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THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌ�ৌদি আরব এবং �ংযুক্ত আরব আদমরাত 

(UAE) এই ছেদি সৌতল �মৃদ্ধ উপ�াগরীে সৌিয়ের অর্্থনীদত ভারত, 

সৌনপাল, পাদকস্ান, বাংলায়িে, শ্রীলঙ্া এবং দিদলপাইয়নর ময়তা এেীে 

সৌিেগুদলর স্বল্প সৌবতয়নর অদভবা�ী শ্রদমকয়ির উপর অত্যন্ত দনভ্থরেীল। 

এই শ্রদমকরা গৃহকম্থ সৌর্য়ক শুরু কয়র পয্থিন, দনম্থাণ ইত্যাদি দবদভন্ন 

সৌ�ক্টয়রর চাদলকােদক্ত। আন্তর্্থাদতক গণমাধ্্যয়ম উপ�াগরীে সৌিেগুদলর 

সৌোষণ - দবয়েষ কয়র কাতায়র ২০২২ �ায়লর দবশ্বকাপ আয়োর্য়নর 

প্রস্তুদতর �ময়ে শ্রদমকয়ির উপর দনয্থাতয়নর ঘিনা ব্যাপকভায়ব �মায়লাদচত 

হওো �য়্বেও সৌিেগুদল কাঠায়মাগত শ্রম �ংস্ার নীদত এদিয়ে চয়লয়ছ। 

উৎ� সৌিেগুদল দবয়িয়ে তায়ির নাগদরকয়ির র্ন্য যর্াযর্ �ুরক্া দনদচিত 

করয়ত �মর্্থ হেদন। উৎ� সৌিেগুয়লার অদভবা�য়নর মাধ্্যয়ম �ম্াব্য �ুদবধ্া 

অর্্থন, িদক্ণ-এেীে এবং িদক্ণ-পূব্থ এেীে দরকু্িয়মন্ট ইন্াদ্রির স্বার্্থ 

এবং উপ�াগরীে সৌিেগুয়লার অর্্থননদতক ও রার্ননদতক ক্মতার ব্যবহার 

ব্যাখ্্যা কয়র সৌকন উৎ� রাষ্ট্রগুদল �দমিদলতভায়ব তায়ির শ্রদমকয়ির �ুরক্া 

িাদব কয়র না। যদিও মানবাদধ্কার সৌগাষ্ী, সৌরেড ইউদনেন, দেক্াদবি এবং 

গণমাধ্্যম শ্রদমকয়ির উপয়র চলমান দনয্থাতয়নর দচত্র নদর্ভুক্ত কয়রয়ছ 

এবং এর র্ন্য িােী আইন, নীদত ও অনুেীলনগুদল দচদনিত কয়রয়ছ, এই 

গয়বষণার একদি িাঁক রয়ে সৌগয়ছ: এই শ্রদমকয়ির ময়ধ্্য কতর্ন মারা 

যায়ছে, এবং তায়ির মৃতু্যর কারণগুদল কায়রা র্ানা সৌনই। 

এই প্রকল্পদির লক্্য এই প্রশ্নগুদলর উত্তর খু্ঁয়র্ সৌবর করা এবং সৌ��কল 

নীদত�মূহ প্রস্াব এবং প্রচার করা যা উপ�াগরীে অঞ্চয়ল স্বল্প মরু্দরর 

অদভবা�ী শ্রদমকয়ির স্বাস্থ্য ও র্ীবনয়ক �ুরদক্ত করয়ব এবং সৌয�ব 

অদভবা�ী কম্থী অবয়হলার কারয়ন মারা সৌগয়ছ তায়ির পদরবায়রর র্ন্য 

ক্দতপূরণ দনদচিত করয়ব। এই প্রার্দমক প্রদতয়বিনদি বত্থমায়ন আমরা 

এই দবষয়ে যা র্াদন তার একদি �াধ্ারণ ধ্ারণা উপস্থাপন করয়ব।  এর 

ধ্ারাবাদহকতাে ২০২২ এবং ২০২৩ �ায়ল এই �ম�্যার উপর আরও 

দবস্াদরত দবষেদভদত্তক প্রদতয়বিন প্রকাে করা হয়ব।

তর্্য 

উপ�াগরীে আরব সৌিেগুদলয়ত প্রাে ৩০ দমদলেন অদভবা�ী রয়েয়ছ 

যারা এই অঞ্চয়লর সৌমাি ৫৮ দমদলেন র্ন�ংখ্্যার ৫২ েতাংে1। এই 

অদভবা�ীয়ির একদি উয়লেখ্য়যাগ্য অংে ৭০% সৌর্য়ক ৮০%  উপ�াগরীে 

সৌিেগুদলর অর্্থনীদতর স্বল্প মরু্রী খ্ায়ত কার্ কয়র। উপ�াগরীে অঞ্চয়ল 

অদভবা�ী শ্রদমকয়ির মৃতু্যর দবষয়ে সৌয তর্্য পাওো যাে তা অ�মূ্ণ্থ, 

�ার�ংয়ক্প

1. This statistic is based on the estimates provided in the United Nations Department of Economic and Social Affairs International Migrant Stock 2019

উপ�াগরীে অঞ্চয়ল কম্থরত অদভবা�ী সৌময়ের মরয়িহ গ্রহণ করার র্ন্য সৌনপায়ল কাঠমুণ্ডর
দত্রভুবন আন্তর্্থাদতক দবমানবন্দয়র এক সৌনপাদল মায়ের অয়পক্া (�মেঃ রু্ন, ২০২০)
© নারােণ মহার্্থন/নূরিয়িা/সৌগদি ইয়মর্

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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�াংঘদষ্থক এবং তা �ম�্যার পদরমাণ এবং মাত্রার কায্থকর দবয়লেষয়ণ বাধ্া 
দহয়�য়ব কার্ কয়র। এই �ম�্যাগুদল স্বছেতার অভায়ব আরও র্দিল হয়ছে।
 
উিাহরণস্বরূপ, পাদকস্ায়ন এই দবষয়ে একমাত্র তয়র্্যর উৎ� হয়ছে “সৌটেি 
লাইি ইদমগ্র্যান্ট� ইনু্্যয়রন্” তহদবয়ল ক্দতপূরণ িাদবর প্রকৃত �ংখ্্যা, 
যা বে� অর্বা দলঙ্গ সৌভয়ি দবভক্ত নে। ভারয়ত, সৌযখ্ায়ন আয়পদক্কভায়ব 
�মৃদ্ধ তয়র্্যর ভান্ার রয়েয়ছ, সৌ�খ্ায়নও সৌ�ৌদি আরয়ব মারা যাওো 
অদভবা�ীয়ির �ংখ্্যা �ম্দক্থত গুরুতর অ�ঙ্গদত রয়েয়ছ, যদিও এই সৌিেদি 
অন্য সৌয সৌকান উপ�াগরীে সৌিয়ের সৌচয়ে সৌবদে অদভবা�ী শ্রদমক দনয়োগ 
কয়র। ভারয়তর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রদতমন্ত্রীর ময়ত, ২০১৫ সৌর্য়ক 
২০১৯ �ায়লর অয়ক্টাবয়রর ময়ধ্্য সৌিেদিয়ত ১২,৫৯৫ র্ন ভারতীে মারা 
সৌগয়ছন। সৌ�ৌদি আরয়ব অবদস্থত ভারতীে িূতাবা� সৌকরালার সৌ�ন্টার ির 
ইন্টারন্যােনাল মাইয়গ্রেন টোদডয়র্র রাইি িু ইনিরয়মেন দর্জ্া�াে 
�ািা দিয়ে র্াদনয়েয়ছ সৌয, প্রাে একই �ময়ে ৭,৪৪৪ র্ন ভারতীে মারা 
সৌগয়ছন। সৌিখ্া যায়ছে সৌয ২দি �ংখ্্যার ময়ধ্্য পার্্থক্য রয়েয়ছ ৫,১৫১ র্য়নর। 
দনয়োগকৃত অদভবা�ী শ্রদমকয়ির দবপুল �ংখ্্যা �য়্বেও সৌ�ৌদি আরব সৌযয়হতু 
এই ধ্রয়নর মৃতু্য �ম্দক্থত সৌকান অর্্থপূণ্থ তর্্য প্রকাে কয়র না, তাই 
ভারত সৌ�ৌদি আরব দ্ারা প্রকাদেত তর্্য খ্দতয়ে সৌিখ্য়ত পায়র না।

মৃতু্যর কারণ দবন্যায়� আরও একদি পদ্ধদতগত অ�ঙ্গদত স্পষ্ট। 
উিাহরণস্বরূপ, ভারতীে কতৃ্থপয়ক্র ময়ত, কুয়েয়ত ৬২% ভারতীে 
অদভবা�ীর মৃতু্য হৃিয়রাগ বা প্রাকৃদতক কারয়ণ হয়ে র্ায়ক। বাহরাইয়নর  
ভারতীে কতৃ্থপক্ বয়লয়ছন, ৪৯% ভারতীে অদভবা�ীর মৃতু্যর কারণ 
“কাদড্থোক অ্যায়রটে” দহ�ায়ব সৌশ্রণীবদ্ধ করা হয়েয়ছ দকন্তু সৌরকড্থ অনু�ায়র 
মাত্র পাঁচ র্ন অদভবা�ী হৃিয়রায়গ আক্ান্ত হয়ে মারা সৌগয়ছন। এই 
অ�ঙ্গদতদি দনয়ি্থে কয়র মৃতু্যর তিন্ত এবং প্রত্যেন পদ্ধদতয়ত দবরাি 
�ম�্যা রয়েয়ছ। বাহরাইয়ন “কাদড্থোক অ্যায়রটে”-এর এত উচ্চ হার 
মৃতু্যর কারণ �নাক্ত করয়ত পদ্ধদতগত ব্যর্্থতার দনয়ি্থে কয়র। কাদড্থোক 
অ্যায়রয়টের অর্্থ হল হৃৎদপয়ন্র স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওো, দকন্তু এদি দক 
কারয়ণ বন্ধ হয়ে সৌগয়ছ তা ব্যাখ্্যা কয়র না। এই র্াতীে মৃতু্য �নয়ি 
মৃতু্যর অন্তদন্থদহত কারণ �ম্য়ক্থ আরও তর্্য অন্তভু্থক্ত করা আবে্যক। 
কুয়েয়ত হাি্থ অ্যািায়কর অ�ামঞ্জ�্যপূণ্থ উচ্চ হার (দবশ্বব্যাপী ৫% মৃতু্য হাি্থ 
অ্যািায়কর কারয়ণ হে) একই দচয়ত্রর প্রদতদনদধ্ত্ব কয়র (হাি্থ অ্যািাক মৃতু্যর 
একদি প্রমাদণত কারয়ণর পদরবয়ত্থ অনুদমত কারণ হয়ত পায়র)। অর্বা এদি 
একদি ইদঙ্গত সৌিে সৌয ভারতীে কতৃ্থপক্ বাহরাইয়নর দচদকৎ�কয়ির দ্ারা 
প্রত্যদেত “কাদড্থোক অ্যায়রটে” সৌর্য়ক ঘয়ি যাওো মৃতু্যয়ক হাি্থ অ্যািায়ক 
ঘয়ি যাওো মৃতু্য দহয়�য়ব পুন্থদবন্যা� করয়ছন । কুয়েয়তর দনর্স্ব প্রকাদেত 
তর্্য আমায়ির বয়ল সৌয, কুয়েয়ত ব�বা�রত ৫২% অদভবা�ীয়ির মৃতু্য ঘয়ি 
রক্ত �ংবহনতয়ন্ত্রও (�াকু্থলার দ�য়টেম) সৌরাগ সৌর্য়ক। সৌকান দববরণ ছািাই 
বাহরাইয়ন ৫৩% অদভবা�ীয়ির মৃতু্যর কারণও একই সৌিখ্ায়না হয়েয়ছ। 
এদি দ্ারা সৌবাঝা যােনা সৌয এ�কল মৃতু্যর সৌক্য়ত্র আ�য়ল দক হয়ছে।

কাতাদর কতৃ্ত্থপক্ দ্ারা প্রকাদেত তয়র্্য মৃতু্যর কারণ নদর্ভুক্ত করার 
পদ্ধদতয়ত আরও �ম�্যার প্রমাণ পাওো যাে।  ২০১০ সৌর্য়ক ২০১৫ 
�াল পয্থন্ত উয়লেখ্য়যাগ্য �ংখ্্যক অ-কাতাদর মৃতু্যর কারণ অর্ানা দহয়�য়ব 
সৌশ্রণীবদ্ধ করা হয়েদছল। ২০১৬ �াল সৌর্য়ক এই �ংখ্্যাগুদল নািকীেভায়ব 
হ্া� সৌপয়েয়ছ, একই �ায়র্ রক্ত �ংবহনতন্ত্র সৌরাগ র্দনত মৃতু্যর �ংখ্্যা 

অনুরূপভায়ব বৃদদ্ধ সৌপয়েয়ছ। ২০১৫ �ায়ল কাতায়রর �রকারী পদর�ংখ্্যায়ন 
দবদভন্ন বেয়�র ৩৭৬ দি অ-কাতাদর মৃতু্যর কারণ অর্ানা দহয়�য়ব সৌশ্রণীবদ্ধ 
করা হয়েদছল যা ২০১৬ �ায়ল ৮২ এ সৌনয়ম এয়�য়ছ। অপরদিয়ক, 
�ংবহনতন্ত্র সৌরাগ র্দনত মৃতু্য পদর�ংখ্্যায়ন ২০১৫ �ায়ল ২২১ সৌর্য়ক বৃদদ্ধ 
সৌপয়ে ২০১৬ �ায়ল হয়েয়ছ ৪৬৪ দি হয়েয়ছ। যদি কাতাদর কতৃ্থপয়ক্র 
অদভবা�ীয়ির মৃতু্য তিন্ত করার পদ্ধদতয়ত সৌকান বি পদরবত্থন না ঘয়ি 
(যার সৌকান প্রমাণ সৌনই), এই পদরবত্থনদি দনয়ি্থে কয়র সৌয ২০১৬ �াল 
সৌর্য়ক অর্ানা কারয়ণ ঘিা অয়নক মৃতু্যয়ক �ংবহনতন্ত্র র্দনত সৌরায়গ ঘিা 
মৃতু্য দহয়�য়ব সৌশ্রণীবদ্ধ করা হয়ছে।

অয়নক �ীমাবদ্ধতা র্াকা �য়্বেও, এ�কল তর্্য অয়নক সৌক্য়ত্র �য়চতনতা 
বৃদদ্ধ কয়র এবং পরবত্থী গয়বষণার দবষেবস্তু দনয়ি্থে কয়র। উিাহরণস্বরূপ, 
কুয়েদত কতৃ্থপক্ কতৃ্থক প্রকাদেত তর্্য, কুয়েদত এবং অ-কুয়েদতরা 
সৌয�কল কারয়ণ মারা যাে তার ধ্ারণা সৌিে এবং সৌিখ্াে সৌয অ-কুয়েদতরা 
র্ন�ংখ্্যার ৬৯% হয়লও সৌিয়ের ৮৯% আত্মহত্যা র্দনত মৃতু্যর দেকার 
অ-কুয়েদতরাই হয়ে র্ায়ক। �ংযুক্ত আরব আদমরাত কতৃ্থপয়ক্র তর্্য সৌর্য়ক 
উপলদধি করা যাে সৌয মৃত অ-আদমরাদত পুরুষ ও মদহলায়ির বেয়�র 
পদর�ীমা উয়লেখ্য়যাগ্যভায়ব দভন্ন। উিাহরণস্বরূপ, ২০১৮ এবং ২০১৯ �ায়ল, 
মারা যাওো পুরুষয়ির ৪৭ েতাংয়ের বে� ২০ সৌর্য়ক ৪৯ বছয়রর ময়ধ্্য 
দছল। মারা যাওো মদহলায়ির মাত্র ২৪ েতাংয়ের বে� এই পদর�ীমার 
ময়ধ্্য দছল। এই তর্্যগুদল র্াতীেতা বা সৌপো দ্ারা দবন্যাদ�ত না, এবং 
আরও গুরুত্বপূণ্থভায়ব এই বেয়�র সৌশ্রদণগুয়লায়ত অ-আদমরাতী পুরুষ এবং 
মদহলায়ির সৌমাি �ংখ্্যা �ম্য়ক্থ সৌকানও তর্্য সৌনই। দবদভন্ন িৃদষ্টয়কাণ সৌর্য়ক 
মৃতু্যর হার গণনা এবং তুলনা করার র্ন্য, সৌকবল মৃতু্যর �দঠক কারণগুদল 
(পদর�ংখ্্যানগত দিক সৌর্য়ক, লব দহয়�য়ব পদরদচত) র্ানাই অপদরহায্থ নে, 
একই�ায়র্ প্রিত্ত র্ন�ংখ্্যার ময়ধ্্য কতর্ন ব্যদক্ত উপদস্থত দছল তা র্ানাও 
অপদরহায্থ সৌযই �ংখ্্যাদি হর দহ�ায়ব পদরদচত। উৎ� এবং গন্তব্য রাষ্ট্র দ্ারা 
প্রকাদেত তয়র্্য একদি গুরুতর ব্যর্্থতা হল হর �ংখ্্যার অভাব।  

তিন্ত ও ক্দতপূরণ 

পূয়ব্থ উদলেদখ্ত তর্্য �ম্দক্থত �ম�্যাগুদল আংদেকভায়ব মৃতু্যর তিন্ত 
�দঠকভায়ব না করয়ত পারার ব্যর্্থতার �ায়র্ যুক্ত। মেনাতিন্ত উপ�াগরীে 
অঞ্চয়ল একদি �ংয়বিনেীল দবষে। সৌ�ৌদি আরয়বর দচদকৎ�কয়ির ময়ত 
মেনাতিন্ত দনেদমতভায়ব করা হে না প্রার্দমকভায়ব ধ্ম্থীে কারয়ণ, ’’অদত 
�য়ন্দহর্নক পদরদস্থদত ব্যতীত মেনাতিন্ত করার দবষয়ে একদি দদ্ধ্া 
কার্ কয়র’’2। কুয়েয়তর দচদকৎ�া গয়বষকরা উয়লেখ্ কয়রয়ছন সৌয সৌিয়ের 
প্যার্য়লাদর্টেয়ির  উপর যতিা �ম্ব ’ইদভয়�য়রেন এিায়নার চাপ র্ায়ক’3 
। কাতায়রর কতৃ্থপক্ বয়লয়ছন, “আইন অনুযােী, দনহয়তর পদরবারয়ক 
অবে্যই মেনাতিয়ন্তর পূয়ব্থ মেনাতিয়ন্তর অনুমদত দিয়ত হয়ব”। তয়ব 
মৃতু্যর কারণ দহয়�য়ব ইনয়ভদ�ভ মেনাতিন্তয়ক গুরুত্ব সৌিো হয়ল এয়ক্য়ত্র 
প্যার্য়লাদর্টেয়ির র্ন্য পদ্ধদতগত এবং প্রযুদক্তগত সৌয বি ধ্রয়নর অগ্রগদত 
�াদধ্ত হয়েয়ছ সৌ� বাস্বতায়ক উয়পক্া করা হয়ব।   

2. Salah Al-Waheeb et al.,”Forensic autopsy practice in the Middle East: comparisons with the West”, Journal of Forensic and Legal Medicine, (February 2015). 
Mohammed Omar Sohaibani, “Autopsy and Medicine in Saudi Arabia”, Annals of Saudi Medicine, (1 May 1993)

3. Salah Al-Waheeb et al.,”Forensic autopsy practice in the Middle East: comparisons with the West” ], Journal of Forensic and Legal Medicine, (February 2015).

https://www.researchgate.net/publication/272523165_Forensic_autopsy_practice_in_the_Middle_East_comparisons_with_the_West
https://www.annsaudimed.net/doi/10.5144/0256-4947.1993.213
https://www.annsaudimed.net/doi/10.5144/0256-4947.1993.213
https://www.researchgate.net/publication/272523165_Forensic_autopsy_practice_in_the_Middle_East_comparisons_with_the_West
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২০১৪ �ায়ল বাহরাইয়নর দচদকৎ�া গয়বষকরা সৌিেদিয়ত ভাচু্থোল মেনাতিন্ত 
চালু করার প্রস্াব সৌিন4। এই ধ্রয়নর মেনাতিন্তগুদল কদম্উয়িড 
সৌিায়মাগ্রাদি (দ�দি) ও ম্যাগয়নদিক সৌর�ন্যান্ ইয়মদর্ং (এমআরআই) ব্যবহার 
কয়র। িয়ল প্যার্য়লাদর্টেরা ধ্ম্থীে অবমাননা বা পাদরবাদরক আপদত্তর ঝঁুদক 
এদিয়ে মৃতু্যর কারণ আরও পুঙ্ানুপুঙ্ভায়ব তিন্ত করয়ত �ক্ম হয়ব। 
২০২১ �ায়লর অয়ক্টাবয়র আবু ধ্াদবর �রকার সৌিয়ে ইয়মদর্ং প্রযুদক্তদির 
প্রবত্থয়নর মাধ্্যয়ম ভাচু্থোল মেনাতিয়ন্তর পদ্ধদত চালু করার সৌঘাষণা সৌিে5।
 
সৌয�ব মৃত শ্রদমকয়ির ঘিনা এই প্রদতয়বিয়ন তুয়ল ধ্রা হয়েয়ছ তায়ির 
কায়রাই মেনাতিন্ত করা হেদন এবং তায়ির মৃতু্য �নি দনয়ি্থে কয়র না 
সৌয তায়ির মৃতু্যর কারণ দনয়ে সৌকায়না অর্্থবহ তিন্ত হয়েদছল। উপ�াগরীে 
অঞ্চয়ল মারা যাওো অদভবা�ী শ্রদমকয়ির মৃতু্যর কারণ তায়ির পদরবায়রর 
কায়ছ সৌবাধ্গম্য কয়র সৌতালার একমাত্র উপাে হয়ছে তায়ির মৃতু্যর কারণ 
�ম্য়ক্থ যর্াযর্ তিন্ত করা। দিদলপাইয়নর কায়ল্থা� দড গুর্ম্যান এদল 
রু্দনের ২০২১ �ায়ল ৪৫ বছর বেয়� সৌ�ৌদি আরয়ব মারা যান। দিদলপাইন 
ছািার আয়গ তার হৃিয়রাগ এবং সৌকায়লয়টেরয়লর �ম�্যা ধ্রা পয়িদছল এবং 
দতদন হৃিযন্ত্রর অবস্থার র্ন্য দনেদমত ওষুধ্ সৌ�বন করয়তন। তবুও, সৌ�ৌদি 
আরয়বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালে কতৃ্থক র্াদর করা মৃতু্য�নয়ি তার মৃতু্যর কারণ 
“অর্ানা” সৌলখ্া হে। কাল্থওয়�র সৌছয়লর ময়ত তার দপতার মৃতু্য তায়ির 
পদরবারয়ক ’’দবধ্বস্ এবং দবভ্ান্ত কয়র তুয়লয়ছ’’।   

দপ্রের্য়নর মৃতু্যর কারণ না র্ানার মানদ�ক চাপ কমায়নার পাোপাদে 
�ুরক্ার অভাব বা অন্যান্য অবয়হলার িয়ল সৌয�কল শ্রদময়কর মৃতু্য হয়েয়ছ 
তায়ির পদরবায়রর র্ন্য ক্দতপূরণ দনদচিত করার র্ন্য যর্াযর্ মৃতু্য তিন্ত 
অপদরহায্থ।  বত্থমায়ন, শ্রদমকয়ির দনয়র্য়িরই বীমা কয়র বা বাধ্্যতামূলক 
বীমা প্রকল্পগুদলয়ত অর্্থ প্রিান কয়র তায়ির পদরবায়রর র্ন্য ক্দতপূরয়ণর 
ব্যবস্থা করয়ত হে, উিাহরণস্বরূপ, বাংলায়িয়ের ওয়ের্ আন্থা�্থ কল্যাণ 
সৌবাড্থ বা দিদলপাইন ওভারদ�র্ ওোক্থার কল্যাণ প্রো�ন দ্ারা পদরচাদলত 
প্রকল্পগুয়লার মাধ্্যয়ম। �ুতরাং, পদরবারগুদলয়ক ক্দতপূরণ প্রিায়নর সৌবাঝা 
উপ�াগরীে সৌিেগুদল বা উৎ� সৌিেগুদলর কতৃ্থপয়ক্র উপর বত্থাে না, বরং 
স্বল্প মরু্দরর শ্রদমকয়ির উপয়রই পয়র।  

স্বল্প মরু্দরর অদভবা�ী শ্রদমকয়ির 
ক্মবধ্্থমান স্বাস্থ্য ঝুঁদক

উপ�াগরীে অঞ্চয়ল স্বল্প মরু্দরর অদভবা�ী শ্রদমকরা র্ীদবকা দনব্থাহ কয়র 
নানা োরীদরক ও মানদ�ক স্বাস্থ্য ঝঁুদকর �মুিখ্ীন হয়ে। এই ঝঁুদকগুদল দবদভন্ন 
মাত্রার দকন্তু, এই �ম্দক্থত গয়বষণা ও প্রদতয়বিন অত্যন্ত অপ্রতুল। দকছু 
ঝুদঁক অন্যগুদলর তুলনাে সৌবদে পদরমাপয়যাগ্য, তয়ব এগুদল ক্মবধ্্থমান 

প্রকৃদতর এবং একদত্রত হয়ল এই ঝঁুদকগুদল মারাত্মক রূপ ধ্ারণ করয়ত 
পায়র।   

তাপ এবং আদ্রতা �ম্দক্থত ঝুঁদক �হয়র্ই পদরমাপ করা যাে এবং 
এয়ক্য়ত্র �ুরক্ার অভাব স্পষ্ট। ২০২০ �ায়ল কুয়েয়তর গয়বষকরা বয়লয়ছন 
অদতদরক্ত তাপমাত্রা অ-কুয়েদত পুরুষয়ির ’’মৃতু্যর ঝুঁদক িুই সৌর্য়ক দতনগুণ 
বাদিয়ে সৌিে’’6। ২০১৯ �ায়ল প্রকাদেত একদি গয়বষণাে কাতায়র সৌনপাদল 
অদভবা�ী শ্রদমকয়ির মৃতু্যর �ায়র্ তাপমাত্রার  �ম্ক্থ পাওো সৌগয়ছ7।  
দনউ ইেক্থ দবশ্বদবি্যালয়ের অধ্্যাপক নাতাো ইস্ান্দার গয়বষণার মাধ্্যয়ম  
কাতায়রর দনম্থাণ স্থানগুদলয়ত শ্রদমকয়ির উপর দনম্নরূপ তায়পর প্রভাব 
ব্যাখ্্যা কয়রয়ছন-

অদতদরক্ত তাপ তায়ির সৌিহয়ক ধ্বং� কয়র দিয়েয়ছ; তায়ির বদম হে, মার্া 
ও েরীর ব্যার্া কয়র, হঠাৎ শ্বা�কষ্ট হে, এবং মায়ঝ ময়ধ্্য ক্াদন্ত সৌর্য়ক এত 
তীব্র োরীদরক সৌবিনা হে সৌয দিয়নর সৌেয়ষ তারা খ্াবার সৌখ্য়ত, পদরষ্ার- 
পদরছেন্ন হয়ত এমনদক সৌপাোক পালিায়ত অক্ম হয়ে যান। তায়ির েরীর 
রু্য়ি কাঁপুদন আয়� এবং িু�কুদি দবস্ার কয়র। এগুদল অদতদরক্ত তায়প 
কার্ করার চায়পর িয়ল অঙ্গ-প্রত্যয়ঙ্গর উপর দবরূপ প্রভায়বর �ূচক8। 

অদভবা�ী শ্রদমকয়ির উপর দবরূপ পদরয়বে র্দনত ঝুঁদকহ্া� মূলক সৌকান 
আইন উপ�াগরীে সৌিেগুদলর সৌকানদিয়তই সৌনই। প্রদতদি সৌিে একদি 
প্রার্দমক গ্রীষ্মকালীন কম্থ-ঘন্টা �ম্দক্থত নীদত সৌময়ন চয়ল যা গ্রীয়ষ্মর 
মা�গুদলয়ত দিয়নর দনদি্থষ্ট �ময়ে কায়র্র উপর দনয়ষধ্াজ্া আয়রাপ কয়র। 
দিয়ন কত ঘন্টা এবং বছয়রর সৌকান মা�গুদলয়ত এই দনয়ষধ্াজ্া সৌময়ন 
চলা হয়ব তায়ত উয়লেখ্য়যাগ্য অ�ঙ্গদত রয়েয়ছ এবং এর িয়ল এই �ুরক্া 
নীদতদি অকায্থকর ও অনবজ্াদনক রূপ ধ্ারণ কয়রয়ছ।

সৌনপায়লর সৌবাম বাহািুর সৌকদ� ২০২১ �ায়লর সৌম মায়� মাত্র ৩০ বছর 
বেয়� কাতায়র মারা যান। মৃতু্যর �মে  দতদন দনম্থাণ দেয়ল্প কম্থরত দছয়লন। 
দতদন তার পদরবারয়ক বয়লদছয়লন সৌয তার কায়র্র চাপ অত্যাদধ্ক। ২০২১ 
�ায়লর ১০ সৌম রাত ১০িে সৌবাম ঘুমায়ত যান। পরবত্থী �কায়ল তার 
�হকম্থীরা তায়ক তার দবছানাে মৃত অবস্থাে পান। মৃতু্য �নিদি, সৌযদি 
সৌবায়মর পদরবার ভাইিাল �াইন� পাি্থনারদেপয়ক সৌিদখ্য়েদছয়লন, তায়ত 
সৌবায়মর মৃতু্যর প্রত্যদেত কারণ দছল “প্রাকৃদতক কারয়ণ হৃি-স্পন্দন বন্ধ 
হয়ে যাওো”। তার মৃতু্য বছয়রর এমন এক �ময়ে ঘয়িদছল যখ্ন কায়র্র 
�ময়ের উপয়র সৌকান দনয়ষধ্াজ্া দছল না যদিও তার মৃতু্যর আয়গর দিন 
তাপমাত্রা সৌপঁয়ছদছল ৪০ দডদগ্র সৌ�দন্টয়গ্রয়ড9।  

দচদকৎ�া গয়বষকরা দবশ্বা� কয়রন সৌয উপ�াগরীে অঞ্চয়ল অদভবা�ী 
শ্রদমকরা িীঘ্থস্থােী দকডদন সৌরায়গ (CKDnt) ভুগয়ছন, যা অদতদরক্ত 
তাপমাত্রাে কয়ঠার পদরশ্রম করা পুরুষয়িরয়ক তুলনামূলকভায়ব সৌবদে 
আক্মণ কয়র। উপ�াগরীে অঞ্চয়ল অদভবা�ী শ্রদমক র্ন�ংখ্্যার ময়ধ্্য 

4. Eamon Tierney et al.,”Is It Time for a Virtual Autopsy Service in Bahrain?”, Bahrain Medical Bulletin, (December 2014). See information on post-mortems at the 
website of the British Embassy in Bahrain.

5. Abu Dhabi Government Media Office, “Department of Health Abu Dhabi Introduces Virtual Autopsy for Mortuary Investigations”, (24 October 2021).
6. Barak Alahmad, Ahmed F. Shackarchi et al., “Extreme temperatures and mortality in Kuwait: Who is vulnerable?”, Science of the Total Environment, vol. 732, (25 

August 2020).
7. Bandana Pradan, Tord Kjellstrom, Dan Atar, Puspa Sharma, Birendra Kayastha, Ghita Bhandari, Pushkar K. Pradhan, “Heat Stress Impacts on Cardiac Mortality in Nepali 

Migrant Workers in Qatar”, Cardiology, 2019.
8. Natasha Iskander, “Does Skill Make Us Human?: Migrant Workers in 21st-Century Qatar and Beyond”, Princeton University Press, (November 2021).
9. Historical daytime temperature data available at timeanddate.com and May 2021 temperatures for Doha available at https://www.timeanddate.com/weather/qatar/

doha/historic?month=5&year=2021

https://www.researchgate.net/publication/270106340_Is_It_Time_for_a_Virtual_Autopsy_Service_in_Bahrain
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/department-of-health-abu-dhabi-introduces-virtual-autopsy-for-mortuary-investigations/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32438154/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/heat-stress-impacts-on-cardiac-mortality-in-nepali-migrant-workers-in-qatar/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/heat-stress-impacts-on-cardiac-mortality-in-nepali-migrant-workers-in-qatar/
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691217567/does-skill-make-us-human
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এই সৌরায়গর প্রািুভ্থাব �ম্য়ক্থ তর্্য এবং গয়বষণার অভাব রয়েয়ছ, তয়ব 
২০১৯ �ায়লর র্ানুোদর-রু্লাই  মায়� সৌনপায়লর একদি পদরয়ষবা সৌকন্দ্র 
পদরচাদলত গয়বষণাে পাওো সৌগয়ছ সৌয উপ�াগরীে অঞ্চল এবং মালয়েদেো 
সৌর্য়ক দিয়র আ�া সৌনপাদল অদভবা�ী শ্রদমকয়ির ময়ধ্্য িীঘ্থস্থােী দকডদন 
সৌরায়গর প্রািুভ্থাব সৌবদে10।

উপ�াগরীে অঞ্চয়লর তাপ ও আদ্র্থতার বাইয়রও সৌ� অঞ্চয়লর দনযুক্ত 
শ্রদমকয়ির অন্যান্য পদরয়বেগত ঝঁুদকর মুয়খ্ামুদখ্ হয়ত হে। ২০১৯ 
�ায়লর একদি গয়বষণাপয়ত্র ২০০০ সৌর্য়ক ২০১৬ �াল পয্থন্ত ১৭ বছয়রর 
�মেকায়ল কুয়েয়ত বােুর গুণগত মান এবং মৃতু্যর �ম্ক্থ অনু�ন্ধান করা 
হয়েয়ছ11।  প্রদতয়বিয়নর উপ�ংহায়র বলা হে সৌয “িূদষত বােুর �ংস্পে্থ 
অ-িুঘ্থিনার্দনত মৃতু্যর ঝুঁদক বাদিয়ে সৌিে এবং এই ঝুঁদক অ-কুয়েদত 
পুরুষ এবং প্রাপ্তবেস্য়ির র্ন্য সৌবদে”।    

এই ঝুঁদকগুদল অস্বাস্থ্যকর কায়র্র অবস্থা, সৌযমন অত্যদধ্ক কম্থ-ঘণ্ার 
কারয়ণ আরও র্দিল রূপ ধ্ারণ কয়র। অত্যদধ্ক কম্থ-ঘণ্ার র্ন্য 
সৌ�দরয়ব্রাভা�কুলার সৌরাগ সৌযমন সৌ্রিাক এবং কাদড্থওভা�কুলার সৌরাগ, 
সৌযমন হাি্থ অ্যািাক সৌর্য়ক অ�ুস্থতা ও অক্মতার �ম্াবনা বাদিয়ে সৌিে। 
তাই, কায়র্র �মে বৃদদ্ধর িয়ল সৌবয়ি যাে এ�ব ঝুঁদকও12। সৌপোগত 
স্বাস্থ্য দবয়েষজ্রা পুরুষয়ির সৌপোগত সৌরাগ র্দনত মৃতু্যর অ�ামঞ্জ�্যপূণ্থ 
উচ্চ হায়রর (দবশ্বব্যাপী সৌমাি সৌপোগত সৌরাগ র্দনত মৃতু্যর ৮০ েতাংয়ের 
ভুক্তয়ভাগী পুরুয়ষরা) কারণ দহয়�য়ব িােী কয়রয়ছন তায়ির ভারী কাদেক 
শ্রম দনভ্থর সৌপোগুদলয়ক13।

দনম্থান �হ এধ্রয়নর দেল্প সৌক্য়ত্রর শ্রদমকরা যর্াযর্ সৌপোগত স্বাস্থ্য ও 
�ুরক্া অনুেীলয়নর অভায়ব োরীদরক স্বায়স্থ্যর ঝুঁদকর মুয়খ্ামুদখ্ হে। 
উিাহরণস্বরূপ, মাস্ায়ির �ুলতান কাবু� দবশ্বদবি্যালয়ের দ�দভল এবং 
আদক্থয়িকচারাল ইদঞ্জদনোদরং দবভায়গর গয়বষকয়ির ময়ত “দনম্থাণ দেয়ল্প 
সৌপোগত স্বাস্থ্য ও �ুরক্া �ম্য়ক্থ জ্ান এবং তয়র্্যর অভাব রয়েয়ছ” 
এবং তাঁরা এই �ম্দক্থত দবধ্ায়নর বাস্বােয়ন উয়লেখ্য়যাগ্য পার্্থক্য র্াকার 
দবস্াদরত প্রমাণ দিয়েয়ছন14। রু্লহা� উদদিন বাংলায়িয়ের িাঙ্গাইল সৌর্লার 
৩৭ বছর বে�ী একর্ন কৃষক দছয়লন। দতদন ২০১৭ �ায়লর অয়ক্টাবয়র 
মারা যান যখ্ন তার �ুপারভাইর্ার তায়ক অদসিয়র্ন দ�দলন্ার ছািাই 
একদি দনকােী লাইয়ন প্রয়বে করার দনয়ি্থে সৌিন। তার পদরবার ভাইিাল-
�াইন� পাি্থনারদেপয়ক বয়লয়ছ সৌয তার মৃতু্যর পদরদস্থদত দনয়ে সৌকানও 
তিন্ত হেদন এবং তার মৃতু্য �নয়ি সৌলখ্া হয়েয়ছ তার মৃতু্য হয়েয়ছ হৃিদপন্ 
এবং শ্বা� বন্ধ হয়ে যাওোর কারয়ণ। ২০১৮ �ায়লর নয়ভম্বয়র সৌ�ৌদি 
আরয়ব মারা যাওোর �মে আদিল দরোয়র্র বে� দছল মাত্র ২২ বছর। 
তার মা ভাইিাল-�াইন� পাি্থনারদেপয়ক বয়লয়ছন সৌয তার কম্থস্থায়নর 
অবস্থা অত্যদধ্ক খ্ারাপ দছল এবং তারা সৌবদেরভাগ �মে সৌকানও তিারদক 

ছািাই কার্ করয়তন। দনম্থাণ স্থায়ন �বাই অনদভজ্ও দছয়লন- তারা 
ভুলবেত এমন র্ােগাে একদি মই স্থাপন কয়রদছয়লন যা ববিু্যদতক 
তায়রর �ংস্পয়ে্থ এয়�দছল। তারা �বাই দবিু্যৎসৃ্পষ্ট হন। এয়ত িুইর্ন 
গুরুতর আহত হে এবং বাদক িুইর্ন মারা যাে। আদিয়লর মৃতু্য �নয়ি 
সৌলখ্া হয়েয়ছ সৌয তার মৃতু্য “ববিু্যদতক েি্থ �াদক্থয়ির” কারয়ণ হয়েয়ছ এবং 
এই মৃতু্যয়ক “প্রাকৃদতক” বয়ল উয়লেখ্ করা হয়েয়ছ। 

যদিও এই দবয়েষ ঝুঁদকগুদল পুরুষ কম্থীয়ির অ�ামঞ্জ�্যপূণ্থভায়ব প্রভাদবত 
কয়র তয়ব অদভবা�য়নর দলঙ্গ-�ম্দক্থত দিকগুদল সৌর্য়ক সৌবাঝা যাে সৌয 
মদহলারাও তায়ির কম্থস্থায়ন তীব্র ঝঁুদকর ময়ধ্্য রয়েয়ছ। এদি প্রদতদষ্ত 
�ত্য সৌয গৃহকম্থ মদহলায়ির োরীদরক, মানদ�ক এবং সৌযৌন দনয্থাতয়নর 
ঝুঁদক বাদিয়ে সৌতায়ল এবং এই দনয্থাতনগুদলর ঘিনা  উপ�াগরীে অঞ্চয়ল 
ব্যাপকভায়ব নদর্ভুক্ত করা হয়েয়ছ। দহউম্যান রাইি� ওোয়চর ওমান ও 
�ংযুক্ত আরব আদমরায়তর গৃহকম্থীয়ির ওপর দনয্থাতয়নর ঘিনা নদর্ভুক্ত 
করা একদি প্রদতয়বিয়ন বলা হয়েয়ছ সৌয �াক্াৎকার সৌনওো ৮৭ র্ন 
গৃহকম্থীর ময়ধ্্য ২১ র্নই “উপ�াগরীে অঞ্চয়ল সৌোষণমূলক কায়র্র 
অবস্থার কারয়ণ দিয়র আ�ার পর মানদ�ক বা স্বাস্থ্যগত �ম�্যার �মুিখ্ীন 
হয়েয়ছন’’15। ২০১০ �ায়ল মাইগ্রান্ট�-রাইি ডি অগ্থ উয়লেখ্ কয়রয়ছ  
কুয়েয়ত প্রাে প্রদত ২ দিয়ন একর্ন গৃহকম্থী আত্মহত্যা কয়র16। ২০১২ 
�ায়ল সৌিাহার হামাি হা�পাতায়লর মনয়রাগ দবভায়গর একর্ন দবয়েষজ্ 
একদি স্থানীে �ংবািপত্রয়ক বয়লদছয়লন সৌয প্রদতদিন ১২ সৌর্য়ক ১৫ 
র্ন গৃহকম্থী হা�পাতায়ল আয়�ন উয়দ্গ ও আত্মহত্যার প্রয়চষ্টার �ায়র্ 
সৌমাকাদবলা করার র্ন্য �াহায়য্যর সৌখ্াঁয়র্17। 

অয়নক অদভবা�ী শ্রদমকয়ক িীঘ্থস্থােী মানদ�ক চায়পর মুয়খ্ামুদখ্ হয়ত হে 
যা তায়ির মানদ�ক ও োরীদরক স্বায়স্থ্যর উপর ক্দতকারক প্রভাব সৌিলয়ত 
পায়র তারা িীঘ্থ �মে তায়ির পদরবার সৌর্য়ক িূয়র র্ায়ক (এবং গাহ্থস্থ্য 
কম্থীরা প্রােই �ামাদর্ক �হােতার কাঠায়মা সৌর্য়ক বদঞ্চত র্ায়ক); তায়ির 
কম্থ ঘণ্া িীঘ্থ এবং কম্থ পদরয়বে অয়নকয়ক্য়ত্র অবমাননাকর; তায়ির 
বা�স্থান �ংকীণ্থ ও অস্বাস্থ্যকর; এবং তারা প্রােই নানা ধ্রয়নর গুরুতর 
দনয্থাতয়নর ভুক্তয়ভাগী হন। এই দবষয়ে গয়বষণা এবং তয়র্্যর স্পষ্ট অভাব 
রয়েয়ছ - সৌযমন উপ�াগরীে মানদ�ক দবয়েষজ্রা উয়লেখ্ কয়রয়ছন সৌ�ই 
অঞ্চয়ল অদভবা�ী শ্রদমকয়ির মানদ�ক স্বাস্থ্য �ম্দক্থত নদর্, গয়বষণা ও 
প্রদতয়বিন অপ্রতুল18।    

২০১৮ �ায়লর একদি গয়বষণাে সৌিখ্া সৌগয়ছ সৌয সৌনপায়লর ৪০৩ র্ন 
অদভবা�ী শ্রদময়কর প্রাে এক-চতুর্্থাংে মানদ�ক স্বাস্থ্য র্দনত �ম�্যার কর্া 
র্াদনয়েয়ছন। গয়বষণাদির উপ�ংহায়র বলা হয়েয়ছ সৌয “স্ব-প্রদতয়বিনকৃত 
স্বাস্থ্য �ম�্যা এবং কম্থ-পদরয়বয়ের ময়ধ্্য �ম্ক্থ একদি গুরুত্বপূণ্থ দবষে 
এবং এই �ংক্ান্ত সৌনপাল এবং গন্তব্য সৌিেগুদলর নীদতদনধ্্থারকয়ির �য়চতন 
হওো উদচৎ19।  সৌকরালার একদি �মীক্াে সৌিখ্া সৌগয়ছ সৌয অন্যান্য সৌিয়ের 
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13. See Paivi Hamalainen, Juka Takala, Kaija Leena Saarela, “Global Estimates of Fatal Work-Related Diseases,” American Journal of Industrial Medicine 50, 2007, p. 29.
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�য়ঙ্গ তুলনা করা হয়ল উপ�াগরীে অঞ্চয়লর অদভবা�ী শ্রদমকয়ির ময়ধ্্য 
পাওো উচ্চ রক্তচায়পর হার উয়লেখ্য়যাগ্যভায়ব সৌবদে দছল20।  সৌকরালার 
শ্রদমক আইর্াক র্ন ভাদক্থ  চাকদর হারায়নার পাঁচ মা� পয়র উপ�াগরীে 
অঞ্চয়ল মারা যান। তার মৃতু্যর �াত �প্তাহ পয়রও তার দনয়োগকত্থা তার 
পদরবারয়ক তার অবদেষ্ট মরু্দর পদরয়োধ্ কয়র নাই। তার স্তী দবশ্বা� 
কয়রন সৌয পদরবার সৌর্য়ক দবদছেন্নতা এবং মানদ�ক চাপ তার মৃতু্যর 
র্ন্য আংদেকভায়ব িােী দছল। দতদন বয়লন “তার বনু্ধরা তার পদরদস্থদত 
�ম্য়ক্থ অবগত দছল দকন্তু এ ব্যাপায়র দতদন কখ্নই আমায়ির র্ানানদন।” 
তার মৃতু্য আনুষ্াদনকভায়ব নদর্ভুক্ত করা হয়েয়ছ প্রাকৃদতক কারয়ন (হাি্থ 
সৌিইদলউর) দহ�ায়ব। 

সৌকাদভড-১৯ মহামারীর িয়ল অদভবা�ী শ্রদমকয়ির স্বাস্থ্য ঝঁুদক আরও 
সৌবয়ি সৌগয়ছ। কুয়েদত গয়বষক েদরি আল�লিায়নর ময়ত “সৌকাদভড-
১৯ এর প্রািুভ্থায়বর কারয়ণ অদভবা�ীয়ির ভোবহ আবা�ন পদরদস্থদতর 
আরও অবনদত হয়েয়ছ।” ঘন র্নব�দতপূণ্থ বা�স্থায়নর কারয়ণ �ামাদর্ক 
িূরত্ব এবং হাত সৌধ্াোর দনয়ি্থোবলীর সৌময়ন চলা িুস্র। উপরন্তু, কারদিউ 
আইয়নর প্রয়োগ এখ্ায়ন কয়রানা দবস্ায়রর র্ন্য একদি আিে্থ পদরয়বয়ের 
�ৃদষ্ট কয়র অদভবা�ী  শ্রদমকয়ির মানদ�ক ও োরীদরক িুি্থোর দছিমহয়ল 
কারারুদ্ধ কয়রয়ছ21।  সৌ�ৌদি আরয়ব েত েত ইদর্ওদপোন অদভবা�ী ২০২০ 
�ায়ল সৌিয়ে সৌিরত যাওোর অয়পক্াে অবা�য়যাগ্য পদরদস্থদতয়ত আিক 
অবস্থাে  দছয়লন। দহউম্যান রাইি� ওোচ অদভবা�ীয়ির �ায়র্ কর্া বয়ল 
র্ানয়ত সৌপয়রয়ছ সৌয ৩০০ সৌর্য়ক ৫০০ র্ন মদহলা ও সৌময়েয়িরয়ক একদি 
ঘয়র আিয়ক রাখ্া হয়েদছল যা দছল অত্যন্ত র্নাকীণ্থ22।  মাইগ্রান্ট�-রাইি 
ডি অয়গ্থর প্রদতয়বিন অনুযােী কয়রানা মহামারী  উপ�াগরীে সৌিেগুদলয়ত 
অদভবা�ী শ্রদমকয়ির মানদ�ক স্বায়স্থ্যর দবপয্থে সৌডয়ক এয়নয়ছ23।  

কয়রানা পদরদস্থদত অদভবা�ী শ্রদমকয়ির র্ন্য স্বাস্থ্যয়�বা ব্যবস্থার 
পদ্ধদতগত �ম�্যাগুদল স্পষ্টভায়ব প্রদতদষ্ত কয়রয়ছ। সৌযমন, সৌ�বা সৌপয়ত 
হয়ল অদভবা�ীয়ির স্বাস্থ্য কায়ড্থর প্রয়োর্ন হে যা দনভ্থর কয়র তায়ির 
দনয়োগকত্থায়ির উপর। ২০২০ �ায়লর কনরাড অ্যায়ডদনউর দটেিতুং 
এর একদি প্রদতয়বিয়ন উয়লেখ্ করা হয়েয়ছ সৌয অদভবা�ী শ্রদমকয়ির 
স্বায়স্থ্যয়�বা ব্যবস্থাে মহামারীর �মে দকছু ইদতবাচক পিয়ক্প সৌনওো 
হয়েয়ছ, উিাহরণস্বরূপ সৌ�ৌদি আরব এবং �ংযুক্ত আরব আদমরাত 
অদভবা�ী শ্রদমকয়ির দনদব্থয়েয়ষ তায়ির অদভবা�ন টে্যািা� দবয়বচনাে না 
সৌরয়খ্ দবনামূয়ল্য দচদকৎ�া গ্রহয়ণর অনুমদত দিয়েদছল। তয়ব তায়ির ময়ত 
মহামারীর িয়ল সৌবকার এবং বীমাহীন অদভবা�ীয়ির �ংখ্্যা বৃদদ্ধর কারয়ণ 
আরও সৌবদে �ংখ্্যক অদভবা�ীরা স্বাস্থ্য দনরাপত্তাহীনতার মুয়খ্ামুদখ্ হয়ব 
এবং �ম�্যাদি প্রকি হয়ব অদনেদমত অদভবা�ীয়ির র্ন্য24।  উপ�াগরীে 
অঞ্চয়লর দচদকৎ�য়করা স্বাস্থ্যবীমার গুরুত্ব এবং অদভবা�ী শ্রদমকয়ির 
িীঘ্থ �মে দচদকৎ�া সৌ�বা না সৌনওোর প্রবণতার উয়লেখ্ কয়রয়ছন, যার 
িয়ল তায়ির স্বায়স্থ্যর দ্রুত অবনদত ঘয়ি। বাহরাইয়নর আয়মদরকান দমেন 
হা�পাতায়লর ডঃ বাবু রামচন্দ্রন বয়লন, “বাহরাইয়ন দচদকৎ�া সৌ�বা 
অবে্যই ব্যেবহুল, তাই তারা ওষুধ্ ক্ে কয়র ন, সৌকননা �বার ইনু্য়রন্ 
র্ায়ক না25।” 

কাতার িাউয়ন্েন এবং কাতায়রর র্র্্থিাউন দবশ্বদবি্যালে প্রকাদেত 
কাতায়রর ২০১৯ �ায়লর একদি নীদতমালার �ংদক্প্ত দববরয়ণ উয়লেখ্ 
করা হয়েয়ছ সৌয স্বাস্থ্য কায়ড্থর অনুপদস্থদত অদভবা�ী শ্রদমকয়ির উপর 
“অপদর�ীম সৌবাঝা চাদপয়ে সৌিে”। নীদতমালাে দনয়োগকত্থারা তায়ির 
কম্থীয়ির যর্া�ময়ে কাতায়রর আইদড এবং স্বাস্থ্য কাড্থ প্রিান দনদচিত 
করার র্ন্য কয়ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করার �ুপাদরে কয়র26।  
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