড়ন। রকন্তু তাপোদি কাপোিািই স্াথ্যেপোসিা প্রারতিি জনযে প্রপো়োজনী়ে 
স্াথ্যেিীমা রেল না।4

১,১০১ জন স্ল্প বিতপোনি কুপো়েরত অরভিাসীি মপোর্যে বম এিং জুলাই, ২০২২-
এি মপোর্যে �রিচারলত এক সমীষোি প্ররতপোিদপোন বদখ্া যা়ে, প্রপো়োজনী়ে 
নরথ�পোরেি অভাপোি উ�সাগিী়ে বদশগুপোলাি সিকারি হাস�াতাল এিং 
প্রাইপোভট রলিরনকগুপোলাপোত বসিা রনপোত অষেম স্ল্প বিতপোনি অরভিাসীিা।  

স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমপোকিা বয স্াথ্যেপোসিাি প্ররতিন্কতাগুপোলাি 
মুপোখ্ামুরখ্ হ়ে, তাি একরট স্পষ্ট রচরে এই সমীষোরট প্রদান কপোি। খ্িচ 
একরট উপোলেখ্পোযাগযে িাঁর্া রেল, ৩০ শতাংশ উত্তিদাতা িপোলপোেন বয তািা 
খু্ি কমই িা কখ্নই স্াথ্যেপোসিা িহন কিপোত �াপোিন না এিং শুরু্মারে 
১৮ শতাংশ উত্তিদাতা িপোলপোেন বয, তািা সিটেদা স্াথ্যেপোসিাি খ্িচ িহন 
কিপোত �াপোিন। তাি মপোত এই অনুসন্ানরট কুপো়েপোতি অরভিাসীকমটেীপোদি 
জনযে স্াথ্যেপোসিাপোক সাশ্র়েী কিাি লপোষেযে ভতুটেরক বদও়োি নীরতি সাপোথ 
রিপোিার্�ূর্টে মপোন হপোছে। বসিা বন়োি মূল িাঁর্া রেল সরঠক নরথ�পোরেি 
অভাি; উত্তিদাতাপোদি অপোর্টেপোকিও বিরশ, ৫১ শতাংশ, িপোলপোেন বয তাপোদি 
�রিচপো়েি প্রতযেষে প্রমার্ না থাকাি কািপোর্ তাপোদি স্াথ্যেপোসিা প্রারতিপোত 
রনরুৎসারহত কিা হপো়েপোে িা িাঁর্া বদও়ো হপো়েপোে।

কাগজ�পোরেি অভাি স্াথ্যেপোসিাি বষেপোরে অপোনক �রিরথ্রত ততিী কিপোত 
�াপোি। অপোনক কমটেী নরথভূক্ত ন়ে এিং তাপোদি আিাস ও কাপোজি �ািরমট 
বনই, কাির্ তাপোদি �ািরমপোটি বম়োদ বশষ হপো়ে বগপোে, অথিা তািা �যটেটক 

িা রভরজটি রভসা়ে উ�সাগিী়ে অঞ্চপোল এপোসপোেন। অপোনপোকই কমটেসংথ্াপোনি 
জনযে তির্ �দ্ধরতপোত এপোসপোেন রকন্তু তাপোদি রনপো়োগকতটোিা তাপোদি জাতী়ে 
�রিচ়ে�রে �ুননটেিা়েন কপোিনরন, িা বসৌরদ আিি এিং সংযুক্ত আিি 
আরমিাপোতি সকল রিপোদশী কমটেীপোদি বষেপোরে প্রপো়োজনী়ে স্াথ্যেিীমা প্রদান 
কপোিনরন। এই কাির্গুপোলাি বয বকাপোনা একরটি অথটে হপোত �াপোি বয, 
অরভিাসী শ্ররমপোকিা ভতুটেরকযুক্ত সার্াির্ স্াথ্যেপোসিা গ্রহর্ কিপোত �াপোিন না, 
এিং তাপোদি বিতপোন বথপোক বিাঝা যা়ে ভতুটেরকযুক্ত বসিা প্রা়েশই তাপোদি 
�পোষে অিহনপোযাগযে। আমিা বয অরভিাসী কমটেীপোদি সাপোথ কথা িপোলরে 
তািা প্ররতিন্কতাি একরট রিসৃ্ত রিপো�াটটে কপোিপোে যা তাপোদি স্াথ্যেপোসিা 
গ্রহর্ কিপোত রনরুৎসারহত কপোিপোে িা িাঁর্া রদপো়েপোে। এোড়া জারতগত 
তিষমযেও একরট কাির্ রেল। আমাপোদি কুপো়েত সমীষো়ে একজন রফরলর�পোনা 
উত্তিদাতা িপোলপোেন, ‘আমিা যখ্ন হাস�াতাপোল যাই বসখ্াপোন আমাপোদি 
গুরুত্ব বনই িপোল মপোন হ়ে’, বযখ্াপোন ২৫ শতাংশ বলাক িপোলপোেন বয তািা 
জারতগত তিষমযে সহযে কপোি এিং এরট তাপোদি সমূ্পর্টেরূপো� রচরকৎসা বথপোক 
িরঞ্চত কপোি।5

এরট লষে কিা উরচত বয সি উ�সাগিী়ে িাপো্রে কাগজ�পোরেি অভাি 
িযেতীত বষেপোরে জরুরি স্াথ্যেপোসিা রিনামূপোলযে সিিিাহ কিা হ়ে এিং আমিা 
বয সমস্ অরভিাসী শ্ররমকপোদি সাপোথ কথা িপোলরেলাম, তাপোদি অপোনপোকি 
ইরতিাচক অরভজ্তা রেল যখ্ন গুরুতি অসুথ্তাি জনযে জরুরি কপোষে 
তাপোদি ভরতটে কিা হপো়েরেল। সিপোচপো়ে িড় সমসযো বদখ্া বদ়ে যখ্ন অরভিাসী 
শ্ররমপোকিা তাপোদি অসুথ্তা িা আঘাপোতি জনযে রিনামূপোলযেি জরুিী বসিা 
�ান না। দুিাইপো়েি উদী়েমান স্ল্প বিতপোনি রগগ অথটেনীরতি একজন খ্াদযে 
সিিিাহকািী ড্াইভাি ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক িপোলপোেন, ‘আরম 
মপোন করি সিপোচপো়ে খ্ািা� �রিরথ্রত হ়ে যখ্ন আ�রন একরট দূঘটেটনা়ে 
মর্যেমমাপোনি আহত হপো়ে থাপোকন6। যরদ অল্প রকেু হ়ে, তাহপোল আ�রন 
বকিল একরট িযেথানাশক রনপোত �াপোিন িা কাোকারে একরট রলিরনপোক 
একজন ্ডাক্তািপোক বদরখ্পো়ে রফিপোত �াপোিন, বসপোষেপোরে িীমা থাক িা না 
থাক, এটা সাশ্র়েী। আ�রন যরদ মৃতুযে �থযারেী থাপোকন, তাহপোল আ�রন 
জরুরি অিথ্া়ে যাপোিন। রকন্তু আ�রন যরদ মর্যেমমাপোনি অসুথ্ থাপোকন, 
তাহপোল আ�নাপোক িীমা আপোে এমন রলিরনকগুপোলা খু্ঁপোজ বিি কিপোত হপোি 
এিং বসগুপোলাি রন়েম বমপোন চলপোত হপোি। আ�রন কাজও হািাপোিন আি 
যন্ত্রর্াপোতও ভুগপোিন।’ রতরন দুিাইপো়েি জরুরি স্াথ্যেপোসিাি মাপোনি প্রশংসা 
কপোিরেপোলন, রকন্তু িপোলরেপোলন বয বকাপোনা সার্াির্ বসিা তাি এিং তাি 
সহকমটেীপোদি �পোষে সহজলভযে রেল না, যাপোদি মপোর্যে অপোনপোকই সড়ক 
দূঘটেটনা়ে আহত হপো়েরেপোলন। 

যরদও উ�সাগিী়ে হাস�াতালগুপোলাপোত জরুরি বসিা উচ্চমাপোনি তিু 
অরভিাসী শ্ররমপোকিা আমাপোদি িপোলরেপোলন বয বসখ্াপোন ভরতটে কিা করঠন 
হপোত �াপোি। ‘তািা (জরুরি বসিা) আ�নাপোক রনপো়ে যাপোি যরদ আ�রন 
গুরুতি অিথ্া়ে থাপোকন। অনযেথা়ে, তাপোদি ষেমতা বনই বয তািা আমাপোক 
এখ্াপোন এিং বসখ্াপোন �াঠাপোি। আমাি �াপো়েি িযেথা যপোথষ্ট ন়ে, তািা7 
বকিল আমাি �া বকপোট বফলপোত হপোলই বভপোি বদখ্পোি’, িপোলন নও়োজ, 
একজন ৫৩ িেি ি়েসী �ারকস্ারন ড্াইভাি। বজদ্াি একরট �ািরলক 
হাস�াতাপোলি একজন ্ডাক্তাি ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক িপোলপোেন, 
জরুরি বসিা়ে অনরথভূক্ত কমটেীপোদি জনযে গুরুতি ঝুঁরক থাকপোত �াপোি, 
উপোলেখ্যে বয জরুরি বসিা়ে রচরকৎসাকমটেীপোদি বয বকাপোনা ভাপোি রিপো�াটটে 
কিপোত হ়ে, তািা জীিন িাঁচাপোনাি জনযে অনরথভূক্ত বিাগীপোদি রচরকৎসা 
কপোিপোে, যাপোত বসৌরদ কতৃটে�ষে রচরকৎসাি �ি ওই িযেরক্তপোক জরিমানা িা 
রনিটোসন রদপোত �াপোি।8

2. Telephone interview with JR Banaag, 2 July 2022.
3. In-person interview with Ludra Bahadur Sunar, 15 June 2022.
4. In-person interview with Ahmad, June 2022.
5. In-person survey in Kuwait, May-July 2021.
6. In-person interview with Liaqat, 29 May 2022.
7. In-person interview with Nawaaz, 12 June 2022.
8. Interview with anonymous healthcare professional in Jeddah, June 2022.
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কমটেীপোদি সুিষো এিং রনি ্যাতপোনি বষেপোরে, উ�সাগিী়ে স্পন্িরশ� 
িযেিথ্াি ভূরমকা কমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা অপ্রারতিি একরট প্রর্ান কাির্, বযপোহতু 
অরভিাসী শ্ররমকপোদি বসিা প্রারতিি সুরির্াপোতটে প্রপো়োজনী়ে বয কাগজ�রে 
িপো়েপোে তা রনরচিত কিাি দার়েত্ব স্পন্িপোদি। গৃহকমটেীপোদি বষেপোরে কাফালা 
িযেিথ্াি রিপোশষ প্রভাি িপো়েপোে, উ�সাগিী়ে অঞ্চপোল যাি একরট স্তন্ত্র 
আইরন মযটোদা িপো়েপোে।

নািী গৃহকমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা প্রারতি

গৃহকমটেীিা স্াথ্যেপোসিা ব�পোত রনরদটেষ্ট এিং স্তন্ত্র িাঁর্াি সমু্খ্ীন হন। বসৌরদ 
আিপোি গৃহকমটেী রহপোসপোি কাজ কিা একজন ৩৫ িেি ি়েসী িাংলাপোদরশ 
মরহলা কুপো়েপোতি অিমাননাকি অিথ্াি কথা উপোলেখ্ কপোিপোেন, যা তাি 
শািীরিক ও মানরসক স্াপোথ্যেি ও�ি মািাত্মক এিং দীঘটেথ্া়েী প্রভাি 
বফপোলরেল।9 তাপোক অরতরিক্ত �রিশ্রম কিাপোনা হপো়েরেল, শািীরিকভাপোি 
মাির্ি কিা হপো়েরেল এিং তাপোক িারড় বথপোক বিি হপোত না বদও়ো 
সপো্বেও রনপোজপোক ওষুর্ এিং র�রি়েপো্ডি �র্যে রকনপোত হপো়েরেল। িাংলাপোদশ 
বথপোক তাি সাপোথ আনা ওষুপোর্ি উ�ি রনভটেি কিপোত হপো়েরেল, রকন্তু তা 
দ্রুত ফুরিপো়ে যা়ে। নারসমা িপোলন, রতরন গুরুতি অসুথ্ হপো়ে �পোড়ন রকন্তু 
সমূ্পর্টে শযযোশা়েী না হও়ো �যটেন্ত তাি রনপো়োগকতটো তাপোক ্ডাক্তাপোিি কাপোে 
বযপোত রদপোত িারজ হনরন। িাংলাপোদপোশ রফপোি আসাি �ি, তাি জরন্ডস এিং 
রলভাপোিি জরটলতা র্িা �পোড় এিং রতরন গযোপোট্া-ইনপোটস্টাইনাল সমসযো়ে 
ভুগপোেন। রফরল�াইপোনি একজন গৃহকমটেী, রযরন তাি ন়ে মাস ি়েসী 
বেপোলপোক িুপোকি দুর্ খ্াও়োপোনাি সম়ে কুপো়েপোত কাজ বেপোড় রদপো়েরেপোলন, 
একই র্িপোর্ি অরতরিক্ত কাপোজি র্ির্ ির্টেনা রতরন কপোিরেপোলন, যা তাপোক 
মানরসকভাপোি প্রচণ্ড বভপোে রদপো়েরেল10 । তখ্নই তাি রনপো়োগকতটো তাপোক 
হাস�াতাপোল রনপো়ে যান, রকন্তু রতন রদন �ি তাপোক বেপোড় বদও়ো হ়ে এিং 
কাপোজ রফপোি যান, বযখ্াপোন রনপো়োগকতটোিা তাপোক �যোনা্ডল বদন।

উ�সাগিী়ে গৃহকমটেীপোদি অরর্কাি রিপোশষজ্ িার্ী সিস্তী িযোখ্যো কপোিপোেন 
বয, রকভাপোি গৃহকপোমটেি বপ্রষো�পোট স্পনসপোিি উ�ি রনভটেিতা িৃরদ্ধ �া়ে। 
‘রনপো়োগকতটোি িারড় বেপোড় যাও়ো এিং তাপোদি রনজস্ স্াথ্যেকা্ডটে �াও়োি 
ষেমতা... যখ্ন তািা অসুথ্ হ়ে তখ্ন স্ার্ীনভাপোি ্ডাক্তাি বদখ্াপোনাি 
রসদ্ধান্ত বনও়োি ষেমতা এই অঞ্চপোলি গৃহকমটেীপোদি বনই’।11 সিস্তী আিও 
উপোলেখ্ কপোিন, রকভাপোি গৃহকমটেীপোদি দীঘটে কমটেঘণ্া এিং কম মজুরি তাপোদি 
অসামঞ্জসযে�ূর্টেভাপোি জরুরি রচরকৎসা বসিা রনপোত িার্যে কপোি। ‘একজন 
গৃহকমটেী রচরকৎসা সুরির্া গ্রহর্ কিপোত �াপোিন বকিল তাি রনপো়োগকতটোি 
বিািা রনর্টোরিত সম়েসূরচি উ�ি রনভটেি কপোি। উদাহির্স্রূ�, শ্ররমপোকিা 
সািারদন ব�পোটি িযেথা়ে ভুগপোত �াপোি তপোি তািা বকিল গভীি িাপোত মুক্ত 
হপোি। এিং আ�রন রনচি়েই বদখ্পোত �াপোছেন বকান র্িপোর্ি বিাগীপোদি 
জরুরি বসিা বকপো্রে যাও়ো দিকাি।’ সিস্তী িপোলন, ২০১৬ সাপোল বসৌরদ 
আিপোিি স্াথ্যেপোসিা প্রদানকািীপোদি বিািা �রিচারলত একরট সমীষোি 
রনরচিত কিা হপো়েপোে বয, ‘জরুরি বসিা বকপো্রেি অরতরিক্ত িযেিহাি একরট 

জনস্াথ্যে সমসযো, বদশরটি জনস্াথ্যে মন্ত্রর্াল়েসহ বজদ্াি হাস�াতালগুপোলা 
উপোলেখ্পোযাগযেভাপোি এরটপোক সমসযো রহপোসপোি রচরনিত কপোিপোে এিং জরুরি 
বসিা বকপো্রেি অরতরিক্ত িযেিহাপোিি জনযে স্ল্প আপো়েি বিাগীিা একরট িড় 
কাির্।12

বসিা গ্রহপোর্ িাঁর্া রহসাপোি িযেরক্তগত 
স্াথ্যেিীমা 

সংযুক্ত আিি আরমিাপোতি একজন িীমা বব্রাকাি ভাইটাল সাইনস্ 
�াটটেনািরশ�পোক িার্যেতামূলক স্াথ্যেিীমা রনম্ন এিং মর্যেম আপো়েি 
অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে বয সমসযো সৃরষ্ট কপোি তাি উপোলেখ্ কপোি িপোলন, 
‘ভাল িীমা সস্া ন়ে এিং সস্া িীমা ভাল ন়ে’।13 এই গপোিষর্া প্ররতপোিদন 
�িামশটে বদ়ে বয, উ�সাগিী়ে িা্রেগুপোলা স্ল্প বিতপোনি অরভিাসীকমটেীসহ 
সকপোলি জনযে িার্যেতামূলক িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমা়ে থ্ানান্তরিত হও়োি ফপোল 
স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ আপোিা িাঁর্া সৃরষ্ট হপোত �াপোি।

উ�সাগিী়ে অঞ্চপোলি সিপোচপো়ে জনিহুল এিং সিপোচপো়ে ঝঁুরক�ূর্টে অংপোশ স্ল্প 
বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমকসহ অ-নাগরিপোকিা রিনামূপোলযেি সার্াির্ বসিা 
প্রারতিি বযাগযে ন়ে এিং সাশ্র়েী মূপোলযে সিকারি হাস�াতাল িা বিসিকারি 
রলিরনপোক তাপোদি রচরকৎসা বসিা গ্রহপোর্ি জনযে িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমা িা 
সিকাি কতৃটেক ইসুযে কিা স্াথ্যে কা্ডটে প্রপো়োজন। (উ�সাগপোি নরথভূক্ত 
অরভিাসী শ্ররমকপোদি সার্াির্ত স্াথ্যেপোসিাি আনুষ্ারনক চযোপোনলগুপোলাপোত 
প্রপোিশারর্কাি বনই) বসৌরদ আিি এিং সংযুক্ত আিি আরমিাপোতি নাগরিক 
নন এমন িযেরক্তপোদি  জনযে িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমাি িযেিহাি সুপ্ররতরষ্ত এিং 
অনযোনযে উ�সাগিী়ে িা্রেগুপোলা সম্প্ররত এরট অনুসির্ কপোিপোে, কাতাপোিি 
বষেপোরে তা কিাি প্ররক্র়ো চলপোে।

বসিাি িযেিথ্া এিং এি তহরিল উভ়ে বষেরেই বিসিকারি খ্াপোত থ্ানান্তি 
অন্তত আংরশকভাপোি নতুন িাজস্ রট্ম বখ্ালাি জনযে অনুপ্রারর্ত হপোি এিং 
এি ফপোল বতপোলি িাজপোস্ি উ�ি উ�সাগিী়ে অথটেনীরতি রনভটেিতা হ্াস 
ব�পোত সহা়েতা কিপোি।14 দুিাইপো়ে িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমাি প্রভাপোিি ও�ি 
২০২২ সাপোলি এক সমীষো়ে বদখ্া বগপোে বয এরট মানুষপোক স্াথ্যেপোসিা 
গ্রহর্ কিপোত আপোিা উৎসারহত কপোিরেল। এই সার্াির্ প্রভািরট রিপোশষত 
কম বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমক, যাপোদি মাথার�েু স্াস্হযেপোসিা গ্রহপোর্ি হাি 
িাপোড়রন তাপোদি বষেপোরে লষেযে কিা যা়েরন। বসৌরদ আিি এিং সংযুক্ত আিি 
আরমিাপোতি অরভিাসীকমটেীপোদি মপোর্যে ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশপো�ি 
গপোিষর্া রিরভন্ন সমসযো ব�পো়েপোে, যাি বিরশিভাগই িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমা 
সম্পরকটেত।

বসৌরদ আিপোি সাষোৎকাি বনও়ো অরভিাসী শ্ররমপোকিা িপোলপোেন, স্াথ্যে 
িযেিথ্া বনরভপোগট কিাি বষেপোরে শ্ররমকপোদি সাফলযে অপোনকাংপোশ রনভটেি 
কপোি তাপোদি রনপো়োগকতটোপোদি ইছোি ও�ি। বজদ্া়ে ৪৪ িেি ি়েসী 
এক ভািতী়ে রনমটোর্ শ্ররমক হাসান িপোলপোেন, তাি রনপো়োগকতটো ২০২২ 
সাপোল কমটেপোষেপোরে গুরুতি �ুপোড় যাও়োি �পোি তাি জনযে হাস�াতাপোলি 

9. In-person interview with Nasima, 26 May 2022; telephone interview with Nasima, 29 June 2022.
10. Telephone interview with Natalie, 23 June 2022. 
11. Telephone interview with Vani Saraswathi, Migrant-Rights.org,  13 September 2022.
12. Sundus Dawoud et al, “Utilization of the Emergency Department and Predicting Factors Associated With Its Use at the Saudi Ministry of Health General 

Hospitals,”Global Journal of Health Science, (January 2016): 90-106.
13. Telephone interview, 28 June 2022.
14. Laura El-Katiri, “Vulnerability, Resilience, And Reform: The GCC And The Oil Price Crisis 2014–2016,” (December, 2016); “Kuwait Vision 2035 “New Kuwait”, Ministry 

of Foreign Affairs, (2021);  Redwanur Rahman, “The Privatization of Health Care System in Saudi Arabia.” Health services insights vol. 13 (23 Jun. 2020); “Privatization 
Program,” Saudi Vision 2030, (2022). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803979/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803979/
https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/Vulnerability%2C%20Resilience%20and%20Reform%3A%20The%20GCC%20and%20the%20Oil%20Price%20Crisis.pdf?fbclid=IwAR3dI2WG0M2biipfjBf4-PTSZ-zbvJT6U4Hf6E2sC_jYve7RZIkNo8w7f-I
https://www.mofa.gov.kw/en/kuwait-state/kuwait-vision-2035/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7315664/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7315664/
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প্রপো়োজনী়ে সমস্ অযো�পো়েন্পোমপোন্ি িযেিথ্া কপোিরেপোলন।15 তাি সহকমটেী 
িপোলরেপোলন, তাি রনপো়োগকতটো রক তাি �পোষে অপোত্া�চাপোিি জনযে একরট 
িীমা দারি (অিপোশপোষ অনুপোমারদত) রনপো়ে হস্পোষে� কপোিনরন? তাহপোল রতরন 
িীমা প্রদানকািীপোক চযোপোলঞ্জ কিপোতন না এিং হ়ে অ�াপোিশন কিপোতন 
না িা সমূ্পর্টে খ্িচ রনপোজপোকই রদপোত হপোতা। রতরন িপোলরেপোলন বয, রতরন 
জানপোতন না রকভাপোি বকান প্রতযোখ্যোনপোক চযোপোলঞ্জ কিপোিন এিং এরট কপোি 
রতরন ‘সমসযো়ে �ড়পোত’ চান না।16 বসৌরদ আিপোি স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ি বষেপোরে 
সিপোচপো়ে গুরুতি সমসযো বদখ্া বদ়ে যখ্ন রনপো়োগকতটোিা অরভিাসীকমটেীপোদি 
স্াথ্যেিীমা প্রদান কিপোত অস্ীকাি কপোি, অথিা যখ্ন কমটেীিা অনরথভূক্ত 
হপো়ে যা়ে এিং তাপোদি আি তির্ ইকামা (িাসথ্ান) কা্ডটে থাপোক না। উ�পোি 
উরলেরখ্ত তথযেমপোত, সমস্ কম বিতপোনি অরভিাসীকমটেী তার্বেকভাপোি জরুরি 
স্াথ্যেপোসিা গ্রহর্ কিপোত �াপোি, তাপোদি অিথ্া যপোথষ্ট গুরুতি র্পোি রনপো়ে 
তািা তাপোদি ভরতটেি রিষপো়ে আপোলাচনা কিপোত সষেম, যরদও ভাষাি িাঁর্া 
এিং তিষমযেমূলক মপোনাভাি সম্ািযে িাঁর্া রহপোসপোি উপোলেখ্পোযাগযে।

সংযুক্ত আিি আরমিাপোত, প্ররতরট এরমপোিট িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমা সম্পরকটেত 
রনজস্ প্ররির্ান রঠক কপোি।17 আমিা দুিাইপো়েি রগগ অথটেনীরতপোত কমটেিত 
খ্াদযে সিিিাহকািী িাই্ডািপোদি সাপোথ কথা িপোলরে, যািা ির্টেনা কপোিপোেন 
বয রকভাপোি রনপো়োগকতটোিা তাপোদি কমটেীপোদি স্াথ্যেিীমা প্রদান এড়াপোত 
রিরভন্ন রির্ানপোক কাপোজ লাগা়ে এিং রকভাপোি স্াথ্যেিীমা প্রদানকািীিা 
অরভিাসীকমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা গ্রহর্ কিা বথপোক সীরমত, রিলম্ িা প্ররতপোিার্ 
কিপোত �াপোি।

চািজন িাই্ডাপোিি মপোর্যে রতনজন িপোলপোেন বয যরদও তািা দুিাইপোত কাজ 
কিপোতন, তািা শািজাহ এিং আজমাপোন রনিরন্ত তৃতী়ে �পোষেি এপোজন্পোদি 
বিািা রনযুক্ত রেপোলন, বযখ্াপোন রনপো়োগকতটোপোদি কমটেীপোদি স্াথ্যেিীমা প্রদান 
কিাি বকাপোনা আইরন প্রপো়োজন বনই।18, 19 আরমি নাপোম ২৭ িেি ি়েসী 
এক ভািতী়ে িপোলপোেন, তাি রনপো়োগকতটো প্রদত্ত িীমা �রলরস িপো়েপোে, রকন্তু 
অরভপোযাগ কপোিপোেন, এরট শুরু্মারে সীরমত সংখ্যেক রলিরনপোক িযেিহািপোযাগযে।20 
রতরন িপোলরেপোলন, ‘আমাি এপোজন্ কতৃক অথটে প্রদান কিা িীমা আপোে রকন্তু 
এরট রকেুই কভাি কপোি না’। সমস্ িাই্ডাি িপোলপোেন, এমন অপোনক সম়ে 
হপো়েপোে যখ্ন িীমা প্রদানকািী তাপোদি দারি প্রতযোখ্যোন কপোিপোেন, যরদও তাপোদি 
�ূপোিটে জানাপোনা হপো়েরেল তাপোদি িীমা �রলরস এরট কভাি কিপোি।21 আমিা 
দুিাইপো়ে উচ্চ আপো়েি অরভিাসীকমটেীপোদি সাপোথও কথা িপোলরে, যািা স্ল্প 
বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমকপোদি মপোতা একই স্াথ্যে ঝঁুরকপোত না থাকা সপো্বেও 
িপোলপোেন বয, সংযুক্ত আিি আরমিাপোতি িার্যেতামূলক িযেরক্তগত স্াথ্যেিীমাি 
ফপোল তািা স্াথ্যেপোসিা গ্রহর্ কিপোত অসুরির্াি সমু্খ্ীর্ হপো়েপোেন।22

বজরন, একজন ২৫ িেি ি়েসী রফরলর�পোনা, রযরন আিুর্ারিপোত একরট িড় 
আউটপোসারসটেং বকাম্পারনপোত কাজ কপোিন, ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক 
িপোলন, ‘মারে রতনরট হাস�াতাল আপোে যা িীমা-সুরির্া প্রদান কপোি এিং 
রতরন বযখ্াপোন থাপোকন বসখ্ান বথপোক এক ঘণ্াি বিরশ দূিপোত্ব।23 রতরন 
িপোলন, ‘ভাগযেক্রপোম আমাপোক খু্ি বিরশ ্ডাক্তাি বদখ্াপোত হ়েরন, রকন্তু এটা 
এখ্নও উপোবিগজনক, রকেু বলাক তাপোদি িীমা বসিা িাড়াপোনাি জনযে (তাপোদি 

রনজস্ �পোকট বথপোক) অথটে প্রদান কিপোে। আরমও কিপোত �ারি �পোিি 
িেি কাির্ এটা (�রিরথ্রত) অপ্রপো়োজনী়ে।’ ব্রা়োন, ৩৩ িেি ি়েসী 
এক রফরলর�পোনা, দুিাইপো়ে গ্রারফক র্ডজাইনাি রহপোসপোি কাজ কপোিন, তাি 
রনপো়োগকতটো িপোল বয তাপোক �ূপোিটে-রিদযেমান রচরকৎসাি সাপোথ সম্পরকটেত 
অরতরিক্ত িীমা কভাপোিপোজি খ্িচ িহন কিপোত হপোি।24 ‘আমাি �ূপোিটে-
রিদযেমান অিথ্াি সাপোথ, আমাি রপ্ররম়োম এইর্ড ৮৫,০০০ (ইউএস 
২৩,১৪০) �যটেন্ত িৃরদ্ধ কিা হ়ে। আমাপোক রনপোজি বথপোক এরট কিপোত িলা 
হপো়েরেল, আরম এক িেপোি এত টাকা উ�াজটেনও করি না।’

একরট স্পষ্ট প্রমার্ িপো়েপোে বয, বিসিকারি স্াথ্যে িীমা বসৌরদ আিি 
এিং সংযুক্ত আিি আরমিাপোত স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী কমটেীপোদি প্ররত 
তিষমযেমূলক প্রভাি বফপোল। উ�সাগিী়ে অঞ্চল জুপোড় িার্যেতামূলক িযেরক্তগত 
স্াথ্যেিীমাি আসন্ন থ্ানান্তপোিি আপোলাপোক শুরু্মারে এরটই উপোবিপোগি কাির্ 
হও়ো উরচত এিং এরট স্াথ্যেপোসিাি অনুশীলপোন তিষপোমযেি প্রমার্ এিং 
বিসিকারিকিপোর্ তিষমযেমূলক অরভপ্রাপো়েি অরভপোযাপোগি বপ্রষো�পোট রঠক 
কিা উরচত। আমাপোদি কুপো়েপোতি জরিপো� প্রা়ে অপোর্টেক উত্তিদাতা (৪৭ 
শতাংশ) িপোলপোেন, তািা স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ি সম়ে তিষমযে লষেযে কপোিরেপোলন। 
উত্তিদাতাপোদি মপোর্যে যািা তিষপোমযেি র্ির্ সম্পপোকটে একরট প্রপোনেি উত্তি 
রদপো়েপোেন, তাপোদি ২৫% িপোলপোেন বয, স্াথ্যেকমটেীপোদি রচরকৎসা বসিা়ে 
অনীহাি মপোর্যে জারতগত তিষমযে প্রকাশ ব�পো়েরেল। ২০১১ সাপোল কুপো়েরত 
্ডাক্তািপোদি একরট দল বদশরটি স্াথ্যেপোসিা বিসিকারিকিপোর্ি �রিকল্পনাি 
একরট সমাপোলাচনা জনসমপোষে প্রকাশ কপোিন, এটাপোক ‘অরভিাসীপোদি জনযে 
একরট �ৃথক স্াথ্যে িযেিথ্া’ অরভরহত কপোি এিং িপোলন, এরট ‘বদপোশি 
সিপোচপো়ে রনঃস্ জনপোগাষ্ী যািা ইরতমপোর্যে রিদযেমান আচির্গত এিং আরথটেক 
িার্াগুরলি রশকাি, তাপোদি জনযে একরট িাস্ি অন্তিা়ে রহপোসপোি আরিভূটেত 
হপোি’।25. 26 যরদও তািা স্াথ্যেপোসিা িযেিথ্াি বষেপোরে দশ িেপোিিও বিরশ আপোগ 
এই ভরিষযেবিার্ী কপোিরেপোলন, তিু স্াথ্যেপোসিা তহরিপোলি বিসিকারিকিপোর্ি 
বষেপোরে এরটি সমসামর়েক প্রাসরগিকতা িপো়েপোে।

স্াথ্যেপোসিাি অনানুষ্ারনক �থ এিং 
বপ্রসরক্র�শনরিহীন ওষুপোর্ি িযেিহাি

প্রথাগত স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ি বষেপোরে অরভিাসী শ্ররমপোকিা বয রিরভন্ন িাঁর্াি 
সমু্খ্ীর্ হন, তাি মাপোন হপোলা তািা প্রা়েই রন়েমিরহভূটেত বসিা �াও়োি 
�থ বখ্াঁপোজন। বসৌরদ আিপোিি বজদ্া়ে অসংখ্যে স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী 
শ্ররমক আমাপোদি জারনপো়েপোেন, তািা প্রা়েই ্ডাক্তািপোদি �রিপোশারর্ত িা 
অবিতরনক সহা়েতা চাইপোতন। সালমা, একজন অনরথভূক্ত ৩৯ িেি 
ি়েসী ইপো়েপোমরন ভর্দমরহলা িপোলপোেন, তাি �রিিাি গত দুই দশক র্পোি 
তাপোদি সমস্ স্াথ্যেপোসিাি জনযে বজদ্াি ইপো়েপোমরন নাসটে এিং ্ডাক্তািপোদি 
ও�ি রনভটেি কপোিপোেন।27 তাপোদি এই অনানুষ্ারনক স্াথ্যেপোসিা গ্রহর্ কিপোত 

15. In-person interview with Hassan, 12 June 2022.
16. In-person interviews with Ashraf, 12 June 2022.
17. “Health Insurance,” The United Arab Emirates Government Portal, (15 May 2022).
18. In-person and telephone interviews, May-June 2022.
19. See Migrant-Rights.org, “Comparison Of Health Care Coverage For  Migrant Workers In The GCC”, (February 2020). The only emirates where it is compulsory for 

employers to provide private health insurance to their employees are Dubai and Abu Dhabi. 
20. In-person interview with Amir, 29 May 2022.
21. In-person and telephone interviews, May-June 2022.
22. In-person and telephone interviews, June 2022.
23. In-person interview with Jeannie, 25 June 2022.
24. In-person interview with Brian, 25 June 2022.
25. Migrant-Rights.org, “What’s the real deal behind Kuwait’s segregated healthcare?” (30 September, 2016).
26. Note that the group and their website - http://www.q8health.org/health-reform/ - is no longer active. This statement had been obtained by Migrant-Rights.org when 

the “experimentation” project was still a proposal. Also see “KHI and Health Care Reform Advisory Group Tackle Health Reform in Kuwait”, PrWeb, (November 27, 
2010).

https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/health-insurance
https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2020/03/Comparison-Of-Health-Care-Coverage-For-Migrant-Workers-In-The-GCC-.pdf
http://www.q8health.org/health-reform/
https://www.prweb.com/releases/2010/11/prweb4834464.htm?fbclid=IwAR3Ec6IaKl3eo7X-VEf023Zt1EuIjJ7HAxY-JITlvWc2CkaqSuC52x9FCEU
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27. In-person interview with Salma, 20 June 2022.
28. Interview with anonymous healthcare professional in Jeddah, June 2022.
29. In-person interview, June 2022.
30. Telephone Interview with Professor Vivekanand Jha, The George Institute for Global Health, India/ Imperial College London, 24 September 2022. 
31. Telephone Interview with Professor Vivekanand Jha, The George Institute for Global Health, India / Imperial College London, 24 September 2022.
32. In-person interview, Manmohan Cardiac Center, Teaching Hospital, 16 September 2022
33. Telephone Interview with Dr Rashidee Mahboob, former president of the Bangladeshi Medical Association, 14 September 2022.
34. Telephone Interview with Professor Vivekanand Jha, The George Institute for Global Health, India / Imperial College London, 24 September 2022. 
35. Telephone interview with Dr. Birat Krishna Timalsina, Shahid Gangalal National Heart Centre and Metro Hospital, Kathmandu, 14 September 2022.
36. Telephone Interview with Professor Vivekanand Jha, The George Institute for Global Health, India / Imperial College London, 24 September 2022.

খু্ি অসুরির্া হরছেল, কাির্ ইপো়েপোমরন অরভিাসীপোদি িাস্তুচুযেত কিাি জনযে 
বসৌরদ সিকাপোিি উপোদযোপোগি ফপোল প্রপোতযেক ইপো়েপোমরন স্াথ্যেকমটেী বদশ বেপোড় 
চপোল বগপোেন। রতরন িপোলরেপোলন, ‘এখ্াপোন বযাগসূপোরেি মার্যেপোম সিরকেুই 
সম্ি, আি যখ্ন বতামাি সূরে চপোল যাপোি, তখ্ন কী হপোি?’ বজদ্াি একরট 
সিকারি হাস�াতাপোল প্রা়ে দুই দশক র্পোি প্রযোকরটস কিপোেন এমন এক 
�ারকস্ারন রচরকৎসক িপোলন, সিকারি হাস�াতাপোল অরভিাসীকমটেীপোদি 
আনুষ্ারনকভাপোি রনিন্ন না কপোিই তাপোদি রচরকৎসা প্রদান কিা হপোতা 
এিং রতরন বিশ কপো়েকরট বষেরে জানপোতন বযখ্াপোন অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে 
প্রপো়োজনী়ে অপোত্া�চাপোিি িযেিথ্া কিা হপো়েরেল।28 রতরন িপোলরেপোলন, এরট 
এখ্ন আপোিা করঠন হপো়ে উপোঠপোে, ‘সিরকেু এখ্ন করম্পউটািাইজ্ড, তাই 
সহপোজ বিাগীপোদি বদখ্া সম্ি ন়ে যরদ তািা রসপোস্টপোমি মার্যেপোম না আপোস’। 
যাইপোহাক, তাি�িও রতরন িপোলন, রতরন বিশ রকেু ঘটনা জানপোতন বযখ্াপোন 
সিকারি হাস�াতাপোলি ্ডাক্তািিা অরভিাসীকমটেীপোদি আনুষ্ারনকভাপোি ভরতটেি 
জনযে রনিন্ন না কপোিই প্রপো়োজনী়ে অপোত্া�চাপোিি িযেিথ্া কপোিপোেন। রতরন 
িলপোলন, যখ্ন অিথ্া অতযেন্ত গুরুতি রেপোলা এিং রতরন সাহাযযে কিপোত 
�াপোিনরন, তখ্ন অরভিাসীকমটেীপোদি রচরকৎসাি জনযে তাপোদি বদপোশ রফপোি 
যাও়োি �িামশটে বদন। 

বযসি কমটেীিা আনুষ্ারনকভাপোি িা অনানুষ্ারনকভাপোি ্ডাক্তািপোদি কাপোে 
বযপোত �াপোিন না, তািা প্রা়েশই বপ্রসরক্র�শনরিহীন ওষুর্ িযেিহাি কপোিন, 
যা তািা তাপোদি বদশ বথপোক রনপো়ে আপোসন িা ফাপোমটেরস িা সহকমটেীপোদি বথপোক 
সংগ্রহ কপোিন। কুপো়েপোতি জরিপো� ৬৫ শতাংশ উত্তিদাতা িপোলপোেন বয, 
তািা ‘গুরুতি অসুথ্তাি’ রচরকৎসাি জনযে বপ্রসরক্র�শন োড়া ওষুর্ গ্রহর্ 
কিপোতন, যখ্ন তািা উন্নত স্াথ্যেপোসিা রনপোত �াপোিনরন। যািা বপ্রসরক্র�শন 
োড়া ওষুর্ বখ্পো়েপোেন, তাপোদি মপোর্যে ৬৫ শতাংশ িপোলপোেন বয, তািা 
িযেথানাশক �যোনা্ডল গ্রহর্ কপোিপোেন। আমিা যাপোদি সাপোথ কথা িপোলরেলাম, 
তাপোদি মপোর্যে স্ল্প বিতপোনি অরভিাসীকমটেীপোদি বপ্রসরক্র�শন োড়া ওষুপোর্ি 
িযেিহাি একরট �ুনিািৃরত্তি রিষ়ে রেল। দুিাইপো়েি একজন ৩৬ িেি ি়েসী 
�ারকস্ারন কািখ্ানাকমটেী উপোলেখ্ কপোিপোেন, ‘বয িযেরক্ত আমাি রভসা এিং 
রটরকপোটি িযেিথ্া কপোিরেপোলন রতরন আমাপোক �যোনা্ডল বনও়োি �িামশটে 
রদপো়েরেপোলন এিং ব্রুপোফপোনি (আইিুপোপ্রাপোফন) তাপোদি প্রা়েই প্রপো়োজন হ়ে 
এিং দুিাইপো়ে এটা �াও়ো করঠন। আমিা সি সম়ে �ারকস্ান বথপোক 
আসা অরভিাসীপোদি সাপোথ ওষুর্ আনপোত অনুপোিার্ কিতাম। শ্রমরশরিপোি 
প্রপোতযেপোকি রনজস্ ওষুর্ রেল। একিাি আমাি ঘাপোড় যন্ত্রর্া রেল এিং 
প্রচন্ড জ্বি রেল, তাই দুিাইপো়েি একজন �ারকস্ারন দরজটেি বথপোক ওষুর্ 
বনও়োি জনযে অনুপোিার্ কিপোত হপো়েরেল, কাির্ সু�ািভাইজাি আমাি 
অসুথ্তাি কথা শুনপোত আগ্রহী রেপোলন না। রনপো়োগকতটোিা কখ্নই আমাপোদি 
জনযে ্ডাক্তাি িা হাস�াতাপোল যাও়োি িযেিথ্া কপোিনরন। যরদও কািখ্ানা়ে 
একজন সু�ািভাইজাি রেপোলন, যাি একরট প্রাথরমক রচরকৎসা রকট রেল 
এিং রতরন আমাপোক সুথ্ কিাি জনযে ভািতী়ে ওষুর্ রদপো়েরেপোলন।’29 

অর্যো�ক রিপোিকানন্দ ঝা, ভািপোতি জজটে ইনরস্টরটউট ফি ব্লািাল বহলথ-
এি রনিটোহী �রিচালক, এিং ইপোম্পরি়োল কপোলজ লন্ডপোনি ব্লািাল রক্ডরন 
বহলথ-এি বচ়োি, বপ্রসরক্র�শন োড়া ওষুপোর্ি অতযেরর্ক িযেিহাপোিি 
সাপোথ সম্পরকটেত স্াথ্যে ঝুঁরকগুপোলা ির্টেনা কপোিপোেন। ‘সার্াির্ নীরত হপোলা, 
বিদনানাশকগুপোলাি রনরিটেচাপোি িযেিহাি খু্ি সমসযোি কাির্ হপোত �াপোি 
এিং এরট রক্ডরন বিাগ এিং ইপোলপোট্ালাইট ভািসামযেহীনতাি মপোতা স্াথ্যে 
জরটলতাি কাির্ হপোত �াপোি।’30

প্ররতপোিার্পোযাগযে এিং িযোখ্যোতীত মৃতুযেি 
একরট কাির্ রহসাপোি স্াথ্যেপোসিাি সুপোযাগ

স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমকপোদি সম়েমত এিং রন়েরমত স্াথ্যেপোসিা 
�াও়োি মার্যেপোম কতজপোনি মৃতুযে বিার্ কিা বযত তা রনরচিতভাপোি িলা 
সম্ি ন়ে, তপোি স্াথ্যেপোসিাি সাপোথ যুক্ত রিপোশষজ্িা যািা ভাইটাল সাইনস্ 
�াটটেনািরশপো�ি সাপোথ কথা িপোলপোেন, তািা শুরু্মারে মৃতুযে এিং স্াথ্যে বসিাি 
সুপোযাপোগি রিষপো়েই ন়ে, িযোখ্যোতীত মৃতুযেি উচ্চহাি বিার্ এিং স্াথ্যেপোসিাি 
সহজপ্রারতিি সম্ািযে উ�া়েগুপোলাি প্ররতও রিপোশষ দৃরষ্ট প্রদান কপোিপোেন।

অর্যো�ক ঝা ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক িপোলপোেন, জনগপোনি জনযে 
স্াথ্যেপোসিাি সুপোযাগ �াও়ো অ�রিহাযটে।31 ‘স্াথ্যেপোসিাি সহজ সুপোযাগ োড়া, 
প্ররতপোিার্পোযাগযে বিাগগুরলি বকাপোনা রচরকৎসা কিা যা়ে না এিং আপোিা 
গুরুতি �রিরথ্রতি ততরি হপোত �াপোি, এিং �ুিাতন বিাগগুপোলা বদিীপোত 
সনাক্ত হ়ে। উভ়ে বষেপোরেই এই অিথ্াগুপোলা স্াথ্যে বসিা গ্রহপোর্ আপোিা 
িাঁর্াি সৃরষ্ট কপোি। মনপোমাহন কার্ডটে়োক বসন্াপোিি একজন রসরন়েি বন�ারল 
রচরকৎসক, রযরন নাম প্রকাশ না কিাি শপোতটে ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�-
বক িপোলন বয, ‘সম়েমপোতা স্াথ্যে বসিা বদও়োি কািপোর্ রি�ুল সংখ্যেক 
মৃতুযে প্ররতপোিার্ কিা যাপোি’।32 ্ডাঃ িরশদী মাহিুি, িাংলাপোদশ বমর্ডপোকল 
অযোপোসারসপো়েশপোনি সাপোিক সভা�রত, উ�সাগিী়ে অঞ্চপোলি বপ্রষো�পোট 
প্রাকৃরতক কািপোর্ি বদাহাই রদপো়ে স্ল্প বিতপোনি অরভিাসী শ্ররমকপোদি 
উচ্চ হাপোি মৃতুযে, যা উ�সাগিী়ে অঞ্চপোলি রিষ়েরট উপো্মারচত কিপোে, তাি 
রিষপো়ে উপোবিগ প্রকাশ কপোিন এিং ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক িপোলন, 
উ�সাগিী়ে অঞ্চপোল দরষের্ এশী়ে শ্ররমকপোদি জনযে ‘অরতরিক্ত সতকটেতা’ 
প্রপো়োজন33। অর্যো�ক ঝা একই মত ব�াষর্ কপোিন।34 ‘আমিা জারন বয, 
এই জনসংখ্যো রি�জ্জনক আকাি র্াির্ কিপোে এিং তথযেরট খু্ি স্পষ্ট বয, 
এরট একারর্ক প্ররতকূল স্াথ্যেগত �রিরথ্রতি রদপোক রনপো়ে বযপোত �াপোি, 
যরদও বসগুপোলা কার্ডটেওভাসকুলাি িা শ্াসযপোন্ত্রি িা অনযোনযে র্িপোর্ি বিাগ 
বহাক না বকন। এই প্ররতকূল স্াপোথ্যেি ফলাফলগুপোলা প্ররতপোিার্ কিাি 
জনযে তাপোদি রন়েরমত বচক-আ� কিা দিকাি, এিং তাপোদি বচপো়ে আপোিা 
রন়েরমত বচক আ� কিা দিকাি তাপোদি যািা িপোস কাজ কপোিন।’ 

্ডাঃ রভিাট কৃষ্ণ রতমলরসনা, কাঠমানু্ডি শহীদ গগিালাল নযোশনাল হাটটে 
বসন্াি এিং বমপো্রা হাস�াতাপোলি একজন কার্ডটেওলরজস্ট, কাতািগামী 
অরভিাসী শ্ররমকপোদি জনযে হাটটে র্রিরনং �রিপোষিা �রিচালনা কপোিপোেন।35  
রতরন ভাইটাল সাইনস্ �াটটেনািরশ�পোক জারনপো়েপোেন, স্াথ্যে বসিা প্রদাপোন 
িযেথটেতা প্ররতপোিার্পোযাগযে মৃতুযেি সংখ্যো িৃরদ্ধি ব�েপোন ভূরমকা িাখ্পোত �াপোি, 
রিপোশষ কপোি এমন �রিপোিপোশ, বযখ্াপোন শ্ররমকিা চিম তাপো�ি সংস্পশটে ও 
উচ্চমারোি চাপো� কাজ কপোি এিং এরট িযোখ্যোতীত মৃতুযে িৃরদ্ধিও একরট 
কাির্’। অর্যো�ক ঝা িপোলপোেন বয তাি দৃরষ্টপোত, িযোখ্যোতীত মৃতুযে িৃরদ্ধি 
র�েপোন ‘একরট গুরুত্ব�ূর্টে কাির্ হপোত �াপোি’ কমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ি 
বষেপোরে অ�ািগতা।36
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সু�ারিশ

উ�সাগিী়ে সহপোযারগতা �রিষদভূক্ত 
(রজরসরস) িা্রেগুপোলাি সিকাপোিি কাপোে 
সু�ারিশ

•  প্সস্বল্প বিতপোনি অরভিাসীকমটেীপোদি মি ্যাদা িা তাপোদি কাগজ�রোরদ 
থাকা না থাকা রনরিটেপোশপোষ তাপোদি জনযে সমস্ প্রপো়োজনী়ে স্াথ্যেপোসিা 
রিনামূপোলযে প্রদান কিা।

•  প্রপো়োজনী়ে বসিাসমূহ সহজলভযে এমন রলিরনক এিং জরুরি বসিা 
বক্রেসমূহ, যািা বসিাি রিষপো়ে যত্নিান এিং সংরলিষ্ট জনপোগাষ্ীি 
চারহদা �ূিপোর্ সষেম, তা স্ল্প বিতপোনি অরভিাসীকমটেীপোদি এলাকাি 
কাোকারে থাকাটা রনরচিত কিা।

•  বস সি আইন িা রির্ান িারতল কিা যাি জনযে রচরকৎসকপোদি 
অনরথভূক্ত অথিা গভটেিতী অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে কতৃটে�ষেপোক 
রিপো�াটটে কিপোত হ়ে এিং এরট কিা বথপোক রচরকৎসকপোদি স্পষ্টভাপোি 
রিিত কিা।

•  গৃহকমটেীপোদি জনযে রন়েরমত এিং িার্যেতামূলক স্াথ্যে �িীষো চালু 
কিা এিং গৃহকমটেী উ�রথ্ত হপোত িযেথটে হপোল স্াথ্যেকমটেী ও অনযোনযে 
কতৃটে�ষে বিািা রনপো়োগকতটোি িারড়পোত ফপোলা-আ� রভরজট �রিচালনা 
িার্যেতামূলক কিা।

•  রনপো়োগকতটো এিং স্পনসিপোদি জনযে অথটে�ূর্টে রনপোষর্াজ্া প্রিতটেন, 
প্রপো়োজপোন আইন �াস কিা; যািা রক্র়োকলা� বিািা (বযমন: িাপোজ়োরতি 
অথিা �রিচ়ে�পোরেি নিা়েন না কিা) অরভিাসীকমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা 
ব�পোত িাঁর্াি সৃরষ্ট কপোিন।

•  উচ্চ িক্তচাপো�ি মপোতা অসংক্রামক বিাপোগি জনযে িযো�ক ্রিীরনং এিং 
রচরকৎসা কাযটেক্রম �রিচালনা কিা।

•  বপ্রসরক্র�শন োড়া িযেথানাশক ওষুপোর্ি অতযেরর্ক িযেিহাি সম্পরকটেত 
স্াথ্যে ঝুঁরকি রিষপো়ে অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে প্রচািারভযান �রিচালনা 
কিা।

•  অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে মানরসক এিং শািীরিক স্াথ্যেপোসিা 
রনরচিত কিা এিং মানরসক স্াথ্যে সংক্রান্ত নীরতগুরল, বযখ্াপোন তা 
রিদযেমান, স্ল্প বিতপোনি অরভিাসীকমটেীপোদি রনরদটেষ্ট প্রপো়োজনী়েতা এিং 
অসহা়েপোত্বি রিপোিচনা়ে তা নিা়েন কিা।

উৎস বদশগুপোলাি সিকাপোিি কাপোে 
সু�ারিশ

•  অরভিাসীকমটেীপোদি জনযে স্াথ্যেপোসিা প্রারতি উন্নত কিপোত রজরসরস 
িা্রেগুপোলাি সিকািপোদি প্রকাপোশযে চা� বদও়ো: রিদযেমান িার্াগুপোলা 
উপোলেখ্ কিা এিং বসগুপোলা অ�সািপোর্ি আহ্ান জানাপোনা, এিং 
অনরথভূক্ত অথিা গভটেিতী কমটেীিা স্াথ্যেপোসিা চাইপোল তা কতৃটে�ষেপোক 
রিপো�াটটে কিা হপোি না বস রিষপো়ে বজাি বদও়ো।

•  রবি�ারষেক �যটোপো়ে, এিং জনস্াথ্যে রিপোশষজ্পোদি মতামতসহ, রজরসরস 
িা্রেগুপোলাি সাপোথ সমস্ রবি�ারষেক চুরক্ত এিং সমপোঝাতা স্ািপোক 
স্ছে এিং সুস্পষ্ট স্াথ্যেপোসিাি রির্ান অন্তভূটেক্ত কিাি উ�ি বজাি 
বদও়ো। এগুপোলাি জনযে অথটে�ূর্টে এিং রন়েরমত রিরভউ প্ররক্র়ো চালু 
ও তা সরক্র়ে কিা।

•  িহু�ারষেক �যটোপো়ে, অনযোনযে উৎস বদপোশি সাপোথ বযৌথভাপোি কাজ কিা 
এিং কলপোম্া প্রপোসস, আিুর্ারি ্ডা়োলগ, এিং ব্লািাল বফািাম ফি 
মাইপোগ্রশন অযোন্ড ব্ডপোভল�পোমন্-এি মপোতা আঞ্চরলক এিং তিরশ্ক 
বফািাপোম রজরসরস অঞ্চপোলি অরভিাসীকমটেীপোদি স্াথ্যে বসিা প্রারতি উন্নত 
কিাি লপোষেযে একরট রিশদ রূ�পোিখ্া ততরি কিা। 

•  প্রাক-প্রথ্ান (রপ্র-র্ড�ািচাি) এিং আগমন-�িিতটেী (ব�াস্ট-
এিাইভাল) স্াথ্যে �িীষো �রিচালনা কিা এিং রিপোদশ বফিত 
কমটেীপোদি স্াথ্যেপোসিা গ্রহপোর্ি সষেমতা, রিপোদপোশ থাকাকাপোল তাপোদি 
সার্াির্ স্াথ্যে এিং তাপোদি কাজ ও জীিনযারোি অিথ্া সম্পপোকটে 
তথযে সংগ্রহ কিা, এিং এই তথযে জনস্াথ্যে রিপোশষজ্পোদি কাপোে 
সহজপ্রা�যে কিা।


