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ড র য়ভার কত শ কা  টাকায় ঠকেব 

িশিশর মাড়ল, ঢাকা 

 

মাহা দ িলমন ফিরদ েরর রােজ  কেলেজর ব াপনা িবভােগর াতক (স ান) শষ বেষর ছা । ঢাকায় চাচার বাসায় বড়ােত এেস 
ড েত আ া  হন। ১৫ থেক ২২ আগ  পয  রাজধানীর শহীদ সাহরাওয়াদ  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত িছেলন। সরকাির ওই 

হাসপাতােল িবনা ে  িচিকৎসা হয়। তারপরও ষক পিরবার র ড -খরচা নহাত কম হয়িন। িলমন  হেয় িফেরেছন। িচিকৎসা িনেয় 
িতিন স । থম আেলা ক িলমন বেলন, ‘সরকাির হাসপাতাল, তাই মাটা  সব ি । ও ধ ি , ডা ার ি , ট  ি ।’ তেব চার  পরী া 
বাইের করােত হেয়েছ। হাসপাতােলর খাবার েখ চত না। প  বািড় থেক আনেত আর িকনেত হেয়েছ। সব িমিলেয় ১০ হাজার টাকার বিশ 
খরচ হেয়েছ। আবার দখােশানা করেত িলমেনর মা ও এক ব েক ঢাকায় এেস থাকেত হেয়েছ। এসেবর এবং মােয়র কােজর িতর অথ  
িহসাব করা হয়িন। িনেজর ও ব র পড়ােশানার িত তা আেছই। ঢাকায় মাহা দ র শেখরেটেকর বািস া ফারজানা চৗ রীর সরকাির 
হাসপাতাল পছ  নয়। ড েত আ া  হেয় িতিন ১৫ আগ  ামলীর এক  বসরকাির হাসপাতােল ভিত হন। ২১ আগ  হাসপাতাল ছেড় 
যাওয়ার আেগ ৫৫ হাজার ১২৩ টাকা িবল িম েয়েছন। খরেচর খাত েলার মে  আেছ ভিত িফ, শ াভাড়া, পরী া িফ, ডা ার িফ, ও ধ ও 
খাবােরর খরচ। এ িতেবদক আ ষি ক খরচ েলার িহসাব জানার জ  পিরবার র সে  যাগােযাগ করেত পােরনিন। সরকাির ও নানা েরর 
বসরকাির হাসপাতােল অথবা বািড়েত রেখ ড  িচিকৎসায় মা ষেক কত খরচ করেত হে । রাগীর মাট সং ার িনিরেখ এযাবৎ ড র 
য়ভারই–বা কত দ িড়েয়েছ। এ  ে র উ র জঁেত িগেয় থম আেলা লাইেয়র শষ স ােহ ঢাকা িব িব ালেয়র া -অথনীিত 

ইনি উেটর অ াপক ও সােবক পিরচালক সয়দ আব ল হািমেদর সে  যাগােযাগ কেরিছল। এরই বােদ ইনি উট ‘বাংলােদেশ ড  
রাগীর অথৈনিতক বাঝা’ িশেরানােম এক  সমী া  কেরেছ। চলমান এই সমী ার ১৭ আগ  পয  করা খসড়া িহসাব বলেছ, এযাবৎ 
ড েত আ া  জনেগা ীর ায় ২০৪ কা  টাকার আিথক িত হেয়েছ। এর মে  জিনত দীঘেময়ািদ িতর িহসাবও আেছ। তেব 

সমী া  ড  বাবদ সরকােরর িত বা গ ার িহসাব কেরিন। এমিনেত গত অথবছের লাভা ও মশা মারেত ঢাকা দি ণ ও ঢাকা উ র িস  
করেপােরশেনর বরা  িছল যথা েম ২৬ ও ২৫ কা  টাকা। ইিতমে  একািধক গেবষণা আর বা ব পিরি িত বেল িদেয়েছ, মশকিনধেন এসব 
ও ধ িছল অকাযকর। ভাইরাস িবেশষ  নজ ল ইসলাম বলেছন, সময়মেতা এিডস মশা িতেরাধ না করায় মা ষ এই িতর মে  পেড়েছ। 
এই থতার দািয়  ঢাকার ই িস  করেপােরশন এবং সরকােরর সংি  সব ক  দ েরর। অ  কােনা দেশ হয়েতা িত ান েলার িব ে  
আইনগত ব া নওয়া হেতা। ড র য়ভার জানেত অ াপক আব ল হািমেদর ন ে  িশ াথ েদর িবিভ  দল গত ায় এক মােস ঢাকা 
শহেরর সরকাির- বসরকাির ১০  হাসপাতােল েরেছ। খরেচর িহসাব করেত িগেয় বসরকাির হাসপাতাল েলােক ক ও খ িণেত ভাগ করা 
হেয়েছ। ন না িহেসেব সমী া  এযাবৎ সরকাির হাসপাতােলর নয়জন এবং বসরকাির ক িণর হাসপাতােলর প চজন ও খ িণর 
হাসপাতােলর ২৪ জন রাগীর খরেচর িহসাব িনেয়েছ। য়ার, ইউনাইেটড, অ ােপােলা, আজগর আলী হাসপাতােলর মেতা হাসপাতাল েলােক ক 



িণেত ধরা হেয়েছ। আর খ িণর মে  আেছ প লার, স াল, ইবেন িসনা, াবএইেডর মেতা হাসপাতাল েলা। অ াপক হািমদ থম 
আেলা ক বেলন, দশ েড় ড েত আ া  সব রাগীর েয়র িহসাব এই িবে ষেণ অ  করা যায়িন। সব বসরকাির হাসপাতােলর রাগীর 
ত  ত রা পানিন। হাসপাতাল েলার বিহিবভােগ িচিকৎসা নওয়া অসং  রাগীর ত ও পাওয়া যায়িন। ক যমন চ াের ডা ার দিখেয় 
বািড়েত িচিকৎসা করােনা রাগীর খরচও দখা হয়িন। ঢাকার বাইেরর কােনা বসরকাির হাসপাতােলর িহসাবই করা হয়িন। 

টাকার অে : সমী ার খসড়া িবে ষণ অ যায়ী, সরকাির হাসপাতােল একজন রাগীর িচিকৎসা খরচ পড়েছ সােড় ৫ হাজার টাকার কাছাকািছ। 
বসরকাির ক িণর হাসপাতােল এ খরচ দড় লাখ টাকা। বসরকাির খ িণর হাসপাতােল একই খরচ সােড় ৫৩ হাজার টাকা। এই খরেচর 

মে  আেছ ডা ােরর িফ, পরী া–িনরী া খরচ, ও েধর খরচ, প  েয়র খরচ, যাতায়াত খরচ, হাসপাতাল িবল ইত ািদ।ৈসয়দ আব ল 
হািমদ বেলন, এর ওপের আেছ পেরা  য়। এই খরচও কম নয়। তেব মা ষ সচরাচর এটা িহসােব ধের না। গেবষেকরা িক  সই খরচও 
িহসাব কেরেছন। থমত, হাসপাতােল রাগীর দখােশানার জ  গেড় জনেক থাকেত হয়। ি তীয়ত, ড  রাগীেক গেড় ৮ িদন হাসপাতােল 
থাকেত হে । ত েদর এই সমেয়রও অথ  আেছ। গেবষেকরা বতমান বািষক মাথািপ  গড় আেয়র িভি েত রাগীসহ িতনজেনর সমেয়র 
সািবক দাম িহসাব কেরেছন। এটােক ত রা বলেছন পেরা  য়।একইভােব,    নয়। র ম  িদেয় কম ম মা েষর বািক 
জীবেনর কমিদবস ন  হেয় যায়। সটারও আিথক  আেছ। বতমান মাথািপ  আেয়র িনিরেখ গেবষেকরা সটারও পিরমাপ কেরেছন। 
গেবষণা  গত ১ জা য়াির থেক ১৭ আগ  পয  ড  িনেয় হাসপাতােল ভিত মাট রাগীর সং া ধেরেছ ৫১ হাজার ৫০০। সং া  থম 
আেলা  গেবষকেদর িদেয়েছ। এই সং া এবং কান হাসপাতােল কত রাগী ভিত, স িহসাব থম আেলা পেয়েছ সরকােরর া  অিধদ েরর 
হলথ ইমােজি  অপােরশনস স ার ও কে াল েমর কাছ থেক। কে াল ম তােদর নজরদািরেত থাকা ঢাকার সরকাির ও বসরকাির ৪০  

হাসপাতাল এবং ৬৪ জলার িসিভল সাজনেদর কাছ থেক ত  িনেয় এ িহসাব রােখ। ঢাকার বাইেরর বসরকাির হাসপাতােল ড  রাগীর 
কােনা িহসাব রাখা হয় না। কে াল েমর িহসােব ১৭ আগ  পয  সরকাির হাসপাতােল ভিত হওয়া মাট রাগীর সং া িছল ায় ৩৭ হাজার। 

তািলকার বসরকাির হাসপাতাল েলার রাগীর সং া গেবষেকরা ‘ক’ ও ‘খ’ িণর িহসােব ভেঙ িনেয়েছন। তােত ক িণেত রাগী িছল ৩ 
হাজােরর িক  বিশ। খ িণেত িছল সােড় ১১ হাজােরর মেতা। সমী ায় িত িণর জ  য গড় খরচ এেসেছ, স েলা ধের হাসপাতােলর 
ধরনেভেদ রাগীর মাট য়ভার িনণয় করা হেয়েছ। এই িহসােব সরকাির হাসপাতােলর রাগীরা সং ায় অেনক ণ বিশ হেয়ও িচিকৎসা বাবদ 
খরচ কেরেছ ২০ কা  টাকা। বসরকাির ক িণর হাসপাতােলর রাগীেদর খরচ হেয়েছ তার ি েণর িক  বিশ। আর খ িণর হাসপাতােলর 
রাগীরা িবল িদেয়েছ সরকাির হাসপাতােলর িতন ণ বিশ টাকা। িতন িণর হাসপাতােলর িবল বাবদ রাগীরা মাট খরচ কেরেছ ১২৮ কা  

টাকা। মাট পেরা  য় ৫৪ কা  টাকা। এিদেক সরকাির িহসােব ১৭ আগ  পয  ড েত ৪০ জেনর  হেয়িছল। এেদর গড় বয়স িছল ৩০ 
বছর। গড় আ র িনিরেখ তােদর ত ািশত কম ম সমেয়র অথৈনিতক িত দ ড়ায় ায় ২৩ কা  টাকা। 

বিহসািব িতেরাধ: ঢাকা িব িব ালেয়র চলমান সমী ায় ড  িতেরােধ মা েষর খরচটা ধরা হয়িন। অথনীিতিবদ হােসন িজ র রহমান 
থম আেলা ক বেলন, রাগ িতেরােধর খরচ সাধারণভােব সরকােররই বহন করার কথা। িক  ড র ে  মা ষেক এ খােতও র খরচ 

করেত হে ।এ বছেরর লাই মাস থেক ড র েকাপ াপক হয়। েম ৬৪ জলায় ড  ছিড়েয় পেড়। একিদেক যমন হাসপাতাল েলা 
রাগীর চােপ বসামাল হেয় পেড়, অ িদেক মশকিনধনসাম ীর বাজারদর পা া িদেয় বােড়। ২৯ লাই থম আেলা আেয়ািজত গালেটিবল 
বঠেক ঢাকার একজন িহণী স ীতা রহমান বেলিছেলন, ‘আমােদর এখন খাবােরর খরেচর চেয় মশার পছেন বিশ খরচ হে ।’ ত র ১০ 

বছেরর মেয় জাইনা ড েত আ া  হওয়ার পর থেক ত রা আতে  আেছন। মেয়েক হাসপাতাল থেক বািড়েত আনার পরও ভয় 
কােটিন।স ীতার পিরবার  মশা মারার জ  কেয়ল, মশকিনধনকারী কীটনাশক  শরীের লাগােনার মলম িকনেছ। কীটনাশেকর জ  রােত 

াসক  হয়। খরচ তা বাড়েছই। মা ষ ি গত র ার জ  মশা মারার াট আর মশািরও িকনেছ।ও ধ ও কীটনাশক তকারী িত ান 
এিসআইেয়র মশা মারার র নাম অ ােরাসল। কাম ল হাসান িত ান র বসািবষয়ক পিরচালক। িতিন থম আেলা ক বেলন, এই সময় 
অ ােরাসল িবি র পিরমাণ িতন থেক চার ণ বেড়েছ। ত েদর িহসােব দেশ মশানাশক র বাজােরর ৯৭ শতাংশ এিসআইেয়র 
দখেল।ঢাকার ি  ল ি েট মা. আব া   আল মা েনর িদেদাকান  বশ বড়। গতকাল এ িতেবদকেক িতিন বেলেছন, ই মাস ধের ত র 
দাকােন মশার কেয়ল আর  অ  যেকােনা সমেয়র চেয় িতন ণ বিশ িবি  হে । অ ােরাসেলর সবেচেয় বড় ক ান র দাম ৪৫০ টাকা। 

ভারতীয় ছাট ক ােনর দামই ায় ৩০০ টাকা। কেয়েলর দাম ৫০ থেক ৮০ টাকা। কারওয়ান বাজাের মশািরর দাম ২০০ থেক ৩৫০ টাকা। 
ভারতীয় মশািনেরাধক য মলেমর দাম ৪৮ িপ, ফামেগেটর দাকােন তার দাম ৪০০ টাকা। ড  রাগীর প  কমলাজাতীয় ফল, ডাব, 
বাতলজাত ফেলর রস বা নানা ধেনর কামল পানীয়রও িবি  আর দাম েটাই বেড়েছ। 

টাকায় মাপা ক ন: ঢাকা িব িব ালেয়র গেবষেকরা বলেছন, এসব অথৈনিতক িতর সে  আেছ হয়রািন আর আতে র চাপ 
(সাইেকালিজক াল মা)। সই িত টাকার অে  মাপা ক ন। মা. শােহদ রিফ িনেজ একজন ডা ার। গত ৫ লাই রাজধানীর ক িণর 
এক  বসরকাির হাসপাতােল ত র একমা  ছেল সাত বছেরর ইরিতজা সাহাদ ড েত েগ মারা যায়। ডা. শােহদ হাসপাতােলর িবল িদেয়েছন 

ায় ই লাখ টাকা। িক  গতকাল থম আেলা ক িতিন বেলন, ‘ ছেলর র িত আিম কী কের িহসাব করব? এই িতর কােনা িহসাব 
করা স ব না।’ 

 


