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          বিশ্ব বিবিওথেরাবি বিিস, ২০২০ 

আি ৮ই হেনেম্বর, ওয়ার্ল্ব  সিসিওনেরাসপর আহিান  সিনের ১২২টি হদনের োনে িাাংলানদনেও  ো ে 

ম বাদার োনে পাসলত হনে সিে সিসিওনেরাসপ সদিে, ২০২০। এিানরর সদিেটির প্রসতপাদয হনে “হকাসভড-১৯ পরিতী সিসিওনেরাসপ পু িবাে ”।  

সিসিওনেরাসপ সিেিযাসপ স্বীকৃত ও কা বকরী সচসকৎো িযিস্থা  া ঊ সিাংে েতাব্দীর হেষ ভানগ প্রচল  শুরু হনলও প্রেম সিে ুদ্ধ পরিতী  ুদ্ধাহত সেস কনদর 

সচসকৎোর ি য সিসিওনেরাসপ সচসকৎো হেিা ি সপ্রয় হনত োনক। িতব মান  সিসিওনেরাসপ আধুস ক সচসকৎো োনের অ যতম ি সপ্রয়, সিজ্ঞা েম্মত ও 

গনিষণালব্ধ সচসকৎো িযিস্থা।  

আমানদর হদনে সিসিওনেরাসপ ও পু িবাে  সচসকৎো হেিা শুরু হয় স্বাধী তানতার েমনয়, িাসতর সপতা িঙ্গিনু্ধ হেখ মুসিির রহমান র ঐকাসিক প্রনচষ্টায়। 

তৎকাসল  RIHD িতব মা  পঙু্গ হােপাতাল (NITOR)-এ মহা  স্বাধী তা  ুনদ্ধ আহত িীর মুসিন াদ্ধানদর সচসকৎো এিাং পু িবােন র ি য সিসিওনেরাসপ 

সচসকৎো হেিা শুরু হয়। এরই ধারািাসহকতায়, পরিতীনত সিটিে সিসিওনেরাসপস্ট ও মহীয়েী  ারী ড. ভযালসর এ হেলর পক্ষাঘাতগ্রস্থনদর পু িবাে  হকন্দ্র 

(সেআরসপ) প্রসতষ্ঠা কনর ।  

সিসিওনেরাসপ সিভাগ, সেআরসপ তার প্রসতষ্ঠার পর হেনকই স ষ্ঠা, দক্ষতা ও েু ানমর োনে সিসিওনেরাসপ সচসকৎো ও পু িবাে  হেিা প্রদা  করনে। অসস্থ-

েসন্ধ ও মাাংেনপেীর িযো, স্নায় ুহরাগ, সেশু হরাগ, োে- প্রোে িস ত েমেযা, হমরুরজু্জ ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ েমেযা, িাধবকয ও হখলাধূলা িস ত সিসভন্ন েমেযায় 

ভুিনভাগী হরাগীনদর স কে এই সিভাগ িতব মান  আস্থার িায়গা অিব   করনত েক্ষম হনয়নে। এরই িলশ্রসতনত সেআরসপর সিসিওনেরাসপর সচসকৎো হেিার 

িযসি িতব মান  িাাংলানদনের গসি হপসরনয় দসক্ষণ এসেয়ার অ যা য হদনেও েমাদৃত হনয়নে। হকাসভড-১৯ মহামারীর েমনয় সিসিওনেরাসপ সিভাগ, সেআরসপ 

তাাঁ র কা বক্রম অিযাহত হরনখনে এিাং হকাসভড-১৯ পরিতী  া া িটিলতা প্রসতনরানধ হকাসভড-১৯ পরিতী পু িবাে  হেিা চালু কনরনে। এই হেিা সেআরসপ-

োভার, সমরপুরেহ হদেিযাসপ অ যা য োখাগুনলানতও শুরু হনয়নে। এোড়াও সিসিওনেরাসপ সচসকৎো, সেক্ষা, পু িবাে  হেিা ও গনিষণায় এনদনের 

সিসিওনেরাসপ সচসকৎেকনদর িাতীয় োংগঠ  িাাংলানদে সিসিওনেরাসপ এনোসেনয়ে  (সিসপএ)-এর োনে সেআরসপ, সিসিওনেরাসপ সিভাগ হ ৌেভানি দীঘব 

সদ  ধনর কাি কনর  ানে।  

একীভূত, কা বকরী, হরাগীিান্ধি সচসকৎো িযিস্থপ ার সদনক িাাংলানদে ধীনর ধীনর এসগনয়  ানে। েুতরাাং েরকারী প বানয় স্নাতক সিসিওনেরাসপ সচসকৎেক 

স নয়াগ হনল প্রাসিক প বানয়র সিপুল োংখযক প্রসতিন্ধী হরাগী ও প্রসতিন্ধীতার ঝুাঁ সকনত োকা িযসিরা েঠিক ও মা  েম্পন্ন সিসিওনেরাসপ সচসকৎো হেিা গ্রহণ 

করনত পারনি ।  

আসম মুসিি িনষব আনয়াসিত সিে সিসিওনেরাসপ সদিে উপলনক্ষ সিসিওনেরাসপ সিভানগর পক্ষ হেনক েকলনক ধ যিাদ ও শুনভো িা াসে।  

 
মুহাম্মদ আন ায়ার হহানে  


