
 

 

প্রেস বিজ্ঞবি  

 

প্রিসরকারী স্বাস্থ্যসসিাদানকারী েবিষ্ঠাসনর প্রসিার মান উন্নয়সনর উপায় লাইসসন্সিং: 

আইবসবিবিআর,বি-এর একটি গসিষণার ফলাফল 

 

ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০২২ 

 

আজ আইসিসিসিআর,সি মহাখালী ক্যাম্পাসি িযাটা ফর ইম্পযাক্ট এিং আইসিসিসিআর,সি য ৌথ 

এক্টট িাংিাসিক্ িভার মাধ্যসম িাংলাসিসের যিিরক্ারী স্বাস্থ্যখাসে লাইসিন্সং জটটলো সিসে 

আসলাচিার আসোজি ক্সরসে।  আইসিসিসিআর,সি-র িাম্প্রসেক্ এক্টট গসিষণার ফলাফল এই 

আসলাচিা িভাে উপস্থ্াপি ক্রা হে। 

 

সিগে ১৯৭০ যথসক্ িাম্প্রসেক্ ক্াল প যন্ত িাংলাসিসের স্বাস্থ্যখাে এিং িামান্জক্ িূচসক্র উন্নসে 

উসেখস াগয এিং এই উন্নেসির যপেসি অিযেম অিিাি যরসখসে যিেিযাপী িরক্ারী, 

যিিরক্ারী এিং িযান্িগে স্বাস্থ্যসিিা প্রসেষ্ঠাি ।  ১৯৮০ যথসক্ যিসে যিিরক্ারী স্বাস্থ্যসিিা 

প্রিািক্ারী প্রসেষ্ঠাসির িংখযা দ্রুে িনৃ্ি পাে  ার মসধ্য রসেসে মা ও িিজােসক্র স্বাস্থ্য 

পসরসষিা।  িেযমাসি যিসের প্রাে ৮০% হািপাোল যিিরক্ারী স্বাস্থ্যখাসের আওোভুি।  

ক্রমিধ্ যমাি িংখযার ক্ারসণ এিসির পসরচালিাে আসে িটিক্ িযিস্থ্াপিার অভাি।  ইউিাইসটি 

যেটি এসজন্স ফর ইন্টারিযােিাল যিসভলপসমন্ট (ইউএিএআইসি)-র িহস াগীোে 

আইসিসিসিআর,সি ২০১৯ যথসক্ ২০২০ িমেিীমার মসধ্য িাংলাসিসের যিিরক্ারী স্বাস্থ্যসিিা 

প্রিািক্ারী প্রসেষ্ঠাসির লাইসিন্সং গ্রহণ সিসে গসিষণা পসরচালিা ক্সর। 

 

২০১৯-২০ িাসল ক্রা এই গসিষণা যথসক্ জািা  াে গসিষণা চলাক্ালীি িমসে যক্িল ৬% 

যিিরক্ারী স্বাস্থ্যসিিািািক্ারী প্রসেষ্ঠাসির লাইসিস রসেসে এিং ৫৯% প্রসেষ্ঠাসির িেুি 

লাইসিস/লাইসিস িিােি প্রন্ক্রোধ্ীি।  এক্ই িাসথ লাইসিন্সং জটটলোও এই গসিষণাে উসি 

এসিসে।  ১৯৮২ িাসলর অধ্যাসিে অিুিাসর লাইসিন্সং-এর যক্াসিা সিসিযষ্ট িমেিীমা িা ো 

লঙ্ঘসির োন্ির সিসিযেিা যিই।  প্রসেষ্ঠাসির মাসলক্গণও লাইসিস িিােি সিলসের ক্ারণিমূহ 

জািাি,  ার মসধ্য রসেসে ১) লাইসিন্সং বিধ্োর িংসিপ্ত িমেিীমা; ২) ক্েৃযপসির সিক্ট 

এক্াসধ্ক্ োড়পত্র জমা যিওোর প্রসোজিীেো; ৩) যোট প্রসেষ্ঠাসির আসিিিপত্র বেসরর 

প্রন্ক্রোর িীসমে িযিস্থ্াপিা িমো; ৪) আসিিিপত্র অিুসমািসির িীর্ য িমেিীমা; ৫) 

আসিিিপসত্র  থা থ সফিিযাসক্র অভাি; এিং ৬) যোট সিসিসক্র যিসত্র চড়া লাইসিন্সং সফ। 

 

১৯৮২ এর অধ্যাসিসে যিিরক্ারী স্বাস্থ্যসিিািািক্ারী প্রসেষ্ঠাসির লাইসিস-এর জসিয িােটট 

িাধ্যোমূলক্ েসেযর উসেখ রসেসে।  ২০১৯-২০ িাসল ক্রা এই গসিষণা যথসক্ জািা  াে, 



 

 

মূলযােিকৃ্ে প্রসেষ্ঠাসির ৯০% িােটটর মসধ্য সেিটট েেয যমটাসে িিম হসেসে,  ার মসধ্য আসে: 

প্রসেটট যরাগীর জসিয  াসথাপ ুি জােগা, েীোেপ সিেসিে অপাসরটটং সথসেটার এিং অন্তে 

এক্জি সিসেষসের উপসস্থ্সে।  েসি, সচসিে েসেযর িাসথ অিুিসে যোর িুরসের আংসেক্ ক্ারণ 

অস্পষ্ট িংো এিং মািিম্মে িযিস্থ্ার িাসথ সিেসমর পসরষ্কার মূলযােসির অভাসি।  সক্েু 

িাধ্যোমূলক্ েেয য মি িংক্রামণ সিেিণ, প্রসোজিীে িরোম এিং ওষুসধ্র যিসত্র সিম্নমাসির 

অিুিসে যোর প্রমাণ পাওো যগসে। 

 

উপরন্তু, ২০১৯-২০ িাসল ক্রা এই গসিষণা যথসক্ জািা  াে, লাইসিস পাওোর জিয প্রসোজিীে 

িসথর প্রাপযোর মসধ্য োরেময সেল,  া প্রসেষ্ঠাসির মাসলক্গণ লাইসিস-এর সিলসের ক্ারণ 

সহসিসি েুসল ধ্সরি, এর মসধ্য রসেসে টযাক্স িাটটযসফসক্ট (৮৬%) এিং ভযাট িাটটযসফসক্ট (৫৮%) 

 া যোট এিং িহৃৎ প্রসেষ্ঠাসি িযাপক্ভাসি উপসস্থ্ে (৮৬%)।  এিভােরিসমন্টাল সিোসরস 

িাটটযসফসক্ট (৩২%) এিং িারসক্াটটক্স লাইসিসসি (২৫%) এর প্রাসপ্ত ক্টিি িসল প্রসেসিিসি 

উসি আসি, এিং যোট প্রসেষ্ঠাসির জিয উভে লাইসিসসর প্রাসপ্তই অসিক্ জটটল। 

 

২০১৯ িাসল এই মূলযােিটট িংর্টটে হে  ার ফলাফল িংসিষ্টসির জািাসিা হে ২০২০ িাসল।  

এই ফলাফসলর সভসিসে স্বাস্থ্য অসধ্িপ্তসরর (সিন্জএইচএি) হািপাোল পসরসষিা িযিস্থ্াপিা 

(এইচএিএম) ইউসিট দ্বারা যিেসক্েু পিসিপ যিওো হসেসে।  ি. িুসপ্রো িরক্ার, যপ্রাগ্রাম 

মযাসিজার, এইচএিএম, সিন্জএইচএি এই ২০১৯ মূলযােসির উপর সভসি ক্সর সিন্জএইচএি 

গহৃীে পিসিপগুসলা িভাে উপস্থ্াপি ক্সরি।  োর অিুিরসণ ি. যেখ িাউি আিিাি, যিপুটট 

সিসরক্টর (হািপাোল), এইচএিএম, সিন্জএইচএি ইউসিসটর ভসিষযৎ উসিযাসগর ক্থা জািাি।   

 

সচফ অফ পাটটয, সরিাচয ফর সিসিেি যমক্ারি অযাসক্টসভটট এিং আইসিসিসিআর,সি-র মযাটাি যাল 

অযান্ড চাইল্ড যহলথ সিসভেসির (এমসিএইচসি) সিসিের সিসরক্টর ি. োমি্ এল আসরসফি 

গসিষণার ফলাফল উপস্থ্াপি ক্সরি।  িভাে উপসস্থ্ে সেসলি ইউএিএআইসি-র সিসিের সরিাচয, 

মসিটসরং, ইভযালুসেেি অযান্ড লাসি যং অযািভাইজার ি. ক্ান্তা জাসমল; ি. সফিা যমহরাি, ি. 

সরোি মাহমুি এিং ইউএিএআইসি।  ি. ক্ামরুি িাহার, গসিষণা প্রধ্াি (এমসিএইচসি), 

আইসিসিসিআর,সি; ি. সমজািুর রহমাি, ক্াসি সিসরক্টর, িযাটা ফর ইম্পযাক্ট; িুন্িো খাি, 

িসলজ মযাসিজসমন্ট অযান্ড ক্সমউসিসক্েস যস্পোসলে িযাটা ফর ইম্পযাক্ট; ি. েসরফ উদ্দীি 

যলাটাি, সরিাচয ইিসভসেসগটর, আইসিসিসিআর,সি িভাে উপসস্থ্ে সেসলি। 

 

সিসেষেরা চযাসলঞ্জ যমাক্াসিলার ওপর যজার যিি ১) ২০১৬ িাসলর খিড়া সিসিযসেক্া িংসোধ্ি 

এিং অিুসমািি  া ১৯৮২ এর অধ্যাসিসে সিেম ও পিসে  ুি ক্সর; ২) িক্ল যিিরক্ারী 

স্বাস্থ্যসিিািািক্ারী প্রসেষ্ঠাসির পসরিে যসির জিয প্রসোজিীে মািি িম্পসির অিুমাি; ৩) 



 

 

অিুিসে যোর ট্র্যাসক্ং ও মসিটসরং-এর সিক্ল্প পিসের অিুিন্ধাি, য মি িযামপল অসিটটং; ৪) 

সিন্জএইচএি-এর যিেৃসে সিসভন্ন িরক্ারী সিভাসগর িাসথ আসলাচিা। 

 

এই আসলাচিা িভা িযাটা ফর ইম্পযাক্ট, িথ য ক্যাসরাসলিা সিশ্বসিিযালে, চযাসপল সহল; এিং 

আইসিসিসিআর,সি  ুগ্মভাসি পসরচালিা ক্সরসে এিং এসে িহােো ক্সরসে ইউএিএআইসি।   
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NOTES TO EDITORS  

 

আইবসবিবিআর,বি  

আইসিসিসিআর,সি িাংলাসিসে অিসস্থ্ে এক্টট আন্তজযাসেক্ গসিষণা যক্ন্দ্র।  ১৯৬০ িাসল 

প্রসেটষ্ঠে হসে য  িক্ল মািুষ িাসরসযযর মসধ্য িাি ক্সর োসির সক্ভাসি স্বল্প খরসচ সিসভন্ন 

স্বাস্থ্যজসিে িমিযার িমাধ্াি ক্রা িম্ভি যি সিষসে গসিষণা ক্সর এিং এর ক্া যক্াসরো সিসে 

িসলষ্ঠ প্রমাণ যিে।  গসিষণা ও সচসক্ৎিার মাধ্যসম মািুসষর জীিি িা াঁচাে আইসিসিসিআর,সি।    

 

িযািা ফর ইম্প্যাক্ট, নর্ থ কযাসরাবলনা বিশ্ববিদযালয়, চ্যাসপল বিল  

িযাটা ফর ইম্পযাক্ট, ইউিাইসটি যেটি এসজন্স ফর ইন্টারিযােিাল যিসভলপসমন্ট 

(ইউএিএআইসি)-র যথসক্ অথ যােি যপসেসে  া যমজার ইভযালুসেেি-এ িহক্ারী পুরস্কারপ্রাপ্ত  া 

এখি প যন্ত প্রমাণ বেসর ক্সর  াসে  া যহলথ সিসেম এিং সিসভন্ন যপ্রাগ্রামসক্ ক্া যক্র ক্রসে 

িাহা য ক্সর।  িযাটা ফর ইম্পযাক্ট, সিসভন্ন যিেসক্ িাহা য ক্সর উচ্চমাসির িযাটা বেসর ক্রসে 

এিং োসির যপ্রাগ্রাম, পসলসি, এিং স্বাস্থ্য ফলাফসল িযিহার ক্রসে।  স্থ্ািীে িহস াগীরা য ি এই 

িি েথয উপাি িংগ্রহ, প যাসলাচিা ও িযিহার ক্রসে পাসর যিজিয ো াঁসির যটক্সিক্যাল এিং 

িাংগিসিক্ িিমো িাড়াসে িাহা য ক্সর।    
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