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রকড সংখ ক যাে ন ভারেত, এরপর িস াপুর-ব াংকক

িচিকৎসা িনেত রাগীর ঢল িবেদেশ

দেশর িবিভ  া  থেক রােগ আ া  মা ষ িচিকৎসা িনেত পািড় জমাে ন িবেদেশ। িত বছর রকড
পিরমাণ রাগী  যাে ন  ভারেত। এর কারণ িহেসেব বাংলােদেশ  িচিকৎসােসবার অ তলুতা,  ব ব াপনায়
সম য়হীনতার অভাব এবং  আ াহীনতােক দায়ী  করেছন  সংি রা। উ িব রা  িস াপুর,  ব াংকেক আর
মধ িব ,  িন িব রা  যাে ন ভারেত। িত বছর ায়  িতন   লাখ রাগী  িবিভ  দেশ সবা  হণ করায়
আিথকভােব িত  হে  দশ। িব  হে  বাংলােদেশর িচিকৎসােসবা খাত। এর মেধ  ায় ই লাখ
রাগী িচিকৎসা িনেয় থােকন ভারেতর িবিভ  রােজ র নামধ  হাসপাতাল েলােত। মিডেকল টু িরজেমর

বাজার  স াবনা  িনেয়  গেবষণা  কেরেছ  ভারেতর  ব বসায়ীেদর  শীষ  সংগঠন  ফডােরশন  অব ইি ডয়ান
চ ারস অব কমাস অ া ড ই ডাি জ (এফআইিসিসআই)। ২০১৫ সােলর তেথ র িভি েত তারা দিখেয়েছ,
িত বছর িতন লােখর বিশ বাংলােদিশ িচিকৎসার জ  িবেদেশ পািড় িদে ন। এেদর বিশর ভােগরই

গ ব  ভারত। পাশাপািশ থাইল া ড ও মালেয়িশয়ায়ও যাে ন অেনেক। মালেয়িশয়ায় িত বছর িচিকৎসা
িনেত  যাওয়া  বাংলােদিশর  সংখ া  ২৫-৩০  হাজার।  এরা  যাে ন  মূলত  ক া ার,  চাখ,  দাতঁ,  িকডিন

িত াপন,  দেরাগ  ও  কসেমিটক  সাজািরর  জ ।  ভারেত  যাওয়া  বাংলােদিশর  সংখ া  ই  লােখর
কাছাকািছ। দশিটর িডের েরট জনােরল অব কমািশয়াল ইে টিলেজ  অ া ড ািটি কেসর পিরসংখ ান
অ যায়ী,  ২০১৫-১৬  অথবছেরই  িচিকৎসার  জ  ভারেত পািড়  জমান  ১  লাখ  ৬৫ হাজার  বাংলােদিশ।
মিডেকল টু িরজম থেক ভারেতর আেয়র ায় অেধক জাগান িদে ন বাংলােদিশরা। ২০১৫-১৬ অথবছের

বাংলােদিশ রাগীরা ভারেত িচিকৎসা িনেত িগেয় ব য় কেরেছন ৩৪ কািট ৩৫ লাখ ডলার।

সংি রা  জানান,  ভারেত িচিকৎসা  িনেত যাওয়া  রাগীেদর মেধ  কলকাতা,  চ াই,  িদি ,  মু াই  এবং
ব া ালু র িবিভ  হাসপাতােল অিধকাংশ রাগী সবা িনেয় থােকন। বাংলােদশ থেক চ াই ও কলকাতায়
বাংলােদিশ  রাগীেদর  জ  রেয়েছ  আলাদা  আবািসক হােটল,  লজ,  রে ারা।ঁ  অেনক সময়  িচিকৎসার

েয়াজেন মােসর পর মাস থাকেত হয় সখােন। মিডেকল টু িরজমেক আকষণীয় কের তলুেত বসবাস,
রা ার  েয়াজনীয়  উপকরণসহ  ভাড়া  দওয়া  হে  বাসা।  রাগীেদর  িবধােথ গেড় উেঠেছ  প াথলিজ।
ভারেতর পেরই িচিকৎসা িনেত ব াংকক ও িস াপুের পািড় জমাে  মা ষ। ইদানীং মালেয়িশয়া এবং চীেনও
যাে ন  অেনেক।  ব াংকেকর  বাম ন  াদ  হাসপাতাল,  িস াপুেরর  মাউ ট  এিলজােবথ  ও  াশনাল
ইউিনভারিসিট হাসপাতােল বাংলােদিশেদর জ  রেয়েছ আলাদা  ড । ধু  তাই নয়,  রাগী  এবং  তার
আ ীয় জনেদর  িবধার জ  বাংলায়  কথা  বলেত পােরন  এমন কাউেক অভ থনাকারীর দািয়ে  রাখা
হেয়েছ।  বাম ন  াদ  হাসপাতাল  ও  াশনাল  ইউিনভারিসিট  হাসপাতােল  অিধকাংশ  রাগীই  িনয়িমত
পরী া-িনরী ার  জ  যান।  মাউ ট  এিলজােবথ  হাসপাতােল  দেরােগ  আ া  বিশর  ভাগ  রাগী
িচিকৎসােসবা  িনেত যান। এ হাসপাতাল েলার আশপােশ বাঙািলেদর জ  গেড় তালা  হেয়েছ আলাদা
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রে ারা,ঁ হােটল এবং লজ। মিডেকল টু িরজমেক িঘের বশ ভােলা একটা আেয়র উৎস তির হেয়েছ এ
এলাকায়।

রাগী  এবং  জনেদর  িনয়িমত যাতায়ােতর কারেণ এ ট েলােত  িবমানেসবাও বাড়ােনা  হেয়েছ।  ায়
অিধকাংশ এয়ারলাই  কা ািনরই াইট রেয়েছ কলকাতা,  ব াংকক,  িস াপুর  েট। স িত ভারেতর
চ াই এবং িদি গামী রাগীেদর জ  াইট চালু হেয়েছ। কলকাতােতও রেয়েছ অেনক েলা াইট। এ

ছাড়া সড়ক পেথ এবং রলপেথ িতিদন অসংখ  মা ষ িচিকৎসা িনেত ভারেত পািড় জমাে ন। জানা গেছ,
ব াংকেক  ায়  িত  স ােহ  ২২িট  াইট  চলাচল  কের।  এর  মেধ  বাংলােদশ  িবমােনর  ৭িট,  থাই
এয়ারওেয়েজর ১১িট এবং অ া  এয়ারলাইে র বশ িকছু াইট রেয়েছ। িস াপুের বাংলােদশ িবমােনর

াইট  রেয়েছ  ১১িট,  কলকাতায়  স ােহ  যাতায়াত  কের  ায়  ১৪িট  াইট।  এর  পাশাপািশ  অ া
এয়ারলাই  তা রেয়েছই। স িত ঢাকা- চ াই েট াইট পিরচালনা  কেরেছ ইউএস বাংলা। আজ
থেক ঢাকা-িদি  েট াইট পিরচালনা  করেব বাংলােদশ িবমান। মিডেকল টু িরজেমর বাজার, কারা

যাে , কারা তােদর আকৃ  করেছ, তা িনেয় দশীয় ও আ জািতকভােব নানা গেবষণা হেয়েছ। এ ধরেনর
একিট গেবষণা কেরেছন ঢাকা লু অব ইেকানিমকেসর অধ াপক ড. মুহা দ মাহবুব আলী ও অে িলয়ার
স াল ই ল া ড ইউিনভারিসিটর িশ ক ড.  অনীতা মােধকার। গেবষণায় তারা বাংলােদিশ রাগীেদর

িবেদশমুিখতার গিত কৃিত বাঝার চ া কেরেছন। দশীয় িচিকৎসােসবা বাদ িদেয় কন তারা িবেদশমুখী
হে ন, চ া কেরেছন তার কারণ খাজঁার।

বাংলােদশ থেক মিডেকল টু িরজম িনেয় এক দশক ধেরই কাজ করেছন এ ই গেবষক। থম পযােয়
তারা ভারেত িচিকৎসা িনেয় ফরা ছয়িট িবভাগ ও িট জলার ১ হাজার ২৮২ জেনর ওপর একিট জিরপ
চালান। এেদর তথ  সং হ কেরন ২০১০ সােলর এি ল থেক ২০১২ সােলর জা য়াির পয । ি তীয় পযােয়
থাইল াে ড িচিকৎসা নওয়া ১১৩ জেনর ওপর ২০১৭ সােলর ফ য়াির থেক জনু পয  আেরকিট জিরপ
চালান তারা। উভয় জিরেপর ফলাফেলই িচিকৎসক ও নাসেদর িত আ ার সংকট িবেদশমুিখতার ধান
কারণ িহেসেব িচি ত হেয়েছ।

থম পযােয়র জিরেপ অংশ হণকারীেদর কােছ িবেদেশ যাওয়ার কারণ জানেত চাইেল ায় ২৬ শতাংশ
িচিকৎসেকর অদ তার কথা জানান। নােসর অদ তােক কারণ িহেসেব উে খ কেরন ১২ শতাংশ। অপযা
হাসপাতাল ব ব াপনা, রাগীর িনরাপ া, উ ব য়, ভুল িচিকৎসা, িন মােনর ওষধু ও আধিুনক য পািতর
অ তলুতার কথাও অেনেক বেলন। তেব তােদর সংখ াটা নগণ ।

রাগীর  সেবা ম  সবা  ও  িনরাপ া  হাসপাতাল  ব ব াপনার  ধান  কাজ।  তেব  বাংলােদেশর  অেনক
হাসপাতােল রাগীেদর সবার চেয় ভাগাি ই পাহােত হয় বিশ। েয়াজন না থাকেলও দীঘ সময় রাখা
হয় আইিসইউেত। এর ওপর লাইেস িবহীন নামসব  হাসপাতােল অপিচিকৎসা তা রেয়েছই। দেরােগর
রাগীেদর হােটর িরং  পরােত অেপ া  করেত হয় কেয়ক মাস,  িকডিন,  িলভার িত াপেন রেয়েছ নানা

জিটলতা। সরকাির হাসপাতােল শয া  সংকট,  বসরকাির হাসপাতােলর ল া  িসিরয়াল এবং  অব ব াপনা
রাগীেদর িবেদশমুখী হেত বাধ  কের বেল মেন করেছন িবেশষ রা।
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