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কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিককর ১৯তি িপ্রতষ্ঠাবাপ্রষ িকী 

১৪ হাজার প্রিপ্রিককর ববপ্রির ভাগ রুগ্ন, িতুি িকেকল ততপ্রর শুরু 

বতৌপ্রিক িারুি     

 

 

প্রিি িাকের পরপরই ভবকি বেখা বেয় িাটল, পাকা বলার ধকে যায়, বষ িায় ভবকির ছাে বেকক পাপ্রি ঝকর, বিই েংকযাগ েড়ক, প্রবদ্যুৎ োকক িা, 

পাপ্রি োকক অপ্রিয়প্রিত, বােরুি ব্যবহাকরর অনুপকযাগী, ওষুকধর বকাকিা আইকটি পকড় োকক অপ্রতপ্ররক্ত, আবার বকাকিাটির েরবরাহ োকক িা 

প্রিয়প্রিত, উচ্চ রক্তচাপ িাপার যন্ত্র  েচল বিই—এিি প্রচত্র প্রিকয়ই চলকছ বেকির কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকগুকলা। একককটি প্রিপ্রিক বেকক গকড় প্রেকি ১০০ 

জকির ববপ্রি িানুষ বেবা প্রিকলও বেবার িাি প্রিকয় আকছ িািা িশ্ন, অেকতাষ আকছ এেব বককে বেবাোিকারীকের িকেও। 

তকব িপ্রতষ্ঠার বেড় যুগ পর একে এবার পাকে যাকে এিি েব প্রচত্র। িতুি িকেকল, িতুিভাকব োজাকিা হকে কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকগুকলা। এরই িকে 

শুরু হকয়কছ  কাজ। এ রকি অবস্থায় আজ রপ্রববার োরা বেকি উদ যাপি করা হকে কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিককর ১৯তি িপ্রতষ্ঠাবাপ্রষ িকী। মূলত ২৬ এপ্রিল 

িপ্রতষ্ঠাবাপ্রষ িকী হকলও বেপ্রেি শুক্রবার োকায় আজ এটি উদ যাপি করা হকে। আর ঢাকায় জাতীয়ভাকব এ উপলকে অনুষ্ঠাি হকব আগািী ৩০ 

এপ্রিল। 

স্বাস্থু ও পপ্ররবার কল্যাে িন্ত্রোলয় সূত্র জািায়, আওয়ািী লীকগর ১৯৯৬-২০০১ বিয়ােকাকল িধািিন্ত্রী বিখ হাপ্রেিার প্রিজ উকযাকগ তৃেমূকলর 

িানুকষর বোরকগাড়ায় স্বাস্থুকেবা বপৌৌঁকছ বেওয়ার জন্য বেকি চালু হয় কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিক কায িক্রি। িােপ্রিক স্বাস্থুকেবার অবকাঠাকিাপ্রভপ্রিক 

ব্যবস্থাপিা প্রিকয় িপ্রত ছয় হাজার জিকগাষ্ঠীর জন্য গকড় বতালা হয় একটি ককর প্রিপ্রিক, বযখাি বেকক িােপ্রিক প্রচপ্রকৎোর পািাপাপ্রি প্রবিা মূকল্য 

৩০টি ওষুধ পাওয়ার সুকযাগ রকয়কছ। যা িকেল প্রহকেকব প্রিকয়কছ প্রবকের আকরা প্রকছু বেি, আবার এই বেবার সুবাকে বাংলাকেি বপকয়কছ 

আতজিাপ্রতক পুরস্কারও। 

স্বাস্থু ও পপ্ররবার কল্যাে িন্ত্রী জাপ্রহে িাকলক কাকলর কণ্ঠকক বকলি, ‘কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকগুকলাকত একপ্রেকক বরাগীকের প্রভড় ববকড় বগকছ , অন্যপ্রেকক 

জরাজীে ি হকয় পকড়কছ প্রিপ্রিকগুকলা, একত িানুকষর িািা ধরকির দ্যকভিাগ হয়—এেব প্রেক পয িকবেকে প্রিকয়ই আপ্রি প্রিকজ িতুি িকেল ততপ্রর 

কপ্ররকয়প্রছ। িধািিন্ত্রীকক চারটি িকিা বেপ্রখকয়প্রছ, প্রতপ্রি এর িে বেকক একটি পছন্দ ককরকছি। বেই িকেলটিই এখি পয িায়ক্রকি োরা বেকি 

বাস্তবায়ি করার কাজ শুরু হকয়কছ।’ 

িন্ত্রী জািাি, িতুি িকেকলর িপ্রতটি ভবকি চারটি রুি োককব, দ্যটিকত বেবাোিকারীরা বেকবি, একটি বরাগীকের ওকয়টিং রুি আকরকটি বলবার 

(কেপ্রলভাপ্রর) রুি প্রহকেকব ব্যবহৃত হকব। বাধরুি োককছ দ্যটি। বলার ও ওয়াল পুকরাটাই টাইলে প্রিটিং োককছ। এককোয় আধুপ্রিক িাকির একটি 

প্রিপ্রিক প্রহকেকব গকড় উঠকছ িতুত গ্রাকির বভতর োকা এেব প্রিপ্রিক। 



তকব শুধু ভবিই িয়, এেব প্রিপ্রিকক বেবা প্রিকয় িািা অপ্রিয়কির অপ্রভকযাগও আকছ  অকিক এলাকায়। এিিপ্রক কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিককর েরকাপ্রর ওষুধ 

চুপ্ররর ঘটিাও ঘকটকছ  বকাোও বকাোও। আকছ বকিাকাটা প্রিকয় অপ্রভকযাগ। কাকলর কণ্ঠ’র পয িকবেকেও উকঠ একেকছ প্রবপ্রভন্ন কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিককর 

অব্যবস্থাপিা ও অপ্রিয়কির প্রচত্র। অকিক কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিককই প্রেএইচপ্রেপ্রপ এবং স্বাস্থু েহকারীকের িকে দ্বন্দ্ব িকট। ববপ্রির ভাগ বেকত্রই স্বাস্থ  ু

েহকারীরা কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিক এপ্রড়কয় চকলি। প্রবকিষ বকাকিা বড় কি িসূপ্রচ ছাড়া স্বাস্থু েহকারীরা কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকক আেকত চাি িা। এ ছাড়া 

েরকাপ্রর োক্তারকের েপ্তাকহ এক-দ্যইবার ককর প্রভপ্রজকট আোর কো োককলও তাঁরা ঠিকিকতা আকেি িা। 

েকরজপ্রিি টাঙ্গাইকলর েখীপুর উপকজলার িহািন্দিপুর কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকক প্রগকয় বেখা বগকছ , ভবকির বেয়াকল অেংখ্য বড় িাটল। ছাকের 

পকলস্তারা খকে পকড়কছ , িাটকলর কারকে ছাে রোকারী প্রবি বহকল পকড়কছ , টিউবওকয়ল অকককজা এবং বােরুিটিও পপ্ররতুক্ত। স্থািীয় স্বাস্থ  ু

প্রবভাগ এরই িকে ওই প্রিপ্রিক ভবিটি পপ্ররতুক্ত বঘাষো ককরকছ। তাই বাজাকর একটি টিকির ঘর ভাড়া প্রিকয় বকাকিািকত প্রচপ্রকৎো প্রেকেি 

প্রিপ্রিকটির িভাইোর বিা. আপ্ররফুল ইেলাি। 

স্বাস্থু সূত্র জািায়, পপ্ররকল্পিা অনুোকর বেকি বিাট ১৮ হাজার কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিক স্থাপকির কাজ শুরু হকয়প্রছল। একপয িাকয় ২০০১-২০০৬ বিয়াকে 

প্রবএিপ্রপ েরকাকরর েিয় ওই কায িক্রি এককবাকরই বন্ধ হকয় যায়। পকর আবার আওয়ািী লীগ েরকার েিতায় একে ওই কায িক্রি পুিরু্ীবকির 

লকেু ২০০৯ োকল ‘প্ররভাইটালাইকজিি অব কপ্রিউপ্রিটি বহলে বকয়ার ইপ্রিপ্রিকয়টিভে ইি বাংলাকেি’ িীষ িক িকল্প হাকত বিয়। পয িায়ক্রকি এ 

পয িত িায় ১৪ হাজার প্রিপ্রিক চালু করা হকয়কছ। বেই েকঙ্গ িপ্রতটি প্রিপ্রিকক একজি ককর কপ্রিউপ্রিটি বহলে বকয়ার িভাইোর (প্রেএইচপ্রেপ্রপ) পে 

সৃপ্রি ককর এরই িকে ১৩ হাজার ৮০০ জিকক প্রিকয়াগ বেওয়া হকয়কছ। 

স্বাস্থু অপ্রধেপ্তকরর লাইি প্রেকরক্টর (কপ্রিউপ্রিটি ববজে বহলে বকয়ার) অোপক ো. আবুল হাকেি কাকলর কণ্ঠকক বকলি, কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিক 

িকল্পটি এখি একটি ট্রাকে রূপ প্রিকে। এরই িকে এর িপ্রক্রয়া অকিক দূর এপ্রগকয়কছ। এ িপ্রক্রয়াটি েম্পন্ন হকল প্রিপ্রিককর পপ্ররচালিা, ব্যবস্থাপিা ও 

স্বাস্থুকিী ও বরাগীকের সুকযাগ-সুপ্রবধার প্রবষয়গুকলাকত অকিক ববপ্রি শৃঙ্খলা প্রিকর আেকব। বেই েকঙ্গ এরই িকে আিরা িতুি িকেকলর ভবি 

ততপ্ররর কাজ শুরু ককর প্রেকয়প্রছ , ববি ককয়কটির কাজ েম্পন্নও হকয়কছ। এ বছকরর িকে আকরা ৪০০টির কাজ েম্পন্ন করা হকব। বাপ্রকগুকলার কাজ 

পয িায়ক্রকি চলকত োককব। 

প্রতপ্রি জািাি, প্রেএইচপ্রেপ্রপরা প্রিকয়াগ পাওয়ার পরপরই ছয় িাকের একটি ববপ্রেক বট্রপ্রিং বপকয় োককি িােপ্রিক প্রচপ্রকৎোর ওপর। িকল তাঁরা 

িােপ্রিক প্রচপ্রকৎোকেবা প্রেকত েেি হি। তাঁরা বরাগীকের িকয়াজি অনুোকর ৩০টি ওষুধ প্রেকত পাকরি। এর িকে োধারে ২৭টি ওষুধ ও প্রতিটি 

পপ্ররবার পপ্ররকল্পিার োিগ্রী। এ ছাড়া তাঁকের কাকছ উচ্চ রক্তচাপ িাপার যন্ত্র , বককের েকঙ্গ বযাগাকযাগ ও তথ্য আোি-িোকির জন্য ট্যাব, 

বেকোকস্কাপ, ওকয়ট বিপ্রিিেহ আকরা প্রকছু উপকরে বেওয়া আকছ। 

এেব যন্ত্রপাপ্রত েচল আকছ প্রক িা—জািকত চাইকল ওই কি িকতিা বকলি, ‘আিরা বচিা কপ্রর েব যন্ত্রপাপ্রতই েচল রাখকত। বকাোও বকাকিা যন্ত্র বা 

উপকরে প্রবকল হকল, তা ঠিক ককর বেওয়ার ব্যবস্থা কপ্রর। ওষুধ বিষ হকয় বগকল, তা আবার েরবরাহ ককর োপ্রক।’ 

ট্রান্সপাকরপ্রন্স ইন্টারন্যািিাল বাংলাকেকির (টিআইপ্রব) ২০১২ োকলর খািাজপ্ররপ িপ্রতকবেি অনুোকর দ্যিীপ্রতগ্রস্ত িপ্রতষ্ঠািগুকলার িকে কপ্রিউপ্রিটি 

প্রিপ্রিক স্থাি বপকয়প্রছল। তাকের িপ্রতকবেি অনুযায়ী, কপ্রিউপ্রিটি প্রিপ্রিকক বেবাগ্রহীতাকের িকে ২৩.৩ িতাংিই বকাকিা িা বকাকিাভাকব দ্যিীপ্রতর 

প্রিকার হকয়কছ। এর িকে ১২.২ িতাংি বেবাগ্রহীতা প্রিয়িবপ্রহর্ভ িত অে ি প্রেকয়কছ। 

  

 


