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ডাক্তারখানা (GP Center)  
(A Project of the “Society of General Physicians”) 

 

ডাক্তারখানা বিষয়ক বকছু বিয়মািলী 
 

কক ডাক্তারখািা (GP Center) বিতে পারতিি? 
বিএমবডবি িিিধারী কে ককাি এমবিবিএি বিবকৎিক এই কিন্টার বিতে পারতিি। বেবি কিন্টার 
বিতিি োতক উতিযাক্তা বিবকৎিক বিতিতি বিতিিিা করা িতি। একই কিন্টাতর একাবধক বিবকৎিক 
একই িমতয় পাশাপাবশ অথিা পালাক্রতম কিিা বিতে পারতিি। কিন্টাতর েেজি বিবকৎিকই কিিা 
বিক ো কিন্টাতরর আউটলুক িযািাতর কিিা িাতির িময় িি উতেখ করতে িতি।  
 
কিন্টাতরর বডজাইি ককমি িতি? 
আউটলুক বডজাইি একই িতি ো কিন্টার করবজিঃ এর পর আমাতির কাছ কথতক িফট কবপ বিতিতি 
বিতয় এডডট কতর বিন্ট কতর বিতে িতি। এডডটিং এর সময় কালার, ডডজাইন ও ফরমযাট পডরবর্ত ন 
করা যাবব না। এইসব ডকুবমন্টস এর কডপরাইট সসাসাইট অফ সজনাবরল ডফডজডিয়ানস এর, এগুবলা 
সকানভাববই অনয কাবরা কাবে হস্তান্তর করা যাবব না। সরডজিঃ কবর ফরমযাট সনয়ার ১ মাবসর মবযয 
সসন্টার শুরু করবর্ হবব। 

বিটতমন্ট িই িা পযাড ককমি িতি? 

িকল কিন্টাতরর একই বিটতমন্ট িই িা পযাড িযািিার করতে িতি। বিটতমন্ট িইতে িাস্থ্য বশক্ষামলূক 
উপতিশিি বিবিন্ন েথয িবন্নতিবশে থাকতি। আমরা এর বডজাইি ফরমযাট িফট কবপ বিতিতি বিতয় 
বিতিা, কিন্টাতরর উতিযাক্তাতক বিন্ট কতর বিতে িতি।   
 
কিন্টাতরর কিিািমুি: 
  -কিিালতটবি বফ ১০০ টাকা, কমতিাপবলটি ও কজলা শিতরর জিয শুরু কথতকই ২০০ টাকা। 
(েতি কে ককাি জায়গায় কিন্টাতরর উতিযাক্তা েবি িাথবমক ৬ মাি বফ কম রাতখি েতি করাগী 
কিবশ িিার িম্ভািিা কিবশ, ৬ মাি-১ িছর পর বফ িাড়াতে পারতিি) 
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  -কিিা কিওয়ার িময় - গতড় ১৫ বমবিট 
  -ডায়াতিটিি কেবিিং - ৫০ টাকা (গ্লুতকাবমটার বিতয়) 
  -িাইপারতটিশি কেবিিং (িি-কমবডতকল স্টাফ বিতয়)- ২০ টাকা 
  -কিিুলাইতজশি - ৫০ টাকা 
  -ইবিবজ (ঐবিক)- ২০০ টাকা 
  -আল্ট্রািতিাগ্রাম (ঐবিক) - ৫০০ টাকা 
  -কমািাইতল বিবরয়াল কিিার িযািস্থ্া 

িবিষযৎ পবরকল্পিা: 
  -বিজস্ব লযাি (তিবিক কটস্ট)। 
  -বিজস্ব িযােয মূতলযর ফাতমেিী।  
  -িকল কিিা কমািাইল অযাতপর মাধযতম কিয়া। 
  -িবেটি কিন্টার এর বিকটিেী িািপাোল ও বিতশষজ্ঞ করফাতরল বিবিে করা। 

আমাতির লক্ষয ও পবরকল্পিা: 
  -িবেটি গ্রাজতুয়ট বিবকৎিকতক উতিযাক্তা বিবকৎিতক রুপান্তর করা। 
  -বিবিক/িাইতিট িািপাোতলর িামমাত্র িাকরীর পবরিতেে  বজবপ িযাবিশিার বিিতি িমাতজ 
িবেবিে করা।  
  -করফাতরল বিতস্টম তেবরতে আগ্রিী িূবমকা রাখা।  

কিন্টাতরর অিশয পালিীয় কেে িয: 
  -তিবেক িযাকটিি িীবেমালা কমতি িলা। 
  -বিএমবডবি স্বীকৃে িয় এমি বডগ্রী িযািিার িা করা।  
  -িকল করাগীতক বিধোবরে বফ বিতয় কিিা কিয়া। 
  -িময় বিতয় করাগী কিখা।  
  -করাগীর করাগ িম্পতকে , ঔষধ িম্পতকে , খযািয ও জীিিোত্রা িম্পতকে  কাউতিবলিং করা।  
  -িকল করাগীর কিাফাইল করবজিঃ িই এ বলবপিদ্ধ কতর িিংরক্ষি করা।  
  -িপ্তাতি অন্তে ৩ বিি কিিা িিাি বিবিে করা। 
  -কখিও কিন্টার িন্ধ কতর বিতে িাইতল কমপতক্ষ এক মাি পূতিে অিবিে করা। 
  -ককািিাতিই ককাি িকার ডায়াগিবস্টক কিন্টাতরর পযাড, কাডে  ইেযাবি িযািিার িা করা। 

 
কিন্টার উতিযাক্তা বিবকৎিতকর িাপয: 
  -িথমে আপবি আপিার িি, ককউ আপিার উপর খিরিারী করার কিই। 
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  -িমাতজর িকল স্ততরর মািুষতক কিিা িিাতির িুতোগ, কেমি-িিজােক, বশশু, িাপ্ত িয়স্ক, 
গিে িেী, িাইতিিার, ডায়াতিটিি ইেযাবি। (তকাি বিতশষজ্ঞ বিবকৎিতকর পতক্ষ িকল স্ততরর মািুষতক 
বিবকৎিা িিাতির িুতোগ কমতল িা) 
  -কিন্টার উতিযাগোরা আমাতির গ্রুপ কথতক বিয়বমে গাইডলাইি পাতিি। এছাড়াও বিয়বমে অি-
লাইি, অফ-লাইি কিবিিং, ওয়াকে শপ ও ককািে এর মাতধযতম িক্ষো িৃবদ্ধর িুতোগ কিয়া িতি। 
  -োেক্ষবিক িমিযা কেমি-ইবিবজ, এক্সতর িা কিম্বাতরর ককাি করাগীর িমিযা জরুরী বিবিতে 
আতলািিার জিয কমতিঞ্জার গ্রুতপর একতিি। 
  -িারাতিতশ অিলাইি মাতকে টিিং, আমরা ডাক্তারখািার িকল শাখা বিতয় আমাতির বিজস্ব পবলবি 
অিুোয়ী অিলাইি, অফ-লাইি মাতকে টিিং করি।  

কিন্টার বিতে ো ো লাগতি: 
  ১)কিন্টাতরর িীবেমালার িাতথ িম্মবে জ্ঞাপি। 
  ২)করবজিঃ ফমে পুরি। 
  ৩)এমবিবিএি ও বিএমবডবি করবজিঃ এর ফতটাকবপ/স্কযাি কবপ িিাি। 
  ৪)জােীয় পবরিয় পতত্রর ফতটাকবপ/স্কযাি কবপ িিাি। 

কিন্টাতরর িিিযপি িাবেল ও জিািবিিীকরি: 
বিতের কে ককাি একটি কারতি িিিযপি িাবেল ও জিািবিিীকরি করতে িতি- 
  ১)কিন্টাতরর িীবেমালা কমতি িা িলা, কেমি- বিধোবরে বফ এর কিবশ বফ কিয়া, অবিয়বমে 
িতয় পড়া, অনিবেক কাতজ জবড়তয় পড়া (কবমশি, কটস্ট িাবিজয ইেযাবি)। 
  ২)রাষ্ট্র বিতরাধী কাতজ জবড়তয় পড়া। 
  ৩)মািকািক্ত িওয়া িা মািকািবক্ততক আশ্রয়/িশ্রয় কিয়া।   

বকিাতি শুরু করতিি? 
• একটি কছাট কিাকাি িাড়া বিতয় শুরু করতে পাতরি। 
• একা িম্ভি িা িতল কতয়কজি বিবকৎিক কবলগ অথিা িনু্ধ বমতল শুরু করতে পাতরি। 
• একজি বরবিপশবিষ্ট/িিতোগী থাকতিি। বেবি ব্লাড িুগার কিখতিি, ইবিবজ করতিি এিিং 

িাইপারতটিশি বেবিিং কিোর এ কিিার মাপতিি।  

বক বক কিট আপ থাকতি? 
• বরবিপশি  
• িাইপারতটিশি বেবিিং কিোর 
• কিিালতটশি রুম 
• ওতয়টিিং রুম/তেি 
• আল্ট্রািতিাগ্রাম/ইবিবজ রুম(ঐবিক)  
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ককি করাগী আিতি এখাতি? 
• এই কিন্টার গুতলা রুগীর িাতের িাগাতল। 
• মাত্র ১০০-২০০ টাকা বফ। 
• িময় বিতয় করাগী কিখা (গতড় ১৫ বমবিট)। 
• করাগীতক করাগ, ঔষধ, খািয, জীিিধারা ইেযাবি বিষতয় কাউতিবলিং করা। 
• বশশু-িৃদ্ধ িকল িয়তির িকল করাগী কক বিতজর পবরিার এর িিতিযর মে বিবকৎিা কিয়া। 
• অিতয়াজিীয় কটস্ট, ঔষধ িা কলখা।  
• বিয়বমে ফতলাআপ করা। 

ককমি আয় িম্ভি? 
যদি এক বছর পর-প্রদিদিন ২০ টি ররোগী হয়   

• কিিাতেবি বফ - ২,০০০/বিি, মাতি ৬০,০০০ টাকা 
• ব্লাড কিিার কেবিিং - ১০ জি/বিি, ২০০ টাকা/বিি, মাতি ৬,০০০ টাকা 
• ইবিবজ ৫ টি/বিি - ১,০০০টাকা/বিি, মাতি ৩০,০০০ টাকা 
• ব্লাড িুগার কেবিিং - ১০ টি/বিি ২৫০ টাকা/বিি, মাতি ৭,৫০০ টাকা 
• আল্ট্রািতিাগ্রাম ৫ টি/বিি - ২,৫০০ টাকা/বিি, মাতি ৭৫,০০০টাকা।  

- কমাট আয় – ১,৭৮,৫০০ টাকা। 
- িযায় - িিেিাকুতলয ১০-১৫ িাজার টাকা।    

প্রোথদিক ইনভেস্টভিন্ট 
• কিয়ার-কটবিল-৪,০০০ টাকা 
• গ্লুতকাবমটার-১,৫০০ টাকা 
• বিবপ কমবশি-১,০০০ টাকা 
• ওতয়ট কমবশি-১,০০০ টাকা 
• কিিুলাইজার কমবশি-১,২০০ টাকা 
• কিিবক্রপশি পযাড ছাপাতিা ও অিযিয-৫,০০০ টাকা  

-কমাট- ১০-১২ িাজার টাকা 
* এছাড়াও ইবিবজ কমবশি বিতে িাইতল ৩০ িাজার টাকা আর আোিতিাগ্রাম কমবশি এর ধরি অিেুায়ী 
িিেবিে ২.৪ লক্ষ টাকা।  

রকন ডোক্তোর খোনো (GP Center) করভি ডোক্তোররো এদগভয় আসভবন? 
  ১। ককায়াক/িালালতির িাে কথতক আমাতির স্বাস্থ্য িযািস্থ্াতক উদ্ধার করতে। 
  ২। একটি উন্নে স্বাস্থ্য িযিস্থ্া/তরফাতরল বিতস্টম গতড় েুলতে। 
  ৩। িতিোপবর বিতজতক িবেিা করার জিয, বিবিক এর বিেমাতির িাকরী কথতক িাাঁিার জিয, বিতজর পবরিয় 

তেরী করার জিয। 
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ডাক্তারখানায় ফার্মেসী খখালার ননয়ম-কাননু: 
ডাক্তারখানার যারা িাখা খুবলবেন বা খুলববন র্াবেরবক আমরা ফাবমতসীর িাখা সখালার জনয সরডজিঃ 
সপবর্ সহবযাগীর্া করব।  
ফাবমতসী সখালার জনয যা যা লাগবব – 
  ১। সেড লাইবসন্স (ইউডনয়ন পডরষে/সপৌরসভা/ডসট কবপতাবরিন সেবক ডনবর্ হবব)। 
  ২। ফামতাডসস্ট –এট বাযযর্ামূলক। (ফামতাডসস্ট না োকবল, এসএসডস পাস একজনবক ফাবমতসী 
সকাসত এ ভডর্ত  কবর ডেবয়ও আববেন করা যাবব, এট ৩ মাবসর সকাসত, প্রডর্ শুক্রবার ক্লাস হয়)।  
  ৩। ফাবমতসীর নাম  
  ৪। মাডলবকর সভাটার আইডড  
  ৫। মাডলবকর ৩ কডপ েডব  
  ৬। ভাড়ার ডডড এর ফবটাকডপ  
  ৭। বযািংবকর প্রর্যায়নপত্র  
  ৮। আববেন ফমত (এট প্রডর্ সজলার ঔষয র্ত্তাবযায়বকর অডফস সেবক সিংগ্রহ করা যাব।  
- উপবরাক্ত সকল ডকুবমন্ট ডনযতাডরর্ সজলার ঔষয র্ত্তাবযায়বকর অডফস এ জমা ডেবর্ হবব। সাবে 
সরকারী ডফ ডেবর্ হবব ১,৫০০ টাকা। সব ডকেু ডমডলবয় ৬-৭ হাজার টাকায় সরডজিঃ হবয় যাবব। 
 
ফার্মেসীর্ে ডাক্তারখানার শাখা খখালার ননয়ম-কাননু: 
এট সবতবিষ অপিন। আমরা ফাবমতসী সর্ ডাক্তারখানা সখালা সক ডনরুৎসাডহর্ কডর। যডে সকান 
ডিডকৎসক সকানভাববই ডাক্তারখানার জনয সকান স্থান এর বযাবস্থা করবর্ না পাবরন সসবেবত্র ডনম্ন 
ডলডখর্ ির্ত  সাবপবে ফাবমতসীবর্ ডাক্তারখানা (ডজডপ সসন্টার) এর িাখা সখালা যাববিঃ  
১) ফাবমতসীবর্ আলাো কবর ডাক্তারখানার সাইনববাডত  োকবর্ হবব। সিম্বার এর অিংি সবাডত  ডেবয় 
ফাবমতসী সেবক আলাো হবল ভাবলা হয়। ওই অিংি ফাবমতসীর মাডলক এর কাে সেবক ভাড়া ডহবসবব 
ডডড কবর ডনবর্ হবব। (ডডড এর নমুনা কডপ নীবি সিংযুক্ত) 
২) ডাক্তারখানার আবয়র উৎস সযমন-সরাগীর ডফ, ব্লাড সপ্রসার ও ডায়াববটস সেডনিং, ইডসডজ, 
আল্ট্রাসবনাগ্রাম এসববর উপর ফাবমতসীর মাডলবকর সকান প্রকার োবী/অিংিোডরত্ত োকবব না। 
৩) সকান প্রকার পূবত সনাটডফবকিন োড়া ফাবমতসীর মাডলক হঠাৎ কবর সিম্বার বন্ধ করবর্ বা 
সেবড় সযবর্ বলবর্ পারববন না।  



  

 
 

ডাক্তারখানা(GP Center), Subject to Copyright 

নডড এর নমুনা কনি: 

সনাটারী পাবডলবকর কাযতালয়, রিংপুর। 

ঋণ গ্রহবনর িুডক্তনামা 
এই মবমত প্রর্যায়ন করা যাইবর্বে সয, কমািঃ বমজািুর রিমাি, বপো-মৃেিঃ িজ্রুল ইিলাম, িািং-িােগাড়া 
বমবিপাড়া; োর মাবলকািায় থাকা ককরািী পাড়া জামেলা মিবজতির পাতশ অিবস্থ্ে িাই িাই ফাতমেিীর পূিে 
বিতকর অতধেক অিংশ িাড়া িিাি করতে িাইতল ডাক্তারখািা োতির শাখা কখালার জিয, বিেবলবখে শতেে  িাড়া 
বিতে িম্মে িি।  

১) ফাতমেিীর পূিেবিতকর অিংশ িাড়া কিয়া িতি।োর জিয পূিেবিতকর অিংশ পারতটক্স বিতয় আলািা কতর কিয়া 
িতি। িবে মাতি ৭৫০টাকা িাতর িাড়া িিাি করা িতি।  

২) িাড়া করা অিংতশ একটি ডাক্তারখািার শাখা কখালা িতি। কেখাতি একজি এমবিবিএি ডাক্তার বিয়বমে করাগী 
কিখতিি।  

৩) উিয় পক্ষই স্বাধীিিাতি োতির কােেক্রম পবরিালিা করতিি। ককািিাতিই ককাি পক্ষ কাতরা উপর ককাি 

বকছু িাবপতয় বিতে পারতিি িা।  

৪) ককাি কারতি িথম পক্ষ (ফাতমেিীর মাবলক) ২য় পক্ষতক (ডাক্তারখািাতক) িবরতয় বিতে িাইতল কমপতক্ষ িইু মাি 

পূতিে আতলািিা কতর ো করতে িতি। পূিে আতলািিা িযবেতরতখ িথম পক্ষ ২য় পক্ষতক িবরতয় বিতে পারতি িা।   

৫) িুবক্তর ককাি িযােযায় িতল উিয় পক্ষ আতলািিা কতর িমাধাি করতিি।  

 

এডবভাবকট  

জজ সকাটত , রিংপুর                   

 হলফনামাকারীর স্বাের  

 

 
 
 


