
 / ১৮ জা য়াির ২০১৯ 

ষেদর পছেন ফেলেছন নারীরা 

িশিশর মাড়ল, ঢাকা, ১৮ জা য়াির ২০১৯, ১২:৫৮, আপেডট: ১৮ জা য়াির ২০১৯, ১৩:০৪ 

 

• এ বছর মিডেকেল ১০ হাজার ২২৩ জন িশ াথ  ভিত হেয়েছন  
• ভিত হওয়া িশ াথ েদর ায় ৬০ শতাংশ ছা ী, ছা  ৪০ শতাংশ 
• মিডেকেল ছা ী বিশ ভিত হে , ছা ীরা পাসও করেছন বিশ 
• এমিবিবএস পােসর ে  শীষ ান েলাও ছা ীেদর দখেল  
• নারী িচিকৎসকেদর ৯৬% িবেশষ দ  ী– িতেরাগ িবষেয় 

িচিকৎসা িশ া ও সবার ে  নারীর সং া ষেক ছািড়েয় গেছ। ঢাকা মিডেকল কেলেজ চলিত িশ াবেষ ২২০ জন িশ াথ  ভিত হেয়েছন। 
ত েদর মে  ১৩৬ জন ছা ী, ছা  মা  ৮৪ জন। আবার ১০ বছের েষর লনায় এমিবিবএস িডি  অজনকারী নারীর সং াও ায় ৩ হাজার বিশ। 

া  অিধদ েরর ত  বলেছ, এটাই এখন িচিকৎসা িশ া ও িচিকৎসা পশার িচ । এ বছর মিডেকল কেলজ েলােত ১০ হাজার ২২৩ জন িশ াথ  
ভিত হেয়েছন। ত েদর ায় ৬০ শতাংশ ছা ী, ছা  ৪০ শতাংশ। ২০০৭ থেক ২০১৬ সাল পয  মিডেকল কেলেজ ভিত ও এমিবিবএস পােসর ত  
িবে ষণ কের দখা যাে , মিডেকেল এখন ছা ী বিশ ভিত হে । ছা ীরা পাসও করেছন বিশ। া ব ায় এর ভােবর িবষেয় এখনই 
নীিতিনধারকেদর ি  দওয়া দরকার। এখন এমিবিবএস পােসর ে  ছা ীরা  সং ায় বিশ তাই না, শীষ ান েলাও ত রা দখল করেছন। গত 
বছর ঢাকা িব িব ালেয়র অধীন মিডেকল কেলজ থেক এমিবিবএস পাস করা শীষ ১০ জন িশ াথ র ৮ জন িছেলন ঢাকা মিডেকল কেলেজর। 
কেলেজর অ  অ াপক খান আ ল কালাম আজাদ জািনেয়েছন, ওই আটজেনর সাতজনই ছা ী। এই ধারা বশ কেয়ক বছর চলেছ। াক জমস িপ 
া  ল অব পাবিলক হলথ ও আ জািতক উদরাময় গেবষণা ক , বাংলােদেশর (আইিসিডিডআরিবর) গেবষণা বলেছ, এমিবিবএস পাস করা ৯১ 

শতাংশ নারী িচিকৎসক ীেরাগ ও িতিব ায় উ তর িডি  িনেত আ হী। মিডেকল কেলজ েলােত িশ ক তা থাকেলও নারীেদর তােত আ হ 
নই। ােম এখনই িচিকৎসক রাখা স ব হে  না। নারী িচিকৎসক বাড়েল সই সম া আরও কট হওয়ার আশ া আেছ। কারণ, গেবষণায় অংশ 
নওয়া নারীরা বেলেছন, ত রা শ ের পিরেবেশ থাকেত পছ  কেরন। া  ও পিরবারক াণ ম ণালেয়র া েসবা িবভােগর সিচব আসা ল ইসলাম 
থম আেলােক বেলন, ‘এখেনা পয  িবষয় েক আমরা ইিতবাচক িহেসেব দখিছ। সরকার মা  ও িশ া েসবার ওপর িবেশষ জার িদেয়েছ। স 
ে  নারী িচিকৎসকেদর সং ািধক  খারাপ িক  নয়।’ িতেরাগ িবেশষ েদর সংগঠন অবসেটি ক াল অ া  গাইেনােকালিজক াল সাসাই  অব 



বাংলােদেশর সাধারণ স াদক অ াপক িফেরাজা বগম থম আেলােক বেলন, মধার জােরই মেয়রা ভিত ও পােসর ে  ছেলেদর পছেন 
ফলেছ। এখন ভারসা  র া করেত ছেলেদর জ  কাটা প িত চা  করা যেত পাের। 

ছা ীর সং া বাড়েছ: ২০০৭ সাল থেক মিডেকেল ভিতর ে  ছা ীরা সং ায় ছা েদর ছািড়েয় যান। ওই বছর (২০০৬-০৭ িশ াবষ) দেশর 
সরকাির- বসরকাির মিডেকল কেলজ েলােত ৪ হাজার ৩৯৫ জন িশ াথ  ভিত হেয়িছেলন। এর মে  ছা  িছেলন ২ হাজার ১৬৭ জন ও ছা ী ২ 
হাজার ২২৮ জন। ছা ী বিশ িছেলন ৬১ জন। ছা ী ও ছাে র হার িছল যথা েম ৫১ ও ৪৯ শতাংশ। চলিত িশ াবেষ ছা ীর সং া ায় ৬০ শতাংশ। 

া  অিধদ েরর দওয়া পিরসং ােন দখা যায়, ১০ বছের (২০০৭-১৬ সাল) মিডেকল কেলজ েলা থেক মাট ৩৯ হাজার ২৮৫ জন বাংলােদিশ 
এমিবিবএস িডি  িনেয় বর হেয়েছন। ত েদর মে  ছা  ২১ হাজার ১২৩ জন এবং ছা ী ১৮ হাজার ১৬২ জন। অথাৎ এই সমেয় েষর চেয় ২ হাজার 
৯৬১ জন বিশ নারী িচিকৎসক িডি  িনেয়েছন। পিরসং ান বলেছ, আগামী বছর েলােত এই ধারা অ াহত থাকেল ২০২৬-২৭ সাল নাগাদ িতবছর 

ষ িচিকৎসেকর ি ণ নারী িচিকৎসক িডি  নেবন। 

কন ছা ী বিশ: ঢাকা মিডেকল কেলেজর অ  ও ঢাকা িব িব ালেয়র িচিকৎসা অ ষেদর িডন অ াপক খান আ ল কালাম আজাদ থম 
আেলােক বেলন, মধার জােরই মেয়রা সং ায় বিশ ভিত হে , বিশ পাস করেছ। িতিন বেলন, িতেযািগতা লক ভিত পরী ার িভি েত জাতীয় 
মধা ম তির হে । এেত ছা ীেদর াধা  দখা যাে । ঢাকা মিডেকল কেলজেক দেশর সরা মিডেকল কেলজ িবেবচনা করা হয়। মধাতািলকার 

শীেষ থাকা িশ াথ রা এখােন ভিত হয়। ভিত হওয়া ছাে র সং া ছা ীেদর ায় অেধক এখন। অ  এক  কারেণ ছা ীর সং া ি  পাে  বেল মেন 
কেরন া  অিধদ েরর িচিকৎসা িশ া শাখার সহকারী পিরচালক মা. মা র রহমান। প চ  মিডেকল কেলজ িতবছর  ৪৯০ জন কের ছা ী 
ভিত করেছ। ছা ীর হার বেড় যাওয়ার পছেন এর িমকা আেছ। 

গেবষণার ত : ২০০৬ থেক ২০১৫ সােল বাংলােদশ মিডেকল অ া  ড াল কাউি েল (িবএমিডিস) িনবি ত ৩৪ হাজার ৬৯৭ জন িচিকৎসেকর 
ত  িবে ষণ কের াক জমস িপ া  ল অব পাবিলক হলথ ও আইিসিডিডআরিবর গেবষেকরা দেখেছন, েদর মে  ৪৮ শতাংশ ষ 
িচিকৎসক ও ৫২ শতাংশ নারী িচিকৎসক। ষ িচিকৎসকেদর ৮৭ শতাংেশর িবেশষ দ তা মিডিসন ও সাজাির িবষেয়। আর নারী িচিকৎসকেদর 
৯৬ শতাংেশর িবেশষ দ তা ী ও িতেরাগ িবষেয়। ২১ ার গেবষণা ব  ১১ জা য়াির অনলাইন মিডেকল জানাল জ ওয়ান-এ কািশত 
হেয়েছ। ওই গেবষণায় এমিবিবএস শষ বেষর সরকাির মিডেকেলর ২০৭ জন ও বসরকাির মিডেকল কেলেজর ১০৭ জন ছা ীর ওপর জিরপ করা 
হয়। জিরেপ অংশ নওয়া ছা ীেদর ৯৩ শতাংশ িছেলন শহেরর। ছা ীেদর ৯৪ শতাংশ বেলিছেলন, সামািজক মযাদার কারেণ ত রা িচিকৎসােক পশা 
িহেসেব বেছ িনেয়েছন। ত েদর ৪২ শতাংশ এ-ও বেলন, এই পশা বেছ নওয়ার পছেন বাবা-মােয়র চাপ িছল। ১৭ শতাংশ বেলিছেলন, িবেয়র 
বাজাের এই পশার দাম আেছ। গেবষকেদর সে  দলগত আেলাচনায় ছা ীরা পশা চচার ে  িক  চ ােলে র কথাও উে খ কেরেছন। ত রা বেলন, 
িবেয়র পর পিরি িত নাটকীয়ভােব পাে  যায়। ামী ও রবািড়র লােকরা মেন কেরন, িচিকৎসা পশা চচার চেয় পািরবািরক দািয়  পালন করা 

ণ। ায় সব ছা ী িক  বষে র কথাও বেলেছন। ত রা দেখেছন, রাগীেদর এক  ধারণা আেছ য নারী িচিকৎসেকর লনায় ষ িচিকৎসক 
বিশ দ । এমনিক িতেযািগতা লক পড়ােলখায় িপিছেয় থাকা ষ সহকম রাও মেন কেরন, নারী িচিকৎসেকরা ‘কম সফল’। কমে ে  িনরাপ ার 

সম ার কথাও বেলেছন অেনেক। অিধকাংশ ছা ী কমে  িহেসেব শহর বা শহেরর আশপাশ এলাকােক পছে র তািলকায় রেখেছন। সরকাির 
চাকির হেলও ত রা শহেরই থাকেত চান। মিডেকল কেলেজ পড়ার সময় শহেরর য পিরেবশ পেয়েছন, ত রা তা ছাড়েত চান না। ত রা মেন কেরন, 
ােম আবাসন সম া কট। ােম িচিকৎসকেদর িনরাপ ারও ঘাটিত আেছ। গেবষণা বে  সং া উে খ না কের গেবষেকরা বেলেছন, এমিবিবএস 

পাস করেলও অেনক নারী িচিকৎসক পশা চচার ে  িনি য় হেয় যান, অেনেক পশা ছেড় দন। তাই ছা ী য হাের ি  পাে , স অ পােত নারী 
িচিকৎসক না-ও বাড়েত পাের। িতেবশী দশ ভারেতও এই বণতা আেছ বেল বে  বলা হয়। মিডেকল িশ া ও পশায় নারীেদর এই আিধক েক 
ইিতবাচক বেল ম  কেরেছন জাতীয় অ াপক শা া খা ন। থম আেলােক িতিন বেলন, ‘ মিডেকল িশ া ও পশা চচার ে  মেয়রা অেনক 
বিশ িনেবিদতিচ  ও আ িরক। পিরবােরর অেনক দািয় পালন করার পর তারা ােস আেস, হাসপাতােল কাজ কের, ফ িক দয় না। বতমান সমাজ 

এখােন মেয়েদর অেনক সমথন িদেয়েছ। আিম চাই আরও মেয় এই পশায় আ ক।’  
এটা িক সম া?: গেবষণা দেলর অ তম সদ  ও াক জমস িপ া  ল অব পাবিলক হলেথর গেবষণা সহেযাগী রজত দাশ  থম আেলােক 
বেলন, মিডেকেল ছা ী বিশ আসেছ, নারী িচিকৎসেকর সং াও বাড়েছ—এটা অব ই ইিতবাচক। তেব বিশ সং ায় নারী িচিকৎসকেক কােজ 
লাগােনার জ  া ব া ত িক না, তা ভেব দখার সময় এেসেছ। ত ণ এই গেবষক বেলন, কমে ে  নারীেদর ধান সম া েটা। হাসপাতােল 
২৪ ঘ া সবা িদেত হয়, িক  নারী িচিকৎসকেদর রােতর পালায় দািয়  পালেন নানা সম ায় পড়েত হয়। অ িদেক, সরকার ষ িচিকৎসকেদর 
জ  ামপযােয় িনরাপদ থাকার ব া করেত পারেছ না। এই পিরি িতেত নারী িচিকৎসকেদর ণ েল পদায়ন করায় সম া হেব। তেব া সিচব 
আসা ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, এটা ব াপনার িবষয়। অবকাঠােমা উ য়ন ও নীিত পযােয় সম য় কের এই সম া র করা স ব হেব। 
ন ন া  জনশি  কমপিরক নায় িবষয় েক  দওয়া হে । িতিন বেলন, ‘এটা সত  য সবার ে  নারী িচিকৎসেকরা ভােলা।’ াক ও 
আইিসিডিডআরিবর গেবষণা দেলর সম য়কারী সয়দ মা দ আহেমদ সংি  িবষেয় রাে র এক  গেবষণা বে র উ িত িদেয় বেলন, 

া েসবায় নারী িচিকৎসক ি র ভাব পেড় রাগী, পশা ও সমােজর ওপর। উ তর িডি  অজন ও সবার ে  িক  িবধা-অ িবধা দখা দয়। এ 
ে  িবধােক কােজ লাগােত হেব, অ িবধা র করার উে াগ িনেত হেব। 


