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 মন্ত্রী 
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ে াণী 

 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) ববসিকারি খাদতি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠানসমূদেি উপি সফলভাদব একটি জরিপ 

সম্পােন কদিদে এবাং জরিদপি ফলাফল ব্যাপকভাদব ব্যবোদিি সুরবধাদথ ে জরিপ প্ররতদবেনটি শীঘ্রই প্রকাশ কিদত যাদে 

বজদন আরম অতুন্ত আনরিত। সাম্প্ররতককাদল, বাাংলাদেশ স্বাস্থু সম্পরকেত সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রাসমূে (এমরিরজ) সে 

স্বাস্থু খাদত উদেখদযাগ্য অগ্রগরত অজেন কদিদে। বাাংলাদেদশি স্বাস্থুদসবা খাদতি সারব েক অগ্রগরতদত ববসিকারি স্বাস্থুদসবা 

প্ররতষ্ঠাদনি অসামান্য অবোন অনস্বীকায ে। অরধকন্তু, বতেমাদন অথ েননরতক  আকাদিি পাশাপারশ কম েসাংস্থাদনি বক্ষ্দত্রও 

ববসিকারি স্বাস্থুদসবা খাত বৃেত্তম খাতগুদলাি মদে অন্যতম এবাং স্থূল বেশজ উৎপাদেও (রজরিরপ) এি উদেখদযাগ্য অবোন 

িদয়দে। 

 

ববসিকারি স্বাস্থুদসবা খাদতি গুরুত্বপূণ ে অথ েননরতক সূচকসমূে বযমন- স্থূল মূল্য সাংদযাজন (রজরভএ), কম েসাংস্থাদনি আকাি, 

কম েসাংস্থান ব্যয়, পরিচালন উদ্বৃত্ত, সঞ্চয় ইতুারে সম্পরকেত রবশে তথ্য সাংগ্রদেি জন্য এই জরিদপি পরিকল্পনা কিা েদয়রেল। 

এই প্ররতদবেনটি জরিপ কায েক্রদমি দৃশ্যমান ফল, যা জরিপ বথদক প্রাপ্ত রবস্তারিত তথ্যসমূে উপস্থাপন কদিদে। রবরবএস কর্তেক 

এই জরিপ পরিচালনাি উদযাগ যথাযথ ও সমদয়ারচত বদল আরম মদন করি। গুরুত্বপূণ ে এই জরিপটি পরিচালনা এবাং 

সময়মদতা জরিদপি ফলাফল সম্বরলত প্ররতদবেন প্রকাদশি উদযাগ গ্রেদণি জন্য আরম বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 

(রবরবএস)-বক আন্তরিক ধন্যবাে ও অরভনিন জানারে। আরম আন্তরিকভাদব আশা করি, প্ররতদবেদন উপস্থারপত তথ্যসমূে 

নীরতরনধ োিক, পরিকল্পনারবে, গদবষক এবাং রশক্ষ্ারবেগদণি প্রদয়ারগক কাদজ অতুন্ত সোয়ক েদব। 

 

এ জরিপ কার্ যক্রমের সফল বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় রেকরনদে েশনা এবাং রনিবরেন্ন সেদযারগতা প্রোদনি জন্য পরিসাংখ্যান ও 

িথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ (এসআইরি)-এি  সরচব জনাব মুোম্মে ইয়ারমন বচৌধুিী এবাং কদ াি পরিশ্রদমি মােদম  জরিপ 

কায েক্রম পরিচালনা ও যথাসমদয় জরিপ প্ররতদবেন প্রকাদশি জন্য বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি মোপরিচালক জনাব 

বমাোম্মে তাজুল ইসলামদক আন্তরিক ধন্যবাে জানারে। 

 

পরিদশদষ, এ জরিপ প্ররতদবেন ভরবষ্যদত স্বাস্থুদসবা খাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা িাখদব বদল আরম আশাবাে ব্যক্ত কিরে। 

 

 

 

ঢাকা এম. এ. মান্নান, এমরপ 

জানুয়ারি ২০২১ 
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 Ministry of Planning 

 Government of the People’s Republic of Bangladesh 

 
 

 

Message 
 

It is a great pleasure for me to know that Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) has successfully 

conducted a survey on private sector healthcare institutions and the report of the survey is being 

published for wider use. During the recent past, Bangladesh has achieved considerable progress in 

the health sector; including health related Millennium Development Goals (MDGs).The 

outstanding contribution of the private sector healthcare institutions to the overall progress in the 

health sector of Bangladesh is undeniable. Moreover, currently, private healthcare sector is one of 

the largest sectors, both in terms of economic size as well as employment count and its 

contribution to Gross Domestic Product (GDP) is worth mentioning. 

 

This survey was designed to collect detailed information on the current situation regarding lead 

economic indicators like Gross Value Added (GVA), employment size, employment cost, operating 

surplus, savings etc., of the private healthcare sector. This publication is a tangible outcome and 

presents wide-ranging data available from the survey in greater detail.   I think that BBS’ initiative 

to conduct this survey is certainly appropriate and timely. I would like to extend my great 

appreciation and felicitation to Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) for conducting this 

important survey and releasing this publication in time. I do sincerely hope that the data and 

information presented in this report will be of practical help to policymakers, planners, 

researchers and academicians.  

 

I would like to extend my sincere thanks to Mr. Mohammad Yamin Chowdhury, Secretary, 

Statistics and Informatics Division (SID) for his proactive guidance and continuous support and  

Mr. Mohammad Tajul Islam, Director General, BBS towards steering the survey and bringing out 

this publication in time. 

 

Finally, I hope this survey report will play a vital role in developing the health sector in future. 

 

 

 

 

Dhaka  M. A. Mannan, MP 
January 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 সরচব 

 পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 

মুখ ে ন্ধ 
 

বাাংলাদেশ সাম্প্ররতক  কাদল স্বাস্থু খাদত অসাধািণ অগ্রগরত অজেন কদিদে। স্বাস্থু সম্পরকেত সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা, 

রবদশষত রশশু মৃত্যু োি হ্রাস (লক্ষ্ু ৪) এবাং মার্তস্বাস্থু উন্নয়ন (লক্ষ্ু ৫) সাংরিষ্ট লক্ষ্ুমাত্রা অজেদন বাাংলাদেদশি উদেখদযাগ্য 

সাফল্য িদয়দে। মানুদষি প্রতুারশত আয়ুষ্কাল  ক্রমাগতভাদব বৃরি বপদয় বতেমাদন ৭২.৬ বেদি উন্নীত েদয়দে। প্রতুারশত 

আয়ুষ্কাদলি বক্ষ্দত্র  ললরিক লবষম্য ইদতামদেই দূিীভূত েদয়দে এবাং বতেমাদন পুরুদষি ত্যলনায় মরেলাদেি প্রতুারশত আয়ুষ্কাল 

ববরশ। 

 

মাত্র দুই েশক আদগও সিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠানগুদলাই প্রধানত এ বেদশি জনগদণি স্বাস্থুদসবা প্রোদনি বক্ষ্দত্র োয়বি 

রেল। তদব, এখন  দৃশ্যপদেি আমূল পরিবতেন ঘদেদে। ববসিকারি স্বাস্থুদসবা খাতটি বতেমাদন বাাংলাদেদশি বৃেত্তম এবাং দ্রুত 

বধ েনশীল খাতগুরলি অন্যতম। ববসিকারি খাতভুক্ত স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠাদনি সাংখ্যা ইদতামদেই সিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠাদনি 

সাংখ্যাদক োরিদয় বগদে। ববসিকারি খাদতি োসপাতালসমূে বতেমাদন সিকারি খাদতি োসপাতাদলি ত্যলনায় অদনক ববরশ 

সাংখ্যক বিাগীি বসবা রেদে। বেদশি েক্ষ্ ও অদপক্ষ্াকৃত কম েক্ষ্ জনদগারষ্ঠি জন্য কম েসাংস্থান সৃরষ্টদত এবাং অথ েননরতক প্রবৃরি 

ত্বিারিত কিদত ববসিকারি স্বাস্থুদসবা খাদতি গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা িদয়দে। বেদশি স্থূল বেশজ উৎপাদেও (রজরিরপ) ববসিকারি 

স্বাস্থুদসবা খাদতি অবোন উদেখদযাগ্য। 

 

ববসিকারি স্বাস্থুদসবা খাদতি স্থূল মূল্য সাংদযাজন (রজরভএ)-এি পরিমাণ ও প্রবণতা এবাং বেদশি অথ েনীরতদত এি অবোন 

সম্পদকে রনভেিদযাগ্য এবাং সাম্প্ররতক তথ্য সিবিাদেি লদক্ষ্ু এ জরিপটি পরিচালনাি পরিকল্পনা কিা েদয়রেল। অরধকন্তু, 

ববসিকারি খাদতি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠানসমূদেি রচরকৎসা বজেু ব্যবস্থাপনা ও অরি সুিক্ষ্া ব্যবস্থা সম্পরকেত তথ্যও এ জরিদপি 

মােদম সাংগ্রদেি বচষ্টা কিা েদয়দে, যা এই জরিদপি একটি অনন্য লবরশষ্টু। নীরত প্রাসরিক সূচক প্রণয়ন বাাংলাদেশ 

পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি কম েসূরচি মূল রভরত্ত েওয়ায়, রবরবএস কর্তেক এ ধিদণি একটি জরিপ কায েক্রম বাস্তবায়ন ও প্ররতদবেন 

প্রকাশ কিাি রবষয়টি বজদন আরম অতুন্ত আনরিত। আরম দৃঢ়ভাদব রবশ্বাস করি বয, এই প্ররতদবেনটি নীরতরনধ োিক, 

পরিকল্পনারবে, গদবষক এবাং রশক্ষ্ারবদেি জন্য  ববসিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠান সাংরিষ্ট রবরভন্ন তদথ্যি একটি রনভেিদযাগ্য 

উৎস রেসাদব রবদবরচত েদব। 

 

জরিপটিি সফল সমারপ্ত এবাং সময়মদতা জরিপ প্ররতদবেন প্রকাদশি লদক্ষ্ু আন্তরিক ও রনিলস প্রদচষ্টাি জন্য আরম 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি মোপরিচালদক ধন্যবাে জানারে। 

 

পরিদশদষ, জরিপটি সফলভাদব সম্পন্ন কিাি বক্ষ্দত্র রনিরবরেন্ন সেদযারগতা ও প্রদচষ্টাি জন্য এসআইরি এবাং রবরবএস’ি 

সাংরিষ্ট কম েকতো-কম েচারিদেিদক আরম আন্তরিক ধন্যবাে জানারে।  

 

 

 
ঢাকা  মুোম্মে ইয়ারমন বচৌধুিী 

জানুয়ারি ২০২১  সরচব 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Secretary 

 Statistics and Informatics Division (SID) 

 Ministry of Planning 

 Government of the People’s Republic of Bangladesh 

 

 

Foreword 
 

Bangladesh has achieved tremendous progress in the health sector during the recent past.  Bangladesh has 

also witnessed remarkable success in attaining the health related Millennium Development goals, 

particularly in reducing child mortality (target 4) and improving maternal health (target 5). Life expectancy 

at birth has been increasing gradually and it has reached at 72.6 years at present. Gender disparity in life 

expectancy has already disappeared and now life expectancy of women is higher than that of men.  
 

It is only two decades back; public sector healthcare institutions were primarily responsible for providing 

healthcare services to the people of Bangladesh. But now the scenario has changed completely.   Currently, 

the private healthcare sector is one of the largest and fastest growing sectors in Bangladesh .The number 

of private sector healthcare institutions has already outpaced the number of public sector healthcare 

institutions with a large margin.  The hospitals in the private sector are currently serving a much larger 

number of patients than hospitals in the public sector.  The private healthcare sector also has an important 

role in stimulating economic growth and generating significant employment opportunities for highly skilled 

as well as less skilled people of our country.  The contribution of the private health sector to the country’s 

GDP is also significant. 
 

This survey was conceived to provide reliable and up-to-date data on the volume and trend of Gross Value 

Added (GVA) of the private health sector and its contribution to the nation’s economy. Furthermore, the 

survey attempted to collect information on the existing system of medical waste management (MWM) and 

fire safety measure in private healthcare institutions, which is a unique feature of this survey.  As the 

development of policy-relevant information are at the very core of BBS programme; it is a great pleasure 

for me to know that Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) has materialized such a type of survey and 

finalized the report for publishing soon.  I believe that this report will serve as a reliable source of 

information with respect to private healthcare institutions for policymakers, planners, researchers and 

academicians.  
 

I would like to convey my thanks to Director General, Bangladesh Bureau of Statistics for his dedicated and 

tireless efforts in the successful completion of the survey and bringing out this publication in time. 
 

Finally, I would like to offer my thanks to all staff-members of SID and BBS for their continuous support and 

persistent efforts that made this survey a success.  
 
 
 
Dhaka   Mohammad Yamin Chowdhury 
January 2021 Secretary 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 মোপরিচালক  

 বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা  

 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

 

 

উ পক্রম র ণক া 
 

গত দুই েশদক বাাংলাদেদশি স্বাস্থু খাদত অসাধািণ অগ্রগরত েদয়দে এবাং স্বাস্থু সম্পরকেত সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা 

(এমরিরজ), রবদশষত লক্ষ্ু ৪ (রশশু মৃত্যু োি হ্রাস) এবাং লক্ষ্ু ৫ (মার্তস্বাদস্থুি উন্নরত) অজেদন বেশটি উদেখদযাগ্য সাফল্য 

লাভ কদিদে। এোিাও, টিকাোন কম েসূরচি আওতা বৃরি ও সাংক্রামক ব্যারধি প্রাদূভোব কমাদনাি বক্ষ্দত্র বাাংলাদেশ রবিাে 

সাফল্য অজেন কদিদে। প্রধানত স্বাস্থুদসবা ব্যবস্থা উন্নত েওয়ায় বাাংলাদেদশ জন্মকালীণ প্রতুারশত আয়ুষ্কাল ধীদি ধীদি বৃরি 

পাদে। বেদশি স্থূল বেশজ উৎপাদে (রজরিরপ) স্বাস্থুদসবা খাদতি অবোন প্রায় রতন শতাাংশ।  
 

মাত্র  দু ই  দশ ক  আসে ও স রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ানস মূহ  ো াংলাসদ সশর  জনে ণসক স্বাস্থ্ যসস ো প্র দা সনর  জন্য দায়ে দ্ধ রিল। 

যরেও তখন সীরমত সাংখ্যক বোে বোে োসপাতাল এবাং বমরিদকল রিরনক রেল, তব্যও বসখাদন উন্নত এবাং সমরিত রচরকৎসা 

ব্যবস্থা রেল না। তদব, আজদকি পরিরস্থরত সম্পূণ ে রভন্ন। এখন, সিকারি ও ববসিকারি উভয় বক্ষ্দত্রই স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠানগুরল 

েক্ষ্তাি সাদথ স্বাস্থুদসবা রেদে। ববসিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠাদনি সাংখ্যা ইরতমদে সিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠাদনি 

সাংখ্যাদক োরিদয় বগদে। বতেমাদন ববসিকারি োসপাতাদলি শয্যা সাংখ্যা সিকারি োসপাতাদলি ত্যলনায় প্রায় রদ্বগুণ, যা 

ইরিত বেয় বয, সিকারি োসপাতাদলি বচদয় অদনক ববরশ সাংখ্যক ব্যরক্ত ববসিকারি োসপাতাদল বসবা রনদেন। তদুপরি, 

ববসিকারি স্বাস্থুদসবা প্ররতষ্ঠান রনিঃসদিদে অথ েননরতক প্রবৃরি বািাদত এবাং রবপুল সাংখ্যক জনবদলি, রবদশষত রচরকৎসক ও 

বসবাকমীদেি কম েসাংস্থান সৃরষ্টদত গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা পালন কিদে।  
 

োাংলাস দসশর  স্বাস্থ্ য খাসির  অ গ্রেরি ও উন্ন য়সন বেস রক ারর স্বা স্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান গুরল র  উসে খস াগ্য অেদান থ াকসলও , এর  

অথ থন ন রি ক  আক ার  এে াং  জাি ী য় অ থ থন ী রি সি  এর  অে দান  স ম্পরক থি  এক টি  স াম্প্ররিক  ও র েস্তৃি িথ্যভান্ডার  প্র স্তুসির  প থা প্ত 

প্র সেষ্টা  বনয় া হ য়রন । 
 

বেস রক ারর খাসির  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ াসনর উৎ পাদন, মধ্যে িী  বভাে, স্থ্ ূল মূল্য স াং স াজন, পররে ালন উদ্বৃত্ত, ক ম থস াংস্থ্ াসন র 

আক ার  এে াং ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্য য় স ম্পক ী য় ি থ্য-উপাসত্তর  রেদ্য ম ান  অপ্র তুলি াসক হ্রাস  কর া র ল সযয এই  জরর পটি  পরর োলনার  

উসদ্যাে বনয়া  হস য়রিল।  এই জরিপটি বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাি জাতীয় রেসাব সাংকলকগণ, যািা বাাংলাদেদশি জাতীয় 

রেসাব পরিসাংখ্যাদনি উন্নয়ন এবাং সাম্প্ররতকিদণি জন্য অিান্ত প্রদচষ্টা চারলদয় যাদেন, তাদেি দ্বািা ব্যপকভাদব ব্যবহৃত 

েদব। আর ম  আরও  রেশ্ব াস কর র , এ  প্র রি সে দন টি  ন ী রি রন র্ থার ক, পররকল্প নাক ারী, েসে ষক  এোং  রশ যারেদ েসণ র  রনক ট অিয ন্ত 

প্র সয়াজনী য় রহসসসে রেসের েি হ সে । 
 

জরিপ বাস্তবায়নকালীন, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ (এসআইরি)-এি সরচব জনাব মুোম্মে ইয়ারমন বচৌধুিী 

জরিপটিি সফল বাস্তবায়দন মূল্যবান সেদযারগতা, পিামশ ে এবাং রেকরনদে েশনা প্রোন কদিদেন, এ জন্য তাঁদক আরম আন্তরিক 

ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিরে।   
 

পরিদশদষ, জাতীয় রেসাব উইাং-এি পরিচালক (রজরিরপ এবাং লবদেরশক বারণজু) জনাব রজয়াউদ্দীন আেদমে, প্রকল্প 

পরিচালক জনাব আবদুল খাদলক এবাং রবরবএস ও এসআইরি’ি অপি কমী-সেস্যদেিদক জরিপটিি বাস্তবায়দন তাঁদেি 

অবোন ও সেদযারগতাি জন্য আন্তরিক ধন্যবাে জ্ঞাপন কিরে। 
 

ভরবষ্যদত এ জরিপ প্ররতদবেনটিি অরধকতি উন্নয়দনি লদক্ষ্ু বযদকান সুপারিশ এবাং পিামশ ে সােদি গৃেীত েদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা   বমাোম্মে তাজুল ইসলাম 

জানুয়ারি ২০২১  মোপরিচালক 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Director General 
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Preface 
 

Bangladesh’s health sector has made exceptional progress over the past two decades and witnessed 
remarkable success in achieving the health-related Millennium Development Goals (MDGs), particularly 
goals 4 (reduce child mortality) and 5 (improve maternal health). In addition, Bangladesh has achieved 
great success in coverage of immunization and reducing of communicable diseases. The life expectancy at 
birth in Bangladesh has been gradually increasing, primarily, due to the better performance of the 
healthcare system.  The health sector contributes around 3% to the Gross Domestic Product (GDP) of 
Bangladesh.  
 

Even two decades ago, public sector healthcare institutions, by and large, were entrusted with the 
responsibility of providing health services to the people of Bangladesh. Although there were a limited 
number of small hospitals and medical clinics then, they did not have an advanced and integrated system 
of medical treatment. But today’s scenario is completely different. Now, the healthcare institutions, both 
in the public and private sector are efficiently providing healthcare services. The number of private 
healthcare institutions has already surpassed the number of public healthcare institutions. At present, the 
number of beds in private hospitals is almost double that of public hospitals, which indicates that more 
persons are seeking care from private hospitals than public hospitals. Besides, private health care 
institutions are undoubtedly playing an important role in promoting economic growth and creating jobs for 
a large number of people, particularly for doctors and nurses.  
 

Though the private healthcare institutions have a significant contribution towards the progress and 
development of the health sector in Bangladesh, adequate effort has not yet been taken to create an up-
to-date and comprehensive database related to its economic size as well as its contribution to the nation’s 
economy.  
 

This survey was initiated to mitigate existing data gaps on output, intermediate consumption, gross value 
added, operating surplus, employment size and employment cost of private sector healthcare institutions. 
The findings of the survey will be extensively used by the national accounts compilers at BBS, who are 
persistently endeavoring to develop and update the national accounts of Bangladesh. I also trust that this 
publication will be found useful by planners, policymakers, academicians and researchers. 
 

I would like to express my sincere thanks and gratitude to Mr. Mohammad Yamin Chowdhury, Secretary, 
Statistics and Informatics Division (SID) for valuable support, suggestion and guidance he has provided for 
this survey program. 
 

Finally, my deep appreciation goes to Mr. Ziauddin Ahmed, Director, National Accounting Wing (GDP) and 
Foreign, Abdul Khaleque, Project Director and other officials of BBS and SID for their contribution and 
support during the implementation of this survey. 
 

Any recommendation and suggestions for further improvement of this publication are welcome. 
 

 

 

 

 

 

Dhaka  Mohammad Tajul Islam 
January 2021  Director General 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

কৃ িজ্ঞিা স্বীক ার   

 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা এবাং ব্যুদিাি বাইদিি অসাংখ্য ব্যরক্তি সরম্মরলত প্রদচষ্টাি দৃশ্যমান ফলাফল েদে এই জরিপ 

প্ররতদবেন। আমাি অদনক সেকমী এই প্রকাশনাটি প্রকাদশি বক্ষ্দত্র এবাং জরিপ কায েক্রদমি রবরভন্ন পয োদয় আমাদক সোয়তা 

কদিদেন। আরম তাঁদেি সকদলি প্ররত আন্তরিক ধন্যবাে জ্ঞাপন কিরে, কািণ তাঁদেি সোয়তা োিা আমাি পদক্ষ্ এই 

জরিপটিি সফল বাস্তবায়ন সম্ভব েদতা না। 

 

আরম প্রথদমই, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা রবভাদগি (এসআইরি) সরচব জনাব মুোম্মে ইয়ারমন বচৌধুিীদক গভীি 

কৃতজ্ঞতা জানারে, অতুন্ত ব্যস্ত থাকা সদেও রযরন এই জরিপ কায েক্রমদক সফল কিাি লদক্ষ্ু, আমাদক রেকরনদে েশনা, পিামশ ে 

এবাং সঠিক পদথ পরিচালনাি  জন্য সময় রেদয়দেন। 

 

আরম বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাি মোপরিচালক জনাব বমাোম্মে তাজুল ইসলামদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিরে; 

রযরন সব েোই জরিপ কম েসূরচি সাদথ সাংরিষ্ট সমস্যাসমূে সমাধাদনি লদক্ষ্ু তাৎক্ষ্রণক ও অতুন্ত উৎসাদেি সাদথ সািা 

রেদয়দেন। আরম তাঁদক  আন্তরিক ধন্যবাে জানারে এবাং এই জরিপ কম েসূরচি সফল বাস্তবায়দনি লদক্ষ্ু তাঁি প্রদচষ্টা 

গভীিভাদব উপলরি কিরে। 

 

রবরবএদসি উপমোপরিচালক জনাব বঘাষ সুবব্রত এই জরিপ পরিচালনাি বক্ষ্দত্র যথাযথ রেকরনদে েশনা ও মূল্যবান পিামশ ে 

প্রোন কদিদেন। তাঁি কাদে আরম গভীিভাদব ঋণী। 

 

জরিদপি রবরভন্ন পয োদয় মূল্যবান রেকরনদে েশনা, সোয়তা এবাং উৎসাে প্রোদনি জন্য জাতীয় রেসাব উইাং এি পরিচালক 

(রজরিরপ এবাং লবদেরশক বারণজু) জনাব রজয়াউদ্দীন আেদমে-এি প্ররত আরম গভীি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিরে। 

 

পরিদশদষ, আরম রবরবএস ও এসআইরি’ি সকল সেকমীদক ধন্যবাে জানারে, যাঁিা জরিদপি বকৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী 

সমিয়, বাস্তবায়ন এবাং পয েদবক্ষ্দণি মে রেদয় জরিদপি সাদথ সাংরিষ্ট রেদলন। 

 

  

 

 

 

 আবদুল খাদলক 

ঢাকা প্রকল্প পরিচালক 

জানুয়ারি ২০২১ সাদভেস এন্ড স্টারিজ রিদলটিাং টু রজরিরপ রিদবইরজাং ২০১৫-১৬ প্রকল্প 

 বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 
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10.7  Treatment Facility of Medical Waste in 

Private Hospitals 150 

10.8   Treatment Facilities of Medical Waste in 

Private Clinic 152 

10.9  Treatment Facilities of Medical Waste in 

Private Dental Clinics 153 

10.10  Treatment Facilities of Medical Waste in 

Prive Diagnostic Centers 154 

10.11  Disposal of Solid Waste Generated in 

Private Hospitals 155 

10.12  Disposal of Solid Waste Generated in 

Private Clinics 157 

10.13   Disposal of Solid Waste Generated in 

Private Dental Clinics 158 

10.14  Disposal of Solid Waste Generated in 

Private Diagnostic Centers 159 

10.15  Disposal of Liquid Waste Generated in 

Private Hospitals 160 

10.16  Disposal of Liquid Waste Generated in 

Private Clinics 162 

10.17  Disposal of Liquid Waste Generated in 

Private Dental Clinics 163 

10.18  Disposal of Liquid Waste Generated in 

Private Diagnostic Centers 164 

Chapter XI 167 
Fire Safety 167 
Introduction 167 
11.2  Fire Safety Policy/firefighting Plan for 

Healthcare Institutions 167 
11.3  Trained Firefighting Workforce in 

Healthcare Institutions 169 
11.4  Fire Detection System in Private Hospitals170 
11.5  Fire Detection System in Private Clinics 171 
11.6  Fire Detection System in Dental Clinics 172 
11.7  Fire Detection System in Private Diagnostic 

Centers 172 
11.8  Fire Extinguisher in Health Care 

Institutions 173 
Chapter XII 175 
Service facilities in Hospital 175 
Introduction 175 
12.2  Availability of Common Services 175 
12.3  Availability of Rehabilitation Services 177 
12.4  Emergency Trauma Care 178 
12.5  Management for Injuries 178 
12.6  General Outpatient Services 179 
12.7  Emergency Life Support 181 
12.8  Inpatient Services 181 
Statistical Table 175 
 

   



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

xxii   

 

 

List of Text Tables  
Table 2.1: Size of Study Population/ Universe ............................................................................................... 10 
Table 2.2: Stratification of Private Hospitals .................................................................................................. 12 
Table 2.3: Stratification of Private Clinics ...................................................................................................... 12 
Table 2.4: Stratification of Private Dental Clinics .......................................................................................... 13 
Table 2.5: Stratification for Private Diagnostic Centers ................................................................................. 14 
Table 4.2: Private Hospitals by Types of Ownership ...................................................................................... 26 
Table 4.3: Growth of Private Hospitals ........................................................................................................... 26 
Table 4.4: Profit and Non-profit Private Hospitals ......................................................................................... 28 
Table 4.5: Number of Beds in Private Hospitals ............................................................................................. 29 
Table 4.6: Employment Size as on 30 June 2017............................................................................................ 30 
Table 4.7: Employment Size in as on 30 June2018 ........................................................................................ 31 
Table 4.8: Selected Indicators for Private Hospitals ....................................................................................... 32 
Table 4.9: Gender Composition of Full-time Employees in Private Hospitals ............................................... 34 
Table 4.10: Employment Cost in Private Hospitals ........................................................................................ 35 
Table 4.11: Employment Growth of Full-time Employees ............................................................................. 36 
Table 4.12: Revenue Earned (sale of services/output) .................................................................................... 38 
Table 4.13: Other Receipts .............................................................................................................................. 39 
Table 4.14: Total revenue Earned (output) ..................................................................................................... 40 
Table 4.15: Intermediate Consumption ........................................................................................................... 42 
Table 4.16: Other Expenditures ...................................................................................................................... 44 
Table 4.17: Total Intermediate Consumption (IC) .......................................................................................... 44 
Table 4.18: Gross Value Added (GVA) .......................................................................................................... 45 
Table 4.19: Labour Share of Gross Value Added ........................................................................................... 47 
Table 4.20: Output per Employee ................................................................................................................... 47 
Table 4.21: Value Added per Employee ......................................................................................................... 48 
Table 4.22: Output per Private Hospital .......................................................................................................... 48 
Table 4.23: Value Added per Private Hospital................................................................................................ 49 
Table 4.24: Property Income (receivable) ....................................................................................................... 49 
Table 4.25: Property Income (payable) ........................................................................................................... 49 
Table 5.1: Ownership of Private Clinics ......................................................................................................... 52 
Table 5.2: Growth of Private Clinics .............................................................................................................. 53 
Table 5.3: Profit and Non-profit Clinics ......................................................................................................... 54 
Table 5.4: Employment Size ........................................................................................................................... 55 
Table 5.5: Employment Size as on 30 June 2018............................................................................................ 56 
Table 5.6: Gender Composition of Full-time Employees ............................................................................... 58 
Table 5.7: Employment Cost of Private Clinics .............................................................................................. 59 
Table 5.8: Employment Growth of Full Time employees in Private Clinics .................................................. 60 
Table 5.9: Revenue Earned (sale of services/output) ...................................................................................... 61 
Table 5.10: Other Receipts by Private Clinics ................................................................................................ 62 
Table 5.11: Total Revenue Earned ................................................................................................................. 62 
Table 5.12: Intermediate Consumption ........................................................................................................... 64 
Table 5.13: Other Expenditure of Private Clinics ........................................................................................... 65 
Table 5.14: Total Intermediate Consumption ................................................................................................. 65 
Table 5.15: Gross Value Added of Private Clinics ......................................................................................... 66 
Table 5.16: Labour Share of Gross Value Added of Private Clinics .............................................................. 68 
Table 5.17: Output per Employee in Private Clinics....................................................................................... 69 
Table 5.18: Value Added (gross) per Employee ............................................................................................. 69 
Table 5.19: Output per Private Clinic ............................................................................................................. 70 
Table 5.20: Value Added per Clinic ................................................................................................................ 70 
Table 6.1 Ownership of Private Dental Clinics ............................................................................................... 71 
Table 6.2: Growth of Private Dental Clinics ................................................................................................... 72 
Table 6.3: Employment Size in Private Dental Clinics ................................................................................... 73 
Table 6.4: Employment Size in Private Dental Clinics as on 30 June 2018 ................................................... 74 
Table 6.5: Gender Composition of Employees in Private Dental Clinics ....................................................... 76 
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প্রর্ান সূেক সমূহ 
 Key Indicators 

 

র নস দ থশক স মূ হ জ ররসপ র ফ লাফ ল   Indicators Assigned Value 

প্র রিষ্ঠ া সনর  স াংখ্য া  Number of Institutions  

োসপাতাল 4,452   Hospitals  4,452  

রিরনক 1,397   Clinics   1,397  

বিন্টাল রিরনক 839   Dental clinics  839  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি  10,291   Diagnostic centers 10,291  

ব মা ট  16,979   Total 16,979  

 

প্র র্ ান  রন স দ থশ ক  স মূহ জ ররস পর ফল াফ ল  Key Indicators Assigned Value 

২ ০ ১৬-১ ৭ ২ ০ ১৭-১ ৮  2016-17 2017-18 

কম েিত জনবল (সাংখ্যা)  Employment Count (number)  

োসপাতাল  Hospital 

বমাে 188,420  207,569   Total 188,420  207,569  

পুরুষ 110,719  119,813   Male 110,719  119,813  

মরেলা 77,701  87,756   Female 77,701   87,756  

 রিরনক  Clinic 

বমাে 19,833  21,031   Total 19,833  21,031  

পুরুষ 10,966  11,507   Male 10,966  11,507  

মরেলা  8,867   9,524   Female  8,867  9,524  

বিন্টাল রিরনক  Dental clinic 

বমাে  4,342   4,373   Total  4,342  4,373  

পুরুষ  3,395   3,421   Male 3,395  3,421  

মরেলা  947   952   Female  947   952  

ে ায়াগনরস্টক বসন্টাি  Diagnostic center 

বমাে  128,151   135,607   Total 128,151  135,607  

পুরুষ 91,865  97,621   Male  91,865   97,621  

মরেলা 36,286  37,986   Female  36,286   37,986  
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প্র র্ ান  রন স দ থশ ক  স মূহ জ ররস পর ফল াফ ল  Key Indicators Assigned Value 

২ ০ ১৬-১ ৭ ২ ০ ১৭-১ ৮  2016-17 2017-18 

ববতন ও ভাতা (রমরলয়ন োকা)  Employment cost (million Tk.) 

বমাে 85,537.43  97,022.84   Total 85,537.43  97,022.84  

োসপাতাল 48,713.98  55,805.88   Hospitals 48,713.98  55,805.88  

রিরনক  4,558.47   5,164.16   Clinics  4,558.47   5,164.16  

বিন্টাল রিরনক  1,027.54   1,091.32   Dental clinics  1,027.54   1,091.32  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 31,237.44  34,961.48   Diagnostic centers 31,237.44  34,961.48  

ব মা ট  আউ টপুট  (র মরল য়ন টাকা )  Gross output (million Tk.) 

বমাে  230,671.20  267,371.42   Total 230,671.20   267,371.42  

োসপাতাল  105,778.85  122,321.66   Hospitals 105,778.85   122,321.66  

রিরনক  9,788.55  11,120.87   Clinics  9,788.55  11,120.87  

বিন্টাল রিরনক 10,989.34 12,479.34  Dental clinics 10,989.34 12,479.34 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি  104,114.46   121,449.55    Diagnostic centers  104,114.46   121,449.55  

মেবতী খিচ (রমরলয়ন োকা)  Intermediate consumption (million Tk.) 

বমাে 67,175.35  75,085.53   Total 67,175.35  75,085.53  

োসপাতাল 33,658.72  37,584.34   Hospitals 33,658.72  37,584.34  

রিরনক  1,803.02   1,947.90   Clinics  1,803.02   1,947.90  

বিন্টাল রিরনক  1,248.79   1,312.54   Dental clinics  1,248.79   1,312.54  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 30,464.82  34,240.75    Diagnostic centers 30,464.82  34,240.75  

স্থলূ মূল্য সাংদযাজন (রমরলয়ন োকা)  Gross value added (million Tk.) 

বমাে  163,495.85  192,306.94   Total 163,495.85   192,306.94  

োসপাতাল 72,120.13  84,737.36   Hospitals 72,120.13  84,737.36  

রিরনক  7,985.53   9,193.98   Clinics  7,985.53   9,193.98  

বিন্টাল রিরনক  9,740.55  11,166.80   Dental clinics  9,740.55  11,166.80  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 73,649.64  87,208.80   Diagnostic centers 73,649.64  87,208.80  

বমাে পরিচালন উদ্বতৃ্ত (রমরলয়ন োকা)  Gross operating surplus (million Tk.) 
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প্র র্ ান  রন স দ থশ ক  স মূহ জ ররস পর ফল াফ ল  Key Indicators Assigned Value 

২ ০ ১৬-১ ৭ ২ ০ ১৭-১ ৮  2016-17 2017-18 

বমাে 77,958.42 95,263.04  Total 77,958.42 95,263.04 

োসপাতাল 23,406.15 28,931.44  Hospitals 23,406.15 28,931.44 

রিরনক 3,427.06 4,008.81  Clinics 3,427.06 4,008.81 

বিন্টাল রিরনক 8,713.01 10,075.47  Dental clinics 8,713.01 10,075.47 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 42,412.20 52,247.32  Diagnostic centers 42,412.20 52,247.32 

ব্যয়দযাগ্য আয় (রমরলয়ন োকা)  Disposable income (million Tk.) 

বমাে 73,301.85 89,036.94  Total 73,301.85 89,036.94 

োসপাতাল 23,036.64 28,125.35  Hospitals 23,036.64 28,125.35 

রিরনক 3,381.63 3,961.29  Clinics 3,381.63 3,961.29 

বিন্টাল রিরনক 8,694.82 10,048.70  Dental clinics 8,694.82 10,048.70 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 38,188.76 46,901.60  Diagnostic centers 38,188.76 46,901.60 

সঞ্চয় (রমরলয়ন োকা)  Saving (million Tk.) 

বমাে 73,301.85 89,036.94  Total 73,301.85 89,036.94 

োসপাতাল 23,036.64 28,125.35  Hospitals 23,036.64 28,125.35 

রিরনক 3,381.63 3,961.29  Clinics  3,381.63 3,961.29 

বিন্টাল রিরনক 8,694.82 10,048.70  Dental clinics 8,694.82 10,048.70 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 38,188.76 46,901.60  Diagnostic centers 38,188.76 46,901.60 

স্থলূ স্থায়ী মূলধন গ ন (রমরলয়ন োকা)  Gross fixed capital formation (million Tk.) 

বমাে 3,452.73 5,126.15  Total 3,452.73 5,126.15 

োসপাতাল 2,898.81 3,344.67  Hospitals 2,898.81 3,344.67 

রিরনক 60.37 46.38  Clinics 60.37 46.38 

বিন্টাল রিরনক 2.28 55.12  Dental clinics 2.28 55.12 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 491.27 1,679.98  Diagnostic centers 491.27 1,679.98 
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প্র র্ ান  রন স দ থশ ক  স মূহ জ ররস পর ফল াফ ল  Key Indicators Assigned Value 

২ ০ ১৬-১ ৭ ২ ০ ১৭-১ ৮  2016-17 2017-18 

বনে বলরন্ডাং (+)/বনে ববাদিারয়াং (-) (রমরলয়ন োকা)  Net lending (+)/ Net borrowing (-) (million Tk.) 

বমাে 69,622.36 82,350.28  Total 69,622.36 82,350.28 

োসপাতাল 19,921.96 23,324.36  Hospitals 19,921.96 23,324.36 

রিরনক 3,321.26 3,914.91  Clinics 3,321.26 3,914.91 

বিন্টাল রিরনক 8691.52 9992.56  Dental clinics 8691.52 9992.56 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 37,687.62 45,118.45  Diagnostic centers 37,687.62 45,118.45 

পরিচালন উদ্বতৃ্ত (মূল্য সাংদযাজদনি শতকিা োি)  
Share of operating surplus ( operating profit) as 

percent of value added 

গি ( সকল প্ররতষ্ঠান) 47.68 49.54  
Average (all 

establishments) 
47.68 49.54 

োসপাতাল 32.45 34.14  Hospitals 32.45 34.14 

রিরনক 42.92 43.60  Clinics 42.92 43.60 

বিন্টাল রিরনক 89.45 90.23  Dental clinics 89.45 90.23 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 57.59 59.91  Diagnostic centers 57.59 59.91 

ববতন ও ভাতা (মূল্য সাংদযাজদনি শতকিা োি)  
Share of compensation of employees(labour 

share) as percent of value added 

গি ( সকল প্ররতষ্ঠান)  52.32   50.45   
Average (all 

establishments) 
 52.32   50.45  

োসপাতাল  67.55   65.86   Hospitals  67.55   65.86  

রিরনক  57.08   56.17   Clinics  57.08   56.17  

বিন্টাল রিরনক  10.55   9.77   Dental clinics  10.55   9.77  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি  42.41   40.09   Diagnostic centers  42.41   40.09  

কম েিত মরেলা জনবল (দমাে জনবদলি শতকিা োি)  
Women employment as percent of total 

employment 

গি (সকল প্ররতষ্ঠান)  36.33   36.96   
Average (all 

establishments)) 
 36.33   36.96  

োসপাতাল  41.24   42.28   Hospitals  41.24   42.28  

রিরনক  44.71   45.29   Clinics  44.71   45.29  

বিন্টাল রিরনক  21.81   21.77   Dental clinics  21.81   21.77  

িায়াগনরস্টক বসন্টাি  28.32   28.01   Diagnostic centers  28.32   28.01  
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প্রধান রনদে েশক সমূে জরিদপি ফলাফল  Key Indicators Assigned Value 

মূ ল্য  স াং স া জসনর  প্র বৃ রদ্ধ পূ ে থে ি ী  ে ি সর র  তু লন ায়  

২০১৭-১৮ অথ থ ে ি সর র  

প্র বৃ রদ্ধ  

 Gross value added (GVA) 

growth 

Growth in 2017-18 

over 

previous year 

গি ( সকল প্ররতষ্ঠান) 17.62  Average (all 

establishments) 

17.62 

োসপাতাল 17.49  Hospitals 17.49 

রিরনক 15.13  Clinics 15.13 

বিন্টাল রিরনক 14.64  Dental clinics 14.64 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 18.41   Diagnostic centers 18.41 

জনবদলি প্রবৃরি   Employment growth 

গি ( সকল প্ররতষ্ঠান) 8.17  
Average (all 

establishments) 
8.17 

োসপাতাল 10.16  Hospitals 10.16 

রিরনক 6.04  Clinics 6.04 

বিন্টাল রিরনক 0.71  Dental clinics 0.71 

িায়াগনরস্টক বসন্টাি 5.82   Diagnostic centers 5.82 
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র নে থাহ ী সারসাং সযপ  Executive Summary 
 

ভূরম কা 

বেস রক ারর খাসির স্বাস্থ্ য সস ো প্র রিষ্ঠ াসনর প্র র্ান 

অথ থন ন রি ক সূেকস মূসহর একটি রন ভ থর স াগ্য িথ্যভান্ডার  

েসে বিালার   লসযয পরর ো রলি এ জররপটি বদসশ 

তৃি ী য়োসরর মি অনুরষ্ঠি হসয়সি । জরর পটি র মাধ্যস ম 

প্র াপ্ত ব্যাপক ও রে স্তী ণ থ ি থ্য ও উপাত্ত বেস রক ারর স্বাস্থ্ য 

প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর  ে ি থমান অথ থন ন রি ক আকার এোং স্থ্ ূ ল 

বদশ জ উৎ পাসদ (রজরের প) এর অেদান স ম্পসক থ ে ি থম ান  

অেস্থ্ ান স াংর িষ্ট  জ্ঞান এোং র্ারণ ার উন্নরি  স ার্সন অিযন্ত 

স হায়ক ভূরমকা পালন কর সে । 

  

জররপ বথসক প্র াপ্ত মূল ফলাফ লস মূহ স াংরযপ্তভাসে রনসে 

স রন্নসেশ ন ক র া হসলা। আশ া ক র া হসে, প্র রিসেদসন  

উপস্থ্ ারপি  স কল রেষয়  স রেস্ত াসর না ব দসখই  পা ঠকেণ 

জররপ প্র রিসেদন স ম্পসক থ একটি স ম্যক র্ারণ া লাভ 

কর সি পারসেন ।  

   

Introduction  
 

This survey, the third of its series, was conducted 

to provide a reliable database of leading 

economic indicators of private sector healthcare 

institutions. The survey produced a wide range of 

data and information which will, to a great 

extent, improve the knowledge and 

understanding of the present situation of the 

private healthcare Institutions related to its 

economic size and contribution to the nation’s 

Gross Domestic Product (GDP)  

 

 

The snapshot of the key findings is highlighted 

below with a view to providing readers with an 

idea and a clear understanding of this publication 

without having to go through the entire content.  

স্বাস্থ্য সসে া প্ররিষ্ঠাসন র সাংখ্যা 
 

  জুন ২ ০১৮  প থন্ত  বে স র ক ারর  খ া সি  ে াাং লাসদ সশ  ব মা ট  

১ ৬,৯৭৯ টি  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ া ন রসয়সি।  এর  মসধ্য  

বরাে  রন ণ থয়  বকে  ১ ০,২৯১ টি  (৬০.৬১%), হাসপািা ল  

৪,৪৫ ২ টি  (২৬.২২%) এোং  ব মরেসকল রিরন ক 

১,৩৯৭ টি  (৮.২৩%) ।  অন্য রদ সক বেন্টা ল রিরন সক র  

স াংখ্যা স ে থরন ম্ন,  মা ত্র ৮৩ ৯ টি  (৪.৯ ৯%)। 

   

 বেস রক ারর খ াসির স্বাস্থ্ যসস ে া প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর  স াংখ্য া  

স রক ারর খািভু ি স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ াসনর স াংখ্যাসক  

ব্যাপক  মাত্র ায় ি ারেস য় বেসি । 

 
Number of Healthcare Institutions  

  As of June 2018, Bangladesh hosted a total of 

16,979 private sector healthcare institutions, 

of which private diagnostic centers accounted 

for 10,291 (60.61%), private hospitals 

accounted for 4,452 (26.22 %) and private 

medical clinics accounted for 1,397 (8.23%). 

On the other hand, private dental clinics 

shared the least, only 839(4.99%). 
 

 Private sector healthcare institutions 

outnumbered the public sector healthcare 

institutions by a large margin.  

কম থসাংস্থ্ াস ন র আকার 

 ৩০ জুন ২ ০১৮ িাররসখ  ১ ৬ ,৯৭৯  টি  স্বাস্থ্ যসস ো  

প্র রিষ্ঠ াসন  বমা ট ৩, ৬৮ ,৫ ৮০  জন কমী রনস য়ারজি  

রি সলন ।  এর মসধ্য ৩ ,১ ৫ ,৯৪ ১ জন (৮৫.৭২%) 

পূ ণ থক ালী ন  এে াং  ৫ ২, ৬৩৯  জন   (১ ৪.২৮%) 

খন্ড কালী ন। 
  

  বমা ট রনসয়া রজি  জনেসলর  ম সধ্য,  হাস পািাসল  

৫ ৬.৩২%, বর াে  রন ণ থয়  বক স ে  ৩৬.৭৯% এোং 

রিরন সক ৫.৭১% জনেল রনস য়ারজি  রিল।  বেন্টা ল  

রি রন সক  রন সয়ার জি  জন ে সলর  স াংখ্যা স ে থরন ম্ন, মাত্র  

১.১ ৯%।  

 
Employment Size  

  As on 30 June 2018, a total of 16,979 private 

healthcare institutions employed as many as 

368,580 employees. Of them, 315,941 

(85.72%) were full-time employees and 

52,639 (14.28%) were part-time employees. 
  

  Of total employees, hospitals shared 56.32 %, 

diagnostic centers shared 36.79 % and clinics 

shared 5.71%. Dental clinics shared the least, 

only 1.19 % of the total.  



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

xxxvi   

 

 

পূণ থকালীণ  কম থসাংস্থ্ াসন র প্রবৃ রদ্ধ 
 

  ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক া রর  স্বাস্থ্ যসস ে া প্র রি ষ্ঠ া সন  

পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ ান  বৃ রদ্ধর  প্র াক্করলি  হ ার  রিল  

৯.২৭%। 

  

  হাসপািালসমূ সহ পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ ান  বৃ রদ্ধর  হার  

রিল ১ ২.১ ৬%, মমরিকযাল রির ন সক এ  হার  ৫.৮৯%, 

এোং বর াে  রন ণ থয় বকসে ৫.৩১%।  অপরর দসক, দন্ত  

রিরন সক  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  প্র বৃ রদ্ধ রি ল  স ে থরন ম্ন ,  মাত্র  

০. ৮২ %।  

 

Full-time Employment Growth  
 

 Full-time employment growth in private 

healthcare institutions was estimated at 9.27% 

in the financial year 2017-18. 
 

 

  Full-time employment was projected to grow 

12.16 % for hospitals, 5.89% for medical 

clinics and 5.31 % for diagnostic cnters. 

Dental clinics witnessed the lowest 

employment growth, simply 0.82 %. 

পূণ থকাল ীন কম থসাংস্থ্ ান সৃরষ্ট  

  বেস রক ারী  স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ া নস মূসহ জুন ২০১ ৭ 

িাররসখ বম াট  ২৮৯, ১২৬টি  পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ ামনি 

রবেিীপত, জুন ২০১৮ তারিপে পূ ণ থক ালী ন  

ক ম থস াংস্থ্ াসন র  স াংখ্য া দাঁ োয় ৩১৫ ,৯৪ ১ টি ।  এ বথসক  

স্পষ্ট  ব , ২০১৭-১৮ অথ থে ি স র  ব মাট  ২৬ ,৮১৫  টি   

ন তু ন  পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ ান  সৃর ষ্ট  হসয় রি ল।   

 বমা ট পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ া স নর  মসধ্য  হাসপ ািালস মূহ  

একক ভাসে  ২ ০,৪৬ ৯ টি  (৭৭.৩৩%) ন তু ন  

ক ম থস াংস্থ্ াসন র  সৃরষ্ট  ক সর সি ।   এ রপসর  থাক্রস ম বরাে  

রন ণ থয় বকে  (১ ৯.৮৫%) এোং রিরন কস মূস হর  

(৩.৭০%) অে স্থ্ ান  ।  ন তু ন  পূ ণ থক ালী ন  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  

মসধ্য বেন্টাল  রিরন সকর  আ ওি ায় ক ম থস াংস্থ্ াসন র  

প্র াক্করলি  রহস্য া রিল  ০.১ ২%। 

   বমা ট পূ ণ থক ালী ন  ন তু ন  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  মসধ্য, 

রেরকৎ স সকর ৪৫ ৯ ০টি, বস রেকার  ৪৭ ২১ টি এোং  

বেন্ট াল স া জথসন র  ৪ ৯ টি  পূ ণ থক াল ী ন  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  সৃরষ্ট  

হসয়রিল। 

 

Full-time Job Creation  
 

  Full-time jobs in private healthcare 

institutions increased to 315,941 in June 

2018 from 289,126 in June 2017, adding a 

total of 26,815 new jobs in the financial year 

2017-18.  

 

 

  Among total full-time new jobs, hospitals 

alone created 20,469 new jobs (77.33%), 

followed by diagnostic centers (19.85%) and 

clinics (3.70%) respectively. Dental clinics 

accounted for only 0.12 % of the total new 

jobs.  
 
 
 
 
 

  Out of total full-time new jobs, 4590, 4721 

and 49 full-time jobs were created for 

doctors, nurses and dental surgeons 

respectively. 

পূণ থকাল ীন রনসয় ারজি জন েসলর ললরিক রেভাজ ন 

 

  বেস রক ারর স্ব াস্থ্যসসে া প্র রিষ্ঠ াসন (ফাস ম থরস  এে াং  

কযারন্টসন  রনস য়ার জি কমী  ব্যিী ি) পু রু ষসদর  

ক ম থস াংস্থ্ াসন র  অাংশ  বেরশ  রি ল । ২ ০১৬-১৭ অথ থে ি সর  

বে স র ক ারর  স্ব াস্থ্ যসস ে া প্র রি ষ্ঠ াসন  ক ম থর ি  বমা ট  

পূ ণ থক ালী ন  জন ে সলর  ম সধ্য  পু রু ষ  ৬৩.১ ১% এোং  

মরহলা  ৩৬.৮৯%।  অন্য রদসক ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  এ  

হার পু রু সষর বযসত্র ৬২. ৩ ৩ % এে াং মরহল াসদর  

বযসত্র ৩ ৭.৬৭ %।   

 
Gender Composition of Full-time 

Employees  
 Males’ share of employment in private 

healthcare institutions (excluding employees 

in pharmacies and canteens) was high. In the 

2016-17 financial year, males contributed 

63.11% and females contributed 36.89% of 

the total full-time employees in the private 

healthcare sector. On the otherhand, in the 

financial year 2017-18 male represented 

6233% and female represented 37.67%.  
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 ক ম থস াংস্থ্ াসন  ন া র ী সদর  অ াংশ গ্রহণ  ২ ০১৬-১৭  

অথ থে ি সর র  তু লন ায়  ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর  

০.৭৮শতাংশ পস য়ন্ট বৃরদ্ধ বপ সয় সি।  

 ৩০ জুন ২০ ১৮ িাররসখ  বেস রক ারর হাস পািা সল  

পূ ণ থক ালী ন  রেরক ৎ স ক সদর  মসধ্য  ৬১.৮৮% পু রু ষ এোং  

৩৮.১ ২% মরহলা  রনসয় ারজি  রি সলন।   

 ৩০ জুন ২০ ১৮ িাররসখ  বেস রক ারর হাস পািাসল  

পূ ণ থক ালী ন  বেন্ট াল স াজথন স দর  মসধ্য  ৫ ৫.৩৬% পু রু ষ 

এোং ৪ ৪.৪ ৬% মরহলা  রনসয় ারজ ি রিসলন।   

 পূ ণ থক ালী ন  ন াস থসদর  মসধ্য  ১ ১.৩১% পু রু ষ এোং  

৮৮.৬৯% নার ী  রন সয়ার জি রিস লন।   

  বে স র ক ারর  হাস পাি াসল পূ ণ থক ালী ন  োিার  ও  

ন াস থসদর সক  এক সত্র  রে সে েন া ক র সল, পু রু ষ ৩৮.৬২% 

এোং মরহলা  ৬১.৩৮%। 

  ে াাংলাস দসশ র  অন্য  অসন ক  অ থ থন ন রি ক  খ াসি র  তু লন ায়  

বেস রক ারর খাসির  স্বাস্থ্ য সস ো প্র রিষ্ঠ ানস মূহ  

মরহলাস দর  অাংশগ্রহ সণ র রেষসয়  অরর্ক ির  োিঙ্গমতা 

বদখাসে। 

  Females’ share of employments increased by 

0.78 percentage point in the financial year 

2017-18.  
 

 

  Of total full-time doctors in private hospitals, 

males represented 61.88 % and females 

represented 38.12 %, as on 30 June 2018. 
 

 Males accounted for 55.36% and females 

accounted for 44.46%, as on 30 June 2018, of 

the total full-time dental surgeons.  
 

  Out of full-time nurses, 11.31% were males 

and 88.69% were females.  
 

 

  Of full-time doctors and nurses in private 

hospitals, males represented 38.62 % and 

females represented 61.38 %.  
 

 Private sector healthcare institutions are 

performing well regarding women’s 

participation compared to many other 

economic sectors in Bangladesh.  

কম থসাংস্থ্ ান  ব্যয় 

 

  ২০১ ৬-১৭ অথ থে ি সর  প্র াক্করল ি ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্যয়  

৮৫ ,৫ ৩৭.০০ র মরল য়ন টাক া  এোং  ২ ০১৭-১৮  

অথ থে ি সর  এর পররম াণ ৯৭ ,০ ২ ২.৮৫ র মরলয়ন  টাক া ;  

এসযসত্র ে া রষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হ ার   ১ ৩.৪ ৩%।   

 

  বমা ট  ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্যস য়র  ম সধ্য   হাস পািা সলর  

ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্যয়  ৫ ৬.৯ ৫%, বর াে  রন ণ থয় বকসের  

ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্যয়  ৩ ৬.৫ ২%, এোং  ব মরেসক ল  

রি রন ক স মূসহর  ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্যয় ৫.৩৩%।  

অপরর দসক, বেন্টাল  রি রন ক স মূসহ  ক ম থস াংস্থ্ ান  ব্য য়  

স ে থরন ম্ন, মাত্র  ১. ২ ০%।  

 
Employment Cost   
 

 In 2016-17, the total employment cost was 

worth TK. 85,537 million as against Tk. 97,022. 

85 million in 2017-18 with 13.43 % of annual 

growth.  
 

 Out of total employment cost, hospitals shared 

56.95 %, diagnostic centers shared 36.52 % and 

medical clinics shared 5.33 % respectively. 

Employment cost was the least for dental clinics, 

only 1.20 %.   

হাসপািাসল র  শয্যা সাংখ্যা 
 

  জুন ২ ০১৮ িাররসখ বেস রক ারর হাসপািাসল  প্র াক্করলি  

বমা ট শ য্য া স াং খ্যা ১,০৫,১৮৩ টি ,  ার  মসধ্য  স ার্ারণ  

শ য্য া ৬৭.১ ৫%। 

  নন  এরস  বকরেন  (একক  শ য্য া) বমাট  শ য্য ার  

১ ৩.৮৩%; 

 

Hospitals Beds  
 

  The number of beds in private hospitals, as 

of June 2018, was estimated at 105,183, of 

which 67.15% were general beds.  

  Non AC cabin (single bed) represented 

13.83%; 

   Non AC cabin (twin bed) represented 9.57%; 
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  নন  এরস  বকরেন  (দু ই শ য্য া) বমা ট শ য্য ার ৯.৫ ৭ %; 

  এরস  বকরেন  (একক  শ য্য া) বমাট  শ য্য ার ৫.২৬%; 

  এরস  বকরেন  (দু ই শ য্য া) বমাট  শ য্য া র  মাত্র  ৪.১ ৯%। 

  AC cabin (single bed) represented 5.26 %; 

  AC cabin (twin bed) represented the least, 

only 4.19 %.  

জন সাংখ্যার অনুপাসি শয্যা  সাংখ্যা 

  স রক ারর হাসপাি া সল প্র রি  ১,০ ০০  মা নুসষর রেপরীসি  

শ য্য া স াংখ্যা প্র া য় ০.৩২ টি । 

 

  বেস রক ারর হাসপ ািা সল প্র র ি ১,০০ ০ মা নুসষর  

রেপরীসি  শ য্য া স াং খ্যা  প্র া য় ০.৬৪ টি ।   

 

  স রক ারর এে াং বেস রক ারর  হাসপািাল সূহ  একসত্র  

রেসেেনা কর সল , প্র রি ১,০০ ০ মা নুসষর রেপ রী সি  

শ য্য া স াংখ্যা মা ত্র ০.৯ ৬টি ,  া রেশ্ব  স্বাস্থ্ য স াংস্থ্া  

(োেলু এই ে ও) ক তৃ থক  সুপা র র শ কৃ ি  প্র রি ১,০ ০০  

মানুসষর  রেপরীসি  ৩.৫  টি  হা স পািাল শ য্য ার ব েসয়  

অসনক  ক ম। 

 

Population to Bed Ratio 

  At government facilities, Bangladesh has 

about 0.32 beds for every 1000 people.  

 

  At private facilities, Bangladesh has around 

0.64 beds for every 1000 people. 

 

  At both government and private facilities, 

Bangladesh has just 0.96 bed for every 1000 

people, which is significantly lower than 3.5 

hospital beds recommended by World Health 

Organisation (WHO).  

ে ািার  ও বসরেকার  অনুপাি 

 

 
 

  বেস রক ারর হাসপািা সল প্র রি  এ কজন র েরকৎ স সকর  

(বেন্ট াল স াজথন  ে াদ  রদস য়) রেপরীসি  মাত্র ০.৮৫ জন  

বস রেকা রস য়সি । 

 

  বেন্ট াল স া জথন  অন্তথ ভুি  ক র সল, প্র রি একজন  

রেরকৎ স সকর রে পরী সি বস রে কার স াংখ্যা  দাঁ োয়  

০.৮৩ জন । 

 

Nurse to Doctor Ratio (full-time 

employees) 
 

  In private hospitals, there are only 0.85 nurse 

for one doctor (dental surgeons excluded). 
 

 

 

  Nurse to doctor ratio appears to be 0.83 when 

dental surgeons are included. 

শয্যা ও বসরেকার  অনুপাি 

  বেস রক ারর হাসপািা লস মূসহ  েসে  প্র রি  ৩. ৪৭ টি  

শ য্য ার জন্য  একজন  বস রেকা  দা রয়ত্ব  প ালন করসিন ।   

 

Bed to Nurse Ratio 

  In private hospitals, there are 3.47 beds for 

one nurse. 

স্থলূ উৎপা দ 

  ২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বমা ট প্র াক্করলি  

উৎ পাদ   থাক্রস ম  ২৩ ০,৬৭১.২০ র মরল য়ন টাকা  এোং  

২৬৭,৩৭১.৪২ রমর লয়ন  টাক া।  এসয সত্র  ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধর হার ১ ৫.৯ ১% । 

 

  ২০১৭-১৮  অথ থে ি সর  বম াট  উৎ প াসদর  মসধ্য  

একক ভাসে হাসপািা সলর উৎ পাসদর  পররমাণ  

৪ ৫.৭৫%।  এর পসর  থাক্রস ম বরাে  রন ণ থয় বক ে  

(৪ ৫ . ৪২%) এোং দন্ত রেরকৎ স া বক সের  (৪ . ৬৭% )  

অেস্থ্ ান। 

 

  মমরিকযাল রিরন কস মূসহর  র েপরীসি  উৎ পাস দর  

পররমাণ  রিল  স ে থরন ম্ন, মাত্র ৪.১ ৬%। 

 Gross Output 

  The total output was recorded at Tk. 

230,671.20 million and Tk. 267,371.42 

million for the financial years 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth 

of 15.91%. 
 

 

  Of total output in the financial year 2017-18, 

hospitals alone accounted for 45.75%, 

followed by diagnostic centers (45.42%) and 

dental clinics (4.67%) respectively.  
 

 

  Output was the least for medical clinics, only 

4.16 %.  
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স্থ্ লু মূ ল্য সাংস াজ ন 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো প্র রিষ্ঠ ান স মূসহর  প্র াক্করলি  স্থ্ ূ ল  

মূল্য  স াংস া জসনর  পরর মা ণ  ২ ০ ১৬-১৭ এোং  ২ ০১৭-

১৮ অ থ থে ি সর র  জন্য   থ া ক্র সম ১,৬৩,৪৯ ৫.৮৫  

রমরল য়ন টাক া এে াং ১,৯ ২,২৮৫.৯৩ রম রলয়ন  টাকা। 

 

  পূ ে থে ি ী  েি সরর  তুলন ায়  ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  স্থ্ ুল  

মূল্য স াংস  াজসন র উ সেখস  া গ্য প্র বৃ রদ্ধ ( ১ ৭.৭১%) 

অরজথি  হসয় সি । 
 

  ২০১৭-১৮  অথ থে ি স র, বমাট  স্থ্ ু ল মূ ল্য  স াংস া জসনর  

মসধ্য হাসপািা সলর  রেপরীসি  স্থ্ ুল মূ ল্য  স াংস া জসনর  

পররমাণ  স ে থারর্ ক  (৫ ০.০৬%), এর পসর    থাক্র সম  

বর াে  রন ণ থয় বক ে  (৪ ৫.৬০%) এোং বমর েসকল  

রিরন সকর অেস্থ্ ান (২.৫ ৯%) । 

 

  ২০১৭-১৮  অথ থে ি সর, বে ন্টাল রি রনক স মূসহর  

রেপরীসি  স্থ্ ুল মূল্য  স াংস া জস নর  পরর মা ণ  স ে থরন ম্ন ,  

মাত্র ১.৭৫  শ িাাংশ। 

 Gross Value Added 

  Gross Value Added (GVA) for the private 

health sector appeared to be Tk. 163,495.85 

million and Tk. 192,285.93 million for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. 
 

 

  Gross value added enjoyed a vibrant growth 

(nominal) of 17.61% over the previous year.  
 

 

 

  Out of total gross value added was the highest 

(50.06%) for hospitals, followed by 

diagnostic centers (45.60%) and then clinics 

(2.59%) respectively. 
 

 

  Gross value added was the lowest (1.75 %) 

for dental medical clinics.  

স্থ্ লু পররোলন উদ্বতৃ্ত 

  ২০১ ৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  রন রূ র পি  স্থ্ ুল  

পররে ালন  উদ্বৃসত্তর  পরর মা ণ   থাক্রসম ৭ ৭,৯৫ ৮.৪২  

রমরল য়ন টাকা  এোং ৯ ৫,২৬৩.০৪ রমর লয়ন টাকা ।  

এসয সত্র ে া রষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হ ার  ২২.২০%। 

 

  ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর, বমা ট স্থ্ ু ল পরর োলন  উদ্বৃসত্তর  

মসধ্য হাসপ া িাসলর র হস্যা  ৩০.৩৭%; এিাো   

রিরন ক , ব েন্ট াল রি রন ক  এে াং  বর াে  রন ণ থয় বক সে র  

রহস্যা  থ াক্রসম  ৪. ২১ %,  ১০. ৫ ৮% এোং ৫ ৪. ৮৫ % । 

 
Gross Operating Surplus  

  Gross operating surplus appeared to be Tk. 

77,958.42 million and Tk. 95,263.04 million 

for the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual growth of 22.20 

percent. 
 

   Out of total gross operating surplus in the 

financial year 2017-18, hospitals shared 

30.37%, clinics shared 4.21 %, dental clinics 

shared 10.58% and diagnostic centers shared 

54.85 % respectively.  

ব্যয় ব াগ্য আয় 

  ২০১ ৬-১৭ এোং  ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর, ব্যয়স াগ্য  

আসয়র  প্র াক্করলি  পরর মাণ   থাক্রসম  ৭৩,৩০১.১৪  

রমরল য়ন টাকা  এোং ৮৯,০৩৬.৯৪  রমরল য়ন টাকা  ।  

এসযসত্র,  ব্যয় স াগ্য আয় অস ার্ ার ণ  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ  

উপসভাে  কসরসি,  ার পরর মাণ  ২১.৪৭ শ িাাংশ। 
 

  বমা ট ব্য য়স াে আসয়র  মসধ্য, বরা ে  রন ণ থয় বক সে র  

রহস্য া স ে থারর্ ক  (৫ ২.৬৪%), িারপর  থাক্রস ম  

হাসপািাল (৩১.৫ ৯%) এোং  বেন্টাল রিরন সকর  

(১ ১.২৯%) অেস্থ্ ান। 

 

  বমা ট ব্যয়  ব াগ্য আসয়র  মস ধ্য, রিরন সকর রহস্যা  

স ে থরন ম্ন, মাত্র  ৪.৪ ৫  শ িাাংশ। 

 Disposable Income 

  Disposable income was estimated at Tk. 

73,301.14 million and Tk. 89,036.94 million 

for financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. Disposable income enjoyed a 

tremendous growth of 21.47 %. 
 

 

  Of total disposable income, diagnostic centers 

represented the highest share (52.64%), 

followed by hospitals (31.59%) and dental 

clinics (11.29%). 
 

 

  Dental clinics shared the least (4.45%) of the 

total disposable income. 
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সঞ্চয় (স্থ্ লু) 

  ২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর, বেস রক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ া সন  স্থ্ ুল  স ঞ্চস য়র পররমাণ   থাক্র সম  

৭৩,৩০১.১৪  র মরল য়ন টাকা  এোং  ৮৯,০৩৬.৯৪  

রমরল য়ন টাক া। 

 

  ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর, বমা ট স ঞ্চসয়র মসধ্য  

হাসপািাসলর  রহস্যা  ৩১.৬০ শ িাাংশ, রিরন সকর  

৪.৪৬ শ িাাংশ, বেন্টাল রি রন সকর ১ ১.২৯ শ িা াংশ 

এে াং বর াে  রন ণ থয় বক সে র  র হস্য া ৫ ২.৬৪ শ িাাংশ। 

 

  এটি  লযণী য়  ব , এসযসত্র  ব্যয়স াগ্য  আ য় এোং  

স ঞ্চসয়র পরর মা ণ  এক, কারণ  এখাসন চূে ান্ত  বভ াসের  

পররমাণ  শূন্য । 

 Saving  

  For private healthcare establishments, saving 

(gross) for accounting periods 2016-17 and 

2017- 18 came to Tk. 73,301.14 million and 

Tk. 89,036.94 million respectively. 

  

  Out of total saving, hospitals represented 

31.59 %, clinics represented 4.45 %, dental 

clinics represented 11.29 % and then 

diagnostic centers represented 52.64% for the 

financial year 2017-18.  

 
   It should be noted that disposable income and 

saving are the same because here final 

consumption is zero.  

ব ন ট বল রন্ডাং(+)/ব ন ট ব ে া সর ারয় াং(-) 

  ২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ানস মূসহ বনট  বলরন্ডাং  এর পরর মা ণ  

রিল  থাক্রস ম  ৬৯,৬২১.৬৫ রমরল য়ন ট াকা এে াং  

৮২,৩৫ ০.২৮ র মরল য়ন  ট াকা। 

 

  এটি  রন সদ থশ  ক সর  ব , বেস রক ারর স্ব াস্থ্যসসে া খাি  

বদসশর  অন্য ান্য  অথ থন ন রিক  খ াসি  আরথ থক  স ম্পদ  

স রের াহ কর সি ।   

 
Net Lending (+)/Net borrowing (-) 

  For private healthcare establishments, net 

lending appeared to be Tk. 69,621.65 million 

and Tk. 82,350.28 million for financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively. 

 

  This indicates that private healthcare sector is 

providing the financial resources to other 

sectors of the country’s economy. 

স্থ্ লু মূ ল্য সাংস াজ সন শ্রম অাংশ 

  ২০১ ৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর স্থ্ ুল মূ ল্য  

স াংস াজসন  প্র াক্কর লি শ্র ম অ াংশ  থাক্র সম  ৫ ২.৩২%  

এোং ৫ ০.৪ ৬%। 

 

 

  ২০১ ৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  মূলর্ ন  অাংশ  

 থাক্রসম  ৪ ৭.৬৮% এোং ৪ ৯.৫ ৪%। 

 

 

  স্থ্ ুল মূ ল্য স াংস া জসন শ্রম  অাংশ  ১.৮৬ শ িা াংশ পসয়ন্ট  

হ্রাস  বপস য়সি, অন্য রদ সক মূলর্ন  অাংশ ১.৮৬ শ িাাংশ  

পসয়ন্ট  বৃ রদ্ধ বপস য়সি।  এই  িসথ্য র মাধ্যস ম  ক্র মে র্ থমান  

আয় ল ে ষ ম্য এে াং স ম্পদ বক েী ভূিকরসণর  রেষয়টি  

প্র রিফরলি হ সয়সি ।   

 
Labour Share of Gross Value added  

  Labour share of gross value added for the 

private healthcare sector was estimated at 

50.32% and 50.46% for the financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively. 
 

  The capital share was estimated at 47.68% 

and 49.54%, respectively, for the financial 

years 2016-17 and 1017-18.  
 

  Labour share of gross value added declined 

by 1.86 percentage point, while the capital 

share of gross value added increased by   

1.86%. This information reflects a rising 

income inequality and concentration of 

wealth.  



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

 

 xli 

 

 

রে রকৎসা-ে জ থয  ব্যেস্থ্ াপনার জ ন্য োইেল াইন/ 

পররকল্পনা / বকাে 

 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ সস ো  প্র রিষ্ঠ াস নর  মসধ্য  ৭ ২.১ ৮% 

প্র রি ষ্ঠ াসন র  ে জথয ব্যে স্থ্ া পন ার  জন্য  এক টি  রন রদ থষ্ট  

োইেলাইন/পররকল্প না ো বকাে  রসয়সি।  অ পরর দসক, 

২৭.৮২% প্র রি ষ্ঠ াসন র   ে জথয  ব্য ে স্থ্ াপন ার  জন্য  এরূপ  

বকান  ব্যেস্থ্ া  বনই  । 

 Guideline/plan/code for Medical waste 

management  
 

  Out of total private healthcare institutions, 

72.18 % were reported to have a specific 

guideline/plan/code for waste management, 

while 27.82% did not.  

রে রকৎসা-ে জ থয ব্যেস্থ্ াপনা প্ররশযণ  
 

 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রি ষ্ঠাসনর  ম সধ্য, মাত্র  

৩৫.২৫% প্র রিষ্ঠ ান িাস দর ক মী সদর  জন্য  র েরকৎ স া  

ে জথয ব্যে স্থ্ া পন া স ম্পরক থি  প্র রশ য ণ  ক ম থসূর ের  ব্যেস্থ্ া  

কসরসি ;  অেরশ ষ্ট ৬৪.৭৫% প্র রিষ্ঠ ান বকান রূপ  

প্র রশ য সণ র ব্যেস্থ্া কসররন। 

 
Training for Medical Waste 

Management  
 

  Out of total private healthcare institutions, 

only 35.25% arranged training programme on 

medical waste management for their staff 

members and the remaining 64.75% did not.  

রে রকৎসা-ে জ থয বশার্স নর সুস াে সুরের্ া 
 

  বেস রক ার র স্বাস্থ্ যসস ো  প্র র িষ্ঠ ানস মূসহর মসধ্য, মাত্র  

২৩.৩৩ শ িাাংশ প্র রিষ্ঠ াসনর রে রকৎ স া-ে জথয বশ ার্ সন র  

সুস াে/সুরের্ া রস য়সি । 

 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো প্র রিষ্ঠ ান স মূসহর  বৃ হৎ অাংসশ র  

(৭৬.৬৭%) এরূপ সুরের্ া  বন ই। 

 
Facility for treatment of Medical 

Waste 
 

  Of total private healthcare institutions, only 

23.33% had facilities/ amenities for treatment 

of medical waste. 

 

  The vast majority (76.67%) of private 

healthcare institutions did not have any 

facility for treatment of medical waste. 

বে সরকারর স্বাস্থ্য সসে া প্ররিষ্ঠানসমূ সহ  রেরকৎসা-

ে স জ থয র ে ার ষ থক উ ৎপাদন 

 

  বে স র ক ারর  স্ব াস্থ্ যসস ে া প্র র ি ষ্ঠ ান স মূসহ ে ারষ থক  

উৎ পারদি  র েরকৎ স া-ে সজথযর  পরর মাণ  ৬ ৭,১ ৯ ৮.৩  

বমরট্রক  টন ; এর মসধ্য  বকে লমাত্র  হাসপ ািা সল ই  

৬৫.১ ৭% ে জথয  উৎ পার দি  হসয়  থ াসক । 

 

  হাসপািাসল  প্র রিরদন  শ য্য া-প্র রি  রেরক ৎ স া ে জথ য  

উৎ পাদসনর  পরর মা ণ  ১.১৪  রকস লাগ্রাম  । 

 
Annual Generation of Medical Waste 

in Private Healthcare Institutions  
 

  The annual generation of medical waste in 

private healthcare institutions was estimated 

at 67,198.3 metric tons, of which hospitals 

alone accounted for 65.17 %.  
 

  Generation of medical waste per day per bed 

was estimated at 1.14 kilograms.  

কঠিন ে জ থয অপসারণ 

  বেস রক ারর হাস পািাসলর  মসধ্য  ৪ ৫.৮৭% হাসপািাল  

বপৌর স ভার  আে জথন া র াখ ার  পাসত্র  /ভাোস ে কঠি ন  

রেরক ৎ স া ে জথ য বফ সল বদ য়।   

 
Disposal of Solid Waste 

  Out of total private hospitals, 45.87% of 

hospitals used to dump the solid medical 

waste in the municipal bins/landfills 
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  প্র ায় ৩৫.৭১% হাসপািাল  ব কান রূপ পররসেশ েি  

রন য়ন্ত্রণ  িাে াই  বখাল া জায়ো য় (রাস্তা/নদী র পাসশ , 

অব্যেহৃ ি জরম) ক ঠি ন  রে রক ৎ স া ে জথ য বফসল  ব দয়।   

 

  প্র ায় ১ ৭.৬৩% এোং  ১ ২.৯ ৮% হাসপািা ল ি াসদর  

ক ঠি ন  ে জথযস মূহ  থ াক্র স ম মাটি র  ে ভী সর  পু সি  র াসখ  

এোং পু র েসয়  ব ফসল ।   

  Around 35.71 % used to dump in open places 

(side of the road/river, disused land) 

respectively, without any environmental 

control.  

 

  Around 17.63 % and 12.98 disposed of the 

solid waste by deep burial method and 

burning respectively.  

ি র ল ে জ থয অপসারণ 

  বমা ট হাস পািাসলর  মসধ্য  প্র ায় ৩৫.৫ ১% হাসপািা ল  

বশ ার্ সন র  পর  ি াস দর  ি র ল ে জথ য স ার্ারণ  

ন দ থমা/নালাস মূসহ  ব ফসল বদ য়। অপরর দসক, ৪ ২.৫ ৯% 

হাস পাি াল  বশ ার্ ন  ন া ক স র ই  ি াসদর  ি র ল  ে জথ য  

স ার্ার ণ  ন দ থম া/নালাস মূস হ ব ফসল  বদ য়।  

 

  প্র ায় ৩.৯ ৯% হাসপািাল ব শ ার্সন র পর ির ল  

ে জথযস মূ হ ন দী/খাসল বফস ল  ব দয়  । অপর রদসক  

৬.৫ ০% হাসপািাল বকান রূ প ব শ ার্ন  না কসর ই ির ল  

ে জথযস মূ হ ন দী/খাসল ব ফসল  ব দয়  ।   

 

  এছাড়াও ১৫.৯৫% িাসোতাল তাপদি তিল বজযয 

মাটিপত মফপল মদয়াসি অন্যান্য রবকল্পগুপলা মবপছ 

মনয়। 

 
Disposal of Liquid Waste 

  About 35.51% of the total hospitals used to 

dispense its liquid waste into the general 

sewers/drains after treatment as against 

42.59% without treatment.  

 

  Around 3.99 % of the total hospitals were 

reported discharging their liquid waste into 

rivers/canals after treatment as against 6.50 % 

without treatment. 

 

   Around 15.95% of the total hospitals used to 

opt for other options including throwing out 

their liquid waste on the ground. 

অরি সুরযা নীরি/অ রি রন ে থাপক পররকল্পনা  

 

  বমা ট হাস পািালস মূস হর  মসধ্য ৭৯.২৫% 

হাস পাি াসলর  এক টি  সুরন র দ থষ্ট  অরি  রন র াপত্ত া  

নী রি/অরি রন ে থাপক  প রর ক ল্প ন া র সয়সি  এে াং  অে রশ ষ্ট  

২০.৭৫% হাসপািাসলর এরূপ বক ান নী রি ো  

পররকল্প না নাই।   

 
Fire Safety Policy/Fire Fighting Plan  
 

  Out of total hospitals, 79.25% of hospitals 

were reported to have a specific fire safety 

policy/firefighting plan, and the remaining 

20.75% were not. 

প্ররশ রযি অ রি রন ে থাপক কমীদল  

 

  প্র ায় ৪ ৯.০৬% হাসপািাল, ২৫.৪ ১% রিরন ক, 

৭.০৩% বেন্টাল  রি রনক  এোং  ২৯.০৮% বরাে  রন ণ থয়  

বক সে  প্র রশ রয ি  অরি রন ে থা পক  ক মী দল  র সয়সি । 
 

 

  বেস রক ারর স্ব াস্থ্যসসে া প্র রিষ্ঠ া স নর  মসধ্য স াংখ্যােররষ্ঠ  

অাংসশ র  প্র রশ রয ি  অ রি রন ে থাপক  ক মী দ ল ন া ই। 

 
Trained Firefighting Workforce  
 

  About 49.06% of hospitals, 25.41% of clinics, 

7.03% of dental clinics and 29.08% of 

diagnostic centers had trained firefighting 

workforce.  
 

  An overwhelming majority of the private 

healthcare institutions did not have any 

firefighting workforce.  
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অরি সনাি করণ  ন্ত্র 

  বমা ট হ াসপািাসলর  মসধ্য  ১ ৮.১ ০%, ৯.০৫% এোং  

২৪.০৮% হাসপািাসল  থাক্র স ম বর্াঁ য়া স না িকারী, 

িাপ স নািক ারী  এোং  স্বয় াংর ক্রয় অ রি  স িক ীক রণ 

ব্যেস্থ্ া রসয় সি।  

 Fire Detection Devices  
 

  About 18.10%, 9.05% and 24.08% of the total 

hospitals were reported having smoke 

detectors, heat detectors, and fire alarm 

respectively.  

অরি রন ে থাপক  ন্ত্র  

 

  বমা ট স্ব াস্থ্যসসে া প্র রিষ্ঠ াসন র মসধ্য ৭১.০৫% 

প্র রি ষ্ঠ াসন  অরি  রন ে থা পক   ন্ত্র  র সয়সি ।  অপর র দসক, 

২৮.৯ ৫% প্র রিষ্ঠ াসন এরূপ বকান ব্যেস্থ্ া বনই । 

 
 Fire Extinguishers  
 

  Out of total healthcare institutions, 71.05 % 

reported to have fire extinguishers, while 

28.95 % did not. 

বে সরকারর হাসপািাসল রন ে থারেি বসে াসমূস হর 

প্রাপ্যিা 

 

  বমা ট হ াসপািাসর  ম সধ্য ৬ ৭.৩ ৪% এোং ৩৪.২১% 

হাসপািাল  থাক্রস ম স ন্তান প্র স ে স াংরিষ্ট বস ো  

(স্বাভারেক  প্র স ে, প্র াথরমক জ রু রর প্র স ে  স ম্পকী য়  

বস ো) এোং রস জাররয় ান বস ক শ নস হ শ ল্যরেরকৎ স া 

বস ো প্রদান  কসর থা সক।  

 

 

   যা বর াসের র েরকৎ স া এে াং র েরকৎ স া পরেি ী  

ফসলাআ সপর  সুরের্ া ৩৩.৩১% হাসপািাসল  রসয় সি।  

 

  বমা ট হাস পািাসলর  ম সধ্য ২৩.২৯%, ৮.৭৪% এোং  

৯.৩২% হাসপািাসল  মা-বথস ক স ন্তাসন  এই েআ ইরভ  

স াংক্রমণ প্র রিসরা র্, এইেআ ইর ভ স াংরিষ্ট  পর া মশ থ ও  

পরী যা এোং  এই েআই রভ  এোং এ ইেস এর  

অযা রন্ট সরাসটা ভাইরা ল  রে রকৎ স ার সুস াে রস য়সি।  

 
Availability of Selected Services in 

Private Hospitals 
 

  Of total hospitals, about 67. 34% and 34.21 % 

were reported to provide delivery (normal 

delivery, basic emergency obstetric care) 

services and surgical services including 

cesarean section respectively. 

 
 

  Facilities for treatment and treatment follow-

up of tuberculosis were available in 33.31 % 

of the total hospitals 
 

  Around 23.29%, 8.74% and 9.32% of the 

total hospitals had facilities to provide 

services for the prevention of mother-to-child 

transmission of HIV, HIV counseling and 

testing and HIV & AIDS antiretroviral 

treatment.  

জরু রর লাইফ সাস পাট থ  

 বমাট হাসপািাস লর মসধ্য  ১ ৫.০৯% এোং ৪.২৫% 

হাস পাি াল  থ াক্র সম প্র াথ রম ক  লাইফ স াস পাট থ ও  

উন্নি  লা ইফ  স াসপা ট থ স াং রিষ্ট  বস ে া প্র দান  ক সর  থ াসক । 

 
Emergency Life support 

 Around 15.09 % and only 4.25% of the total 

hospitals had facilities to offer basic life 

support and advanced life support 

respectively.  

জরু রর  ট্র মা বসে া  

 বমাট হ াসপািাস লর মসধ্য ২ ৯.০৯% এোং ১ ৬.০৪% 

হাসপািাল   থ াক্রসম  প্র াথর মক  জরুরর  ট্র মা  বস ো  এোং  

উন্নি  র্র সণর  জরুরর ট্র মা  বস ো  প্র দান কসর থ াসক।  

  Emergency Trauma Care 
 

  Out of total hospitals, around 29.09 % and 

16.04% of hospitals used to offer basic 

emergency trauma care and advanced 

emergency trauma care respectively.  
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রেসশষারয় ি কযান্সার বথরারপ  

 বমাট হাসপািা সল মসধ্য  ম াত্র ৪.৯ ৫% হাসপািাল  

রেসশ ষারয়ি ক যান্সার  বথর া রপ স াং রিষ্ট  বস ো  

(শ ল্যরেরকৎ স া,  বরর েও বথরার প ও বে রকসথরা রপ , বকা-

৬০, রলনাক , বকসম াসথরার প) প্র দান কসর  থাসক। 

 
Specialized Cancer Therapy 

  Out of total hospitals, only 4.95% of hospitals 

used to offer specialized cancer therapy 

(surgery, radiotherapy and brachytherapy, Co 

-60, LINAC, Chemotherapy)  

কারে থওভাসকুল ার করন্ডশন 

 মাত্র ৬.৩৩% হাস পাি াসল  ক ারে থওভাস কু লার  করন্ডশন 

স াংরিষ্ট  ব্যেস্থ্ া পনার  (হৃ ৎ রপসন্ডর  জ ন্মেি  ত্রুটি  স াংক্র ান্ত  

স মস্যা, infective endocarditis, rheumatic 

heart disease, congestive heart failure) 

সুস াে র সয়সি।    

 
Cardiovascular condition  

  Availability of services related to the 

management of the cardiovascular condition 

(congenital heart disease, infective 

endocarditis, rheumatic heart disease, 

congestive heart failure) was accounted for 

only 6.33 % of total hospitals.  
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1 | P a g e  

প্রথম অধ্যায় 
 

Chapter I  
 

 

ভূর মকা  

 

Introduction 
 

মাত্র দু ই  দশ ক  আসেও  জনগবণি প্রথরমক, মাধ্যরমক ও 

তৃতীয় স্তপিি স্বাস্থযপসবা প্রদাপনি জন্য স রক ারর  খাসির   

স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ানস মূহ  দায় েদ্ধ রিল ।  ে ি থমাসন  এই  

দৃসের উস েখস াগ্য  পররে ি থন  পরর লরয ি  হয়।  নব্ব ইস য়র  

দশ সকর বো োর রদ সক ো াংলাসদ সশ  মু ি োজার  

অথ থন ী রি র সূত্র পাি হসল  বে স রক ারর  স্বাস্থ্ যসস ো  খা সির  

দ্রুি স ম্প্রস ারণ  শুরু  হ য়।  ে ি থমা সন  বেস রক া রর কর ণ  এে াং  

উদার  োরণজ য  নী রির ফসল  বে স রক ারর  স্ব াস্থ্যসসে া  খািটি  

একটি  শ রিশ ালী অ থ থন ন রি ক  খাি রহসস সে আত্মপ্রক াশ 

কসরসি  এে াং  এটি  অন্য িম  এ কটি  বৃ হ ৎ  ও দ্রুি  ে র্ থন শ ী ল  

খাি রহসাসে  রেসের েি হ সে । 

 

বদসশর  অথ থন ন রি ক  প্র বৃ রদ্ধ  ও  স ামার জক  ব্যে স্থ্ া পন ায়  

বেস রক ারর স্ব াস্থ্য সস ে া খ াি টি  আমা সদর  অথ থন ী রি সি  

 সথ ষ্ট  গুরু ত্ব পূ ণ থ ক ার ণ , এ  খ াি টি  একরদসক  ব মন 

অথ থন ন রি ক  প্র বৃ রদ্ধসি ইরিে ােক ভূর মকা রাখ সি ,  

অন্য রদসক  রে রভন্ন  প  থাসয়র  দয-অদয  জনশ রি র ব্যা পক  

ক ম থস াংস্থ্ াসন র  সুস াে  সৃরষ্ট  ক র স ি । 

 

োাংলাস দশ ে ি ক সয়ক দশ সক স্বাস্থ্ য-খাসি উসেখস াগ্য 

অগ্রেরি অজথন কসরসি এোং স হস্রাব্দ উন্নয়ন লযযমাত্র া 

(এমরের জ), রেসশ ষ  কসর রশ শু মৃতুয হ্রাস (লযয ৪) এোং 

মাতৃস্বাস্থ্ য উন্নয় সনর  বযস ত্র (লযয ৫) বদশ টি প্র শ াংসন ী য় 

অেদান  বর সখ সি। এ ি াো ও টি কা দান  ক ম থসূর ের  আওি া  

বৃ রদ্ধ  এোং  স াংক্রা মক  ব্যারর্ হ্র াসস র  বযস ত্র ও  োাংল াসদশ 

ে ে স াফল্য অজথন কসরসি । এটি অন স্বী ক া থ ব , 

োাংলাস দসশর স্বাস্থ্ য খাসির স ারে থক  উন্ন য়সন বেস রক ারর  

খাি উসেখস াগ্য অেদান রাখস ি।   

 

বেস রক ারর  স্বাস্থ্ যসস ো খাি বদসশর স ামার জক ও 

অথ থন ন রি ক উন্নয়সন রনর েরে ন্নভাসে  গুরু ত্ব পূ ণ থ ভূর মকা 

পালন ক র সলও, এ খািটি র অথ থন ন রি ক আকার  এবং 

জািী য় অথ থন ী রি সি  এর অেদান  স ম্পসক থ স া ম্প্ররিক  এোং 

রেস্তৃি িথ্যভ ান্ডার  প্রস্তুপতি প্র সেষ্টা বনও য়া হয়রন। 

প্র কৃি পসয আ উটপু সটর  প র রমাণ, মধ্য ে ি ী বভাে 

 
 

Only two decades back; public sector healthcare 

institutions were mainly responsible for 

providing primary, secondary and tertiary 

healthcare to the people. But the scenario has 

changed a lot today. During the early 1990s, 

Bangladesh committed itself to free-market 

economy and as a consequence, the private 

healthcare sector began to expand. Now, the 

private sector health care has emerged as a 

vibrant economic sector due to the impetus of 

privatization and trade liberalization. Currently, 

private healthcare is one of the largest and 

fastest-growing sectors in Bangladesh.  

 
The private healthcare sector has considerable 

weight in our economic and social system as it is 

one of the major sectors that stimulate economic 

growth and provides a wide variety of 

employment opportunities, from highly skilled 

positions to jobs for less skilled workers.  
 

 

 

Bangladesh has made the substantial progress in 

the health sector over past decades and 

demonstrated notable progress towards the 

Millennium Development Goals (MDGs) 

particularly for child survival (target 4) and 

maternal health (target 5). In addition, 

Bangladesh has achieved a great success in 

coverage of immunization and reducing 

communicable diseases such as tuberculosis. It is 

an undeniable fact that healthcare institutions in 

the private sector have a significant contribution 

towards the progress and development of the 

health sector in Bangladesh.  
 

Private sector healthcare institutions are 

constantly playing an important role for the 

social and economic development of the country, 

even though adequate effort has not yet been 

taken to create an up-to-date and comprehensive 

database on its economic size and contribution to 

the nation’s economy. In fact, current and 

comprehensive database related to leading 

economic indicators such as the volume of 
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(আইরস), মূল্য স াংস াজন (VA), ক ম থস াংস্থ্ াসন র 

পররমাণ, ক ম থস াংস্থ্ ান ব্যয় স াংরিষ্ট  গুরু ত্ব পূ ণ থ সূ েক গুরলর  

হালনাোদ বকান  িথ্য-উপাত্ত বন ই। স্থ্ ূল বদশ জ উৎ পা সদর  

অরর্ ক ি র  রন ভ থর স া গ্য  প্র াক্কলস ন র  জন্য  এ  স কল িসথ্যর 

রনর রে রেন্ন স রের াহ অিযাে ে ক । রেরেএস-এর  জািী য় 

রহসাে স াংকলকে ণ বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো খ া সির 

গুরু ত্ব পূ ণ থ অ থ থন ন রি ক  সূ েকস মূহ  প্র ারপ্তর  লস যয  এ  র্ন সণর  

এক টি  জরর প পরর ে ালন ার  প্র স য়াজন ী য়ি া  দী ঘ থর দন  র্ সর  

অনুভে  কসর আস রিসলন । 

 

োাংলাস দশ  পররস াং খ্যান ব্য যসরা  (রেরে এস ) ২ ০ ০৭ স াসল  

সব যপশষ বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো  প্র রিষ্ঠ সনর  উপর  একটি  

জররপ  পর রোলন া কসর।  উ ি  জরর প বথসক  প্র াপ্ত ি থ্য 

অসনক  পু রািন  রের্ া য়,  ি া  ে ি থমান  অথ থন ন রি ক  অে স্থ্ ার  

প্র কৃি  এোং স াম্প্র রিক  র েত্র প্ররি ফরলি করসি  প াসর না।   
 

 

এই জররস পর  মাধ্যস ম  বেস রক ারর  স্বাস্থ্ যসস ো  

প্র রিষ্ঠ ানগুরলর হ ালনাে াদ  এে াং  রন ভ থর স াগ্য  ি থ্য-উপাত্ত  

স াংগ্রসহর জন্য পররকল্প না  কর া  হসয়রিল ।  জরর প ব থসক 

প্র াপ্ত িথ্য স াংর িষ্ট খাসি  র েদ্যমান িথ্য ঘাটরি- া 

বেস রক ারর খা সির স্বাস্থ্ যসস ে া প্র রিষ্ঠ াসনর স ামরগ্রক  

অথ থন ন রি ক  ক ম থক ান্ড  এে াং জাি ী য় অথ থন ী রি সি  এর  

অে দান  স ম্পসক থ স্পষ্ট  র্ ার ণ া পাওয় ার  বয সত্র ে ার্ া হ সয়  

দাঁরেস য়রিল িা পূ রণ করসে  েস ল আশ া কর া হসে।   
 

১.২ জরর প  প্ররিসেদসনর  কাঠাসমা  এে াং রেষ য় েস্তু 

 

জররপ  বথসক  প্র াপ্ত ফলা ফসলর  একটি  স াংরযপ্ত রেের ণ এ ই 

প্র রিসেদসন র শুরু সি  স রন্নসের শ ি হসয়সি ।  প্র রিসেদসন  

োসরাটি  অধ্যা য় এোং একটি  পরররশ ষ্ট রসয় সি। প্র থম  

অধ্য াসয়  জরর স পর  পট ভূরম এে াং উসে ে ে রণ থি  হ সয়সি, 

রদ্বিী য় অধ্যাস য় জররপ  পদ্ধরি  এোং র্ারণ ােি  কা ঠাসম ার 

স াংরযপ্ত রেের ণ  রসয়সি ,  া আ ন্ত জথারি ক  পদ্ধরি অনুস রসণ , 

রেসশ ষ  কসর  এস . এন. এ ২০ ০৮  এ ে রণ থি  রের ভন্ন সুপ াররশ  

অনু া য়ী  প্র ণী ি এোং   ার উপর র ভরত্ত কসর জররপ  

প্র রিসেদসনর অে রশ ষ্ট  অ াংশ প্র ণয়ন  কর া হস য়সি। তৃি ী য়  

অধ্যাসয়  উৎ পা দ (আউ টপুট), মধ্যে িী  বভাে এোং মূল্য  

স াংস াজন  পরর ম াপ ক র ার  ব ক ৌশ ল স ম্পরক থি  জরর স প  

ব্যেহৃ ি রেরভন্ন র্ার ণ া এোং স াংজ্ঞা উ পস্থ্ ার পি হসয় সি। 

েতু থ থ অধ্য াস য়  বেস রক ারর  হ াস পাি াসলর  অথ থন ন রি ক  

ক ম থক ান্ড  তু সল র্ র া হস য়সি  এোং পঞ্চ ম অধ্যাসয়  

বেস রক ারর  রিরন ক  গুস লার  অ থ থন ন রি ক  ক ম থক ান্ড  রন সয়  

আসলােনা  কর া  হসয় সি।   

ষষ্ঠ  এোং স প্তম  অধ্যা সয়  থ া ক্রসম বেস রক া রর বেন্টা ল 

output, intermediate consumption(IC), value 

added (VA), employment size, employment cost 

and many other core parameters of this sector are 

not readily available. The continuous flow of all 

these data is vital for the compilation of gross 

domestic product (GDP) in an efficient manner. 

It has long been felt by the national accounts 

compilers of BBS that a survey likes this to be 

conducted for capturing leading economic 

indicators of private sector healthcare institutions 

in order to achieve improvement both in data 

quality and GDP estimate. 
 

 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 

conducted a survey on private sector healthcare 

institutions, for the last time, in 2007. Data 

available from this survey have become outdated 

and cannot reflect the real and current economic 

situation of this important sector. 
 

 

This survey was designed to collect timely and 

reliable information on private healthcare 

institutions and the data available from this 

survey are expected to fill existing data gaps 

which have long been identified as a barrier in 

the clear understanding of the overall economic 

performance of the private sector healthcare 

institutions and their contribution to nation’s 

economy.  

 1.2 Structure and Contents of the 
Survey Report  
 

This report provides an overview of the result 

available from the survey. The report consists of 

twelve chapters and an appendix table. Chapter I 

explains the background and objectives of the 

survey, Chapter II summarizes the survey 

methodology and the conceptual framework in 

line of international guidelines and standards, 

particularly guidelines articulated in the 2008 

SNA, on which the remainder of this report is 

based. Chapter III outlines the basic knowledge 

of different terminologies used in this publication 

related to the strategy for measurement of output, 

intermediate consumption and value added. 

Chapter IV assesses the economic performance 

of private Hospitals. Chapter V deals with the 

economic performance of private clinics. 
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রিরন ক এে াং  োয় ােন রি ক  বস ন্ট ার গুরল  স ম্পরক থি  

জররসপর  ফলা ফল গুরল উপস্থ্ া পন কর া  হস য়সি। অষ্টম  

অধ্যাসয়  স্ব াস্থ্যসসে া  খাসির  এক টি  সু স্পষ্ট র্ারণ া প্র দ াসনর 

লসযয জররপ  বথসক প্র াপ্ত  স মস্ত  গুরু ত্ব পূ ণ থ পররস াং খ্যারনক  

ফলাফ ল আসল ােনা কর া হস য় সি ।  নে ম অধ্যাসয়  স্বাস্থ্ য 

বস ো খাসির  র্ারাে া রহক র হসাে  ে রণ থি  হসয়সি ।  দশ ম  

অধ্যাসয়  রে রকৎ স া  ে জথয  ব্যে স্থ্ াপন া, পরর সশার্ ন, এোং 

অপস ার ণ  স ম্পরক থি  ি থ্য-উপা ত্ত  রেসিষণ  কর া হস য়সি ।  

একাদশ অধ্যাস য় বেস রক ারর  স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ া সন  

রেদ্যমান অরি-রনর াপত্ত া ব্যে স্থ্ ার  প থাপ্তি া ব্যা খ্যা কর া  

হসয়সি ।  এিা ো, স ার্ ার ণ  ও সুরন রদ থষ্ট  বস ো প্র দ াসনর বযস ত্র 

বেস রক ারর হাস পািাসল  রেদ্য ম ান সুরের্ া  স াংক্রা ন্ত িথ্য-

উপাসত্তর  রেসিষণ  দ্বা দশ  অধ্যাস য়  স রন্নরশি  হসয়সি ।   

 

এই জররপ  প্র রিসেদ সনর  বশ সষ একটি  পরররশ ষ্ট ও স াং যুি  

কর া হস সি।  এই  পর ররশ ষ্ট টি  পাঠকস দর প্র াসর িক 

অরিরর ি িসথ্যর র দসক মসন ারনসেশ  কর সি স হা য়িা  

কর সে, িসে এটি মূল প্র রিসে দন  অ াংসশ র োইসর থাক সে। 

 Chapter VI and VII present the survey findings 

regarding private dental clinics and diagnostic 

centers. Chapter VIII proceeds to sum up all the 

leading statistical results available from the 

survey with a view to providing a clear 

understanding of the healthcare sector. Chapter 

IX deals with the sequence of accounts, Chapter 

X details the data on management, treatment and 

disposal of medical waste. Chapter XI explains 

the current situation of fire safety in private 

healthcare institutions. Lastly, Chapter XII 

details data on the ability of hospitals to provide 

general and specific services.  

 

An appendix is attached at the end of this report. 

This appendix will allow readers to point to 

additional information that is relevant, but would 

be out of place in the main body of the text. 

১ . ৩  জরর সপর  পরররর্ 
 

িথ্য স াংগ্রসহর জন্য রেসের েি  স মগ্রক, প্র াসরিক স ম য় 

কাল এোং  জ ররপ  এলাকা র  স াংর িষ্টিাসক রেসেেনা য় রনসয়  

জররপ  পরর রর্ সাং িারয়ি  কর া হ সয়সি ।   

 1.3 Scope of the Survey  
 

The survey scope was defined relating to the 

population studied, time and space. 

১ .৩. ১ সমগ্রসকর পরররর্ 

  

বেস রক ারর  খাসি র  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র দানক ারী  প্র রিষ্ঠ ান স মূহ  

এই জর রসপর  কারিি  স মগ্রক রহসাসে রেসের েি ,  াস দর  

প্র র্ ান  ক ম থক ান্ড ই হসল া জন স ার্ ার ণ সক  প্র াথরমক , 

মাধ্যরমক  ও  উ চ্চ প থাস য়র  স্বাস্থ্ যসস ে া  প্র দান  কর া। 

স রক ারর খাসি রেদ্য মান স্বা স্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান স মূহ এ 

জররসপর  আওি া ে রহভূ থি  রি ল। 

 
1.3.1 Population scope  
  

The target population scope of the survey was 

the healthcare institutions in the private sector 

whose main activity is to provide primary, 

secondary and tertiary healthcare to the people. 

Public sector healthcare institutions were not 

under the purview of this survey. 

১ . ৩ . ২ অঞ্চল এে াং বভৌেরল ক পরররর্ 
 

োাংলাস দশ  ভূখসে র ম সধ্য অে রস্থ্ ি  বেস রক ারর  খাসির  

স কল  স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান এ ই জররস পর আ ওিাভু ি  

রিল। 

 
1.3.2 Territorial and Geographical Scope 
 

All statistical units (private sector healthcare 

institutions) located in Bangladesh territories 

were under the scope of the survey. 

১ .৩. ৩ সমসয় র পরররর্ 

 

জররসপর  প্র াসর িক  স ময়কা ল  রিল  ২০১ ৭-১ ৮ এে াং 

২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি র । 
 

 1.3.3 Time scope  
 

The reference period of the survey was two 

consecutive financial years, 2017-18 and2016-17. 
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১.৪ জরিপেি লক্ষ্য এবং উপেশ্য 

 

জররসপর  চূ োন্ত  উস েে র িল একটি  হালনাো দ  

িথ্যভান্ডার  লি রর  কর া ,   াসি  র েরেএস-এর জািী য়  রহসাে  

স াংকলকে ণ  রেস্তৃি  পররস র  এে াং উন্নি  পদ্ধ রির মাধ্যসম  

উৎ পাদন  পদ্ধ রি  ব্যে হার ক সর  রজর েরপ  প্র াক্কলন  কর সি 

পাসর।  এই  জ ররপ  বথ সক প্র াপ্ত  িথ্য,  এস . এন. এ ২০ ০৮  এ  

ে রণ থি  রে রভন্ন সু পারর শ  অনু া য়ী  উৎ পাদন রভরত্তক  র জরের প 

প্র াক্কলসন  ব্যে হৃ ি  হসে ।  জরর সপর  সু রন রদ থষ্ট  লয য গুরল  

রনম্নরুপ: 

 

 বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর আউটপু ট, 

মধ্যে িী  ব ভাে (আ ইরস)  এ োং মূল্য  স াংস া জন 

(VAT) প্র া ক্কলন করা ; 
 

 

 বে স র ক ারর  স্বাস্থ্ যসস ে া প্র রি ষ্ঠ ান স মূসহর  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  

আকা র এে াং এ  স াংক্রান্ত  ব্য য় প্র া ক্কলন করা; 

 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর  পরর োলন  

উদ্বৃত্ত/ রমশ্র  আয় , স ম্পরত্ত আয় ,  ব্যয়স াগ্য আ য় এে াং 

স ঞ্চয় প্র াক্কলন  কর া; 
 

 স াংরিষ্ট খ াসির নী ট  বল রন্ড াং/ নী ট ে সরার য়াং  প্র াক্কলন 

কর া; 
 

 স াংরিষ্ট  খাসির  বপ্র াে াকশ ন একাউন্ট,  ব জনাসরশ ান  অে  

ইনকাম একা উন্ট, এসলাসকশ ান অে প্র াই মারর ইনকাম  

একাউন্ট, বস সকন্ড ারর রেরি রে উশ ান অে ইনকা ম  

একাউন্ট, ইউজ অে ইনকাম  এ কাউন্ট এোং ক যার পটা ল 

একাউন্ট প্রণ য়ন ।   
 

১ . ৫  জরর সপর  সাাংেঠরনক  ব্যেস্থ্ া 
 

এই জররপ  ক া থক্র মটি  ে াাংলা সদশ  পররস াংখ্য ান ব্য যসরা  

(রেরে এস )  ক তৃ থক  ো স্তোর য়ি হসয়সি।  জরর সপর  স ম্পূণ থ 

অথ থায়ন  এসস সি  ে াাং লাসদশ  স র ক ার  ( রজও রে )  বথ সক ।  

প্র ক সল্প র  ক ম থক ান্ড  সুষ্ঠ ুভা সে  ে া স্তে ায়সন র  জন্য  রে রে এস  

এোং রেরেএস-এর োই সরর স াং র িষ্ট রেসশ ষজ্ঞস দর স মন্বস য় 

একটি  প্র কল্প  ো স্তো য়ন ক র মটি  (র পআ ইরস)  েঠি ি 

হসয়রিল ।  উ ি কর মটি  স া মর গ্রকভা সে  জরর প পদ্ধরি, 

নমুনায়ন  নক শ া, প্র শ্নপত্র প্র ণয়ন  স াংক্রা ন্ত কাররে রর  

স হায়িা প্র দ ান কসর সি ।  এিাো ও,  োাং লাসদশ  

পররস াংখ্য ান ব্য যসর ার রের ভন্ন উইাং এর প্র রিরন রর্বৃ সের  

স মন্বসয়  এক টি  ও য়ারক থাং  গ্রু প ে ঠন  ক র া  হ সয়রি ল। 

ওয়ারক থ াং গ্রুস পর  পর ামশ থ অ নু ায়ী  জরর স পর  পরররর্, 

উসেে এে াং খস ে া প্র শ্নপত্র পরর মা জথন  ক র া হসয়সি । 

প্র কল্প  োস্তোয়ন  করমটি  পর ে রি থসি  ও য়ারক থাং  গ্রু সপর 

সুপা ররশ স মূহ প থাস লােন া কসর এোং চূোন্ত অনুস মাদন  

প্র দান কসর । 

1.4 Goals and Objectives of the Survey 
 

The ultimate goal of the survey was to generate 

updated data and support national accounts 

compilers at BBS to compile GDP with wider 

coverage and improved methodology. The 

findings of the survey are expected to be used in 

the compilation of production-based GDP in 

conformity with the conceptual framework of 

SNA-2008. However, the specific objectives of 

the survey were :  

 

 To estimate Output, Intermediate 

Consumption (IC), and Value Added (VA) of 

the private sector healthcare institutions; 
 

 To estimate the employment size and the 

employment cost of healthcare institutions in 

the private sector; 
 

 To estimate operating surplus/mixed income, 

property income, disposable income, and 

saving of this sector; 
 

  To estimate net lending/net borrowing; and  
 

 

 To derive Production Account, Generation of 

Income Account, Allocation of Primary 

Income Account, Secondary Distribution of 

Income Account, Use of Income Account, 

and Capital Account. 

 
1.5 Organization of the Survey  
 

This survey was implemented by Bangladesh 

Bureau of Statistics (BBS). The funding for the 

survey was provided by the Government of 

Bangladesh (GOB). A Project Implementation 

Committee (PIC) consists of experts from both 

BBS and outside the BBS was established. This 

committee provided overall technical support 

regarding survey methodology, sample design 

and questionnaire development. An in- house 

working group was also formed with 

representatives from different wings of 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). This 

working group reviewed the scope, objectives 

and draft questionnaire(s) of the survey and 

recommended several survey items for inclusion 

in and deletion from the survey. The 

recommendations made by the working group 

were reviewed and approved by the Project 

Implementation Committee. 
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১ . ৬ জরর সপর  ফল াফল 
 

আসলােয  জরর সপর  মাধ্যস ম বেস রক ারর খা সির  স্বাস্থ্ য সস ো 

প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর আউ টপুট, মধ্য েি ী বভা ে (আ ইরস) , মূল্য  

স াংস াজন  (VAT), পরর োলন উদৃ্বত্ত, স ঞ্চয়  ইি যারদ র  

মানস ম্পন্ন এোং  হালনাো দ  িস থ্যর প্র াপ্যি া  রনরি ি কর া 

স ম্ভে হস য়সি ।  জররস পর ফলা ফ ল বেস রক া রর স্বাস্থ্ যসস ো  

খাসি  রেদ্যমান  িসথ্যর ঘা টর ি পূ রণ কর সে এোং িা  

স াংরিষ্ট খ াসির মূল্য  স াংস া জ সনর  পরর মাণ  ও  র্র ণ 

স ম্পসক থ এক টি  স্পষ্ট  র্ া র ণ া পা ওয়া স হ জির কর স ে েসল  

আশ া কর া হসে ।   

১.৭  জরর প  ফলাফ সলর  ব্যেহার 

 

জররসপর  ফ লাফল  রন ম্নরলরখি ব যসত্র  ব্যেহৃ ি হসে: 

  বমা ট ব দশ জ  উৎ পা দ (র জরের প)  এর আওিা  বৃ রদ্ধ; 

 

  রেস্তৃি পররস র  এোং উ ন্নি পদ্ধর ির  মাধ্যস ম  উৎ পা দন  

পদ্ধরি  ব্যে হার কসর  স্থ্ ুল  বদশ জ উৎ পা দ (রজ রের প)  

প্র াক্কলন;   

 

  রজরের প হালনাো দকর ণ এ োং তুলন ামূলক ভাসে  

রনক টেি ী  অ থ থে ি র  রন ভ থর  রভ রত্ত  েি র রন ে থা েন ;   

 

  বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান স মূসহর  আউ টপুট, 

মূল্য  স াংস া জন, রেরন সয়াে এ োং অন্য ান্য  গুরু ত্ব পূ ণ থ 

সূেক  স ম্পসক থ  পরর স াংখ্যা রনক  রস দ্ধান্ত  এোং  ব্য াখ্যা  

প্র স্তুিক রণ; 

 

  বেস রক ারর  স্ব াস্থ্যসসে া প্র র িষ্ঠ ান স মূসহর  রে রভন্ন  

বমৌর লক পরররম রি স মূসহর  বে ঞ্চ মাক থ ল ি রর ; 

 

  আথ থ-স ামার জক পররকল্প না  এ ে াং ক ম থসূ রে  প্র ণ য়সন   
স হায়ক  হসি  প াসর এরূ প  ি থ্য-উপাত্ত প্র ারপ্ত; এোং 

 

  এস এনএ -২০ ০৮-এর রে রভন্ন  সু পাররশ  ো স্তোয়ন  

ক রা। 

1.6 Output of the Survey 
 

 The output of the survey is the availability of 

and accessibility to the quality data on output, 

Intermediate Consumption (IC), Value Added 

(VAT), operating surplus, saving, etc. Of the 

healthcare institutions in the private sector. Data 

available from this survey is expected to alleviate 

existing data gaps related to core economic 

indicators of the private healthcare institutions 

that have long been identified as a barrier in clear 

understanding about the volume, trend and 

pattern of value added generated in the private 

sector healthcare institutions.  

 1.7 Uses of the Survey Findings  
 

The findings of the survey will be used to: 
 

  Enhance the coverage of Gross Domestic 

Product (GDP); 
 

  Estimate Gross Domestic Product (GDP) by 

using production approach with wider 

coverage and improved methodology;  
 

 

 

  Revise and rebase GDP with a relatively 

current base year; 
 
 

  Make statistical inference and interpretation 

about output, value added, investment, and 

other core parameters of the private sector 

healthcare institutions; 
 

  Provide the benchmark of various core 

parameters related to private sector healthcare 

institutions; 

 

  Obtain data that could be helpful in 

formulating socio-economic plans and 

program; and 
 

  Implement several recommendations 

articulated in SNA-2008. 
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১ .৮ জরর প  ফল াফল  ব্যেহারকারী 

 

োাংলাস দশ  পররস াংখ্যান ব্য যসরা র ন্য াশন াল একাউরন্ট াং  

উইাং-এর জিী য় রহসাে স াংকল কে ণ এই জররপ বথসক  

প্র াপ্ত ফলাফ সলর মূ ল ব্যেহার কারী ।  এিাোও স াং রিষ্ট  

অথ থন ন রি ক  খ াসি র  আক ার  এে াং র জরের প-বি এর  

অেদান  রনস য়  আ গ্রহী সদর  জন্য ও এ ই  জরর প  ফ লাফল  

স হায়ক ভূ রমকা  প ালন করসে  ে সল আশ া কর া  া য়।  

 1.8 Users of Survey Findings 
 

The primary users of the findings available from 

this survey are the national accounts compilers of 

Bangladesh Bureau of Statistics. The findings of 

this survey may prove useful to those who have 

reason to be concerned about the economic size 

and its contribution to the Gross Domestic 

Product (GDP). 

১ . ৯ জররসপর  ব ৌরিকিা 

 

ইসিা পূ সে থ ২ ০০ ৭ স াসল স ে থসশ ষ  বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো 

প্র রিষ্ঠ ান   জররপ  প ররো লনা কর া হ য়। স ম সয়র  স াসথ  

স াসথ উ ি জররপ  বথ সক প্র াপ্ত  িথ্য বস সকস ল  হ ওয়া য় িা  

এই গুরু ত্ব পূ ণ থ খ াসি র  প্র কৃ ি  অথ থন ন রি ক  র েত্র   থ া থ ভাসে  

প্র রিফরলি করসি  স যম ন য় । 

 1.9 Justification of the Survey  
 

The survey on private sector healthcare 

institutions was conducted, for the last time, in 

the year 2007. With the passage of time, data 

available from this survey have become outdated 

and cannot reflect the real economic situation of 

this important sector. 

ে ি থমাসন , বেস রক ারর  খাসির  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান গুরলর  

হালন াে াদ অথ থন ন রি ক  আক ার  এে াং ব দসশ র  অথ থন ী রি সি  

এর  অে দান  স ম্পরক থি  রন ভ থর স  াগ্য এোং  যুসো পস ােী  

িথ্য বনই ে লসলই  েস ল। স্বাস্থ্ যসস ো খাি  স াংর িষ্ট  

প্র রিষ্ঠ াসনর ন হালন াে া দ  ি সথ্যর  অভাসে  ক া থক র ভাসে  এ  

খাসির  মূল্য  স াংস াজন  রনরূ প ণ  মার াত্বক ভাসে  রেরিি  

হসে ।  দী ঘ থরদন   ােৎ  োাংল াস দশ  পররস াং খ্যান ব্য যসর া র  

জািী য় রহসাে  স াংকলকে ণ  এে াং অন্য ান্য  অ াংরশ জন-এর 

রনক ট এ  র্র সণর  একটি  জ ররস পর প্র স য়াজনী য়িা  অনু ভূি 

হরেল ।  এ জর রপ বথসক প্র াপ্ত  ফলা ফল রেদ্য মান িথ্য  

ঘাটরি অ সনক াাংসশ হ্রাস  কর সে এোং  অ রর্ক ির  

অন্তভু রি মূলক  ও  উন্নি পদ্ধরি র মাধ্যস ম   বমা ট বদশ জ  

উৎ পাদ  (রজ রেরপ )  প্র াক্কলসন র  স হায়ক হ সে ে সল আশ া 

কর া  ায়।  অরর্ক ন্তু, এ জররপ  ব থসক  প্র াপ্ত িথ্য  বেস রক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ে া খ াি  স ম্পরক থি  পর র ক ল্প ন া এে াং ন ী রি মালা  

প্র ণয়সন স হায়ক ভূরমকা  পা লন কর সে ।  এ জরর প বথসক  

প্র াপ্ত িথ্য রনক ট-ভরেষ্যসি  রজরে রপর  রভরত্ত েি র  

পরর ে ি থন  এে াং হ ালন াে াদক র সণ র  জন্য ও ব্যে হৃ ি  হসে । 

 Presently, comprehensive, reliable and up-to-date 

data on the economic size of healthcare 

institutions in the private sector and its 

contribution to the nation’s economy is not 

available. Compilation of Gross Value Added 

(GVA) associated with the healthcare sector in 

an effectual manner seemed to have hindered due 

to the unavailability of up-to-date data in this 

area. A survey like this has long been felt 

necessary by the national accounts compilers at 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and by 

other potential stakeholders. The findings 

available from this survey are expected to 

minimize existing data gaps and will be much 

supportive in compiling Gross Domestic Product 

(GDP) with wider coverage and improved 

methodology. Additionally, data obtained from 

this survey are likely to be helpful in formulating 

plans and policies regarding private sector health 

care institutions. Data gathered from this survey 

will also be used for the revision and rebasing of 

GDP in the years to come.  
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১.১০ করিপয় ফলাফল এবং কার্ যক্রম 

 

জররসপর  লয য এে াং উসে ে স মূহ অজথ সন র  জন্য 

রনম্নরলরখি ক া  থক্র ম গ্রহণ কর া  হয় ।  গৃ হীি  ক া থক্র মস মূহ  

বক ে লমা ত্র বৃ হত্ত র  রন স দ থশ ক  স াংক্র ান্ত এে াং  ি া সুরন রদ থষ্ট  

ফলাফ ল অজথসন র  মসধ্য  স ী মাে দ্ধ  ন য়। 

 

আ উটপু ট ১   

খস ো প্র শ্নপত্র  প্র ণয়ন  কর া  এে াং ো াংলাস দশ  পররস াংখ্যান  

ব্য যসরার ক ম থো রর েণ সক জ ররপ  পররে ালনার  জন্য প্র রশ যণ 

প্র দান ।   

 
1.10 Several Outputs and Activities 
 

In order to achieve the goals and objectives of 

the survey, the following activities were 

undertaken. The activities are only broad 

indicators and therefore not limited to achieving 

the specific outputs.  
 

 

Output I  

Draft questionnaire prepared and staff of 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) trained to 

design and carryout the survey. 

ক া  থক্র মস মূহ 

  রেদ্যমান প্র েন্ধ  এোং  স মী যাস মূ হ প থাসলা েন া; 

  খস ো প্র শ্ন পত্র প্রণ য়ন; 

  জররসপর  র্ারণ ােি  র দক, স াংজ্ঞা, ব শ্ররণরে ন্য াস  এে াং 

জররপ  পদ্ধরি  চূ ো ন্তকরণ; 

  িথ্যস াংগ্রহ  ম্যানু য়ালসহ  জরর স পর রেরভন্ন  প্র রশ যণ 

উপকর ণ প্রস্তুি কর ণ; 

  িথ্যস াংগ্রহকারী  এোং  সুপার ভ াইজারে সণর  প্র রশ যণ 

প্র দান; 

  স াররণ প ররকল্প না রেকাশ , প্র র িরূ প স াররণ  প্র ণয়ন  

এে াং অন্য ান্য  আউ টপু ট সুরন র দ থষ্ট  ক র া; 

  করম্পউটার  বপ্র া গ্রার মাংসহ  অন্য া ন্য  িথ্য প্র রক্র য়াকরণ  

রে ষ য়ার দর  প থাসলা েন া  ক র া । 

 
Activities  

  Review the existing literature and studies; 

  Prepare draft questionnaire.  

  Finalize concept, definition, classification, 
and methodology of the survey; 

  Prepare various training materials including 
enumerators’ manual; 

  Conduct training of the enumerators and 
supervisors; 

  Develop tabulation plan, formulate dummy 
tables and specify other outputs; 

  Analyze system and computer programming 

and draft data processing specifications.  

আ উটপু ট ২  

রফল্ড  রপ্র সটি  স ম্পন্ন, ে সে ষ ণ া পদ্ধ রি  রন র্ থার ণ  এে াং 

জররপ  পরর োলনা  । 

 

ক া  থক্র ম 

  মাঠ  প থা সয়  প্র াক-পর ী য া পরর ো লন া পদ্ধ রি  রন র্ থার ণ ;   

  মাঠ  প থাসয়  প্র াক-পরী যা  প র রেলনার  জন্য ক মী 

রন ে থােন  এে াং প্র রশ য ণ  প্র দান;  

  মাঠ  প থাস য় প্র াক-পরী যার  জন্য ন মুনা প্র রিষ্ঠ া সন  

প্র রশ রযি  িথ্য সাং গ্রহকারী  বপ্র রণ এোং  িথ্য সাং গ্রহ; 

  স াংগৃহী ি িথ্য করম্পউ টাসর  র্ারসণ র জন্য িথ্য  

প্র রক্রয়াকরণ কমী সদর  প্র রশ যণ; 

  িথ্য  া োই, পরর মাজথন  এে াং  স ার রণ  প্র স্তুিক রণ; 

  প্র াক-পরী যার  ফ লাফল  মূল্যা য়ন; 

  প্র াক-পরী যার ফলা ফসল র  রভরত্ত সি জররপ  ইন্সট্রুস মন্ট, 

ি থ্য প্র রক্র য়াক র ণ  রন সদ থশ ন া, বটব্যসলশন  প্ল্ যান ও 

কারিি  ফ লাফল  চূো ন্তকরণ। 

 
Output II 

Field pre-testing accomplished, study/ 

investigation conducted and survey methodology 

established. 
 

Activities 

  Design field pre-testing; 
  Select and train personnel for field pre-

testing; 

  Sending of trained personnel to the selected 

establishments for field pre-testing and 

collect information using the survey 

instruments; 

  Train data processing personnel to capture 

the information collected through the field 

pre-testing; 

  Verify, clean and tabulate data; 

  Evaluate field pre-testing results; 

  Based on findings available from pre-testing, 

finalize survey instruments, data processing 

specifications, tabulation plan and the output 

requirements. 
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আ উটপু ট ৩   

চূো ন্ত জররপ উপকর ণ প্র স্তুি এোং জরর প পরর োলনা । 

 

 

ক া  থক্র ম 

 জররস পর জন্য প ররকর ল্প ি প্র রিষ্ঠ াসনর স াংখ্য া  

অনু া য়ী  প থাপ্ত স াং খ্যক  জররপ  প্র শ্নপত্র  এোং  জরর প  

রন সদ থরশ ক া  ম্যানু য়াল মুদ্রণ; 

 ি থ্য স াংগ্রহক ার ী  রন ে থােন  এ ে াং প্র রশ য ণ  প্র দান; 

 প্র রি ষ্ঠ ান  বথ সক  ি থ্য স াং গ্রহ ক া থক্র ম পরর োলন া , 

পূ রণকৃ ি প্র শ্নপত্র   া োই, প্র সয়াজন  অনু  ায়ী  িথ্য  

 াো ই এে াং পূ রণকৃ ি প্র শ্নপত্র  অ রফসস  জ মা দান; 

 

 স াংগৃহী ি িথ্য  এরেটি াং, বক ারোং,  ক রম্পউট াসর  র্ারণ  

এোং বটব্যসলশন  প্ল্ য ান অনু া য়ী  স ারণী  প্র স্তুিক রণ; 

 

 ি থ্য স াংগ্র হ  ক া থক্রম  মূ ল্যায় ন এোং  ক ারিি  আউ টপুট 

প্র স্তুিক রণ;   

 Output III  

Final study instruments produced and survey 

conducted. 

 

Activities 

 Print survey instruments including 

questionnaires and instruction manuals in 

sufficient numbers to meet the planned 

number of establishments for survey; 

  Select and trained field personnel; 
 

 Conduct interview at establishments, verify 

filled-in questionnaire, filled follow-up as 

required and return completed 

questionnaires to the office; 
 

  Edit, code, enter, and tabulate data according 

to tabulation plan; 
 

 

 Evaluate and report on data capture 

operations and production of the planned 

output. 

আ উটপু ট ৪   

উপাত্ত রেসিষণ স ম্প ন্ন, প্র রিসেদন প্র স্তুিক রণ  এে াং  

উনু্ম িকর ণ । 

 

ক া  থক্র ম 

 

 পররস াংখ্যারনক  রেস িষণ এে াং জরর সপর  ফল াফল  

মূল্যা য়ন; 

 জররসপ প্র াপ্ত  ফ লাফস লর র ভর ত্ত সি রেস্তাররি  প্র রিসেদন  

প্র স্তুি; 

 রেসশ ষজ্ঞ েসণ র সু পাররশ  ও  পর ামসশ থর  রভরত্ত সি  খ স ো  

প্র রিসে দন চূ ো ন্তকরণ । 

 

 
Output IV 

Data analysis carried out, report produced and 

disseminated. 
 

Activities  
 

 Carry out statistical analysis and validation of 

survey results; 
 

 

 Prepare detailed draft report based on the 

survey findings; 
 

 

 Finalize the draft report based on the 

recommendations and suggestions available 

from expert consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

রিতীয় অধ্যায় Chapter II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জরিে েদ্ধরত Survey Methodology 
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রিতীয় অধ্যায়  Chapter II 

জর রপ প দ্ধরি  Survey Methodology 
ভূরমকা 

 

এই অধ্যাসয়  জররস প ব্যেহৃ ি  পদ্ধরি  উপস্থ্ া পন কর া 

হসয়সি।  নমুনা  ে য়ন পদ্ধরি, জররপ  উ পকর ণ  স াং রিষ্ট  

রে স্তারর ি  ে ণ থন া, িথ্য স াংগ্রসহর প্র রক্র য়া, িথ্য 

প্র রক্রয়াকরণ পদ্ধরি, িথ্য স াংগ্রহকারী  এোং  

সুপার ভাই জারে সণর প্র রশ যণ ই িযারদ রেষয় এ ই অধ্যাসয়  

আসলার েি হসয় সি। এ ি াো ও ,  জর রসপর   থ াথ থি া  এোং  

রন ভ থর স াগ্যি া   া োইস য়র  পদ্ধর ি ে ি  রে ষ য়স মূ হও  এই  

অধ্য াসয়  ে ণ থন া ক র া হস য়সি ।  অর র্ক ন্তু, এই অধ্যাস য় জররপ  

ক া থক্র সমর  স ম স্ত প  থাসয়র  প রর েয় বদ য়া হস য়সি ,  া 

স ম্পূণ থ প্র ক াশ ন ায় রে স্তারর ি ভ াসে  আসলা েন া  কর া হস য়সি । 
 

২. ২ রেদ্যমান  প্ররিসে দন  প থাস ল ােন া 
 

 দযি ার  স াসথ এ  জর পরটি  পর রোলনার জন্য রেদ্য মান 

প্র েন্ধ, েসে ষণা রনে ন্ধ এে াং অ ন্য ান্য  প্র াসরিক উৎ স স মূ হ 

দ্রুিিার  স াসথ পু িানুপুি ভাসে  প থাসলা েন া কর া হ সয়সি ।  

ে স্তু ি  এ ই জরর স পর  স াসথ  স ম্পরক থি  রক  র্র সণর 

পররস াংখ্য ারন ক িথ্য-উপাত্ত  ে ি থমাসন  রেদ্য মান  িা  

উদঘাটি ি কর ার জন্য এটি একটি বমৌ রলক প্র স্তুরিমূলক 

কাজ।  উৎ পা দ এোং মূল্য স াংস  াজসনর  পররমা প পদ্ধরি 

স ম্পসক থ দৃঢ় এোং স ঠিক র্ারণ া লাসভর জন্য রেদ্যমান 

প্র েন্ধ /রন েন্ধ এোং প্র কাশ নাস মূহ েভী রভাসে প থাসলা েন া 

ক র া হসয়সি ।  রেসশ ষি  স াং রিষ্ট  খা সির  উৎ পা দন,  

মধ্যে িী  বভাে,  এে াং মূল্য  স াংস া জন পররম াসপর  

স সে থাত্ত ম পদ্ধরি  আয়ত্ত  ক র ার  জ ন্য  রস সি ম অে  ন্য াশ ন াল  

অযাক াউন্টস , ২০ ০৮  (এস এন এ-২০ ০৮ ) রে সশষ ভাসে 

প থাসলা েন া ক র া হ সয়সি ।   

 Introduction 
 

This chapter presents an overview of the 

methodology used in the survey. Procedure for 

selection of samples, details of the survey tools, 

the process by which the data were collected, 

system of data processing, imparting training to 

enumerators and supervisors are briefly 

discussed in this chapter. This chapter also 

discusses the features of methodological issues 

related to the validity and reliability of the 

survey. Moreover, this chapter introduces all 

phases of the survey process which is discussed 

in detail throughout this publication. 

 
 

2.2 Literature Review 
 

A careful and thorough review of existing 

literature, research articles, and other relevant 

sources was done in a hasty manner to conduct 

this survey in an effectual way.It was a basic 

homework to discover what type of statistical 

knowledge currently exists related to this survey. 

To have a clear idea about the measurement 

process of the output and value added, available 

literature and publications were intensely 

reviewed. The System of National Accounts, 

2008 (SNA-2008) was also specifically studied 

to grasp the best methods of calculating output, 

intermediate consumption, and value added.  

 

 ২.৩  নমু নায় ন 

২.৩.১ নমুনা কাঠাপমা  

 

এই জ ররপটি  পরর োলনার  জন্য  একটি পূ ণ থাি এোং  রেস্তৃি 

িারলকা  কাঠ াসমা  ব্যেহ ার কর া হসয়সি ।  স্বাস্থ্ যসস ো 

প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর না ম ও ঠিক া না স ম্বরলি রন ম্নরলরখি 

িারলকাস মূহ  স্বাস্থ্ য অরর্ দ প্তসরর মহা পররে ালসকর 

ক া থালয়  বথ সক  স াংগ্র হ ক র া  হসয় সি । 

 

 2.3 Sampling 
2.3.1 Sampling Frame  
 

A complete and comprehensive list frame was 

used to conduct this survey. Following lists with 

the name and address of the health care 

institutions were collected from the office of the 

Director General of the Directorate of Health. 
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১ .  বেস রক ারর  ব মরেসক ল কসলস জ র  স াসথ স াং যুি  

হাসপািালস হ  বেস রক ারর  হাসপ ািাসলর  িার লকা; 

২.   বেস রক ারর  রিরন ক  /  ন ারস থাং  ব হা ম/ সেন্ট াল 

রিরন কস মূসহর ি ারলকা; 

৩.   বেস রক ারর বর াে  রন ণ থয় বক সেস মূসহর  ি ারলকা। 

1.  List of private hospitals including hospitals 

attached to private medical colleges; 

2.  List of private clinics/nursing homes/ dental 

clinics ;  

3.  List of private diagnostic centers.  

২.৩.২ জরিপেি সমগ্রক/তথ্যরবশ্ব 

 

 বক ান ও  এক টি  জরর প  ে া ে স ে ষ ণ া ক াস থর  জন্য  উ রে ষ্ট  

স মগ্রক  সু স্পষ্ট ভা সে  রন র্ থার ণ  ক র া এে াং  স মস্ত  ফলা ফল 

অে েই  স াং জ্ঞার য়ি  স মগ্রসক র  স াসথ  স ম্পরক থি  হ ওয়া  

প্র সয়াজন ।   

 

এ জররস পর জন্য রিন টি  স্বি ন্ত্র স ম গ্রক রে সেেনা  কর া 

হসয়সি  া রনস ম্নর স ার রণ সি  বদখাসনা  হস য়সি। স্ব াস্থ্য 

অরর্দপ্ত সরর মহাপ ররো লক  এর  ক া থা লয় বথ সক  

স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ানস মূসহর  ন াম ও ঠিক ানা  স ম্বরলি 

একটি পূ ণ থাি রলি  বে ম স াং গ্রহ ক র া হস য়সি ।  স্বাস্থ্ য 

অরর্দপ্তর  বথসক  প্র াপ্ত িার লকা পু নর ায় উ পসজল া 

পরর স াংখ্য ান  ক া থা লসয়র  স হস ার ে ি ায় মাঠ  প থা সয়   া োই  

কর া হসয় সি । 

 
2.3.2 Study Population/Universe 
 

 In any survey or research, the study population 

has to be clearly defined and all findings must 

relate to this defined population.  

 

 

In this survey, there are three distinct study 

populations which are shown in the following 

table. A comprehensive and complete list with 

the name and address of healthcare institutions 

was collected from the office of the Director 

General of the Directorate of Health. The list 

available from DG health was updated through a 

field investigation by the staff members at 

Upazila Statistical Offices.  

 

Table 2.1: Size of Study Population/ Universe 
 

Types of study population Population size 

Hospitals  4,452 

Clinics including dental clinic  2,236 

 Diagnostic centers  10,291 

Total 16,979 

 

 

২.৪ ন মু ন া আকার 

 

এ জররস পর  ম াধ্য সম রন ভ থর স াগ্য প ররস াংখ্যা রনক  

উপস াংহার  ও  রস দ্ধান্ত  গ্রহসণ র  জন্য  প্র সয় াজন ী য়  স সে থাত্ত ম  

স াংখ্যক নমূনা একসকর  স মন্ব সয়  এ জররস প  নমুনা  আকার  

রনরূ পণ  কর া  হস য়সি।   

 
2.4 Sample Size 
 

The sample size of this survey has been 

constructed as the best possible number of 

sampling units that are needed to build a sound 

statistical conclusion and inference. 

জররসপর স ঠিক িার স্তর, রন ভু থল ি ার  মাত্রা এ োং স ম য়  ও  

ে াসজট  স মন্বস য়র  মাধ্য স ম রন র্ থার ণ  ক র া হ সয়সি ।  

অরর্ক ির  স ঠিক িার  জন্য  বৃ হ ত্ত র নমুনা  আকার  এে াং 

অরি রর ি অসথ থর  প্র স য়াজন  হসিা ।   

 The level of precision accepted is based on 

balancing accuracy and resource in terms of 

budgetary provision and time. Higher level of 

precision would require a larger sample size and 

higher cost to cover those samples.  
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ব  বক ান ও  জ রর সপ  স ঠি ক  ন মু ন া আক ার  রন র্ থার ণ  এক টি  

গুরু ত্ব পূ ণ থ রে ষ য়।   থ া  থ  ন মুন া  আক ার  রন র্ থার সণ র  জন্য  

রেরভন্ন  সূত্র  এে াং পদ্ধরি  রস য়সি । এই  জ ররসপ  স ে র্র সণর 

স্বাস্থ্ যসস ে া  প্র রি ষ্ঠ াসন র  ন মুন া  আক ার  রন র্ থার সণ র  জন্য  

রনসম্নর সূত্রটি  ব্যেহার  কর া হ সয়স ি: 

In any survey, the choice of the sample size is 

very much important. There are many formulas 

and ways to determine an appropriate sample 

size. For this survey, the following formula was 

used to determine sample size for all types of 

health care institutions:  

 
Where,  

n = Sample size; 

Z = The value of the standard normal variate at a given confidence level; 

r = Margin of error; 

CV (x) = Coefficient of variation based on annual turnover of the health care institutions. 

deff = Design effect 

 

 

২.৫ হাসপািাসল র ন মু ন া আকার 
 

রনম্নরলরখি সূত্র অনু ায়ী হাসপািাসলর নমূনাকার ৮৭৭ 

রন র্ থার ণ ক র া হসয়সি:  

= 877 

ব খা সন, Z=1.96, r=0.06, CV (x)= 0.74 and deff = 

1.5 

 
2.5 Sample Size for Hospitals  

Sample size for hospitals was calculated at 877 

as shown below:  

 = 877 

Where, Z=1.96, r=0.06, CV(x)=0.74 and deff= 

1.5 

 

২. ৬ স্তররেন্যাস  এে াং নমুনা  রেভাজ ন 

 

স মগ্রকসক  স ম জািী য় গ্রুস প রে ভি কর ার  একটি  বকৌশ ল  

হল স্তররেন্য াস।  তুলন া মূলকভা সে কম ব ভদা ঙ্ক স ম্পন্ন  

এরি সমট  পা ওয়ার  লসযয  স্তরযু ি নমুনা  নক শ া  ব্যেহ ার  

কর া হসয়সি ।  এ ই দৃরষ্টসকা ণ  বথসক , বমা ট স ম গ্রকসক  

(হাস পািাল ) িাসদর শ য্য া  স াং খ্যার রভরত্ত সি  রে রভন্ন স্তসর  

রেভি  কর া হ সয়সি । 

 
2.6 Stratification and Allocation of 

Samples  
 

Stratification is a technique used to divide a 

universe into homogeneous groups. Stratification 

was done with a view to obtaining estimates with 

a smaller variance compared to estimates from 

un-stratified samples. Keeping this view in mind, 

the total population (hospitals) was stratified 

based on their bed size (number of beds in a 

hospital). 

রনসম্নর  স াররণ বথসক  ব দখা  ায় ব , হাসপািাস লর  

স মগ্রকসক  বম াট োরটি  পর স্প র রে যু ি স্তসর  ভাে  কর া  

হসয়সি ।  প্র রিটি  স্তসরর  স ম গ্রস কর  আকাস রর ে ে থমূসলর  

স মানুপা রিক  কসর  বমা ট ৮৭৭  টি  নমুনা  একক  স্তর গুরলসি  

েণ্টন  কর া হ সয়সি । 

 As can be seen from the following table, the total 

population (hospital) was divided into the 

following four mutually exclusive stratums. A 

total of 877 samples were allocated to each 

stratum proportional to the square root of the 

population size of each stratum. 
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Table 2.2: Stratification of Private Hospitals 
 

Types of stratum Number of Beds No. of hospitals 

(N) in stratum 

N  

Sample size (n) Reallocation of 

samples  

Stratum I 1-25 3,885  
(62.32) 

545 544 

Stratum II 26-99 410  
(20.24) 

177 176 

Stratum III 100-250 91  
(9.54) 

83 91 

Stratum IV More than 250 66  
(8.12) 

71 66 

Total  4,452  
(100.22) 

877 877 

 

২.৭ রিরনসকর ন মু ন া আকার 

 

রনসম্না ি পদ্ধরিসি  রি রনসক র ন মুন া আকার রন র্ থার ণ ক র া 

হসয়সি:  

= 557 

 

ব খসন, Z= 1.96, r= 0.06, CV (x) = 0.59 and 

deff = 1.5 

 

২. ৮  স্তররেন্যাস  এোং  নমুনা  রেভাজ ন 

 

রনসম্নর স াররণ  অনু ায়ী, রিরন সকর স মগ্রকসক  বমা ট  

পাঁ েটি  পর স্পর  রেযু ি  স্তসর  ভ াে কর া  হ স য়সি ।  প্র রিটি  

স্তসরর  স মগ্রসকর  আকাসরর  ে ে থমূসলর  স মানু পারি ক  ক সর  

বমা ট ৫ ৫ ৭টি  ন মুনা ইউরনট  স্তর গুরলসি  েণ্টন  কর া  

হসয়সি ।   

 
2.7 Sample Size for Clinics  
 

Sample size for clinics was calculated at 557 as 

shown below:  

= 557 
 

Where, Z= 1.96, r= 0.06, CV (x) = 0.59 and deff 

= 1.5 

 

2.8 Stratification and Allocation of 

samples  
 

It is observed from the following table that the 

total population (clinic) was divided into the 

following five mutually exclusive stratums. A 

total of 557 samples were allocated to each 

stratum proportional to the square root of the 

population size of each stratum. 

 

 

Table 2.3: Stratification of Private Clinics 
 

Types of stratum Employment size Number of clinics (N) 

( N ) 

Sample size (n) Reallocation 
of samples  

Stratum I 1 – 10 835  
(28.90) 

242 257 

Stratum II 11-25 420  
(20.49) 

171 182 

Stratum III 26-99 123  
(11.09) 

93 99 

Stratum IV 100-250 12  
(3.46) 

12 12 

Stratum V More than 250 07  
(2.65) 

7 7 

Total  1,397  

(66.59) 

525 557 
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২. ৯ ব ে ন্টাল রিরনসকর  নমূন া  আকার 

 

বেন্টাল রিরন সকর ন মুন া আকার ১৩৪ রন র্ থার ণ ক র া 

হসয়সি ,  া রনসম্ন বদখাসনা হসলা:  

= 134 

ব খসন, Z= 1.96, r= 0.06, CV (x) = 0.29 and 

deff = 1.5 

 
2.9 Sample Size for Dental Clinics  
 

Sample size for dental clinics was calculated at 

134 as exposed under:  

= 134 

Where, Z= 1.96, r= 0.06, CV (x) = 0.29 and deff 

= 1.5  

২. ১ ০  স্তররেন্যাস এে াং ন মু ন া রেভাজ ন 

 

 

 

রনসম্নর স াররণ  অনু  ায়ী, বেন্টা ল রিরন সকর স মগ্রকসক  

বমা ট ো রটি  পর স্পর রেযু ি স্তসর  ভাে কর া  হ সয় সি ।  

প্র রিটি  স্তসরর স ম গ্রসকর  আকাসরর ে ে থমূসলর  

স মানুপা রিক  রহ সস সে  বমা ট  ১৩৪ টি  নমুনা  ই উরনট  

স্তরগুর লসি   েণ্টন  কর া  হস য়সি ।   

 2.10 Stratification and Allocation of 
samples  
 

It is noticed from the following table that the 

total population (dental clinic) was divided into 

the following four mutually exclusive stratums. 

A total of 134 samples were allocated to each 

stratum proportional to the square root of the 

population size of each stratum. 

 

Table 2.4: Stratification of Private Dental Clinics 
 

Types of 

stratum 

Employment 

size 

Number of Dental Clinics (N) 

( N ) 

No. of samples 

(n) 

Reallocation 

of samples  

Stratum I 1-5 799  

(28.26) 

100 104 

Stratum II 6-10 30  

(5.47) 

19 20 

Stratum III 11-20 04  

(2.00) 

4  4 

Stratum IV More than 20 06  

(2.45) 

6 6 

Total   839  

(38.18) 

129 134 

 

২.১ ১ বর াে  রন ণ থয়  ব কস ের   নমুন া আকার 

 

 

 

বরাে  রন ণ থয়  বক স ে র নমূনা আকার ৬৫ ৭ রন র্ থার ণ ক র া 

হয়,  া রনসম্ন বদখাসনা হসলা:  

= 657 

ব খসন, Z= 1.96, r=0.06, CV (x)=0.64 and deff = 1.5 

 2.11 Sample Size for Private Diagnostic 
Centre 
 

Sample size for private diagnostic center was 

calculated at 655 as exposed under.  

= 657 

Where, Z=1.96, r=0.06, CV(x)=0.64 and deff = 1.5 

২. ১ ২ স্তররেন্যাস  এে াং ন মু ন া রেভাজ ন 

 

 

রনসম্নর  স াররণ  অনু  ায়ী, বর াে  র ন ণ থয় বকসের  স মগ্রকসক  

বমা ট পাঁ েটি  পরস্পর  রেযু ি স্তসর  ভাে  কর া হ স য়সি ।  

প্র রিটি  স্তসরর স ম গ্রসকর  আকাসরর ে ে থমূসলর  

স মানুপা রিক  রহসসসে  ব মাট  ৬৫৭ টি  নমুনা  ইউরন ট  

স্তরগুর লসি   েণ্টন  কর া  হস য়সি ।   

 
2.12 Stratification and Allocation of 
Samples  
 

It is seen from the following table that the total 

population (diagnostic center) was divided into 

the following five mutually exclusive stratums. 

A total of 657 samples were allocated to each 

stratum proportional to the square root of the 

population size of each stratum. 
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Table 2.5: Stratification for Private Diagnostic Centers 
 

Types of stratum Employment size No. of diagnostic Centre (N) 

( N ) 

Sample size (n) 

Stratum I 1-10 7,622  
(87.31) 

352 

Stratum II 11-25 2,302  
(47.98) 

193 

Stratum III 26-99 319  
(17.86) 

72 

Stratum IV 100-250 30  
(5.47) 

22  

Stratum V More than 250 18  
(4.24) 

18  

Total   10,291 
 (162.86) 

657 

 

২. ১ ৩  স্তর  বথসক ন মু ন া েয়ন 

 

প্র রিটি  স্তর  বথসক  স রল  লদে  ে য় ন (এস আরএস )  প দ্ধরিসি  

ন মুন া রন ে থা েন  ক র া  হস য়সি । 

 2.13 Selection of Samples from Stratum 
 

Samples from each stratum were selected by 

using simple random sampling (SRS) technique. 

২.১ ৪ জরর প উপকরণ, ি থ্য  সাংগ্র হ এে াং িথ্য 

প্ররক্রয় াকরণ 

  

জররপ  উপকর ণ  হস লা এ মন  এ কটি  উপকর ণ   ার  দ্বারা  

রন ভ থর স াগ্যভ াসে  ল ে জ্ঞারন ক  পদ্ধরি  প্র সয়াে  ক সর  

উত্ত রদািার  রনক ট  বথসক  িথ্য  স াংগ্র হ কর া  স ম্ভে  হয়।  

আসলােয জররস পর জন্য রন ম্নরলর খি  জররপ   উ পকর ণ স মূহ  

প্র স্তু ি ও ব্যে হার কর া  হস য়সি: 

 

  একটি   থা থ  এোং  উপ যুি  কা ঠাসমাে দ্ধ প্র শ্ন পত্র; 

 িথ্য স াং গ্রহকারী  এোং  সু পার ভাইজার সদর  প্র রশ যণ  

রন সদ থরশ ক া; এোং   

   একটি িারলকা কাঠাসমা প্র স্তুি  । 

 2.14 Survey Instruments, Data 
Collection and Data Processing 
 

 A survey instrument is a tool for consistently 

implementing a scientific procedure for 

obtaining data from respondents. Following 

survey instruments were prepared and used for 

the survey: 
 

 An appropriate and suitable structured 
questionnaire; 

 Training manual for data collectors and 
supervisors; and 

 Construction of list frame. 

২.১ ৫  প্রশ্নপসত্রর  নকশায় ন 

 

প্র শ্নপত্র  এক টি  ে সে ষ ণ া  উপক র ণ ,  া  রন রদ থষ্ট  বভৌে রলক  

অঞ্চসল  একটি  কারিি  স ম গ্রক বথসক ি থ্য  স াংগ্রহ  কর সি  

ব্যেহৃ ি হ য়।  এই  জরর প  পরর ো লনার জন্য  একটি   থা থ  

কাঠাসম ােদ্ধ প্র শ্ন পত্র প্র স্তুি কর া হয় ।  প্র থসম অভ যন্তরী ণ  

ওয়ারক থ াং গ্রুপ  খ স ো  প্র শ্ন পত্র  প্র ণয়ন কসর  এোং  পর েি ীসি  

অাংরশ জ সনর  প র ামসশ থর  রভরত্ত সি  িা পরর ম াজথন  ক র া  হ য়।  

অাংরশ জন  েসে ষণার  মূল  রেষ য় েস্তু র েরিি  কসরন  এে াং  

পরেি ী সি  বস গুর লসক প্র শ্ন এোং  উত্ত সর  রু পান্তর  কর া  হ য়।  

খস ো প্র শ্ন পত্র প্র কল্প  োস্ত োয়ন করমটিসি উ পস্থ্ াপন কর া  

হয়।  প্র কল্প  ো স্তোয়ন  ক র মটি র  ( র পআইরস )  পর া মশ থ ও  

সুপা ররসশ র রভরত্তসি  প্র শ্ন পত্রটি  পু ন র ায়  পরর ম াজথন  ক র া  

হয়।  অি :পর  জররস পর প্র শ্ন প ত্রটি  প্র াক-পরী যার  জন্য  

 
2.15 Questionnaire Design 
 

A questionnaire is a research tool primarily used 

to collect information from a target population in 

a specific geographical area. In order to conduct 

this survey, an appropriate structured 

questionnaire was prepared. The draft 

questionnaire was prepared by an in-house 

working group and was revised in consultation 

with stakeholders. The stakeholders identified 

the key issues and those issues were translated 

into questions and answer categories. The draft 

questionnaire was placed before the project 

implementation committee. Based on the 

suggestions and recommendations made by the 
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বপ্র রণ কর া হ য় এোং প্র াক-পরী যা বথসক  প্র াপ্ত ফলা ফসলর  

রভরত্তসি প্র শ্ন পত্রটি  চূ োন্ত  কর া হয় ।  রন ম্নরলরখি  

রেষয়স মূহ মূল্য ায়সনর  জন্য খ স ো প্র শ্নপ ত্রটি র  প্র াক-

পরী যা  কর া  হয় : 

 

  প্র শ্নপসত্রর  কা ঠাসম া এ োং  ব্যে হৃ ি পরর ভাষাসমূস হর  

উপযু িিা   া ো ই; 

 িথ্য স াংগ্রহক ারী সদর  প্র শ্ন পত্র  পূ রণ কর সি  প্র সয় াজনী য়  

স ময় রনরূ পণ; 

 উত্ত র দাি া  ক তৃ থক  প্র শ্ন পত্র  ব্য ঝ সি  পার া  এে াং  উত্ত র  

প্র দাসন সযমিা   া োই; 

 রেরভন্ন েলসক র  পরর মাণ ে ি  পর র স ী মা রন র্ থার ণ; 

 প্র সশ্নর ব ৌর িক  র্ারাে া রহকিা  ো  প্র সশ্ন র অনুক্র ম  

স ম্পরক থি   থ াথ থি া; 

 প্র াক-পরী যা বথসক  উ পলব্ধ  অসুর ের্ ামূহ   া  পর েি ী সি  

মূল জরর প পররে ালনার স ম য় স মস্যা লি রর কর সি  

পাসর,  িা  মূ ল্যা য়ন কসর  দূরী ভূ িক রসণর  প ন্থা  রনরূ পণ 

ক র া। 

Project Implementation Committee (PIC), the 

questionnaire was further modified. The survey 

questionnaire was pre-tested and finalized based 

on the findings available from the pre-test of the 

questionnaire. The draft questionnaire was pre-

tested to assess the following aspects: 

 

 To test the suitability of the structure and 

terminologies used in the questionnaire;  

 To know the appropriate time required to fill-

in the questionnaire by the interviewers; 

 To evaluate the ability and willingness of the 

respondents to understand the questions; 

 To determine the quantitative range of 

different variables; 

 To test the appropriateness regarding logical 

flow or sequence of the questions; 

 To assess problems during pre-test that would 

likely be encountered during the actual 

survey operation and identify solutions for 

such problems 

২. ১ ৬ ি থ্য সাংগ্র হকারী এোং  সুপারভাইজারস দর  জন্য  

প্ররশযণ  ম্যানুয়াল 
 

জররসপর  িথ্য স াং গ্রহকারী  এে াং  সুপ ারভাই জারস দর জন্য  

একটি  েস্তুরন ষ্ঠ  এে াং ক া  থক র  প্র রশ য ণ  ও িথ্য স াং গ্রসহর  

রন সদ থরশ ক া প্র স্তুি কর া হ য় ।  প্র রশ যণ রন সদ থরশ ক াটি সি  

জররসপর  প্র শ্নপ সত্র ব্যেহৃ ি  র্ারণ া, স াংজ্ঞা এে াং 

বশ্ররণরেন্য াস  স ম্পসক থ  রে স্তাররি  আসল ােনা  রস য়সি।  িথ্য  

স াংগ্রসহর  রন সদ থরশ ক াটি সি  িথ্য স াংগ্র সহর পদ্ধরি, 

জনস াংস াে এোং  িথ্য  স াংগ্র হক ারী  ও  সু পারভা ইজার সদর  

দারয়ত্ব  ও  ক ি থব্য  স ম্পসক থ  পর র স্ক ার  ভ াসে  উস েখ  ক র া  

হসয়সি । 
 

২. ১ ৭  জরর প কমীস দর  প্ররশযণ 
 

রেরেএস  এর  ব াগ্য িাস ম্প ন্ন  এোং  অর ভজ্ঞ  ক ম থোরর েণ  

মাঠ প থাস য় ি থ্য স াংগ্র সহ র  কাসজ রনযুি রিসলন।  

ক ম থোরর েণ সক  জররস পর পট ভূরম এোং উসেেসহ  

জররসপর  প্র শ্নপ সত্র ব্যেহৃ ি র্া রণা, স াংজ্ঞা, ব শ্ররণ রেভাে  

এোং পরর ভাষা  স ম্পসক থ প থা প্ত এে াং রন রে ে প্র রশ যণ  

প্র দান কর া হয়। প্র রশ য সণ অ ন্য া ন্য  রেষসয়র পাশা পারশ  

রনম্নরলরখি  রেষ য় গুরল  অ ন্তভু থি ক র া  হয় : 

  জররসপর  প টভূর ম,  উস েে  এোং  লযয; 

 2.16 Training Manual for Data 

Collectors and Supervisors 
 

A comprehensive and operational training 

manual, as well as data collection manual for 

enumerators and supervisors, was developed. 

The concept, definition, classification used in the 

survey questionnaire was thoroughly explained 

in the training manual. Data collection 

procedure, rapport building, and responsibility of 

enumerators and supervisors for the collection of 

reliable information from the respondents were 

clearly spelled out in the training manual. 

 

2.17 Training of the Survey Personnel 
 

Qualified and experienced staff members of BBS 

were engaged in data collection at the field level. 

They were provided with adequate and intensive 

training on the background and objectives of the 

survey along with concepts, definitions, 

classifications and terminologies used in the 

survey instruments. The training was not limited 

to but included the following issues:  

  Background of the survey along with 
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  জররসপর  প ন্থা এোং পদ্ধরি; 

  স াংসেদনশ ী ল  প্র সশ্নর  প্র রি রে সশষ  মসনাস  াে 

স হকাসর  স াযাৎ কা র  গ্রহসণর  বক ৌশল ; এে াং 

  উত্ত রদািার স াসথ  সুস ম্পক থ স্থ্ া প ন  বকৌশ ল। 

 

২.১ ৮ মাঠ প থাসয়  ি থ্য সাংগ্রহ 
 

ি থ্য স াংগ্র হ  হ সলা  উরেষ্ট  েলস কর  উপর  িথ্য  স াংগ্র সহর  

প্র রক্র য়া।  ব  বক ান ও  জরর স পর  এক টি  গুরু ত্ব পূ ণ থ রেষয়  হল  

ি থ্য স াংগ্র হ। ত্রুটি পূ ণ থ ি থ্য  স াংগ্র হ  জরর প ফলা ফসলর উপর  

প্র ভাে বফ লসি প াসর,  া এক প  থাসয় অক া থক র  রস দ্ধা সন্তর  

রদসক  পরর োর লি কস র।  প্র কৃি পসয , জররসপ র  মাধ্যস ম  

স াংগৃহী ি িসথ্যর  গুণে িমান  জ র রসপর  লয য এোং  উস েে  

অজথসনর  রেষ য়টি  রন র্ থার ণ  ক সর ।  ম াঠ  প থা সয়  মানস ম্মি  

িথ্য স াং গ্রসহর  জন্য  রনম্ন রলর খি  পদ্ধ রি ও বকৌশ ল  

অনুস রণ করা  হস য়সি :   

  রেরেএ স-এর  ব  াগ্য এে াং  অরভ জ্ঞ ক ম থক ি থা-

ক ম থোরর েণ  মাঠ  প  থা সয়  ি থ্য  স াংগ্রসহর  জন্য  রনযু ি  

রিসলন; 

  ি থ্য স াংগ্র হক ার ী সদর   থ া থ  এে াং প থাপ্ত প্র রশ য ণ  

বদও য়া হসয়রি ল ।  জরর সপর  লয য ও উসেে, পরররর্, 

জররপ পদ্ধরি এে াং জরর প উপ কর সণরর  উপর  িথ্য  

স াংগ্রহকারী সদর  রন রে ে  এে াং  প  থাপ্ত প্র রশ যণ বদ ও য়া  

হসয়রিল; 

 

  রেরেএস  এর  ঊ র্ধ্থিন  ক ম থক ি থা েণ  মাঠ  প  থাসয়  িথ্য  

স াংগ্রসহর ক াজ ি দাররক র  জন্য  র নসয়ারজি  রিসলন; 

 

  ি থ্য স াংগ্রহক ারী ে ণ  একটি  কাঠ াসমােদ্ধ  এোং  প্র াক-

বকা সেে  প্র শ্নপ সত্রর মাধ্যস ম স রাস রর স াযাৎক াসরর  

রভরত্তসি উত্ত রদাি ার রনক ট বথসক িথ্য স াংগ্রহ  

কসররি সলন। 

 

২.১ ৯ িথ্য প্ররক্রয় াকরণ এে াং  শুদ্ধ িা  পরীযা 
 

 

 

পূ রণকৃ ি  স কল  প্র শ্নপস ত্রর  ভুল  স াংসশ ার্ন ,  স ম্পাদন  এে াং  

বকারোং  কর া  হ সয় রিল ।  স ি ক থি ার  স াসথ   াো ই-

োিাইসয়র  পর পূ রণ কৃ ি  প্র শ্নপত্র করম্পউ টাসর র্ারণ  

ক র ার  জন্য  কর ম্পউটার  অপাসর টরসদর  রনক ট  বপ্র রণ কর া  

হসয়রিল ।  স ম্পূণ থ প্র রক্র য়াটি  এক জন বপ্র াগ্রা মাসরর  রন রে ে  

ি ত্ত্ব াে র্ ান  এে াং রন স দ থশ ন া য়  স ম্পন্ন কর া হসয়রি ল ।  

objectives and goals; 

  Approach and methodology of the survey; 

  Interview technique with special attention to 

sensitivity, if any, towards the respondents; 

and 

  Establish rapport with the respondents. 
 

2.18 Data Collection at Field Level 
 

Data collection is a process of gathering 

information on variables of interest. Data 

collection is an important aspect of any type of 

survey. Inaccurate data collection can impact the 

result of a survey/study and ultimately lead to 

invalid results. In fact, the quality of data 

collected through the survey determines the 

achievement of the goals and objectives of the 

survey. The following methods and techniques 

were followed for quality data collection at the 

field level: 
 

  Qualified and experienced staff members of 

BBS were engaged for collecting data at 

field level; 

 

  Data collectors were trained properly and 

adequately. Intensive and adequate training 

was imparted to the data collectors on the 

survey goals, objectives, scope, survey 

approach, methodology and the survey 

instruments;  

 

  Senior officials of BBS were deployed to 

supervise data collection at field level; 
 

 Data collectors conducted face-to-face 

interview with a structured and pre-coded 

questionnaire. 

 
 

2.19 Data Processing and Validation of 

Data 
 

All filled-in questionnaires were debugged, 

edited and coded. After careful scrutiny, the 

filled-in questionnaires were then sent to the 

computer operators for data entry with the 

software installed for this purpose. The entire 

process was carried out under the close 

supervision and guidance of a programmer. A 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

 

17 | P a g e  

বপ্র াগ্রাম ার  থা থ  করম্পউ টার  বপ্র াগ্র াম  ব্যে হার ক সর  

িথ্য প্র রক্রয়াকরণ  নক শ া প্র স্তু ি কসর রিসলন ।  প্র াথরমক  

িথ্যভান্ডার  প্র স্তুি হও য়ার পর , স মস্ত িসথ্য র   থ াথ থিা  

এোং অ ভয ন্তরীণ  স ামজ্ঞস্যি া  পরী যা কর া হ স য়রিল ।  

এস রপএস এস  এে াং অন্য ান্য  স ফটও য়যার  ব্য ে হার ক সর  

মাইসক্র াকরম্পউ টাসর  স মস্ত  পরর স াংখ্যা রনক  স ার রণ  প্র স্তুি  

কর া হসয় রিল। 

programmer developed data processing layout 

using appropriate computer programmes. Once 

the preliminary database was developed, all the 

information was tested for validity and internal 

consistency. All statistical tables were prepared 

in the microcomputer environment using SPSS 

and other software. 

২. ২০  প্রাক্করল ি  সূ েস কর রন ভ থর স  াগ্যি া 
 

োাংলাস দশ  পররস াংখ্যান ব্য য সরাস ি এ র্র সণ র  এটি  তৃি ী য়  

জররপ।  স্ব াস্থ্যসসে া  প্র রিষ্ঠ াসনর  উ পর প্র থ ম  ও  রদ্বিী য়  

জররপ  পরর োরলি  হ স য়রিল   থাক্রসম ১ ৯৯৭-৯ ৮ এোং  

২০ ০৫-০৬ অথ থে ি সর ।  রে ে ি দশ সক , ো াংলাস দসশ  

বেস রক ারর  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ া সনর  স াংখ্যা , ক ম থস াংস্থ্ ান  

এে াং অথ থন ন রি ক  আক ার  উসেখ স াগ্যভাসে  বৃ রদ্ধ  ব পসয়সি।   

ফলস্বরূ প, এই জ ররপ বথ সক  প্র াপ্ত ফলা ফল পূ ে থে ি ী  

েসে ষণা/ জররপ  বথসক  প্র াপ্ত ফ লাফ সলর  স াসথ তুলন ার  

জন্য  রে সশ ষ  স ি ক থি ার  প্র স য়াজন ।    

 

িসে, এ জরর পটি  শ র িশ ালী পর রস াংখ্যা রনক  পদ্ধরি  এে াং  

 থা থ স ম্ভােন া র ভরত্তক  নমুনা য়ন কাঠাস মা ব্যেহার কসর  

পররে ারলি হস য়সি, ব খাসন ন মু ন া একক  একটি  জ্ঞাি  অ-

শূন্য  স ম্ভােন া অনু  া য়ী  রন ে থার েি  হ স য়সি।  সুির া াং,  এ  

জররপটি  রন:সসে সহ  স মগ্র ক  স ম্পসক থ প ররস াংখ্যা রনক  

রস দ্ধান্ত প্র দা সন সয ম।   

 

এ পররস াংখ্যারনক  অ নুশী লসনর  ব মৌরলক  লে রশ ষ্টযই  রিল  

স ম্ভােন া  ি সত্ত্ব র  রভরত্ত সি  ন মুন া বথ সক  জাি ী য় প  থাসয়  

স মগ্রক ( স্বাস্থ্ যসস ে া  প্র রি ষ্ঠ ান )  স ম্পসক থ পরর স াং খ্যারন ক  

রস দ্ধাসন্ত উ পনী ি হ ওয়ার  সুস  াে সৃরষ্ট করা।   

 2.20 Reliability of Estimates 
 

This survey is the third of its type in the series. 

The first and second survey on health care 

institutions was conducted in 1997-98 and 2005-

06 respectively. During the last decade, the 

private healthcare sector of Bangladesh 

experienced an amazing and vibrant growth in 

terms of number as well as their employment 

and economic size. As a consequence, special 

care should be taken to compair the result 

obtained from this survey with those obtained 

from previous surveys.  

 
However, as this survey was based on a sound 

statistical method and appropriate probability-

based sampling frame, where the units for 

interview were selected according to a known 

non-zero probability- this survey undoubtedly 

allows making statistical inference about the 

population.  

 
The primary feature of this statistical exercise 

carried out under this survey was to allow 

statistical inference about the population 

(healthcare institution) at the national level from 

a probability-based sample.  
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বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

 

19 | P a g e  

তৃিীয় অধ্য ায় 

র্ ার ণা ও সাংজ্ঞ া 

 Chapter III 
 Concepts and Definations 

 

ভূরমকা 

 

এই অধ্যাস য় পা ঠকবৃসে র সুরের্ া র জন্য  প্র কাশ নায় ব্যেহৃ ি  

রেরভন্ন পররভাষার  একটি  ে মৎ কার আসলা েনা উ পস্থ্ াপন  

কর া হস য়সি ।  রনসম্ন  উ পস্থ্ ারপি  র্ারণ া, স াংজ্ঞা, বশ্ররণরে ন্য াস  

এোং রহসাে প দ্ধরি এস এন এ ২০ ০৮ (রস সি ম অে  

ন্য াশন াল একাউন্ট-২০ ০৮-এর )  আসল াসক  রলর পেদ্ধ কর া  

হসয়সি ।  জাি ী য়  রহস াে  স ম্পরক থ ি  স ার্ারণ  রেষ সয়র  জন্য 

পাঠকবৃ ে ২ ০০ ৮-এর  এস এনএ এর সহয়িা  রনসি  পাসরন। 

 

৩.২ র্ার ণা এে াং সাংজ্ঞা 
 

স্বাস্থযপসবা প্ররতষ্ঠান: ব  প্ররতষ্ঠান, লাপেি জন্য সংগঠিত 

মিাক বা না মিাক, র্া জনগণপক রিরকৎসা েরিপষবা, 

নারস যং েরিপষবা, স্বাস্থয পরী যা এবং অন্যান্য স্বাস্থয-মসবা 

সম্পরকযত েরিপষবারদ প্র দান  ক সর থাসক  িাসক  স্বাস্থ্ যসস ো  

প্র রিষ্ঠ ান েলা হসয় থ াসক। মর্ সকল স্বাস্থযপসবা সংস্থা 

আয়ুপব যদ, ইউনানী এবং মিারমওপ্যারথি মপতা ওষুধ রদপয় 

মিাপগি রিরকৎ স া কপি থাস ক , তািা এই জ ররসপর  

আওতায় রছল না। অরধকন্তু, প্রাণী স্বাস্থয 

িাসোতাল/প্ররতষ্ঠান এবং স্বাস্থয গপবষণা স াংরিষ্ট  

প্র রিষ্ঠ ানস মূহ ও এই জররস পর আওতাি বাইপি রছল। 

 

স্বাস্থযপসবা োত: এ জররসপর  জন্য, স্বাস্থ্ য সস ো খািটি  

পািি য  ওষুর্ অনুশী লনক ারী  হা স পািাল, রিরন ক, বেন্টাল  

রিরন ক এোং  বর াে  রন ণ থয়  বকে  র নসয় েঠি ি । 

 

স্থ্ লূ  ব দশ জ  উৎ পা দ:  স্থ্ ূল বদশ জ উৎ পাদ (রজরের প)  একটি  

বদসশ র  অথ থন ী রি র  আকার  পরর মাসপর  স সে থাৎ কৃ ষ্ট  উপা য়।  

রজরের প হ'ল ব দসশ র  স ক ল মা নুষ  এে াং  প্র রি ষ্ঠ ান  ক তৃ থক  

বদসশর  অভয ন্তসর  উৎ পারদি বস ে া এোং প সে র বম াট মূল্য।  

এ বয সত্র ,  িারা  বদসশর  নাে ররক  ো  রেস দরশ  মারলকান ার্ী ন  

প্র রিষ্ঠ ান রকন া  িা রে সেে য রেষ য় নয়।   রদ  িারা  বদ সশর  

স ী মানা র ম সধ্য অেরস্থ্ ি হ য় ,  িাহসল িাসদর উৎ পাদন  

বদসশ র  রজরের পর  রহস াসে  অ ন্তভু থি হ য়। 

 Introduction 
 

This chapter provides an excellent discussion and 

basic knowledge of different terminologies used 

in this publication to make it reader-friendly. 

Concepts, definitions, classifications and 

accounting rules appended below are in line with 

the 2008 SNA (System of National Accounts). 

For general national accounts issues, readers may 

consult 2008 SNA. 
 

3.2 Concepts and Definition  
 

Healthcare institution: An institution, whether 

organized for profit or not, that provides facilities 

with medical services, nursing services, health 

screening services and other health‐ related 

services to the people is known as healthcare 

institution. Healthcare institutions that treat 

diseases with medicines like Ayurveda, Unani 

and Homeopathy were not under the purview of 

this survey. Moreover, animal health 

hospitals/institutions and health research 

institutes were also out of the scope of this 

survey.  

 

Healthcare sector: For this survey, the 

healthcare sector consists of hospitals, clinics, 

dental clinics and diagnostic centers those 

practice western medicines.  
 

 

Gross Domestic Product: Gross domestic 

product (GDP) is the best way to measure a 

country's economy. GDP is the total value of 

everything produced by all the people and 

companies in the country. It doesn't matter if they 

are citizens or foreign-owned companies. If they 

are located within the country's boundaries, the 

country counts their production as GDP. 
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স্থ্ লূ এ োং ব নট মূ ল্য স াংস  াজন: উৎ পাদ  (output) মথপক 

মধ্যবতী মোগ (intermediate consumption) বাদ 

রদপল স্থ্ লূ মূল্য স াংস াজন পাও য়া  ায়।  মূ ল্য স াংস াজন 

উৎ পাদন প্র রক্রয়ায় শ্রম এোং মূলর্সন র অেদ াসনর 

প্র রিরন রর্ত্ব কসর ।  অপরর দসক  উৎ পাদ বথসক মধ্যে িী 

বভাে এোং রস্থ্ র মূলর্সন র অেেয় (consumption of 

fixed capital) োদ রদসল বনট মূল্য স াংস াজন পাওয়া 

 ায়।   

 Gross and net value added: Gross value 

added is equal to the output less intermediate 

consumption. Vatue added represents the 

contribution of labour and capital to the 

production process. On the other hand, output 

less intermediate consumption and consumption 

of fixed capital is defined as net value added. 

স্থ্ লূ মূ লর্ন ে ঠন:  বমাে রস্থি মূলধন গ ন, মজুত 

পরিবতেন এবাং মূল্যবান রজরনসপদত্রি আহরণ বথদক 

েস্তান্তি বাে রেদল স্থূল মূলধন গ ন (রজরসএফ) পাওয়া 

যায়। 

 
Gross capital formation: Gross Capital 

Formation (GCF) is measured by the total value 

of the Gross Fixed Capital Formation, change in 

inventories and acquisitions less disposals of 

valuables. 

স্থ্ লূ রস্থ্ র মূ লর্ন ে ঠন: রনধ োরিত রেসাবকালীন সমদয়ি 

মদে উৎপােক কর্তেক আেরিত রস্থি সম্পদেি মূদল্যি 

সাদথ বসবা সাংরিষ্ট রনরে েষ্ট রকছু ব্যয়, যা অ-উৎপারেত 

সম্পদেি মূল্য বৃরি কদি, বযাগ কদি তাি বথদক উৎপােক 

কর্তেক েস্তান্তরিত রস্থি সম্পদেি মূল্য বাে রেদল স্থূল রস্থি 

মূলধন গ দনি পরিমাণ পাওয়া যায়।  

 
Gross fixed capital formation: Gross Fixed 

Capital Formation (GFCF) is measured by the 

total value of a producer’s acquisitions, less 

disposals, of fixed assets during the accounting 

period plus certain specified expenditure on 

services that adds to the value of non-produced 

assets. 

ম ধ্যে িী  বভ াে: উৎপােন প্ররক্রয়ায় বয সকল পণ্য বা 

বসবাসমূে ব্যবহৃত েওয়াি মােদম ক্ষ্য়প্রাপ্ত বা 

রনিঃদশরষত েয়, বস সকল পণ্য বা বসবাসমূেদক মেবতী 

বভাগ বলা েদয় থাদক। তদব, রস্থি মূলধদনি (Fixed 

capital) অবচয়দক মেবতী বভাগ রেসাদব রবদবচনা 

কিা েয় না।  

 
Intermediate consumption: Intermediate 

consumption (IC) consists of the values of the 

goods and services consumed as inputs by a 

process of production, excluding fixed assets 

whose consumption is recorded as consumption 

of fixed capital (CFC).  

রস্থ্ র  মূলর্সন র  অে েয় :  মকান একটি রনরদষ্ট রিসাবকালীন 

সমপয় মকান উৎোদপকি মারলকানাধীন এবং ব্যবহৃত 

রস্থি মূলধপনি মজুপতি বতযমান মূপেি হ্রাসপক রস্থি 

মূলধপনি অবিয় বলা িপয় থাপক। স্বাোরবক কািবণ 

অপ্রিরলত িপয় েড়া, ব্যবিািজরনত ক্ষ্য় অথবা সাধািণ 

দূর্ যটনাজরনত ক্ষ্রতি ফপল রস্থি মূলধপনি অবিয় িপয় 

থাসক। 

 
Consumption of fixed capital: Consumption 

of fixed capital is the decline during the course of 

the accounting period, in the current value of the 

stock of fixed asset owned and used by a 

producer as a result of physical deterioration, 

normal obsolescence or normal accidental 

damage.   

স ম্পূণ থভাস ে  প্র স্তু ি কৃ ি প ে:  উৎপােনকািী কর্তেক অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠাদন রবক্রয় বা বপ্রিদণি জন্য সম্পূণ েভাদব প্রস্তুত 

পণ্যই সমাপ্ত পণ্য।  

 
Finished goods: Finished goods are goods that 

are ready for sale or shipment by the producers to 

the other units. 

পু নঃ রে ক্রসয় র জন্য প ে: পুনিঃরবক্রদয়ি জন্য পণ্য েদলা 

এমন পণ্য যা মেস্থতাকািী বযমন পাইকারি এবাং খুচিা 

রবদক্রতাদেি দ্বািা বকানও প্ররক্রয়াজাতকিণ োিাই 

পুনিায় রবক্রয় কিাি উদদ্দদশ্য মজুত কিা েয়।  

 
Goods for resale: Goods for resale are goods 

that are acquired especially by the intermediaries 

such as wholesalers and retailers for the purpose 

of reselling them without further processing.  



বেস রক ারর স্বাস্থ্ য সস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 
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ে ল মান কাজ:  

চলমান কাজ েদলা উৎপােন প্ররক্রয়াি মােদম প্রস্তুত 

অসম্পূণ ে পণ্যসমূদেি রবপিীদত ব্যদয়ি পরিমাণ। শ্রদমি 

মজুরি, কাঁচাোল এবাং রস্থি ব্যয় এি মদে অন্তভু েক্ত। 

 
Work-in-progress:  

Work-in-progress refers to the raw materials, 

labour and overhead costs incoured for products 

that are at various stage of the production 

process.  

উৎ পা দন (output): প্র রিষ্ঠ ান ক তৃ থক উৎ পারদি স কল 

পে ে া বস ো  া প্র রিষ্ঠ াসনর োইসর ব্যেহাসরর জন্য 

পাওয় া  ায় এোং রনজস্ব চূো ন্ত ব্যেহাসরর জন্য উৎ পার দি 

স কল পে ও বসবাদক উৎপােন (output) েলা হসয় থাসক ।   

 
Output: The output consists of those goods or 

services that are produced within an 

establishment and become available for use 

outside that establishment, plus any goods and 

services produced for own final use. 

হ াসপাি াল : হাসপািাল েদলা একটি  র েরকৎ স া  

সুরবধা/অবকা াদমা  া  বর ােী সদর থাক ার  সুরের্ াসহ  

রেরকৎ স া বস ো প্র দান  কসর  থ াস ক ।  হাসপািা সল শ য্য া এোং  

ওয়াে থ থ াসক  এে াং স ার্ া র ণ ি  ২ ৪  ঘন্টা ই বস ো প্র দ ান  কিা 

েদয় থাদক। 

 
Hospital: A hospital is a medical facility that 

provides in-patient hospitalized care. Hospitals, 

therefore, have beds and wards and usually give 

care for 24 hours.  

রি রনক :  রিরন ক েরহরাে ি বর া েী সদর বস ো  এে াং পর ামশ থ 

প্র দাসনর  জন্য  একটি  রের কৎ স া বকে ।  স ার্ারণ ি  

রিরন কগুরলসি শ য্য া এে াং ও য়া ে থ থাসক না।  বকান  বকান  

রিরন সক রকছু  প  থসে য ণ  শ য্য া থ াক সি  পাসর ,  া  বরাে ী সক  

ক সয়ক  ঘ ন্ট া  প থস ে য সণ  র াখ া র জন্য ব্যেহৃি  হ য়। 

 
Clinic: A clinic is a medical point for care and 

consultation of out-patients. Generally, clinics 

don’t have beds and wards. Some clinics may 

have few observation beds where a patient can be 

kept for a few hours for observation.  

ন া রস থাং বহা ম : এটি  একটি  আোরস ক ব্যেস্থ্ া,  া দী ঘ থরদন  

অসুস্থ্ , বৃ দ্ধ  রকাংে া রনসজর   ত্ন রনসজ রন সি পাসরনা  এ মন  

ব্যরিস দর  দী ঘ থ ব ময়া দী  ন ারস থাং  বস ো  প্র দ ান কসর ।  এ ই  

জররসপ  ন ারস থাংসহা মগুর লসক  (আ োরস ক  বর ােী র  বস ো  সুরের্ া  

স ম্পন্ন ) হ াস পাি াসল র  অন্তভু থি  কর া হসয় সি। 

 
Nursing home: A residential facility providing 

a high level of long-term personal or nursing care 

for people (such as the aged or the chronically ill) 

who are unable to care for themselves properly. 

For this survey, nursing homes (having inpatient 

facility) are included in the category identified as 

a hospital.  

ব র াে  রন ণ থয়  ব কে :  এমন এক টি  স্থ্ ান  ব খাসন  বপশ া দার  

রেরকৎ স ক অথো  স ার্ারণ  জন েণ সক  বর াে  রন ণ থয়  স াংর িষ্ট  

পরর সষো স মূ হ প্র দ ান করা হ সয়  থাসক ।   

 
Diagnostic center: A place that offers 

diagnostic services to medical professionals or 

the general public.  

র েরকৎ স া  ে জথ য : রেরকৎ স া  ে জথয   হসলা  এমন  এক র্র সণর  

ে জথয   া  র েরক ৎ স সক র  স া জথারর, বেরন্টি, হাসপািাল  এোং  

পরী যাে া সর  স্বাস্থ্ যসস ে া স াংর িষ্ট  কাজ কর ার ফস ল  উপ জাি  

রহসাসে  উৎ প ন্ন হ য়।  এটি  এমন  র্র সণর  ব্যেহৃ ি উপা দান  

 া বর াে  রন ণ থয়, েসে ষণা, ঔ ষ র্  প্র শ াসন  ো বকান ও র্র সণর  

রেরক ৎ স ার সম য় শ র ী সর র  স াংস্প সশ থ আস সি  পাসর ।   

 Medical waste: Medical waste is any waste that 

is generated as a by-product of healthcare work at 

doctor’s surgeries, dentists, hospitals and 

laboratories. It includes any material that could 

come into contact with the body during diagnosis, 

research, drug administration, or any type of 

treatment. 

স াং ক্র াম ক  ে জথ য:  স াংক্রামক ে া স াংক্র ম ন  কর সি  পা সর  

এমন স ে রকছু ই  স াংক্রা মক  ে জথয ।  এর  মসধ্য  বস ায়াে ,  টি সু ,  

মলমূত্র ,  ন্ত্র পারি  এোং  ল্যাে ক া লোর  অন্ত ভু থি।   

 
Infectious waste: Anything infectious or 

potentially infectious goes in this category, 

including swabs, tissues, excreta, equipment, and 

lab cultures. 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

22 | P a g e  

শ ার ণ ি  ে জথয :  শ ারণি  ে জথয  হল  স াংক্র ামক  ে স জথযর  এক টি  

উপসস ট ,  ার মসধ্য  রসয়সি  রস র রঞ্জ, সূ ূঁে, িী ক্ষ্ণ বি াট  ছুরর, 

ভাঙা  কাঁ ে এোং  ত্ব সক যি  সৃরষ্ট কর সি  পা সর এ মন  

ব সকান র জরনস ।  বরাে জীে াণুর  স াসথ দূষ সণর স াং রম শ্রণ  

এোং ত্ব সক র  সুর যা যরিগ্র স্ত কর ার কারসণ  এটি  

স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান গুরলসি উ ৎ পারদি অন্য িম রে পজ্জন ক  

ে জথয  রহসসসে  রেসের েি হয়।  শ ারণি  ে সজথ যর  ে ে  একটা  

অাংশ   হসলা  রেস স পাসজ েল রসর রঞ্জ।   

 
Sharp waste: Sharps waste is a subset of 

infectious waste and comprises syringes, needles, 

lancets, broken glass and any other materials that 

can pierce the skin. The combination of 

contamination with pathogens and the ability to 

break through the skin’s protection makes them 

one of the most dangerous wastes produced in 

healthcare institutions. The vast majority of sharp 

waste is disposable syringes.  

প্য াস থাল রজক যা ল  ে জথ য : মানে সদসহর রেরভন্ন  রস, টি সুয, 

র ি, শ রী সরর অি, এোং  প্র াণী র দূরষি  শ ে এ ই ে সজথয র  

অন্তভু থি।   

 
Pathological waste: Human fluids, tissue, 

blood, body parts, bodily fluids, and 

contaminated animal carcasses come under this 

waste category. 

ফ া ম থারস উটি ক যা ল ে জথয : এই ব শ্ররণর মসধ্য  রস য়সি  স মস্ত  

অব্যেহৃ ি, বময় াসদাত্ত ী ণ থ এে াং  দূরষ ি  টি কাস মূহ  এে াং  

ঔ ষ র্ ।  অয ারন্টো স য়াটি ক, ইনসজক্ট্যােল  ঔ ষ র্  এে াং ে র ে এ  

বশ্ররণ র  অ ন্তভু থি।   

 
Pharmaceutical waste: This group includes 

all unused, expired, and/or contaminated vaccines 

and drugs. It also encompasses antibiotics, 

injectable medicins, and pills. 

রাস ায়রন ক  ে জথয : এস ে  ে সজথযর  মসধ্য  র স য়সি  জীে াণুনাশ ক, 

পরী যাে া সর  ব্যেহৃ ি দ্রােক, ব্যাটারর এ োং রেরক ৎ স া  

স রঞ্জাসমর  ভারী  র্াতু ,  ব মন  ভাঙা  থ াস ম থারম টার  বথ সক  

রন ে থি  পার দ ইি যার দ।   

 
Chemical waste: These are disinfectants, 

solvents used for laboratory purposes, batteries, 

and heavy metals from medical equipment such 

as mercury from broken thermometers. 

স ার্া রণ অরন য়র ন্ত্রি র ের কৎস া  ে জথ য:  এ ে জথযসক  

অরে পজ্জ ন ক  ে জথ যও ে লা হ য়  এোং এ র্র সণর ে সজথ য  

বকান ও রেসশ ষ রাস া য়রনক, লজরেক, শ ারী ররক ো  

বিজর িয়  ঝ ূঁরক  থাসক  না,  ব মন  র ান্নাঘ সর র  ে জথ য, 

গৃ হস্থ্ালী  ে জথয  ইি যারদ। 

 
General Non-Regulated Medical 

Waste: Also called non-hazardous waste, this 

type doesn’t pose any particular chemical, 

biological, physical, or radioactive danger such as 

kitchen waste, waste almost similar to household 

waste.  

ি র ল  ে জথয :  পরী যাে ার , বর্ৌ ি কর া, পররষ্কার  কর া, 

জীে ানুমু িকর ণ ক া থক্র ম ব থ স ক  উ ৎ পন্ন ে জথয এ  ব শ্ররণ র  

অন্তভু থি। 

 
Liquid waste: Waste generated from the 

laboratory and washing, cleaning, housekeeping 

and disinfection activities.  

ভ স্মীক রণ :  ভস্মীক রণ   ন্ত্র  ব্যেহার কসর  ক ঠি ন  ে স জথয  

থাকা  আে জথন ার  ল জে  পদা থ থগুরলসক  দহন  ক র া  হয়।  

ভস্মীক রসণর  ফসল ক ঠি ন  ে জথ য ি াই, ফ্লু-গ্যাস  এোং  উত্ত াস প  

রূপান্তররি  হ য়।  একটি  রস্থ্ ি জ া য়ে ায়  ক ঠি ন  ে জথ য  ব ফসল  

বদয় ার প্র র্ান  রেকল্প  হল  ভ স্মীক রণ।  আধু রন ক  ক ঠি ন  ে জথ য  

ভস্মীক রণ  ন্ত্র স েস েসয়  র েপজ্জনক  গ্যাস  এোং  

কণ াসমূহসক  উৎ পা রদি  ফ্লু-গ্য াস  বথসক  পৃথ ক  কসর  

বফসল। 

 Incineration: Solid waste incinerators are used 

to combust organic substances contained in the 

waste. Incineration converts solid waste into 

ash, flue gas and heat. Incineration is the main 

alternative to landfills, which hold solid waste 

in a contained area. Modern solid waste 

incinerators separate the most dangerous gases 

and particulates from the flue gas produced 

during incineration. 
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রাস ায়রনক  জীে ানু মুিক রণ : রাস ায়রনক  জীে াণুনাশ ক   

হসলা এক প্র কার  রাস ায় রন ক  পদাথ থ  া প্য াথসজ রনক  

অণুজীে গুরলসক  নষ্ট  ো  রনরি য়  কর সি ব্যেহৃ ি হ য়,  ব  মন  

বিাররন, বস ারেয়া ম হা ইসপ াস িারাই ট, বিাররন  ে াই  

অক্সা ইে ইিযার দ।   

 
Chemical disinfection: Chemical 

disinfectants are chemical substances that are 

used to kill or deactivate pathogenic 

microorganisms such as chlorine, sodium 

hypochlorite, chlorine dioxide, etc.  

অ স টাসির ভাং :  অসটাসিরভাং  এক টি  জীে াণু মুি ক র ণ  প দ্ধরি  

 া উচ্চ-োস পর ো ষ্প ব্যে হার কসর।  অস টাসিরভ াং প্র রক্র য়া  

র্ারণ াটি  হল,  উচ্চ  োস প পারন র স্ফুটনা ঙ্ক  (ো ো স ষ্পর  

িাপমা ত্রা ) বৃ রদ্ধ পা য়।  অস টাি যা রভাং  পদ্ধরি  রের ভন্ন ক ঠি ন, 

ি র ল, ফাঁপ া ও রে রভন্ন  আ কৃরি র   ন্ত্র জীে াণুমু ি  কর সি  

স যম।   

 
Autoclaving: Autoclaving is a sterilization 

method that uses high-pressure steam. 

The autoclaving process works by the concept 

that the boiling point of water (or steam) 

increases when it is under pressure. Autoclaving 

can sterilize solids, liquids, hollows, and 

instruments of various shapes and sizes.  

এনক যা প সুসলশন : এনক যাপসু স লশ ন   হ সচ্চ  এক টি  ে জথয  

ব্যেস্থ্ াপনা পদ্ধরি  ব খাসন  অ স ভদ্য এোং  প্র রিরক্র য় া শ ী ল 

নয় এরু প উ পা দাসন লি রর  র্ার সক  যরিক র  ে জথ য পদা থ থ 

আেদ্ধ কসর  বফল া হয়।  এসযস ত্র , র্ ারসকর  মুখ  কাংর ক্রট, 

প্ল্ ারিক  ো রি ল  রদ সয় ে ন্ধ  ক স র  মাটিসি  পু সি রাখা  হ য়  

অথো গু দাম জাি  কর া  হ য়।   

 
Encapsulation: Encapsulation is a waste 

disposal method that packs hazardous materials in 

containers made of an impervious and non-

reactive material. The containers are sealed with 

concrete, plastic, or steel for burial or storage. 

ম াই সক্রা ওসয় ভ ই সররে সয়শ ন : মাইসক্রাওস য়ভ ইসররে স য়শ ন  

হল ইসলস রাম্যােসন টি ক ইসর রে সয়শ ন।  মা ইসক্রাও সয়ভ  

ইসররে স য়শ ন রন :স সেসহ  কঠি ন  লজে  ে জথয  পদাথ থ রনরি য়  

কর ার একটি  ক া থক র  পদ্ধ রি।  িসে , রনরি য়কর ণ প্র রক্র য়া  

এে াং রে সশ ষ ি  আদ্র থি ার  পর র মাণ  স ে থদা ক স ঠার ভা সে  

রন য়ন্ত্রণ  কর া হ য় ন া।   

 
Microwave irradiation: Microwave 

irradiation is electromagnetic  irradiation. 

Microwave irradiation is undoubtedly an 

effective tool for inactivation of solid 

biohazardous waste. The however, the 

inactivation process, and especially the moisture 

content is not always strictly controlled 

র ভরট্র রফস কশ ন:  উচ্চমাত্রার ব িজরি য়  ে জথ য পদ াথ থসক  

রস্থ্ রিশ ী ল ও আেদ্ধ  কর া র  একটি  পদ্ধরি হ ল  

রভরট্রর ফসকশ ন ।  রভরট্র রফসকশ ন প্র রক্র য়ায় বিজর িয়  ে জথ য  

এমন  এক টি  প দাসথ থর  স াসথ  র মরশ্রি  কর া হয় ,  া উত্ত প্ত  

হসল স্ফটি কাকার  র্ারণ  ক সর  ( স মন রেরন, োরল)  এোং  

িারপসর ভস্মীভূি  হ য়।  রভরট্র রফসকশ ন  পদ্ধরি  

পররসেশ োন্ধ ে  এে াং র েরকৎ স া  ে জথয অপস ার সণ র  ক া থক র  

পদ্ধরি র হসাসে ব্যেহৃ ি হস য় আ স সি।  

 
Vitrification: Vitrification is a process used to 

stabilize and encapsulate high-level radioactive 

waste. In the vitrification process, radioactive 

waste is mixed with a substance that will 

crystallize when heated (e.g., sugar, sand) and 

then calcined. Vitrification is environmentally 

appropriate and has been an effective method of 

dealing with the disposal of the incinerated 

medical waste.  

অ রি  রনর া পত্ত া:  অরি রনর াপত্ত া  ব্যেস্থ্ া   হস লা  অরিক ান্ড  

বথসক সৃষ্ট  য য়যরি হ্র াস কর ার  উস েসে  ব্যেহৃ ি  পদ্ধ রি।  

অরি রনর াপত্ত া  ব্যেস্থ্ া র  মসধ্য  রন য় ন্ত্রণহী নভাসে  আ গুসনর  

প্র জ্জ্ব লন প্র রিসরার্  এোং  আ গুস নর  রে স্ত ার এে াং  প্র ভােসক  

রনয়ন্ত্রণ  ক র ার  ব্যে স্থ্ া অন্তভু থি  ।   

 
Fire safety:  Fire safety is the set of practices 

intended to reduce the destruction caused by fire. 

Fire safety measures include those that are 

intended to prevent the ignition of an 

uncontrolled fire, and those that are used to limit 

the development and effects of a fire after it 

starts. 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

24 | P a g e  

ব র্াঁ য়া  স নািক া রক :  বর্াঁ য়া সনািকারক  একটি  অ রি-

সুরযা  ন্ন্ত্ ন্ত্র  া স্ব য়াং রক্র য়ভ াসে  বর্াঁ য়া  স নাি  কসর এোং  

বর্াঁ য়ার উপরস্থ্ রির  রেষস য় স ি ক থ  কসর।   

 
Smoke detector: A smoke detector is a fire-

protection device that automatically detects and 

gives a warning of the presence of smoke.  

িা প  স না িকা রক :  স্বিন্ত্র িাপ  স নািকার ক স মূহ  প্র ায়শ ই  

এমন কয গুরলসি  ব্যেহৃ ি  হয় , ব  খাসন বর্াঁ য়া  

স নািকার ক  ভুল  রে পদাশঙ্কা  প্র দান কর সি  পাসর।  িাপ  

স নািকারী   ন্ত্র   স ার্ারণ ি  বর্াঁ য়া  স নািকারী   ন্ত্র   

অসপয া আ গুসনর  প্র রিরক্রয়া  জা নাসি বেরশ  স ময়  বন য়। 

 
Heat detector: A heat detector is a property-

safety sensor that responds to very high 

temperatures that are only present during fires. 

Standalone heat detectors are often used in rooms 

where smoke detectors may cause false alarms. 

Heat sensors usually take longer to respond to a 

fire than smoke detectors. 

অ রি  স াংস কি :  অরি স াংসকি স মূহ  স ার্ারণ ি  শ্রেণস াগ্য  

এোং/অথো  দৃেম ান   ার ন্ত্রক ো লে দু যরিক  স াংসকি  ো  

ব্য রদ্ধ মত্ত া।  এটি  আ গুন ল াোর ঘটনার ইর িি বদ য়,   ার  

জন্য  জরু রর  প দসয প ব  মন  অরি ক ান্ড  রন ে থা পন , জরু রর  

পররসষে া  এোং  ভেন  ে া আক্র ান্ত জায়ো বথসক  অ পস ারণ।     

 
Fire alarms: Fire alarms are generally audible 

and/or visible, mechanical or electrical signals or 

intelligence, indicating a fire incident that 

requires emergency actions such as fire-fighting, 

emergency services and evacuation from a 

building or an affected area.  

অ রি  রন ে থাপক   ন্ত্র : এটি  একটি  ে হনস াগ্য  ো  

স্থ্ ানান্তরস াগ্য   ন্ত্র,   া বিাট  আকাসরর  আ গুন বনভাসনার  

জন্য ব্যেহৃ ি  হয়।  এ   ন্ত্র  জ্বল ন্ত  েস্তুসক  শ ী িল কস র অথো  

অরক্সস জসনর  রশ খাসক  প্র শ রমি  কসর ো  আ গুসন র  কার সণ  

সৃষ্ট  রাস া য়রনক  রে রক্র য়াসক  প্র রি হি  কসর ।   

 
Fire extinguisher: It is a portable or movable 

apparatus used to put out a small fire by directing 

onto it a substance that cools the burning 

material, deprives the flame of oxygen, or 

interferes with the chemical reactions occurring 

in the flame.  
 



 

 

 

 

িতুথ য অধ্যায় Chapter IV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হাসপাতাল Hospitals 
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েতু থ থ অ ধ্য া য় 

হ াসপ ািাল 

 Chapter IV 
Hospitals 

 

ভূরমকা 

  

পররস াংখ্য ারনক  অনুশী লন  বথস ক প্র াপ্ত ফলা ফসলর  ব্যা খ্যা  

রনসম্ন প্র কাশ  কর া হসয় সি ।  এ ই অধ্যাসয়  জ ররসপর  মাধ্যসম  

প্র াপ্ত গুরু ত্ব পূ ণ থ ি থ্যস মূহ তুসল র্ রা হসয়সি। এখ াসন, মূলি  

স াররণ আকাস র উৎ পাদ ,  মধ্যে ি ী  বভ াে এে াং  স্থ্ ূল মূল্য  

স াংস াজন  স াং রিষ্ট  জরর স পর  গুরু ত্ব পূ ণ থ ফলা ফলস মূহ  

উপস্থ্ ারপি  হস য়সি। 

  

Introduction 
 

Following are the explanations of findings 

exposed in this statistical exercise. The important 

key points those were obtained through this 

survey are highlighted in this chapter. This 

chapter basically presents the vital findings of the 

survey related to output, intermediate 

consumption and gross value added in the form 

of tables.  

৪. ২ বে সরকারর হাসপািাসল র মারলকানার  র্রণ 

 

 

ে ি থমাসন  বমা ট ৪,৪৫ ২ টি  রনে রন্ধ ি  বেস রক ারর  হাসপািাল  

বদসশর  জনে ণসক স্বাস্থ্ য সস ো  রদসয়   াসে ।  বেস রক া রর  

খাসির  বম াট ৪৪ ৫ ২ টি  হাস পািাসলর মসধ্য ১ ৯ ৪ ৭ টি  

(৪৩. ৭৩ %) হাসপাি াল ব্যর ি  মা রলকানার্ ী ন ো  একক  

মারলকানার অর্ী সন পরর োর লি হসে ।  অাংশী দ ারর ত্ব  

মারলকানার অর্ী সন প ররো রলি  বেস রক ারর হাস পািাসলর  

স াংখ্যা ১৭৭১ টি  (৩৯. ৭ ৮% )।  বমা ট ৫ ৮ টি  বেস রক ারর  

হাসপািাল  (১. ৩০ % ) প্র া ইসভ ট রল রমস টে  বকা ম্পারনর  

অর্ী সন পরর োর লি।  বকে ল মাত্র  ১৮ টি  হাস পািাল রেসদরশ  

রন য়ন্ত্রসণ   ার  অথ থ রন য় ন্ত্রণ ক া র ী  প্র রি ষ্ঠ ান  একক স মূহ  

োাংলাস দসশ র োরস ো ন য়।  অ ন্য রদসক, বেস রক ারর স াংস্থ্া  

(এন রজও)  এর  রন য় ন্ত্রণ  ও  অথ থা য়সন  প্র া য়  ১৭৬টি  

(৩. ৯৯%)  হাসপাি াল পরর োর লি হসে ।  োরক ১৪ ০টি  

(৩. ১৪ %) হাসপািাল  অন্য া ন্য  র্র সণর মা রলকানায়  

পররে ারলি ।  রনসম্নর  স ারণী  ৪ . ২ বথসক  ব দখা   া য়  ব ,  

অরর্ক াাংশ  (৪ ৩. ৭৩ % ) বেস র কারর হাসপ ািাল ব্যা র ি  

মারলকানার্ী ন ।  এটি  লযণী য়  ব ,  আ  ুসে থর দক  হাস প াি াল, 

ইউনানী  হাসপািাল এোং ব হার ম ওপ্যারথক  হাসপাি াল এই  

জররসপর  আওি ার ো ইসর রি ল । 

 4.2 Types of Ownership of Private 
Hospitals  
  

Currently, a total of 4,452 registered hospitals are 

providing healthcare services to the people of the 

country. Out of 4452 hospitals in the private 

sector, 1947 (43.73%) were individually owned 

or operated under single ownership. The number 

of private hospitals under the partnership was 

found to be 1771 (39.78%). A total of 58 private 

hospitals (1.30%) were found to be operated 

under a private limited company. Only 18 

hospitals appeared to be foreign controlled, 

which means that the controlling institution units 

were not the residents of Bangladesh. On the 

other hand, 176 hospitals (3.95%) were being 

managed, controlled and financed by Non-

government Organizations (NGOs). The 

remaining 140 hospitals (3.14%) were accounted 

for another category. It is revealed from the 

following table that the majority (43.73 %) of the 

private hospitals belonged to the category of 

individual ownership. It should be noted that 

Ayurvedic hospitals, Unani hospitals and 

homeopathic hospitals were out of the scope of 

the survey.  
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Table 4.2: Private Hospitals by Types of Ownership 
 

Types of ownership Number of hospitals Percentage distribution 

Individual ownership 1947 43.73 

Partnership 1771 39.78 

Public Ltd. Company 58 1.30 

Private Ltd. company  342 7.68 

Foreign controlled 18 0.40 

Non-government organization 176 3.95 

Others 140 3.14 

Total 4,452 100.00 
 

 

 

 

৪.৩ বে সরকারর হাসপািাল রশসল্পর  প্রবৃ রদ্ধ 

 

রনসম্নর স াররণ  ৪ . ৩ বথসক  ব েস রক ারর  হাসপািাসলর  

রেকাশ  এোং  এর বৃ রদ্ধ  স ম্পসক থ একটি  র্ারণ া পাও য়া  ায়।  

রনসের স াররণ সি উপস্থ্ ার পি ি থ্য  প থা সলা েন া ক সর  বদখা  

 ায় ব ,  স াম্প্ররিক  অিী সি বেস রক ারর হাস পািাসলর  

স াংখ্যা উ সেখস াগ্যভাসে  বৃ রদ্ধ  ব পসয়সি  এোং  এটা ও সু স্পষ্ট 

ব ,  বেস রক ারর  খাসির  স্বাস্থ্ যস স ো রশ ল্প টি  োাংলাস দসশর  

একটি  স ম্প্রস ারণ শ ী ল এে াং  দ্রুি  ে র্ থন শ ী ল রশ ল্প । 

 4.3 Growth of Private Hospitals  
 

An idea about the development and growth of 

hospitals can be seen from the following table. A 

closer look at the following table reveals that 

over the recent past, there has been an explosive 

growth in the number of private hospitals and it 

is also obvious that the private sector healthcare 

industry is a booming and fastest growing 

industry in Bangladesh. 

 

Table 4.3: Growth of Private Hospitals 
  

Year of establishment  

( calendar year) 

Number of 

hospitals 

Cumulative total  Percent increase 

Before 1990 186 186 - 

1990- 1994 137 323 73.66 

1995- 1999  247  570 76.47 

2000-2004 555  1125 97.37 

2005-2009 786  1911 69.87 

2010-2014 1307  3218 68.39 

2015- 2018 1234  4452 38.35 

Total 4452  - - 
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৪. ৪ অল াভজন ক এে াং  লাভজনক  হাসপািাল 

 

 

 

লাভজনক  হাসপাি াসলর  মসিা, অলাভ জনক হ াসপািাল ও 

মুনাফা  অজথন  ক সর ,  িসে  এক টি  অ লাভজনক  হ াসপািাল  

স ার্ারণ ি মুনা ফার  জন্য  ে ঠিি  হয়  না  এে াং  ারা 

হাসপািাল  পররে ালনা, রনয়ন্ত্র ণ  এে াং  অথ থা য়ন  কস র,  

অরজথি  আ য়  িাসদর  মসধ্য  রেির ণ  কর া  হ য় না।  

অলাভ জনক হাসপাি ালগুরল  স ার্ ার ণ ি  মুন াফ া অ জথসন র  

জন্য পর রোর লি হ য়  না,  প্র ায়শ ই স া মারজক  ে া  আ দরশ থক  

অনুসপ্র রণায়  প রর ো রলি হ য় ।  অন্য র দসক, লাভজনক  

হাসপািাল  মুন াফা  অজথন  ক সর  এে াং  এই  মুন াফা  

হাসপািাসলর  র েরন সয়ােক ারী স দ র মসধ্য  রেির ণ  কর া  হ য়।  

জররপ বথসক প্র াপ্ত ি থ্য হসি  এটি  প্র িী য়মান  হয়  ব  

োাংলাস দসশর  হাসপাি ালগু সলা  র েরভন্ন  র্র সণর  মা রলকানায়  

পররে ারলি  হসে। অলা ভজনক  হাসপািাল  স েসে সয়  বেশ ী  

বদখা া য়, িসে  লাভ জনক  হাস পািালও  একটি  গু রু ত্ব পূ ণ থ 

ভূরমকা পালন কর সি ।  জররস পর  ফলা ফল  হসি বদখা   ায়  

ব , বেস রক ারর খাসির  বমা ট  ৪৪ ৫ ২ টি  হাসপািাসলর  

মসধ্য ৩৪ ৫ ৯ টি  ( ৭৭.৭০ %)  হাস পািাল অলাভ জনক  এোং   

বকে ল ৯ ৯ ৩টি  (২ ২. ৩০ %)  হাস পািাল লাভ জনক  রহসাসে  

পররে ারলি হসে । 

 4.4 Nonprofit and For-profit Private 
Hospitals  
 

Like the for-profit hospital, the nonprofit hospital 

may earn profit but a nonprofit hospital generally 

is not organized for profit and cannot distribute 

the profit earned to those who manage, control 

and finance the hospital. Notprofit hospitals are 

not usually run for profit.  Nonprofit hospitals are 

often driven by social or ideological impulses. 

On the other hand, the for-profit hospital earned 

profit and distribute the profit to the hospital 

investors. It is transpired from the data available 

from the survey that the hospital industry of 

Bangladesh includes a combination of different 

ownership forms. Nonprofit hospitals are the 

most common type, but for-profit hospitals also 

play an important role. According to the survey 

findings, out of 4452 private hospitals, 3459 

(77.70%) hospitals were reported to be nonprofit; 

while only 993 (22.30%) were profit hospitals.  
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Table 4.4: Profit and Non-profit Private Hospitals 
 

Type of hospitals Number of Private hospitals Percentage distribution 

Profit hospitals 993 22.30 

Non-profit hospitals 3459 77.70 

Total 4,452 100.00 

 

22%

78%

Chart 4.2: Percentage distribution of profit and�non-profit hospitals  

Profit hospitals Non-profit hospitals

 
 

 

৪.৫  বে সরকারর হাসপািাসল  শয্যা সাংখ্যা 

 

একটি  হাসপািা সল বরাে ী র শ য্য া স ার্ারণ ি  হাস পািাসল  

ভরি থ বর াে ী স দর  জন্য  রেসশ ষভাসে স্থ্ ার পি।  রনস ম্নর  

স ার রণ সি  হাসপািাস লর  রের ভন্ন র্র সণর অ নু সম ারদি  

শ য্য ার  ( আনুষ্ঠারনক  শ য্য ার  র্ারণ  যমিা) র্র ণ  বদখ াসনা  

হসয়সি ।  বেস রক ারর  হাসপাি া সল ব মাট  শ য্য ার  স াং খ্যা 

১০৫ ১৫ ৩ টি ,  ার মসধ্য  স ার্ার ণ শ য্য ার  স াং খ্যা স ে থা রর্ ক  

( ৬৭.১৫ %) এে াং এরস  বক রেসন র ( অাংশী ) স াং খ্যা স ে থরন ম্ন, 

মাত্র ৪. ১৯ %। 

 4.5 Number of Beds in Private Hospitals  
 

A hospital bed is specially designed for 

hospitalized patients. The following table shows 

the distribution pattern of different types of 

sanctioned beds (the official bed capacity) of the 

hospitals. The total number of beds in private 

hospitals was estimated at 105183, of which the 

number of general bed appeared to be the highest 

(67.15%) and the number of AC cabins (shared) 

was the least (4.19 %).  
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Table 4.5: Number of Beds in Private Hospitals 
 

Types of beds Number of Beds Percentage distribution 

General bed 70630 67.15 

Non AC cabin (single bed) 14543 13.83 

Non ac cabin (shared) 10068 9.57 

AC cabin( single bed) 5535 5.26 

Ac cabin (shared) 4407 4.19 

Total 105183 100.00 
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Chart 4.3: Percentage distribution of beds by types 
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৪.৬ ৩০  জুন,২০ ১ ৭ িাররসখ রনসয় ারজি জনে সলর 

আকার 

  

জররসপর  ফল াফল  অ নুস াসর, ৩০ জুন  ২ ০১ ৭ িা ররসখ  

৪ ৪ ৫ ২টি  বেস রক ারর হাস পা িাসল রনসয়া রজি বমা ট 

জনেসলর স াং খ্যা ১ ৮৮৪ ২ ০  জন ,  এর মসধ্য ১ ৬৮৩১৭  জন  

( ৮৯.৩৩ % ) পূ ণ থক ালী ন  ক ম থে ারর  এে াং ২০১ ০৩  জন  

(১০. ৬৭% ) খ ে কালী ন ক ম থো রর ।  হাসপাি াসলর স া সথ 

স াংযুি ফাস ম থরস  এে াং ক যারন্ট সন রনসয়া রজি জন েলও  

উরেরখ ি  রহস াসে  অ ন্তভু থি র স য়স ি । 

 

 
4.6 Employment Size as of 30June 2017 
 

 

 According to the survey findings, the total 

number of persons employed in 4452 private 

hospitals was 188420 as on 30 June 2017. Of 

them, 168317 (89.33%) were full-time 

employees and 20103 (10.67%) were part-time 

employees.The employment size also includes 

employees engaged in pharmacies and canteens 

attached to the hospitals.  
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Table 4.6: Employment Size as on 30 June 2017 
 

Types of employees Number of employees ( as on 30 June,2017) 

Full -time Part- time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician  19510 12070 31580 9241 4400 13641 

Dental surgeon  491 386 877 167 108 275 

Physiotherapist 927 602 1529 156 65 221 

Pathologist 3579 1454 5033 439 146 585 

Nurse 3574 22364 25938 118 1216 1335 

Medical technologist 5234 1933 7167 153 41 194 

Chemist 655 261 916 17 12 29 

Paramedical 1911 1460 3371 94 19 113 

Nutritionist 92 178 270 29 32 61 

Psychologist 123 99 222 43 12 55 

Hospital management/ Administrative 

management 

13604 3799 17403 315 56 370 

Engineers 631 42 673 54 0 54 

Man power related to ICT 2057 805 2862 87 53 139 

Sanitation & house keeping 3204 3960 7164 139 116 254 

Driver (transport/ambulance) 2482 68 2550 62 0 62 

Manpower related to Medical Waste 

Management 

2835 1409 4244 348 270 618 

Security staff 9397 323 9720 160 24 184 

Manpower related to fire safety 7991 296 8287 209 19 229 

Cleaner 1391 503 1894 74 25 99 

Others 6928 13984 20912 391 691 1082 

Sub-Total (A) 86616 65996 152612 12296 7305 19600 

B.Other services       

Manpower engaged in pharmacy 8033 3870 11903 230 198 428 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 3469 333 3802 75 0 75 

Sub-total (B) 11502 4203 15705 305 198 503 

Total (A+B) 98118 70199 168317 12601 7503 20103 
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৪. ৭  ৩ ০  জুন,২০ ১ ৮ িাররসখ রনসয় ারজি জন েসলর 

আকার 

 

জররসপর  ফল াফল  অনুস া সর, ৩০ জুন  ২ ০১৮ ি াররসখ  

৪ ৪ ৫ ২টি  বেস রক ারর  হাসপািা স ল ক ম থর ি  ব মাট  জনে সলর  

স াংখ্যা রি ল ২০ ৭৫ ৬৯ জন ,  এর মসধ্য পূ ণ থকালী ন 

১৮৮৭৮ ৬ জন (৯০. ৯৫%) এে াং খে কালী ন ১ ৮৭৮৩  জন  

(৯. ০৫%)।  হাস পাি া সলর  স াস থ  স াংযুি ফাস ম থস ী  এ োং  

ক যারন্ট সন  রন সয়া রজি  জন ে লও  উরেরখ ি  রহস াসে  অন্ত ভু থি  

রসয়সি। 

 4.7 Employment Size as on 30 June 2018 
 

According to the survey findings, the total 

number of people employed in 4452 private 

hospitals was 207569 as on 30 June 2018. Of 

them, full-time employees appeared to be 188786 

(90.95%) and part-time employees appeared to 

be 18783 (9.05%). The employment size also 

includes employees engaged in pharmacies and 

canteens attached to the hospitals. 

 

Table 4.7: Employment Size in as on 30 June2018 
 

Types of employees Number of employees ( as on 30 June2018) 

Full -time Part -time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician  22059 13590 35649 8190 3594 11785 

Dental surgeon  522 421 943 171 110 281 

Physiotherapist 989 655 1644 156 65 221 

Pathologist 3781 1546 5327 451 153 604 

Nurse 3434 26932 30366 129 1377 1506 

Medical technologist 5643 2095 7738 160 43 202 

Chemist 681 284 965 17 12 29 

Paramedical 2003 1621 3624 96 19 115 

Nutritionist 100 187 287 29 32 61 

Psychologist 128 110 238 43 12 55 

Hospital management/ Administrative 

management 

15364 4261 19625 347 58 405 

Engineers 679 42 721 54 0 54 

Man power related to ICT 2160 870 3030 87 55 141 

Sanitation & house keeping 3583 4483 8066 140 127 268 

Driver (transport/ambulance) 2687 78 2765 66 0 66 

Manpower related to Medical Waste 

Management 

2956 1497 4453 354 294 648 

Security staff 10278 356 10634 168 24 192 

Manpower related to fire safety 8680 327 9007 220 19 239 

Cleaner 1529 579 2108 87 25 112 

Others 7773 16012 23785 437 794 1231 

Sub-Total (A) 95029 75946 170975 11402 6813 18215 

B. Other services        

Manpower engaged in pharmacy 9250 4427 13677 264 224 488 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 3788 346 4134 80 0 80 

Sub-total (B) 13038 4773 17811 344 224 568 

Total (A+B) 108067 80719 188786 11746 7037 18783 
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৪.৮ বে সরকারর হাসপাি াস ল র রন ে থারেি  সূ েক 

 
 

 রনসম্নর  স াররণ বথসক বদখা   া য়, ন াস থ ও ে ািার  এে াং  

জনস াংখ্যা ও  শ য্য ার অনু পাি   থাক্রসম ০. ৮৩ :১ এে াং  

১ ০০ ০: ০. ৯৬ ।  প্র স িি উস েখ্য  ব  , এ ই স ম স্ত অনু পািগু রল  

পূ ণ থ-ক ালী ন  ক ম থর ি  ক ম থো রর সদর  স াং খ্যার  রভরত্ত সি  

রনরূ পন কর া হস য়সি ।  জুলা ই ২০১ ৮ িাররসখ অনুর মি  

জনস াংখ্যা রিল ১ ৬৪. ৬ র মরল য়ন । 

 4.8 Selected indicators of Private 
Hospita 

As can be seen from the table below, the nurse to 

doctor and population to bed ratio appeared to be 

0.83: 1 and 1000:0.96 respectively. It is also to be 

noted that all these ratios are based on full-time 

employees. Please note that population as on july 

2018 was estimated as 164.6 million 

 

Table 4.8: Selected Indicators for Private Hospitals 
 

Indicators Ratios 

( as of 30 June 2018) 

Nurse to doctor ratio ( doctors include dental surgeos) 0.83: 1 

Male to female doctor ratio  1.62: 1 

Male to female dental surgeon ratio  1.24 :1 

Male to female nurse ratio  0.13: 1 

Bed to nurse ratio  3.47:1 

Male workers to female workers ( all types of full-time workers employed with 

hospitals)  

1.25:1 

Population to bed ratio ( government facilities)  100:0.32 

Population to bed ratio ( non-government facilities)  100:0.64 

Population to bed ratio (Total number of beds at government and non-government 

facilities are 52807 and 105183 respectively.)  

100:0.96 
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৪.৯ পূণ থ-ক ালীন জনে সলর ললরিক রেভাজ ন  

 

 

জররসপর ফলা ফল হ সি ব দখ া  ায় ব ,  বেস রক ারর  

হাসপািাসল  ক ম থর ি  ( ফাস ম থস ী  এে াং ক যারন্ট সন  ক ম থর ি  

জনেল োসদ ) জনেস লর মসধ্য  পু রু সষর রহস্যা বেরশ ,  া  

৩০ জুন ২ ০১৭ িাররসখ  ৫ ৬.৭৬   % এে াং ৩ ০ জুন ২০১ ৮  

িাররসখ  ৫ ৫ . ৫ ৮ % রিল  ।  ি থ্য হসি এটা ও সু স্পষ্ট ব  ,  

পু রু ষ স্বাস্থ্ যসস োর  প্র ায়  স ে  র্র সণর বপশ া য় ,  ব মন  

রেরকৎ স ক, বেন্ট াল স া জথন, প্য াথলরজি  ইি যার দসি  

স াংখ্যােররষ্ঠ, অন্য রদসক ন ারস থাং ব পশ ায়  নার ী সদর  

উসেখস া গ্য স াংখ্য ােররষ্ঠ িা ( ৩০ জুন ২০১ ৭ িাররসখ  

৮৬. ২ ২   % এে াং ৩ ০ জুন ২ ০ ১৮ িাররসখ ৮ ৮.৬৯ % )  

রসয়সি । 

 

৩০ জুন  ২ ০১৭ বি  পূ ণ থক ালী ন  র েরক ৎ স ক সদর  মসধ্য  পু রু ষ  

৬১.৭৮ % এোং নার ী  ৩৮. ২২  % , অন্য রদ সক ৩০ জুন  

২০১ ৮ িারর সখ পুরু ষ  ৬১.৮৮  % এে াং নার ী  ৩৮.১২  %। 

 

৩০ জুন ২ ০১৭ ি া রর সখ  বেন্ট া ল  স াজথন সদর  ম সধ্য  পু রু সষ র  

স াংখ্যা ৫ ৫ . ৯৯% এে াং নার ী র  স াংখ্যা ৪৪ . ০১ %।  অপর  

রদসক  ৩ ০ জুন ২ ০১৮  িাররসখ  পু রু সষর স াংখ্যা ৫ ৫ . ৩৬  %  

এোং নার ী র  স াংখ্যা  ৪৪ . ৬৪ %।   

  

৩০  জুন  ২ ০১৭  িাররসখ  না রস াংস য় পু রু সষর  স াং খ্যা  ১৩. ৭৮  

% এোং নার ী র  স াং খ্যা ৮৬. ২২  % এোং ৩ ০ জুন ২০১ ৮  

িাররসখ পু রু স য়র  স াংখ্যা  ১১. ৩ ১ %  এোং  নার ী র  স াংখ্য া  

৮৬. ৬৯ %। 

 

৩০ জুন ২০ ১৭ এোং  ৩০  জুন ২০১ ৮ িাররসখ বেস রক ারর  

হাস পাি াসল  ক ম থর ি  পূ ণ থকালী ন রেরকৎ স ক ও  

বস োকমীস দর মসধ্য  নার ী র  স াং খ্যা  থ াক্রসম  ৫ ৯. ৬৩ %  

এোং ৬১.১৫  %। 

  

জররসপর  ফল াফল  বথ সক এটি ও স্পষ্ট  ব , ে াাংলা সদসশর  

বেস রক ারর  হাস পাি াল  রশ স ল্প  ক ম থস াংস্থ্ াসন র  বযসত্র  

নার ী সদর  ভাল  অ রভে ম্য ি া রসয়সি এে াং এ ই রশ ল্প  

োাংলাস দসশর  অন্য ান্য  অসনক  রশ সল্পর  তুলন ায়  ন ারী সদর  

অাংশ গ্রহ সণ র  বয সত্র গুরু ত্ব পূ ণ থ অ ে দান  র াখ সি । 

 4.9 Gender Composition of Full-time 
Employees  
 

The survey revealed that the males’ share of 

employment in the private hospitals (excluding 

employment in pharmacy and canteen) was high, 

with an estimated 56.76 % of the employees as 

on 30 June 2017, against 55.58 % as on 30 June 

2018. It is also obvious that male workers made 

up the majority of almost all types of healthcare 

occupations such as physicians, dental surgeons, 

pathologists, etc., while females were in the vast 

majority (86.22% on 30 June 2017 and 88.69% 

on 30 June 2018) in nursing.  

 
Of total full-time doctors, males accounted for 

61.78 % and females accounted for 38.22 % as 

on 30 June 2017. On the other hand, males 

accounted for 61.88 % and females accounted 

38.12 % as on 30 June 2018.  
 

 

Among dental surgeons, males represented 55.99 

% and females represented 44.01 % as on 30 

June 2017 as against 55.36% and 44.64% as on 

30 June 2018.  

 

Among nurses, males represented 13.78 % and 

females represented 86.22 % as on June 2017, 

against 11.31% and 88.69% as on June 2018. 

 

 

At the same time, among full-time doctors and 

nurses, females formed 59.63 % and 61.15 % as 

on 30 June 2017 and 30 June 2018 respectively.  

 

It is obvious from the survey that women have 

better access to the employments of the private 

hospitals in Bangladesh, and private hospitals 

have been performing well related to women’s 

participation compared to many other industries 

in the country. 
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Table 4.9: Gender Composition of Full-time Employees in Private Hospitals 
 

Types of employees 2016-17 2017-2018 

Male (%) Female (%) Male (%) Female(%) 

A. Medical services  

Physician 61.78 38.22 61.88 38.12 

Dental surgeon  55.99 44.01 55.36 44.64 

Physiotherapist 60.59 39.35 60.16 39.84 

Pathologist 71.11 28.89 70.98 29.02 

Nurse 13.78 86.22 11.31 88.69 

Medical technologist 73.03 26.97 72.94 27.08 

Chemist 71.51 28.49 70.57 29.43 

Paramedical 56.69 43.31 55.27 44.73 

Nutritionist 34.07 65.93 34.84 65.16 

Psychologist 55.41 44.59 53.78 46.22 

Hospital management/ Administrative 

management 

78.17 21.83 78.29 21.71 

Engineers 93.76 6.24 94.17 5.83 

Man power related to ICT 71.90 28.14 71.26 28.70 

Sanitation & house keeping 44.72 55.28 44.42 55.58 

Driver (transport/ambulance) 97.37 2.67 97.18 2.82 

Manpower related to Medical Waste 

Management 

66.80 33.20 66.40 33.63 

Security staff 96.68 3.32 96.65 3.35 

Manpower related to fire safety 96.43 3.57 96.37 3.63 

Cleaner 73.44 26.56 72.57 27.48 

Others 33.13 66.87 32.68 67.32 

Sub-Total (A) 56.76 43.24 55.58 44.42 

B. Other services      

Manpower engaged in pharmacy 67.49 32.51 67.63 32.37 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 91.24 8.76 91.63 8.37 

Sub-total (B) 73.24 26.76 73.20 26.80 

Total (A+B) 58.29 41.71 57.24 42.76 
 

Doctor Dental Surgeon Nurse Total

61.88 55.36

11.31

55.58

38.12 44.64

88.69

44.42

Chart 4.4 : Percentage distribution of gender composition of full-time employees, 
2017-2018 

Males Females
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৪. ১ ০  বে সরকারর  হাসপািাসলর  কম থসাংস্থ্ ান ব্যয় 

 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর বেস রক ারর 

হাসপািাসল ক ম থর ি জনেসলর (স কল প্র কার ক ম থজী ে ী) 

বমা ট প্র দত্ত বেি ন ভািারদর (বে িন, মজুরর এোং অন্য ান্য 

সুস াে সুরের্ া) পররমাণ  থাক্রসম ৪৮৭১৩.৯ ৮ রমর লয়ন 

টাকা এোং ৫ ৫ ৮০৫.৮৮ রমরল য়ন টাক া, এসযসত্র ে ারষ থক 

প্র বৃ রদ্ধ হার ১ ৪.৫ ৬ %।  

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর হাসপািাস ল ক ম থর ি 

জনেসলর (খে কালী ন ক ম থোরর স হ স কল র্র সণর 

ক ম থোরর) প্র াক্করলি মারসক ে ে বেি ন  থাক্রসম 

২২৮ ০৭.৮৭ টাকা এোং ২৩ ৭৫ ০.৬৭ টাকা, ে ারষ থক 

প্র বৃ রদ্ধ র হার ৪.১ ৩ %।  

 

একই স মসয় ফাম থারস সি ক ম থর ি প্র রি ক ম থো রর র মারসক 

ে ে বেি ন  থাক্রসম ৮৭০০.২ ৯ টাকা এোং ৯ ১ ১ ৪.০৭ 

টাকা। উপসরার েরখি এই ি থ্য বথসক বদখা  ায় ব , এক 

েি সর ফাম থারস সি ক ম থর ি প্র রি ক ম থোরর র মারসক ে ে 

বেি ন ৪.৭৬ % বৃ রদ্ধ বপস য়সি । 

 

 অন্য র দসক ২০১ ৬-১ ৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর 

কযারন্টসন ক ম থর ি প্র রি ক ম থো রর র মারসক ে ে বেি ন 

 থাক্রসম ৬৩০০.৪ ০ টাকা এোং ৬৬৪৪.৩২ টাকা, 

এসযসত্র ে ারষ থক প্র বৃ রদ্ধ হার ৫.৪ ৬ %। পূ ণ থক ালী ন এোং 

খন্ড কালী ন উভয় র্র সণর ক ম থোর র র প্র াপ্ত বেি সনর 

রভরত্তসি ে ে বেি ন রহসাে ক র া হসয়সি। 

 4.10 Employment Cost of Private 
Hospitals  
 

The total amount paid (salaries, wages and other 

benefits) to the employees (all types of working 

people) was estimated at Tk. 48713.98 million in 

2016-17 and Tk. 55805.88 million in 2017-18, 

with an overall annual increase of 14.56 %. 

 

 

The average salary per month per employee 

engaged in hospitals was estimated at Tk. 

22807.87and Tk. 23750.67, respectively, for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 with an 

annual increase of 4.13 %. 

 

 At the same time, the average monthly salary per 

employee engaged in pharmacies appeared to be 

Tk. 8700.29 and Tk. 9114.07, respectively, for 

the financial year 2016-17 and 2017-18. This 

information suggests that the average monthly 

salary per employee engaged in pharmacies was 

increased by 4.76 % in 2017-18. 

 

The average monthly salary per employee 

engaged in the canteens was increased from Tk. 

6300.40 in 2016-17 to Tk. 6644.32 in 2017-18, 

with an annual expansion of 5.46 %. It should be 

noted that the average salary has been calculated 

based on both full-time and part-time employees. 

 
Table 4.10: Employment Cost in Private Hospitals 

 (Million Tk.) 

Types of economic units  2016-17 2017-18 Percent increase 

Hospital 47133.46 53920.68 14.40 

Pharmacy  1287.4 1549.21 20.34 

Canteen  293.12 335.99 14.63 

Total 48713.98 55805.88 14.56 
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৪. ১ ১  পূণ থকাল ীন কম থোরর স দর  কম থসাংস্থ্ াস ন র প্রবৃ রদ্ধ 

 

 

রন সের স াররণ  ব থসক ব দখা   ায়, েি  এক েি সর  

বেস রক ারর হাস পািাসল  ( ফাস ম থস ী  এে াং ক যারন্ট ন স হ)  

রেরভন্ন র্র সণর স্বাস্থ্ যসস ো  ব পশ ার স াসথ স াংর িষ্ট  স ারে থক  

ক ম থস াংস্থ্ ান  বে সে সি  ১২.১ ৬  %  এে াং উ ি  স মস য় 

২০৪৬৯ টি ন তু ন  ক ম থস াংস্থ্ ান সৃ র ষ্ট হসয় সি । 

 

 

রনসম্নর  স াররণ বথসক এটি ও ব দখা  া য় ব ,  ২ ০১৭-১৮ 

অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  খ াস ি র  হাস প াি ালগু সলাসি  

রেরকৎ স কসদর জন্য ৪ ০৬৯ টি  এোং বস োক মী সদর জন্য  

৪৪ ২৮টি  নতু ন  ক ম থস াংস্থ্ াসনর  সৃর ষ্ট হসয় সি । 

 

জন স ার্ ার সণ র  স ারে থক  আ য় বৃ রদ্ধ  এে াং  স্বাস্থ্ য বস ো  গ্রহসণর  

রেষসয় অরর্ ক স সেিন িার কারসণ মূলি  এ ই প্র বৃ রদ্ধ  

হসয়সি ।  এটা  অনু মান কর া  হ য় ব , বেস রক ারর খাসির  

হাসপািাল গুরলসি োকররর  প্র বৃ রদ্ধ র হার ব দসশর  অন্য ান্য  

অসনক  ে ে খািসক  িার েসয়  বেস ি। 

 4.11 Employment Growth of Full-time 
Employees  
 

As can be seen from the table below, overall 

employment related to different types of 

occupations in the private hospitals (including 

pharmacies and canteens) was projected to grow 

12.16 %, adding 20469 new jobs in financial year 

2017-18. 

 

It is also transpired from the following table that 

the private sector hospitals created 4069 new 

full-time jobs for doctors and 4428 full-time jobs 

for nurses in 2017-18. 

 

This growth was mainly driven by rising income 

and better health awareness of the people. It is 

predicted that Job growth in private hospitals 

outpaced many other major sectors of the 

country. 

 

Table 4.11: Employment Growth of Full-time Employees 
 

Types of employees Number of full -time 

employees as on 30 

June2017 

Number of full-time 

employees as on 30 

June 2018 

Percent 

change 

A. Medical services 

Physician 31580 35649 12.88 

Dental surgeon  877 943 7.53 

Physiotherapist 1530 1644 7.45 

Pathologist 5033 5327 5.84 

Nurse 25938 30366 17.07 

Medical technologist 7167 7737 7.95 

Chemist 916 965 5.35 

Paramedical 3371 3624 7.51 

Nutritionist 270 287 6.30 

Psychologist 222 238 7.21 

Hospital management/ Administrative 

management 

17403 19625 12.77 

Engineers 673 721 7.13 

Man power related to ICT 2861 3031 5.94 

Sanitation & house keeping 7164 8066 12.59 

Driver (transport/ambulance) 2549 2765 8.47 

Manpower related to waste 

management 

4244 4452 4.90 

Security staff 9720 10634 9.40 
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Types of employees Number of full -time 

employees as on 30 

June2017 

Number of full-time 

employees as on 30 

June 2018 

Percent 

change 

Manpower related to fire safety 8287 9007 8.69 

Cleaner 1894 2107 11.25 

Others 20912 23785 13.74 

Sub-total (A) 152612 170975 12.03 

B. Other activities    

Man power engaged in Pharmacy 11903 13677 14.90 

Man power engaged in Canteen 3802 4134 8.73 

Sub-total (B)l 15705 17811 13.41 

Total (A+B) 168317 188786 12.16 

 

৪. ১ ২ অ রজ থি  রাজস্ব (বসে া রেক্র য় /উৎপাদ) 

 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮  অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  

হাসপািাল গুরলর  বমা ট  অর জথি  র াজস্ব  ( সস ো  রেক্র য় হসি 

প্র াপ্ত)  থাক্র সম ১ ০৫ ৭ ২২. ৯ ০  রমরল য়ন ট াকা  এে াং 

১২২ ২৫ ৫ . ৫ ৬ র মরল য়ন  টাকা  এোং  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার  

১৫ . ৬৪  %। 

 

২০১ ৬-১৭ অথ থে ি সর  ব মা ট অরজথি  র াজস স্বর  মসধ্য  

৭৯৪ ১৬.১৩ র মরল য়ন  টাকা  ( ৭৫ . ১২%) ,  ১৬৮ ৬১.১১  

রমরল য়ন টাকা  ( ১৫ . ৯৫ %) ,  ৮ ৫ ৭৯. ৩৮ র মরল য়ন টাকা  

( ৮.১১ %)  এোং  ৮৬ ৬.২ ৮ র মরলয়ন  টাকা  ( ০. ৮ ২ %)  

রাজস্ব  আ য়  হস য়সি   থাক্রস ম  হা স পািালগু রল  ক তৃ থক  প্র দত্ত  

রেরক ৎ স া  বস ো, বরাে  রন ণ থয়  ব স ো, ফা ম থারস  বস ে া  এে াং 

কযারন্টন /সর সস্তাঁর া র বস ো  বথ সক।   

 

অন্য রদসক ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  বমা ট উপ ারজথি  র া জসস্বর  

মসধ্য ৯ ০৭৩৫ . ৮৮  র মরলয় ন টাকা  ( ৭৪. ২২ %) ,  

১৯৬৭০. ৯৬  রম রলয়ন টাকা ( ১৬.০৯% ),  ১০৯৪ ৮.৭২  

রমরল য়ন টাকা ( ৮.৯ ৬% ) এে াং  ৯০০. ২২ রমর লয়ন ট াকা  

( ০. ৭৪ %)  রা জস্ব  আ য় হসয়সি   থাক্রসম  হাস পািাল গুরল  

ক তৃ থক  প্র দত্ত  রেরক ৎ স া বস ো, ব রাে  রন ণ থয় বস ো, ফা ম থারস  

বস ো এে াং কয ারন্টন  / বরস স্তাঁরা র বস ো  বথ সক । 

 4.12 Revenue Earned (sale of services 
/output)  
 

The total revenue ( receipts from the sale of 

services) earned was estimated at Tk. 105722.90 

million and 122255.56 million for the years 

2016-17 and 2017-18 respectively, with an 

annual growth rate of 15.64 %.  
 

 

Of total revenue, Tk. 79416.13 million (75.12%), 

Tk. 16861.11 million (15.95%), Tk. 8579.38 

million (8.11%) and Tk. 866.28 million (0.82%) 

were earned, respectively, from medical services, 

diagnostic services, pharmacy services and 

canteen/restaurant services for the financial year 

2016-17.  

 

On the other hand, out of total revenue, Tk. 

90735.88 million (74.22%), Tk. 19670.96 

million(16.09%), Tk. 10948.72 million (8.96%) 

and Tk. 900.22 million (0.74%) were earned, 

respectively, from medical services, diagnostic 

services, pharmacy services and 

canteen/restaurant services for the financial year 

2017-18.  
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Table 4.12: Revenue Earned (sale of services/output) 
(Million Tk.) 

Types of services Revenue earned ( receipts) Percent change 

 2016-17 2017-18 

A. Medical services 

Outpatient department (OPD) 21243.57 23359.43 9.96 

Seat rent 24117.16 28475.13 18.07 

Admission fee 5314.45 6292.31 18.40 

Operation theater (OT) 16045.81 18534.52 15.51 

Oxygen 1003.38 1439.85 43.50 

Dialysis unit" 1827.03 1945.60 6.49 

Diet for inpatient 1133.15 1249.64 10.28 

Physio therapy department 2377.29 2513.98 5.75 

Blood bank 470.32 542.23 15.29 

Ambulance service 2265.01 2463.88 8.78 

Emergency department 1234.48 1416.32 14.73 

Others medical 2384.48 2502.99 4.97 

 Sub-total (A) 79416.13 90735.88 14.25 

B. Diagnostic services    

Pathology 7293.11 8512.36 16.72 

X-ray 2657.44 3120.43 17.42 

ECG/EKG 909.12 1089.73 19.87 

ETT 262.28 262.44 0.06 

Endoscopy/Colonoscopy 490.71 574.09 16.99 

Ultrasonography 2785.71 3092.08 11.00 

Eco/colour Doppler 486.08 530.30 9.10 

City scan/MRI 758.11 1015.47 33.95 

Angiogram 437.19 458.46 4.87 

Others diagnostic 781.36 1015.60 29.98 

Sub-total (B) 16861.11 19670.96 16.66 

C. Pharmacy    

Value of medicine and other items sold  8579.38 10948.72 27.62 

Sub-total (C) 8579.38 10948.72 27.62 

D. Canteen/ Cafeteria     

Value of food and related items sold 866.28 900.22 3.92 

Sub-total (D) 866.28 900.22 3.92 

 Total (A+B+C+D) 105722.90 122255.56 15.64 
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৪.১ ৩ অন্য ান্য প্রারপ্ত 

 

রন সের স াররণ  ৪. ১৩  বথসক বদ খা  ায়, ২ ০১৬-১৭ এোং  

২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর  ব মা ট অ ন্য ান্য  প্র ারপ্ত ( সস ো  রেক্র য়  

হসি  প্র াপ্ত নয় )  থাক্রস ম ৯৫ ৬ . ২৩ রমর লয়ন ট াকা এোং  

৮৬৩. ৮ ০ র মরল য়ন  ট াক া এে াং এর  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার   

(-) ৯. ৬৭ %।  রেরভন্ন  র্র সণ র অন্য ান্য  প্র ারপ্তর ম সধ্য 

বকে ল ভেন  / অে ক াঠাস মা,  ন্ত্রপা রি ও  স রঞ্জা মারদ র  

ভাো  বথসক  প্র াপ্ত  আয়  হাস পাি া সলর উৎ প াসদর  অ াংশ ।   

 4.13 Other Receipts  
 

It is exposed from Table 4.13 below that the total 

of other receipts (receipt not from the sale of 

services) was recorded at Tk. 956.23 million and 

Tk. 863.8 million for the financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively, with an annual 

negative growth of (-) 9. 67 %. Among the 

different types of other receipts, only the rental 

income from buildings/ structures, machinery 

and equipment was the part of the output of the 

hospitals.  

 

Table 4.13: Other Receipts 
(Million Tk.) 

Sources of receipts Other receipts  Percentage change 

2016-17 2017-18 

Rental income from building/structure, 

machineries and equipment 

55.94 65.88 17.77 

Rent income from land 232.60 238.73 2.64 

Interest (receivable) 563.08 431.76 -23.32 

Dividend 104.61 127.43 21.81 

Total 956.23 863.8 -9.67 
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৪. ১ ৪ বমাট উপারজ থি  রাজস্ব  (উ ৎপাদ) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  হ াসপািাল গুরল র  

বমা ট উ পারজথি  র াজ স্ব (ভা ো আ য়স হ)  থাক্রস ম  

১০৫ ৭৭৮.৮৫  রমর লয়ন  টাকা  এ োং ১ ২২৩ ২১. ৬ ৬ র মরল য়ন  

টাক া এে াং ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ র হা র ১৫ . ৬৪ %।  উপার জথি  

বমা ট রা জসস্বর  ( উৎ পা দ ) মসধ্য, রেরক ৎ স া বস ো  হসি প্র া প্ত  

রাজস্ব স ে থা রর্ ক  (২ ০১৬-১ ৭ স াসল ৭৫ . ০৮ % এে াং ২০ ১৭-

১৮ স াসল ৭৪. ১৮ % ), এর পসর  বর াে  রন ণ থয়  বস োর দ প্র দান  

কসর প্র াপ্ত রাজ স্ব (২ ০১৬-১ ৭ স াসল ১৫ . ৯৫ % এোং  

২০১৭-১৮  স াসল  ১৬.০ ৮% )।  ভাো  ব থসক প্র াপ্ত  র া জস্ব  

স ে থরন ম্ন (২ ০১৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ উভ য় বয সত্র  

০. ০৫ % )। 

 4.14 Total Revenue Earned (output)  
 

 The total revenue (including rental earnings) 

earned was recorded at Tk. 105778.85 million 

and Tk. 122321.7 million in 2016-17 and 2017-

18 respectively, with an annual expansion of 

15.64 %. Out of the total revenue earned 

(output), revenue derived from the sale of 

medical services appeared to be the highest 

(75.08 % in 2016-17 & 74.18 % in 2017-18), 

followed by diagnostic services (15.94 % in 

2016-17 and 16.08 % in 2017-18). The revenue 

earned was the least (0.05 % for both financial 

years 2016-17 & 2017-18) from the rental 

income.  

 

Table 4.14: Total revenue Earned (output) 
(Million Tk.) 

Sources of receipts Total revenue earned Percentage 

change 2016-17 

(%) 

2017-18 

(%) 

Medical services 79416.13 

(75.08) 

90735.88 

(74.18) 

14.25 

Diagonostic services 16861.12 

(15.94) 

19670.96 

(16.08) 

16.66 

Pharmacy services 8579.38 

(8.11) 

10948.72 

(8.95) 

27.62 

Canteen/cafeteria services 866.28 

(0.82) 

900.22 

(0.74) 

3.92 

Rental receipts 55.94 

(0.05) 

65.88 

(0.05) 

17.77 

Total   105778.85 

(100.00) 

122321.66 

(100.00) 

15.64 
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৪. ১ ৫  মধ্যেিী  বভাে 

 

মধ্যে িী  বভাে (আইরস) হসলা প ে ও বস ো রদর বমা ট ব্য য় 

 া ইনপু ট রহসাসে  উৎ পা দন প্র র ক্রয়ায় অেদ ান রাসখ,  িসে 

স্থ্ ায়ী  স ম্পদ ইনপু ট র হসাসে  র েরিি  হ য় না, এটি  রস্থ্ র 

মূলর্সন র  ব্যেহার  জরনি  যয় (রস এফরস) রহসাসে  অন্ত ভু থি  

হয়। প্র রিষ্ঠ াসনর (হাসপািাল) প্র রি সেদন বথসক  স রাস রর 

মধ্যে িী বভাে (আইরস) পাওয়া  ায়  রন এোং রের ভন্ন  িথ্য  

আইসট ম  বথসক রনসম্না িভাসে  মধ্যে িী  বভাে  প্র াক্কলন  

কর া হসয় সি: 

  

মধ্যে িী  ব ভাে = 

কাঁ োমা ল এে াং স রের াসহ র খর ে 

+ গ্যাস, জ্বালানী  এে াং রেদু যৎ  খ রে 

+ পারন ও পয়: রনষ্কাশ ন বস ো খ র ে 

+ স্থ্ায়ী স ম্পসদর ভাে া ব্যিী ি অন্য ান্য বস ো ক্র য় 

+ ভা ো প্র দ ান 

 

স াররণ  ৪. ১৫  বথসক ব দখা  া য় ব , ২০ ১৬-১৭ ও ২ ০১৭-

১৮ অথ থে ি সর  ব মাট  ৪৪ ৫ ২ টি  বেস রক ারর হ াসপািাস লর  

মধ্যে িী  বভ াে (আইরস )  থাক্র সম ৩১৭৭ ৮.৩১ র মরলয়ন  

টাকা এোং  ৩৫ ৩৮ ৬.১৪  র মর লয়ন  টাক া  এে াং  ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধ ১১. ৩৫  %। 

 

রন সের স াররণ  ব থসক  এ ও প্র কা শ  পায়  ব  ,  ২ ০১৬-১৭ ও  

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  অরি  রন ে থা পন স াংর িষ্ট  মধ্যে িী  ব ভাে 

 থাক্রসম  ৬১.৪ ১ রমরল য়ন টা কা এোং  ৭৫ . ৪ র মরলয়ন  

টাকা ।  এর  অথ থ  হ সলা,  প্র রি মাসস  প্র রি টি  হাস পািাল  

অরি-রন ে থাপন  স াংক্র ান্ত  সুরয া  উপকর ণ  ক্রস য়র  জন্য 

 থাক্রসম েসে  ১ ১ ৪ ৯. ৪৮ টাকা এোং  ১ ৪ ১১. ৩৫  টাকা ব্যয়  

কসর,  া অরিক াসন্ডর  ফসল  ঘসট   াও  া য রি  হ্রাস  কর সি  

খুে ই  অপ্র তুল  েসল  মসন হয়।  এও উ সেখ  কর া  প্র সয়া জন  

ব ,  ব মাট  মধ্য েি ী ব ভাসের  মস ধ্য, অরি-রন ে থাপন  স াংক্র ান্ত  

সুরযার  স াসথ  স াংর িষ্ট  মধ্য ে ি ী  ব ভাে  স ে থরন ম্ন,  া 

 থাক্রসম ২০ ১৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১ ৮ অ থ থে ি সর র  জন্য  

মাত্র  ০. ১৯  % এে াং  ০. ২১  % ।  অন্য রদসক, ে জথয 

ব্যেস্থ্ াপনার  রে পরী সি  ২ ০ ১৬-১৭ ও  ২ ০১৭-১৮ 

অথ থে ি সর র  মধ্য ে ি ী  বভাে   থাক্রসম  ০. ৩৪  %  এোং  

০. ৩২  %। 

 4.15 Intermediate Consumption  
 

Intermediate Consumption (IC) consists of goods 

and services consumed as inputs by a process of 

production excluding fixed assets whose 

consumption is recorded as the Consumption of 

Fixed Capital (CFC). Intermediate Consumption 

(IC) was not directly available from the 

accounting reports of the establishments 

(hospitals) and it was calculated from different 

data items in the following principal groups. 

 

Intermediate Consumption = 

+ Cost of raw materials and supplies 

+ Cost of gas, fuel and electricity purchased 

+ Cost of water and sewerage services 

+ Purchase of services except rentals 

+ Rental payments 

 

It is seen from Table 4.15 that the Intermediate 

Consumption (IC) for 4452 private hospitals was 

estimated at Tk. 31778.31 million and Tk. 

35386.14 million for the financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively, with an annual growth 

of 11.35 %.  

 

The table also shows that the intermediate 

consumption with respect to fire safety stood at 

Tk. 61.41 million and Tk. 75.4 million for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. This means that, on average, only 

Tk.1149.48 and Tk.1411.35 per hospital per 

month was expended on material cost for fire 

safety, which seemed to be very inadequate to 

reduce the destruction caused by fire, if any. The 

intermediate consumption relating to fire safety 

appeared to be the least, only 0.19 % and 0.21% 

of the total for the financial years 2016-17 and 

20127-18 respectively. On the other hand, 

intermediate consumption with respect to waste 

management accounted only 0.34 % and 0.32 % 

of the total for the years 2016-17 and 2017-18 

respectively.  
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Table 4.15: Intermediate Consumption 
(Million Tk.) 

Types of 

Expenditure 

Amount of expenditure 

( Intermediate consumption) 

Percentage 

change 

2016-17 2017-18 

1. Operating cost    

A. Medical services    

Operation theater (OT) 2633.81 2924.4 11.03 

Oxygen 657.93 759.32 15.41 

Diet for inpatient 4103.81 4170.30 1.62 

Dialysis unit 590.14 640.76 8.58 

Blood bank 63.54 72.61 14.27 

Outpatient department (OPD) 699.06 831.94 19.01 

Physiotherapy department 190.57 208.4 9.36 

Emergency department 577.34 596.93 3.39 

Others medical 809.34 956.14 18.13 

 Sub-total (A) 10325.54 11160.8 8.09 

B. Diagnostic services    

Pathology 2118.8 2391.21 12.86 

X-ray 801.72 945.36 17.92 

ECG/EKG 328.35 378.87 15.39 

ETT 89.4 97.08 8.59 

Endoscopy/Colonoscopy 150.97 171.34 13.49 

Ultrasonography 724.87 798.79 10.20 

Eco/colour Doppler 170.22 185.87 9.19 

City scan/MRI 476.85 518.76 8.79 

Angiogram 88.34 96.7 9.46 

Others diagnostic 386.95 467.81 20.90 

Sub-total (B) 5336.47 6051.79 13.40 

C. Pharmacy    

 Purchase value of medicine and other items sold  4740.39 5217.15 10.06 

Sub-total (C) 4740.39 5217.15 10.06 

D. Canteen/ Cafeteria     

Purchase value of food and related items sold 760.83 825.45 8.49 

Sub-total (D) 760.83 825.45 8.49 

2. Administrative cost    

Electricity 2113.98 2495.75 18.06 

Water/Gas 331.17 402.56 21.56 

Transport and travel 271.09 320.64 18.28 

Traing/seminar/workshop 195.80 201.08 2.70 

Research and development 115.78 126.59 9.34 

Repair and maintenance 799.97 933.43 16.68 

Directors’ board fee 273.69 355.3 29.82 

Telephone/internet/mobile 241.01 260.82 8.22 

Neat and clean 245.75 271.51 10.48 

Tiffin /refreshment 344.85 390.18 13.14 

Advertisement and publication 330.00 370.22 12.19 

Business promotion 188.55 227.35 20.58 
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Types of 

Expenditure 

Amount of expenditure 

( Intermediate consumption) 

Percentage 

change 

2016-17 2017-18 

Insurance premium 44.33 50.92 14.87 

Fuel and petrol 534.83 585.37 9.45 

Printing and stationeries 377.25 424.71 12.58 

Legal fees and professional charge 57.36 74.88 30.54 

News paper 44.47 46.23 3.96 

Audit fee 48.69 51.4 5.57 

Postage and stamp 110.01 124.65 13.31 

Recreation 95.08 116.4 22.42 

Treatment and medicine for staff members 376.18 440.71 17.15 

Doctors’ fee and commission 2255.37 2468.5 9.45 

Expenditure related to fire safety 61.41 75.4 22.78 

Expenditure related to waste management 107.12 111.91 4.47 

Others 1051.34 1204.44 14.56 

 Sub-total (E) 10615.08 12130.95 14.21 

Grand total (A+B+C+D+E) / total 

intermediate consumption 

31778.31 

 

35386.14 11.35 
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৪.১ ৬ অন্য ান্য ব্যয় 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং  ২ ০১ ৭-১ ৮  অ থ থে ি সর র  র ে রভন্ন  র্ র সণ র  

অন্য ান্য  ব্যয়  স াররণ  ৪ . ১ ৬  বথস ক বদখা   াসে।  ২ ০১ ৬-১ ৭  

এোং ২ ০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর র  বমা ট অন্য ান্য  ব্যয়  থাক্রস ম  

৩১৫ ০. ২১ র মরল য়ন  টাকা  এ োং ৩৮ ০২. ২১ র মরলয়ন  

টাকা ।  ব মাট অন্য ান্য  ব্যসয় র মস ধ্য বকে ল ভেন / কাঠা সমা, 

 ন্ত্রপা রি ও স র ঞ্জাম ারদ োেদ  ভাো  (প্র সদয় ) মধ্যে িী  

খর ে র হসাসে রেসে রেি । 

 4.16 Other Expenditure  
 

Other expenditure by types for financial years 

2016-17 and 2017-18 can be seen from the Table 

4.16. The total of other expenditure was found to 

be Tk. 3150.21 million and Tk. 3802.21 million 

for the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. Out of the total other expenditure, 

only rental income (payable) was considered to be 

intermediate consumption.  

 

Table 4.16: Other Expenditures  
(Million Tk.) 

Item of expenditure 2016-17 2017-18 Percent 

changed 

Tax (corporate Tax) 561.55 713.15 27.00 

Rental for building/structure, machineries and equipment 1880.41 2198.2 16.90 

Rent for land 37.40 41.38 10.64 

Interest/Dividend 670.85 849.48 26.63 

Total 3150.21 3802.21 20.70 
 

 

৪. ১ ৭  বমাট মধ্যেি ী বভাে 

 

২০১ ৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ৪ ৪ ৫ ২টি  হাস পািাসলর  

বমা ট মধ্যে িী  বভাে   থ াক্রস ম ৩৩৬৫ ৮.৭২ র মরল য়ন 

এোং  ৩৭৫ ৮৪. ৩৪  রমর লয়ন  টা কা। প্র রি টি  হাসপািা সল র  

মধ্যে িী  বভাে  (আইরস ) প্র রি  ে ির  েসে   থাক্র সম  ২ ০১৬-

১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর র  জন্য  ৭৫ ৬ ০৩৫ ৯. ৩৯  

টাকা এে াং ৮৪৪ ২১ ২৪. ৮৯  ট াকা ।   

 4.17 Total Intermediate Consumption  
 

The total intermediate consumption for 4452 

hospitals was estimated at Tk. 33658.72 million 

and Tk. 37584.34 million for the financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively. Intermediate 

Consumption (IC), on average, per hospital per 

annam, appeared to be Tk. 7560359.39 and Tk. 

8442124.89 for the financial yeas 2016-17 and 

2017-18 respectively.  

 

Table 4.17: Total Intermediate Consumption (IC) 
(Million Tk.) 

Items of expenditure Expenditure Percentange change 

2016-17 2017-18 

Medical services 10325.54 11160.80 7.99 

Diagnostic services 5336.47 6051.79 13.40 

Pharmacy services  4740.39 5217.15 10.06 

Canteen/ Cafeteria services 760.83 825.45 8.49 

Administrative cost 10615.08 12130.95 14.21 

Rental spend  1880.41 2198.20 16.90 

Total  33658.72 37584.34 11.66 
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৪.১ ৮ স্থ্ লূ  মূ ল্য সাংস াজ ন 

 

বমা ট উৎ পা দ ন  এে াং মধ্যে িী  ব ভাসের  পাথ থক যই  হসলা  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস  াজন  (রজ রভএ ) ।  স্থ্ ূল  মূ ল্য  স াংস াজন  

রনম্নরলরখি  সূস ত্রর র ভরত্তসি  রনরূ পণ  ক র া  হসয়  থাসক : 

 

স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস  াজন  = বম াট উৎ পাদ  - মধ্যে িী  বভাে । 

  

 

রনসম্নর স াররণ ব থসক ব দখা  া য়  ব , ২০১ ৬-১৭ ও ২০ ১৭-

১৮ অথ থে ি সর  ব মাট  ৪৪ ৫ ২ টি  বেস রক ারর হ াসপািাস লর  

রেপরীসি  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস া জন  (রজরভএ )  থাক্রস ম  

৭২১২ ০. ১৩  রমর লয়ন  টাকা  এ োং ৮৪৭ ৩৭.৩৬  রম রলয়ন  

টাকা ।  জররস পর ফলা ফল  অ নুস া সর, এটি  স্পষ্ট  ব ,  ২ ০১ ৭-

১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  হাস পাি াল রশ সল্পর  স্থ্ ূল মূল্য  

স াংস াজসনর  প্র বৃ রদ্ধর হার  ১ ৭. ৪৯  %।  ২ ০১ ৬-১ ৭ এোং  

২০১৭-১ ৮  অথ থে ি সর  প্র রি  মা সস  প্র রি টি  হ াসপািাসল র  

রেপরীসি  স্থ্ ূল মূল্য  স াংস া জন   থাক্রস ম ১৩৪ ৯৯৫ ৭.৫ ১  

রমরল য়ন  টাক া এে াং ১৫ ৮ ৬১২৯. ০৮ রমরল য়ন টাকা । 

 4.18 Gross Value Added  
 

The Gross Value Added (GVA) was calculated 

as the difference between the gross outputs and 

the intermediate consumption. Total gross value 

added was calculated based on the following 

formula:  
 

Gross value added = Gross output - Intermediate 

consumption 

 

It is revealed from the following table that the 

Gross Value Added (GVA) for a total of 4452 

private hospitals was Tk. 72120.13 million and 

Tk. 84737.36 million for the financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively. According to 

the survey findings, it is also evident that the 

private hospital enjoyed a significant growth of 

17.49 % in the financial year 2017-18. Gross 

value added per establishment per month was 

recorded at Tk.1349957.51 million and Tk. 

1586129.08 million for financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively.  
 

Table 4.18: Gross Value Added (GVA) 
(Million Tk.) 

Types of aggregates 2016-17 2017-18 Percent changed 

Total gross output (GO) 105778.85 122321.70 15.64 

Total intermediate consumption (IC) 33658.72 37584.34 11.66 

Gross Value Added (GVA)  72120.13 84737.36 17.49 
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৪.১ ৯ স্থ্ লূ মূল্য সাংস াজ সন শ্রম  অাংশ 

 

প্র রি ষ্ঠ াসন  ক ম থর ি  ব মাট  জন ে সলর  প্র দত্ত  বে ি ন  ও  

ভািাসক  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস াজন  দ্ব ারা ভাে ক সর বম াট  মূ ল্য  

স াংস াজসন শ্র ম অ াংশ পা ওয়া  ায়।  স্থ্ ূল মূ ল্য 

স াংস াজসন র  ো জার  মূ ল্য  হসি  উৎ পা দন  ও  আ মদা রনর  

উপর রনট কর  োদ রদস য়  প র রোলন উদ্বৃত্ত ( পররে ালন 

মুনাফা ) রনরূ পণ  কর া হয় ,  া  আসয়র  স মরষ্টসক  ফ যাক্ট্র  

ব্যসয় রূ পান্তর  ক সর ।  অপ্র িযয  কর  ( ভতু থরক  োদ  রদ সয় )  

মূলর্ন  ো শ্রম আ সয়র বকান  রূপ  প্র রিরন রর্ত্ব  কসর না ।  

িাই,  এটি  েণ না  কর া উরেি  ন য় ।  স্থ্ ূল  মূ ল্য স াংস াজ সন 

শ্রম  অাংশ এোং  মূ লর্ন  অাংশ  গু রু ত্ব পূ ণ থ কারণ  এরা  আস য়র  

েণ্টন  ও লে ষসম্য র  েরি-প্র কৃরি র উপর  আসল াকপাি  কসর। 

  

 রনসের  স াররণ বথসক বদখ া  া য়,  ২ ০১৬-১ ৭ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস  াজ সন  শ্রম  অাংশ  ও  মূ লর্ন  অাংশ   থা ক্রসম  

৬৭.৫ ৫  % এোং ৩ ২. ৪৫  % ।  অন্য রদসক, ২০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  স্থ্ লূ মূ ল্য স াং স াজ স ন শ্র ম  অ াংশ এে াং মূর্ন  

অাংশ  থাক্রসম  ৬৫. ৮ ৬%  এোং  ৩৪. ১৪  %। 

  

 লযণী য় ব , ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  হাসপ ািাল  রশ সল্প স্থ্ ূল  

মূল্য স াংস  াজসন শ্রম অাংশ ১. ৬৯ শ িাাংশ পস য়ন্ট হ্রাস  

বপস য়সি এোং মূলর্ন  অাংশ ১. ৬৯ শ িাাংশ  পস য়ন্ট বৃ রদ্ধ 

বপস য়সি ।  এখাসন  উৎ প াদন  ও  আমদ ারনর উপর  কর  শূন্য  

েসল র্র া হসয়সি। 

 4.19 Labour Share of Gross Value Added 
  

The labour share of Gross Value Added (GVA) 

was obtained by dividing the total compensation 

paid to employees by gross value added. 

Operating surplus (operating profit) was 

calculated by removing net taxes on production 

and imports from the gross value added at market 

prices covering the income aggregates to factor 

cost. Indirect taxes (net of subsidies) do not 

represent any kind of return to capital nor to 

labour and therefore should not be counted. The 

labour share, as well as capital share of gross 

value added, is important as they highlight on the 

pattern of income distribution and inequality.  

 

As can be seen from the table below, the labour 

share and capital share of the Gross Value added 

(GVA) appeared to be 67.55 % and 32.45 % 

respectively for the financial year 2016-17. On 

the other hand, the labour share and capital share 

of the Gross Value added (GVA) stood at 65.86 

% and 34.14 % respectively for the financial year 

2017-18.  

 
It is also interesting to note that the labour share 

of gross value added in the hospital industry 

declined by 1.69 percentage points, while the 

capital share of gross value added increased by 

1.69 percentage point in 2017-18. It should be 

noted that taxes on production and imports 

appeared to be zero.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

  47 | P a g e  

Table 4.19: Labour Share of Gross Value Added 
(Million Tk.) 

Year Gross Value 

added 

Wages and 

salaries 

Operating 

surplus 

Labour share as % 

of gross value added 

Capital share as % 

of value added 

2016-17 72120.13 48713.98  23406.15 67.55 32.45 

2017-18 84737.36 55805.88 28931.48 65.86 34.14 

 

 
 

৪. ২০  কম থোরর  প্ররি  উৎপাদন 

প্র রি ক ম থোরর র  রে পরী সি  উ ৎ পাদন  ( অর জথি  র াজস্ব )  

অথ থপূ ণ থ রে স িষ ণ াত্মক  প্র রক্রয় া।  কারণ  বক ান  ফ াম থ 

( অথ থন ন রি ক  ইউরন ট) ি ার  ক ম থোরর স দর কি টা দযি ার  

স াসথ ব্যে হার ক সর ,  এটি  িা র ন র্ থার ণ  ক সর  ।  এক টি  উ চ্চ 

অনুপ াি বৃ হত্তর  উ ৎ পা দন শ ী লি া রন সদ থশ  কসর।  

হাসপািাসলর  বমা ট উৎ পা দ ন স ক  ( অর জথি  র াজ স্ব)  িাস দর  

ক ম থোরর র স াং খ্যা  দ্বারা  ভ াে কসর  প্র রি ক ম থে ারর র  

উৎ পাদন ( অরজথি  র া জস্ব ) রনরূ প ণ কর া হ য়। এই  গুরু ত্ব পূ ণ থ 

অনুপ ািটি  পররম াপ  কসর  ব  প্র রিটি  ক ম থোরর  

হাসপািাসলর  জন্য  েসে  ক ি টা রা জস্ব  স াংগ্র হ 

কসর। ২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র  প্র রি  

ক ম থোরর র  ে ারষ থক  ে ে উৎ পা দ ন ( অরজথি  র াজস্ব )  থ াক্র স ম 

০. ৫ ৬ র মরল য়ন টাক া এে াং ০. ৫ ৯ রমর লয়ন টাকা। 

 4.20 Output per Employee  

Output (revenue earned) per employee is a 

meaningful analytical tool because it measures 

how efficiently a firm (economic unit) utilizes its 

employees. A higher ratio indicates greater 

productivity. Output (revenue earned) per 

employee was calculated as hospitals’ total 

output (revenue earned) divided by their number 

of employees. This important ratio approximately 

measured how much money each employee 

generated in the hospitals. The average output 

(revenue earned) per employee per annam was 

estimated at Tk. 0.56 million and Tk. 0.59 

million for the financial years 2016-17 and 2017-

18 respectively. 

 

Table 4.20: Output per Employee 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

Total number of 

employees 

 Output per employee per 

year 

2016-17 105778.85 188420 0.55 

1017-18 122321.70 207569 0.59 
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৪. ২১  কম থোরর  প্ররি মূ ল্য সাংস াজন 

 

বকান  স াংস্থ্া িার ক ম থো রর সদর দযি ার কি টুকু  ব্যেহ ার  

কর সি িা র  একটি  আ দশ থ পরর মাপ  হসল া ক ম থো রর  ক তৃ থক  

মূল্য  স াংস া জন ।  ২০১ ৬-১৭ এ োং ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  

হাসপািাল  রশ সল্পর  প্র রি  ক ম থোরর র  ে ারষ থক  ে ে  মূ ল্য  

স াংস াজসনর  পরর মাণ  থ াক্রস ম ০. ৩ ৭ রম রলয়ন টাকা  

এোং ০. ৪ ১  র মরল য়ন টাকা।  এ টাও সুস্পষ্ট ব , পূ ে থে ি ী  

েি সরর ( ২০১ ৬-১৭) তুলন া য়  ২ ০১৭-১৮ েি সরর  ক ম থো রর  

প্র রি  ে ে মূল্য  স াংস া জন  বে রশ   া শ্রর মসক র  ক্র মে র্ থমান  

উৎ পাদনশ ী লিার পরর োয়ক । 

 4.21 Value Added per Employee  
 

Value added per employee is an outstanding 

measure of the extent to which a firm is utilizing 

its employees’ strength. The average value added 

per employee per annam for the hospital industry 

was recorded at Tk. 0.37 million and Tk. 0.41 

million for the years 2016-17 and 2017-18 

respectively. It is also obvious that the average 

value added per employee per year was higher in 

2017-18 compared to the previous year (2016-

17), which was positively suggestive of the rising 

productivity of labour.  

 

Table 4.21: Value Added per Employee 
(Million Tk.) 

Year Value added (gross) Total number of 

employees 

Value Added (gross)per 

employee per year 

2016-17 72120.13 188420 0.37 

1017-18 84737.36 207569 0.41 

 

৪. ২২ প্ররি বে সরকারর হাসপািাসল র রেপরীসি 

উ ৎপাদন 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১৭-১৮  অথ থে ি সর  প্র রি  ম াসস 

হাস পািাল প্র রি েে উৎ প াদন   থাক্রসম  ১৯৭৯৯ ৮৭.৪ ৬  

টাকা এে াং ২২৮৯ ৬৩৯.৪ ৯  ট াকা।  জররস পর ফলা ফল  

বথসক এটি  স্পষ্ট ব , হাসপািা লগুরল ২ ০১৬-১৭ স াসলর  

তুলন ায় ২ ০১৭-১৮ স াস ল ব েরশ  প ররমাণ  উৎ পা দন 

কসরসি । 

 4.22 Output per Private Hospital  
 

 

The average output per hospital per month was 

Tk. 1979987.46 and Tk. 2289639.49 for financial 

years 2016-17 and 2017-18 respectively. It is 

very much understandable from the findings of 

the survey that the hospitals produced a greater 

quantity of output in 2017-18 compared to 2016-

17.  

 

Table 4.22: Output per Private Hospital 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

Total number of 

hospital 

Output per 

hospital per 

year 

Output per hospital 

per month 

(Tk.) 

2016-17 105778.85 4452 23.76 1979987.46 

1017-18 122321.70 4452 27.48 2289639.49 

 

৪.২ ৩ ব েস রক া রর হাস পািাল প্র রি মূ ল্য স াংস াজন 

  

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি  মাসস  

হাস পািাল  প্র রি ে ে মূ ল্য  স াংস া জন  থাক্রস ম 

১৩৪ ৯৯৫ ৮.০০  টাক া এে াং  ১৫ ৮৬১২৯. ০০  টাকা ,  

এসযসত্র ে া রষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১৭. ৪৯  % ।   

 4.23 Value Added per Private Hospital  
 

The average value added per hospital per month 

stood at TK. 1349958.00 and Tk. 1586129.00 for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 respectively, 

with an estimated 17.49 % annual growth.  
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Table 4.23: Value Added per Private Hospital 
(Million Tk.) 

Year Value added 

(gross) 

Total number of  

hospital 

 Value added per 

hospital per year 

Value added per 

hospital per month 

(Tk.) 

2016-17 72120.13 4452 16.20 1349958.00 

1017-18 84737.36 4452 19.03 1586129.00 

 

৪. ২৪ সম্পরত্ত আয়  (আদায়স াগ্য) 

 

স ম্পরত্ত আ য়  েলসি  বোঝ া য়  লাভ  অথো  স ম্প রত্ত র 

মারলকানা  রহসাসে  প্র াপ্ত  আ য় ।  স ম্পরত্ত আস য়র মসধ্য  

লভযা াংশ, সু দ এে াং জ রম  রলজ  বদয় া  ব থসক  প্র াপ্ত  আয়  

অন্তভু থি।  রন স ের স াররণ  বথসক এটি  প্র রিয়মান  হ য় ব ,  

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর   থাক্রস ম  

স ম্পরত্ত  আয় হসয়সি  ৯০ ০. ২৯  র মরলয়ন  এোং  ৭৯৭. ৯২  

রমরল য়ন টাক া।  স ম্পরত্ত আয় বথ সক প্র াপ্ত আস য়র মসধ্য  

সুসদর  পরর ম াণ  স ে থারর্ ক ,   া  ২ ০১৬-১৭ এে াং ২ ০১৭-

১ ৮ অথ থে ি সর   থাক্রস ম ৫ ৬ ৩. ০৮  র মরল য়ন টাকা  

( ৬২. ৫ ৪ %)  এে াং ৪৩১ . ৭ ৬  র মরল য়ন টাকা  

( ৫ ৪. ১১ %)। 

 4.24 Property Income (receivable)  
 

Property income refers to profit or income by virtue 

of owning property. Property income includes 

dividends, interest and rent from land. It is exposed 

from the table below that the property income 

(receivable) was registered at Tk. 900.29 million 

and Tk.797.92 million, respectively, for the 

financial years 2016-17 and 2017-18. The property 

income (receivable) appeared to be the highest for 

interest (receivable) with TK. 563.08 million 

(62.54%) and Tk. 431.76 million (54.11%) for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 respectively.  

 

Table 4.24: Property Income (receivable) 
(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent income from land 232.60 238.73 

Interest (receivable) 563.08 431.76 

Dividend (receivable) 104.61 127.43 

Total 900.29 797.92 

 

৪. ২৫ সম্পরত্তর আয়  (প্রদানস া গ্য) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  স ম্পরত্ত  আয়  

(প্র সদয়)   থাক্রস ম  ৭০ ৮.২৫  রমর লয়ন  টাকা  এোং  

৮৯০. ৮৬  র মরল য়ন টাকা।  উভ য়  েি সরই  স ম্প রত্ত   আসয়র  

(প্র সদয়)  মসধ্য  সুদ/ লভ যা াংসশ র  প রর মাণ  স ে থারর্ ক । 

 4.25 Property Income (payable)  
  

Property income (payable) was estimated at Tk. 

708.25 million and Tk. 890.86 million for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. For both years, property income 

(payable) appeared to be the highest for 

interest/dividend.  

 

Table 4.25: Property Income (payable) 
(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent for land 37.40 41.38 

Interest/Dividend 670.85 849.48 

Total 708.25 890.86 
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পঞ্চম  অধ্যা য় 

রি রন ক 

 Chapter V 

 Clinics 
ভূরমকা 

 

রিরন ক হসলা ে রহর াে ি  বর াে ী সদর   ত্ন  এে াং  পর ামসশ থর  

জন্য একটি  রে রকৎ স া বকে । স ার্ারণ ভাসে  রিরন কগু রলসি  

শ য্য া এে াং ও য়াে থ বন ই।  রক ছু  রি রন সক  ক সয়ক টি  প থসে য ণ  

শ য্য া থাকসি প াসর ,  ব খ াসন  বরাে ী সক কস য়ক ঘন্টা  

প থসে য সণ র  জন্য  র াখ া  ব সি  পাসর ।  এ ই অধ্য াস য় জ রর প  

বথসক প্র াপ্ত বেস রক ারর রির নসক র  স াসথ  স ম্পরক থি  

গুরু ত্ব পূ ণ থ ফলা ফল গুসলা  রন সয়  আ সলােন া  ক র া হ সয়সি । 

 

৫ . ২ বে সরকারর রিরনসকর মারলকানা 

  

ে ি থমাসন বমা ট ১৩৯৭  টি  র নে রন্ধি  রিরন ক  ব দসশর  

জনে ণসক স্বাস্থ্ যসস ো  র দস য়  াসে ।  বমা ট  বেস রক ারর  

রিরন সকর মসধ্য  ৫ ৪ ৪ টি  (৩৮ . ৯৪  %) রিরন ক ব্যর ি  

মারলকানার্ী ন  ো  একক  মা রল কান ার অর্ী সন পরর োরলি  

হসে ।  অ াংশী দারী ত্ব  মা রলকা নার  অর্ী সন পরর োরলি  

বেস রক ারর রি রনসক র  স াং খ্যা ৩ ৯৩ টি  (২৮. ১৩  %)।  ব মাট  

৯ ১  টি  রিরন ক  (৬.৫ ১  % ) বেস রক ারর  র লরম সটে  

বকাম্পারনর  অর্ী সন পরর োরলি  হসে ।  বকে ল ম াত্র ৫ ৭  টি  

রিরন ক  রেস দরশ  রন য়ন্ত্র সণ   া র  অথ থ রন য় ন্ত্রণ ক ার ী  প্র রি ষ্ঠ ান  

ইউরনট গুরল ে াাংলা সদসশর  র নে াসী  ন য়।  অন্য র দসক, 

বেস রক ারর স াংস্থ্া (এন রজও )  এ র  রন য় ন্ত্রণ  ও অথ থা য়সন প্র া য়  

২৫ ৫ টি  (১৮. ২৫ %) রিরন ক  পর রোরলি হ সে ।  োরক ৫ ৭ টি  

(৪ . ০৮% ) রিরন ক  অন্য ান্য  র্র সণর  মারলকানা য়  

পররে ারলি ।  রনস ম্নর  স ার রণ  বথসক  বদখা   ায়  ব ,  

অরর্ক াাংশ  (৩৮.৯ ৪% )  বেস রক ারর রিরন ক  একক  

মারলকানা য় পরর োরলি হসে । 

 Introduction 
 

The clinic is a medical point for care and 

consultation of out-patients.Generally; clinics 

don’t have beds and wards. Some clinics may 

have few observation beds where a patient can be 

kept for a few hours observation. This chapter 

focuses on the key findings related to private 

clinics.  

 

5.2 Ownership of Private Clinics  
 

Currently, a total of 1397 registered clinics are 

providing healthcare services to the people of the 

country. Of this total, 544 clinics (38.94%) were 

individually owned or operated under single 

ownership. The number of private clinics under 

the partnership was found to be 393 (28.13%). It 

can also be seen that a total of 91 clinics (6.51%) 

appeared to be operated under private limited 

company. Only 57 clinics (4.08%) appeared to be 

foreign controlled, which means that the 

controlling institutions were not the residents of 

Bangladesh. On the other hand, 255 clinics 

(18.25%) were being managed, controlled and 

financed by Non-Government Organizations 

(NGOs). The remaining 57 clinics (4.08 %) were 

accounted for other categories of ownership. It is 

revealed from the following table that the 

majority (38.94 %) of the private clinics 

belonged to the category of individual 

ownership. 
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Table 5.1: Ownership of Private Clinics 
 

  Types of ownership Number of clinics Percentage distribution 

Individual ownership 544 38.94 

Partnership 393 28.13 

Private Ltd. company  91 6.51 

Foreign controlled 57 4.08 

Non-government organization(NGO) 255 18.25 

Others 57 4.08 

Total 1,397 100.00 

 

Individual 
ownership

Partnership

Privae Lt. company

Foreign controlled

NGO

Others

Chart 5.1: Ownership  of clinics 

 
 

৫ . ৩  বে সরকারর রিরনসকর  প্রবৃ রদ্ধ 

 

রনসম্নর  স াররণ  বথসক  রিরন সক র  রেকাশ  এোং  এর বৃ রদ্ধ  

স ম্পসক থ একটি  র্ারণ া পাও য়া  ায়।  রন সের  স াররণ  

প থাসলা েন া ক সর  বদখা   ায় ব , ে ি  ক সয়ক  দশ ক র্সর  

রিরন সক র স াংখ্যা  উস েখস াগ্য ভাসে  বৃ রদ্ধ বপস য়সি এ োং  

এটাও  সুস্পষ্ট  ব  রিরন ক  রশ ল্প টি  োাং লা সদসশর  একটি  

স ম্প্রস ারণ শ ী ল এে াং দ্রুি  ে র্ থন শ ী ল রশ ল্প । 

 5.3 Growth of Private Clinics  
 

An idea about the expansion and growth of 

private clinics can be seen from the following 

table. A careful analysis of the following table 

reveals that over the last couple of decades there 

had been an explosive growth in the number of 

clinics and it is equally evident that clinic 

industry is a booming and fastest growing 

industry in Bangladesh.  
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Table 5.2: Growth of Private Clinics 
 

Year of establishment 

 

Number of Clinics Cumulative total   Percentage 

change  

Before 1990 123  123 - 

1990- 1994 37  160 30.08 

1995- 1999 131  291 81.88 

2000-2004 120  411 41.24 

2005-2009 231  642 56.20 

2010-2014 349  991 54.36 

2015-June 2018 406  1397 40.97 

Total 1397  - - 
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Chart 5.2: Growth of Private  Clinics (Cumulative number)

 
 

৫.৪ অল াভজনক  এোং  লাভজনক  রিরনক 

 

জররপ বথসক প্র াপ্ত িথ্য হসি  এ টি  প্র িী য়মান  হয় ব ,  

োাংলাস দসশর  রি রনক  রশ সল্পর  মা রলকানা র র্র ণ  রের ভন্ন  

প্র কাসরর ।  অলাভ জনক রিরন ক  স েসেসয় বেশ ী  িসে  

লাভজনক  রিরন ক ও এসযস ত্র গু রু ত্ব পূ ণ থ ভূরমক া পালন  

কর সি।  জরর সপর  ফলাফ ল  হসি বদখা   া য়  ব , 

বেস রক ারর খাসির  ব মা ট ১৩৯ ৭  টি  রিরন সকর  মসধ্য  

৮৫৯ টি  ( ৬১.৪ ৯ % ) অলাভ জনক  এোং শু ধু মাত্র  

৫ ৩৮টি  ( ৩৮.৫ ১ % ) রি রনক  লাভ জনক  প্র রিষ্ঠ ান  

রহসসসে পররে ারলি হসে । 

 5.4 Nonprofit and For-profit Clinics  
 

It emerged from the survey that the private clinics in 

Bangladesh is an amalgamation of different types of 

ownership forms. Nonprofit clinics are the most 

common type, but for-profit clinics also play an 

important role. According to the survey findings, out 

of 1397 private clinics, 859 (61.49 %) clinics were 

reported being nonprofit, while only 538 (38.51 %) 

clinics were for-profit clinics.  
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Table 5.3: Profit and Non-profit Clinics 
 

Type of hospitals Number of clinics Percentage distribution 

Pofit clinics 538 38.51 

Non-profit clinics 859 61.49 

Total 1397 100.00 
 

 

Profit
39%

Non-profit 
61%

Chart 5.3: Profit and non-profit clinics 

 

 

৫ . ৫  ৩০ জুন, ২০ ১ ৭  িাররসখ  রিরনসক কম থর ি 

জন েসলর  আকার 
  

জররসপর  ফলা ফল  অনুস া সর, ৩০ জুন ২ ০১ ৭  িাররসখ  

১৩৯৭ টি  বেস রক ারর  রিরন সক  ক ম থর ি  বমা ট জনেসলর  

স াংখ্যা  ১ ৯ , ৮৩৪  জন।  এস দর  ম সধ্য  ১ ৬ ,৮৪০  জন 

( ৮৪. ৯০% ) পূ ণ থক ালী ন  এে াং ২ ৯ ৯ ৪  জন  ( ১ ৫ . ১০% ) 

খন্ড কালী ন। 

 5.5 Employment Size of 30 June 2017 

 
According to the survey findings, the aggregate 

number of peoples employed in 1397 private clinics 

was 19834 as of 30 June 2017. Of them, 16840 

(84.90 %) were full-time and 2994 (15.10%) were 

part-time employees. 
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Table 5.4: Employment Size 
 

Types of employees Number of employees ( as on 30 June,2017) 

Full –time Part- time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician  1729 1209 2938 1153 459 1612 

Dental surgeon  37 47 84 0 13 13 

Physiotherapist 212 72 284 39 13 51 

Pathologist 656 237 893 41 13 53 

Nurse 112 1118 1230 129 65 194 

Medical technologist 775 205 980 42 26 68 

Chemist 82 25 107 0 0 0 

Paramedical 77 549 626 13 77 90 

Nutritionist 14 5 19 0 0 0 

Psychologist 57 13 70 0 0 0 

Hospital management/ Administrative 

management 

1736 618 2354 33 51 84 

Engineers 0 0 0 0 0 0 

Man power related to ICT 303 215 518 10 15 25 

Sanitation & house keeping 139 377 516 0 20 20 

Driver (transport/ambulance) 89 0 89 0 0 0 

Manpower related to Medical Waste 

Management 

174 105 279 82 13 95 

Security staff 797 69 866 17 0 17 

Manpower related to fire safety 688 89 777 12 0 12 

Cleaner 36 15 51 0 0 0 

Others 386 1192 1578 18 39 56 

Sub-Total (A) 8099 6160 14259 1589 804 2390 

B. Other services        

Manpower engaged in pharmacy 800 1499 2299 198 368 565 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 267 15 282 13 26 39 

Sub-total (B) 1067 1514 2581 211 394 604 

Total (A+B) 9166 7674 16840 1800 1198 2994 
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৫.৬ ৩০ জুন, ২০১ ৮ িাররসখ  রি রনসক কম থর ি 

জন েসলর  আকার 

 

জররসপর  ফলা ফল অনুস াসর, ৩০ জুন ২০ ১ ৮ িারর সখ  

১৩৯৭ টি  বেস রক ারর  রিরন সক  ক ম থর ি  বমা ট জনেসলর  

স াংখ্যা রিল  ২১ ০৩১  জন ;  এসদ র মসধ্য ১ ৭,৮ ৩২  জন  

( ৮৪. ৭৯ %)  পূ ণ থক ালী ন  এে াং  ৩ , ১ ৯ ৯  জন  ( ১ ৫ . ২১ %)  

খন্ড কালী ন। 

 5.6 Employment Size as of 30 June 2018 

 

According to the survey findings, the total number 

of persons employed in 1397 private clinics was 

documented at 21031 as of 30 June 2018. Of them, 

17832 (84. 79 %) were full-time and 3199 (15.21 

%) were part-time employees. 

 

Table 5.5: Employment Size as on 30 June 2018 
 

 Types of employees  Number of employees (as on 30 June,2018) 

Full-time Part-time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician  1846 1256 3102 1217 491 1708 

Dental surgeon  37 52 89 0 13 13 

Physiotherapist 219 72 291 39 13 51 

Pathologist 656 237 893 41 13 53 

Nurse 119 1250 1369 149 65 214 

Medical technologist 797 212 1009 47 26 73 

Chemist 82 25 107 0 0 0 

Paramedical 77 587 664 13 90 103 

Nutritionist 14 5 19 0 0 0 

Psychologist 62 13 75 0 0 0 

Clinic management/ Administrative 

management 

1871 672 2543 33 51 84 

Engineers 0 0 0 0 0 0 

Man power related to ICT 318 222 540 10 15 25 

Sanitation & house keeping 147 394 541 0 20 20 

Driver (transport/ambulance) 89 0 89 0 0 0 

Manpower related to Medical Waste 

Management 

174 105 279 82 13 95 

Security staff 824 76 900 17 0 17 

Manpower related to fire safety 702 96 798 12 0 12 

Cleaner 36 15 51 0 0 0 

Others 391 1244 1635 18 39 56 

Sub-Total (A) 8461 6533 14994 1678 849 2524 

B. Other services        

Manpower engaged in pharmacy 847 1688 2535 220 416 636 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 288 15 303 13 26 39 

Sub-total (B) 1135 1703 2838 233 442 675 

Total (A+B) 9596 8236 17832 1911 1291 3199 
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৫ . ৭ পূণ থকাল ীন  জ ন েস ল র  ললরি ক রেভাজ ন 

 

 

জররসপর ফলা ফল হসি ব দখ া  া য়  ব , বেস রক ারর 

রিরন সক ক ম থর ি (ফাসম থরস এোং কযারন্টসন ক ম থর ি জনেল 

োসদ) জনেসলর মসধ্য পু রু সষর  হার  বে রশ ,  া ৩০ জুন 

২০১৭  িা ররসখ ৫ ৬.৮০   % এে াং ৩০ জুন ২০ ১৮ িাররসখ 

৫ ৬.৪ ৩ % ।  

 

এটি ও সু স্পষ্ট ব , পু রু ষ  ক মী রা স্বাস্থ্ য সস োর প্র ায় স ে  

র্র সণর ব পশ ায়  স াংখ্যােররষ্ঠ, অন্য রদসক ন ারস থাং   বপশ া য় 

মরহলাস দর  ব্যা পক স াংখ্যাের রষ্ঠ িা (৩০  জুন  ২ ০১৭  

িাররসখ ৯ ০. ৮৯ %  এোং  ৩ ০  জু ন ২ ০১৮  িারর সখ ৯১. ২৪  

%)  রসয়সি । 

 

৩০ জুন ২০১ ৭  ি ার র সখ  বমা ট পূ ণ থক ালী ন  রেরক ৎ স ক সদর  

মসধ্য পু রু ষ  ৫ ৮. ৮৫ %  এোং  ন ারী  ৪১ . ১৫  %, অন্য রদসক 

৩০ জুন ২০১ ৮ িাররসখ পু রু ষ ও নার ী  রেরকৎ স ক রিল 

 থাক্রসম  ৫ ৯. ৫ ১  % এে াং ৪ ০. ৪৯  %।   

 

৩০ জুন ২০১৭  িাররখ  এে াং ৩০ জুন ২০১ ৮ িাররসখ  

বেস রক ারর রিরন ক গু রলসি  ক ম থর ি  ব মাট পূ ণ থ-কালী ন 

বেন্ট াল  স াজথসন র  ম সধ্য  নার ী   থাক্রসম  ৫ ৫ . ৯৫  %  এে াং 

৫ ৮.৪ ৩ %।   

 

৩০ জুন ২০১৭  ি াররখ এে াং ৩০ জুন ২০১ ৮ িাররসখ  

বেস রক ারর রিরন ক গুরলসি  ক ম থর ি  ব মাট পূ ণ থক ালী ন  

বস োকমীর  মসধ্য নার ী   থ াক্রসম ৯ ০.৮৯% এে াং 

৯১. ২৪%; 

 

৩০ জুন ২০ ১৭ এোং  ৩০  জুন  ২ ০১৮  ি ারর সখ  ক ম থর ি  

বমা ট পূ ণ থ-কালী ন র েরকৎ স ক ও বস োকমীর  মসধ্য  নার ী  

 থাক্রসম ৫ ৫.৮৩ % এে াং ৫ ৬.০৫  %।   

 

জররসপর  ফলা ফল  বথসক  এটি ও স্পষ্ট  ব  ো াংলাস দসশর  

রিরন ক  রশ সল্প র  ক ম থস াংস্থ্ াসন  মরহলাস দর  ভাল  সুস াে  

র সয়সি  এে াং ো াংলাস দসশর  অন্য ান্য  অ সনক  রশ সল্পর  

তুলন ায় এ ই রশ ল্প  নার ী সদর  অাং শ গ্রহসণ র  বয সত্র  গুরু ত্ব পূ ণ থ 

অেদান  রাখসি । 

 5.7 Gender Composition of Full-time 
Employees  
 

It is confirmed from the survey that the males’ 

share of employment (excluding employments in 

pharmacies and canteens) in the private clinics 

was high, with an estimated 56.80 % of the 

employees as on 30 June 2017, against 56.43 % 

as on 30 June 2018.  

 

 It is moreover apparent that male workers made 

up the majority of almost all types of healthcare 

occupations, while females were in the vast 

majority (90.89% as on 30 June 2017 and 

91.24% as on 30 June 2018) in nursing.  

 

Of total full-time doctors, male represented 58.85 

% and female represented 41.15 % as on 30 June 

2017, while males represented 59.51 percent and 

female represented 40.49 percent as on 30 June 

2018.  

 

Of the total full-time dental surgeon, females 

formed 55.95 % and 58.43% as on 30 June 2017 

and 30 June 2018 respectively.  

  

 

Females accounted for 90.89 % and 91.24 % of 

the full-time nursing workforce as on 30 June 

2017 and 30 June 2018 respectively.  

 

Among full-time doctors and nurses, females 

accounted for 55.83% and 56.05 % as on 30 June 

2017 and 30 June 2018 respectively.  

 

It is transpired from the survey that the women 

have better access to employments in private 

clinics of Bangladesh and private clinics have 

been performing well regarding women’s 

participation compared to many other industries 

in Bangladesh. 
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Table 5.6: Gender Composition of Full-time Employees 
 

Types of employees As of 30 June 2017 As of 30 June 2018 

Male (%) Female 

(%) 

Male 

(%) 

Female 

(%) 

A. Medical services  

Physician/doctor 58.85 41.15 59.51 40.49 

Dental surgeon  44.05 55.95 41.57 58.43 

Physiotherapist 74.65 25.35 75.26 24.74 

Pathologist 73.46 26.54 73.46 26.54 

Nurse 9.11 90.89 8.69 91.24 

Medical technologist 79.08 20.92 78.99 21.01 

Chemist 76.64 23.36 76.64 23.36 

Paramedical 12.30 87.70 11.60 88.40 

Nutritionist 73.68 26.32 73.68 26.32 

Psychologist 81.43 18.57 82.67 17.33 

Hospital management/ Administrative management 73.78 26.26 73.55 26.42 

Engineers     

Man power related to ICT 58.49 41.51 59.00 41.19 

Sanitation & house keeping 26.94 73.06 27.22 72.96 

Driver (transport/ambulance) 100.00 0.00 100.00 0.00 

Manpower related to Medical Waste Management 62.37 37.63 62.37 37.63 

Security staff 92.03 7.97 91.56 8.44 

Manpower related to fire safety 88.55 11.45 87.97 12.03 

Cleaner 70.59 29.41 70.59 29.41 

Others 24.46 75.54 23.91 76.09 

Sub-Total (A) 56.80 43.20 56.43 43.57 

B. Other services      

Manpower engaged in pharmacy 34.80 65.20 33.41 66.59 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 94.68 5.32 95.05 4.95 

Sub-total (B) 41.34 58.66 39.99 60.01 

Total (A+B) 54.43 45.57 53.81 46.19 
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৫ . ৮  কম থসাংস্থ্ ান  ব্যয় 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  রি রনসক  

ক ম থর ি  োকুরর জীে ী সদর  ( স ক ল প্র ক ার  ক ম থজী ে ী )  বমা ট  

প্র দত্ত  বেি ন ভািা রদর  পরর ম াণ  থাক্রস ম ৪৫ ৫ ৮.৪ ৭ 

রমরল য়ন  টাকা এোং ৫ ১৬৪. ১ ৬  রমর লয়ন  টাকা ,  এোং  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১৩. ২৯ %।  ২ ০১৬-১ ৭ এোং ২০১ ৭-১৮ 

অথ থে ি সর  রিরন ক  রশ সল্প  ক ম থর ি  প্র রি  ক ম থোরর র  

( খে কালী ন ক ম থোরর স হ স কল র্ রসণর  ক ম থো রর ) প্র াক্কর লি 

মারসক  েে  বেি ন   থা ক্রসম  ২ ১৩০১. ৮৬  টাক া এোং  

২২৮ ৮৮. ৮৪  টাকা , এ সযসত্র ে ার ষ থক  প্র বৃ রদ্ধ হার  ৭.৪ ৫ %।   

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর ঔষ র্ালসয় ক ম থর ি  

ক ম থোরর  প্র রি  ম ারসক  ে ে বে িন   থাক্রস ম  ৮১৩৩.৭৩  

টাকা  এোং  ৮৫৭৬.৯৫  টাকা ।  এই  িথ্য  বথসক  বদখ া  ায়  

ব  এক েি সর  ঔষ র্ালসয়  ক ম থর ি  ক ম থোরর স দর  ম ারসক  

ে ে বেি ন  ৫ . ৪ ৫ % বৃ রদ্ধ বপ সয় স ি । 

  

অন্য রদসক ২ ০১৬-১৭ এোং ২০ ১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  ক য ারন্ট সন  

ক ম থর ি  ক ম থোরর সদর  মারসক  ে ে বেি ন  থাক্র সম  

৬০৫ ৬.৫ ৯ টাক া এোং  ৬৩৮১ . ৫ ৯  টাকা , যাি ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধ হার  ৫ . ৩৭ % । 

 5.8 Employment Cost  
 

The total amount paid (salaries, wages and other 

benefits) to the employees (all types of working 

people) was estimated at Tk. 4558.47 million in 

2016-17 and Tk. 5164.16 million in 2017-18 

with an overall annual increase of 13.29 %. The 

average salary per month per employee (all types 

of employees including part-time employees) 

engaged in clinics was estimated Tk. 21301.86 

and Tk. 22888.84 for the financial year 2016-17 

and 2017-18 respectively, with an annual 

increase of 7.45 %.  

 

At the same time, the average monthly salary per 

employee engaged in pharmacies appeared to be 

Tk. 8133.73 and Tk. 8576.95, respectively for the 

financial year 2016-17 and 2017-18. This 

information suggests that the average monthly 

salary per employee engaged in pharmacies was 

increased by 5.45% in 2017-18. 
 

Contrarily, the average monthly salary per 

employee engaged in canteens was increased 

from Tk. 6056.59 in 2016-17 to Tk. 6381.59 in 

2017-18, with an estimated 5.37 % annual 

growth.  

 

Table 5.7: Employment Cost of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Types of economic units  2016-17 2017-18 Percent changed 

Clinic 4255.60 4811.60 13.07 

Pharmacy service 279.54 326.37 16.75 

Canteen service 23.33 26.19   .26 

Total 4558.47 5164.16 13.29 
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৫ . ৯ পূণ থকাল ীন  কম থোরর স দর  কম থসাংস্থ্ াস ন র প্রবৃ রদ্ধ 

 

রন সের  স াররণ  বথসক  বদখা   া য়,  ২ ০১৭-১৮  অথ থেি স র 

বেস রক ারর রি রন সক  ( ফাস ম থস ী  এে াং ক য ারন্ট ন স হ)  রেরভন্ন  

র্ র সণ র  বপশ ার  স াসথ  স ম্প র ক থি  স ারে থক  ক ম থস াংস্থ্ ান  

বেসেসি  ৫ . ৯০ %  এোং  উ ি  স মস য় ৯ ৯ ৩টি ন তু ন  

ক ম থস াংস্থ্ ান  হস য়সি ।  রনস ম্নর স া ররণ  বথসক এ ও ব দখা  ায়  

ব ,  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  খ াসি র  রি রন ক গুসলা  

রেরকৎ স কসদর জন্য ১৬৪ টি  এোং বস োক মী সদর জন্য 

১৪ ০টি  নতু ন  কাসজর  সৃ রষ্ট  কস রসি।  স্বাস্থ্ য সস োর োরহ দা  

বেশ ী  থাকার কার সণ মূলি  এ ই বৃ রদ্ধ  হসয় সি । 

 5.9 Employment Growth of Full-time 
Employees  
 

As can be seen from the table below, overall 

employment related to different types of 

occupations in private clinics (including 

pharmacies and canteens was projected to grow 

5.90 % during the financial year 2017-18, adding 

993 new jobs in 2017-18. It is also transpired 

from the following table that private clinics 

created 164 full-time new jobs for doctors and 

140 full-time new jobs for nurses during 2017-

18. This growth was mainly due to the greater 

demand for healthcare services. 
 

Table 5.8: Employment Growth of Full Time employees in Private Clinics 
 

Types of employees Number of full- 

time employees 

as on 30 

June,2017 

Number of full 

time employees as 

on 30 June,2018 

Percentage 

change 

A. Medical services 

Physician 2938 3102 5.58 

Dental surgeon  84 89 5.95 

Physiotherapist 284 291 2.46 

Pathologist 893 893 0.00 

Nurse 1230 1370 11.38 

Medical technologist 980 1009 2.96 

Chemist 107 107 0.00 

Paramedical 626 664 6.07 

Nutritionist 19 19 0.00 

Psychologist 70 75 7.14 

Clinic management/ Administrative management 2353 2544 8.12 

Engineers - - - 

Man power related to ICT 518 539 4.05 

Sanitation & house keeping 516 540 4.65 

Driver (transport/ambulance) 89 89 0.00 

Manpower related to waste management 279 279 0.00 

Security staff  866 900 3.93 

Manpower related to fire safety 777 798 2.70 

Cleaner 51 51 0.00 

Others 1578 1635 3.61 

Sub-total (A) 14258 14994 5.16 

B. Other activities    

Man power engaged in Pharmacy 2299 2535 10.27 

Man power engaged in Canteen 282 303 7.45 

Sub-total (B) 2581 2838 9.96 

Total (A+B) 16839 17832 5.90 
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৫ . ১ ০ অ রজ থি রাজ স্ব (বসে া রেক্র য় /উৎপাদ) 

 
 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  বে স র ক ারর  

রিরন ক গুসলার  ব মাট  অর জথি  র াজস্ব ( সস ে া  রে ক্র য়  হসি  

প্র াপ্ত)  থাক্রস ম ৯৭ ৮৬. ৬১  রমরল য়ন টাকা  এোং  

১১১ ১৮.৮৯  র মরলয়ন  টাকা ;  এস যসত্র ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর হার 

১ ৩. ৬১%।  ২ ০১৬-১৭ অ থ থে ি সর  বম াট উপা রজথি  র াজস স্বর  

মসধ্য ,  ৭ ৬১৯.৪ ০  রম রলয়ন  ট াকা  ( ৭৭.৮৬ % ),  ১৬৭ ০. ২ ৩  

রমরল য়ন টাকা  ( ১ ৭.০৭ %) , ৪৮৮.৯ ৩  র মরলয়ন টাকা 

(৫ . ০০% ) এে াং ৮. ০৫  র মরলয় ন টাকা  ( ০. ০৮ % ) রাজ স্ব  

আয় হস য়সি  থাক্রস ম রিরন ক গু রল ক তৃ থক  প্র দত্ত  রেরক ৎ স া 

বস ো, বর াে  রন ণ থয় বস ো, ফাম থারস  বস ে া  এে াং  

কযারন্টন /সর সস্তাঁর া র বস ো  বথ সক। 

 

 অন্য র দসক ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি স র  বমা ট অরজথি  র া জসস্ব র  

মসধ্য  ৮৬ ৬৮. ৩৭  র মরল য়ন টাক া  ( ৭৭.৯ ৬ % ),  ১৯ ২৭.৫ ১  

রমরল য়ন ট াকা ( ১ ৭.৩৪ %) , ৫ ১৪ . ১১ রমরল য়ন টাকা  

(৪ . ৬২% ) এে াং ৮.৯ ০ র মরল য় ন টাকা ( ০. ০৮ %)  রাজস্ব 

আয় হস য়সি  থাক্রস ম রিরন ক গু রল ক তৃ থক  প্র দত্ত  রেরক ৎ স া 

বস ো, বর াে  রন ণ থয় বস ো, ফা ম থা রস  বস ে া এে াং ক যারন্ট ন /  

বরসস্তাঁরার  বস ো  বথসক । 

 5.10 Revenue Earned (sale of 
services/output)  
 

The total revenue (receipts from the sale of 

services) earned by the clinics was estimated at 

Tk. 9786.61 million and Tk. 11118.89 million 

for the years 2016-17 and 2017-18 respectively, 

with an annual growth of 13.61 %. Of total 

revenue in 2016-17, Tk. 7619.40 million 

(77.86%), Tk. 1670.23 million (17.07%), Tk. 

488.93 million (5.00%) and Tk. 8.05 million 

(0.08%) were collected from medical services, 

diagnostic services, pharmacy services and 

canteen/restaurant services respectively. 

  

On the other hand, out of total revenue earned in 

the financial year 2017-18, Tk.8668.37 million 

(77.96%), Tk.1927.51 million (17.34%), 

Tk.514.11 million (4.62%) and Tk.8.90 million 

(0.08%) were earned from medical services, 

diagnostic services, pharmacy services and 

canteen/ restaurant services respectively. 

 

Table 5.9: Revenue Earned (sale of services/output) 
(Million Tk.)

Types of services Revenue earned ( receipts) Percentage change 
2016-17 2017-18 

A. Medical services 
Outpatient department (OPD) 7138.8 8118.38 13.72 
Physiotherapy department 19.63 55.58 183.14 
Blood bank 244.12 254.19 4.13 
Ambulance service 25.76 32.10 24.61 
Emergency department 0 0 - 
Others medical services 191.09 208.12 8.91 
 Sub-total (A) 7619.40 8668.37 13.77 
B. Diagnostic services    
Pathology 937.30 1048.36 11.85 
X-ray 233.76 259.85 11.16 
ECG/EKG 117.86 133.2 13.02 
ETT 7.79 9.1 16.82 
Endoscopy/Colonoscopy 2.96 3.3 11.49 
Ultrasonography 280.26 369.71 31.92 
Eco/colour Doppler 24.74 26.59 7.48 
Others diagnostic 65.56 77.4 18.06 
Sub-Total (B) 1670.23 1927.51 15.40 
C. Pharmacy    
Value of medicine and other items 
sold  

488.93 514.11 5.15 

Sub-total (C) 488.93 514.11 5.15 
D. Cafeteria /canteen     
Value of food and related items sold 8.05 8.90 10.56 
Sub-total (D) 8.05 8.90 10.56 
Total (A+B+C+D) 9786.61 11118.89 13.61 
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৫ . ১ ১ অন্য ান্য প্রারপ্ত 

 

স াররণ  ৫ . ১০  বথসক  ব দখা   ায় , ২০১ ৬-১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮  

অথ থে ি সর র  ব মাট  অন্য ান্য  প্র ারপ্ত  ( সস ো  রেক্র য় হসি  প্র াপ্ত  

ন য়)  থ াক্রসম  ২১. ১১  রম রল য়ন টাকা  এোং  ২ ২. ৪৪  

রমরল য়ন  ট াক া এে াং ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার  ৬.৩ ০%।  

অন্য ান্য  প্র ারপ্ত র মসধ্য  বকে ল  ভ েন / অে কাঠাস মা,  ন্ত্র পারি  

ও স রঞ্জা মারদর  ভা ো  বথসক  প্র াপ্ত আয়   উৎ পাদসনর  

অাংশ ।   

 5.11 Other Receipts  
 

It is exposed from Table 5.10 that the total of 

other receipts (receipt not from the sale of 

services) was Tk.21.11 million and Tk. 22.44 

million for the financial years 2016-17 and 2017-

18 respectively, with an estimated 6.30 % annual 

growth. Among the different types of receipts, 

only the rental income (receivable) from 

buildings/ structures, machinery and equipment 

was the part of the output.  

 

Table 5.10: Other Receipts by Private Clinics 
(Million Tk.) 

Sources of receipts Other receipts  Percentage 

change 2016-17 2017-18 

Rental income from building/structure, machineries and equipment 1.94 1.98 2.06 

Rent for land 0.71 0.71 - 

Interest/Dividend 19.17 19.75 3.03 

Total 21.11 22.44 6.30 

 

৫ . ১ ২ বমাট অ রজ থি  রাজ স্ব / উৎপা দ 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  রিরন ক গু সলার  বম াট  

অরজথি  র া জস্ব (ভ াো প্র ারপ্ত স হ)  থাক্রস ম ৯৭৮ ৮.৫ ৫  

রমরল য়ন টাকা  ও ১১ ১২ ০. ৮৭  র মরলয়ন  টাক া  এে াং  ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধ ১ ৩. ৬১%।  অরজথি  ব ম াট রাজ সস্বর  ( উৎ পাদন ) 

মসধ্য, রেরক ৎ স া বস ো হসি প্র াপ্ত  রাজস্ব স ে থারর্ ক  ( ২ ০১৬-

১ ৭ অথ থে ি সর  ৭৭.৮৪ % এে াং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  

৭৭.৯ ৫ %), এর পসর  বর াে  রন ণ থয়  বস োর দ  প্র দান  কসর  প্র াপ্ত 

আয় ২ ০১৬-১ ৭ স াসল ১ ৭.০৬ % এোং ২০ ১৭-১৮ স াসল 

১ ৭.৩৩ %।  ২০১ ৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ উ ভয় েি সর ই  

ভাো  বথ সক  প্র াপ্ত আয়  স ে থরন ম্ন। 

 5.12 Total Revenue (output) Earned by 
Private Clinics  
 

The total revenue (including rental earnings) 

earned by private clinics was recorded at Tk. 

9788.55 million and Tk. 11120.87 million for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual growth of 13.61 

percent.Out of total revenue, revenue from the 

sale of medical services appeared to be the 

highest (77.84 % for 2016-17 & 77.95 % for 

2017-18), followed by revenue from the sale of 

diagnostic services (17.06 % for 2016-17 and 

17.33 for 2017-18). The revenue was the least 

from the rental income for both financial years 

2016-17 and 2017-18. 

 

Table 5.11: Total Revenue Earned 
(Million Tk.) 

 

Items of receipts / gross output Total revenue earned/output Percent changed 

2016-17 2017-18 

 Medical services 7619.40 8668.37 13.77 

Diagnostic services 1670.23 1927.51 15.40 

Pharmacy services  488.93 514.11 5.15 

Canteen/ Cafeteria services 8.05 8.90 10.56 

Rental receipts 1.94 1.98 2.06 

Total  9788.55 11120.87 13.61 
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৫ . ১ ৩  বে সরকারর রিরনসক মধ্যেি ী  বভাে 

 

 

মধ্যে িী  বভাে (আইরস) হসলা পে ও বস ো রদর  ব মাট  

ব্যয়,   া ইনপু ট রহসাসে  উৎ পা দ ন প্র রক্রয়ায় অে দান রাসখ ,  

িসে স্থ্ ায়ী  স ম্প স দর  ব্যে হার জরনি যয়  ইনপু ট র হসাসে  

রেরিি  হয়  না,   া রস্থ্ র মূলর্সন র  অে েয় (রস এফরস) 

রহসাসে  অ ন্তভু থি হ য়। প্র রিষ্ঠ াসনর (রিরন ক) প্র রিসেদন 

বথসক স রাস রর মধ্যে িী বভাে (আইরস) পাও য়া  ায়রন  

এোং রেরভন্ন িথ্য  আই সট ম বথ স ক রনসম্না িভাস ে মধ্যে িী  

বভাে প্রাক্ক লন করা হসয় সি।  

মধ্যে িী  ব ভাে = 

কাঁ োমা ল এে াং স রের াসহ র খর ে 

+ গ্যাস, জ্বালানী  এে াং রেদু যৎ  খ রে 

+  পারন ও পয়: রনষ্কাশ ন বস ো খ র ে 

+  স্থ্ ায়ী স ম্পসদর ভাে া ব্যিী ি অন্য ান্য বস ো ক্র য় 

+ ভা ো প্র দ ান 

 

পরেি ী পৃষ্ঠ ার  স ার রণ  ৫ . ১ ২  বথস ক ব দখা   া য়  ব , ২০১৬-

১৭ ও ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ব মাট ১৩৯ ৭ টি  বেস রক ারর  

রিরন সক র  মধ্যে িী  ব ভাে ( আ ইরস)   থাক্রস ম  ১৬৪১. ০২  

রমরল য়ন টাক া এে াং  ১৭৫ ০. ৬৪  রম রলয়ন  টাকা  এোং  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ৬.৬৮ %।  রন সে র   স াররণ  বথসক আরও  

প্র কাশ  পায়  ব , ২ ০১৬-১৭ ও  ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ব মাট  

১৩৯৭ টি  বেস রক ারর  রিরন সক র  অরি  রন ে থাপন  স ম্পরক থি  

মধ্যে িী  বভাে   থা ক্রসম  ৩. ৬১  রমরল য়ন টাকা  এে াং  ৩. ৪১  

রমরল য়ন টাকা ।  অথ থাৎ  প্র রি মা সস  প্র রি টি  রিরন ক  অরি-

রন ে থাপন  স াংক্র ান্ত  সুরযার  উপক রণ ক্রস য়র  জন্য   থাক্রস ম  

েসে ২১৫ . ৩৪  টাকা  এোং  ২০ ৩. ৪১  টাকা  ব্য য়  কসর,  া  

অরিক াসন্ডর  ফসল ঘস ট  াও য়া  যরি  হ্রাস  কর সি খুে ই  

অপ্র তুল েস ল মসন  হ য়।  অন্য রদসক, ে জথয  ব্যেস্থ্ া পনার  

বযসত্র ২০১ ৬-১৭ ও ২০১৭-১৮  অথ থে ি সর  রিরন ক প্র রি  

মারসক  মধ্যে িী  বভাে   থাক্র সম ে স ে  ৫ ২ ০. ৭৬  টাকা  

এোং ৫ ৭ ২. ৬৬  টাকা । 

 5.13 Intermediate Consumption of Private 
Clinics  
 

 Intermediate Consumption (IC) consists of 

goods and services consumed as inputs by a 

process of production excluding fixed assets 

whose consumption is recorded as the 

Consumption of Fixed Capital (CFC). 

Intermediate Consumption (IC) was not directly 

available from the accounting reports of the 

establishments (clinics) and therefore, it was 

calculated from different data items in the 

following principal groups. 

 

Intermediate Consumption = 

+ Cost of raw materials and supplies 

+ Cost of gas, fuel and electricity purchased 

+ Cost of water and sewerage services 

+ Purchase of services except rentals 

+Rental payments  

 

It is seen from Table 5.12 on the next page that 

the Intermediate Consumption (IC) for a total of 

1397 private clinics was estimated at Tk. 1641.02 

million and Tk. 1750.64 million for the financial 

years 2016-17 and 2017-18 respectively, with an 

annual growth of 6.68 %. The table also shows 

that the expenditure as intermediate consumption 

related to fire safety stood at only Tk. 3.61 

million and Tk. 3.41 million for financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively. This means 

that, on average, only Tk.215.34 and Tk.203.41 

were expended per clinic per month for fire 

safety, which seemed to be very inadequate to 

reduce the destruction caused by fire if any. At 

the same time, intermediate consumption related 

to waste management per clinic per month was 

estimated at Tk. 520.76 and Tk. 572.66 for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. 
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Table 5.12: Intermediate Consumption 
(Million Tk.) 

Type of expenditure Amount of expenditure 
( Intermediate consumption) 

Percent 
change 

2016-17 2017-18 

1. Operating cost    

A. Medical services    

Outpatient department (OPD) 143.74 157.57 9.62 

Physiotherapy department 58.75 62.44 6.28 

Others medical service 35.11 38.52 9.71 

 Sub-total (A) 237.60 258.53 8.81 

B. Diagnostic services    

Pathology 198.84 215.27 8.26 

X-ray 74.92 80.21 7.06 

ECG/EKG 20.35 23.12 13.61 

Ultrasonography 91.94 102.36 11.33 

Others 17.46 20.37 16.67 

Sub-total (B) 403.51 441.32 9.37 

C. Pharmacy    

 Purchase value of medicine and other items sold  429.05 405.82 -5.41 

Sub-total (C) 429.05 405.82 -5.41 

D. Canteen/ Cafeteria     

Purchase value of food and related items sold 0.39 0.43 10.26 

Sub-total (D) 0.39 0.43 10.26 

2. Administrative cost    

Electricity 116.87 140.98 20.63 

Water/Gas 20.17 22.65 12.30 

Transport and travel 30.72 36.44 18.62 

Taring/seminar/workshop 12.94 13.96 7.88 

Research and development 1.32 1.11 -15.91 

Repair and maintenance 41.74 48.87 17.08 

Directors’ board fee 2.39 4.15 73.64 

Telephone/internet/mobile 15.21 17.75 16.70 

Neat and clean 19.49 23.25 19.29 

Tiffin /refreshment 18.56 22.00 18.53 

Advertisement and publication 26.88 22.41 -16.63 

Business promotion 10.08 8.43 -16.37 

Insurance premium 4.08 4.40 7.84 

Fuel and petrol 25.31 29.61 16.99 

Printing and stationeries 43.09 48.58 12.74 

Legal fees and professional charge 10.75 10.31 -4.09 

News paper 4.11 4.43 7.79 

Audit fee 3.16 3.19 0.95 

Postage and stamp 13.34 14.42 8.10 

Recreation 2.93 3.17 8.19 

Treatment and medicine for staff members 6.54 7.24 10.70 

Doctors’ fee and commission 102.07 117.61 15.22 

Expenditure related to fire safety 3.61 3.41 -5.54 

Expenditure related to waste management 8.73 9.60 9.97 

Others 26.39 26.55 0.61 

 Sub-total (E) 570.47 644.54 12.98 

Grand-total (A+B+C+D+E)/ total intermediate 

consumption 

1641.02 1750.64 6.68 
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৫.১ ৪ বে সরকারর  রিরনক  রশসল্পর অন্য ান্য ব্য য় 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং ২ ০১ ৭-১ ৮  অ থ থে ি সর র  রে রভন্ন  র্ র সণ র  

অন্য ান্য  ব্যয় স াররণ  ৫ . ১৩ ব থস ক বদখা  া সে। ২ ০১ ৬-১ ৭ 

এোং ২০ ১ ৭-১ ৮ অ থ থে ি সর র  বম াট অন্য ান্য  ব্যয়   থাক্রস ম  

২৩৮.৪ ০  র মরলয়ন  টাক া এে াং  ২৭৭.৯ ৭  র মরলয়ন  টাক া ।  

বমা ট অন্য ান্য  ব্যসয়র মসধ্য বক েল মাত্র ভাো  োেদ  ব্যয়  

( রেরল্ডাং/ অে কাঠা সমা,  ন্ত্র পারি  ও স রঞ্জ ামার দর ভা ো )  

মধ্যে িী  ব ভাে র হসাসে রে সেরেি  হয়। 

 5.14 Other Expenditure of Private Clinics 
  
Other expenditure by types for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18, can be seen from 

Table 5.13 below. The total of other expenditure 

appeared to be Tk. 238.40 million and Tk. 277.97 

million for the years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. Out of total other expenditure, only 

the rental income (rental income from buildings, 

machinery and equipment) was considered to be 

intermediate consumption.  

 

Table 5.13: Other Expenditure of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Items of expenditure 2016-17 2017-18 Percent changed 

Tax 54.68 55.86 2.16 

Rental for building/structure, machineries and equipment 162.00 197.26 21.77 

Rent for land 3.69 3.70 0.27 

Interest/Dividend 6.94 8.42 21.33 

Others (not elsewhere classified) 11.09 12.74 14.88 

Total 238.40 277.97 16.60 

 

৫ . ১ ৫ বে সরকারর  রিরনক রশসল্পর বমাট মধ্যেিী  

বভাে 

 

২০১ ৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ১৩৯৭ টি  বেস রক ারর  

রিরন সকর  বম াট মধ্যে িী  বভ াে  থাক্রসম ১ ৮০৩. ০২  

রমরল য়ন ট াকা  এে াং ১৯৪ ৭. ৯ ০ র মরল য়ন টাকা ,   ার  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ৮.০৪ %।  ২ ০১৬-১৭ ও  ২০১৭-১৮  

অথ থে ি সর  প্র রি মাসস  প্র রি টি  রিরন সকর মধ্যে িী  বভাে  

(আইরস) ে স ে  থাক্রস ম ১ ০৭৫ ৫ ৩. ০৯ ট াকা এে াং  

১১৬১৯৫ . ৪২ ট াকা । 

 5.15 Total Intermediate Consumption of 
Private Clinics  
 

The total intermediate consumption was 

estimated at Tk. 1803.02 million and Tk. 1947.90 

million for the years, 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual growth of 8.04 

percent. Intermediate Consumption (IC), on 

average, per clinic per month appeared to be Tk. 

107553.09 and Tk. 116195.42 for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively.  

 

Table 5.14: Total Intermediate Consumption 
(Million Tk.) 

Item of expenditure Expenditure Percent changed 

2016-17 2017-18 

Medical services 237.60 258.53 8.81 

Diagnostic services 403.51 441.32 9.37 

Pharmacy services  429.05 405.82 -5.41 

Canteen/ Cafeteria services 0.39 0.43 10.26 

Administrative cost 570.47 644.54 12.98 

Rental Income (payable) 162.00 197.26 21.77 

Total   1803.02 1947.90 8.04 
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৫ . ১ ৬ স্থ্ লূ মূ ল্য সাংস াজ ন 

    

স্থ্ লূ উৎ পাদ  এোং  মধ্যে িী  বভ া সের  পাথ থক যই হসলা  স্থ্ ূল 

মূল্য  স াংস া জন (র জরভ এ)।  স্থ্ ূল মূল্য  স াংস  াজন  

রনম্নরলরখি  সূস ত্রর র ভরত্তসি  রনরূ পণ  ক র া  হয় : 

 
 

স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস  াজন  = স্থ্ ূল  উৎ পাদন  - মধ্যে িী  ব ভাে  

 

রনসম্নর  স াররণ  বথসক বদখা   ায়  ব , ২ ০১৬-১৭ ও ২০১৭-

১৮ অথ থে ি স র  ব মাট ১ ৩৯৭ টি  ব েস রক ারর রিরন সকর  স্থ্ ূল  

মূল্য স াংস া জন  (রজর ভএ)   থা ক্রসম ৭৯ ৮৫. ৫ ৩ রমর লয়ন  

টাকা এে াং ৯১ ৭২. ৯৭  রমর লয়ন  টাকা ।  জররসপর  ফলাফ ল  

অনুস াসর, এটি ও  স্পষ্ট  ব ,  ২ ০১ ৭-১৮  অথ থে ি সর  

বেস রক ারর রিরন ক  রশ সল্পর  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস াজসনর  

প্র বৃ রদ্ধর হার  ১ ৪. ৮৭ %।  ২ ০ ১৬-১ ৭ এোং ২০ ১ ৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র রি মাসস প্র রি টি  রিরন সকর  স্থ্ ূল মূ ল্য  

স াংস াজন   থাক্রস ম ৪৭ ৬ ৩৪৯ . ৯২ টাকা  এোং  

৫ ৪৭১ ৮২. ৬৫ টাকা ।   

 5.16 Gross Value Added  
 

The Gross Value Added (GVA) was calculated 

as the difference between the gross outputs and 

the intermediate consumption. Total gross value 

added was calculated based on the following 

formula: 
 

Gross value added = Gross output - 

Intermediate consumption. 
 

 It is revealed from the following table that the 

Gross Value Added (GVA) was Tk. 7985.53 

million and Tk. 9172.97 million for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. 

According to survey findings, it is also evident 

that the clinic industry in the private sector 

witnessed tremendous growth of 14.87 %. Gross 

value added per clinic per month was recorded at 

Tk. 476349.92 and Tk. 547182.65 for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively.  

 

Table 5.15: Gross Value Added of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Type of aggregates 2016-17 2017-18 Percent changed 

Total gross output (GO) 9788.55 11120.87 13.61 

Total intermediate consumption (IC) 1803.02 1947.90 8.04 

Gross Value Added (GVA) 7985.53 9172.97 14.87 
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৫ . ১ ৭  স্থ্ লূ মূ ল্য সাংস াজ সন শ্রম অাংশ 

 

প্র রি ষ্ঠ াসন  ক ম থর ি  ব মাট জনেলসক  প্র দত্ত  বেি ন ও  

ভািাসক স্থ্ ূল  মূল্য  স াংস  াজন  দ্বারা ভাে কস র স্থ্ ূল  মূল্য  

স াংস াজসন শ্রম অাংশ পা ওয়া  া য়।  স্থ্ ূল মূ ল্য  

স াংস াজসন র ে াজার মূল্য  হসি   উৎ পা দন ও আ ম দারনর  

উপর রনট কর  ে াদ র দসয়  পর রোলন উদ্বৃত্ত ( পরর ে ালন  

মুনাফা ) রনরূ পণ কর া হসয় সি ,  া আসয়র  স মরষ্টসক  

ফযা ক্ট্র ব্যসয়  রূ পান্তর  ক স র ।  অ প্র ি যয  ক র  ( ভতু থরক  ো দ  

রদসয় ) বকান ও  র্র সণর মূলর্ন  ে া শ্র ম আসয়র  প্র রিরন রর্ত্ব  

কসর না ।  িাই  এটি  েণ না ক রা উর েি  নয় ।  স্থ্ ূল মূ ল্য  

স াংস াজসন  শ্রম  অাংশ  এে াং  মূল র্ ন  অ াংশ  গুরু ত্ব পূ ণ থ ক ার ণ  

এরা আস য়র েণ্টন  এে াং লে ষস ম্যর  েরি-প্র কৃরি র উপর  

আসলাকপ াি কসর । 

 

রনসের স াররণ বথসক ব দখা  ায় ,  ২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস াজ সন  শ্রম  অাংশ ও  মূ লর্ন  অাংশ   থাক্রস ম  

৫ ৭.০৮%  এে াং ৪ ২. ৯২ % ।  অন্য র দসক, ২০১ ৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস া জস ন শ্রম  ও মূলর্ন  অাংশ  

 থাক্রসম  ৫ ৬.৩০ % এোং  ৪৩. ৭ ০%। 

 

 

লযণী য় ব ,  ২০১৭-১৮  অথ থেি স র রিরন ক  রশ সল্প স্থ্ ূল  মূল্য  

স াংস াজসন  শ্র ম অাংশ  ০. ৭ ৮ শ িাাংশ পস য়ন্ট হ্রাস  

বপস য়সি,  এে াং  মূ লর্ ন  অাংশ ০ . ৭৮ শ িাাংশ  পসয়ন্ট  বৃ রদ্ধ  

বপস য়সি ।  এখাসন  উৎ পা দন  ও  আমদ ারনর উপর  কর  শূন্য  

েসল র্র া হসয়সি। 

 5.17 Labour Share of Gross Value Added  
 

The labour share of Gross Value Added (GVA) 

was obtained by dividing the total compensation 

paid to employees by gross value added. 

Operating surplus (operating profit) was 

calculated by removing net taxes on production 

and imports from the gross value added at market 

prices covering the income aggregates to factor 

cost. Indirect taxes (net of subsidies) do not 

represent any kind of return to capital nor to 

labour and therefore should not be counted. The 

labour share, as well as capital share of gross 

value added, is important as they highlight on the 

pattern of income distribution and inequality.  
 

 

 

As can be seen from the table below, the labour 

share and capital share of the Gross Value added 

(GVA) for private clinics appeared to be 57.08 % 

and 42.92 % respectively for the financial year 

2016-17. On the other hand, the labour share and 

capital share of the Gross Value added (GVA) 

stood at 56.30 % and 43.70 % respectively, for 

the financial year 2017-18.  

 

 

It is also interesting to note that the labour share 

of the gross value added in the private clinics 

declined by 0.78 percentage point, while the 

capital share of gross value added increased by 

0.78 percentage point in the financial year 2017-

18. It should be noted that the value of taxes on 

production and imports in the value added 

appeared to be zero.  
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Table 5.16: Labour Share of Gross Value Added of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Year Gross Value 

added  

Wages and 

salaries paid to 

employees  

 

Operating 

surplus  

Labour share as % 

of gross value 

added 

Capital share 

as % of value 

added 

2016-17 7985.53 4558.47 3427.06 57.08 42.92 

2017-18 9172.97 5164.16 4008.81 56.30 43.70 

 

Year 2016-17 Year 2017-18

57.08 56.3

42.92 43.7

Chart 5.5:  Labour share and capital share of value added (%)

Labour share Capital share

 
 

৫ . ১ ৮  বে সরকারর রিরনসক কম থোরর  প্ররি  উৎপা দন 

 

 

ক ম থোরর  প্র রি উৎ পা দন ( অ র জথি  আ য়)  একটি  অথ থপূ ণ থ 

রেসিষণা ত্মক প্র রক্রয়া।  ক ারণ  বক ান  ফ াম থ ( অথ থন ন রি ক  

ইউরন ট ) ি ার  ক ম থোরর সদর সক  কি টা  দযি ার  স াসথ  

ব্যেহার কসর এটি  ি া রন র্ থার ণ  ক সর ।  এ বযস ত্র উচ্চ  

অনুপ াি বৃ হত্তর  উ ৎ পা দন শ ী লি া রন সদ থশ  ক সর ।  রিরন সকর  

বমা ট উৎ পা দন সক এর  ক ম থে ারর র স াংখ্যা দ্বা রা  ভাে কসর  

প্র রি ক ম থোরর র  উৎ পা দন ( অরজথি  রাজস্ব ) রনরূ পণ কর া  

হসয়সি।  এই  গুরু ত্ব পূ ণ থ অনুপ া ি টি  পরর মা প ক সর  ব , 

প্র রিটি  ক ম থোরর  রিরন সকর  জন্য  েসে  রক  পররম াণ  রা জস্ব  

স াংগ্রহ কসর সিন ।   

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর র  প্র রি  ক ম থোর র র  

মারসক  েে  উৎ পা দন ( অ র জথি  রাজ স্ব)   থাক্রস ম 

৪১ ১২৯.০৫ টাকা এোং ৪৪ ০৬৫. ৩৯ টাকা।   

 5.18 Output per Employee in Private 
Clinics  
 

Output (revenue earned) per employee is a 

meaningful analytical tool as it measures how 

efficiently a firm (economic unit) utilizes its 

employees. A higher ratio indicates greater 

productivity. Output (revenue earned) per 

employee was calculated as clinics’ total output 

(revenue earned) divided by the number of total 

employees. This important ratio approximately 

measured how much money each employee 

generated in the clinics.  

 
 

The average output (revenue earned) per 

employee per month was estimated Tk.41129.05 

and Tk. 44065.39 for the financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively. 
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Table 5.17: Output per Employee in Private Clinics 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

Total number of 

employees 

 Output per 

employee per year 

Output per employee per month 

(Tk.) 

2016-17 9788.55 19833 0.49 41129.05 

2017-18 11120.87 21031 0.53 44065.39 

 

৫ . ১ ৯ বে সরকারর রিরনসক  কম থোরর  প্ররি  মূ ল্য 

সাংস াজ ন 
 

বক ান  স াংস্থ্ া  ি ার  ক ম থো রর সদর  দযি া র কি টুকু  ব্যে হার  

কর সি িা র  একটি  আদশ থ প রর মাপ  হস লা ক ম থোরর  ক তৃ থক  

মূল্য  স াংস া জন ।   

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  রিরন ক  রশ সল্পর  প্র রি  

ক ম থোরর র  মারসক  েে  মূ ল্য স াংস  াজসনর  পরর মাণ  থ াক্রসম  

৩৩৫ ৫ ৩. ২১ ট াকা এে াং ৩ ৬৩ ৪৭. ০২ টাকা।  এটাও  সু স্পষ্ট  

ব  পূ ে থে ি ী  ে ি সর র  (২ ০১৬-১৭)তুলন ায়  ২ ০১৭-১৮ েি সরর  

ক ম থোরর  প্র রি ে ে মূ ল্য স াংস  াজন বেরশ   া শ্রর মসকর  

ক্র মে র্ থমান  উৎ পা দন শ ী লি ার  প ররোয়ক । 

 5.19 Value Added per Employee in 
Private Clinics  
 

Value added per employee is an outstanding 

measure of the extent to which a firm is 

utilizing its employees’ strength. 

  
The average value added per employee per 

month for private clinics was recorded at Tk. 

33553.21 and Tk. 36347.02 for the years, 2016-

17 and 2017-18 respectively. It is also 

interesting to note that the average value added 

per employee per month was higher in 2017-18 

compared to the previous year (2016-17), 

which was positively suggestive of the rising 

productivity of labour.  

 
Table 5.18: Value Added (gross) per Employee 

(Million Tk.) 

Year Value added 

(gross) 

Total number of 

employees 

Value Added 

per employee 

per year 

Value added per 

employee per month  

(Tk.) 

2016-17 7985.53 19833 0.40 33553.21 

2017-18 9172.97 21031 0.44 36347.02 

 

৫ . ২০  বে সরকারর প্ররি রিরনসকর  রেপরীসি  উৎপাদন 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি ম াসস রিরন ক 

প্র রি েে উৎ পা দন   থাক্র সম  ৫ ৮৪১৬৬.৬৭  টাকা  এ ে াং 

৬৬৩৩৭ ৮.০৭ টাকা।  জ ররসপ র ফলা ফল বথ সক এটি ও  

স্পষ্ট ব  রিরন ক গু রল ২ ০১৬-১৭ স াসলর  তুলন ায়  ২ ০১৭-

১৮ স াসল  বেরশ  পরর মাসণ  উৎ পা দন কসরসি । 

 5.20 Output per Private Clinic  
 

The average output per clinic per month was 

Tk. 584166.67 and Tk. 663378.07 for the 

financial year 2016-17 and 2017-18 respectively. 

It is very much clear from the findings of the 

survey that the clinics produced a greater 

quantity of output in 2017-18 compared to 2016-

17.  
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Table 5.19: Output per Private Clinic 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

 Number of 

clinics 

 Output per clinic 

per year 

 

Output per clinic 

per month 

(Tk.)  

2016-17 9788.55 1397 7.01 584166.67 

2017-18 11120.87 1397 7.96 663378.07 

 

৫.২১ বে সরকারর রিরনক প্র রি মূ ল্য সাংস াজ ন  

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি মাসস রিরন ক  

প্র রি েে মূ ল্য স াংস াজন  থ া ক্রসম ৪৭৬ ৩৪৯ . ৯২ ট াকা 

এোং ৫ ৪৮৪ ৩ ৬.৫ ৩ টাকা ,  ার  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ৫ . ১৩  %। 

 5.21 Value Added per Private Clinic 
 

The average value added per clinic per month 

stood at TK. 476349.92 and Tk. 548436.53 for 

the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual increase of 15.13 %.  

 

Table 5.20: Value Added per Clinic 
(Million Tk.) 

 

 

Value added Total number of clinic Value added per 

clinic per year 

Output per clinic per 

month  

2016-17 7985.53 1397 5.72 476349.92 

2017-18 9172.97 1397 6.58 548436.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

ষ ষ্ঠ অধ্য ায় Chapter VI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বে ন্টাল রিরনক Dental Clinics 
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ষ ষ্ঠ অধ্য ায় 

বেন্ট াল র ির নক 

 Chapter VI 

Dental Clinics 

ভূরমকা 

 

বেন্টাল  রিরন ক  হ ’ ল  ে র হরে থভাে ী য় বরাে ী সদর  দাঁসির  

রেরকৎ স া, মুখ  েহ্বর  এোং এর কাঠাসম া স াংর িষ্ট  রে রকৎ স া  

বস োর জন্য একটি  রে রকৎ স া বকে ।  এ  অধ্য াসয়  

বেস রক ারর  দন্ত  র েরকৎ স া বকে স মূসহর উৎ পা দন, মধ্যে িী  

বভাে  এে াং  মূল্য  স াংস  াজন  স ম্পরক থি  অেস্থ্ া  ে ণ থন া  ক র া 

হসয়সি। 

 

৬. ২ বে সরকারর বে ন্টাল রিরনসকর  মারলকানা 

 

 ে ি থমাসন  বমা ট  ৮৩৯  টি  রনে রন্ধ ি  বেন্ট াল  রিরন ক  ব দসশর  

জনে ণসক স্বাস্থ্ যসস ো  র দসয়   াসে ।  বমা ট  বেস রক ারর  

বেন্টাল  রিরন সকর  মসধ্য  ৭ ৬৯ টি  (৯১. ৬৬  %) ব্যর ি 

মারলকানার্ী ন  ো  একক  মার ল কান ার অর্ী সন পররে ারলি  

হসে ।  অ াংশী দারী  মা রলকানা র অর্ী সন পর রোর লি  

বেস রক ারর বেন্টাল  রিরন সকর  স াংখ্যা ৬০টি  (৭. ১৫  % )।  

বমা ট ৭  টি  (০. ৮৩ %)  বে স রক ারর  বেন্টা ল  রিরন ক   

রলরমস টে বকাম্পারনর  অর্ী সন  পরর োরলি  হসে ।  ো রক 

৩টি  (০.৩৬ %)  বেন্টা ল  র িরন ক  অন্য ান্য  র্র সণর  

মারলকানা য় পরর োরলি ।  রনসম্নর  স াররণ  বথসক বদখ া  ায়  

ব ,  অ রর্ক াাংশ  (৯১ . ৬ ৬% )  বে স রক ারর বেন্টা ল  রি রনক  

ব্যরি  মার লকান া য়  পরর োর লি হ সে । 

 Introduction 
 

The dental clinic is a medical point for services 

relating to the outpatient treatment of the teeth, 

oral cavity, and associated structures. This 

chapter outlines the finding regarding output, 

intermediate consumption and value added of the 

private dental clinics.  

 

6.2 Ownership of Private dental Clinics  
 

Currently, a total of 839 registered dental clinics 

are providing healthcare services to the people of 

the country. Out of this total, 769 (91.65%) were 

individually owned or operated under single 

ownership. The number of private clinics under 

the partnership was found to be 60 (7.15%). At 

the same time, a total of seven clinics (0.83%) 

were found to be operated under the private 

limited company. The remaining 3 clinics (0.36 

%) were accounted for another category of 

ownership. It is revealed from the following table 

that the vast majority (91.66 %) of the private 

dental clinics belonged to the category of 

individual ownership.  

 

Table 6.1 Ownership of Private Dental Clinics 
 

  Type of ownership Number of clinics Percentage distribution 

Individual ownership 769 91.66 

Partnership 60 7.15 

Private Ltd. company  7 0.83 

Others 3 0.36 

Total 839 100.00 
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৬. ৩  বে সরকারর বে ন্টাল রিরনস কর  প্রবৃ রদ্ধ 

 

রনসম্নর  স াররণ  বথসক  বেন্টাল  র িরন সক র  রেকাশ  এে াং  এর  

প্র বৃ রদ্ধ  স ম্পসক থ একটি  র্ারণ া  পা ওয়া  া য়।  রন স ের স াররণ  

প থাসলা েন া ক স র  ব দখা   ায় ব , েি  কসয়ক দশ সক  

বেন্টাল  রিরন সক র  স াংখ্যা  উস ে খস াগ্যভাসে  বৃ রদ্ধ  ব পসয়সি  

এোং এট াও সুস্পষ্ট ব  বেস রক ারর  বেন্টাল  রিরন ক   

োাংলাস দসশর  একটি  স ম্প্র স ারণ শ ী ল এে াং দ্রুি  ে র্ থন শ ী ল 

রশ ল্প । 

 6.3 Growth of Private Dental Clinics  
 

An idea about the expansion and growth of dental 

clinics can be seen from the following table. A 

closer look at the following table shows that over 

the last couple of decades, there has been an 

explosive growth in the number of dental clinics 

and it seems that private dental clinics industry is 

a booming and fastest growing industry in 

Bangladesh.  

 

Table 6.2: Growth of Private Dental Clinics 
 

Year of inception  

( calendar year) 

Number of Dental 

Clinics 

Cumulative number Percentage distribution  

Before 1990 45  45 - 

1990- 1994 14 59 31.11 

1995- 1999 29  88 49.15 

2000-2004 34  122 38.64 

2005-2009 181  303 148.36 

2010-2014 230  533 75.91 

2015-June,2018 306  839 57.41 

Total 839  -  
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Chart 6.1 : Growth of  Private Dental Clinics (Cumulative number)
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৬. ৪ ৩ ০ জুন ২০১ ৭ িাররসখ  বে সরকারর বে ন্টাল  

রিরনসক  কম থর ি  জন েসলর  আকার 

 

 জররসপর  ফলা ফল  অ নুস াসর, ৩০  জুন  ২ ০১ ৭  িাররসখ  

৮৩৯টি  বেস রক ারর বেন্টাল  রিরন সক  ক ম থর ি  ব মাট  

জনেসলর  স াংখ্যা  ৪৩৪ ২  জ ন।  িন্ম সধ্য,  ৩৭ ৮৪  জন  

( ৮৭.১৫ %)  পূ ণ থক ালী ন  এে াং  ৫ ৫ ৮  জন  ( ১ ২. ৮৫ %)  

খন্ড কালী ন । 

 6.4 Employment Size of Private Dental 

Clinics as on 30 June 2017 
 

According to the survey findings, the total 

number of people employed in 839 private dental 

clinics was 4342 as on 30 June 2017. Of them, 

3784 (87.15 %) were full-time and 558 (12.85 %) 

were part-time employees.  

 

Table 6.3: Employment Size in Private Dental Clinics 
 

Types of employees Number of employees ( as on 30 June2017) 

Full time Part time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician 451 214 665 20 4 24 

Dental surgeon 1345 347 1692 241 74 315 

Physiotherapist 11 0 11 0 0 0 

Pathologist 18 0 18 0 0 0 

Nurse 18 35 53 0 0 0 

Medical technologist 224 14 238 20 0 20 

Paramedical 10 6 16 0 0 0 

Hospital management/ Administrative management 327 28 355 23 0 23 

Engineers 3 0 3 0 0 0 

Man power related to ICT 11 0 11 0 0 0 

Sanitation & house keeping 65 10 75 0 0 0 

Driver (transport/ambulance) 9 0 9 0 0 0 

Manpower related to waste management 36 15 51 22 7 29 

Security staff 47 0 47 29 0 29 

Manpower related to fire safety 21 0 21 22 0 22 

Cleaner 21 0 21 0 0 0 

Others 153 149 302 51 38 89 

Sub-Total (A) 2770 818 3588 428 123 551 

B. Other services        

Manpower engaged in pharmacy 174 7 181 7 0 7 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 16 0 16 0 0 0 

Sub-total (B) 190 7 197 7 0 7 

Total (A+B) 2960 825 3784 442 123 558 
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৬.৫ ৩০  জুন  ২০১ ৮ িাররসখ বে সরকারর বে ন্টাল 

রি রন স ক কম থর ি  জ ন ে সল র  আকার 

 

জররসপর ফলা ফল অনুস াসর, ৩০ জুন ২০১ ৮ িাররসখ  

৮৩৯টি  বেস রক ারর  রিরন সক  ক ম থর ি  বমা ট  জনেসলর  

স াংখ্যা ৪ ৩৭৩  জন। এসদর  মস ধ্য ৩৮১৫  জন  ( ৮৭.২৪ %)  

পূ ণ থক ালী ন  এে াং ৫ ৫ ৮  জন  ( ১ ২. ৭৬% ) খন্ড কালী ন । 

 6.5 Employment Size in Private Dental 

Clinics as on 30 June 2018  
 

According to this survey, total number of persons 

employed in 839 private dental clinics was 4373 

as on 30 June 2018. Of this total, 3815 (87.24%) 

were full-time and 558 (12.76 %) were part-time 

employees. 

 

Table 6.4: Employment Size in Private Dental Clinics as on 30 June 2018 
 

Types of employees 

 

Number of employees ( as on 30 June,2018) 

Full -time Part -time 

Male Female Total Male Female Total 

A. Medical services 

Physician 455 214 669 20 4 24 

Dental surgeon 1352 347 1699 241 74 315 

Physiotherapist 11 0 11 0 0 0 

Pathologist 18 0 18 0 0 0 

Nurse 18 39 57 0 0 0 

Medical technologist 227 14 241 20 0 20 

Paramedical 10 6 16 0 0 0 

Hospital management/ Administrative 

management 

330 28 358 23 0 23 

Engineers 3 0 3 0 0 0 

Man power related to ICT 11 0 11 0 0 0 

Sanitation & house keeping 68 10 78 0 0 0 

Driver (transport/ambulance) 9 0 9 0 0 0 

Manpower related to waste management 36 15 51 22 7 29 

Security staff 47 0 47 29 0 29 

Manpower related to fire safety 21 0 21 22 0 22 

Cleaner 24 0 24 0 0 0 

Others 156 149 305 51 38 89 

Sub-Total (A) 2796 822 3618 428 123 551 

B. Other services        

Manpower engaged in pharmacy 174 7 181 7 0 7 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 16 0 16 0 0 0 

Sub-total (B) 190 7 197 7 0 7 

Total (A+B) 2986 829 3815 435 123 558 
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৬.৬ বে সরকারর বে ন্টাল রিরনস কর  পূণ থকালীন 

জন েসলর  ললরিক রেভাজ ন 

 

জররসপর  ফলা ফল  হসি  ব দখা   া য় ব ,  বেস রক ারর  বেন্ট াল  

রিরন সক  ক ম থর ি  ( ফাস ম থরস  এে াং ক যান টি সন  ক ম থর ি  

জনেল োস দ)  জনেসলর  ম সধ্য  পু রু ষ জনে ল বেরশ ,  া 

৩০ জুন ২০১৭   ি াররসখ ৭৭.২ ৪ % এে াং ৩ ০ জুন ২০১ ৮  

িাররসখ ৭৭. ২৮ % রিল।   

 

এটি  আরও সু স্পষ্ট ব , পু রু ষ ক মীরা স্বাস্থ্ যসস োর প্র ায় স ে  

র্র সণর ব পশ ায়  স াংখ্যাের রষ্ঠ, অন্য রদসক ন ারস থাং ব পশ ায়  

নার ী সদর উসেখ স াগ্য  স াং খ্যাে ররষ্ঠি া  (৩ ০  জুন  ২ ০১৭  

িাররসখ ৬ ৬.০৪ % এে াং ৩ ০ জু ন ২ ০১৮ িা ররসখ ৬৮. ৪২  

%)  রসয়সি। 

 

 

 

৩০ জুন ২০১৭ িা ররসখ ব মাট র েরকৎ স কসদ র ম সধ্য পু রু ষ 

৬৭.৮২  %  এে াং নার ী  ৩২. ১৮  %, অন্য রদসক ৩০ জুন  

২০১ ৮ িারর সখ পুরু ষ ৬ ৮.০১  %  এোং  নার ী  ৩১. ৯৯% ।   

 

৩০  জুন  ২ ০১৭  িাররখ  এে াং ৩০  জুন  ২ ০১৮  িাররসখ  

বেস রক ারর ব েন্টাল রি রনক গুসল া সি  ক ম থর ি  বমা ট বেন্ট াল  

স াজথসন র  মসধ্য  নার ী   থা ক্রসম ২ ০. ৫ ২%  এে াং  

২০. ৩৮ %।   

 

৩০  জুন  ২ ০১৭  ি াররখ  এে াং ৩০  জুন  ২ ০১৮  িাররসখ  

বেস রক ারর বেন্টাল  রিরন ক গুসলাসি  ক ম থর ি  বমা ট  

বস রেকা র  মসধ্য  নার ী   থা ক্রসম ৬৬. ০৪%  এোং  

৬৮. ৪২ %। 

 6.6 Gender Composition of full-time 
Employees in Private Dental Clinics  
 

The survey revealed that the males’ share of 

employment (excluding employees in the 

pharmacy and canteen) in private dental clinics 

was high, with an estimated 77.24 % of the 

employees as on 30 June 2017, against 77.28 % 

as on 30 June 2018. 

 

 It is also obvious that male workers were the 

majority of almost all types of healthcare 

occupations, while females were in the vast 

majority (66.04% as on 30 June 2017 and 68.42 

% as on June 2018) in nursing.  

 

 

 

Out of total doctors, males shared 67.82 % and 

females shared 32.18 % as on 30 June 2017, 

against 68.01% and 31.99 % as on 30 June 2018.  

 

Among dental surgeons, females shared 20.52% 

and 20.38 % respectively as on 30 June 2017 and 

30 June 2018.  

 

 

Out of total nurses, female represented 66.04 % 

and 68.42 % as on 30 June 2017 and 30 June 

2018 respectively.  
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Table 6.5: Gender Composition of Employees in Private Dental Clinics 
 

Types of employees 2016-17 2017-2018 

Male  

(%) 

Female  

(%) 

Male 

 (%) 

Female 

(%) 

A. Medical services  

Physician/doctor 67.82 32.18 68.01 31.99 

Dental surgeon 79.49 20.52 79.62 20.38 

Physiotherapist 100.00 0.00 100.00 0.00 

Pathologist 100.00 0.00 100.00 0.00 

Nurse 33.96 66.04 31.58 68.42 

Medical technologist 94.12 5.86 93.80 6.2 

Paramedical 62.50 37.50 62.50 37.5 

Hospital management/ Administrative 

management 

92.37 7.91 92.18 7.82 

Engineers 100.00 0.00 100.00 0.00 

Man power related to ICT 100.00 0.00 100.00 0.00 

Sanitation & house keeping 86.67 13.33 87.18 12.82 

Driver (transport/ambulance) 100.00 0.00 100.00 0.00 

Manpower related to waste 

management 

70.59 29.41 70.59 29.41 

Security staff 100.00 0.00 100.00 0.00 

Manpower related to fire safety 100.00 0.00 100.00 0.00 

Cleaner 100.00 0.00 100.00 0.00 

Others 50.66 49.34 51.15 48.85 

Subtotal (A) 77.24 22.81 77.28 22.72 

B. Other services      

Manpower engaged in pharmacy 95.60 3.85 95.60 4.4 

Manpower engaged in 

canteen/cafeteria 

100.00 0.00  100.00 0.00 

Sub-total (B) 95.96 3.54 95.96 4.04 

Total (A+B) 78.22 21.80 78.29  21.71 
 

 

Doctor Dental surgeon Nurse Total

68.01
79.62

31.58

78.29

31.99
20.38

68.42

21.71

Chart 6.2 :  Gender composition of  full-time employees (%) 

Male Female
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৬.৭ ব ে সর কারর  ব ে ন্টাল  রি রনস কর  কম থসাংস্থ্ ান ব্যয় 

 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  বে স র ক ারর  বেন্ট াল 

রিরন সক  ক ম থর ি  োকুররজী ে ী সদর সক (স কল প্র কার  

ক ম থজী ে ী )  ব মাট  প্র দত্ত  বেি ন ও  ভাি ারদর  (সেি ন, মজুরর 

এোং  অন্য ান্য  সু স ােসু রের্ া)  পর রমাণ   থাক্রস ম  ১০ ২৭.৫ ৪ 

রমরল য়ন  টাক া এে াং ১ ০৯১. ৩ ৩  রম রলয়ন  টাকা ,  ার  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ হার  ৬. ২১  %। 
 

 ২ ০১৬-১৭ এে াং  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বেন্ট াল  রিরন ক  

রশ সল্প  ক ম থর ি  ( ফাস ম থরস  এে াং ক যারন্ট সন  ক ম থর ি  ক ম থোরর  

োসদ)  প্র রি  ক ম থে ারর র ( খে ক ালীন  ক ম থোরর স হ স কল  

র্র সণর  ক ম থোরর ) প্র াক্ক রলি মার স ক েে বেি ন  থা ক্রসম  

২০ ২৮৩. ৮ ৬  টাকা  এে াং  ২১ ৩ ৯২.২ ২ টাকা।  ২ ০১ ৬-১৭ 

অথ থে ি সর র  তু লন ায়  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি  ক ম থোরর র  

মারসক  েে  বেি ন  ৫ . ৪ ৬%  বৃ রদ্ধ  বপ সয়সি । 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর ফাসম থরস সি  ক ম থর ি  

ক ম থোরর  প্র রি  ম ারসক  ে ে বে িন   থাক্রস ম  ৮২ ৮৪ . ৫ ৭ 

টাকা এোং ৮৬৯ ৬.৮১  টাক া ।  এই িথ্য ব থসক ব দ খা  া য় 

ব ,  এক  েি সর  ফাসম থরস সি  ক ম থর ি  ক ম থোরর স দর  ম ারসক  

ে ে বেি ন  ৪ . ৯ ৮ % বৃ রদ্ধ  ব পসয় স ি ।   

 

অন্য রদসক ২ ০১৬-১৭ এোং ২০ ১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  ক য ারন্ট সন  

ক ম থর ি  প্র রি  ক ম থোরর র  মারস ক  ে ে বেি ন  থ াক্রসম  

৭২৯১. ৬৭  টাক া এে াং  ৭৭৬ ০ . ৪ ২ ট াকা ,   ার  ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধ হার  ৬.৪ ৩ %। 

 6.7 Employment Cost of Private Dental 

Clinics  
 

The total amount paid (salaries, wages and other 

benefits) to the employees (all types of working 

people) was estimated at Tk. 1027.54 million in 

2016-17 and Tk. 1091.33 million in 2017-18 

with an overall annual increase of 6.21 percent . 

  

The average salary per month per employee (all 

types of employees including part-time 

employees) engaged in dental clinics (excluding 

pharmacy and canteen) was estimated at Tk. 

20283.86 and Tk. 21392.22 for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. The 

average monthly salary per employee was 

increased by 5.46 percent in 2017-18 over the 

previous year 2016-17.  

 

At the same time, the average monthly salary per 

employee engaged in pharmacy appeared to be 

Tk. 8284.57 and Tk. 8696.81, respectively, for 

the financial years, 2016-17 and 2017-18. This 

information suggests that the average monthly 

salary per employee was increased by 4.98 

percent over a year.  

 

On the other hand, the average monthly salary 

per employee engaged in the canteen was 

increased from Tk. 7291.67 in 2016-17 to Tk. 

7760.42 in 2017-18, with an annual expansion of 

6.43 percent.  

 

Table 6.6: Employment Cost of Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Types of economic units 2016-17 2017-18 Percentage change 

Hospital 1007.45 1070.21 6.23 

Pharmacy 18.69 19.62 4.98 

Canteen  1.40 1.49 6.43 

Total 1027.54 1091.33 6.21 
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৬.৮  পূণ থকাল ীন  কম থোরর স দর  কম থসাংস্থ্ াস ন র প্রবৃ রদ্ধ 

 

 

রন সের  স াররণ  বথ সক বদখ া   ায় ,  ২০১ ৬-১৭ অ থ থে ি র  হসি  

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বেস র কারর বেন্ট াল রি রনসক  

(সেন্টাল  রিরন ক প্র ািসন র িরন ক দ্বারা পরর োরলি  

ফাসম থস ী  এে াং  ক যারন্ট ন  স হ)  রের ভন্ন র্র সণর  ব পশ ার স াসথ  

স ম্পরক থি  স ারে থক  ক ম থস াংস্থ্ ান  বেস েসি  ০. ৮২ %  এোং  

উি স মসয় ৩১ টি ন তু ন  ক ম থস াং স্থ্ ান  সৃরষ্ট  হসয় সি । 

 6.8 Employment Growth of Full Time 

Employees  
 

As can be seen from the table below, overall 

employment related to different types of 

occupations in the dental clinics (including 

pharmacies and canteens operated by the dental 

clinics in the clinic premises) was projected to 

grow 0.82 percent during 2017-18, adding only 

31 new jobs in a year.  

 
Table 6.7: Employment Growth of Full Time Employees 

 

Types of employees Number of full- 

time employees 

as on 30 

June,2017 

Number of full- 

time employees as 

on 30 June,2018 

Percentage 

change 

A. Medical services 

Physician 665 669 0.60 

Dental surgeon  1692 1699 0.41 

Physiotherapist 11 11 0.00 

Pathologist 18 18 0.00 

Nurse 53 57 7.55 

Medical technologist 238 241 1.26 

Chemist 0 0 - 

Paramedical 16 16 0.00 

Nutritionist 0 0 - 

Psychologist 0 0 - 

Clinic management/ Administrative management 355 358 0.85 

Engineers 3 3 0.00 

Man power related to ICT 11 11 0.00 

Sanitation & house keeping 75 78 4.00 

Driver (transport/ambulance) 9 9 0.00 

Manpower related to waste management 50 51 2.00 

Security staff 47 47 0.00 

Manpower related to fire safety 21 21 0.00 

Cleaner 21 24 14.29 

Others 302 305 0.99 

Sub-total (A) 3587 3618 0.86 

B. Other activities    

Man power engaged in Pharmacy 181 181 0.00 

Man power engaged in Canteen 16 16 0.00 

Sub-total (B) 197 197 0.00 

Total (A+B) 3784 3815 0.82 
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৬. ৯ অ রজ থি র াজ স্ব  (বসে া রেক্র য়  / উৎপাদ ) 

 

 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  ব েন্টাল  

রিরন ক গুসলার  বম াট অরজথি  র াজস্ব (সস ো রেক্র য় হসি  

প্র াপ্ত)  থাক্রস ম ১০৯ ৮৯.৩৪  রমরল য়ন টাকা এে াং  

১২৪৭৯. ৩৪  রমর লয়ন টাক া , এস যসত্র  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার 

১ ৩. ৫ ৬%।  ২ ০১৬-১৭ অথ থে ি স র  ব মা ট অর জথি  রাজস স্বর  

মসধ্য  ১ ০২৩ ৬.৬৯  র মরল য়ন  ট া কা (৯৩. ১৫ %) , ৭৪৫ . ৪৩  

রমরল য়ন টাকা  (৬.৭৮ %)  এে াং ৭.২ ২ র মরল য়ন টাকা 

(০.০৭ %)  আয়  হস য়সি  থা ক্রস ম ব েন্টাল  রি রন ক  ক তৃ থক  

প্র দত্ত  র েরকৎ স া বস ো, বর াে  র ন ণ থয় বস ো  এোং ফাস ম থরস  

বস ো বথ সক।  

 

অন্য রদসক ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর  বমা ট অর জথি  র াজ সস্বর  

মসধ্য  ১১৬৩ ২. ০ ০  রমর লয়ন  টা কা  (৯৩. ২১ % ),  ৮৩ ৮.২৫  

রমরল য়ন টাকা  (৬.৭ ২% ) এে াং ৯. ০৯  রমর লয়ন টাকা  

(০.০৭ %)  রাজ স্ব  অ রজথি  হ সয়সি   থাক্রস ম বেন্টাল  

রি রন ক  ক তৃ থক  প্র দত্ত  রে রকৎ স া বস ো, বর াে  রন ণ থয়  বস ো  

এোং ফাস ম থরস  বস ো  বথ সক । 

 6.9 Revenue Earned (sale of services/ 

output)  
 

The total revenue ( receipts from the sale of 

services) earned by the dental clinics was 

estimated at Tk. 10989.34 million and Tk. 

12479.34 million for the years, 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth of 

13.56 percent . Of the total revenue earned in the 

financial year 2016-17, Tk. 10236.69 million 

(93.15%), Tk. 745.43 million (6.78%) and Tk. 

7.22 million (0.07%) were earned, respectively, 

from medical services, diagnostic services and 

pharmacy services. 

  

 

On the other hand, out of total revenue earned in 

the financial year 2017-18, a total of Tk. 

11632.00 million (93.21%), Tk. 838.25 million 

(6.72%) and Tk. 9.09 million (0.07%) were 

earned, respectively, from medical services, 

diagnostic services and pharmacy services. 

 

Table 6.8 Revenue Earned by Private Dental Clinics 
(Million Tk.)

Types of services  Revenue earned ( receipts) Percentage change 

2016-17 2017-18 

A. Medical services 

Outpatient department (OPD) 8117.60 8784.65 8.22 

Others medical services 2119.09 2847.35 34.37 

 Sub-total (A) 10236.69 11632.00 13.63 

B. Diagnostic services 

X-ray 65.36 70.45 7.79 

Others diagnostic services  680.07 767.80 12.90 

Sub-Total (B) 745.43 838.25 12.45 

C. Pharmacy    

Value of medicine and other items sold  7.22 9.09 25.90 

Sub-total (C) 7.22 9.09 25.90 

 Total (A+B+C) 10989.34 12479.34 13.56 
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৬.১ ০ অন্য ান্য প্রারপ্ত 

 

রন সের  স ার রণ  ৬.৯  ব থসক বদ খা  া য়,  ২ ০১৬-১৭ এে াং  

২০১৭-১৮  অ থ থে ি সর র  ব মাট  অ ন্য ান্য  প্র ারপ্ত  ( সস ো  রেক্র য়  

হসি  প্র াপ্ত  নয় )   থাক্রস ম  ২. ০৯  র মরলয়ন  টাকা  এোং  ১. ৭৩  

রমরল য়ন টাক া,  এে াং  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  (-) ১৭. ২ ২ %। 

 6.10 Other Receipts 
 

 It is exposed from Table 4.54 that the total of 

other receipts (receipts not from the sale of 

services) was Tk. 2.09 million and Tk. 1.73 

million for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth of 

(-) 17.22 %.  

 

Table 6.9: Other Receipts by Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Items of receipts Other receipts  Percentage 

change 2016-17 2017-18 

Rental for building/structure, machineries and equipment 0.00 0.00 - 

Rent for land 0.44 0.44 0.00 

Interest 0.75 1.20 60.00 

Dividend 0.90 0.09 (-) 90.00 

Total 2.09 1.73 (-) 17.22 
 

 

৬.১ ১ বমাট  অ রজ থি র াজ স্ব (উ ৎপাদ) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  বেন্টাল  

রিরন ক গুসলার  ব মাট অর জথি  র া জস্ব  থ া ক্র সম ১ ০৯৮ ৯. ৩৪  

রমরল য়ন টাকা এোং  ১ ২৪৭৯ . ৩৪  রমরল য়ন টাকা , এে াং 

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ৩. ৫ ৬ %।   

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ উভ য় অথ থে ি সর  ব মাট অরজথি  

রাজসস্বর  ম সধ্য, রেরক ৎ স া বস ো  হসি প্র াপ্ত  রাজ স্ব স ে থারর্ ক  

(২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  ৯৩. ১ ৫ % এে াং  ২ ০১৭-১৮ 

অথ থে ি সর  ৯৩. ২১ % ), অি: পর  বর াে  রন ণ থয়  বস োর দ  প্র দান  

কসর প্র াপ্ত  রা জস্ব  ২ ০১৬-১ ৭ অথ থে ি সর  ৬.৭৮ %  এে াং 

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ৬.৭ ২%।   

 

অন্য রদসক  বেন্টাল  রিরন ক গুসল ার স রের াহকৃি  ফ াসম থরস  

বস ো (ঔ ষর্  রেক্র য়)  বথসক প্র া প্ত রাজস্ব স ে থরন ম্ন ( ২০১৬-

১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮ উ ভয় বযসত্র  ০. ০ ৭% )। 

 6.11 Total Revenue (output)  
 

The total revenue earned by the dental clinics 

was recorded at Tk.10989.34 million and Tk. 

12479.34 million for the financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively, with an annual growth 

of 13.56 %.  

 

Out of total revenue earned for both financial 

years, 2016-17 and 2017-18, revenue earned 

from the sale of medical services appeared to be 

the highest (93.15 % for 2016-17 & 93.21 % for 

2017-18), followed by revenue earned from the 

sale of diagnostic services (6.78 % for 2016-17 

and 6.72 % for 2017-18).  

 

The revenue earned was the least (0.07 % for 

financial years, 2016-17 & 2017-18) from the 

pharmacy services (sale of medicines).  

 

Table 6.10: Total Revenue (output) Earned by Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Sources of receipts / gross output Total revenue earned Percent age change 

2016-17 2017-18 

 Medical services 10236.69 11632.00 13.63 

Diagnostic services 745.43 838.25 12.45 

Pharmacy services  7.22 9.09 25.90 

Canteen/ Cafeteria services - - - 

Rental receipts from buildings/machineries  - - - 

Total  10989.34 12479.34 13.56 
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৬.১ ২ মধ্যেিী  বভাে 

 

মধ্যে িী  বভাে (আইরস) হসলা প ে ও বস ো রদর বম াট ব্য য়  

 া ইনপু ট রহসাসে উৎ পা দন প্র রক্রয়ায় অেদ ান রাসখ, িসে  

স্থ্ ায়ী  স ম্প স দর  ব্যেহার  জরন ি যয়  ইনপু ট  রহসা সে  

রেরিি  হয়  না ,  া  রস্থ্ র মূলর্ সনর  (রস এফরস) রহসাসে  

অন্তভু থি হ য়। প্র রিষ্ঠ াসনর (বেন্টাল রিরন ক) প্র রিসেদন 

বথসক স রাস রর মধ্যে িী বভাে (আইরস) পাওয়া  ায় রন 

এোং রেরভন্ন িথ্য আ ইসট ম বথস ক রনসম্না িভাসে মধ্যে িী  

বভাে প্র াক্কলন করা হয়। 

মধ্যে িী  ব ভাে = 

কাঁ োমা ল এে াং স রের াসহ র খর ে 

+ গ্যাস, জ্বালানী  এে াং রেদু যৎ  খ রে 

+ পারন ও পয়: রনষ্কাশ ন বস ো খ র ে 

+ স্থ্ায়ী স ম্পসদর ভাে া ব্যিী ি অন্য ান্য বস ো ক্র য় 

+ ভা ো প্র দ ান 
 

স াররণ  ৬.১১  বথ সক বদখা   া য়  ব , ২০১ ৬-১৭ ও  ২ ০১৭-

১৮ অথ থে ি সর  ব মাট ৮৩৯টি  বেস রক ারর বেন্টাল  রিরন সক র  

মধ্যে িী  বভাে (আইরস)   থা ক্রসম  ১১৯ ৯. ৯১  রমরল য়ন  

টাকা এোং ১ ২৫ ৭.৭৭  র মরলয়ন  টাক া এে াং ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  

হার ৪. ৮২ %। 

 

রন সের স াররণ  বথসক  প্র কাশ  পায় ব , ২ ০১৬-১৭ ও  

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ব মা ট ৮ ৩৯ টি  বেস রক ারর  বেন্ট াল  

রিরন সক র অরি-রন ে থাপন  স াং রিষ্ট  মধ্যে িী  ব ভাে  থাক্রসম  

০. ৪১  রম রলয়ন  টাকা  এোং  ০. ৫ ৩  রম রলয়ন  টাকা । 

 

এ বথসক  প্র িী য়মান হয় ব ,  প্র রিমাসস  প্র রি টি  বেন্ট াল  

রিরন ক  অরি-রন ে থাপন  স াংক্র া ন্ত  সুরযার  জন্য  থাক্রস ম  

েসে  ৪০.৭২  টাকা  এে াং  ৫ ২. ৬৪  টাকা  মধ্যে িী  বভাে  

রহসাসে ব্য য় কসর।   

 

একই সমপয়, ২০১ ৬-১৭ ও ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  বমা ট  

৮৩৯টি  বেস রক ারর  বেন্ট াল  র িরন সক র  ে জথয  ব্যেস্থ্ া পনা  

স ম্পরক থি  মধ্যে িী  ব ভাে  থা ক্রসম ে স ে  ১. ০১  রম রলয়ন  

টাকা এে াং ১. ০৪ র মরল য়ন  টাক া ।  এ বথসক প্র িী য় মান হয়  

ব ,  প্র রিমা সস  প্র রি টি  বেন্টাল  র িরন ক  ে জথ য  ব্যেস্থ্ াপনার  

জন্য  থাক্রসম েস ে ১ ০০. ৩ ২  ট াকা এোং ১ ০৩. ৩ ০ টাকা  

মধ্যে িী  ব ভাে  রহসসসে  খর ে  ক সর। 

 6.12 Intermediate Consumption  
 

Intermediate Consumption (IC) consists of goods 

and services consumed as inputs by a process of 

production excluding fixed assets whose 

consumption is recorded as the Consumption of 

Fixed Capital (CFC). Intermediate Consumption 

(IC) was not directly available from the 

accounting reports of the establishments (dental 

clinics) and it was calculated from different data 

items in the following principal groups. 

  

Intermediate Consumption = 

+ Cost of raw materials and supplies 

+ Cost of gas, fuel and electricity purchased 

+ Cost of water and sewerage services 

+ Purchase of services except rentals 

+Rental payments  

 

It is seen from Table 6.11 that the Intermediate 

Consumption (IC) for a total of 839 dental clinics 

was estimated at Tk. 1199.91 million and Tk. 

1257.77 million for the financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively, with an annual growth 

of 4.82 percent. 
 

 

The table also shows that the intermediate 

consumption related to fire safety for 839 dental 

clinics stood at only Tk. 0.41 million and Tk. 

0.53 million for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively. 

 

This suggests that, on average, only Tk. 40.72 

and Tk. 52.64 was expended (intermediate 

consumption) per month per dental clinic related 

to fire safety. 
  

 

At the same time, intermediate consumption 

related to waste management for a total of 839 

dental clinics was recorded at Tk. 1.01 million 

and Tk. 1.04 million for the financial years 2016-

17 and 2017-18 respectively. This suggests that, 

on average, only Tk.100.32 and Tk.103.30 was 

expended as intermediate consumption related to 

waste management per month per dental clinic.  
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Table 6.11: Intermediate Consumption of Private Dental Clinics 
(Tk.) 

Types of expenditure Amount of expenditure Percentage 

change 2016-17 2017-18 

1. Operating cost    

A. Medical services    

Outpatient department (OPD) 608.44 634.06 4.21 

Others medical 116.30 109.49 -5.86 

Sub-Total (A) 724.75 743.55 2.59 

B. Diagnostic services    

X-ray 146.18 167.86 14.83 

Others diagnostic 130.41 134.17 2.88 

Sub-Total(B) 276.59 302.03 9.20 

C. Pharmacy    

 Purchase value of medicine and other items sold  7.59 8.12 6.98 

Sub-total (C) 7.59 8.12 6.98 

2. Administrative cost    

Electricity 29.92 32.54 8.76 

Water/Gas 7.01 6.19 -11.70 

Transport and travel 2.81 5.36 90.75 

Taring/seminar/workshop 1.22 1.29 5.74 

Research and development 0.28 0.30 7.14 

Repair and maintenance 20.65 23.54 14.00 

Directors’ board fee 0.64 0.65 1.56 

Telephone/internet/mobile 3.08 3.74 21.43 

Neat and clean 2.29 2.89 26.20 

Tiffin /refreshment 5.86 6.40 9.22 

Advertisement and publication 3.90 4.41 13.08 

Business promotion 2.28 2.82 23.68 

Insurance premium 0.00 0.00 - 

Overtime 0.31 0.37 19.35 

Fuel and petrol 1.30 1.50 15.38 

Printing and stationeries 2.36 2.73 15.68 

Legal fees and professional charge 1.26 1.36 7.94 

News paper 2.11 2.20 4.27 

Audit fee 0.11 0.10 -9.09 

Postage and stamp 0.20 0.22 10.00 

Recreation 0.63 0.55 -12.70 

Treatment and medicine for staff members 0.63 0.74 17.46 

Doctors’ fee and commission 13.13 12.77 -2.74 

Expenditure related to fire safety 0.41 0.53 29.27 

Expenditure related to waste management 1.01 1.04 2.97 

Others 87.89 90.20 2.63 

 Sub-total (D) 190.98 204..07 6.85 

Grand total (A+B+C+D) / total intermediate 

consumption 

1199.91 1257.77 4.82 
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৬.১ ৩ অন্য ান্য ব্যয় 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং  ২ ০১ ৭-১ ৮  অ থ থে ি সর র  রে র ভন্ন র্ র সণ র  

অন্য ান্য  ব্য য় স াররণ  ৬.১ ২ বথস ক ব দখা  ায় ,  ২ ০১ ৬-১ ৭ 

এোং ২ ০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর র  ব ম াট অন্য ান্য  ব্য য়  থাক্র সম  

৬৯.১৬ রমরল য়ন  টাকা  এে াং  ৮৩.৪ ৭  র মরলয়ন  ট াকা ,  

এসয সত্র ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ২০. ৬৯ % ।  ব মাট অন্য ান্য  ব্যস য়র  

মসধ্য বকে ল মাত্র  ভা ো (প্র স দয় ) োেদ খর ে  মধ্যে িী  খর ে  

রহসাসে রেসে রেি । 

 6.13 Other Expenditure  
 

Other expenditures by types for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18 can be seen from 

Table 6.12 appended below. The total of other 

expenditure was found to be Tk. 69.16 million 

and Tk. 83.47 million for the financial years, 

2016-17 and 2017-18 respectively, with an 

annual growth of 20.69 percent. Out of total 

other expenditure, only rental income (payable) 

was considered to be intermediate consumption.  

 

Table 6.12: Other Expenditure of Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Items of expenditure 2016-17 2017-18 Percentage change 

Tax 17.16 24.12 40.56 

Rental for building/structure, machineries and equipment 48.88 54.97 12.46 

Rent for land 0.01 0.01 0.00 

Interest/Dividend 3.11 4.37 40.51 

Total 69.16 83.47 20.69 
 

 

৬.১ ৪ বমাট মধ্যে িী বভাে 

 

২০১ ৬-১৭ ও ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  ৮৩৯টি  দ ন্ত রিরন সকর  

বমা ট মধ্যে িী  ব ভাে  থাক্রসম  ১২৪৮.৭৯ র মরল য়ন টাকা  

এোং ১৩১ ২. ৫ ৪ র মরলয়ন  টাকা ,   ার  ে া রষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার  

৫ . ১০%।  ২ ০১৬-১৭  ও  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি  মাসস  

প্র রি টি  বেন্টাল  রিরন সকর মধ্যে িী  ব ভাে (আইরস)  

 থাক্রসম  ে সে  ১ ২৪০৩৫. ৫ ৬  টাকা এ োং  ১৩০ ৩৬৭.৫ ০  

টাকা ।   

 6.14 Total Intermediate Consumption 
  

The total intermediate consumption for 839 

dental clinics was estimated at Tk. 1248.79 

million and Tk. 1312.54 million for the financial 

years 2016-17 and 207-18 respectively, with an 

annual expansion of 5.10 Percent. Intermediate 

Consumption (IC), on average, per dental clinic 

per month was estimated at Tk. 124035.56 and 

Tk. 130367.50 for the financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively. 

 

 

Table 6.13: Total Intermediate Consumption (IC) of Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Items of expenditure  Expenditure Percentage change 

2016-17 2017-18 

Medical services 724.75 743.35 2.57 

Diagnostic services 276.28 301.66 9.19 

Pharmacy services  7.59 8.12 6.98 

Canteen/ Cafeteria services - - - 

Administrative cost 191.29 204.44 6.87 

Rental Spend 48.88 54.97 12.46 

Total   1248.79 1312.54 5.10 
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৬. ১ ৫  স্থ্ লূ মূ ল্য সাংস াজ ন 

 

বমা ট উৎ পা দ ন  এে াং মধ্যে িী  ব ভাসের  পাথ থক যই  হসলা  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস  াজন  (রজ রভএ ) ।  স্থ্ ূল  মূ ল্য  স াংস াজন  

রনম্নরলরখি  সূস ত্রর র ভরত্তসি  রনরূ পণ  ক র া  হয় : 

 

 

স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস  াজন  = বম াট উৎ পাদ ন  - মধ্যে িী  ব ভাে  

 

 
 

রনসম্নর  স াররণ ব থসক ব দখা  া য়  ব , ২০১ ৬-১৭ ও ২০ ১৭-

১৮ অথ থে ি সর  বমা ট ৮৩ ৯ টি  বেস রক ারর  বেন্টা ল  রিরন সকর  

স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস  াজন  (রজরভ এ)  থ াক্রসম  ৯৭৪ ০. ৫ ৫  

রমরল য়ন  টাকা এে াং ১১১ ৬ ৬.৮ ০ রম রলয়ন  ট াকা ।  ২ ০১ ৬-

১ ৭ এোং  ২ ০১ ৭-১ ৮অথ থে ি স র  প্র রি  মাসস  প্র রি টি  বেন্টাল  

রিরন সকর  স্থ্ ূল  মূল্য  স াং স াজন   থাক্র সম  ৯৬ ৭৪৭৬. ১৬  

এোং ১১ ০৯১৩৭. ৮ ৬ টাকা ।   

 6.15 Gross Value Added  
 

The Gross Value Added (GVA) was calculated 

as the difference between the gross outputs and 

the intermediate consumption. Total gross value 

added was calculated based on the following 

formula:  
 

Gross value added = Gross output (GO) - 

Intermediate consumption (IC) 
 

It is revealed from the following table that the 

Gross Value Added (GVA) for a total of 839 

dental clinics was Tk. 9740.55 million and Tk. 

11166.80 million for the financial years 2016-17 

and 2017-18 respectively. Gross value added per 

dental clinic per month was recorded at Tk. 

967476.16 and Tk. 1109137.86 for financial 

years 2016-17 and 2017-18 respectively. 

 

 

Table 6.14: Gross Value Added (GVA) Generated by the Private Clinics 
(Million Tk.) 

Types of aggregates 2016-17 2017-18 Percentage change 

 Gross output (GO) 10989.34 12479.34 13.56 

Intermediate consumption (IC) 1248.79 1312.54 5.10 

Gross Value Added (GVA) 9740.55 11166.80  14.56 

 

2016-17 2017-18

86.63 89.48

11.36 10.52

Chart 6.3: Percentage distribution of  Value added and intermediate consumption

Value added Intermediate consumption
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৬.১ ৬ স্থ্ লূ মূল্য সাংস াজ সন শ্রম অাংশ 

 

প্র রি ষ্ঠ াসন  ক ম থর ি  ব মাট  জন ে সলর  প্র দত্ত  বে ি ন  ও  

ভািাসক  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস াজন  দ্ব ারা ভাে ক সর বম াট  মূ ল্য  

স াংস াজসন শ্র ম অ াংশ পা ওয়া  ায়।  স্থ্ ূল মূ ল্য 

স াংস াজসন র  ো জার  মূ ল্য  হসি  উৎ পা দন  ও  আ মদা রনর  

উপর রনট কর  োদ রদস য়  প র রোলন উদ্বৃত্ত ( পররে া লন 

মুনাফা ) রনরূ পণ  কর া হয় ,  া  আসয়র  স মরষ্টসক  ফ যাক্ট্র  

ব্যসয় রূ পান্তর  ক সর ।  অপ্র িযয  কর  ( ভতু থরক  োদ  রদ সয় )  

মূলর্ন  ো শ্রম আ সয়র বকান  রূপ  প্র রিরন রর্ত্ব  কসর না ।  

িাই এটি  েণ না কর া হ য় না ।  স্থ্ ূল মূল্য স াং স াজ সন শ্র ম 

অাংশ  এোং  মূলর্ন  অাংশ  গুরু ত্ব পূ ণ থ কারণ  এগুসল া আসয়র  

েণ্টন  ও লে ষসম্য র  েরি-প্র কৃরি র উপর  আসল াকপাি  কসর। 

 

রনসের স াররণ  বথসক বদখা   ায় ,  ২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস  াজ সন  শ্রম  অাংশ  ও  মূ লর্ন  অাংশ   থা ক্রসম  

১০. ৫ ৫ % এে াং ৮৯.৪ ৫ % ।  অন্য রদ সক, ২০ ১ ৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  স্থ্ ূল  মূ ল্য স াংস া জসন শ্রম  অাংশ  ও  মূলর্ন  অাংশ  

 থাক্রসম  ৯. ৭৭%  এোং  ৯ ০. ২৩ % । 

 

লযণী য় ব ,  ২০১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  ব েন্টাল  রিরন ক  রশ সল্প 

স্থ্ ূল মূ ল্য  স াংস া জ সন শ্র ম অাং শ  ০. ৭৮  শ িাাংশ  প সয়ন্ট  

হ্রাস  ব পসয়সি  এে াং  মূ লর্ন  অাং শ ০. ৭ ৮ শ িা াংশ  পসয়ন্ট  

বৃ রদ্ধ ব পসয়সি ।  এখাসন  উৎ পা দন  ও আম দারনর উপর  কর  

শূন্য  েসল  র্র া হসয়সি। 

 6.16 Labour Share of Gross Value Added  
 

The labour share of Gross Value Added (GVA) 

was obtained by dividing the total compensation 

paid to employees by gross value added. The 

operating surplus (operating profit) was 

calculated by removing net taxes on production 

and imports from the gross value added at market 

prices covering the income aggregates to factor 

cost. Indirect taxes (net of subsidies) do not 

represent any kind of return to capital nor to 

labour and therefore should not be counted. The 

labour share, as well as capital share of gross 

value added, is important as they highlight the 

pattern of income distribution and inequality.  

 
 

As can be seen from the table below, the labour 

share and capital share of the Gross Value added 

(GVA) appeared to be 10.55 % and 89.45 %, 

respectively, for the financial year 2016-17. On 

the other hand, the labour share and capital share 

of the Gross Value added (GVA) stood at 9.77 % 

and 90.23 %, respectively, for the financial year 

2017-18. 

  

It is also interesting to note that the labour share 

of gross value added generated in dental clinics 

declined by 0.78 percentage points, while the 

capital share of gross value added increased by 

0.78 percentage points during the financial year 

2017-18. It should be noted that taxes on 

production and imports in the estimated value 

added appeared to be zero.  
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Table 6.15: Labour Share of Gross Value Added 
(Million Tk.) 

Year Gross 

Value 

added  

Wages and 

salaries  

Operating 

surplus 

Labour share as % 

of gross value added 

Capital share as % 

of value added 

2016-17 9740.55 1027.54 8713.01 10.55 89.45 

2017-18 11166.80 1091.33 10075.47 9.77 90.23 
 

 

Year 2016-17 Year 2017-18

10.55 9.77

89.45 90.23

Chart 6.4: Capital share and labour share (%)

Labour share Capital share

 

 

৬. ১ ৭  কম থোরর  প্ররি উৎপাদন 

 

প্র রি ক ম থোরর র  রে পরী সি  উ ৎ পাদন  ( অর জথি  র াজস্ব )  

অথ থপূ ণ থ রে স িষ ণ াত্মক  প্র রক্রয় া।  কারণ  বক ান  ফ াম থ 

( অথ থন ন রি ক  ইউরন ট) ি ার  ক ম থোরর স দর কি টা দযি ার  

স াসথ ব্যেহার ক সর এটি  িা রন র্ থার ণ  ক সর  ।  এক টি  উ চ্চ 

অনুপ াি বৃ হত্তর  উ ৎ পাদন শ ী ল ি া রন স দ থশ  ক সর ।  বেন্টাল  

রিরন সকর বমা ট  উৎ পা দন সক িাসদর  ক ম থোরর র  স াং খ্যা 

দ্বারা ভ াে কসর  প্র রি ক ম থে ারর র  উৎ পাদন ( অরজথি  র াজস্ব )  

রনরূ পণ কর া হ সয়সি ।  এ ই গুরু ত্ব পূ ণ থ অনু পাি টি  পরর মাপ  

কসর ব , প্র রিটি  ক ম থো রর  বে ন্টাল রিরন সকর  জন্য  েস ে 

ক ি টা রা জস্ব স াংগ্রহ  কসর। 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর র  প্র রি  ক ম থোর র র  

মারসক  েে  উৎ প াদন  ( অর জথি  র াজ স্ব)   থাক্র সম  

২১০ ৮৩৩.৩৩  টাকা  এোং  ২ ৩ ৭৮১০. ৪৩ টাকা , এসয সত্র  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ২. ৮০  %। 

 6.17 Output per Employee  
 

Output (revenue) per employee is a meaningful 

analytical tool as it measures how efficiently a 

firm (economic unit) utilizes its employees. A 

higher ratio indicates greater productivity. Output 

(revenue) per employee was calculated as dental 

clinics’ total output (revenue) divided by their 

number of employees. This important ratio 

approximately measured how much money each 

employee generated in the dental clinics. 

 

 

The average output (revenue) per employee per 

month was estimated at Tk. 210833.33 and Tk. 

237810.43 for the financial years 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual expansion 

of 12.80 %.  
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Table 6.16 Output per Employee in Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

Number of 

employees 

 Output per employee 

per year 

Output per employee per month 

(Tk.) 

2016-17 10989.34 4343 2.53 210833.33 

2017-18 12479.34 4373 2.85 237810.43 
 

 

 

৬. ১ ৮  কম থোরর  প্ররি মূ ল্য সাংস াজ ন 

 

বকান  স াংস্থ্া িার ক ম থে ারর সদর  দযি ার কি টুকু  ব্যেহ ার 

কর সি িা র  একটি  আ দশ থ পরর মাপ  হসল া ক ম থে ারর  ক তৃ থক  

মূল্য  স াংস া জন । ২ ০১৬-১৭ এ োং ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  

বেন্টাল রিরন ক  রশ সল্পর  প্র রি ক ম থোর র র  মা রস ক েে মূ ল্য  

স াংস াজসনর  পরর মাণ   থাক্রস ম  ১৮৬৯ ০১. ৩৪ টাকা  এোং  

২১২৭৯ ৮.২৩ টাকা।  এ টা সু স্পষ্ট ব  পূ ে থে ি ী  ে ি সর র  

(২০১ ৬-১৭) তুলন া য় ২ ০১৭-১৮ েি সর র  ক ম থো রর  প্র রি 

ে ে মূ ল্য স াংস  াজন  বে রশ   া শ্রর মসক র  ক্র মে র্ থম ান  

উৎ পাদনশ ী লিার পরর োয়ক । 

 6.18 Value Added per Employee  
 

Value added per employee is an outstanding 

measure of the extent to which a firm is utilizing 

its employees’ strength. The average value added 

per employee per month for dental clinics was 

recorded at Tk. 186901.34 and Tk. 212798.23 for 

the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. It is also obvious that the average 

value added per employee was higher in 2017-18 

compared to the previous year 2016-17, which 

was positively suggestive of the rising 

productivity of labour.  

 

Table 6.17 Value Added per Employee in Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Year Gross value 

added  

Number of 

employees 

Value Added per 

employee per year 

Value added per 

employee per month  

(Tk.) 

2016-17 9740.55 4343 2.24 186901.34 

2017-18 11166.80 4373 2.55 212798.23 

 

৬. ১ ৯ প্ররি বে ন্টাল  রিরনসকর  রেপরীসি 

উ ৎপাদন 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০ ১৭-১৮ অ থ থে ি সর  প্র রি  ম াসস  

বেন্টাল  রিরন ক প্র রি েে  উৎ প াদন   থাক্র সম  

১০৯১৫ ১১. ৭২ টাকা এে াং  ১ ২ ৩৯৫ ০৫ . ৩৬ টাক া।  

জররসপর  ফলা ফল  বথ সক এ টি  স্পষ্ট  ব ,  বেন্টা ল  

রিরন কগুসলা  ২০১ ৬-১৭ অথ থে ি সর র  তুলন ায়  ২০১ ৭-

১৮ অ থ থে ি সর  বেরশ  পররম াণ  বস ো  উৎ পা দন কসর সি। 

 6.19 Output per Private Dental Clinic 
 

 

The average output per dental clinic per month 

was Tk.1091511.72 and Tk.1239505.36 for financial 

years 2016-17 and 2017-18 respectively. It is very 

much clear from the findings of the survey that 

private dental clinics produced a greater quantity of 

output in the financial year 2017-18 compared to 

2016-17.  

 

Table 6.18: Output per Private Dental Clinic 
(Million k.) 

Year Output 

 

Number of 

clinics 

 Output per dental 

clinic per year 

Output per dental clinic per month  

(Tk.) 

2016-17 10989.34 839 13.10 1091511.72 

2017-18 12479.34 839 14.87 1239505.36 
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৬.২০ বে সরকারর বে ন্টাল রিরনক প্ররি মূ ল্য 

সাংস াজ ন  

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  প্র রি মাসস বেন্টাল  

রিরন ক  প্র রি েে মূল্য স াংস া জ ন  থাক্রসম  ৯৬৭৪৭৬.১ ৬ 

টাকা  এোং  ১১ ০৯১৩৭. ৮ ৬  টা কা ,  এসযসত্র  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ  

১ ৪. ৬৪ %।   

 6.20 Value Added per Private Dental Clinic  
 

 
 

The average value added per private dental clinic 

per month was TK. 967476.16 and Tk. 

1109137.86 for the financial years 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual increase of 

14.64 %.  

 

Table 6.19: Value Added per Dental Clinic 
(Million Tk.) 

Year Value added 

 

Total number of 

clinics 

 Value added per 

dental clinic per 

year 

 

Value added per dental clinic 

per month  

(Tk.) 

2016-17 9740.55 839 11.61 967476.16 

2017-18 11166.80 839 13.31 1109137.86 

 

৬. ২১  সম্পরত্ত আয়  (আদায় স াগ্য) 

 

স ম্পরত্ত আ য়  েলসি  বোঝ া য়  লা ভ অথো  স ম্প রত্ত র 

মারলকানা  রহসাসে  প্র াপ্ত  আ য় ।  স ম্পরত্তর  আসয়র  মসধ্য 

লভযা াংশ, সুদ  এোং  জর ম  রল জ  বদ য়া  বথসক  প্র াপ্ত  ভাে া 

অন্তভু থি।  রন স ের স াররণ  বথসক  এটি  প্র িী য়মান  হস য়সি  ব ,  

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  স ম্পরত্ত  আয় হস য়সি  

 থাক্রসম ২. ০৯ রমর লয়ন ট া কা এোং ১. ৭৩ র মরল য়ন 

টাকা। স ম্পরত্ত আসয়র  মসধ্য  ২ ০১৬-১৭ অথ থে ি সর   

লভযা াংসশ র  প রর মাণ  স ে থা রর্ ক  ০. ৯০ রমর লয়ন টাকা  

( ৪৩. ০৬% ),  অন্য র দসক  স ম্পরত্ত  আসয়র মসধ্য  ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  সুস দর  পরর মাণ  স ে থা রর্ ক ,  া  ১. ২ ০  রমর লয়ন  

টাকা (৬৯. ৩ ৬% )। 

 6.21 Property Income (receivable)  
 

Property income refers to profit or income by 

virtue of owning property. Here property income 

included dividends, interest and rent from land. It 

is exposed from the table below that the property 

income (receivable) was registered at Tk. 2.09 

million and Tk. 1.73 million, respectively, for the 

financial years 2016-17 and 2017-18. The 

property income (receivable) appeared to be the 

highest for the dividend (receivable) with TK. 

0.90 million (43.06%) for the financial year 

2016-17, while property income (receivable) 

appeared to be the highest for interest with Tk. 

1.20 million (69.36%) for the financial year 

2017-18.  

 
Table 6.20: Property Income (receivable) 

(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent income from land 0.44 0.44 

Interest (receivable) 0.75 1.20 

Dividend (receivable) 0.90 0.09 

Total 2.09 1.73 
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৬. ২ ২ সম্পরত্ত আয়  (প্রদানস  াগ্য) 

 

২০১ ৬-১৭ অথ থে ি সর  স ম্পরত্ত  আ য় (প্র সদ য়)  ৩. ১২  র মরল য়ন 

টাকা। এই বম াট আ সয়র  (প্র সদ য়) মসধ্য জর ম রল জ বন য়া  

োেদ প্র সদ য় ০. ০১  রম রলয়ন  ট াকা (০.৩ ২% ) এে াং সুদ  

োেদ প্র স দয়  ৩. ১১ র মরল য়ন টা কা (৯৯ . ৬৮ %)।   

 

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  ব মাট  স ম্পরত্ত  আয়  (প্র সদ য়) ৪. ১৪  

রমরল য়ন টাকা।  এর মসধ্য জ রম  রলজ বনয়া ে ােদ প্র স দয়  

০. ০১ রমরল য়ন ট াকা ( ০. ২৪% ) এোং  সু দ োে দ প্র স দয়  

৪. ১৩ রমরল য়ন টাকা (৯৯ . ৭ ৬% ) ।  

 6.22 Property Income (payabl)  
 

Property income (payable) for the financial year 

2016-17 was recorded at Tk. 3.12 million. Of this 

total, Tk. 0.01 million (0.32%) and Tk. 3.11 

million (99.68%) were incurred for the rent of 

land and interest respectively.  

 

 

At the same time, property income (payable) for 

the financial year 2017-18 appeared to be Tk. 

4.14 million , of which Tk. 0.01 million ( 0.24 % 

) and Tk. 4.13 million ( 99.76 %) were expended 

for rent for the land and interest respectively.  

 

Table 6.21: Property Income (payable) for Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent of land 0.01 0.01 

Interest 3.11 4.13 

Total 3.12 4.14 
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বর াে রন ণ থয় বকে Diagnostic Center 
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সপ্তম  অধ্য ায় 

ব রা ে  র ন ণ থয় বক ে 

 

Chapter VII 
Diagnostic Center  

ভূরমকা 

 

বরাে  রন ণ থয় বকে  এ মন এক টি  স্বাস্থ্ য বস ো  বকে   া 

রেরকৎ স ারেদ্যা  রেষয়ক  ব পশ া দার ব্যরি  ো  স ার্ারণ  

জনে ণসক বরাে  রন ণ থয় স াংক্র া ন্ত বস ে া বদ য়।  প্র াথর মক  

প থাসয়  স ঠি ক  বর াে  রন ণ থয়  ব র াসে র  িী ে িা  কম াসি,  

রেরকৎ স ার  ফলা ফলসক  ক া থক র  কর সি  এে াং  স্বাস্থ্ য  বস ো  

সুরের্ া  আ য়সত্ব র মসধ্য  রা খসি  গুরু ত্ব পূ ণ থ ভূর মক া  পালন  

কসর ।  এই অধ্যা সয় বেস রক ারর  বরাে রন ণ থয় বকে গুসল ার 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর র  উৎ পাদন, মধ্যে িী  

বভাে  এোং  মূল্য  স াংস াজন  স ম্প সক থ রেশ দ আসলা েনা  কর া  

হসয়সি।  

 

৭ . ২ ব ে সর কারর  ব র াে  রন ণ থয়  বকস ের  মারলকানা 

 

 

রনর াপদ  এোং সুররযি  পররসে সশ গু ণ ে ি  বর াে রন ণ থস য়র  

জন্য বর াে রন ণ থয় বক ে  স্বাস্থ্ য  বস ো  অিসন  গুরু ত্ব পূ ণ থ 

ভূরমকা  পালন  কসর।  ে ি থমাসন  বেস রক ারর  খা সি  বম াট  

১০২৯১ টি  বর াে  রন ণ থয় বকে  ব দস শ র জনে ণসক স্বাস্থ্ য সস ো  

প্র দান কসর   াসে ।  ব মাট  বর া ে  রন ণ থয়  বকসের  মসধ্য 

৫ ৫ ২৯ টি  (৫ ৩. ৭৩ %) ব্যর ি মারলকানা র্ী ন ো একক  

মারলকানার্ী সন  পরর োরলি  হ য়।  অ াংশী দারী ত্ব  ম ারলকানা য় 

পররে ারলি  বেস রক ারর ব র াে  রন ণ থয় বক সে র  স াং খ্যা 

৪১ ৩৯ টি  (৪ ০. ২২  %)।  ব মা ট ২৩  টি  (০. ২২  %)  

বেস রক ারর  বর াে  রন ণ থয়  বক ে  প ােরলক  রলর মস টে 

বকাম্পারনর  অর্ী সন  পরর োর ল ি , অপরর দসক  ৩২৪  টি  

(৩. ১৫  % ) বর াে  রন ণ থয়  ব ক ে  প্র াইস ভট  রলর মস টে 

বকাম্পারনর  অর্ী সন পরর োরলি  হসে ।  বকে লমাত্র  ১ ৮  টি  

(০.১৭  %)  বরাে রন ণ থয় বক ে  রেস দরশ সদর  মারলকানা য়  

রসয়সি,   অ থ থাৎ  রন য় ন্ত্রণ ক ার ী  প্র রি ষ্ঠ ান স মূহ ো াংলাস দসশ র  

রনে াসী  ন য়।  অন্য র দসক, বেস রক ারর স াংস্থ্া (এন র জও )  এর  

রন য়ন্ত্রণ  ও  অথ থায়সন  প্র া য় ৮৬ টি  (০.৮৪% )  বরা ে  রন ণ থয়  

বকে  পরর োরলি  হ সে ।  অেরশ ষ্ট  ১৭ ২টি  (১. ৬৭% )  বরাে  

রন ণ থয় বক ে  অন্য ান্য  র্র সণর মারলকানা য় প ররো রলি ।  

রনসম্নর স াররণ  বথ সক  ব দখা   ায়  ব , অরর্ক া াংশ 

(৫ ৩. ৭৩%) বেস রক ারর বর া ে  রন ণ থয় বক ে  ব্যা রি  

মারলকানার্ী ন । 

 Introduction 
 

A diagnostic center is a medical point that offers 

diagnostic services to the medical professionals 

or the general public. Early and accurate 

diagnosis plays a crucial role in reducing the 

disease burden, improving treatment outcomes 

and optimizing health access. This chapter details 

the output, intermediate consumption and value 

added of the private diagnostic centers for the 

financial years 2016-17 and 2017-18.  

 

7.2 Ownership of Private Diagnostic 

Centers 
  

 In the healthcare domain, diagnostic centers play 

an important role in providing quality diagnostic 

care in a safe and secured environment. 

Presently, a total of 10291 private diagnostic 

centers are providing healthcare services to the 

people of the country. Of this total, 5529 

diagnostic centers (53.73%) were individually 

owned or operated under a single ownership. The 

number of private diagnostic centers under the 

partnership was found to be 4139 (40.22%). A 

total of 23 diagnostic centers (0.22%) were found 

to be operated under a public limited company, 

while a total of 324 (3.15%) appeared to be 

operated under the private limited company. 

Then only 18 diagnostic centers (0.17 %) were 

reported to be foreign-controlled, which means 

that the controlling institution units were not the 

residents of Bangladesh. At the same time, 86 

(0.84 %) were managed, controlled and financed 

by Non-government Organizations (NGOs). The 

remaining 172 diagnostic service centers (1.67%) 

were accounted for another category of 

ownership. It is revealed from the following table 

that the majority (53.73 %) of the private 

diagnostic centers belonged to the category of 

individual ownership. 
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Table7.1: Owership of Private Diagnostic Centers 
 

  Types of ownership Number of diagnostic 

centers 

Percentage 

distribution 

Individual ownership 5529 53.73 

Partnership 4139 40.22 

Public Ltd. Company 23 0.22 

Private Ltd. company  324 3.15 

Foreign controlled 18 0.17 

Non-government organization(NGO) 86 0.84 

Others 172 1.67 

Total 10291 100.00 
 

 

৭ . ৩  ব ে সর কারর ব র াে রন ণ থয় বকস ের   বৃ রদ্ধ 

 

 

 

 রনসম্নর  স ার রণ  বথসক বর াে  রন ণ থয় বক সে র  রে ক াশ  এোং  

এর বৃ রদ্ধ  স ম্পসক থ একটি  র্ার ণা পা ওয়া  ায়।  রন সের  

স ার রণ  প থা সলােন া ক সর  বদখ া   ায় ব  ,  েি  কসয়ক  দশ সক  

বর াে  রন ণ থয়  বক সে র  স াংখ্যা  উস েখস া গ্যহাসর  বৃ রদ্ধ  

বপস য়সি ।  এ টা সুস্পষ্ট  ব  বর াে  র ন ণ থয় রশ ল্প টি  োাংলাস দসশর  

একটি  স ম্প্রস ারণ শ ী ল এে াং  দ্রুি  ে র্ থন শ ী ল রশ ল্প । 

 7.3 Growth of Private Diagnostic 

Centers  
 

An idea about the expansion and growth of the 

diagnostic center can be seen from the following 

table. A closer look at the following table reveals 

that over the last couple of decades there had 

been an explosive growth of private diagnostic 

centers. It is also obvious that the diagnostic 

industry is a booming and fastest growing 

industry in Bangladesh. 

 

Table 7.2: Growth of Private Diagnostic Centers 
 

Year of establishment 

 ( calendar year) 

Number of Diagnostic 

centers  

Cumulative total  Percentage change 

Before 1990 241  241 - 

1990- 1994 187 428 77.59 

1995- 1999 569  997 132.94 

2000-2004 781  1778 78.34 

2005-2009 1963  3741 110.40 

2010-2014 3089 6830 82.57 

2015-June,2018 3462 10292 50.69 

Total 10291 - - 
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Chart 7.1 : Growth of Private Diagnostic Centers (Cumulative number)

 
 

৭.৪ ৩ ০  জুন ২০১ ৭ িাররস খ জনে সল র আকার 

 

 রনসম্নর স াররণ হসি ব দখা  া য়, ১০২৯১ টি  বেস রক ারর  

বর াে  রন ণ থয় বক সে  ক ম থর ি  বমা ট জনেসলর স াংখ্যা  

১২৮১৫ ১  জন। এ সদর মসধ্য ১০০১ ৮৫ জন ( ৭৮.১৮ %)  

পূ ণ থক ালী ন  এে াং ২৭,৯ ৬৬ জন  ( ২১. ৮ ২% ) খন্ড কালী ন  

ক ম থোরর । 

 7.4 Employment Size as on 30 June 2017 
 

It is revealed from the following table that the 

total number of people employed in 10291 

private diagnostic centers was recorded at 

128151. Of this total, 100185 (78.18 %) were 

full-time employees and 27966 (21.82 %) were 

part-time employees. 

 

Table 7.3: Employment Size in Private Diagnostic Centers 
 

Types of employees Number of employees (as on 30 June,2017) 

Full- time  Part- time 

A. Diagnostic services/medical services  Male Female Total Male Female Total 

Physician 5891 1616 7507 10192 3815 14007 

Dental surgeon 89 68 157 163 116 279 

Physiotherapist 601 254 855 247 77 323 

Pathologist 7330 1874 9204 2430 533 2963 

Nurse 423 2221 2644 52 286 338 

Medical technologist 11964 3207 15171 1302 630 1932 

Chemist 727 67 794 187 17 204 

Paramedical 809 395 1204 189 120 310 
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Types of employees Number of employees (as on 30 June,2017) 

Full- time  Part- time 

Nutrition 3 49 52 0 11 11 

Psychologist 9 8 17 45 0 45 

Hospital management/ Administrative 

management 

14954 2604 17558 206 25 231 

Engineers 227 20 247 102 34 136 

Man power related to ICT 2212 587 2799 61 67 128 

Sanitation & house keeping 1173 1435 2608 231 357 588 

Driver (transport/ambulance) 497 11 508 69 0 69 

Manpower related to waste management 1445 816 2261 355 130 485 

Security staff 5600 194 5794 642 0 642 

Manpower related to fire safety 4572 177 4749 688 0 688 

Cleaner 776 251 1027 12 12 24 

Others 3348 8471 11819 602 1093 1695 

Sub-total (A) 62650 24325 86975 17775 7323 25098 

B. Other activities              

Man power engaged in Pharmacy 8495 3623 12118 1733 1015 2748 

Man power engaged in Canteen 1092 0 1092 120 0 120 

Subtotal (B) 9587 3623 13210 1853 1015 2868 

Total(A+B) 72237 27948 100185 19628 8338 27966 

 

 

 

 

৭ . ৫  ৩০  জুন ২০১ ৮  িাররস খ  জন েসলর  আকার 

 

জররসপর ফলা ফল অনুস াসর, ১০২৯ ১ টি  বেস রক ারর বর াে 

রন ণ থয় বক সে  ক ম থর ি  বম াট জ নে সলর  স াংখ্যা  ১৩৫ ৬ ০৭  

জন  ।  বমা ট জনেসলর  মসধ্য, পূ ণ থ-কালী ন ১০৫ ৫ ০৮  জন 

(৭৭.৮০%) এোং  খে কালী ন  ৩ ০০৯৯  জন  (২ ২. ২০%)। 

 7.5 Employment Size as on June 2018 
 

According to the survey findings, the total 

number of person employed in 10291 diagnostic 

centers were 135607. Out of this total, 105508 

employees (77.80%) were reported being full-

time employees, while 30099 employees 

(22.20%) were reported being part-time 

employees. 
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Table 7.4: Employment Size in Private Diagnostic Centers 
 

Types of employees Number of employees (as on 30 June,2018) 

Full -time  Part- time 

A. Hospital/diagnostic service services  Male Female Total Male Female Total 

 Physician 6129 1690 7819 11263 3951 15213 

Dental surgeon 94 74 168 163 116 279 

Physiotherapist 624 254 878 247 82 329 

Pathologist 7540 1910 9450 2527 541 3068 

Nurse 434 2354 2788 52 286 338 

Medical technologist 12552 3345 15897 1384 670 2054 

Chemist 747 67 814 187 17 204 

Paramedical 838 406 1244 189 120 309 

Nutrition 3 49 52 0 11 11 

Psychologist 9 8 17 45 0 45 

Hospital management/ Administrative 

management 

15950 2765 18715 223 25 248 

Engineers 232 20 252 112 34 146 

Man power related to ICT 2292 611 2903 64 67 131 

Sanitation & house keeping 1234 1497 2731 254 399 653 

Driver (transport/ambulance) 521 11 532 69 0 69 

Manpower related to waste management 1451 844 2295 355 130 485 

Security staff 5882 194 6076 700 0 700 

Manpower related to fire safety 4744 177 4921 758 0 758 

Cleaner 855 262 1117 12 12 24 

Others 3481 8769 12250 608 1150 1758 

Sub-Total (A) 65612 25307 90919 19212 7611 26823 

B. Other activities              

Man power engaged in Pharmacy 9498 3927 13425 1997 1141 3138 

Man power engaged in Canteen 1164 0 1164 138 0 138 

Sub-total( B) 10662 3927 14589 2135 1141 3276 

Total 76274 29234 105508 21347 8752 30099 

 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

96 | P a g e  

৭ . ৬ পূণ থকাল ীন  জ ন ে সল র  ললরি ক রেভাজ ন  

 

 

জররসপর  ফলাফ ল হসি বদখ া  ায় ব , বেস রক ারর  

বর াে  রন ণ থয় বক সে  ক ম থর ি  জন ে সলর  মসধ্য  পু রু সষ র  

স াংখ্যা অরর্ক ,  া  ২ ০১ ৬-১৭ অথ থে ি সর  ৭২. ০৩  %  

এোং ২ ০৭-১৮ অথ থে ি স র  ৭২. ১৭ %। এট া সু স্পষ্ট  

ব , পু রু সষরা স্বাস্থ্ য বস োর প্র া য় স ের্ রসণর  বপশ া য়  

স াংখ্যাে রর ষ্ঠ ,  অন্য রদসক  ন ারস থাং বপশ া য় ন ার ী সদর  

উসেখস া গ্য স াং খ্যােররষ্ঠ িা (৩ ০ জুন  ২ ০১৭ িা ররসখ  

৮৪. ০০   % এোং  ৩ ০ জুন ২ ০১৮  িাররসখ ৮৪. ৪৩% )  

রসয়সি । 

 

৩০ জুন ২০১৭ বি  পূ ণ থক ালী ন  রেরক ৎ স ক সদর  মসধ্য  

পু রু ষ ৭৮.৪ ৭  %  এে াং  নার ী  ২ ১. ৫ ৩ % ,  অন্য র দসক  

৩০ জুন  ২ ০১৮ বি িারর সখ পু রু ষ ৭৮.৩৯ %  এোং  

নার ী  ২১. ৬১ %। 

  

৩০  জুন ২ ০১৭  এোং  ৩ ০ জুন ২ ০১৮  িার রসখ  

পূ ণ থক ালী ন  বেন্ট াল স াজথন স দর  মসধ্য  ন ার ী  বেন্ট া ল 

স াজথন সদর  স াং খ্যা  থ া ক্র সম  ৪৩. ৩১ % এে াং  

৪৪ . ০৫ %। 

 

৩০  জুন ২ ০১৭  এোং  ৩ ০  জু ন ২ ০১৮   িাররসখ  

ক ম থর ি  বমা ট বস ে াক মী সদর  মসধ্য  ন ার ী র  হার  

 থাক্রসম  ৮৪. ০ ০%  এে াং ৮৪. ৪ ৩ %। 

 7.6 Gender Composition of Full-time 

Employees  
 

Survey findings suggested that the males’ share of 

employment in private diagnostic centers was high, 

with an estimated 72.03 % of the employees for the 

financial year 2016-17, against 72.17 % for the 

financial year 2017-18. It is also obvious that male 

workers made up the majority of almost all types of 

healthcare occupations, while females were in the 

vast majority (84 .00 % as on June 2017 and 84.43 

%) as on June 2018) in nursing.  

 

Of full-time doctors, males represented 78.47 % and 

females represented 21.53 % as on 30 June 2017, 

against 78.39 % and 21.61 %  as on 30 June 2018.  

 

 
 

 

Among full-time dental surgeons, females accounted 

for  43.31% and 44.05%, respectively, on 30 June 

2017 and 30 June 2018.  

 

Of total nurses, females accounted 84.00 % and 84.43 

%, respectively, as on 30 June 2017 and 30 June 

2018.  
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Table 7.5: Gender Composition of Full-time Employees of Private Diagnostic 
Centers 

 

Types of employees 2016-17 2017-2018 

Male  
(%) 

Female  
(%) 

Male 
 (%) 

Female 
(%) 

A. Medical services     

Physician 78.47 21.53 78.39 21.61 

Dental surgeon  56.69 43.31 55.95 44.05 

Physiotherapist 70.29 29.71 71.07 28.93 

Pathologist 79.64 20.36 79.78 20.21 

Nurse 16.00 84.00 15.57 84.43 

Medical technologist 78.87 21.14 78.96 21.04 

Chemist 91.56 8.44 91.77 8.23 

Paramedical 67.19 32.81 67.36 32.64 

Nutritionist 5.88 96.08 5.77 94.23 

Psychologist 52.94 47.06 52.94 47.06 

Hospital management/ Administrative management 85.16 14.83 85.23 14.77 

Engineers 91.90 8.10 92.06 7.94 

Man power related to ICT 79.00 20.96 78.95 21.05 

Sanitation & house keeping 44.96 55.00 45.18 54.82 

Driver (transport/ambulance) 97.83 2.17 97.93 2.07 

Manpower related to Medical Waste Management 63.91 36.09 63.22 36.78 

Security staff 96.65 3.35 96.81 3.19 

Manpower related to fire safety 96.29 3.73 96.40 3.60 

Cleaner 75.56 24.44 76.54 23.46 

Others 28.33 71.67 28.42 71.58 

Sub-Total (A) 72.03 27.97 72.17 27.84 

B. Other services      

Manpower engaged in pharmacy 70.10 29.90 70.75 29.25 

Manpower engaged in canteen/cafeteria 100.00 0.00 100.00 0.00 

Sub-total (B) 72.57 27.43 73.08 26.92 

Total (A+B) 72.10 27.90 72.29 27.71 
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Chart 7.2: Gender Composition of Full-time Employees (%)

 

 

 ৭ . ৭  পূণ থকাল ীন  কম থোরর স দর  কম থসাংস্থ্ াস ন র  বৃ রদ্ধ 
 

 

 

 

 

 

 

রন সের স াররণ ব থসক ব দখা   ায়,  েি  এক েি সর  

বেস রক ারর ব র াে  রন ণ থয়  বক স ে  ( বর াে  রন ণ থয় বক সে র  

প্র ািসন বর াে  রন ণ থয় বক ে  দ্বার া  পরর ে ারলি  ফাসম থস ী  এে াং 

কযারন্ট নস হ)  রেরভন্ন  র্র সণর ব পশ া য় স ারে থক  ক ম থস াংস্থ্ ান  

বেসে সি  ৫ . ৩১  %  এে াং  উি  স মস য় ৫ ৩২৩টি ন তু ন  

ক ম থস াংস্থ্ ান  সৃরষ্ট  হসয় সি ।  রনসম্নর  স াররণ বথসক  ব দখা  া য়  

ব ,  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  খ াসি র  বর াে  রন ণ থয়  

বকসে  রে রকৎ স কসদর  জন্য  ৩ ১২টি  এোং  বস োক মী সদর  

জন্য ১৪ ৪ টি  নতু ন  ক ম থস াংস্থ্া সনর  সৃরষ্ট  হস য়সি । 

 7.7 Employment Growth of Full-time 

Employees  
 

It can be seen from the table below that overall 

employment related to different types of 

occupations in the private diagnostic centers 

(including pharmacies and canteens operated by 

the diagnostic centers in the premises) was 

estimated to grow 5.31% in 2017-18, adding 

5323 new jobs in one year. It is also transpired 

from the following table that the private 

diagnostic centers created 312 new jobs for 

doctors and 144 new jobs for nurses in 2017-18. 
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Table 7.6: Employment Growth of Full-time Employees in Private Diagnostic 
Centers 
 

Types of employees Number of full -

time employees as 

on 30 June,2017 

Number of full- 

time employees as 

on 30 June,2018 

Percentage 

change 

A. Medical services    

Physician 7507 7819 4.16 

Dental surgeon  157 168 7.01 

Physiotherapist 855 878 2.69 

Pathologist 9204 9450 2.67 

Nurse 2644 2788 5.45 

Medical technologist 15171 15897 4.79 

Chemist 794 814 2.52 

Paramedical 1204 1244 3.32 

Nutritionist 52 52 0.00 

Psychologist 17 17 0.00 

Clinic management/Administrative management 17558 18715 6.59 

Engineers 247 252 2.02 

Man power related to ICT 2799 2903 3.72 

Sanitation & house keeping 2608 2731 4.72 

Driver (transport/ambulance) 508 532 4.72 

Manpower related to waste management 2261 2295 1.50 

Security staff 5794 6076 4.87 

Manpower related to fire safety 4749 4921 3.62 

Cleaner 1027 1117 8.76 

Others 11819 12250 3.65 

Sub-total (A) 86975 90919 4.53 

B. Other activities    

Man power engaged in Pharmacy 12118 13425 10.79 

Man power engaged in Canteen 1092 1164 6.59 

Sub-total (B) 13210 14589 10.44 

Total (A+B) 100185 105508 5.31 
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৭ . ৮  কম থসাংস্থ্ ান  ব্যয় 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  ক ম থর ি  জনেসলর  

(স কল প্র কার ক ম থজী ে ী ) বম াট  প্র দত্ত  বেি ন ভািার দর  

(সেি ন ও অন্য ান্য  সুস াে সুর ের্ া)  প ররমাণ  থাক্রস ম 

৩১২৩৭.৪ ৪ রম রলয়ন টাকা এ োং ৩৪৯ ৬১.৪ ৮ র মরল য়ন 

টাকা,  এসযসত্র  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১১ . ৯২%। 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং  ২০১৭-১৮  অথ থে ি সর  বর াে  রন ণ থয় বকসে  

ক ম থর ি  প্র রি  ক ম থোরর র  (খ ে কালী ন ক ম থোরর স হ  স কল 

র্র সণর ক ম থো রর )  প্র াক্করলি  মার স ক েে  বেি ন   থ াক্রসম  

২১৯৮৩. ৯১  টাকা  এে াং  ২৩ ৪৩৬. ৫ ০ টাকা ।  পূ ে থে ি ী  

েি সরর (২০১ ৬-১৭ স াল) তু লনায় ২ ০১৭-১৮ স াসল 

ক ম থোরর  প্র রি  মারস ক  ে ে বে ি ন  বৃ রদ্ধ ব পসয় সি  ৬. ৬১%।   

 

একই স ময় ২০ ১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর 

ফাসম থরস সি  ক ম থর ি  ক ম থোরর  প্র রি মারসক  ে ে বেি ন  

 থাক্রসম ৮৭৫০.৪০ টাকা এে াং ৮৬৭ ২. ৭৭ ট াকা ।  এই  

িথ্য বথ সক বদখা   া য় ব  পূ ে থে ি ী  ে ি সর র  ( ২০ ১৬-১৭ 

স াল) তুলন ায়  ২ ০১৭-১৮ স া সল ফাস ম থরস সি  ক ম থর ি  

ক ম থোরর সদর  মা রস ক  ে ে  বে িন  ০. ৮৯%  হ্রাস  বপস য়সি ।   

 

অন্য রদসক  ২ ০১৬-১৭ এে াং ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  ক যারন্ট সন  

ক ম থর ি  প্র রি  ক ম থে ারর র  মারস ক  ে ে বেি ন  থাক্রসম  

৭৬০০.৩৯  টাকা  এে াং ৭৯২৩ . ৭১  টাকা ,   ার  ে ারষ থক  

প্র বৃ রদ্ধ  ৪. ২৫ % । 

 7.8 Employment Cost  
 

The total amount paid (salaries, wages and other 

benefits) to the employees (all types of working 

people) was estimated at Tk. 31237.44 million in 

2016-17 and Tk. 34961.48 million in 2017-18 , 

with an overall annual increase of 11.92 %.  

 

The average salary per month per employee (all 

types of employees including part-time 

employees) engaged in diagnostic centers was 

estimated at Tk. 21983.91 and Tk. 23436.50 for 

the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average monthly salary per 

employee was increased by 6.61 % in 2017-18 

over the previous year.  

 

At the same time, the average monthly salary per 

employee engaged in pharmacies appeared to be 

Tk. 8750.40 and Tk. 8672.77, respectively, for 

the financial years 2016-17 and 2017-18. This 

information suggests that the average monthly 

salary per employee was declined by 0.89 % in 

2017-18 over the previous year. 

 

On the other hand, the average monthly salary 

per employee engaged in the canteens was 

increased from Tk. 7600.39 in 2016-17 to Tk. 

7923.71 in 2017-18, with an annual expansion of 

4.25 %.  

 
Table 7.7: Employment Cost in Private Diagnostic Centers 

 (Million Tk.) 

Types of economic units 2016-17 2017-18 Percentage change 

Diagnostic center 29565.90 33113.81 12.00 

Pharmacy  1561.00 1723.87 10.43 

Canteen  110.54 123.80 12.00 

Total 31237.44 34961.48 11.92 
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৭.৯ অ রজ থি রাজ স্ব (বসে া রেক্র য় /উৎপাদ) 

 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  বে স র ক ারর  বর াে 

রন ণ থয় বক সে র  বম াট  অর জথি  র াজস্ব  ( সস ে া রে ক্র য়  হসি  

প্র াপ্ত)  থ াক্রসম  ১ ,০৪ ,১১৪ . ৪৬ র মরল য়ন ট াকা এোং  

১,২১ ,৪৪ ৯. ৫ ৫  রমরল য়ন টাক া  এোং ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ 

১ ৬.৬৫ %।   

 

২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  ব মা ট অরজথি  র াজস স্বর  মসধ্য  

১ ,০১ ,৪১ ১. ৭৯  র মরলয়ন  টাকা (৯৭. ৪০%) , ২, ৬৬৫ . ০৩  

রমরল য়ন ট াকা ( ২. ৫ ৬% ) , এে াং ৩৭. ৬৪  র মরল য়ন টাকা 

(০.০৪% )  থাক্রস ম বর াে  রন ণ থয় বক ে  প্র দত্ত  বর াে  রন ণ থয় 

বস ো/ র েরক ৎ স া বস ো, ফা সম থর স  বস ো  এোং  ক যারন্টন /  

বরসস্তাঁরার  বস ো  বথসক  অ রজথি  হ সয়সি ।   

 

অন্য রদসক  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি স র  ব মাট  অর জথি  র া জসস্বর  

মসধ্য ১ ,১ ৮ ,১৯৬.৮ ৮ র মরল য়ন টাকা  (৯৭. ৩২ % ) ,  

৩,২ ০৩. ৭৬  র মরল য়ন টাকা  ( ২. ৬৪% ),  এে াং ৪৮. ৯১ 

রমরল য়ন টাকা  (০. ০৪% ) র াজ স্ব অরজথি  হ সয়সি   থ াক্রসম  

প্র দত্ত বর াে  রন ণ থয়  বস ো /  র েরক ৎ স া বস ো, ফাস ম থরস  বস ো  

এোং ক যারন্টন /  বরসস্তাঁরার  বস ো  ব থ সক । 

 7.9 Revenue Earned (sale of services/ 
output)  
 
The total revenue ( receipts from the sale of 

services) earned by the Diagnostic Centers was 

assessed at Tk. 104114.46 million and 121449.55 

million for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth of 

16.65 %.  
 

Of total revenue earned in the financial year 

2016-17,Tk. 101411.79 million (97.40), Tk. 

2665.03 million(2.56%), and Tk. 37.64 million 

(0.04%) were earned, respectively, from 

diagnostic/medical services, pharmacy services 

and canteen/restaurant services.  

 

On the other hand, out of the total revenue earned 

in the financial year 2017-18, Tk. 118196.88 

million (97.32%), Tk. 3203.76 million(2.64%) 

and Tk. 48.91 million (0.04%) were earned, 

respectively, from diagnostic / medical services, 

pharmacy services and canteen/restaurant 

services . 

 

Table 7.8: Revenue Earned by Private Diagnostic Centers 
(Million Tk.) 

Types of services Revenue earned ( receipts) Percentage change 

2016-17 2017-18  

A. Diagnostic/medical services     

Pathology 29857.17 35328.39 18.32 

X-ray 14117.13 16467.63 16.65 

ECG/EKG 18199.87 20730.15 13.90 

ETT 209.57 294.46 40.51 

Endoscopy/Colonoscopy 2157.41 2466.62 14.33 

Ultrasonography 12826.71 14162.36 10.41 

Eco/colour Doppler 816.21 952.11 16.65 

City scan/MRI 5896.38 7678.13 30.22 

Angiogram 3754.27 3979.36 6.00 

Others diagnostic and medical services 13577.09 16137.68 18.86 

Sub-Total (A) 101411.79 118196.88 16.55 

C. Pharmacy    

Value of medicine and other items sold  2665.03 3203.76 20.21 

Sub-total (B) 2665.03 3203.76 20.21 

D. Cafeteria /Canteen     

Value of food and related items sold 37.64 48.91 29.94 

Sub-total (C) 37.64 48.91 29.94 

Grand total(A+B+C+) 104114.46 121449.55 16.65 
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Chart 7.3 : Revenue Earned by Private Diagnostic Centers (Million Tk.) 

 
 

 

৭.১ ০ অন্য ান্য প্রারপ্ত 

 

রন সের স াররণ  ৭.৯  বথসক ব দ খা  ায় , ২ ০১৬-১৭ এোং  

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর র  বমা ট অ ন্য ান্য  প্র ারপ্ত ( সস ো  রেক্র য়  

হসি  প্র াপ্ত  নয় )   থাক্রস ম  ৩১৯ . ১১  রম রলয়ন  ট াকা  এোং  

৩৯০. ৪২ র মরল য়ন টাকা ,  া র  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধর  হার  

২২. ৩৫ %। 

 7.10 Other Receipts  
 

It is discovered from Table 7.9 that the total of 

other receipts (receipt not from the sale of 

services) was Tk. 319.11 million and Tk. 390.42 

million for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth of 

22.35 %.  

 

Table 7.9: Other Receipts 
(Million Tk.) 

  Items of receipts Other receipts  Percentage change 
2016-17 2017-18 

Rental for building/structure, machineries and equipment - - - 

Rent for land 54.85 60.96 11.14 

Interest 129.31 171.13 32.34 

Dividend 134.95 158.33 17.32 

Total 319.11 390.42 22.35 

 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

103 | P a g e  

৭.১ ১ বমাট অ রজ থি  র াজ স্ব (উৎপা দ) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১৮ অথ থে ি সর  বরাে রন ণ থয় বক সে  

বমা ট অর জথি  র াজস্ব  (ভ াোসহ )  থাক্রস ম ১ ০৪১ ১৪ . ৪৬  

রমরল য়ন টাকা  এোং  ১২১৪৪ ৯. ৫ ৫  রমরলয়ন  টাকা  এোং  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ৬. ৬৫ %।   

 

অরজথি  বম াট রা জসস্বর  ( আউট পু ট) ম সধ্য  বর াে  রন ণ থয়/ 

রেরক ৎ স া বস ো হসি প্র াপ্ত র া জস্ব স ে থারর্ ক  (২ ০১৬-১ ৭ 

অথ থে ি সর  ৯৭. ৪০ % এোং  ২ ০১৭-১৮ অথ থে ি সর  

৯৭. ৩২% ), এর  পসর  ফ া সম থরস  বস ো প্র দান কসর  প্র াপ্ত  

রাজস্ব  (২ ০১৬-১ ৭ অথ থে ি সর  ২. ৫ ৬%  এে াং ২ ০১৭-১৮ 

অথ থে ি সর  ২. ৬৪ %)। 

 

লযণী য় ব , ২ ০১৬-১৭ এোং ২০১৭-১৮ উভ য় েি সরই  

ভাো  বথ সক  অ রজথি  র াজস্ব  আ য় শূন্য । 

 7.11 Total Revenue (output)  
 

The total revenue (including rental earnings) 

earned by the diagnostic centers was recorded at 

Tk. 104114.46 million and Tk. 121449.55 

million for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual growth of 

16.65 %.  

 

Out of total revenue earned (output), revenue 

earned from the sale of diagnostic /medical 

services appeared to be the highest (97.40 % for 

2016-17 & 97.32 % for 2017-18), followed by 

revenue earned from the sale of pharmacy 

services (2.56 % for 2016-17 and 2.64 % for 

2017-18).  

 

It was noted that the revenue earned from the 

rental income appeared to be zero for both 

financial years 2016-17 and 2017-18. 

 
Table 7.10: Total revenue Earned /output 

(Million Tk.) 

Items of receipts / gross output Total revenue earned Percentage change 

2016-17 2017-18 

Diagnostic/medical services 101411.79 118196.88 16.55 

Pharmacy services  2665.03 3203.76 20.21 

Canteen/ Cafeteria services 37.64 48.91 29.94 

Rental receipts 0.00 0.00 - 

Total   104114.46 121449.55 16.65 
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৭.১ ২ মধ্যেিী  বভাে 

 

মধ্যে িী  বভাে (আইরস) হসলা প ে ও বস ো রদর বম াট ব্য য়  

 া ইনপু ট রহসাসে উৎ পা দন প্র রক্রয়ায় অেদ ান রাসখ, িসে  

স্থ্ ায়ী  স ম্প স দর ব্যেহার  জরন ি যয়  ইনপু ট  রহসা সে  

রেরিি  হ য় না, এটি  রস্থ্ র মূলর্ সনর  ব্যেহার জরনি য য়  

(রস এফরস) রহসস সে  অন্ত ভু থি হ য় ।  

 

প্র রি ষ্ঠাসনর  (বরাে রন ণ থয় বক ে) প্র রিসেদন বথসক স রাস রর 

মধ্যে িী বভাে (আইরস) পাওয়া  ায় না এোং রের ভন্ন িথ্য  

আইসট ম বথ সক রনসম্নাি ভাসে ম ধ্যে িী  ব্যয়  প্র াক্কলন কর া  

হয়। 

 

মধ্যে িী  ব ভাে = 

কাঁ োমা ল এে াং স রের াসহ র খর ে 

+ গ্যাস, জ্বালানী  এে াং রেদু যৎ  খ রে 

+ পারন ও পয়: রনষ্কা শ ন বস ো খ র ে 

+ স্থ্ ায়ী স ম্পসদর ভা ো ব্যিী ি অন্য ান্য বস ো ক্র য় +  

ভাো  প্র দান 

 

স াররণ  ৭.১ ১  বথসক ব দখা  া য় ব , ২০১ ৬-১৭ ও ২ ০১৭-

১৮ অথ থে ি সর  ব মাট  ১ ০২৯ ১ টি  বেস রক ারর  বর াে  রন ণ থয়  

বকসের  মধ্য েি ী বভ াে (আইরস)  থাক্রস ম ২ ৭৪০৬. ৬৫  

রমরল য়ন ট াকা এোং  ৩০৫ ৬৬. ৮৭  র মরল য়ন টাকা এোং  

এর ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ  ১১. ৫ ৩ %। 

 

রন সের স াররণ  বথসক  আরও  প্র কাশ  পায় ব , ২ ০১৬-১৭ ও  

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বে স র ক া রর  বর াে  রন ণ থয়  বক সে র  

অরি রন ে থা পণ  স াংরিষ্ট  মধ্যে িী  ব ভাে  থাক্রসম  ৯৪ . ১০  

রমরল য়ন টাকা  এোং  ১ ০৯. ৪৬  রমরল য়ন টাকা ।  এ বথ সক  

প্র িী য়মান হ য় ব ,  প্র রিমা সস  প্র রি টি  বরাে  রন ণ থয় বক ে  

অরি রন ে থা পণ  সুরযার  জন্য ২০১ ৬-১৭ ও ২০ ১৭-১৮ 

অথ থে ি সর   থ াক্র সম েস ে ৭৬১. ৯২ টাকা এোং ৮ ৮৬. ২ ৮  

টাকা ব্য য় ক সর,   ার ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১৬.৩ ২%।   

 

অন্য রদসক, প্র রিমাসস  প্র রি টি  বর াে  রন ণ থয়  বক ে  ে জথ য  

ব্যে স্থ্ াপন া এে াং ে জথ য অপস ার সণ র  জন্য   থ াক্র স ম ে স ে  

৬৭৮. ৭৬ টাকা এোং ৭০৯. ২৯  টাকা  খর ে কসর ,  ার  

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ৪ . ৫ ০  %।   

 7.12 Intermediate Consumption 
  

Intermediate Consumption (IC) consists of goods 

and services consumed as inputs by the process 

of production excluding fixed assets whose 

consumption is recorded as the Consumption of 

Fixed Capital (CFC).  

 

 
Intermediate Consumption (IC) was not directly 

available from the accounting reports of the 

establishments (diagnostic centers) and it was 

calculated from different data items in the 

following principal groups. 
  
Intermediate consumption = 

+ Cost of raw materials and supplies 

+ Cost of gas, fuel and electricity purchased 

+ Cost of water and sewerage services 

+ Purchase of services except rentals 

+Rental payments  
 

 

It is seen from Table 7.11 below that the 

Intermediate Consumption (IC) for a total of 

10291 private diagnostic centers was estimated at 

Tk. 27406.65 million and Tk. 30566.87 million 

for the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual expansion of 

11.53%.  

 

The table also shows that the expenditure on 

intermediate consumption with respect to fire 

safety stood at Tk. 94.10 million and Tk. 109.46 

million for financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. This suggests that, on average, only 

Tk.761.92 and Tk.886.28 was expended per 

month per diagnostic center related to fire safety 

for the years 2016-17 and 2017-18 respectively, 

with an annual growth of 16.32%.  
 
 

 
 

On the other hand, only Tk. 678.76 and Tk. 

709.29 per month per diagnostic centers were 

expended with respect to management and 

disposal of waste, with a growth of 4.50 %.  
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Table 7.11: Operating and Administrative Cost (Intermediate consumption) 
 

(Million TK.) 

 Types of expenditure Amount of expenditure 
 

Percentage 
change 

2016-17 2017-18 

A. Diagnostic services    
Pathology 5818.91 6788.34 16.66 
X-ray 2591.63 2885.52 11.34 
ECG/EKG 622.08 675.33 8.56 
ETT 103.27 108.77 5.33 
Endoscopy/Colonoscopy 567.70 624.47 10.00 
Ultrasonography 3020.53 3557.58 17.78 
Eco/colour Doppler 1041.07 1109.26 6.55 
City scan/MRI 1302.73 1425.58 9.43 
Angiogram 677.02 706.88 4.41 
Others diagnostic 1531.18 1688.11 10.25 

Sub-Total(A) 17276.11 19569.84 13.28 

B. Pharmacy    
 Purchase value of medicine and other items 
sold  

1908.40 2298.67 20.45 

Sub-total (B ) 1908.40 2298.67 20.45 

C. Canteen/ Cafeteria     
Purchase value of food and related items sold 268.40 310.75 15.78 

Sub-total (C) 268.40 310.75 15.78 

D. Administrative cost    
Electricity 1901.88 1993.92 4.32 

Water/Gas 148.11 152.55 3.00 
Transport and travel 159.32 168.35 5.67 
Taring/seminar/workshop 36.43 24.57 -32.56 
Research and development 77.13 79.79 3.45 
Repair and maintenance 503.72 567.19 12.60 
Directors’ board fee 214.06 229.69 7.30 
Telephone/internet/mobile 135.46 145.38 7.32 
Neat and clean 147.14 164.78 11.99 
Tiffin /refreshment 373.78 390.75 4.54 
Advertisement and publication 174.77 179.14 2.50 
Business promotion 269.45 284.97 5.76 
Insurance premium 9.75 10.93 12.10 
Fuel and petrol 526.39 546.29 3.78 
Printing and stationeries 533.98 579.74 8.57 
Legal fees and professional charge 292.01 301.44 3.23 
News paper 29.07 30.10 3.54 
Audit fee 14.22 16.45 15.67 
Postage and stamp 7.89 8.44 6.97 
Recreation 25.65 27.20 6.04 
Treatment and medicine for staff members 127.62 141.24 10.67 
Doctors’ fee and commission 1764.41 1834.99 4.00 
Expenditure related to fire safety 94.10 109.46 16.32 
Expenditure related to waste management 83.83 87.60 4.50 
Others 303.58 312.66 2.99 

 Sub-total (D) 7953.74 8387.61 5.45 

Grand total (A+B+C+D)  27406.65 30566.87 11.53 
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৭.১ ৩ অন্যান্য ব্যয় 

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং  ২ ০১ ৭-১ ৮  অ থ থে ি সর র  রে র ভন্ন র্ র সণ র  

অন্য ান্য  ব্যয়  ( মধ্য ে ি ী  বভাসে র  অন্তভু থি  ন য় )  স াররণ  ৭.১ ২  

এ বদখা সনা হস য়সি। ২ ০১ ৬-১ ৭ এোং ২ ০১ ৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র  বম াট অন্য ান্য  ব্যয়  থ াক্রসম  ৪৫ ৪২.৫ ৫  

রমরল য়ন  টাক া এে াং ৫ ৭৩ ৬.১৪  রমরল য়ন  টাকা ।  বমা ট  

অন্য ান্য  ব্যসয়র মসধ্য বকে ল  ভা ো (প্র সদয় ) মধ্যে িী  ব্যয়  

রহসাসে রেসে রেি । 

 7.13 Other Expenditures  
 

Other expenditure (expenditure not included in 

intermediate consumption) by types for financial 

years 2016-17 and 2017-18 can be seen from 

Table 7.12. The total of other expenditure was 

found to be Tk. 4542.55 million and Tk. 5736.14 

million for the yeas 2016-17 and 2017-18 

respectively. It is to be noted that out of total 

other expenditure, only rental income (payable) 

was considered as intermediate consumption. 

 

Table 7.12: Other Expenditure of Private Diagnostic Centers 
(Million TK.) 

Items of expenditure 2016-17 2017-18 Percentage change  

Tax (corporate) 655.50 706.43 7.77 

Rental income (payable) 3058.17 3673.88 20.13 

Rent for land 34.74 44.79 28.93 

Interest/Dividend 794.14 1311.04 65.09 

Total 4542.55 5736.14 26.28 
 

 

৭ . ১ ৪ বমাট মধ্যেি ী বভাে 

 

২০১ ৬-১৭ ও ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  ১০ ২৯ ১ টি  বর াে  রন ণ থয়  

বকসের  বমা ট মধ্যে িী  ব ভাে   থাক্রস ম ৩ ০৪৬৪. ৮ ২ 

রমরল য়ন ট াকা  এোং  ৩৪২৪ ০. ৭৫  রমর লয়ন  টাকা ,  ার 

ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ২. ৩৯ % ।  ২ ০১৬-১৭ ও  ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র রি  মা সস  প্র রি টি  বর া ে  রন ণ থয় বক সে র  মধ্যে িী  

বভাে  (আইরস )  থাক্রস ম ে স ে  ২৪৬৬৯৪. ৬ ৮ টাকা  এে াং 

২৭৭২ ৭১. ০ ০ ট াকা ,   ার  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ  ১২.৩৯  %। 

 7.14 Total Intermediate Consumption 
 

The total intermediate consumption for 10291 

private diagnostic centers was estimated at Tk. 

30464.82 million and Tk. 34240.75 million for 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively, with an annual expansion of 12.39 

%. Intermediate Consumption (IC), on average, 

per diagnostic center per month was found to be 

Tk. 246694.68 and Tk. 277271.00 for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively, with a yearly growth of 12.39 %.  
 

Table 7.13: Total Intermediate Consumption (IC) 
(Million Tk.) 

Items of expenditure Expenditure Percentage change 

2016-17 2017-18 

Diagnostic services 17276.11 19569.84 13.28 

Pharmacy services  1908.40 2298.67 20.45 

Canteen/ Cafeteria services 268.40 310.75 15.78 

Administrative cost 7953.74 8387.61 5.45 

Rental Spend  3058.17 3673.88 20.13 

Total  30464.82 34240.75 12.39 
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৭.১ ৫  স্থ্ লূ মূ ল্য সাংস াজ ন 

 
স্থ্ ূল উৎ পা দ এোং মধ্যে িী  বভা সের  পা থ থক যই  হ সলা  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস াজন  (রজর ভএ)।  স্থ্ ূ ল  মূল্য  স াংস াজন  রনস ম্নর  

সূসত্রর রভরত্তসি রনরূ পণ  কর া  হ য় : 

 

স্থ্ ূল মূ ল্য  স াংস া জন =  স্থ্ ূল  উ ৎ পাদ  (রজও )  - মধ্যে িী  

বভাে (আ ইরস)   

 

রনসম্নর  স াররণ  ব থসক বদখা   া য় ব ,  ২ ০১৬-১৭ ও  ২ ০১৭-

১৮ অথ থে ি সর  ব মা ট ১ ০২৯ ১ টি  বেস রক ারর  বর াে  রন ণ থয় 

বকসের  স্থ্ ূল মূ ল্য স াংস  াজ ন  (রজরভএ )  থাক্রসম  

৭৩৬৪৯. ৬৪ রম রলয়ন  ট াকা এ োং ৮৭২ ০৮. ৮০ র মরল য়ন  

টাকা ।  জররস পর ফলাফ ল অনুস া সর, এটি  আরও স্পষ্ট ব  ,  

২০১৭-১৮  অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  বর াে  রন ণ থয়  বক সে র  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস া জসনর প্রবৃ রদ্ধ  ১ ৮.৪ ১ %।  

 

২০১ ৬-১ ৭ এোং ২০১ ৭-১ ৮  অথ থে ি সর  প্র রি  মা সস  প্র রি টি  

বর াে  রন ণ থয়  বক সে র  স্থ্ ূল  মূ ল্য স াংস াজন   থা ক্রসম  

৫ ৯৬৩৯১. ৯৯  টাক া এে াং ৭ ০৬১ ৮৯.৮৭ ট াকা ।   

 7.15 Gross Value Added  
 

The Gross Value Added (GVA) was calculated 

as the difference between the gross outputs and 

the intermediate consumption. Total gross value 

added was calculated based on the following 

formula:  
 

Gross value added = Gross output (GO) - 

Intermediate consumption (IC) 
 

It is revealed from the following table that the 

Gross Value Added (GVA) for a total of 10291 

private diagnostic centers was Tk. 73649.64 

million and Tk. 87208.80 million for the 

financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. According to survey findings, it is 

also evident that private diagnostic centers 

experienced a significant growth of 18.41 % in 

the year 2017-18.  

 

Gross value added per establishment per month 

was recorded at Tk. 596391.99 and Tk. 

706189.87 for financial years 2016-17 and 2017-

18 respectively. 

 

Table 7.14: Gross Value Added (GVA) in Private Diagnostic Centers 
(Million Tk.) 

Type of aggregates 2016-17 2017-18 Percentage change 

 Gross output (GO) 104114.46 121449.55 16.65 

Intermediate consumption (IC) 30464.82 34240.75 12.39 

Gross Value Added (GVA) 73649.64 87208.8 18.41 
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৭.১ ৬ স্থ্ লূ মূল্য সাংস াজ সন শ্রম অাংশ 

 

প্র রি ষ্ঠ াসন  ক ম থর ি  ব মাট  জন ে সলর  প্র দত্ত  বে ি ন  ও  

ভািাসক স্থ্ ূল  মূল্য  স াংস াজন দ্বারা ভাে কসর  স্থ্ ূল  মূ ল্য  

স াংস াজসন শ্র ম অ াংশ পা ওয়া  ায়।  স্থ্ ূল মূ ল্য 

স াংস াজসন র  ো জার  মূ ল্য  হসি  উৎ পা দন  ও  আ মদা রনর  

উপর রনট কর  োদ রদস য়  প র রোলন উদ্বৃত্ত ( পরর ে ালন 

মুনাফা ) রনরূ পণ  কর া হয় ,  া  আসয়র  স মরষ্টসক  ফ যাক্ট্র  

ব্যসয় রূ পান্তর  ক সর ।  অপ্র িযয  কর  ( ভতু থরক  োদ  রদ সয় )  

মূলর্ন  ো  শ্র ম আ সয়র  বকান  রূপ  প্র রিরন রর্ত্ব  কসর  না, 

রের্ ায় এটি  েণ না করা  হয়  না। 

 

স্থ্ ূল মূল্য  স াংস া জ সন শ্রম  অ াংশ এোং মূলর্ন  অাংশ  

গুরু ত্ব পূ ণ থ কারণ  এ গুসলা  আস য়র  েণ্ট ন ও  লে ষসম্য র েরি-

প্র কৃরি র উপর  আ সলাকপ াি ক সর। রনস ের  স াররণ বথসক  

বদখা   ায় , ২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল মূ ল্য স াং স াজসন  শ্র ম  

অাংশ ও মূলর্ন  অাংশ   থাক্রস ম  ৪২.৪ ১ % এে াং ৫ ৭.৫ ৯ 

%।  

 

অন্য রদসক, ২০ ১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল মূল্য  স াংস া জসন শ্র ম 

অাংশ এোং  মূলর্ন  অাংশ  থ াক্রসম ৪০. ০৯ % এোং  

৫ ৯. ৯ ১  %। এও লযণী য় ব , ২০১৭-১৮ অথ থে ি সর  বরাে  

রন ণ থয় রশ সল্প  স্থ্ ূল  মূ ল্য  স াংস াজ সন শ্র ম অাংশ  ২. ৩২  

শ িাাংশ পসয়ন্ট  হ্রাস  ব পসয়সি  এোং মূ লর্ন  অ াংশ ২. ৩ ২ 

শ িাাংশ  পস য়ন্ট বৃরদ্ধ  ব পসয়সি । 

  

 7.16 Labour Share of Gross Value Added  
 

The labour share of Gross Value Added (GVA) 

was obtained by dividing the total compensation 

paid to employees by gross value added. The 

operating surplus (operating profit) was 

calculated by removing net taxes on production 

and imports from the gross value added at market 

prices covering the income aggregates to factor 

cost. Indirect taxes (net of subsidies) do not 

represent any kind of return to capital nor to 

labour and therefore should not be counted.  

 

The labour share, as well as capital share of gross 

value added, is important as they highlight on the 

pattern of income distribution and inequality. 

 It can be seen from the table below that the 

labour share and capital share of the Gross Value 

added (GVA) appeared to be 42.41 % and 57.59 

% respectively, for the financial year 2016-17.  

 

On the other hand, the labour share and capital 

share of the Gross Value added (GVA) stood at 

40.09 % and 59.91 % respectively for the 

financial year 2017-18. It is to be noted that the 

labour share of gross value added in private 

diagnostic centers declined by 2.32 percentage 

point, while the capital share of gross value 

added increased by 2.32 percentage point in 

2017-18.  

 

Table 7.15: Labour Share of Gross Value Added of Private Diagnostic Centers 
(Million Tk.) 

Year Gross Value 

added  

Wages and 

salaries  

 

Operating 

surplus 

 

Labour share as 

% of gross value 

added 

Capital share as % 

of value added 

2016-17 73649.64 31237.44  42412.20 42.41 57.59 

2017-18 87208.80 34961.48 52247.32 40.09 59.91 
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৭.১ ৭ কম থোরর  প্ররি উৎপাদন 

 

প্র রি ক ম থোরর র  উৎ পাদন  ( অরজথি  র া জস্ব ) অথ থপূ ণ থ 

রেসিষণা ত্মক প্র রক্রয়া।  ক ারণ  বক ান  ফ াম থ ( অথ থন ন রি ক  

ইউরনট ) ি ার ক ম থোরর স দর  কি টা দযি ার  স াসথ  ব্যে হার  

কসর , এটি  ি া রন র্ থার ণ  ক সর  ।  এক টি  উচ্চ অনু পাি  বৃ হত্ত র  

উৎ পাদশ ী লি া রন স দ থশ  ক সর ।  বরাে  রনণ য় বকে স মূসহর  

বমা ট উৎ পাদন সক িাসদর  ক ম থোরর র স াংখ্যা  দ্বারা  ভাে  

কসর প্র রি ক ম থো রর র  উৎ পাদন  ( অর জথি  র া জস্ব ) রনরূ পণ  

কর া হ য়। এ ই  গুরু ত্ব পূ ণ থ অনু পাি টি  পরর ম াপ  ক সর  ব  

প্র রিটি  ক ম থে ারর  বরাে  রনণ য়  বকসের  জন্য  েসে  রক  

পররমান  রাজ স্ব স াং গ্রহ কসর।  ২ ০১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র  প্র রি ক ম থোরর র  মার স ক েে উৎ পাদন  ( অরজথি  

রাজস্ব )  থাক্র সম  ৬৭৭ ০২. ৯ ৮  টাকা এোং ৭৪৬৩ ২. ১৮ 

টাকা  প্র াক্কলন  কর া হসয়সি।   

 7.17 Output per Employee 
  

The output (revenue) per employee is a 

meaningful analytical tool because it measures 

how efficiently a firm (economic unit) utilizes its 

employees. A higher ratio indicates greater 

productivity. The output (revenue) per employee 

was calculated as diagnostic centers’ total output 

(revenue) divided by the number of total 

employees. This important ratio approximately 

measured how much money each employee 

generated in the diagnostic centers. The average 

output (revenue) per employee per month was 

estimated at Tk. 67702.98 and Tk. 74632.18 for 

the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. 

 

Table 7.16: Output per Employee of Private Diagnostic Centers 
(Million Tk.) 

Year Output 

 

Number of 

employees 

 Output per 

employee per year 

 

Output per employee per 

month (T k .)  

2016-17 104114.46 128151 0.81 67702.98 

1017-18 121449.55 135609 0.90 74632.18 

 

৭.১ ৮  কম থোরর প্ররি  মূ ল্য সাংস াজ ন 

 

বকান  স াংস্থ্া িার ক ম থে ারর সদর  দযি ার কি টুকু  ব্যেহ ার 

কর সি িা র  একটি  আ দশ থ পরর মাপ  হসল া ক ম থে ারর  ক তৃ থক  

মূল্য  স াংস া জন ।   

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর  বে স র ক ারর  বর াে 

রন ণ থয় রশ সল্পর  প্র রি ক ম থোর র র  ে ারষ থক  ে ে মূল্য  

স াংস াজসনর  প ররমাণ   থাক্র সম  ৪৭৮৯ ২. ৪৯  ট াকা এোং  

৫ ৩৫ ৯০. ৮৪ টাক া। 

 

এটা সুস্পষ্ট  ব , পূ ে থে ি ী  ে ি স র র  (২০১ ৬-১৭) তুলন ায়  

২০১৭-১৮ ে ি সর র  ক ম থে ারর  প্র রি েে মূ ল্য স াংস াজন  

বে রশ   া  শ্র রমসক র  ক্র মে র্ থমান  উৎ পাদন শ ী লি ার  

পররে ায়ক । 

 7.18 Value Added per Employee  
 

Value added per employee is an outstanding 

measure of the extent to which a firm is utilizing 

its employees’ strength.  

 

The average value added per employee per 

month for private diagnostic centers was 

recorded at Tk. 47892.49 and Tk. 53590.84 for 

the years 2016-17 and 2017-18 respectively.  

 

 

 

It is also obvious that the average value added 

per employee per month was higher in 2017-18 

compared to the previous year (2016-17), which 

was positively suggestive of the rising 

productivity of labour. 
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Table 7.17: Value Added (gross) per Employee of Private Diagnostic Centers 
 (Million Tk.)  

Year Value added 
(gross) 

Number of 
employees 

Value Added (gross)per 
employee per year 

Value added (gross) 
per employee per 

month  
(Tk.) 

2016-17 73649.64 128151 0.57 47892.49 

1017-18 87208.80 135609 0.64 53590.84 

  

৭.১ ৯ বর াে  রন ণ থয়  ব কে প্ররি  উ ৎপাদন 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর র  বর াে  রন ণ থয়  

বকে  প্র রি  মারসক  েে  উৎ পাদন   থাক্র সম  

৮৪৩০৮ ৬.৬৮ টাকা এে াং  ৯ ৮৩৪৬০. ৮৭ টাকা।  

জররসপর  ফলা ফল বথসক এটি  স্পষ্ট ব  , বর াে  রন ণ থয় 

বকে  ২ ০১৬-১৭ স াসলর তুলন ায় ২ ০১৭-১৮ স াসল  

বেরশ  প ররমা সণ উৎ প া দন ক সরস ি। 

 7.19 Output per Private Diagnostic Centers 
 

The average output per diagnostic center per 

month was Tk. 843086.68 and Tk. 983460.87 for 

financial years 2016-17 and 2017-18 respectively. It 

is very much clear from the findings of the survey 

that the diagnostic centers produced a greater quantity 

of output in 2017-18 compared to 2016-17.  

 

Table 7.18: Output per Private Diagnostic Center 
(Million Tk.) 

Year Output 
 

Number of  
Diagnostic centers  

 Output per 
Diagnostic centers per 

year 

Output per diagnostic 
center per month 

(Tk.) 

2016-17 104114.46 10291 10.11 843086.68 

1017-18 121449.55 10291 11.80 983460.87 

 

৭.২০ ব র াে রন ণ থয় ব কে  প্ররি মূ ল্য সাংস াজ ন  

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১৭-১৮  অ থ থে ি সর  বর াে  রন ণ থয়  বক ে  

প্র রি  মা রস ক  ে ে  মূ ল্য  স াংস া জ ন  থাক্রস ম  ৫ ৯৬৩ ৩১. ৯৯  

টাকা  এোং  ৭ ০৬১ ৮৯.৮৭  টা কা ,   ার  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ  

১৮.৪ ১  %। 

 7.20 Value Added per Diagnostic Center 
 

The average value added per diagnostic center 

per month stood at TK. 596331.99 and Tk. 

706189.87 for the financial years 2016-17 and 

2017-18 respectively, with an annual increase of 

18.41 %. 

 

Table 7.19: Value Added per Diagnostic Center 
(Million Tk.) 

Year Value added 

(gross) 

 

 Number of  

Diagnostic centers 

 Value added per 

diagnostic center per year 

Value added per diagnostic 

center per month 

(Tk.) 

2016-17 73649.64 10291 7.16 596331.99 

1017-18 87208.80 10291 8.47 706189.87 
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৭.২১  সম্পরত্ত আয়  (আদায় স াগ্য) 

 

স ম্পরত্ত আ য়  েলসি  বোঝ া য়  লা ভ অথো  স ম্প রত্ত র 

মারলকানা  রহসাসে  প্র াপ্ত  আ য় ।  স ম্পরত্তর  আসয়র  মসধ্য 

লভযা াংশ, সুদ এোং  জর ম  রল জ বদ য়া  বথসক  প্র াপ্ত  আয়  

অন্তভু থি।  রন স ের  স া ররণ  বথসক  এটি  প্র িী য়মান  হ য়  ব ,  

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১৭-১৮  অ থ থে ি সর   থ াক্রসম  স ম্পরত্ত  

আয় হস য়সি ৩১৯. ১১ র মরলয়ন  এোং ৩৯ ০. ৪২  রমর লয়ন  

টাকা।  স ম্পরত্ত আস য়র মস ধ্য  লভযা াংসশ র  পররমাণ  

স ে থারর্ ক ,  া ২ ০১৬-১৭ অথ থে ি সর  ১৩৪ . ৯৫  রমর লয়ন  

টাকা  ( ৪ ২. ২৯ %) , অন্য রদসক  ২ ০১৭-১ ৮ অ থ থে ি সর  সুস দর  

পরর মাণ  স ে থারর্ ক ,  া ১৫ ৮.৩৩ র মরল য়ন টাকা  

(৪ ৩. ৮৩%)।   

 7.21 Property Income (receivable)  
 

Property income refers to profit or income by 

virtue of owning property. Property income 

includes dividends, interest and rent from land. It 

is exposed from the table below that the property 

income (receivable) was Tk. 319.11 million and 

Tk. 390.42 million, respectively, for the financial 

years 2016-17 and 2017-18. The property income 

(receivable) appeared to be the highest for the 

dividend(receivable) with TK. 134.95 million 

(42.29%) for the financial year 2016-17, while 

property income (receivable) seemed to be the 

highest for interest with Tk. 158.33 million 

(43.83%) for the financial year 2017-18.  

 

Table 7.20: Property Income (receivable) 
(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent income from land 54.85 60.96 

Interest (receivable) 129.31 171.13 

Dividend (receivable) 134.95 158.33 

Total 319.11 390.42 

 

৭.২ ২ সম্পরত্তর আয়  ( প্রদানস া গ্য) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং  ২০১ ৭-১৮ অ থ থে ি সর  স ম্পরত্ত  আ য়  

(প্র দানস াগ্য) হসয় সি  থাক্র স ম  ৮২৮.৮ ৮ র মরলয়ন  

টাকা এে াং ১৩৫ ৫ . ৮৩ র মরল য়ন টাকা। জররস পর  

িথ্য হসি  ব দখা  ায়  স ম্পরত্ত আসয়র  (প্র দানস াগ্য )  

মসধ্য  সুদ/ল ভযা াংসশ র  পরর মাণ  স ে থারর্ ক ।    

 7.22 Property Income (payable)  
  
Property income (payable) was estimated at Tk. 

828.88 million and Tk. 1355.83 million for the 

financial years, 2016-17 and 2017-18 respectively. It 

is transpired from the findings of the survey that the 

property income (payable) appeared to be the highest 

for interest/dividend. 

 

Table 7.21: Property Income (payable) 
(Million Tk.) 

Types of property income 2016-17 2017-18 

Rent for land 34.74  44.79 

Interest/Dividend 794.14 1311.04 

Total  828.88  1355.83 
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অষ্টম  অধ্যা য় 

স্বা স্থ্য সস ো খ া ি 

 

Chapter VIII 
Healthcare Sector 

ভূরমকা 

 

এই প্র রি সে দসন র  েতু থ থ,  প ঞ্চম ,  ষ ষ্ঠ  এে াং স প্ত ম অধ্য াস য় 

বেস রক ারর খা সির হাস পািাল ,  রিরন ক,  ব েন্টাল রিরন ক 

এোং বরাে  রন ণ থয়  বক সে র  জ রর প বথ সক  প্র াপ্ত পরর স াং খ্যান  

স াংক্রান্ত  ফল াফল  তুসল  র্র া  হস য়সি। এই  অধ্যায়টি  হস লা 

স কল অধ্যাস য়র স ারস াং সযপ । এই অধ্যাস য় স কল  

গুরু ত্ব পূ ণ থ পরর স াংখ্য ান  স াংক্র ান্ত  ফলাফ সলর  এক টি  স াং রয প্ত 

রেত্র তুস ল র্র া হসয়সি ,  া  ব থসক  স ম্পূণ থ বে স র ক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ো  খাসির  একটি  পরর ষ্কা র র্ারণা পাও য়া  াসে। 

 

৮ . ২ বমাট অ রজ থি  র াজ স্ব (উৎপাদন) 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১৮ অথ থে ি সর  বেস রক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ো খা সির  ব মাট  অর জথি  রাজস্ব ( ভাে া আ দায়স হ ) 

 থাক্রসম  ২৩ ০৬৭ ১. ২০  র মরলয়ন  টাকা  এোং  

২৬৭৩৭১.৪ ২ র মরল য়ন  টাক া  এে াং  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ 

১৫ . ৯ ১ %।  উপা রজথি  ব মা ট রা জসস্বর  ( উৎ পাদন ) ম সধ্য 

হাসপািাসলর  রাজ স্ব আয় স ে থারর্ ক  (২ ০১৬-১ ৭ স াসল 

৪৫ . ৮৬% এোং ২ ০১৭-১৮ স াসল ৪ ৫ . ৭৫ %), বর াে  রন ণ থয়  

বকসের  রাজ স্ব আ য় ২০১ ৬-১ ৭ স াসল ৪৫ . ১৪ % এে াং 

২০১৭-১৮ স াসল  ৪ ৫ . ৪ ২%  এোং এর পর বেন্টাল  

রিরন সকর  রাজ স্ব আয়  ( ২ ০১৬-১ ৭ স াসল ৪. ৭৬%  এোং  

২০১৭-১৮ স াস ল ৪. ৬৭ %)।  রি রনক  রশ সল্পর  রা জস্ব  আয় 

স েসেসয় ক ম,  া ২ ০১৬-১ ৭  স াসল ৪. ২৪% এে াং ২ ০১৭-

১ ৮ স াসল  ৪. ১৬%  রিল। 

 Introduction  
 

Chapters IV, V, VI and VII of this report provide 

statistical results available from the survey 

related to hospitals, clinics, dental clinics and 

diagnostic centers in private sector. This chapter, 

on the other hand, is a summary chapter. This 

chapter proceeds to sum up all the leading 

statistical results with a view to providing a clear 

understanding of the total healthcare sector.  

 

8.2 Total Revenue Earned (output) 
 

The total revenue (including rental earnings) 

earned by the healthcare sector was recorded at 

Tk. 230671.20 million and Tk. 267371.42 

million for the financial years 2016-17 and 2017-

18 respectively, with a yearly expansion of 15.91 

%. Out of total revenue (output) earned, revenue 

earned by hospitals appeared to be the highest 

(45.86 % in 2016-17 and 45.75 % in 2017-18), 

followed by diagnostic centers (45.14 % in 2016-

17 and 45.42% in 2017-18), and then dental 

clinics (4.76% in 2016-17 and 4.67% in 2017-18) 

respectively. Revenue earned by the clinics was 

the least, only 4.24 % in 2016-17 and 4.16 % in 

2017-18. 
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Table 8.1: Output of Healthcare Sector 
(Million Tk.) 

Types of healthcare institutions Total revenue earned Percentage distribution  

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

 Hospital 105778.85 122321.66 45.86 45.75 

Clinic 9788.55 11120.87 4.24 4.16 

Dental clinic 10989.34 12479.34 4.76 4.67 

Diagnostic center  104114.46 121449.55 45.14 45.42 

Total  230671.20 267371.42 100.00 100.00 
 

 

46%

4%5%

45%

Chart 8.1: Percentage distribution of output

Hospital Clinic Dental clinc Diagnostic center

 
 

৮.৩  বমাট মধ্যেিী  বভাে 

 

২০১ ৬-১৭ ও  ২ ০১৭-১৮ অ থ থে ি সর র স্বাস্থ্ যসস ো  

খাসির  ব মাট  মধ্য েি ী ব ভাে   থাক্রসম  ৬৭১৭৫. ৩৫  

রমরল য়ন টাকা  এোং  ৭৫ ০৮৫. ৫ ৩  রম রলয়ন  ট াকা।  

হাসপািাসলর  মধ্যে িী  ব্যয়  স ে থারর্ ক  (২ ০১৬-১ ৭ 

স াসল ৫ ০. ১১ %  এোং ২ ০১৭-১৮ স াসল ৫ ০. ০৬ %)।  

বেন্টাল  রিরন সকর  মধ্যে িী  ব্য য়  স ে থরনম্ন  (২ ০১৬-১ ৭ 

স াসল ১. ৮৬ % এোং ২ ০১৭-১৮ স াসল ১. ৭৫ % )। 

 8.3 Total Intermediate Consumption 
 

The total intermediate consumption of the healthcare 

sector was estimated at Tk. 67175.35 million and Tk. 

75085.53 million for the financial years 2016-17 and 

2017-18 respectively. Intermediate consumption 

appeared to be the highest (50.11 % in 2016-17 and 

50.06% in 2017-18) for hospitals. Intermediate 

consumption was the least (1.86 % in 2016-17 and 1.75 

% in 2017-18 %) for dental clinics. 

 

Table 8.2: Intermediate Consumption of Healthcare Sector 
(Million Tk.) 

Types of healthcare institutions  Intermediate 

Consumption 

Percentage distribution  

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

 Hospital 33658.72 37584.34 50.11 50.06 

Clinic 1803.02 1947.90 2.68 2.59 

Dental clinic 1248.79 1312.54 1.86 1.75 

Diagnostic center  30464.82 34240.75 45.35 45.60 

Total  67175.35 75085.53 100.00 100.00 
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৮.৪ স্থ্ লূ মূ ল্য সাংস াজ ন 

 

রনসম্নর  স াররণ বথসক  ব দখা  া য় ব , ২০১ ৬-১৭ ও ২ ০১৭-

১৮ অথ থে ি সর র  স্বাস্থ্ য সস ো খাস ির  স্থ্ ূল মূল্য স াংস  াজন  

(রজরভএ )  থা ক্রসম  ১৬৩৪৯৫ . ৮৫ রমর লয়ন  টাকা এোং  

১৯২২ ৮৫. ৯৩ র মরলয়ন  টাকা ।  এটি  স্পষ্ট  ব , বেস রক ারর  

খ াসি র  স্বাস্থ্ য সস ে া রশ ল্প  পূ ে থে ি ী  ে ি সর র  তু লন ায় এক টি  

েরি শ ী ল প্র বৃ রদ্ধ (ন র মনাল)  ১৭ . ৬১ % অ জথন  ক সর সি ।  

এটা স্প ষ্ট ব  ২০১ ৬-১ ৭ এোং ২০১৭-১৮ উভ য় অথ থে ি সর   

বর াে  রন ণ থয়  বক ে  স সে থাচ্চ  মূ ল্য স াংস াজন  অ জথন  ক সর সি । 

 8.4 Gross Value Added  
 

It is revealed from the following table that the 

Gross Value Added (GVA) of the healthcare 

sector was Tk. 163495.85 million and Tk. 

192285.93 million for the financial years 2016-

17 and 2017-18 respectively, which suggest that 

the private healthcare sector enjoyed a vibrant 

growth (nominal) of 17.61 % in 2017-18. It is 

also obvious that the diagnostic centers attained 

the highest value added in both financial years 

2016-17 and 2017-18. 

 

Table 8.3: Gross Value Added of Healthcare Sector 
(Million Tk.) 

Types of health 

care institutions 

Gross Value Added Percentage distribution 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

 Hospital 72120.13 84737.36 44.11 44.07 

Clinic 7985.53 9172.97 4.88 4.77 

Dental clinic 9740.55 11166.80  5.96 5.81 

Diagnostic center  73649.64 87208.8 45.05 45.35 

Total  163495.85 192285.93 100.00 100.00 
 

44%

5%6%

45%

Chart 8.2: Percentage distribution of gross value added  

Hospital Clinic Dental clinic Diagnostic center
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৮.৫  জনে সলর  (পূণ থকাল ীন ) আকার 

 

 

রনসের স াররণ  বথসক  ব দখা  ায় ব ,  ২ ০১৬-১৭ ও       

২০১৭-১৮ অথ থে ি সর র  বেস রক া র র স্বাস্থ্ যসস ো রশ সল্পর  পূ ণ থ-

কালী ন জনেসলর আকার   থা ক্রসম ২ ,৮৯ ,১২ ৬ জন এে াং  

৩১ ৫ ৯৪ ১  জন,  ার  ে ারষ থক  প্র বৃ র দ্ধর  হার  ৯. ২৭ %।  ২০১৭-

১৮ অ থ থে ি সর  স্বাস্থ্ যসস ো  খা ি বম াট  ২৬ ৮১৫ টি  নতু ন  

ক ম থস াংস্থ্ ান  সৃজন  কসরসি ।  এ টি  র্ারণ া  কর া   া য় ব ,  

বেস রক ারর স্ব াস্থ্যসসে া খা সি ো কু ররর  প্র বৃ রদ্ধ ব দসশর  

অন্য ান্য  অ সনক  রশ ল্প সক িার েস য়  বেসি ।   

 8.5 Employment Size (full-time 

employees)  
 

The number of full-time employees appeared to 

be 289126 and 315941 in the financial years 

2016-17 and 2017-18 respectively, with an 

annual expansion of 9.27 %. This sector created a 

total of 26815 new full-time jobs in the financial 

year 2017-18. It is also anticipated that job 

growth in the private healthcare sector outpaced 

many other economic sectors of the country. 

 

Table 8.4: Employment Size (full-time employees) of Healthcare Sector 
 

Types of health care institutions Number of Employees Percentage distribution  

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Hospital 168317 188786 58.22 59.75 

Clinic 16840 17832 5.82 5.64 

Dental clinic 3784 3815 1.31 1.21 

Diagnostic center  100185 105508 34.65 33.39 

Total  289126 315941 100.00 100.00 

 

60%

6%1%

33%

Chart 8.3: Percentage distribution of full-time employees 

Hospital Clinic dental clinic Diagnostic center
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৮.৬  পূণ থকালীন জনেসল র ললরিক রেভাজ ন 

 

 

জররসপর ফলাফ ল হসি বদ খা  ায় ব , বেস রক ারর 

স্বাস্থ্ যসস ো খাসি ক ম থর ি জনেসলর মসধ্য পু রু ষ জনেসলর 

স াংখ্যা  বেরশ,  ার হার ২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর ৬৩.১ ১   %

এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর ৬ ২.৩৩%। এটি ও অনুমান 

ক র া  ায় ব , োাংলা সদসশর অন্য ান্য অথ থন ন রি ক খাসির 

তুলন ায় স্বাস্থ্ যসস ো খাসি নার ী সদর ক ম থস াংস্থ্ াসন র ভাল 

সুস াে রসয়সি। লযণী য় ব , বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো খাসি 

নার ী সদর ক ম থস াংস্থ্ ান ২০ ১৬-১ ৭ অথ থে ি সর ৩৬.৮৯% 

বথসক বেস ে ২০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর ৩৭.৬৭ শ িাাংসশ 

দাঁরেস য়সি। 

 8.6 Gender Composition of Employees 

(full-time)  
 

The survey revealed that the males’ share of 

employment in the private healthcare sector 

(excluding employees in pharmacies and 

canteens) was high, with an estimated 63.11 % of 

the employees for the financial year 2016-17, 

against 62.33 % of employees for the financial 

year 2017-18. However, it is anticipated that 

women have better access to the employment of 

the private healthcare sector compared to many 

other economic sectors in Bangladesh. It is also 

worth noting that the females’ share of 

employment in the private healthcare sector 

increased from 36.89 % in 2016-17 to 37.67 % in 

2017-18.  

 

Table 8.5: Gender Composition of Employees (full-time) of Healthcare Sector 
 

Types of health 

care institutions 

Number of Employees Percentage distribution 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Male  Female  Male  Female Male Female Male  Female  

 Hospital 98117 70199 108067 80719 58.29 41.71 57.24 42.76 

Clinic  9166 7674 9596 8236 54.43 45.57 53.81 46.19 

Dental clinic 2960 825 2986 829 78.20 21.80 78.27 21.73 

Diagnostic 

center  

72237 27948 76274 29234 72.10 27.90 72.29 27.71 

Total  182480 106646 196923 119018 63.11 36.89 62.33 37.67 

 

Hospital Clinic Dental clinic Diagnostic
center
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৮.৭  কম থসাংস্থ্ ান  ব্যয় 

 

২০১ ৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১৮  অথ থে ি সর  বে স র ক ারর  

স্বাস্থ্ যসস ো  খাসি  ক ম থর ি  ক ম থোর র সদর  (স কল প্র কার  

ক ম থজী ে ী ) ব মাট প্র দত্ত  বে িন  ভািারদ  থ াক্রসম  

৮৫,৫৩৭. ৪৩ র মরল য়ন  টাক া এ োং ৯৭ ,০ ২২. ৮৫  রম রলয়ন  

টাকা ,  এসযসত্র  ে ারষ থক  প্র বৃ রদ্ধ ১ ৩. ৪৩  %।  

 8.7 Employment Cost  
 

The total amount paid (salaries, wages and other 

benefits) to the employees (all types of working 

people) was estimated at Tk. 85537.43 million in 

2016-17 and Tk. 97022.85 million in 2017-18, 

with an overall annual increase of 13.43 %. 

 

Table 8.6: Employment Cost of Healthcare Sector 
(Million Tk.) 

Types of healthcare 

institutions 

Pay and allowances Percentage change 

2016-17 2017-18 

Hospital 48713.98 55805.88 14.56 

Clinic 4558.47 5164.16 13.29 

Dental clinic 1027.54 1091.33 6.21 

Diagnostic center  31237.44 34961.48 11.92 

Total  85537.43 97022.85 13.43 

 

৮.৮  স্থ্ লূ  মূল্য সাংস াজস ন শ্রম অাংশ 

 

রনসের স াররণ বথসক বদখ া  া য়,  ২০১ ৬-১ ৭ অথ থে ি সর  স্থ্ ূল  

মূল্য  স াংস  াজ সন  শ্রম  অাংশ  ও  মূলর্ন  অ াংশ  থ াক্রসম  

৫ ২. ৩২%  এোং  ৪৭. ৬৮৫ % ।  অন্য রদ সক, ২ ০১ ৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  স্বাস্থ্ যসস ো  খাসি  স্থ্ ূ ল  মূল্য  স াংস াজ সন  শ্রম  

অাংশ এে াং মূলর্ন  অাংশ  থাক্রসম ৫ ০. ৪৬%  এোং  

৪৯ . ৫ ৪% । 

  

লযণী য় ব , ২০১৭-১৮ অথ থে ি স র  স্বাস্থ্ যসস ো  খাসি বমা ট  

মূল্য  স াংস া জ সন  শ্র ম অাংশ  ১. ৮ ৬%  পস য়ন্ট হ্র াস ব পস য়সি  

এোং মূলর্ন  অাংশ ১. ৮৬% পসয়ন্ট বৃ রদ্ধ বপস য়সি , এর  

মাধ্য সম  ক্র মে র্ থম ান  আয়  ল ে ষ ম্য  এে াং  স ম্প দ  

বকে ী ভূিকরসণর  রেষ য়টি  প্র রি ফরলি হসয়সি। 

 8.8 Labour Share of Gross Value Added  
 

It is seen from the table below that the labour 

share and capital share of the Gross Value added 

(GVA) for the healthcare sector appeared to be 

52.32 % and 47.68 % respectively for the 

financial year 2016-17. At the same time, the 

labour share and capital share of the Gross Value 

added (GVA) for the healthcare sector stood at 

50.46 % and 49.54 %, respectively, for the 

financial year 2017-18.  

 

It is noted that the labour share of gross value 

added in the healthcare sector declined by 1.86% 

point, while the capital share of gross value 

added increased by 1.86% point in 2017-18, 

which reflects a rising income inequality and 

concentration of wealth.  
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Table 8.7: Labour Share of Gross Value Added of the Healthcare Sector 
 

(Million Tk.) 

Year Gross Value 

added  

Wages and 

salaries  

Operating 

surplus 

Labour share as % 

of gross value 

added 

Capital share as 

% of value 

added 

2016-17 163495.85 85537.43 77958.42 52.32 47.68 

2017-18 192285.93 97022.85 95263.08 50.46 49.54 

 

Year 2016-17 Year 2017-18

52.32
50.46

47.68

49.54

Chart 8.5: Labour share and capital share (%) 

Labour share Capital share
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নবম অধ্যায় 

ের্ যায়ক্ররমক রিসাব 

 

Chapter IX 
Sequence of Accounts 

  

ভূরমকা 

 

র্ারাে ারহক র হসাে  হসলা একটি রশ সল্পর আরথ থক অেস্থ্ ার 

ক া থক র প্র রিসেদন  প্র ণ য়ন ও  উপস্থ্ াপসনর  সুস ামঞ্জস্য  ও  

স ঠিক  রভরত্ত। র্ারাে ারহক রহসা ে হসলা একটি রন য়মা ে দ্ধ 

উপস্থ্ াপনা,  া রেরভন্ন প্র াসরিক  িথ্য  স মরষ্ট (ব মন মূল্য 

স াংস াজন, ব্যয়স াগ্য আয়, স ঞ্চয় এোং রন ট বলরন্ডাং/রনট 

বোসরার য়াং) গুরু সত্ব র স াসথ প্র কাশ কসর। র্ারাে ারহক 

রহসাে স ার্ারণ ি প্র ারিষ্ঠারন ক খাসির জন্য প্র স্তুি কর া 

হয়, িসে এটি রশ ল্প/প্র রিষ্ঠ াসনর জন্যও প্র স্তুি  কর া ব সি 

পাসর। এই অধ্যাস য় বেস রক ারর খাসির স্বাস্থ্ সস ো রশ সল্পর 

আরথ থক  রহসাে  ব্যিী ি  স ে গুসলা  র্ারাে ারহক রহসাে   প্র স্তুি  

কর ার ব েষ্টা ক র া হসয়সি। রনসে উপস্থ্ ারপি র্ারাে ারহক 

রহসা ে  জ ররপ বথসক প্র াপ্ত িসথ্যর রভরত্তসি প্র স্তুি ক র া 

হসয়সি।  র্ারাে ার হক  র হসা ে প্র াক্কলসনর  বয সত্র 

আন্তজথারি ক ভাসে  স্বীকৃি  মূলনী র ি এোং মানদে  অনুস রণ  

ক র া হসয় সি। 

  

৯.২ হাসপািাল রশসল্পর র্ার াোরহক রহসাে  

  

ক. উ ৎ প াদন রহস াে   

 

উৎপােন রেসাদব (গ্রস োদম ে উপস্থারপত) উৎপাে (রভরত্ত 

মূদল্য) সম্পে রেদসদব এবাং মেবতী বভাগ (বক্রতা কর্তেক 

পরিদশারধত মূদল্য) ব্যবোি রেদসদব উপস্থারপত েদয় 

থাদক। এ বক্ষ্দত্র স্থূল মূল্য সাংদযাজন েদে ভািসাম্য 

আইদেম। রনম্নরলরখত সািরণ বথদক বেখা যায় বয,   

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বমাে উৎপাে 

রেসাব যথাক্রদম ১০৫৭৭৮.৮৫ রমরলয়ন োকা এবাং 

১২২,৩২১.৬৬ রমরলয়ন োকা। একই সমদয় অথ োৎ 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি স্থ্ ূল মূল্য 

সাংদযাজন যথাক্রদম ৭২১২০.১৩ রমরলয়ন োকা এবাং 

৮৪৭৩৭.৩২ রমরলয়ন োকা। ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ 

অথ েবেদি প্ররত মাদস প্ররতটি োসপাতাদলি গি স্থ্ ূল মূল্য 

সাংদযাজন যথাক্রদম ১৩,৪৯৯৫৭.৫১ োকা এবাং 

১৫৮৬১২৮.৩৩ োকা।  

 Introduction  
 

The sequence of accounts provides a foundation 

for consistency and accuracy for calculating and 

presenting an effective report on the financial 

condition of an industry. The sequence of 

accounts is a systematic presentation of accounts 

that highlights various reference aggregates such 

as value added, disposable income, savings and 

the net lending (or borrowing). The sequence of 

accounts is generally constructed for institutional 

sectors, but it can also be constructed for 

industries/establishments. This chapter attempts 

to furnish the full sequence of accounts except 

for financial accounts of the healthcare industry 

in the private sector. The sequence of accounts 

presented below was prepared based on the data 

available from the survey. The methodology used 

in the compilation of the sequence of accounts is 

anchored to the established international 

guidelines and standards. 

 

9.2 Sequence of Accounts of Hospital 

Industry  

A. Production Account  
 

 The production account in gross terms records 

output (at basic prices) as resource and 

intermediate consumption (at purchaser price) as 

use. Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item. The following table recorded Tk. 

105778.85 million and Tk. 122321.66 million as 

output, respectively, for the financial year 2016-

17 and 2017-18. At the same time, gross value 

added appeared to be Tk. 72120.13 million and 

Tk. 84737.32 million for the financial years, 

2016-17 and 2017-18 respectively. Average 

gross value added per month per hospital was 

recorded at Tk. 1349957.51 and Tk. 1586128.33 

for the financial years 2016-17 and 2017-18 

respectively. 
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Table 9.2: Production Account of Private Hospitals 
 (Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Output (basic price) 105778.85 122321.66 

37584.34 33658.72 Intermediate consumption   

84737.32 72120.13 Gross Value Added   

122321.66 105778.85 Column total 105778.85 122321.66 
 

 

খ. সৃষ্ট আয় রহসাে  

 

সৃষ্ট আসয়র রহসাে, পররোলন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর। স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন বথসক ক ম থো রর সদর 

বেি ন-ভািা  এে াং উৎ পা দন ও আমদ ানী র উপর প্র দত্ত ক র 

োদ রদস য় এোং প্র াপ্ত ভতু থরক ব াে কসর পরর োলন 

উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় প্র াক্কলন ক র া হয়। পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র 

আয় েদলা আয় রহসাে  প্র ণয়সনর ভািসাম্য 

আইদেম।স াররণ ৯.৩ বথসক বদ খা  ায়, ২ ০১৬-১৭ এোং 

২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র ে ে বম াট পরর োলন উদৃ্বত্ত/রমশ্র 

আয়  থাক্রস ম ২৩৪ ০৬.১৫ রমরলয়ন টাকা  এে াং 

২৮৯৩১. ৪৪ রমরল য়ন টাকা । ২ ০১৬-১৭ এোং ২০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র রি মাসস হাস পা িাল প্র রি  েে পররো লন 

উদৃ্বত্ত/ রমশ্র আয়   থাক্রস ম  ৪৩৮১২ ০. ৫ ১ টাকা  এে াং  

৫ ৪১ ৫ ৪৩. ৮৮ টাকা ।   

 B. Generation of Income Account  
 

The generation of income account shows the 

derivation of operating surplus/mixed income. 

Operating surplus/mixed income is equal to gross 

value added less the sum of compensation of 

employees and taxes less subsidies on production 

and imports. Operating surplus/ mixed income is 

a balancing item of the generation of income 

accounts. From table 9.3, it is seen that the 

average gross operating surplus/mixed income 

appeared to be Tk. 23406.15 million and Tk. 

28931.44 million for financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively. Operating surplus/ 

mixed income, on average, per month per 

hospital stood at Tk. 438120.51 and Tk. 

541543.88, respectively, for the financial years, 

2016-17 and 2017-18. 

 

Table 9.3: Generation of Income Account of Private Hospitals 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Value added 72120.13 84737.32 

55805.88 48713.98 Compensation of employees   

  Taxes less subsidies on 

production and imports 

  

  Other taxes less subsidies on 

production 

  

28931.44 23406.15 Gross operating surplus/ mixed 

income 

  

84737.32 72120.13 Column Total 72120.13 84737.32 
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ে .  প্রাথরমক আয়  রহসাসের েণ্টন/ রেভাজ ন 

 

প্র াথরমক আয় রহসাসের  েণ্টন জািী য় আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর । প্র াথরমক আসয়র মসধ্য ক ম থোরর সদর 

যরিপূ রণ এোং স ম্পরত্ত আয় (ভাো, সু দ, লভযা াংশ 

ইিযার দ) অ ন্তভু থি রসয়সি । ২০১৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র াথ রমক আয় রহসা সের ভারস াম্য   থাক্রস ম 

২৩৫ ৯৮.১ ৯ রমরল য়ন টাকা  এ োং ২ ৮৮৩ ৮.৫ ০ রমরল য়ন 

টাকা ।  ২ ০১৬-১ ৭ এোং ২০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর  প্র রি মাসস 

হাসপািাল প্র রি  প্র াথ রমক আয়  রহসাসের  ভা রস াম্য েসে 

 থাক্রসম  ৪৪ ১৭১৫ . ১৫ টাকা  এে াং ৫ ৩৯৮ ০৪. ২১ টাকা । 

 C. Allocation of Primary Income Account 

 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include compensation of employees and 

property income (rent, interest, dividend etc.). 

The balance of primary income stood at Tk. 

23598.19 million and Tk. 28838.50 million for 

the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average balance of primary 

income per month per hospital was calculated at 

Tk. 441715.15 and Tk. 539804.21, respectively, 

for the financial years, 2016-17 and 2017-18. 

 

Table 9.4: Allocation of Primary Income Account of Private Hospitals 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Operating surplus/mixed income 23406.15 28931.44 

  Taxes less subsidies on production   

890.86 708.25 Property income (interest, dividends, rent, 

withdrawals) 

900.29 797.92 

28838.50 23598.19 Balance of Primary Income   

29729.36 24306.44 Column Total 24306.44 29729.36 

 

ঘ. আয় রহসাসের রদ্বি ীয়  প থাস য় র রে ির ণ 

 

আয় রহসাসের রদ্বিী য় প থাসয়র রেির ণ ক র , স ামা রজক  

সুরযা  অে দান  ও  সু রের্ ারদ  এোং অন্য ান্য  হস্তা ন্তসরর  

মাধ্যসম  পু ন :রেির ণ রেসেেনা  কসর প্র াথর মক আস য়র  

ভারস াম্য বথসক  ব্যয় স াগ্য  আস য়র উ দ্ভেসক  ব দখায়।  আয় 

রহসাসের রদ্বিী য় প থাস য়র রেির ণ  রন স ের স াররণ সি 

বদখাসনা  হস য়সি । ব্যয় স াগ্য আয় হ সলা আয় রহসাসের 

রদ্বিী য় প থাসয়র রেির সণর ভ ার স াম্যযুি আ ইসট ম। রন স ের 

স াররণ হসি ব দখা  ায় ব , ২০১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র ব্যয়স াগ্য আয়   থাক্র সম ২৩০ ৩৬.৬৪ 

রমরল য়ন টাকা এোং  ২ ৮১২৫ . ৩ ৫  রমরল য়ন টাকা ।  ২ ০১৬-

১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর  প্র রি  মাসস  প্র রি টি  

হাসপািাসলর  েে  ব্য য়স াগ্য  আ য়  থ াক্রসম  ৪৩১ ২০৩. ৯৫  

টাকা এে াং ৫ ২৬৪৫ ৫ . ৩৪ টাকা । 

 D. Secondary Distribution of Income 

Account  
 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income from 

the balance of primary income by taking into 

account redistribution of income through taxes, 

social security contributions and benefits, and 

other transfers. The secondary distribution of 

income accounts is shown in the table below. 

Disposable income was a balancing item of the 

income account. It is evident in the table below 

that the disposable income was Tk. 23036.64 

million and Tk. 28125.35 million for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. The 

disposable income, on an average, per month per 

hospital was recorded at Tk. 431203.95 and Tk. 

526455.34, respectively, for 2016-17 and        
2017-18. 
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Table 9.5: Secondary Distribution of Income Account of Private Hospitals 
( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Balance of primary income 23598.19 28838.50 

713.15 561.55 Current taxes on income and wealth   

  Social contributions   

  Social benefits   

  Other current transfer   

28125.35 23036.64 Disposable income, net   

28838.50 23598.19 Column Total 23598.19 28838.50 
 

 

ঙ . আ য় রহসা সের ব্য েহ ার  

 

আয় রেসাদবি ব্যবোি আয়দক সম্পে রেসাদব বেখায়। 

আয় রেসাদবি রদ্বতীয় পয োদয়ি রবতিণ বথদক ব্যয়দযাগ্য 

আয় পাওয়া যায়। আয় রেসাদবি ব্যবোদিি ভািসাম্যযুক্ত 

আইদেম েদলা সঞ্চয়। সািরণ ৯.৬ বথদক বেখা যায় বয, 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি সঞ্চয় (স্থূল) 

যথাক্রদম ২৩০৩৬.৬৪ রমরলয়ন োকা এবাং ২৮১২৫.৩৫ 

রমরলয়ন োকা।২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি প্ররত 

মাদস প্ররতটি োসপাতাদলি গি সঞ্চয় যথাক্রদম 

৪৩১২০৩.৯৫ োকা এবাং ৫২৬৪৫৫.৩৪ োকা। উদেখ্য 

বয, এদক্ষ্দত্র বযদেত্য চূিান্ত বভাগ শূন্য তাই ব্যয়দযাগ্য আয় 

এবাং বমাে সঞ্চয় সমান।  

 E. Use of Income Account  

 

The use of an income account shows disposable 

income as a resource. Disposal income is 

obtained from the secondary distribution of 

income account. The balancing item of the use of 

income account is savings. It is transpired from 

Table 9.6 that the savings (gross) appeared to be 

Tk. 23036.64 million and Tk. 28125.35 million 

for the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average monthly saving per 

hospital seemed to be Tk. 431203.95 and Tk. 

526455.34, respectively, for financial years, 

2016-17 and 2017-18. It may be noted that in this 

case, disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 

 

Table 9.6: Use of Income Account of Private Hospitals 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Disposalable income, net 23036.64 28125.35 

  Final consumption expenditure   

28125.35 23036.64 Saving , gross   

28125.35 23036.64 Column Total 23036.64 28125.35 
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ে . মূল র্ন রহসাে 

 

ভািসাম্য আইদেম রেসাদব ঋণ োন এবাং ঋণ গ্রেদণি 

মােদম মূলধন গ ন এবাং মূলধদনি ব্যবোিজরনত 

ক্ষ্য় -এ সঞ্চয় এবাং মূলধন েস্তান্তি রকভাদব অথ োয়ন 

কদি, তা মূলধন রেসাব প্রেশ েন কদি থাদক। রনদচি 

সািরণ বথদক বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-

১৮ অথ েবেদিি বনে বলরন্ডাং যথাক্রদম ১৯৯২১.৯৬ 

রমরলয়ন োকা এবাং ২৩৩২৪.৩৬ রমরলয়ন োকা। এটি 

বথদক স্পষ্ট বয, এই খাতটি বেদশি অথ েনীরতি অন্যান্য 

খাদত আরথ েক সম্পে সিবিাে কিদে। 

 F. Capital Account  
 

The capital account shows how saving and capital 

transfers available to fund capital formation and 

capital consumption with net lending or borrowing 

as the balancing item. It is revealed from the 

following table that the net lending appeared to be 

Tk. 19921.96 million and Tk. 23324.36 million for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 respectively. 

This indicates that this sector is providing financial 

resources to other sectors of the country’s economy. 

 

Table 9.7: Capital Account of Private Hospitals 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Saving, Gross 23036.64 28125.35 

3344.67 2898.81 Gross fixed capital formation   

  Change in inventories   

  Acquisition less disposal of valuables   

1456.32 215.87 Acquisition less disposals of non-produced/nonfinancial assets   

  Capital transfers, receivable   

  Capital transfers, payable   

23324.36 19921.96 Net lending (+)/ Net borrowing (-)   

28125.35 23036.64  Column Total 23036.64 28125.35 
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৯.৩ বে সরকারর রিরনক র শসল্পর র্ার াোরহক রহসাে  

 

 

ক. উ ৎ প াদন রহস াে 

 

উৎপােন রেসাদব (গ্রস োদম ে উপস্থারপত) উৎপাে (রভরত্ত 

মূদল্য) সম্পে রেদসদব এবাং মেবতী বভাগ (বক্রতা কর্তেক 

পরিদশারধত মূদল্য) ব্যবোি রেদসদব উপস্থারপত েদয় 

থাদক। এ বক্ষ্দত্র স্থূল মূল্য সাংদযাজন েদে ভািসাম্য 

আইদেম। রনম্নরলরখত সািরণ বথদক বেখা যায় বয, 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বমাে উৎপাে 

রেসাব যথাক্রদম ৯৭৮৮.৫৫ রমরলয়ন োকা এবাং 

১১১২০.৮৭ রমরলয়ন োকা। একই সমদয় অথ োৎ ২০১৬-

১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি স্থূল মূল্য সাংদযাজন 

যথাক্রদম ৭৯৮৫.৫৩ রমরলয়ন োকা এবাং ৯১৭২.৯৭ 

রমরলয়ন োকা। ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি 

প্ররত মাদস প্ররতটি রিরনদকি গি স্থূল মূল্য সাংদযাজন 

যথাক্রদম ৪৭৬,৩৪৯.৯২ োকা এবাং ৫,৪৭,১৮২.৬৫ 

োকা। 

 9.3 Sequence of Accounts of Private 
Clinics  
 

A. Production Account  
 

 The production account in gross terms records 

output (at basic prices) as resource and 

intermediate consumption (at purchaser price) as 

use. Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item. The following table recorded Tk. 9788.55 

million and Tk. 11120.87 million as output, 

respectively, for financial years, 2016-17 and 

2017-18.  At the same time, gross value added 

appeared to be Tk. 7985.53 million and Tk. 

9172.97 million for the financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively. Average gross value 

added per month per clinic was recorded at Tk. 

476349.92 and Tk. 547182.65 for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. 

 

 

Table 9.8: Production Account of Private Clinics 
 ( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Output (basic price) 9788.55 11120.87 

1947.90 1803.02 Intermediate consumption   

9172.97 7985.53 Gross Value Added   

11120.87 9788.55 Column total 9788.55 11120.87 
 

 

 

খ. সৃষ্ট আয় রহসাে  

 

সৃষ্ট আসয়র রহসাে, পরর োল ন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আসয়র 

উৎ পরত্ত প্র দশ থন কসর। স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন বথসক  

ক ম থোরর সদর বেি ন-ভািা এোং উৎ পাদন ও 

আমদ ানী র উপর প্র দত্ত ক র োদ রদসয় এোং প্র াপ্ত 

ভতু থরক ব াে কসর পররোলন উদৃ্বত্ত/ রম শ্র আয় প্র াক্কলন 

ক র া হয়। পরিচালন উদৃ্বত্ত/ রমশ্র আয় েদলা আয় 

রহসাে  প্র ণয়সনর ভািসাম্য আইদেম। সািরণ ৯.৯ 

বথদক বেখা যায়, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ 

অথ েবেদিি গি বমাে পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় 

যথাক্রদম ৩৪২৭.০৬ রমরলয়ন োকা এবাং ৪০০৮.৮১ 

রমরলয়ন োকা। ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি 

প্ররত মাদস প্ররতটি রিরনদকি গি পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র 

আয় যথাক্রদম ২০৪৪২৯.৭৩ োকা এবাং 

২৩৯১৩২.০৬ োকা। 

 B. Generation of Income Account  
 

The generation of income account shows the 

derivation of operating surplus/mixed income. 

Operating surplus/mixed income is equal to gross 

value added less the sum of compensation of 

employees and taxes less subsidies on production 

and imports. Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. From table 9.9, it is seen that the average 

gross operating surplus/mixed income appeared to 

be Tk. 3427.06 million and Tk. 4008.81 million for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 respectively. 

Operating surplus/ mixed income, on average, per 

month per clinic stood at Tk. 204429.73 and Tk. 

239132.06, respectively, for the financial years, 

2016-17 and 2017-18. 
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Table 9.9: Generation of Income Account of Private Clinics 
( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Value added 7985.53 9172.97 

5164.16 4558.47 Compensation of employees   

  Taxes less subsidies on production and imports   

  Other taxes less subsidies on production   

4008.81 3427.06 Gross operating surplus/mixed income   

9172.97 7985.53 Column Total 7985.53 9172.97 
 

 

ে প্রা থরমক আয় রহসাসের েণ্টন/রেভাজ ন 

 

 

 

প্র াথরমক আয় রহসাসের  েণ্টন জািী য় আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর । প্র াথরমক আসয়র মসধ্য ক ম থোরর সদর 

যরিপূ রণ এোং স ম্পরত্ত আয় (ভাো, সু দ, লভযা াংশ 

ইিযার দ) অ ন্তভু থি রসয়সি । ২০১৬-১৭ এে াং ২০ ১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র াথ রমক আয় রহসা সের ভারস াম্য   থাক্রস ম 

৩৪৩৬. ৩১ রমর লয়ন টাকা এোং ৪ ০১৭. ১৫ রমরলয়ন 

টাকা ।  ২ ০১৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর  প্র রি  মাসস  

প্র রি টি  রিরন সকর  েে  প্র াথর মক আয়  রহসাসের  ভ ারস াম্য 

 থাক্রসম ২০৪৯৮১.৫১ োকা এবাং ২৩৯৬২৯.৫৬ োকা। 

 C. Allocation of Primary Income 

Account  

 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include compensation of employees and 

property income (rent, interest, dividend, etc.). 

The balance of primary income seemed to be Tk. 

3436.31 million and Tk. 4017.15 million for the 

financial year 2016-17 and 2017-18. The average 

balance of primary income per month per clinic 

was estimated at Tk. 204981.51 and Tk. 

239629.56, respectively, for the financial year 

2016-17 and 1017-18. 

 

Table 9.10: Allocation of Primary Income Account of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Operating surplus/mixed income 3427.06 4008.81 

  Taxes less subsidies on production   

12.12 10.63 Property income (interest, dividends, rent, withdrawals) 19.88 20.46 

4017.15 3436.31 Balance of Primary Income   

4029.27 3446.94 Column Total 3446.94 4029.27 
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ঘ  .আয় রহস াসে র রদ্বিীয়  প থাস য় র  রেি র ণ   

 

 

আয় রহসাসের রদ্বিী য় প থাসয়র রেির ণ ক র , স ামা রজক  

সুরযা  অে দান  ও  সু রের্ ারদ  এোং অন্য ান্য  হস্তা ন্তসরর  

মাধ্যসম  পু ন :রেির ণ রেসেেনা  কসর প্র াথর মক আস য়র  

ভারস াম্য বথসক  ব্যয় স াগ্য  আস য়র উ দ্ভেসক  ব দখায়।  আয় 

রহসাসের রদ্বিী য় প থাস য়র রেির ণ  রনস ের  স াররণ সি 

বদখাসনা  হস য়সি । ব্যয় স াগ্য আয় হ সলা আয় রহসাসের 

রদ্বিী য় প থাসয়র রেির সণর ভ ার স াম্যযুি আ ইসট ম। রনস ের  

স াররণ হসি ব দখা  ায় ব , ২০১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র ব্যয়স  াগ্য আয়   থা ক্রসম ৩ ৩৮১.৬৩ রমরলয়ন 

টাকা  এোং  ৩৯৬১. ২৯  রমর ল য়ন টাকা ।  প্র রি  মাসস 

হাসপািাল  প্র রি  ২০১ ৬-১৭ এ োং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র 

ব্যয়স াগ্য  েে  আ য়  থাক্রস ম ২০১৭১৯ . ৭ ৬ টাকা  এোং  

২৩৬ ২৯৭. ৪২ টাকা ।   

 D. Secondary Distribution of Income 

Account  

 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income from 

the balance of primary income by taking into 

account redistribution of income through taxes, 

social security contributions and benefits, and 

other transfers. The secondary distribution of 

income accounts is shown in the table below. 

Disposable income was a balancing item of the 

income account. It is evident in the table below 

that the disposable income was Tk. 3381.63 

million and Tk. 3961.29 million for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. The 

disposable income, on average, per month per 

clinic appeared to be Tk. 201719.76 and Tk. 

236297.42, respectively, for 2016-17 and 2017-18.

  

 
Table 9.11: Secondary Distribution of Income Account of Private Clinics 

( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Balance of primary income 3436.31 4017.15 

55.86 54.68 Current taxes on income and wealth   

  Social contributions   

  Social benefits   

  Other current transfer   

3961.29 3381.63 Disposable income, net   

4017.15 3436.31 Column Total 3436.31 4017.15 
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ঙ. আয় রিসাপবি ব্যেহার 

 

আয় রেসাদবি ব্যবোি আয়দক সম্পে রেসাদব বেখায়। 

আয় রেসাদবি রদ্বতীয় পয োদয়ি রবতিণ বথদক ব্যয়দযাগ্য 

আয় পাওয়া যায়। আয় রেসাদবি ব্যবোদিি ভািসাম্যযুক্ত 

আইদেম েদলা সঞ্চয়। সািরণ ৯.১২ বথদক বেখা যায় বয, 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি সঞ্চয় (স্থূল) 

যথাক্রদম ৩৩৮১.৬৩ রমরলয়ন োকা এবাং ৩৯৬১.২৯ 

রমরলয়ন োকা। গদি প্ররত মাদস প্ররতটি োসপাতাদলি 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি সঞ্চয় যথাক্রদম 

২০১৭১৯.৭৬ োকা এবাং ২৩৬২৯৭.৪২ োকা। এখাদন 

উদেখ্য বয, এ বক্ষ্দত্র বযদেত্য চূিান্ত বভাগ শূন্য তাই 

ব্যয়দযাগ্য আয় এবাং বমাে সঞ্চয় সমান েদব।  

 E. Use of Income Account  
 

The use of an income account shows disposable 

income as a resource. Disposal income is 

obtained from the secondary distribution of 

income account. The balancing item of the use of 

income account is saving. It is transpired from 

Table 9.12 that the saving (gross) appeared to be 

Tk. 3381.63 million and Tk. 3961.29 million for 

the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average monthly saving per 

clinic seemed to be Tk. 201719.76 and Tk. 

236297.42 respectively, for financial years 2016-

17 and 2017-18. It may be noted that in this case 

disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 

 
Table 9.12: Use of Income Account of Private Clinics 

( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Disposalable income, net 3381.63 3961.29 

  Final consumption expenditure   

3961.29 3381.63 Saving , gross   

3961.29 3381.63 Column Total 3381.63 3961.29 
 

 

ে: মূ ল র্ ন রহসাে 

 

ভািসাম্য আইদেম রেসাদব ঋণ োন এবাং ঋণ গ্রেদণি 

মােদম মূলধন গ ন এবাং মূলধদনি ব্যবোিজরনত ক্ষ্য় -

এ সঞ্চয় এবাং মূলধন েস্তান্তি রকভাদব অথ োয়ন কদি, তা 

মূলধন রেসাব প্রেশ েন কদি থাদক। রনদচি সািরণ বথদক 

বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বনে 

বলরন্ডাং  থাক্রসম ৩৩২১.২৬ রমরলয়ন টাকা  এোং  

৩৯১৪ . ৯১ র মরলয়ন  টাকা । এ বথসক প্র িী য়মান হয় , এই 

খািটি বদসশর অথ থন ী রি র অন্য ান্য খাসি আরথ থক স ম্পদ 

স রের াহ কর সি । 

 F. Capital Account  
 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It is 

revealed from the following table that the net 

lending appeared to be Tk. 3321.26 million and 

Tk. 3914.91 for financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively. This indicates that this 

sector is providing financial resources to other 

sectors of the country’s economy. 
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Table 9.13: Capital Account of Private Clinics 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Saving, Gross 3381.63 3961.29 

46.38 60.37 Gross fixed capital formation   

  Change in inventories   

  Acquisition less disposal of valuables   

  Acquisition less disposals of non-

produced/nonfinancial assets 
  

  Capital transfers, receivable   

  Capital transfers, payable   

3914.91 3321.26 Net lending (+)/ Net borrowing (-)   

3961.29 3381.63 Column Total 3381.63 3961.29 
 

৯.৪ বে সরকারর দন্ত রে রকৎসা  বকে র শসল্পর 

র্ার াো রহক র হসাে  
 

ক. উ ৎ প াদন রহস াে 
 

উৎপােন রেসাদব (গ্রস োদম ে উপস্থারপত) উৎপােন (রভরত্ত 

মূদল্য) সম্পে রেদসদব এবাং মেবতী বভাগ (বক্রতা কর্তেক 

পরিদশারধত মূদল্য) ব্যবোি রেদসদব উপস্থারপত েদয় 

থাদক। এ বক্ষ্দত্র স্থূল মূল্য সাংদযাজন েদে ভািসাম্য 

আইদেম। রনম্নরলরখত সািরণ বথদক বেখা যায় বয, ২০১৬-

১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বমাে উৎপাে রেসাব 

 থাক্রসম ১ ০৯৮৯. ৩৪ রমর লয়ন টাকা এে াং ১ ২৪৭৯ . ৩৪ 

রমরল য়ন টাকা । একই স মসয় অথ থাৎ ২০১৬-১৭ এোং 

২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন  থাক্রসম  

৯৭৪ ০. ৫ ৫ রমরল য়ন টাকা  এ োং ১১১ ৬ ৬.৮০ রমরলয়ন 

টাকা ।  েস ে  প্র রি মাসস  প্র রি টি  র িরন সকর  ২০১ ৬-১৭ এোং 

২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন  থাক্রসম  

৯৬৭৪৭৬.১৬ টাকা  এোং  ১১ ০৯ ১৩৭. ৮৬ টাকা । 

 9.4 Sequence of Accounts of Private 
Dental Clinics  
 

A. Production Account  
 

 The production account in gross terms records 

output at basic prices and intermediate 

consumption (at purchaser price) as use. Gross 

Value Added (GVA) is the balancing item. The 

following table recorded Tk. 10989.34 million 

and Tk. 12479.34 million as output, respectively, 

for the financial year 2016-17 and 2017-18. At 

the same time, gross value added seemed to be 

Tk. 9740.55 million and Tk. 11166.80 million for 

the financial year 2016-17 and 2017-18.  The 

average gross value added per month per clinic 

was recorded Tk. 967476.16 and Tk. 1109137.86 

for the financial year 2016-17 and 2017-18 

respectively 

 

Table 9.14: Production Account of Private Dental Clinics 
 ( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Output (basic price) 10989.34 12479.34 

1312.54 1248.79 Intermediate consumption   

11166.80 9740.55 Gross Value Added   

12479.34 10989.34 Column total 10989.34 12479.34 
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খ. সৃষ্ট আয় রহসাে  

 

সৃষ্ট আসয়র রহসাে, পরর োল ন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আসয়র 

উৎ পরত্ত প্র দশ থন কসর। স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন বথসক  

ক ম থোরর সদর বেি ন-ভািা এোং উৎ পাদন ও 

আমদ ানী র উপর প্র দত্ত ক র োদ রদসয় এোং প্র াপ্ত 

ভতু থরক ব াে কসর পররে ালন উ দ্বৃত্ত/রমশ্র আয় প্র াক্কলন 

ক র া হয়। পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় েদলা আয় রহসাে 

প্র ণয়সনর ভািসাম্য আইদেম। সািরণ ৯.১৫ বথদক 

বেখা যায়, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি গি 

বমাে পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় যথাক্রদম ৮৭১৩.০১ 

রমরলয়ন োকা এবাং ১০০৭৫.৪৭ রমরলয়ন োকা। গদি 

প্ররত মাদস প্ররতটি োসপাতাদলি ২০১৬-১৭ এবাং 

২০১৭-১৮ অথ েবেদিি পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় 

যথাক্রদম ৮৬৫৪১৬.১৭ োকা এবাং ১০০০৭৪১.৯৫ 

োকা। 

 B. Generation of Income Account  
 

The generation of income account shows the 

derivation of operating surplus/mixed income. 

Operating surplus/mixed income is equal to gross 

value added less the sum of compensation of 

employees and taxes less subsidies on production 

and imports. Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. The following Table: 9.15 shows that the 

average gross operating surplus/mixed income was 

Tk. 8713.01 million and Tk. 10075.47 million for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 respectively. 

Operating surplus/ mixed income, on average, per 

month per dental clinic stood at Tk. 865416.17 and 

Tk. 1000741.95, respectively, for the financial 

years, 2016-17 and 2017-18. 

 

Table 9.15: Generation of Income Account of Private Dental Clinics 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Value added 9740.55 11166.80 

1091.33 1027.54 Compensation of employees   

  Taxes less subsidies on production and imports   

  Other taxes less subsidies on production   

10075.47 8713.01 Gross operating surplus/mixed income   

11166.80 9740.55 Column Total 9740.55 11166.80 

 

ে. প্রা থরমক আয় রহসাসের ে ণ্টন 

 

প্র াথরমক আয় রহসাসের  েণ্টন জািী য় আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর । প্র াথরমক আসয়র মসধ্য ক ম থোরর সদর 

যরিপূ রণ এোং স ম্পরত্ত আয় (ভাো, সু দ, লভযা াংশ 

ইিযার দ) অ ন্তভু থি রসয়সি । ২০১৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র াথ রমক আয় রহসা সের ভারস াম্য   থাক্রস ম 

৮৭১১. ৯৮ রমরল য়ন টাকা  এ োং ১০০৭ ২. ৮২ রমরলয়ন 

টাকা ।  প্র রি  মা সস  প্র রি টি  হ াসপািাসলর  ২ ০১৬-১৭ এোং 

২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র প্র াথরম ক  ে ে আয় রহসাস ের  

ভারস াম্য  থাক্র সম  ৮৬৫ ৩১৩. ৮৭ টাকা  এোং  

১০০ ০৪ ৭৮.৭৪ টাকা । 

 C. Allocation of Primary Income Account  
 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include compensation of employees and 

property income (rent, interest, dividend, etc.). 

As can be seen from the following table, the 

balance of primary income appeared to be Tk. 

8711.98 million and Tk. 10072.82 million for the 

financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average balance of primary 

income per month per dental clinic was estimated 

at Tk. 865313.87 and Tk. 1000478.74, 

respectively, for the financial year 2016-17 and 

2017-18. 
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Table 9.16: Allocation of Primary Income Account of Private Dental Clinics 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Operating surplus/mixed income 8713.01 10075.47 

  Taxes less subsidies on production   

4.38 3.12 Property income (interest, dividends, rent, withdrawals) 2.09 1.73 

10072.82 8711.98 Balance of Primary Income   

10077.2 8715.1 Column Total 8715.1 10077.2 

 
 

ঘ. আয় রহসাসের রদ্বি ীয়  প থাস য় র  রেি র ণ 

 

 

আয় রহসাসের রদ্বিী য় প থাসয়র রেির ণ ক র , স ামা রজক  

সুরযা  অে দান  ও  সু রের্ ারদ  এোং অন্য ান্য  হস্তা ন্তসরর  

মাধ্যসম  পু ন :রেির ণ রেসেেনা  কসর প্র াথর মক আস য়র  

ভারস াম্য বথসক  ব্যয় স াগ্য  আস য়র উ দ্ভেসক  ব দখায়।  আয় 

রহসাসের রদ্বিী য় প থাস য়র রেির ণ  রনস ের  স াররণ সি 

বদখাসনা  হস য়সি । ব্যয় স াগ্য আয় হ সলা আয় রহসাসের 

রদ্বিী য় প থাসয়র রেির সণর ভ ার স াম্যযুি আ ইসট ম। রনস ের  

স াররণ হসি ব দখা  ায় ব , ২০১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র ব্যয়স াগ্য  আ য় যথাক্রদম ৮৬৯৪.৮২ রমরলয়ন 

োকা এবাং ১০০৪৮.৭০ রমরলয়ন োকা েদব বদল ধািণা 

কিা েদয়দে। প্ররত মাদস প্ররতটি োসপাতাদলি ২০১৬-১৭ 

এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি ব্যয়দযাগ্য গি আয় যথাক্রদম 

৮৬৩৬০৯.৪৬ োকা এবাং ৯৯৮০৮৩.০৪ োকা।  

 D. Secondary Distribution of Income 

Account  
 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income from 

the balance of primary income by taking into 

account redistribution of income through taxes, 

social security contributions and benefits, and 

other transfers. The secondary distribution of 

income accounts is shown in the table below. 

Disposable income is a balancing item of the 

income account. It is evident in the table below 

that the disposable income was Tk. 8694.82 

million and Tk. 10048.7 million for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. The 

disposable income, on average, per month per 

dental clinic appeared to be Tk. 863609.46 and 

Tk. 998083.04, respectively, for 2016-17 and 

2017-18. 

 

Table 9.17: Secondary Distribution of Income Account of Private Dental Clinics 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Balance of primary income 8711.98 10072.82 

24.12 17.16 Current taxes on income and wealth   

  Social contributions   

  Social benefits   

  Other current transfer   

10048.7 8694.82 Disposable income, net   

10072.82 8711.98 Column Total 8711.98 10072.82 
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ঙ. আয় রিসাপবি ব্যেহার 

 

আয় রেসাদবি ব্যবোি আয়দক সম্পে রেসাদব বেখায়। 

আয় রেসাদবি রদ্বতীয় পয োদয়ি রবতিণ বথদক ব্যয়দযাগ্য 

আয় পাওয়া যায়। আয় রেসাদবি ব্যবোদিি ভািসাম্যযুক্ত 

আইদেম েদলা সঞ্চয়। সািরণ ৯.১৮ বথদক বেখা যায় বয, 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি সঞ্চয় (স্থূল) 

 থাক্রসম  ৮ ৬৯৪. ৮২ রমরল য়ন টাকা এ োং  ১০ ০৪৮. ৭ ০ 

রমরল য়ন টাক া ।  েস ে প্র রি মা সস  প্র রিটি  দন্ত রেরকৎ স া  

বকসে র  ২ ০১৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর র স ঞ্চয় 

 থাক্রসম ৮৬৩ ৬০৯. ৪৬  টাকা  এোং ৯৯৮ ০৮৩. ০৪ টাকা । 

উসেখ্য, এসযসত্র ব সহতু চূোন্ত বভাে শূন্য িাই ব্যয়স াগ্য 

আয় এোং বম াট স ঞ্চয় স মান হসে । 

 

E. Use of Income Account  
 

The use of an income account shows disposable 

income as a resource. Disposable income is 

obtained from the secondary distribution of 

income account. The balancing item of the use of 

income account is saving. It is transpired from 

Table 9.18 that the saving (gross) appeared to be 

Tk. 8694.82 million and Tk. 10048.70 million for 

the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average monthly saving per 

dental clinic seemed to be Tk. 863609.46 and Tk. 

998083.04 respectively, for financial years, 

2016-17 and 2017-18. It may be noted that in this 

case, disposable income and gross saving are the 

same as the final consumption is zero. 

 

Table 9.18: Use of Income Account of Private Dental Clinics 
( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Disposal income, net 8694.82 10048.7 

  Final consumption expenditure   

10048.70 8694.82 Saving , gross   

10048.70 8694.82 Column Total 8694.82 10048.7 

 
 

ে . মূ লর্ ন রহসাে 

 

ভািসাম্য আইদেম রেসাদব ঋণ োন এবাং ঋণ গ্রেদণি 

মােদম মূলধন গ ন এবাং মূলধদনি ব্যবোিজরনত ক্ষ্য় -

এ সঞ্চয় এবাং মূলধন েস্তান্তি রকভাদব অথ োয়ন কদি, তা 

মূলধন রেসাব প্রেশ েন কদি থাদক। রনদচি সািরণ বথদক 

বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বনে 

বলরন্ডাং  থাক্রসম ৮৬৯১. ৫ ২ রমরল য়ন টাকা এে াং 

৯৯৯২.৫ ৬ রমর লয়ন  টাকা । এ ব থসক বোঝ া  ায় ব , এই 

খািটি বদসশর অথ থন ী রি র অন্য ান্য খাসি আরথ থক স ম্পদ 

স রের াহ কর সি । 

 F. Capital Account  
 

 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It is 

revealed from the following table that the net 

lending appeared to be Tk. 8691.52 million and 

Tk. 9992.56 million for financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively. This indicates that this 

sector is providing financial resources to other 

sectors of the country’s economy. 

 
 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

134 | P a g e  

Table 9.19: Capital Account of Private Dental Clinics 
(IMillion Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Saving, Gross 8694.82 10048.70 

55.12 2.28 Gross fixed capital formation   

  Change in inventories   

  Acquisition less disposal of valuables   

1.02 1.02 Acquisition less disposals of non-

produced/nonfinancial assets 
  

  Capital transfers, receivable   

  Capital transfers, payable   

9992.56 8691.52 Net lending (+)/ Net borrowing (-)   

10048.7 8694.82 Column Total 8694.82 10048.70 

 

৯.৫ বে সরকারর বর াে রন ণ থয় বকে রশসল্পর র্ার াোরহক 

রহসাে  

 

ক. উ ৎ প াদন রহস াে  

 

উৎপােন রেসাদব (গ্রস োদম ে উপস্থারপত) উৎপাে (রভরত্ত 

মূদল্য) সম্পে রেদসদব এবাং মেবতী বভাগ (বক্রতা কর্তেক 

পরিদশারধত মূদল্য) ব্যবোি রেদসদব উপস্থারপত েদয় 

থাদক। এ বক্ষ্দত্র স্থূল মূল্য সাংদযাজন েদে ভািসাম্য 

আইদেম। রনম্নরলরখত সািরণ বথদক বেখা যায় বয,   

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বমাে উৎপাে 

রেসাব  থা ক্রসম ১০৪১১৪.৪৬ রমরলয়ন োকা এবাং 

১২১৪৪৯.৫৫ রমরলয়ন োকা। একই স মসয় অথ থাৎ ২০১ ৬-

১৭ এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি স র র স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন 

যথাক্রদম ৭৩৬৪৯.৬৪ রমরলয়ন োকা এবাং ৮৭২০৮.৮০ 

রমরলয়ন োকা। গদি প্ররত মাদস প্ররতটি বিাগ রনণ েয় 

বকদেি ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি স্থূল মূল্য 

সাংদযাজন যথাক্রদম ৫৯৬৩৩৪.০৫ োকা এবাং 

৭০৬১২১.২৬ োকা। 

 9.5 Sequence of Accounts of Private 

Diagnostic Centers  
 

A. Production Account  
 

The production account in gross terms records 

output (at basic prices) as resource and 

intermediate consumption (at purchaser price) as 

use. Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item. The following table recorded Tk. 

104114.46 million and Tk. 121449.55 million as 

output, respectively, for financial years, 2016-17 

and 2017-18. At the same time, gross value 

added seemed to be Tk. 73649.64 million and 

Tk. 87208.80 million for the financial years, 

2016-17 and 2017-18 respectively. Average 

gross value added per month per diagnostic 

center was recorded at Tk. 596334.05 and Tk. 

706121.26 for the financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively. 
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Table 9.20: Production Account of Private Diagnostic Centers 
(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Output (basic price) 104114.46 121449.55 

34240.75 30464.82 Intermediate consumption   

87208.80 73649.64 Gross Value Added   

121449.55 104114.46 Column total 104114.46 121449.55 

 

খ. সৃষ্ট আয় রহসাে 

 

সৃষ্ট আসয়র রহসাে, পররোলন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর। স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন বথসক  ক ম থোরর সদর 

বেি ন-ভািা  এোং উৎ পা দন ও আমদ ানী র উপর প্র দত্ত ক র 

োদ রদস য় এোং প্র াপ্ত ভতু থরক ব াে কসর পরর োলন 

উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় প্র াক্কলন ক র া হয়। পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র 

আয় েদলা আয় রহসাে  প্র ণয় সনর  ভািসাম্য আইদেম। 

সািরণ ৯.২১ বথদক বেখা যায়, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ 

অথ েবেদিি গি বমাে পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় যথাক্রদম 

যথাক্রদম ৪২৪১২.২০ রমরলয়ন োকা এবাং ৫২২৪৭.৩২ 

রমরলয়ন োকা। গদি প্ররত মাদস প্ররতটি বিাগ রনণ েয় 

বকদে ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি পরিচালন 

উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় যথাক্রদম ৩৪৩৪৪০.৮৭ োকা এবাং 

৪২৩০৮২.৬৩ োকা।  

 B. Generation of Income Account  
 

The generation of income account shows the 

derivation of operating surplus/mixed income. 

Operating surplus/mixed income is equal to gross 

value added less the sum of compensation of 

employees and taxes less subsidies on production 

and imports. Operating surplus/ mixed income is 

a balancing item of generation of income 

accounts. The following Table: 9.21 shows that 

the average gross operating surplus/mixed 

income was Tk. 42412.2 million and Tk. 

52247.32 million for financial years, 2016-17 

and 2017-18 respectively. Operating surplus/ 

mixed income, on average, per month per 

diagnostic center stood at Tk. 343440.87 and Tk. 

423082.63, respectively, for the financial years, 

2016-17 and 2017-18. 

 

Table 9.21: Generation of Income Account of Private Diagnostic Centers 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Value added 73649.64 87208.80 

34961.48 31237.44 Compensation of employees   

  Taxes less subsidies on production and imports   

  Other taxes less subsidies on production   

52247.32 42412.2 Gross operating surplus/mixed income   

87208.8 73649.64 Column Total 73649.64 87208.80 
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ে. প্রা থরমক আয় র হসাসে র েণ্টন/  রেভাজ ন 

 

প্র াথরমক আয় রহসাসের  েণ্টন জািী য় আসয়র উৎ পরত্ত 

প্র দশ থন কসর । প্র াথরমক আসয়র মসধ্য ক ম থোরর সদর 

যরিপূ রণ এোং স ম্পরত্ত আয় (ভাো, সু দ, লভযা াংশ 

ইিযার দ) অ ন্তভু থি রসয়সি । ২০১৬-১৭ এোং ২০ ১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর  প্র াথ রমক আয় রহসা সের ভারস াম্য  যথাক্রদম 

৩৮৮৪৪.২৬ রমরলয়ন োকা এবাং ৪৭৬০৮.০৩ রমরলয়ন 

োকা। গদি প্ররত মাদস প্ররতটি বিাগ রনণ েয় বকদেি 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি প্রাথরমক আয় 

রহসা সের  ভারস াম্য যথাক্রদম ৩১৪৫১৮.২৩ োকা এবাং 

৩৮৫৪৭৭.৬৪ োকা। 

 C. Allocation of Primary Income Account  
 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include compensation of employees and 

property income (rent, interest, dividend, etc.). 

As can be seen from the following table, the 

balance of primary income appeared to be Tk. 

38844.26 million and Tk. 47608.03 million for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average balance of primary 

income per month per dental clinic was estimated 

at Tk. 314518.23 and Tk. 385477.64, 

respectively, for the financial years, 2016-17 and 

2017-18. 

 
Table 9.22: Allocation of Primary Income Account of Private Diagnostic Centers 

( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Operating surplus/mixed income 42412.2 52247.32 

  Taxes less subsidies on production   

5029.71 3887.05 Property income (interest, dividends, rent, 

withdrawals) 

319.11 390.42 

47608.03 38844.26 Balance of Primary Income   

52637.74 42731.31 Column Total 42731.31 52637.74 

 

ঘ. আয় রহসাসের রদ্বি ীয়  প থাস য় র  রেি র ণ 

 

আয় রহসাসের রদ্বিী য় প থাসয়র রেির ণ ক র , স ামা রজক  

সুরযা  অে দান  ও  সু রের্ ারদ  এোং অন্য ান্য  হস্তা ন্তসরর  

মাধ্যসম  পু ন :রেির ণ রেসেেনা  কসর প্র াথর মক আস য়র  

ভারস াম্য বথসক  ব্যয় স াগ্য  আস য়র উ দ্ভেসক  ব দখায়।  আয় 

রহসাসের রদ্বিী য় প থাস য়র রেির ণ  রনস ের  স াররণ সি 

বদখাসনা  হস য়সি । ব্যয় স াগ্য আয় হ সলা আয় রহসাসের 

রদ্বিী য় প থাসয়র রেির সণর ভ ার স াম্যযুি আ ইসট ম। রন স ের 

স াররণ হসি ব দখা  ায় ব , ২০১৬-১৭ এোং ২ ০১৭-১ ৮ 

অথ থে ি সর র ব্যয়স াগ্য  আয়  যথাক্রদম ৩৮১৮৮.৭৬ 

রমরলয়ন োকা এবাং ৪৬৯০১.৬০ রমরলয়ন োকা েদব বদল 

ধািণা কিা েদয়দে। গদি প্ররত মাদস প্ররতটি বিাগ রনণ েয় 

বকদেি বসন্টাদি ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি 

ব্যয়দযাগ্য আয় যথাক্রদম ৩০৯২১০.৭১ োকা এবাং 

৩৭৯৭৫৭.৭৪ োকা। 

 D. Secondary Distribution of Income Account  
 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income from 

the balance of primary income by taking into 

account redistribution of income through taxes, 

social security contributions and benefits, and 

other transfers. The secondary distribution of 

income accounts is shown in the table below. 

Disposable income is a balancing item of the 

income account. It is evident in the table below 

that the disposable income was Tk. 38188.76 

million and Tk. 46901.60 million for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. The 

disposable income, on average, per month per 

dental clinic appeared to be Tk. 309210.71 and 

Tk. 379757.74, respectively, for 2016-17 and 

2017-18. 
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Table 9.23: Secondary Distribution of Income Account of Private Diagnostic 
Centers  

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Balance of primary income 38844.26 47608.03 

706.43 655.50 Current taxes on income and wealth   

  Social contributions   

  Social benefits   

  Other current transfer   

46901.60 38188.76 Disposable income, net   

47608.03 38844.26 Column Total 38844.26 47608.03 

 

ঙ . আয় রহসাসের ব্যেহার 

 

আয় রেসাদবি ব্যবোি আয়দক সম্পে রেসাদব বেখায়। 

আয় রেসাদবি রদ্বতীয় পয োদয়ি রবতিণ বথদক ব্যয়দযাগ্য 

আয় পাওয়া যায়। আয় রেসাদবি ব্যবোদিি ভািসাম্যযুক্ত 

আইদেম েদলা সঞ্চয়। সািরণ ৯.২৪ বথদক বেখা যায় বয, 

২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি সঞ্চয় (স্থূল) 

 থাক্রসম  ৩৮১ ৮৮. ৭৬ রমরলয়ন টাকা এে াং ৪৬৯ ০১. ৬ ০  

রমরল য়ন টাকা ।  েস ে প্র রি ম াসস প্র রি টি  বর াে  রন ণ থয়  

বকসের  ২ ০১৬-১৭ এোং ২০১ ৭-১ ৮ অথ থে ি সর র স ঞ্চয় 

 থাক্রসম ৩ ০৯ ২১০. ৭১ টাকা এোং ৩৭৯৭৫ ৭.৭৪ টাকা । 

উসেখ্য ব , এসযসত্র ব সহতু চূো ন্ত বভাে শূন্য িাই 

এসযসত্র ব্যয়স া গ্য আয় এোং ব মাট স ঞ্চয় স মান হসে ।   

 E. Use of Income Account 

  

The use of an income account shows disposable 

income as a resource. Disposable income is 

obtained from the secondary distribution of 

income account. The balancing item of the use of 

income account is saving. It is transpired from 

Table 9.24 that the saving (gross) appeared to be 

Tk. 38188.76 million and Tk. 46901.60 million 

for the financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. The average monthly saving per 

dental clinic seemed to be Tk. 309210.71 and Tk. 

379757.74, respectively, for financial years, 

2016-17 and 2017-18. It may be noted that in this 

case, disposable income and gross saving are the 

same as the final consumption is zero. 

 

Table 9.24: Use of Income Account of Private Diagnostic Centers 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Disposal income, net 38188.76 46901.60 

  Final consumption expenditure   

46901.60 38188.76 Saving , gross   

46901.60 38188.76 Column Total 38188.76 46901.60 
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ে . মূল র্ন রহসাে 

 

ভািসাম্য আইদেম রেসাদব ঋণ োন এবাং ঋণ গ্রেদণি 

মােদম মূলধন গ ন এবাং মূলধদনি ব্যবোিজরনত ক্ষ্য় -

এ সঞ্চয় এবাং মূলধন েস্তান্তি রকভাদব অথ োয়ন কদি, তা 

মূলধন রেসাব প্রেশ েন কদি থাদক। রনদচি সািরণ বথদক 

বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বনে 

বলরন্ডাং যথাক্রদম ৩৭৬৮৭.৬২ রমরলয়ন োকা এবাং 

৪৫১১৮.৪৫ রমরলয়ন োকা। এ বথদক জানা যায় বয, এই 

খাতটি বেদশি অথ েনীরতি অন্যান্য খাদত আরথ েক সম্পে 

সিবিাে কিদে। 

 F. Capital Account  
 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It is 

revealed from the following table that the net 

lending was Tk. 37687.62 million and Tk. 

45118.45 million for financial years, 2016-17 and 

2017-18 respectively. This indicates that this 

sector is providing financial resources to other 

sectors of the country’s economy. 

 

Table 9.25: Capital Account of Private Diagnostic Centers 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Saving, Gross 38188.76 46901.60 

1679.98 491.27 Gross fixed capital formation   

  Change in inventories   

  Acquisition less disposal of valuables   

103.17 9.87 Acquisition less disposals of non-

produced/nonfinancial assets 

  

  Capital transfers, receivable   

  Capital transfers, payable   

45118.45 37687.62 Net lending (+)/ Net borrowing (-)   

46901.60 38188.76 Column Total 38188.76 46901.60 
 

 

৯.৬ বে সরকারর স্বাস্থ্যসসো খাসির র্ার াোরহক 

রহসাে  

 

ক. উৎপা দন রহসাে  

 

রন সম্ন প্র দ রশ থি  স ার রণ সি  বে স র ক ারর  স্বাস্থ্ যসস ে া রশ সল্প র  

বমা ট উৎপাে (হাস পািাল, রিরন ক, বেন্টাল রিরন ক এে াং  

বর াে  রন ণ থয় বকে )-এর র্র ণ  এে াং পরর মাসণর  স াং রযপ্তস ার 

উপস্থ্ ারপি  হ সয়সি।  রনস ম্ন র স াররণ বথসক বদখ া  ায় ব , 

২০১ ৬-১৭ এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র বমা ট উৎপাে 

রেসাব  থাক্রসম  ২৩ ০৬ ৭১. ২ ০ রমরল য়ন টাকা  এোং  

২৬৭৩৭১.৪ ২ রমরল য়ন টাকা । একই স মসয়, ২০১ ৬-১৭ 

এোং ২০১৭-১ ৮ অথ থে ি সর র স্থ্ ূল মূল্য স াংস াজন  থাক্রস ম 

১৬৩৪৯৫ . ৮৫ রমরলয়ন টা কা  এোং  ১৯ ২২ ৮৫. ৮৯ 

রমরল য়ন টাকা ।   

 9.6 Sequence of Accounts of Private 

Healthcare Sector 
 

A. Production Account  
 

The following table summarizes the pattern and 

volume of the total output of the healthcare 

industry (hospital, clinic, dental clinic and 

diagnostic center) in the private sector. The 

following table recorded Tk. 230,671.20 million 

and Tk. 267,371.42 million as output, 

respectively, for financial years, 2016-17 and 

2017-18. At the same time, gross value added 

seemed to be Tk. 163,495.85 million and Tk. 

192,285.89 million for the financial years, 2016-

17 and 2017-18 respectively. 
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Table 9.26: Production Account of Private Healthcare Sector 
 (Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Output (basic price) 230,671.20  267,371.42  

75,085.53 67,175.35 Intermediate consumption   

192,285.89 163,495.85 Gross Value Added   

267,371.42 230,671.20 Column total 230,671.20 267,371.42 

 

খ. সৃষ্ট আয় রহসাে 

 

সািরণ ৯.২৭ বথদক বেখা যায়, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ 

অথ েবেদিি গি বমাে পরিচালন উদৃ্বত্ত/রমশ্র আয় যথাক্রদম 

৭৭৯৫৮.৪২ রমরলয়ন োকা এবাং ৯৫২৬৩.০৪ রমরলয়ন 

োকা। 

 B. Generation of Income Account  
 

From Table 9.27, it is seen that the average gross 

operating surplus/mixed income was Tk. 

77,958.42 million and Tk. 95,263.04 million for 

financial years, 2016-17 and 2017-18 

respectively. 

 

Table 9.27: Generation of Income Account of Private Healthcare Sector 
 

( Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Value added 163,495.85 192,285.89 

97,022.85 85,537.43 Compensation of employees   

  Taxes less subsidies on production and 

imports 

  

  Other taxes less subsidies on production   

95,263.04 77,958.42 Gross operating surplus/mixed income   

192,285.89 163,495.85 Column Total  163,495.85  192,285.89 

 

ে. প্রা থরমক আয়  রহসাসের  েণ্টন  

 

 

 

রনদম্নি সািরণ বথদক বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং 

২০১৭-১৮ অথ েবেদিি প্রাথরমক আয় র হসাসের  ভ ারস াম্য 

যথাক্রদম ৭৪৫৯০.০৩ রমরলয়ন োকা এবাং ৯০৫৩৬.৫০ 

রমরলয়ন োকা। 

 C. Allocation of Primary Income 

Account  
 

 It is seen from the following table, the balance 

of primary income stood at Tk. 74,590.03 and 

Tk. 90,536.50 million for the financial years, 

2016-17 and 2017-18 respectively.  
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Table 9.28: Allocation of Primary Income Account of Private Healthcare Sector 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Operating surplus/mixed income 77,958.42 95,263.04 

  Taxes less subsidies on production   

5,937.07 4,609.05 Property income (interest, dividends, rent, 

withdrawals) 

1,240.66 1,210.53 

90,536.50 74,590.03 Balance of Primary Income   

96,473.57 79,199.08 Column Total 79,199.08 96,473.57 

 

ঘ. আয় রহসাসের রদ্বি ীয়  প থাস য় র  রেি র ণ 

 

 

ব্যয়স াগ্য  আ য়  হসলা  আ য় রহসাসের রদ্বিী য় প থাস য়র 

রেির সণর ভারস াম্যযু ি আই সট ম। রন সের সািরণদত বেখা 

যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদিি ব্যয়দযাগ্য 

আয় যথাক্রদম ৭৩৩০১.১৪ রমরলয়ন োকা এবাং 

৮৯০৩৬.৯৪ রমরলয়ন োকা। 

 D. Secondary Distribution of Income 

Account  

Disposal income is a balancing item of the 

income account. It is evident in the table below 

that the disposable income was Tk. 73,301.14 

million and Tk. 89,036.94 million for financial 

years, 2016-17 and 2017-18, respectively. 

 

Table 9.29: Secondary Distribution of Income Account of Private Healthcare Sector 
 

(Million Tk.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Balance of primary income  74,590.03   90,536.50  

1,499.56 1,288.89 Current taxes on income and 

wealth 

  

  Social contributions   

  Social benefits   

  Other current transfer   

89,036.94 73,301.14 Disposable income, net   

90536.50 74590.03 Column Total  74,590.03   90,536.50  
 

 

ঙ: আয় রহসাসের ব্যেহার 

 

আয় রেসাদবি ব্যবোদিি ভািসাম্যযুক্ত আইদেম েদলা 

সঞ্চয়। সািরণ ৯.২৯ বথদক বেখা যায় বয ২০১৬-১৭ 

এবাং ২০১৭-১৮ অথ েবেদি সঞ্চয় (স্থূল) যথাক্রদম 

৭৩,৩০১.১৪ রমরলয়ন োকা এবাং ৮৯,০৩৬.৯৪ 

রমরলয়ন োকা। এখাদন উদেখ্য বয, বযদেত্য চূিান্ত 

বভাগ শূন্য তাই এদক্ষ্দত্র ব্যয়দযাগ্য আয় এবাং বমাে 

সঞ্চয় সমান েদব। 

 E. Use of Income Account  
 

The balancing item of the use of income account is 

saving. It is transpired from Table 9.29 that the 

saving (gross) appeared to be Tk. 73,301.14 million 

and Tk. 89,036.94 million for the financial years, 

2016-17 and 2017-18 respectively. It may be noted 

that in that case, disposable income and gross saving 

are the same as the final consumption was zero. 
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Table 9.30: Use of Income Account of Private Healthcare Sector 
 

(Million TK.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Disposal income, net 73,301.14 89,036.94 

  Final consumption expenditure   

89,036.94 73,301.14 Saving , gross   

89,036.94 73,301.14 Column Total 73,301.14 89,036.94 

 

ে: মূ ল র্ ন রহসাে 

 

ভািসাম্য আইদেম রেসাদব ঋণ োন এবাং ঋণ গ্রেদণি 

মােদম মূলধন গ ন এবাং মূলধদনি ব্যবোিজরনত 

ক্ষ্য় -এ সঞ্চয় এবাং মূলধন েস্তান্তি রকভাদব অথ োয়ন 

কদি, তা মূলধন রেসাব প্রেশ েন কদি থাদক। রনদচি 

সািরণ বথদক বেখা যায় বয, ২০১৬-১৭ এবাং     

২০১৭-১৮ অথ েবেদিি বনে বলরন্ডাং  থাক্রসম 

৬৯ ,৬ ২১. ৬৫ রমরলয়ন টাকা এোং  ৮ ২, ৩৫ ০. ২ ৮  

রমরল য়ন টাকা । এ বথসক বে াঝ া  ায় ব , এই খািটি 

বদসশর অথ থন ী রি র অন্য ান্য খাসি আরথ থক স ম্পদ 

স রের াহ কর সি । 

 F. Capital Account  
 

The capital account shows how saving and capital 

transfers available to fund capital formation and 

capital consumption with net lending or borrowing 

as the balancing item. It is revealed from the 

following table that the net lending was Tk. 

69,621.65 million and Tk. 82,350.28 for financial 

years, 2016-17 and 2017-18 respectively. This 

indicates that this sector is providing financial 

resources to other economic sectors of the country’s 

economy. 

 

Table 9.31: Capital Account of Private Healthcare Sector 
 ( Million TK.) 

Uses Transactions Resources 

Year Year 

2017-18 2016-17 2016-17 2017-18 

  Saving, Gross 73,301.14 89,036.94 

5,126.15 3,452.73 Gross fixed capital formation   

  Change in inventories   

  Acquisition less disposal of valuables   

1,560.51 226.76 Acquisition less disposals of non-

produced/nonfinancial assets 

  

  Capital transfers, receivable   

  Capital transfers, payable   

82,350.28 69,621.65 Net lending (+)/ Net borrowing (-)   

89,036.94 73,301.14 Column Total 73,301.14 89,036.94 
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দশম অধ্যায়  

বজযয ব্যবস্থােনা 

 

Chapter X 
Waste Management 

ভূরমকা 

 

মানে  স্বাস্থ্ য  ও  পররসেসশ র  উপর  বনরি ো েক প্র ভ াে 

প্র রিসরাসর্র  জন্য  র েরকৎ স া  ে সজথ যর  রন র া পদ  এে াং 

পররসেশ েি ভাসে  সুর রযি  ব্যেস্থ্ াপনা  অপরর হা থ।  

স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ াসন  উৎ পা র দি র েরকৎ স া  ে জথ যসক  

স ঠিক ভাসে পরর োলন, বশ ার্ন  এোং  অপস ারণ না কর া  

পররসেশ  এোং  মানে  স্ব াসস্থ্য র জন্য একটি  মারাত্মক  

হুমরক ।  এই অধ্যা স য় র েরকৎ স া  ে সজথযর  বশ ার্ন  ও অ পস ারণ  

পদ্ধরি স হ র েরক ৎ স া ে জথ য ব্যে স্থ্ া পন ার  ে ি থমান  পরর রস্থ্ রি র  

উপর  রেষসয়  একটি  স ার্ার ণ  প  থাসলােন া  ক র া  হ সয়সি  ।  

বভসট ররন ারর রি রনক  এে াং পশু  হাস পািাসল  উৎ পন্ন  

রেরকৎ স া  ে জথ য এই  জররস পর  অন্ত ভু থি ন য়। 

 

১ ০ .২ ব মরে স কল  ে জ থযব্যে স্থ্ াপন া পরর কল্পন া/ 

রন স দ থর শকা  

 

 

স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান গুরল সি উৎ পন্ন  রেপু ল প ররমাণ  

রেরকৎ স া  ে জথ যসক  মূলি  ঝ ূঁরক যু ি ব মরেসক ল  ে জথ য এে াং 

ঝ ূঁরক রে হী ন  বম রেসক ল  ে জথ য  ব শ্ররণ সি  ভাে  কর া   া য় ।  

স াংক্রমণ, আঘ াি  এে াং  পরর সে শ  দূষ সণ র  ঝ ূঁরক  হ্র াস  ক র ার  

জন্য মানস ম্পন্ন  লে জ্ঞারনক  প্র যুরির মাধ্যসম  একটি  

 থা থ প্র রক্র য় ায় স ক ল প্র ক াসর র  বমর েসক ল ে জথয স াংগ্রহ, 

পৃথ কী কর ণ, বশ ার্ন, স াংরযণ এোং অ পস ারণ  কর া  

অপরর হা থ।  প্র রি টি  স্বাস্থ্ যসস ে া প্র রি ষ্ঠ াসন  ক া থক র  

বমরে সক ল ে জথ য ব্যে স্থ্ া পন ার  জন্য  একটি  

রন সদ থরশ ক া/ দর লল থ াক া উরেি ।  এই রন স দ থরশ ক া ে জথ য  

ব্যে স্থ্ াপন া পরর ক ল্প ন া অথ থা ৎ  রক ভাসে বমর েসকল ে জথয  

স াংগ্রহ, পৃথ কী কর ণ, বশ ার্ন  এ োং অপস ারণ  কর সি  হসে  

িার স ামর গ্রক ক ম থপ ন্থা ও  নী র ি েি  র্ারণ া প্র দান  কসর।  

রন সের স ার রণ  হসি  রের ভন্ন র্র সণর স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ া ন  

ক তৃ থক  স ঠি ক  ে জথয  ব্যে স্থ্ াপন ার  পরর ক ল্প ন া/ রন সদ থরশ ক া  

প্র রিপালন সাংক্রা ন্ত র হসাে  পাও য়া  া সে ।   

 

 Introduction  
 

The safe and environmentally sound management 

of medical waste is vital to prevent adverse 

health and environmental impacts of such waste. 

Improper handling, treatment and disposal of 

medical waste generated in the healthcare 

institutions possess a serious threat to the 

environment and human health. This chapter 

provides a general review of the current situation 

of medical waste management, including 

treatment and disposal pattern of medical waste. 

It should be noted that medical waste generated 

in veterinary clinics and animal hospitals are not 

included in this survey.  

 
10.2 Waste Management Plan/ 

Guideline for Medical Waste 

Management 
 

Healthcare institutions produce a huge amount of 

medical waste which can mainly be categorized 

into risk medical waste and non-risk medical 

waste. It is essential that all types of medical 

waste should be collected, segregated, treated, 

stored and disposed of in a proper process with 

the standard scientific technique to minimize the 

risk of infection, injury and environmental 

pollution. For effective medical waste 

management, each and every healthcare 

institution should have a guiding document. This 

guiding document/waste management plan 

provides the overall policies and principles on 

how medical waste should be collected, 

segregated, treated and disposed of. The 

following table contains the counts of different 

types of healthcare institutions that had a waste 

management plan / guideline to follow for proper 

medical wage management.  
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রনসম্নর স াররণ  ( ে ণ স াংখ্যা  রনসে শ ন স াররণ ) বথসক বদখা  

 ায় ব , বমা ট ৪ ,৪৫ ২ টি  হ াসপা িাসলর মসধ্য  প্র া য় ৩, ৮৮৯  

টি  (৮০. ৬ ২% ) হাসপািা স লর ে জথ য ব্যে স্থ্ া পন ার  

পরর ক ল্প ন া/ রন সদ থরশ ক া  আ সি, োরক ৮ ৬৩  টি  (১৯ . ৩ ৮  % )  

হাসপািাসলর  ে জথ য ব্যেস্থ্ া পনা  প রর ক ল্প ন া/ রন সদ থরশ ক া বনই । 

  

অন্য রদসক, ৯৮৬টি  রিরন ক  ( ৭ ০ . ৫ ৮  % ), ৪ ৪ ৮টি  বেন্ট াল 

রিরন ক  ( ৫ ৩. ৪০  % ) এে াং  ৭২৩ ৩ টি  ো য়ােন রি ক 

বস ন্টা সরর (৭০. ২৮  %)  রন রদ থষ্ট  ে জথয  ব্যে স্থ্ া পন ার  

পররকল্প না  রস য়সি । 

It is seen from the following table that out of a 

total of 4452 hospitals, 3589 hospitals, (80.62 %) 

were reported to have a waste management plan/ 

guideline, while the remaining 863 hospitals 

(19.38 percent) were reported not to have a waste 

management plan/guideline.  

 
On the other hand, a total of 986 clinics 

(70.58%), 448 dental clinics, (53.40 %) and 7233 

diagnostic centers (70.28%) were reported to 

have a specific waste management plan.  
 

 

Table 10.2: Guideline for Medical Waste Management 
 

Investigation parameter  Types of 

healthcare 

institutions  

Unit of 

measurement  

Frequency  

( number of 

healthcare 

institutions) 

Percentage 

distribution 

 

 

 

Does this healthcare institution 

follow any standard guideline / 

waste management plan /code of 

medical waste management? 

 

Hospital  

Yes 3589 80.62 

No 863 19.38 

Total 4452 100.00 

 

Clinic 

Yes 986 70.58 

No 411 29.42 

Total 1397 100.00 

 

Dental clinic 

Yes 448 53.40 

No 391 46.60 

Total 839 100.00 

Diagnostic center Yes 7233 70.28 

No 3058 29.72 

Total 10291 100.00 
 

 

 

 

Hospital Clinic Dental clinic Diagnostic center

80.62
70.58

53.4
70.28

19.38
29.42

46.6
29.72

Chart 10.1: Percentage distribution of healthcare  institutions  followed 
standard guideline/management plan /code of medical waste management 

Yes No

 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ প্র রিসেদন  ২ ০১ ৯ 

143 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ০ .৩ ব মরেস কল  েজ থয ব্যে স্থ্ াপন ার  প্ররশযণ 

 

 

উৎ পারদি  র েরকৎ স া  ে জথয  বশ ার্ ন  ও  রন র াপ সদ  অ পস ারণ  

কর ার কাস জ স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ া সন  রনসয় ারজি   প্র রশ রযি  

ক ম থোরর েণ  বর াে ী  এে াং  স মা সজর  স্বাস্থ্ য  ঝ ূঁরক  হ্র াসস  

গুরু ত্ব পূ ণ থ ভূরমক া  পালন  ক সর ।  ি াই, ে জথয  ব্যে স্থ্ া পন ার  

স াসথ  স ম্পরক থি  স ক ল  স্বাস্থ্ যস স ে া ক মী স দর  ক াজ  শু রু  

কর ার আসে র েরকৎ স া  ে জথ য ব্যে স্থ্ াপন ার  রেষ সয় একটি  

রনরে ে  প্র রশ য ণ  ক ম থসূরে  গ্রহণ  ক র া উ রেি ।  র েরক ৎ স া ে জথয  

ব্যে স্থ্ াপন ার  স াসথ  স ম্পরক থি  সুর য া ও পরর সে শ ে ি  

স মস্য াগুর ল স ম্পসক থ স্বাস্থ্ যসস ে া ক মী সদর  স স েি ন ি া এে াং  

উপলরব্ধ ো োসি  এ র্র সণর  প্র রশ য ণ  ক া থক্র ম অি য ন্ত 

ক া থক র ।  রন সের স াররণ সি স্বা স্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ ান  ক তৃ থক  

আসয়ার জি রেরকৎ স া  ে জথ য  ব্যে স্থ্ াপনা  ও  অ পস ারণ পদ্ধ রি  

স ম্পরক থি  প্র রশ য ণ  ক ম থসূর ে  আস য়াজসন র  ে ণ স াংখ্যা  

রনসেশ ন পাও য়া   াসে।   

 

রনসম্নর  স ার রণ হ সি এটি  বদখা   া য় ব ,  ব মা ট 

হাসপািাসলর  ম সধ্য প্র া য়  ২ ১৩৮ টি  (৪ ৮.০২  % )  

হাসপািাল  িাস দর ক মীস দর  জন্য  রেরকৎ স া  ে জথ য 

ব্যে স্থ্ াপন ার  প্র রশ য ণ  ক ম থসূর ে র  ব্যে স্থ্ া ক সরসি এে াং 

২৩৪১  টি  (৫ ১. ৯৮  % )  হাস পািাল  এ  র্র সণর  বকান  

প্র রশ য ণ  ক ম থসূর ে গ্রহণ  কসর র ন।  একই স ম সয় ৫ ৯০টি  

(৪ ২.২৩ % )  রিরন ক, ১ ১ ৭টি  ( ১ ৩.৯৫  %) বেন্টাল  

রিরন ক এোং ৩১৪ ০টি  (৩ ০.৫ ১ %) োয়ােন রি ক বস ন্টার 

রেরকৎ স া  ে জথ য  ব্যেস্থ্ াপন ার  র ে ষ সয় প্র রশ য ণ  ক া  থক্র ম  

গ্রহণ  কসরসি । 

 10.3 Training Arrangement for Medical 

waste Management 
 

Trained healthcare employees engaged in the 

management and safe disposal of medical waste 

play an important role in reducing health risk for 

the employees of the health care institution, 

patients and the society. Therefore, all healthcare 

personnel related to waste management should 

undergo an intensive training programme on 

medical waste management before beginning 

their work. This type of training programme is 

extremely effective to raise awareness and 

realization in the healthcare personnel on the 

safety and environmental issues related to 

management of medical waste. The following 

table shows the frequency distribution on the 

arrangement of training programmes on 

management and disposal of medical waste made 

by the healthcare institutions.  

 

It is exposed from the following table that out of 

total hospitals, 2138 hospitals (48.02 %) arranged 

training programmes regarding medical waste 

management for their staff members, while 2341 

hospitals (51.98 %) did not. At the same time, a 

total of 590 (42.23 %) clinics, 117 (13.95 %) 

dental clinics and 3140 (30.51 %) diagnostic 

centers arranged training programme on medical 

waste management.  
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Table 10.3: Training for Medical Waste Management 
 

Investigation parameter  Types of 

healthcare 

institutions  

Unit of 

measurement  

Frequency  

( number of healthcare 

institution) 

Percentage 

distribution 

 

 

 

Does this healthcare 

institution arrange any hands- 

on training programme on 

waste management for 

employees in general, and 

employees engaged in the 

management and disposal of 

medical waste in particular? 

 

 

Hospital  

Yes 2138 48.02 

No 2314 51.98 

Total 4452 100.00 

 

Clinic 

Yes 590 42.23 

No 807 57.77 

Total 1397 100.00 

 

Dental clinic 

Yes 117 13.95 

No 722 86.05 

Total 839 100.00 

Diagnostic center Yes 3140 30.51 

No 7151 69.49 

Total 10291 100.00 
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১ ০ .৪ স্বাস্থ্যসসে া প্ররিষ্ঠাসন  রেরকৎস া  ে জ থয 

ব্যেস্থ্ াপনা  সুরের্ া 

 

দয এোং  লে জ্ঞারনক  পদ্ধরিসি  রেরকৎ স া  ে জথ য বশ ার্ ন  ও  

রনর াপসদ  অ পস ারণ  না কর া  হস ল ি া মানে  স্বাস্থ্ য  এোং  

পররসেশ  উভ য় বযস ত্রই অি যন্ত যরিক ারক প্র ভা ে 

বফলসি  প াসর। রেরকৎ স া  ে জথয  এক টি  অনুস মার দি  

পদ্ধরির  মাধ্যসম  উৎ পা দসনর  স মসয় রন রদ থষ্ট  স্থ্ াসন  

স ঠিক ভাসে বশ ার্ন  কর া  উর েি।  র েরকৎ স া  ে জথয  বশ ার্ ন  ও  

রনর াপসদ  অ পস ারসণর  জ ন্য  রেরভন্ন র্র সণর  

স রঞ্জাম/সু রের্ া রদ ব্যেহার ক রা হয় ।  এ ই জররস প  

োাংলাস দসশর  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ া ন গুসলাসি  র েরকৎ স া  ে জথ য 

ব্যেস্থ্ াপনা র  ব্যেহৃ ি  পদ্ধরি গুর ল মূল্যা য়সনর  ব েষ্টা  কর া  

হসয়সি ।   

 

জররসপর  ফ লাফস লর দ্বার া এটি   সথষ্ট প্র মা রণি ব   ব মা ট 

৪৪ ৫ ২ টি  হ াসপািাস লর মসধ্য  ব কে ল ১ ৩৪ ২ টি  (৩০.১৪  

%)  হাস পািাসল  র েরকৎ স া  ে স জথযর  বশ ার্ন  ও  রনর া পসদ  

অপস ারসণর  জন্য রকছু  স রঞ্জা ম/সুরের্া রদ আসি ।  এর  

রেপরীসি, প্র ায় ৩১১০টি  ( ৬ ৯. ৮৬ %)  হাসপ ািা সল  

রেরকৎ স া  ে স জথযর  বশ ার্ন  ও রন রাপসদ  অপস ারসণর  জন্য  

প্র স  াজনী য় স রঞ্জা ম/সু রের্ া রদ  বন ই।   

 

রন সের স াররণ  বথসক এটি ও স্পষ্ট ব , বমা ট ৩৪৪  টি  

রিরন ক ( ২৪. ৬ ২  % ), ১৩১ টি  বেন্টা ল  রিরন ক ( ১৫ . ৬১  

%)  এোং  ২১৪ ৫ টি  ো য়ােন রি ক বস ন্টা সর  ( ২ ০. ৮৪  % )  

রেরকৎ স া  ে জথ য বশ ার্সন র  জন্য র কছু সুস াে-সুরের্ া আ সি ।  

এটি  অি য ন্ত দু ভ থাগ্যজন ক  ব ,  স্বাস্থ্ যসস ো স াংস্থ্া গুসল ার  

বেরশ রভাসের ই  র েরকৎ স া  ে স জথযর  স ঠিক  বশ ার্ন  ও  

রনর াপসদ  অ পস ারসণর  জন্য ন্য যনি ম ব্যেস্থ্ া  বনই,  া 

জনস্বাস্থ্য  এোং পররসে সশর  উপ র  সথষ্ট যরি ক র  প্র ভাে  

বফলসি  পা সর। 

 10.4 Facility in Healthcare Institutions 

for Treatment of Medical Waste 
 

Medical waste may have extremely harmful 

effects on both human health and the 

environment if not treated and disposed of in an 

efficient and scientific method. Medical waste 

must be treated properly on-site at the point of 

generation by an accredited system. Different 

types of equipment/facilities are used for the 

treatment and disposal of medical waste. This 

survey attempted to assess medical waste 

management practices in the healthcare 

institutions of Bangladesh. 

  

It is sufficiently evidenced by the findings of the 

survey that out of total 4452 hospitals, only 1342 

(30.14 %) hospitals were reported having some 

type of equipment/facilities for treatment of 

medical waste. On the contrary, a total of 3110 

(69.86 %) hospitals managed to go without any 

equipment/facilities required for medical waste 

treatment. 

 

 It is also obvious from the table below that a 

total of 344 clinics (24.62 %), 131 dental clinics 

(15.61 %) and 2145 diagnostic centers (20.84 %) 

enjoyed some facilities/ amenities for the 

treatment of medical waste. It is very unfortunate 

to note that the majority of healthcare institutions 

do not have minimum facilities for the proper 

treatment/management of medical waste, which 

can have considerable detrimental effects on 

public health and the environment.  
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Table 10.4: Facilities Available in Healthcare Institutions for Treatment of Medical 
Waste 
 
 

Investigation 

parameter  

Types of 

healthcare 

institution  

Unit of 

measurement  

Frequency  

( number of 

healthcare 

institution) 

Percentage 

distribution 

 

 

 

Are there any facilities 

or amenities available in 

this healthcare 

institution for treatment 

of medical waste?  

 

Hospital  

Yes 1342 30.14 

No 3110 69.86 

Total 4452 100.00 

 

Clinic 

Yes 344 24.62 

No 1053 75.38 

Total 1397 100.00 

 

Dental clinic 

Yes 131 25.61 

No 708 84.39 

Total 839 100.00 

Diagnostic center Yes 2145 20.84 

No 8146 79.16 

Total 10291 100.00 
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১ ০ .৫ বে সরকারর স্বাস্থ্যসসো প্ররিষ্ঠাসন উৎপন্ন 

রে রকৎসা  ে জ থয  

 

কাঠাসম ােদ্ধ প্র শ্ন পসত্রর মাধ্যস ম স াযাৎক ার (মুসখ ামুরখ  

স াযাৎক ার) বনয়ার  র দসন  প্র রিটি  নমুনা  স্ব াস্থ্যসসে া  

প্র রিষ্ঠ াসন  প্র রিরদন েসে রক  পররম াণ  রেরকৎ স া  ে জথয  

উৎ পারদি হ য় িার র হসাে  বন ও য়া হস য়সি।  পররমা সপর  

একক  রিল  বকর জ এোং  প্র রি রদন উৎ পার দি  র েরকৎ স া  

ে সজথযর  ে ে পরর মা সণ র  রভরত্ত স ি  বমা ট র েরকৎ স া  ে সজথ যর  

ে ারষ থক  উৎ পা দন  রন রূ পণ  ক র া হ সয়সি । 

 

 

 রনসম্নর  স াররণ  ব থসক এটি  বদ খা  া য়  ব , বেস রক ারর  

খ াসি  স্বাস্থ্ যসস ে া রশ সল্প  ে ারষ থক  র েরকৎ স া  ে জথয উৎ পা দসনর  

পররমাণ  ৬৭১৯ ৮.৩০  ব মরট্রক  টন। স্ব াস্থ্যসসে া রশ সল্প 

উৎ পারদি  ব মাট  রে রকৎ স া  ে সজথ য র  মসধ্য  হাসপাি ালসমূসহ  

৬৫. ১৭  %, রিরন সক ৬. ৪ ৫  %, বেন্টাল  রিরন সক ১. ১৯  

%  এোং  ো য়ােন রি ক  বস ন্টাসর  ২ ৭. ২ ০ %।   উস েখ্য  ব ,  

স রক ারর খাসির  স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ াসন উ ৎ পার দি 

রেরকৎ স া  ে জথ য এই  রহসাসের  অ ন্তভু থি  ন য়।   

 

 

উসেখ্য  ব , বস ো  প্র রিষ্ঠ াসন প্র র িরদন  উৎ পা রদি ে জথয ি থ্য 

স াংগ্রহক ার ী ে ণ  ক তৃ থক  পরর মাপ  কর া হয় নাই ের াং িথ্য  

প্র দান ক ার ী  ক তৃ থক  প্র দত্ত  ে স জথযর  পরর মাণ  স াংক্র ান্ত উপাত্ত  

বর ক ে থ ক র া  হস য়সি । 

 10.5 Medical Waste Generated in 

Private Healthcare Institutions  
 

 Estimates of how much medical waste is 

generated, on average, per day were collected 

from all sample healthcare institutions on the day 

of face-to-face interviews with a structured 

questionnaire. The unit of measurement used was 

a kilogram and the the annual production of 

medical waste was calculated based on the 

average quantity of medical waste generated per 

day.  

 

It can be seen from the data summarized in the 

following table that annual generation of medical 

waste in the healthcare industry in the private 

sector was estimated 67198.30 metric tons. Of 

this total, hospitals accounted 65.17 %, clinics 

accounted 6.45 %, dental clinics accounted 1.19 

%, and diagnostic centers accounted 27.20 %. It 

is important to note that the generation of 

medical waste in the healthcare institution in the 

public sector was not included in this assessment.  

 

It is also needed to be informed that the data 

collector did not measure/weighed the medical 

waste generated per day, rather data collectors 

recorded the information provided by the 

respondents.  
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Table 10.5 Annual Generation of Medical Waste by Type and Quantity. 
(Metric tons) 

Type of medical 

waste 

Hospitals Clinic Dental clinic Diagnostic 

center 

Total 

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % 

Infectious waste 1811.55 4.14 255.41 5.89 46.95 5.87 3007.41 16.46 5121.32 7.62 

Sharp waste 1320.68 3.02 666.94 15.39 37.42 4.68 2004.38 10.97 4029.42 6.00 

Pathological 

waste 

2693.95 6.15 640.01 14.77 97.22 12.15 2909.45 15.92 6340.63 9.44 

Pharmaceutical 

waste 

3342.2 7.63 764.31 17.64 124.18 15.52 1183.78 6.48 5414.47 8.06 

Clinical waste 2540.51 5.80 459.32 10.60 228.81 28.59 1835.5 10.04 5064.14 7.54 

Chemical waste 491.27 1.12 280.12 6.47 45.24 5.65 3342.46 18.29 4159.09 6.19 

General waste 

(kitchen waste/ 

similar to 

municipal waste) 

31590.47 72.14 1266.63 29.23 220.46 27.55 3991.67 21.84 37069.23 55.16 

Total 43790.63 100.00 4332.74 100.00 800.28 100.00 18274.65 100.00 67198.3 100.00 
 

 

 

Infectious 
waste

8%

Sharp waste
6%

Pathological waste
9%

Pharmaceutical 
waste

8%
Clinical 
waste

8%

Chemical waste
6%

General waste 
55%

Chart 10.4: Percentage distribution of waste by types
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১ ০ .৬  বে সরকারর স্বাস্থ্য সসো  খাসি প্ররিরদন 

শয্যা-প্ররি উৎপার দি রেরকৎসা  ে জ থয 

 

৩০ জুন ২ ০১৮ িা ররসখ, বরাে ী র রারত্র া পন কর ার 

জন্য বেস রক ারর  হাসপাি াসল ব মাট  ১০৫ ১৮ ৩ টি  শ য্য া 

রিল। বেস রক ারর  হাস পািাসল  পাও য় া  শ য্য া স াং খ্যা র  

রভরত্তসি প্র রির দন শ য্য া-প্র রি  রে রকৎ স া  ে জথয  উৎ পাদন  

রহসাে  কর া  হসয় সি ।  শ য্য া-প্র রি লদরনক  র েরকৎ স া  ে জথ য  

উৎ পাদসনর  হার  ১. ১৪  বকর জ ।   

 10.6 Medical Waste per Day per Bed in 
Private Hospitals 
 

As of 30 June 2018, a total of 105183 beds were 

available in private hospitals for patients for the 

overnight stay. The generation of medical waste per 

day per bed was calculated based on the number of 

available beds in private hospitals. The medical 

waste generation rate was estimated to be 1.14 

kilograms per bed per day. 
 

 

Table 10.6 Medical Waste per Day per Bed in Private Hospitals 
(Metric Tons) 

Types of medical waste Annual 

generation of 

medical waste  

Generation of 

medical waste per 

day  

Generation of medical 

waste per day /per bed 

(kilogram) 

Infectious waste 1811.55 4.96 0.05 

Sharp waste 1320.68 3.62 0.03 

Pathological waste 2693.95 7.38 0.07 

Pharmaceutical waste 3342.2 9.16 0.09 

Clinical waste 2540.51 6.96 0.07 

Chemical waste 491.27 1.35 0.01 

General waste (kitchen waste/ 

similar to municipal 

waste/non-hazardous health 

care waste) 

31590.47 86.55 0.82 

Total  43790.63 119.97 1.14 

 

Infectious waste
15%

Sharp waste 
11%

Pathological waste
22%

Pharmaceutical 
waste
27%

Clinical waste
21%

Chemical waste
4%

Chart 10.5: Percentage distribution of medical waste  generated per day 
per bed by types 
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১ ০ .৭ বেসরকারর হাসপািাসল  রেরকৎসা  ে স জ থয র 

বশার্ন-সুরের্ া 

 

রেরকৎ স া ে সজথযর   থ া থ  বশ া র্ ন  ও অপস ার ণ  অিয ন্ত 

জরুরর ,  ক ার ণ  এটি  ক া থক র ভাসে  রেরকৎ স া  ে সজথ যর  

স াংক্রামজ রনি  রেপ দস মূ হ হ্রাস  কর সি প াসর। র েরকৎ স া  

ে সজথযর  বশ ার্ সন র  জন্য  রে রভন্ন  র্ র সণ র  বশ া র্ ন  অপশ ন /  

পদ্ধরি আ সি ।  র েরকৎ স া  ে সজথ যর  বশ ার্ন  এে াং অপস ারসণর  

প্র াথরমক পদ্ধরি গুরল রনম্নরূ প : 
 

 বপা োসনা 

  ারন্ত্রক/ রাস া য়রনক  রনে ীজন  (ো 

জীে ানুমু িকর ণ? ) 

 অসটাি যার ভাং 

 এনক যাপু্সস লশ ন 

 মাইসক্র াওসয় ভ রে রকরণ 

 ইসররেস য়শ ন এোং 

  রভরট্রর ফসকশ ন 

 

রন সের স াররণ সি  বেস রক ারর  হা স পািালস মূসহ র  র েরকৎ স া  

ে সজথযর  বশ ার্ ন  পদ্ধরি র  র েত্র  ব দখাসনা  হ স য়সি।  স াররণসি  

স্পষ্টভাসে বদখ া  ায় ব , বম া ট ৪৪ ৫ ২ টি  বেস রক ারর 

হাসপািাসলর  মসধ্য  ম াত্র  ৭৯৩  (১৭. ৮ %)  টি সি  দ হন ন্ত্র  

আসি ।   ক ঠি ন  দাহ য  ে জথ য প দা থ থ  অ পস ার ণ  ক সর  ে সজথ যর  

পরর মাণ  ক র মসয় ে জথয  ব পা োসনার প্র রক্র য়ায়  এই  

স রঞ্জামগু রল   কা সজ  ব্যেহৃ ি  হ য়।  অন্য রদসক, বেরশ রভাে 

হাসপািাসলর ( ৮২. ২% ) রে র কৎ স া  ে জথয ব্যে স্থ্ া পন ার  

জন্য দহন ন্ত্র বনই। 

 

 একই  ভাসে , বমা ট বেস রক ারর হাসপািাসলর  ম সধ্য ৪১ ১ টি  

( ৯. ২৩  %)  হাসপািাল, ৭৪৫ টি  ( ১৬.৭৩  %)  হাসপািাল, 

১ ১ ৯  টি  (২. ৬৭ %)  হাস পাি া ল, ৬৩ টি  (১. ৪২ % ) 

হাসপািাল, ৯ ৫  টি  (২.১ ৩  % ) হাসপ ািাল, ও ৮২ টি  

(১. ৮৪ %) হাসপািা ল  থা ক্রসম,  ার ন্ত্রক/ রাস ায়রনক  

রনে ীজন, অস টাসিরভ াং, এনক যা পসুস লশ ন, মাইস ক্রাওস  ভ 

রেরকর ণ, ইসররেসয়শন  এে াং  রভ রট্ররফ সকশ ন প্র রক্র য়া  

ব্যেহার কসর  থাসক । 

 

 ব মনটি  আসেই উস েখ কর া  হসয়সি (স াররণ ১ ০. ৪), 

রেরকৎ স া  ে জথ য বশ ার্ন  ক র া র  জন্য বকে লমা ত্র  ৩০.১ ৪ % 

বে স র ক ারর  হাস পাি াসলর  রন রদ থষ্ট  র্ র সণ র  

স রঞ্জাম/ ন্ত্র পারি  আসি। এ বথসক ব দখা  া য় ব  ,  

বেস রক ারর খাসির  হাসপ ািা লগুরল র  রে রকৎ স া  ে জথ য 

বশ ার্ন  এোং অ পস ারসণর অ েস্থ্ া  (এমোব্লু এ ম)  খুে ই ভ ঙ্গুর 

এোং উস দ্বেজনক । 

 10.7 Treatment Facility of Medical 

Waste in Private Hospitals  
 

Proper treatment and disposal of medical waste is 

crucial since it can effectively reduce the infectious 

hazards of the medical waste. There are different 

types of treatment options/methods for medical waste. 

The primary methods of treatment and disposal of 

medical waste that are widely used are as under:  
 

 Incineration 

 Mechanical/chemical disinfection 

 Autoclaving 

 Encapsulation 

 Microwave irradiation  

 Irradiation, and 

 Vitrification 
 

The following table shows the distribution of 

treatment methods of medical waste followed by 

private hospitals. It is evident from the following 

table that out of total 4452 private hospitals, only 

793 (17.8 %) hospitals were reported to have an 

incinerator. This equipment is used in the process 

of burning solid waste to reduce the volume of 

the waste by removing combustible matter. On 

the other hand, the vast majority of hospitals 

(82.2%) did not have an incinerator for medical 

waste management.  
 

At the same time, out of total private hospitals, 

411 hospitals ( 9.23 %), 745 hospitals (16.73 %), 

119 hospitals (2.67 %), 63 hospitals (1.42 %), 95 

hospitals (2.13 %) and 82 hospitals (1.84 %) 

reported having the process of mechanical/ 

chemical disinfection, autoclaving, encapsulation, 

microwave irradiation, irradiation and 

vitrification respectively.  

 

As recorded earlier (Table: 10.4), only 30.14 % 

of private hospitals reported having this or that 

type of equipment/ machinery for treatment of 

medical waste. This information conclusively proves 

that the system of Medical Waste Management 

(MWM) in the private sector hospitals is very weak 

and alarming.  
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Table 10.7: Treatment Facility of Medical Waste in Hospitals 
 

Investigation parameter Type of facility Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

hospitals) 

Percentage 

distribution 

 

 

Does this hospital have any 

type of facility of its own or 

shared facility through 

service agreements with 

another organization for the 

treatment of medical waste? 

 

 

 

 

 

 

Incineration Yes 793 17.81 

No 3659 82.19 

Total 4452 100.00 

Mechanical/chemical 

disinfection  

Yes 411 9.23 

No 4041 90.77 

Total 4452 100.00 

Autoclaving Yes 745 16.73 

No 3707 83.27 

Total 4452 100.00 

Encapsulation Yes 119 2.67 

No 4333 97.33 

Total 4452 100.00 

Microwave irradiation  Yes 63 1.42 

No 4389 98.58 

Total 4452 100.00 

Irradiation Yes 95 2.13 

No 4357 97.87 

Total 4452 100.00 

Vitrification Yes 82 1.84 

No 4370 98.16 

Total 4452 100.00 

 

17.81 9.23 16.73 8.06

82.19 90.77 83.27 91.94

Chart 10.6: Percentage distribution of hospitals  by type of treatment facilities of 
medical waste 

Yes No
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১ ০ .৮ বেসরকারর রিরনক গুরলর  রেরক ৎসা ে স জ থযর 

বশার্স নর  সুরের্া 

 

 রন সম্ন  প্র দরশ থি  স ার রণ  হসি বদখা   ায়  ব , বমা ট  

বেস রক ারর রি রনসক র মসধ্য  ১ ৩ ৪ টি  (৯. ৫ ৯%),  ৮১ টি  

(৫ . ৮০% ),  ১৩৫ টি  (৯. ৬৬ %) ,  ৫ টি  ( ০. ৩৬ %)  এে াং 

১ ২টি  ( ০. ৮৬ %)  রি রনসক   থাক্রস ম, জ্বলন, 

 ারন্ত্রক /র াসা য়রনক  রনে ীজ ন, অসটািয ারভ াং, 

এনক যাপ সুসলশন  এোং  ইরারে সয় শ ন  সুরের্ া রসয়সি ।   

 

বকান ও রিরন সক  মাইসক্র াওস য়ভ ইসর রে সয়শ ন  ো  

রভরট্রর ফসকশ ন সু রের্ া  বনই। 

 

 পূ সে থই  উস েখ কর া  হ সয়সি  ব  ,  (স াররণ:  ১ ০. ৪) ব মাট  

বেস রক ারর রিরন ক গুরলর  মস ধ্য বকে ল  ২৪. ৬ ২ %  

রিরন সকর  ে জথ য বশ ার্ ন  ও  অপস ার সণ র  জন্য  ব  বকান  

এক র্র সণর  সুস াে  সুরের্ া  আসি,  রদও  রেশ াল  

স াংখ্যক  (৭৫ . ৩৮% ) রি রনস কর  ে জথয বশ ার্ ন  ও  

অপস ারসণর  জন্য বকান  র্র সণর  সুরের্ া  বনই ।   

 

এটা স হস জই  অ নুসম য় ব ,  বে স রক ারর রিরন কগু রলর  

ে জথয ব্যে স্থ্ াপন ার  অে স্থ্ া  কার িি ম াসনর অসনক  

রন সে। 

 10.8 Treatment Facilities of Medical Waste 

in Private Clinic 
  

The following table suggests that among total 

private clinics, as many as 134 (9.59 %), 81 (5.80 

%), 135 (9.66%), 5 (0.36 %), and 12 (0.86 %) 

private clinics reported enjoying the process of 

incineration, mechanical/chemical disinfection, 

autoclaving, encapsulation, and irradiation 

respectively.  

 

The number of clinics having Microwave irradiation 

or Vitrification facilities appeared to be zero.  
 

As previously mentioned (Table: 10.4), only 24.62 

% of total private clinics possessed some kind of 

facilities for treatment of medical waste, while the 

overwhelming majority (75.38 %) did not.  

 
Therefore, it can easily be understood that the waste 

management system of private clinics is much below 

the desired standard. 

 

Table 10.8: Treatment Facility of Medical Waste in Private Clinics 
 
Investigation parameter  Type of facility Unit of 

measurement  
Frequency  
(number of 

clinics) 

Percentage 
distribution 

Does this clinic have any 
type of facility of its own or 
shared facility through 
service agreements with 
another organization for the 
treatment of medical waste? 

Incineration Yes 134 9.59 

No 1263 90.41 

Total 1397 100.00 

Mechanical/chemical 
disinfection  

Yes 81 5.80 

No 1316 94.20 

Total 1397 100.00 

Autoclaving Yes 135 9.66 

No 1262 90.34 

Total 1397 100.00 

Encapsulation Yes 5 0.36 

No 1392 99.64 

Total 1397 100.00 

Microwave 
irradiation

  
Yes 0 0 

No 1397 100 

Total 1397 100 

Irradiation
 

Yes 12 0.86 

No 1385 99.14 

Total 1397 100.00 

Vitrification
 

Yes 0 0 

No 1397 100 

Total 1397 100 
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১ ০ . ৯ বে সরকারর বে ন্টাল রি রনকগুরলর  বমরেস কল 

ে জ থয  ব শার্ স ন র সু রে র্ া 

 

 বম াট বেস রক া রর  বেন্টা ল  রিরন সকর মসধ্য ২৫ টি  

(২.৯৮% ), ২৯ টি  (৩. ৪৬% ) , ১৮৪ টি  (২১.৯ ৪%) এোং  

৭টি  (০.৮৩ %)  রিরন সক   থাক্রস ম, জ্বলন, 

 ারন্ত্রক /র াসা য়রনক  রনে ীজন, অসটাি যারভ াং  এোং  

ইরারেস য়শ ন  সু রের্ া রস য়সি ।   

 

এটি  উসেখ কর া উর েি ব  , সু ে র  ও ম সৃণ ভা সে  ক া থক্র ম  

পররে ালনার  জন্য রন ভ থর স া গ্য এে াং ক া থক র  অস টাসি ভ  

বমরশ ন  এক টি  ব েন্ট াল  রি রন সক র  জন্য  অ পরর হা থ, কারণ  

এই  ন্ত্রটি  অস রাপ োর  এে াং  বেন্টা ল স র ঞ্জাম স মূসহর  

জীে াণু রনে ীজন  কর সি ব্যেহৃ ি হ য়,  া বরাে ী র সুরযা  

এোং সুস্থ্ িা রনরি ি  কসর । 

 

বেন্টাল রিরন কগুর লসি অসটা স িভ ব মরশ ন ব্যে হাসরর  

জরুরর প্র সয়াজনী য়িা  স সত্ত্বও, স াংখ্যােররষ্ঠ  ৭৮. ০৬ %  

বেন্টাল রিরন সক  অস টাসির ভাং সুরের্ া  বনই ।  এই  িথ্যটি  

স্পষ্টভাসে  ইর িি কসর  ব , বরা েী  এোং ক ম থোরর সদর  জন্য  

বেস রক ারর  বেন্টাল  রি রনক গুর লর স্ব াস্থ্য-সুরযা  এোং  

সুস্থ্ িা  নী রি কার িি মা সনর  নয় । 

 10.9 Treatment Facilities of Medical 

Waste in Private Dental Clinics 
 

The estimated number of private dental clinics 

having the facility of incineration, mechanical/ 

chemical disinfection, autoclaving and 

microwave irradiation was found to be 

25(2.98%), 29(3.46%), 184(21.94%) and 7(0.83 

%) of the total respectively.  
 

It should be pointed out that a reliable and 

effective autoclave machine is essential for the 

smooth operation of a dental clinic, as this 

machine is used to sterilize germs on surgical 

tools and dental equipment intending for use, 

which ensure safety and well-being of the 

patient.  
 

 

 

Despite the urgent need to use an autoclave 

machine in dental clinics, the overwhelming 

majority (78.06 %) of the total did not have 

autoclaving facility. This information clearly 

indicates that the health, safety and well-being 

policy of the private dental clinics for the 

patients and employees are not up to the desired 

standard. 

 

Table 10.9: Treatment of Medical Waste in Private Dental Clinics 
 

Investigation parameter Type of facility Unit of 
measurement  

Frequency 
(number of 

dental clinics) 

Percentage 
distribution 

 
 
 
Does this dental clinic have 
any type of facility of its own 
or shared facility through 
service agreements with 
another organization for the 
treatment of medical waste? 

Incineration Yes 25 2.98 
No 814 97.02 
Total 839 100.00 

Mechanical/chemical 
disinfection  

Yes 29 3.46 
No 810 96.54 
Total 839 100.00 

Autoclaving Yes 184 21.93 
No 655 78.07 
Total 839 100.00 

Encapsulation Yes 0 0 
No 839 100 
Total 839 100 

Microwave 
irradiation  

Yes 7 0.83 
No 832 99.17 
Total 839 100.00 

Irradiation Yes 0 0 
No 839 100 
Total 839 100 

Vitrification Yes 0 0 
No 839 100 
Total 839 100 
No 794 94.64 
Total 839 100.00 
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১ ০ .১ ০ ব র াে রন ণ থয় ব কসে ব মরে স কল  েস জ থযর 

বশার্স নর  সুরের্া 

 

রন সের স াররণ সি বেস রক ার র ে া য়ােন রি ক বস ন্টার গুরলর  

রেরকৎ স া  ে স জথযর  বশ ার্ন  পদ্ধরি র রেেরণ  বদ য়া হ সয়সি  ।   

 

উি স াররণ সি  স্পষ্ট ভাসে বদখা   ায়, বমাট  ১ ০ ,২৯ ২ টি  

োয়েন রি ক বস ন্টাসরর  ম সধ্য  ১ ,১ ২০টি  (১০.৮ ৮% ) 

োয়েন রি ক বস ন্টাসরর, ৫ ৩১ টি  (৫ . ১ ৬%)  ো য়েন রি ক 

বস ন্টাসরর, ৬০৮টি  ( ৫ . ৯ ১ % )  ো য়েন রি ক বস ন্টাসরর, 

৫ ৪ টি  ( ০. ৫ ২%) ো য়েন রি ক বস ন্টাসরর, ১৪ ৯ টি 

(১. ৪ ৫ %) ো য়েন রি ক বস ন্টা সরর, ১০২টি  (০.৯৯ %)  

োয়েন রি ক বস ন্টাসরর  এোং  ম াত্র  ১ ৭টি  ( ০. ১৭% )  

োয়েন রি ক বস ন্টাসর র  থা ক্রসম, জ্বলন প্র রক্র য়া, 

 ারন্ত্রক/ রাস া য়রনক  রনে ী জন, অসটাসির ভাং, 

এনক যাপ সুসলশন, মাইসক্রা ও সয় ভ রেরকর ণ, ইসররেসয়শন  

এোং র ভরট্রর ফসকশ সনর  সুরের্ া আসি । 

 10.10 Treatment Facilities of Medical 

Waste in Prive Diagnostic Centers  
 

The following table shows the distribution of the 

treatment methods of medical waste followed by 

private diagnostic centers.  

 

It is evident from the following table that out of 

total 10292 private diagnostic centers, as many as 

1120 (10.88 % ), 531 (5.16 %), 608 (5.91 %), 54 

(0.52 %), 149 (1.45 %), 102 (0.99%) and 17 

(0.17 %) private diagnostic centers were found to 

be privileged to use, respectively, the process of 

incineration, mechanical/ chemical disinfection, 

autoclaving, encapsulation, microwave 

irradiation, irradiation and vitrification. 

 

 

Table 10.10: Treatment Facilities of Medical Waste in Private Diagnostic Centers 
 

Investigation parameter  Type of facility Parameter Frequency  

(number of dental clinics) 

Percentage 

distribution 

 

 

 

 

Does this diagnostic 

center have any type of 

facility of its own or 

shared facility through 

service agreements with 

another organization for 

the treatment of medical 

waste? 

Incineration Yes 1120 10.88 

No 9171 89.12 

Total 10291 100.00 

Mechanical/chem

ical disinfection  

Yes 531 5.16 

No 9760 94.84 

Total 10291 100.00 

Autoclaving Yes 608 5.91 

No 9683 94.09 

Total 10291 100.00 

Encapsulation Yes 54 0.52 

No 10237 99.48 

Total 10291 100.00 

Microwave 

irradiation  

Yes 149 1.45 

No 10142 98.55 

Total 10291 100.00 

Irradiation Yes 102 0.99 

No 10189 99.01 

Total 10291 100.00 

Vitrification Yes 17 0.17 

No 10274 99.83 

Total 10291 100.00 
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১ ০ .১ ১  বে সরকারর হাসপািাসল  উৎপন্ন কঠিন  ে জ থয 

অপসারণ 

  

অপস ারণ হসলা বশ ার্ন কৃি  রে র কৎ স া  ে জথয উ পযু ি একটি  

স্বাস্থ্ যস ম্মি  ভাো ে ো  স্থ্ ানী য়ভাসে অন্য  ব  বকান ও  

পররসেশ েি ভাসে  গ্রহণস  াগ্য প দ্ধরি ব্যেহার  কর া ।   

 

রনসম্নর  স াররণ টি  বেস রক ারর  খাসি র  হাস পািাসল   

স্বাস্থ্ যসস ে া ক া  থক্র ম বথ সক  উৎ পারদি  ে সজথ যর  অপস ার ণ  

পদ্ধরির  র্র ণ  ব দখা য়।   

 

স াররণ সি  ব দখা   া য় ব , বমা ট  বেস রক ারর হাসপািা সলর 

মসধ্য ২০৪২ টি  (৪ ৫ . ৮ ৭ %) হাস পািাল এে াং ১৫ ৯০টি  

(৩৫ . ৭১ %)  হাসপ ািাল  কঠি ন র েরকৎ স া  ে জথ য   থ াক্র স ম  

রস টি   ক সপ থা সর শ ন /  বপ ৌর স ভা দ্বা র া রন য়র ন্ত্রি  পাত্র  /ভাে াস ে 

এোং বখালা  জা য়োয় রনসযপ  ক রা হয়। 

 

 

 অন্য র দসক ম াটির  েভী সর ো পা  বদ য়া  ও জ্বলন পদ্ধরির  

মাধ্যসম   থাক্র সম  ৭৮৫ টি  ( ১ ৭. ৬৩% ) ও ৫ ৭৮টি  ( ১২.৯৮  

%)  হাস পাি াল ক ঠি ন  ে জথয  অপ স ার ণ  ক সর । 

 10.11 Disposal of Solid Waste 

Generated in Private Hospitals  
 

Disposal refers to the final placement of treated 

waste, using a sanitary landfill or any other 

environmentally acceptable method of final 

storage appropriate to the local conditions.  
 

 

The following table shows the pattern of disposal 

practices relating to waste generated from private 

hospitals.  
 

 

 It can be seen that out of total private hospitals, 

2042 (45.87 %) and 1590 (35.71%) hospitals 

used to dump the solid medical waste, 

respectively, in the bins/ landfill controlled by 

the city corporations/ pourasavas and in the open 

places respectively. 
 
  

On the other hand, 785 (17.63 %) and 578 (12.98 

%) hospitals disposed of the solid waste by using 

deep burial and burning methods respectively.  
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Table 10.11: Disposal of Solid Waste Generated in Private Hospitals 
 

Disposal practices of medical waste  Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

hospital) 

Percentage 

distributio

n 

1.  Dumping in the city corporation/municipal bins / 

landfill controlled and managed by city 

corporation/municipality  

Yes 2042 45.87 

No 2410 54.13 

Total 4452 100.00 

2. Dumping in open places at the road side/ a piece of 

disused land/ side of a river (without any 

environmental control measure ) 

Yes 1590 35.71 

No 2862 64.29 

Total 4452 100.00 

3 Burial in a pit (a deep and large hole in the ground)  Yes 785 17.63 

No 3667 82.37 

Total 4452 100.00 

4.  Burning (burned in the fire at open place , not by 

using an incinerator) 

Yes 578 12.98 

No 3874 87.02 

Total 4452 100.00 

5. Others options ( taken by another organization 

through service agreements)  

Yes 852 19.14 

No 3600 80.86 

Total 4452 100.00 
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১ ০ .১ ২ বে সরকারর রিরনসক উ ৎপন্ন কঠিন  ে জ থয 

অপসারণ 

 

রনসম্না ি বটরে সল  ব দখা   ায়  ব ,  ব মাট  বেস রক ারর  

রিরন সকর মসধ্য  ৫ ৩৭টি  (৩ ৮.৪ ৪ %)  এোং  ৩৫ ০টি  

(২৫. ০৫ % ) রিরন ক  কঠি ন র ের কৎ স া  ে জথয   থ াক্র স ম রস টি   

ক সপ থাসর শ ন /  বপৌর স ভ া দ্ব ার া রন য়রন্ত্রি  প াত্র/ভাে াস ে এ োং  

বখালা জায়ো য় রনসযপ  ক সর।   

 

অন্য রদসক, ২৪২টি  ( ১ ৭.৩২ %)  এোং ২৩৪ টি  ( ১ ৬.৭৫ %)  

রিরন ক  থাক্র সম মাটির  েভী স র োপ া বদ য়া এে াং জ্ব লন 

পদ্ধরির  মাধ্যস ম কঠি ন রেরকৎ স া  ে জথ য অপস ার ণ  ক সর । 

 10.12 Disposal of Solid Waste 

Generated in Private Clinics  
  

It is evident from the following table that out of 

total private clinics, 537 (38.44 %) and 350 

(25.05 %) clinics used to dump the solid medical 

waste, respectively, in the bins/ landfill managed 

by the city corporations/ pourasavas and in open 

places.  

 

On the other hand, as many as 242 (17.32 %) and 

234 (16.75 %) private clinics disposed of the 

solid waste by using deep burial and burning 

method respectively.  

 

Table 10.12: Disposal of Solid Waste Generated in Private Clinics 
 

Ways and places of waste disposal Measurem

ent unit 

Frequency 

(number 

of clinic) 

Percentage 

distribution 

1. Dumping in city corporation/municipal bins / landfill 

controlled by city corporation/municipality  

 

Yes 537 38.44 

No 860 61.56 

Total 1397 100.00 

2. Dumping in open places at the road side/a piece of 

disused land/side of a river (without any 

environmental control measure ) 

 

Yes 350 25.05 

No 1047 74.95 

Total 1397 100.00 

3. Burial in a pit (a deep and large hole in the ground)  

 

Yes 242 17.32 

No 1155 82.68 

Total 1397 100.00 

4.  Burning (burned in the fire at open place , not by 

using an incinerator) 

 

Yes 234 16.75 

No 1163 83.25 

Total 1397 100.00 

5. Others options (taken by another organization through 

service agreements) 

Yes 86 6.16 

No 1311 93.84 

Total 1397 100.00 
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১ ০ .১ ৩ বে সরকারর বে ন্টাল রিরনসক  উ ৎপন্ন কঠিন 

ে জ থয  অ পসার ণ 

 

রন সম্ন  প্র দরশ থি  স াররণ  বথসক  বদ খা  া য়  ব  বমা ট  ৮৩৯  টি  

বেন্টাল  রিরন সকর  মসধ্য  ৩ ৮৮টি  ( ৪৬. ২৫ %)  এোং  ১ ৯ ৫ টি  

(২৩.২৪% )  বেন্টা ল রিরন ক  থাক্রসম  রস টি  ক স প থাসর শ ন  

ো বপ ৌর স ভার িত্ত্ব াে র্ াসন পরর োরলি পাত্র/ভাে া সে এোং  

বখালা জায়ো য় কঠি ন  রে রকৎ স া  ে জথয বফ সল বদ য়।   

 

একই স মসয় ,  ক ঠি ন  ে জথয  অ পস ার সণ র  জন্য  ১৪ ১ টি  

( ১ ৬.৮১% )  বেন্টা ল রিরন ক  এোং  ৭৯  টি  (৯. ৪ ২% ) 

বেন্টাল  রিরন ক  থাক্রসম  মাটির  রন সে োপা  বদয়  ও  জ্বলন  

পদ্ধরি  ব্যেহার কর সি । 

 10.13 Disposal of Solid Waste 

Generated in Private Dental Clinics 
  

It is transpired from the following table that out 

of total 839 dental clinics, as many as 388 (46.25 

%) and 195 (23.24 %) dental clinics dumped the 

solid medical waste, respectively, in the bins/ 

landfill controlled and managed by either city 

corporation or pourasavas and in open places .  

 
 

At the same time, 141 (16.81%) and 79 (9.42 %) 

dental clinics made use of deep burial and 

burning respectively for disposal of solid waste. 

 

Table 10.13: Final Disposal of Solid Waste Generated in Private Dental Clinics 
 

Ways and places of waste disposal Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

dental clinic) 

Percentage 

distribution 

1. Dumping in city corporation/municipal bins / 

landfill controlled by city 

corporation/municipality  

Yes 388 46.25 

No 451 53.75 

Total 839 100.00 

2. Dumping in open places at the road side/ a piece 

of disused land/ side of a river (without any 

environmental control measure ) 

Yes 195 23.24 

No 644 76.76 

Total 839 100.00 

3. Burial in a pit (a deep and large hole in the 

ground  

Yes 141 16.81 

No 698 83.19 

Total 839 100.00 

4. Burning (burned in the fire at open place , not by 

incinerator) 

 

Yes 79 9.42 

No 760 90.58 

Total 839 100.00 

5. Others options ( taken by another organization 

through service agreement) 

Yes 41 4.89 

No 798 95.11 

Total 839 100.00 
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১ ০ .১ ৪ বে সরকারর ে ায় াে নরিক বসন্টাসর  উৎপন্ন 

কঠিন  ে জ থয অ পসারণ 

 

রনসম্নর  স াররণ  বথসক  বদখা   া য়, প্র ায় ৪৪ ৬৩  টি  

( ৪৩. ৩৭%) ে ায়ােন রি ক বস ন্টার এোং ২৭৭ ২টি  

( ২৬.৯৪ % ) ো য়ােন রি ক বস ন্ট ার কঠি ন রে রকৎ স া  ে জথয  

 থাক্রসম, রস টি  ক সপ থাসর শ ন  ে া ব পৌর স ভার  িত্ত্ব াে র্ া সন 

পররে ারলি  প াত্র/ভাে াস ে এোং  বখালা জ া য়ো য় ব ফসল  

বদয়। 

  

অন্য রদসক  ক ঠি ন  ে জথ য অ পস ার সণ র  জন্য  ১ ৩২ ০ টি  

(১২. ৮৩% )  োয় ােন রি ক বস ন্টার এে াং ১৪ ৮৭ টি  

(১৪ . ৪৫ %) োয় ােন রি ক বস ন্টার মাটির  েভী সর ো পা 

বদয়  ও  জ্বলন  প্র দ্ধরি  ব্যেহার ক সর। 

 10.14 Disposal of Solid Waste Generated 

in Private Diagnostic Centers 
 

As can be seen from the following table, a total 

of 4463 (43.37%) and 2772 (26.94 %) diagnostic 

centers used to dump the solid medical waste, 

respectively, in the bins/ landfill controlled by the 

city corporations/ pourosovas and in the open 

places.  

 

 

At the same time, 1320 (12.83 % ) and 1487 

(14.45 %) diagnostic centers made use of deep 

burial and burning methods respectively for 

disposal of solid waste.  

 
Table 10.14: Disposal of Solid Medical Waste Generated in Diagnostic Centers 

 

Ways and places of waste disposal Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

diagnostic center) 

Percentage 

distribution 

1. Dumping in city corporation/municipal bins / 

landfill controlled by city 

corporation/municipality 

Yes 4463 43.37 

No 5828 56.63 

Total 10291 100.00 

2. Dumping in open places at the road side/ a piece 

of disused land/ side of a river (without any 

environmental control measure 

Yes 2772 26.94 

No 7519 73.06 

Total 10291 100.00 

3. Burial in a pit (a deep and large hole in the 

ground 

Yes 1320 12.83 

No 8971 87.17 

Total 10291 100.00 

4. Burning (burned in the fire at open place , not by 

incinerator) 

 

Yes 1487 14.45 

No 8804 85.55 

Total 10291 100.00 

5. Others options ( taken by another organization 

through service agreements) 
Yes 503 4.89 

No 9788 95.11 

Total 10291 100.00 
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১ ০ .১ ৫ বে সরকারর হাসপািাসল  উৎপারদি  ি র ল েজ থয 

অপসারণ 

 

ির ল রেরকৎ স া  ে জথয   হস লা  স্ব াস্থ্যসসে া প্র রিষ্ঠ ানগু রলসি  

উৎ পন্ন ব   বকান ও ির ল উ র েষ্ট  পদা থ থ  া মানুষ  ে া 

পররসেসশ র জন্য যরিক ারক ।  স কল র্র সণর রেরকৎ স া  

ে সজথযর  ম সধ্য  ি র ল রেরকৎ স া  ে জথ য  মান ে  স্ব াস্থ্ য  এে াং  

পররসেসশ র  জন্য  মা রাত্মক  হু মরকস্বরূ প  রের্ ায়  ির ল  

রেরকৎ স া  ে সজথ যর   থ া থ  ব্যে স্থ্ াপন া এে াং  বশ ার্ ন  ক র া  

অি য ন্ত গুরু ত্ব পূ ণ থ।   

 

রনসম্না ি স াররণ হাসপ ািাল  রশ সল্প উৎ পারদি ির ল  

ে জথযস মূ হ অ পস ার সণ র / রন ষ্কাশ স ন র  উপা য় ও  স্থ্ ান স মূহ  

তুসল র্সরসি। 

 

 আসলা েয  স াররণ সি বদখ া  া য় ব  , ১৫ ৮১ টি  ( ৩৫ . ৫ ১  % ) 

এোং ১ ৮৯৬টি  হাসপাি াল ( ৪ ২. ৫ ৯% )  ি র ল  ে জথ যস মূহ  

 থাক্রসম বশ ার্ ন পূ ে থক  এোং  বকান রু প বশ ার্ন  িা োই  

স ার্ ার ণ  ন দ থম া/ নালায়  ব ফসল  ব দ য়।   

 

একই স মস য়  ১৭৮ টি  হাসপাি াল ( ৩. ৯৯% ) এে াং ২৯ ৬  

টি  হাসপািা ল ( ৬. ৬৫% ) ি র ল ে জথ যস মূহ   থাক্র সম  

বশ ার্ ন পূ ে থক এোং বকান রূ প ব শ ার্ন িাোই নদী /খ াসল 

বফসল  বদয় ;  এিাে াও  ৭১০টি  (১৫ . ৯ ৫ %)  হাস পািাল  

িাসদর   ি র ল ে জথয  মাটিসি  ব ফসল  ব দয় াস হ অন্য ান্য  

রেকল্প গুসলা  বেসি  বনয়   । 

 10.15 Disposal of Liquid Waste 

Generated in Private Hospitals  
 

Liquid medical waste may be defined as any 

form of liquid residue generated in the healthcare 

institutions that is hazardous to people or the 

environment. Among all types of medical waste, 

liquid medical wastes pose a serious threat to 

human health and the environment, and 

therefore, proper management and treatment of 

liquid medical waste are very much important.  

 

The following table highlights the ways and 

places of disposal of the liquid wastes generated 

in private hospitals.  

 

 

The following table suggests that as many as 

1581 (35.51 %) and 1896 (42.59 %) hospitals 

used to discharge its liquid wastes into the 

general sewer/drain after treatment and without 

treatment respectively.  
 

 

At the same time, as many as 178 (3.99%) and 

then 296 (6.65%) hospitals were reported to 

discharge its liquid waste into the river/canal 

after treatment and without treatment 

respectively. It is also seen that 710 (15.95 %) 

hospitals used to opt for other options including 

throwing out their liquid waste on the ground.  
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Table 10.15: Disposal of Liquid Waste Generated in Private Hospitals 
 

Ways and places of liquid waste disposal Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

diagnostic 

center) 

Percentage 

distribution 

1. Discharged into General sewer/drain after 

treatment  

Yes 1581 35.51 

No 2871 64.49 

Total 4452 100.00 

2. Discharged into General sewer/drain without 

treatment 

Yes 1896 42.59 

No 2556 57.41 

Total 4452 100.00 

3. Discharged into river/ canal after treatment Yes 178 3.99 

No 4274 96.00 

Total 4452 100 

4. Discharged into river/ canal without treatment Yes 296 6.65 

No 4156 93.35 

Total 4452 100.00 

5. Other options ( such as throwing out on the 

ground)  

Yes 710 15.95 

  No 3742 84.05 

  Total 4452 100.00 
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 ১ ০ .১ ৬ বে সরকারর রিরনসক উৎপার দি  ি রল  েজ থয 

অপসারণ 

 

রনসম্না ি বটরেসল  হসি  ব দখা   ায়  ব , প্র ায় ৫ ৬৭  টি  রিরন ক  

( ৪০.৫ ৯  শ িাাংশ)  এে াং ৪৪ ৩  রিরন ক  ( ৩১. ৭১ % )  

উৎ পারদি  ি র ল  ে জথ য   থ া ক্রস ম  বশ ার্ন  কর ার পসর  এে াং 

বশ ার্ ন  ি াে াই স ার্ ার ণ  ন দ থমা/ ন া লায় বফস ল বদ য়। 

 

 এটা ও সুস্পষ্ট  ব , বমা ট ১৪ ৩  টি  রিরন ক (১ ০. ২৪ %)  

এোং ১ ৬ ৬ টি  রিরন ক (১১ . ৮৮% ) এর ি র ল  ে জথ য 

 থাক্রসম  বশ ার্ন  কর ার  পস র এোং  বশ ার্ন  িা ো ই 

নদী /খ াসল বফ সল ব দয়।  এি া োও ১ ২৩ টি  (৮.৮ ০% ) 

রিরন ক িাসদ র  ি র ল  ে জথ য ভূরমসি  ব ফসল  ব দয়াসহ  

অন্য ান্য  রেকল্প গু সলা বেসি বনয় । 

 

 10.16 Disposal of Liquid Waste 

Generated in Private Clinics  
 

As is evident from the following table, 567 

(40.59 %) and 443 (31.71 %) private clinics used 

to discharge liquid wastes into the general 

sewer/drain after treatment and without treatment 

respectively.  

 

It is also obvious that 143 (10.24 %) and 166 

(11.88 %) clinics were reported discharging its 

liquid waste into the river/canal after treatment 

and without treatment respectively. Apart from 

that, 123 (8.80 %) clinics used to opt for other 

options including throwing out their liquid waste 

on the ground. 

 

Table 10.16: Disposal of Liquid Waste Generated in Private Clinics 
 

Ways and places of waste disposal Unit of 

measurement 

Frequency 

(number 

of Clinics) 

Percentage 

distribution 

1. Discharged into General sewer/drain after treatment Yes 567 40.59 

No 830 59.41 

Total 1397 100.00 

2. Discharged into General sewer/drain without treatment Yes 443 31.71 

No 954 68.29 

Total 1397 100.00 

3. Discharged into river/ canal after treatment Yes 143 10.24 

No 1254 89.76 

Total 1397 100.00 

4. Discharged into river/ canal without treatment  

 

Yes 166 11.88 

No 1231 88.12 

Total 1397 100.00 

5. other( such as throwing out on the ground) Yes 123 8.80 

No 1274 91.20 

Total 1397 100.00 
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১ ০ .১ ৭ বেসরকারর বে ন্টাল রিরনস ক  উৎপার দি িরল 

ে জ থয  অপসারণ 

  

রনসম্না ি স াররণসি  ব দখা   া য় ৪০৩টি  (৪ ৮. ০৩% ) এোং  

৩৬৮টি  (৪ ৩. ৮ ৬% )  বেন্ট াল রিরন ক  ি র ল  ে জথ যস মূহ 

 থাক্রসম বশ ার্ন  কর ার প সর এ োং বশ ার্ন  িা োই স ার্ারণ  

ন দ থমা/ন ালা য় বফস ল বদ য়। 

 

 এটি ও সু স্পষ্ট ব , ২৯ টি  ( ৩. ৪৬%)  এে াং ৩১  টি  

(৩. ৬৯%) বেন্টাল রি রনক  ির ল  ে জথযস মূ হ  থ াক্রস ম  

বশ ার্ন  কর ার  পসর  এোং  বশ ার্ন  িা োই  নদী /খ াস ল  বফ সল 

বদয়।  এি াো ও  ৭৮টি  (৯. ৩০ % ) বেন্টাল  রিরন ক  িাসদর  

ি র ল ে জথ য ভূ রমসি  ব ফসল বদ য় াসহ অন্য ান্য  রেকল্প গুসলা  

বেসি বনয় । 

 10.17 Disposal of Liquid Waste 

Generated in Private Dental Clinics  
 

As many as 403 (48.03 %) and 368 (43.86 %) 

dental clinics used to discharge their liquid 

wastes into the general sewer/drain after 

treatment and without treatment respectively.  

 

It is also obvious that 29 (3.46 %) and 31 (3.69 

%) dental clinics were reported to discharge their 

liquid waste into the river/canal after treatment 

and without treatment respectively. Apart from 

that, 78 (9.30%) dental clinics used to opt for 

other options including throwing out their liquid 

waste on the ground. 

 
Table 10.17: Disposal of Liquid Waste Generated in Private DentalClinics 

  

Way and place of waste disposal Parameter Frequency 

(number of dental 

Clinics) 

Percentage 

distribution 

1. Discharged into General sewer/drain after 

treatment 

Yes 403 48.03 

No 436 51.97 

Total 839 100.00 

2. Discharged into General sewer/drain without 

treatment 

Yes 368 43.86 

No 471 56.14 

Total 839 100.00 

3. Discharged into river/ canal after treatment Yes 29 3.46 

No 810 96.54 

Total 839 100.00 

4. Discharged into river/ canal without treatment  

 

Yes 31 3.69 

No 808 96.31 

Total 839 100.00 

5. Other ( such as throwing out on the ground) Yes 78 9.30 

No 761 90.70 

Total 839 100.00 
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 ১ ০ .১ ৮ বে সরকারর ব র াে রন ণ থয় ব কস ে উৎপারদি 

ি র ল  েজ থয অপসারণ 

 

রনসম্না ি স াররণসি  বদখ া  া য়, ২৯১৮ টি  ( ২ ৮.৩৫ % ) 

োয়ােন রি ক বস ন্টার এে াং  ৪১ ০৭টি  ( ৩৯. ৯১% ) 

োয়ােন রি ক বস ন্টার উৎ পার দি  ি র ল ে জথযস মূহ   থ াক্র স ম 

বশ ার্ন  কর ার  পসর  এে াং বশ ার্ন  িা োই  স ার্ারণ  

ন দ থমা/ ন ালা য় বফস ল বদ য়।   

 

এটাও  স্পষ্ট  ব , বম াট ১৪ ২৫ টি  (১৩. ৮৫ %)  োয় ােন রি ক 

বস ন্টার এে াং  ৭৮৭টি  ( ৬.৬ ৮% )  ো য়ােন রি ক বস ন্টার এর 

ি র ল ে জথযস মূহ  থ াক্রস ম বশ ার্ ন কর ার পস র এে াং বশ ার্ন  

িাোই  নদী / খাস ল  ব ফসল  ব দয়।  এি াো ও ১৫ ৭৭ টি  

( ১৫ . ৩২%)  ো য়ােন রি ক বস ন্টার িাস দর  ি র ল  ে জথ য  

ভূরমসি  ব ফসল  বদ য়াসহ  অন্য ান্য  রেকল্প গুসলা  বেসি  বনয় । 

 10.18 Disposal of Liquid Waste 

Generated in Private Diagnostic Centers  
 

As can be seen from the following table, 2918 

(28.35 %) and 4107 diagnostic centers (39.91 %) 

used to discharge their liquid wastes into the 

general sewer/drain, after treatment and without 

treatment respectively.  

 

It is also obvious that 1425 (13.85 %) and 787 

(6.68 %) diagnostic centers were reported to 

dispense its liquid waste into the river/canal after 

treatment and without treatment respectively. In 

addition, 1577 (15.32 %) diagnostic centers used 

to opt for other options including throwing out 

their liquid waste on the ground. 
 

 

Table 10.18: Disposal of Liquid Waste Generated in Private Diagnostic Centers 
 

Way and place of waste disposal Unit of 

measurement  

Frequency 

(number of 

diagnostic center) 

Percentage 

distribution 

1. Discharged into General sewer/drain after 

treatment 

Yes 2918 28.35 

No 7373 71.65 

Total 10291 100.00 

2. Discharged into General sewer/drain without 

treatment 

Yes 4107 39.91 

No 6184 60.09 

Total 10291 100.00 

3. Discharged into river/ canal after treatment Yes 1425 13.85 

No 8866 86.15 

Total 10291 100.00 

4. Discharged into river/ canal without treatment r 

treatment 

 

Yes 687 6.68 

No 9604 93.32 

Total 10291 100.00 

5. Other ( such as throwing out on the ground) Yes 1577 15.32 

No 8714 84.68 

Total 10291 100.00 
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একাদশ অ ধ্যায় 

অরি রন র াপ ত্তা 

 

Chapter XI 
Fire Safety 

ভূরমকা 

 

অন্য ান্য  ক ম থস্থ্ সলর  তু লন ায়  স্ব াস্থ্ যসস ে া প্র রি ষ্ঠ ান গুরলসি  

অরি  রন ে থাপণ  ক া থক্র ম  অরর্ কি র  গুরু ত্ব পূ ণ থ। কারণ 

স্বাস্থ্ যসস ো প্র রিষ্ঠ াসন অসনক  অসুস্থ্ এমনরক স াংজ্ঞাহীন 

বরাে ী এোং স্বাস িাহীন্য  রনস য়ার জি কমীরা অেস্থ্ ান এোং 

দারয়ত্ব পালন কসরন । এই অধ্যাস য় স্বাস্থ্ যসস ো 

প্র রিষ্ঠ ানগুরল সি অরি রনর া প ত্ত া  সু রের্ ারদ  স ম্পরক থি 

ে ি থমান পরররস্থ্ রি রনসয় আসলা ে না ক র া হসয়সি । 

 Introduction 
 

Fire safety is more important in healthcare 

institutions than it is in many other working places 

because many vulnerable even unconscious 

patients and healthcare personnel live and work in 

healthcare institutions. This chapter deals with the 

current situation regarding fire safety in healthcare 

institutions. 

১ ১ . ২ স্বাস্থ্যসসে া প্ররিষ্ঠাসনর  জ ন্য  অরি  রনরাপত্তা 

নীরি / অ রি রন ে থাপক পররকল্পনা 

 

রনসম্নর স াররণ বথসক বদখ া  ায়, বমাট ৪ ৪ ৫ ২ টি 

হাসপািাসলর মসধ্য ৩৫ ২৮ টি (৭৯.২৫ %) হাসপািাসলর 

সুরন রদ থষ্ট অরি রনর াপত্ত া নী রি/অরি রন ে থাপক পররকল্প না 

আসি  এোং ৯২৪ টি (২০. ৭ ৫ %) হাসপািা সল এ র্র সণর  

বকান  সুরের্ ার দ বন ই।  

 

একই স মস য় বদখ া  ায় ব , ৭৪০টি (৫ ২. ৯৭%) রিরন সক, 

২৯২টি (৩৪. ৮০%) বেন্টাল রিরন সক এোং ৬৩৫১ টি 

(৬১.৭১%) োয়ােন রি ক বস ন্টাসর সুরন র দ থষ্ট অরি 

রনর াপত্ত া নী রি /অরি  রন ে থাপন  প রর ক ল্প ন া রে দ্য মান  আসি । 

 

 11.2 Fire Safety Policy/firefighting Plan 

for Healthcare Institutions 
 

It is seen from the following table that out of 

total 4452 hospitals, as many as 3528 hospitals 

(79.25 %) were reported having a specific fire 

safety policy/firefighting plan, while 924 

hospitals (20.75 %) did not.  

 

 

At the same time, 740 (52.97 %) clinics, 292 

(34.80 %) dental clinics and 6351 (61.71%) 

diagnostic centers had a specific fire safety 

policy/ firefighting plan. 
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Table 11.2: Fire Safety Policy / Firefighting Plan for Healthcare Institutions 
 

Investigation parameter Type of health 

care institution 

Unit of 

measurement  

Frequency 

( Number of 

healthcare 

institution) 

Percentage 

distribution 

Does this healthcare 

institution have a specific 

fire safety policy/firefighting 

plan?  

Hospital  Yes 3528 79.25 

No 924 20.75 

Total 4452 100.00 

Clinic Yes 740 52.97 

No 657 47.03 

Total 1397 100.00 

Dental clinic Yes 292 34.80 

No 547 65.20 

Total 839 100.00 

Diagnostic 

Centre 

Yes 6351 61.71 

No 3940 38.29 

Total 10291 100.00 
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১ ১ . ৩ স্বাস্থ্যস সো প্ররিষ্ঠাসন প্ররশ রযি অ রি রন ে থাপক 

কমী 

 

রনসম্নর স াররণ বথসক বদখা  ায়, বমাট ৪ ,৪ ৫ ২টি  

হাসপািাসলর  মসধ্য ২ ,১৮৪ টি স ি  ( ৪৯ . ০৬ %)  প্র রশ রযি  

অরি রন ে থা পক  ক মী  আসি ; িসে, ২ ২৬৮টি  ( ৫ ০. ৯৪ % )  

হাসপািাসল  বকান রূ প প্র রশ রয ি  অরি রন ে থা পক  ক মী  বন ই।  

 

অন্য রদসক , ৩৫ ৫ টি  ( ২৫ . ৪১ % ) রিরন ক, ৫ ৯ টি  ( ৭.০৩% )  

বেন্টাল রিরন ক  এে াং ২৯৯ ৩ টি  ( ২৯. ০৮ %) োয়ােন রি ক  

বস ন্ট াসর  প্র রশ রয ি  অরি রন ে থা পক  ক মী  র সয়সি । 

 11.3 Trained Firefighting Workforce in 

Healthcare Institutions 
 

It is exhibited from the following table that out of 

total 4452 hospitals, as many as 2184 hospitals 

(49.06 percent) were reported to have a trained 

firefighting workforce, while 2268 hospitals 

(50.94 percent) did not.  

 
 On the other hand, 355 (25.41 percent) clinics, 

59 (7.03 percent) dental clinics and 2993 (29.08 

percent) diagnostic centers had trained 

firefighting workforce. 
 

 

Table 11.3: Trained Firefighting Workforce in Healthcare Institutions 
 

Investigation parameter Type of 
healthcare 
institution 

Unit of 
measurement 

Frequency Percentage 
distribution 

 

 

 

 

Does this healthcare institution have 
a trained firefighting workforce? 

 

 

 

Hospital  Yes 2184 49.06 

No 2268 50.94 

Total 4452 100.00 

Clinic Yes 355 25.41 

No 1042 74.59 

Total 1397 100.00 

Dental clinic Yes 59 7.03 

No 780 92.97 

Total 839 100.00 

Diagnostic centre Yes 2993 29.08 

No 7298 70.92 

Total 10291 100.00 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

170 | P a g e  

 

 

 

 

১ ১ .৪ বে সরকারর হাসপািাসল র  অরি সনাি করণ 

পদ্ধ রি 

 

হাসপািাসল  বর্াঁ য়া, অরিররি  িাপ  ো  আ গুসন র  উপরস্থ্ রি  

অনুর্ােসন র জন্য অ রি স নাি কর ণ পদ্ধ রি র  ব্যেস্থ্ া কর া  

হয়  া ভে সন র  রন রদ থষ্ট  স্থ্ াসন  অর ি স াংরিষ্ট স ি ক থি া প্র দান  

কসর।   থা থভ াসে স্থ্ া পন ও রযন াসেযণ কর া বেসল  

অরি  স ন ািক র ণ  পদ্ধ রি  এক টি  ক া থক র  জী ে ন  র য াক ার ী  

 ন্ত্র র হসসসে কা জ কসর। 

 

রনসম্না ি স ার রণসি  হাসপািা সল  রেদ্য মান  রেরভন্ন  র্র সণর  

অরি স নািকরণ পদ্ধরির  ব শ্র রণ রেভা জন  ব দখাসনা  

হসয়সি ।  রন স ের স ার রণ  বথ সক  বদখা   া য় ব , বমা ট 

হাসপািাসলর  মসধ্য  ৮ ০৬টি সি  (১৮. ১০ %)  বর্াঁ য়া  

স নািকারী   ন্ত্র রস য়সি ; িস ে,  বেরশ রভাে হাস পািাসলর  

(৮১. ৯০% ) এ রূপ সুরের্ া  বন ই।  ৪০৩টি  ( ৯. ০৫ % ) এে াং 

১০৭২টি  ( ২৪. ০ ৮% ) হ াসপ ািাসল  থ াক্রসম  িাপ  

স না িকারী   ন্ত্র  এে াং অরি স ি কী কর ণ সুরের্ া  রসয় সি । 

 11.4 Fire Detection System in Private 

Hospitals 
 

A fire detection system is designed to sense 

smoke, excessive heat or fire and provide an alert 

for a particular area of a building. The fire 

detection system is a proven live-saving device if 

it is installed and maintained properly.  

 

 
 

The following table shows the distribution 

pattern of different types of fire detection 

systems existing in private hospitals. It is seen 

from the table below that 806 (18.10 %) hospitals 

had smoke detector devices, while the vast 

majority of hospitals (81.90 %) did not. At the 

same time, 403 (9.05 %) and 1072 (24.08 %) of 

hospitals possessed heat detector devices and fire 

alarms respectively. 

 

Table 11.4: Fire Detection Device in Private Hospitals 
 

Investigation parameter Type of fire 

detection device 

Unit of 

measurement 

Frequency 

(Number of 

hospitals) 

Percentage 

distribution 

 

 

 

 

Is there any fire detection device 

in this hospital?  

Smoke detector Yes 806 18.10 

No 3646 81.90 

Total 4452 100.00 

Heat detector Yes 403 9.05 

No 4049 90.95 

Total 4452 100.00 

Fire alarm  Yes 1072 24.08 

No 3380 75.92 

Total 4452 100.00 
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১ ১ .৫ বে সরকারর রিরনসকর  অরি  সনাি করণ  পদ্ধ রি  

 

 

রন সের স াররণ  বথসক এটি  স্প ষ্ট ব ,  ১৫ ১ টি  ( ১০. ৮১ %)  

বেস রক ারর রিরন সক  বর্াঁ য়া স না িকারী   ন্ত্র রস য়সি ;  িসে,  

বেরশ রভাে রি রনসক  ( ৮৯.১ ৯ %)  এরূপ  সুর ের্ া  বনই ।   

 

এিাোও, ৬৬টি  (৪ . ৭২ %) এোং ১৩৬টি  (৯. ৭৪ %)  

রিরন সক  থাক্রস ম ি াপ  স নািকারী   ন্ত্র  এে াং অরি  

স িক ীক রণ সুরের্ া  র সয়সি। 

 11.5 Fire Detection System in Private 

Clinics 
 

It is evident from the table below that as many as 

151 (10.81 %) private clinics had smoke detector 

devices, while the substantial majority of clinics 

(89.19 %) did not. 

  
At the same time, 66 (4.72 %) and 136 (9.74 %) of 

the total clinics owned heat detector devices and 

fire alarms respectively. 
 

 

Table 11.5: Fire Detection System in Private Clinics 
 
 

Investigation parameter Type of fire 
detection device 

Unit of 
measurement  

Frequency 
(Number of clinic) 

Percentage 
distribution 

 

 

 

 

Is there any fire detection 
device in this clinic?  

Smoke detector Yes 151 10.81 

No 1246 89.19 

Total 1397 100.00 

Heat detector Yes 66 4.72 

No 1331 95.28 

Total 1397 100.00 

Fire alarm  Yes 136 9.74 

No 1261 90.26 

Total 1397 100.00 
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১ ১ .৬ ব ে ন্টাল রিরনসক অরি  সনাি করণ  পদ্ধ রি  

 

 

 

রন সের স াররণ  ব থসক এটি  স্পষ্ট  ব  , বমা ট ২৩টি  ( ২. ৭৪ % )  

রিরন সক বর্াঁ য়া স না িকারী   ন্ত্র রসয়সি ,  িসে,  বে রশ রভাে  

বেন্টাল রিরন সক (৯৭. ২৬ %)  এ রূপ সুরের্ া  বনই । 

 

 একই  স মস য়, বমাট  ৯ টি  (১. ০৭ %)  ও  ৯ ৬টি  (১ ১. ৪৪ %)  

বেন্টাল  রিরন সক   থাক্র স ম  িা প স না িকারী   ন্ত্র  এোং  

অরি স িক ীক রণ সুরের্ া  রসয়সি । 

 11.6 Fire Detection System in Dental 

Clinics 
 

The following table shows that as many as 23 

(2.74%) dental clinics had smoke detector 

devices, while the majority of dental clinics 

(97.26 %) did not have it. 

  
At the same time, 9 (1.07 %) and 96 (11.44 %) of 

the total dental clinics owned heat detector 

devices and fire alarms respectively. 

 

Table 11.6: Fire Detection System in Private Dental Clinics 
 

Investigation parameter Type of fire 

detection device 

Unit of 

measurement  

Frequency 

(Number of d 

clinic) 

Percentage 

distribution 

 

 

Is there any fire detection device 

in this dental clinic?  

Smoke detector Yes 23 2.74 

No 816 97.26 

Total 839 100.00 

Heat detector Yes 9 1.07 

No 830 98.93 

Total 839 100.00 

Fire alarm  Yes 96 11.44 

No 743 88.56 

Total 839 100.00 
 

 

 

 

১ ১ .৭ ে ায় ােন রিক  বসন্টাসরর  অরি  সনািকরণ 

পদ্ধ রি  

 

 

রন সের স ার রণ  বথসক এটি  স্পষ্ট ব ,  ব মা ট ৯৫ ২টি  

(৯. ২৫ %) োয়ােন রি ক বস ন্টাস র বর্াঁ য়া স না িকারী   ন্ত্র 

রসয়সি ;  িসে ,  বেরশ রভ াে ো য়ােন রি ক বস ন্টাসর  

(৯০.৭৫ %)  এরূ প সুরের্ া  বন ই।  এ িা ো ও, ৩৭৩ টি  

(৩. ৬২% )  এোং  ১৬৩ ৩ টি  ( ১৫ . ৮৭ %)  ো য়ােন রি ক 

বস ন্টাসর  থাক্রসম  িা প  স নািকারী   ন্ত্র  এোং  অরি  

স িক ীক রণ সুরের্ া  র সয়সি । 

 

 11.7 Fire Detection System in Private 

Diagnostic Centers 
 

It is clear from the table below that as many as 

952 (9.25 %) of total diagnostic centers had 

smoke detector devices, while the most 

diagnostic centers (90.75 %) did not have it. At 

the same time, 373 (3.62 %) and 1633 (15.87 %) 

diagnostic centers owned heat detector devices 

and fire alarms respectively. 
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Table 11.7: Fire Detection System in Diagnostic Centers 
 

Investigation parameter Types of fire 

detection device 

Unit of 

measurement  

Frequency 

(Number of clinic) 

Percentage 

distribution 

 

 

Is there any fire detection 

device in this diagnostic 

center?  

Smoke detector Yes 952 9.25 

No 9339 90.75 

Total 10291 100.00 

Heat detector Yes 373 3.62 

No 9918 96.38 

Total 10291 100.00 

Fire alarm  Yes 1633 15.87 

No 8658 84.13 

Total 10291 100.00 

 

 
 

১ ১ . ৮ স্বাস্থ্যসসে া প্ররিষ্ঠানগুরলস ি  অরি  রন ে থাপক 

সরঞ্জাম 

 

 

রনসম্না ি স াররণ  বথসক  ব দখা  ায় ব ,  ব মাট  ৪৪ ৫ ২ টি  

হাসপািাসলর  ম সধ্য ৩৪৩ ৮ টি  ( ৭৭. ২ ২% ) হ াসপািাসল  

দমকল  োরহনী র জন্য প্র সয় াজ নী য় অরি রন ে থাপক  স র ঞ্জাম  

রসয়সি ।  অন্য র দসক, বম াট  ৭৬ ১ টি  (৫ ৪. ৪ ৭%)  রি রন ক, 

২৪৫  টি  (২৯.৩ ২ %)  বেন্টা ল  রিরন ক  এে াং ৬৭১৯ টি  

( ৬৫. ২৯% ) ে া য়ােন রি ক বস ন্ট াসর  অরি  রন ে থাপক   স ন্ত্রর  

সুরের্ া র সয়সি । 

 11.8 Fire Extinguisher in Health Care 

Institutions 
 
The following table shows that out of total 4452 

hospitals, 3438 hospitals (77.22 %) had fire 

extinguishers for firefighting. On the other hand, 

761 clinics (54.47 %), 245 dental clinics (29.32 

%) and 6719 diagnostic centers (65.29 %) 

possessed fire extinguishers. 
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Table 11.8: Fire Extinguisher in Health Care Institutions 
 

Investigation parameter Types of 

institution 

Unit of 

measurement  

Frequency Percentage 

distribution 

 

 

 

Is there any type of fire 

extinguisher for firefighting in 

this healthcare institution? 

Hospital Yes 3438 77.22 

No 1014 22.78 

Total 4452 100.00 

Clinic Yes 761 54.47 

No 636 45.53 

Total 1397 100.00 

Dental clinic Yes 246 29.32 

No 593 70.68 

Total 839 100.00 

Diagnostic center Yes 6719 65.29 

No 3572 34.71 

Total  10291 100.00 

 

 
 

 



 

 

 

িাদশ অধ্যায় Chapter XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

িাসোতাপল মসবাি সুপর্াগ-সুরবধা  Service Facilities in Hospital 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ  প্র রিসেদন ২ ০১ ৯ 

175 | P a g e  

দ্বাদশ  অধ্য ায় 

হ াসপ ািা সল ব সো র  সু স াে-সুর ের্ া 

 

Chapter XII 
Service facilities in Hospital 

  
 ভূরম কা 
 

োাংলাস দসশ বেস রক ারর হ াসপািাসল  রেদ্য মান  রের ভন্ন  

র্র সণর স্বাস্থ্ য সস ো  সু রের্ ার রে ষসয় একটি  ব্যপক  মূল্য ায়ন  

এই অধ্যাস য়  উ পস্থ্ াপন  কর া  হস য়সি ।  ন্যযনি ম মান  েজ ায়  

বরসখ  হাসপািা লগুস লা ক তৃ থক  স ার্ ার ণ  ও  সু রন রদ থষ্ট   বস ো  

প্র দাসনর স যমিা  স াংর িষ্ট  রেষয় টি  এ মূল্যা য়সন প্র রির ফলি   

হসয়সি ।  

 Introduction 
 

This chapter focuses on the comprehensive 

assessment of the availability of different types of 

healthcare services in private hospitals in 

Bangladesh. The assessment of services reflects 

the ability of a hospital to provide general and 

specific services at minimum standards. 

১ ২.২ সার্ারণ  বসো 

 

রনসের  স াররণ  বথ সক বদখ া  ায়, বমা ট  হাসপািা সলর  মসধ্য  

৬৭.৪ ৮% হ াসপািাস ল প্র স ে পূ ে থ স্বাস্থ্ য বস ো  (এএন রস )  

প্র দান কর া হসয়  থাসক ।  ৬৭.৩৪ %  হাস পািাসল  

প্র স ে কালী ন স্বাস্থ্ যসস ো স হ নে জািসকর  স্ব াস্থ্যসসে া  এোং  

৫ ২. ১৮ শ িাাংশ হাস পািাসল  প ররোর পররকল্প না  স াংক্রান্ত  

বস ো  প্র দান কর া হ সয়  থা সক। এ িাো এ ইেআইরভ  স াংক্রান্ত  

পরী যা-রনর ী যা  এে াং পর ামশ থ বস ো স েসে সয়  স্বল্প প্র াপ্য,  

 া বমা ট  হাসপাি াসলর  মস ধ্য  ৮.৭৪ % হাসপািা সল  

রেদ্যমান।   

 12.2 Availability of Common Services  
 
 

It is seen from the table below that 67.48 % of the 

total private hospitals offered antenatal care 

(ANC) services to the patients. Delivery services 

including newborn care were reported available 

by 67.34 %, followed by family planning services 

(52.18 %). At the same time, HIV counseling and 

testing appeared to be the least available service, 

with only 8.74 % of the total hospitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report on the Survey of Private Healthcare Institutions 2019 

176 | P a g e  

Table 12.2: Availability of Common Services 
 

Availability of services  Unit of 

Measurement  

Percentage 

distribution 

Family planning services Yes 52.18 

No 47.82 

Total 100.00 

Antenatal care (ANC) service  Yes 67.48 

No 32.52 

Total 100.00 

Services for the prevention of mother-to-child transmission 

of HIV (PMTCT). 

Yes 23.29 

No 76.71 

Total 100.00 

Delivery (including normal delivery, basic emergency 

obstetric care, and/or comprehensive emergency obstetric 

care) and /or newborn care services 

Yes 67.34 

No 32.66 

Total 100.00 

Child immunization services, either at the facility or as 

outreach 

Yes 32.79 

No 67.21 

Total 100.00 

HIV counseling and testing services Yes 8.74 

No 91.26 

Total 100.00 

HIV & AIDS antiretroviral prescription or antiretroviral 

treatment follow-up services 

Yes 9.32 

No 90.68 

Total 100.00 

Diagnosis or treatment of STIs, excluding HIV Yes 25.90 

No 74.10 

Total 100.00 

Diagnostic , treatment prescription, or treatment follow-up of 

tuberculosis 

Yes 33.31 

No 66.69 

Total 100.00 

Diagnostic or management of non-communicable diseases, 

such as diabetes, cardiovascular disease, or chronic 

respiratory disease 

Yes 40.61 

No 59.39 

Total 100.00 

Surgical services, including caesarean section Yes 34.21 

No 65.79 

Total 100.00 

Blood transfusion services Yes 39.13 

No 60.87 

Total 100.00 

Laboratory diagnostics, including any rapid diagnostic 

testing 

Yes 46.09 

No 53.91 

Total 100.00 
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 ১ ২.৩  পুন ে থাসন  বসে া 

 

 

রনসের স াররণ  বদসশর  বেস রক া রর হাসপািাস ল  রেদ্য মান 

স ামরগ্রক পু ন ে থাস ন  বস ে া সু রে র্ া স ম্পসক থ র্ ার ণ া প্র দান 

কসর ।   

 

এ স াররণ  বথসক বদখা   ায়  ব , বম াট ১৫ . ৮৮ %  

হাসপািাল  শ ারী ররক প্র রি েন্ধ ী  ব্যরিস দর জন্য 

রফরজ ওসথরার প  বস ো  প্র দান  ক রসি, অন্য র দসক ১ ০. ৬৫ % 

এোং ১০. ৪ ০% হাসপািা ল প্র র িে ন্ধী  ব্যরিসদ র   থাক্রস ম  

স রহাংস িা ও  আঘাি বথসক  আসরাগ্য  লাস ভর জন্য   

রফরজ ওসথরার প বস ো  এোং মনস্তারত্বক  বথরার প বস ো  

প্র দান  কসর ।  বকে লমা ত্র  ৮.৪ ৭% হাসপািা ল কথ া েলা  

(রস্পে )  এোং  শ্রেণ  (রহ য়াররাং ) স াংক্রান্ত  বথরার প বস ো  

প্র দান কসর ।   

 12.3 Availability of Rehabilitation 
Services 
 

The following table shows the overall availability 

of rehabilitation services in private hospitals of 

the country.  

 

It is transpired from the table below that 15.88% 

of the total hospitals provided physiotherapy 

services for persons with physical disabilities, 

while 10.65% and 10.40 % reported offering 

physiotherapy service for persons following 

recovery from violence and Injuries and 

psychosocial therapy for persons with 

disabilities respectively. The services related to 

speech and hearing therapy were reported the 

least, only 8.47 %. 

 

Table 12.3: Availability of Rehabilitation Services 
 

Availability of services Unit of 

measurement 

Percentage 

distribution 

Physiotherapy for persons with physical disabilities 

Yes 15.88 

No 84.12 

Total 100.00 

Psychosocial therapy for persons with disabilities 

Yes 10.40 

No 89.60 

Total 100.00 

Psychosocial therapy for violence and Injuries 

Yes 10.49 

No 89.51 

Total 100.00 

Physiotherapy following recovery from violence and Injuries 

Yes 10.65 

No 89.35 

Total 100.00 

Speech and hearing therapy 

Yes 8.47 

No 91.53 

Total 100.00 
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15.88 10.4 10.49 10.65 8.47

84.12 89.6 89.31 89.35 91.53

Physiotherapy with
physical disabilities

Phychological
therapy  with

disabilities

Phychological
therapy  for violence

and injuries

Physiotherapy for
violence and injuries

Speech and hearing
therapy

Chart 12.1:  Percentage distribution of rehabilitation services  

Yes No

 
 

১ ২.৪ জরু রর  ট্র মা বসে া 

 

বমা ট  হাসপািা সলর  ম সধ্য  প্র া য়  ২৯. ০৯ %  প্র াথরমক  জরুরর 

ট্রমা  বস ো  এোং  ১ ৬.০৪ % উ ন্ন িমাসনর  জরুরর  ট্রম া বস ো 

প্র দান কসর  । 

 12.4 Emergency Trauma Care 
 

 Around 29.09 % and 16.04 % of the total 

hospitals reported that they offered basic 

emergency trauma care services and advanced 

emergency trauma care services to their patients 

respectively. 
 

 

Table 12.4 Emergency Trauma Care 
 

Types of services Unit of measurement Percentage 

distribution 

Basic Emergency Trauma care  Yes 29.09 

No 70.91 

Total 100.00 

Advanced Emergency Trauma care Yes 16.04 

No 83.96 

Total 100.00 
 

 

 ১ ২. ৫  আঘাি সম্পরক থি  ব্যেস্থ্ াপনা 

 

রনসম্নর স াররণ  বথসক  বদখা   া য় ব ,  বমা ট  হাসপাি াসলর  

মসধ্য  ২ ৮.৮২ %  হাসপ ািাল  স রহাংস িা এোং  আঘা সির  

জন্য প্র াথরমক  ইস মরজ াং বস ো  প্র দান কসর ।  অন্য র দসক, 

৮.৩৮%  হ াসপািাল  উ ন্নিমাস নর  ইস মর জাং  বস ো  এে াং  

১৫ . ৫ ৪%  হাসপািাল  প্র াথর মক  ল্যাে বস ো প্রদান  কসর। 

 12.5 Management for Injuries 
 

It is clear from the following table that 28.82 % 

of the total hospitals used to offer basic imaging 

services for violence and injuries. On the other 

hand, the percentage of hospitals that reported 

offering advanced imaging service and basic lab 

service was found to be 8.38 % and 15.54 % 

respectively. 

 

 

 

 



বেস রক ারর স্বাস্থ্ যসস ো  প্র রিষ্ঠ ান জররপ  প্র রিসেদন ২ ০১ ৯ 

179 | P a g e  

Table 12.5: Management for Injuries 
 

Types of services Unit of 

measurement 

Percentage distribution 

Basic imaging for violence and injuries 

Yes 28.82 

No 71.18 

Total 100.00 

Advanced imaging for Violence and Injuries (CT Scan, 

MRI) 

Yes 8.38 

No 91.62 

Total 100.00 

Basic Lab services for violence and Injuries (Blood 

transfusions, vaginal swabs, HIV serology) 

Yes 15.54 

No 84.46 

Total 100.00 
 

 

 

 

Yes

No

Basic imaging

Advanced imaging

Basic lab services

28.82

8.38
15.54

71.18
91.62

84.46

Chart 12.2:  Percentage  distribution of hospitals having imaging services  for 
violence and injuries 

Yes No

 
 

 

১ ২.৬ সার্ারণ ে রহরে থভাে  বসো 

 

রনসম্নর স াররণ বথসক বদখ া  া য় ব ,  ৩৫ . ৫ ৮% হ াসপািাল  

ইএনটি  স াংক্রান্ত  বস ো, ৩৩. ০৯%  হাস প ািাল  শ্ব াস-

প্র শ্ব াসস র প্র দাহজরনি  বস ো  এ োং ২ ৯. ২০ % হাসপািাল 

গ্যাসিাইনসটিা ইনাল (সহ পা টা ইটিস ) স ম্পরক থি  বস ে া 

প্র দান কসর ।  বকে ল মাত্র ৯. ৩ ০% হ াসপািাল ব ৌন ও  

রলি  রভরত্ত ক  স রহাংস ি া  স ম্প রক থি  বস ো  প্র দান  কসর  

থাসক । 

 12.6 General Outpatient Services 
 

Services with respect to the management of ENT, 

respiratory condition and gastrointestinal 

conditions (hepatitis) were reported available by 

35.58 %, 33.09 % and then 29.20 % of the total 

hospitals respectively. Service-related to the 

management of sexual and gender based violence 

was reported to be the least, only 9.30 %. 
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Table 12.6: General Outpatient Services 
 

Types of services Unit of 

measurement 

Percentage 

distribution 

Management of ENT conditions (Pharyngitis, Tonsillitis, 

sinusitis) 

Yes 35.58 

No 64.42 

Total 100.00 

Management of Eye conditions (Allergies, Bacterial Keratitis, 

Conjunctivitis (Pink Eye), Dry Eye, Low Vision, Myopia 

(Nearsightedness). 

Yes 23.32 

No 76.68 

Total 100.00 

Management of Respiratory conditions (Croup, Asthma, 

bronchitis, bronchiolitis) 

Yes 33.09 

No 66.91 

Total 100.00 

Management of Cardiovascular conditions (e.g. Ischemic heart 

disease, stroke, peripheral vascular diseases, RHD, congenital 

heart disease) 

Yes 20.51 

No 79.49 

Total 100.00 

Management of Gastrointestinal conditions (Hepatitis) 

Yes 29.29 

No 70.71 

Total 100.00 

Management of Neurological condition 

Yes 18.19 

No 81.81 

Total 100.00 

Management of mental disorders 

Yes 11.14 

No 88.86 

Total 100.00 

Management of Sexual and Gender Based Violence 

Yes 9.30 

No 90.70 

Total 100.00 

Management of Endocrine and metabolic conditions (Diabetes 

mellitus, Hypothyroidism, hyperthyroidism) 

Yes 14.47 

No 85.53 

Total 100.00 

Management of Hematology conditions (Anemia, Leukemia, 

Lymphoma 

Yes 17.03 

No 82.97 

Total  100.00 

Management of other infectious conditions (Malaria, typhoid, 

amoebiasis/amoebic dysentery 

Yes 28.37 

No 71.63 

Total 100.00 

Vaccination services 

Yes 18.51 

No 81.49 

Total 100.00 

Management of cancers 

Yes 6.72 

No 93.28 

Total 100.00 
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১ ২.৭ জরু রর জীেন রযাকারী সুরের্ া 

 

রনসের স াররণ বথসক বদখা  ায় , বমা ট বেস রক ারর 

হাসপািাসলর মসধ্য ১ ৫.০৯ % হ াসপািাস ল স ার্ারণ 

জীে ন রযাক ারী সুরের্ া এোং ৪.২৫ % হাসপািা সল 

উন্নিমাসনর জীে ন রযাকার ী সুরের্ া রসয়সি।   

 12.7 Emergency Life Support 
 

It is seen from the table below that out of total 

hospitals, 15.09 % and 4.25 % reported that they 

had basic life support facility and advanced life 

support facility respectively. 

 

Table 12.7: Emergency Life Support 
 

Types of services Unit of measurement  Percentage distribution 

Basic life support  

Yes 15.09 

No 84.91  

Total 100.00 

Advanced life support 

Yes 4.25 

No 95.75 

Total 100.00 

 

15.09

4.25

84.91

95.97

Basic life support

Advanced life support

Chart 12.3:  Availability of Emergency Life support 

Yes No

 
 

 

১ ২.৮  আোরসক ব সো 

 

রনসম্নর স াররণ বথসক বদখা   ায় ব , ৩১. ২ ২ % 

হাসপািাসল শ্ব াস-প্র শ্ব াস স াংক্রান্ত বস ো , ২৫ . ৩১ % 

হাসপািাসল েম থস রাে  স াংক্রান্ত  বস ো  এে াং  ২ ০. ৮২ % 

হাসপািাসল গ্যাসি াইন সটি া ইন াল স ম্পরক থি  বস ো  প্র দান  

কর া হস য়  থাসক ।  ৪. ৯৪ %  হাস পািাল  রেসশ ষা রয়ি  

ক যান্স ার  বথ র ারপ  স ম্প রক থি  বস ো প্র দ ান কস র থাসক ,   া 

স ে থরন ম্ন। 

 12.8 Inpatient Services 
 

Availability of services related to the 

management of respiratory conditions was 

accounted for 31.22 %, followed by services 

related to the management of skin conditions 

(25.31 %) and services related to the 

management of gastrointestinal conditions 

(20.82%) respectively.Services related to 

specialized cancer therapy were the least 

available, only 4.94 % of the total hospitals. 
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Table 12.8: Inpatient Services 
 

Types of services Variable Percentage 

distribution 

Management of Cardiovascular conditions (Congenital Heart Disease, 

Infective endocarditis, Rheumatic heart disease, Congestive heart failure, 

hypertension) 

Yes 6.33 

No 93.67 

Total 100.00 

Management of Respiratory conditions (Croup, Asthma, bronchitis, 

bronchiolitis) 

Yes 31.22 

No 68.78 

Total 100.00 

Management of Gastrointestinal conditions (Hepatitis, Ascites, 

Malabsorption, GI bleeding) 

Yes 20.82 

No 79.18 

Total 100.00 

Management of Genito-urinary conditions (Hemolytic uremic syndrome, 

nephritis, nephrotic syndrome, lower UTI’s, bilharzia, Wilms tumour, 

ambiguous genitalia) 

Yes 7.01 

No 92.99 

Total 100.00 

Management of gynaecological conditions (abnormal uterine bleeding, 

fibroids, endometriosis, ovarian cysts, ovarian cancer, pelvic floor disorders) 

Yes 6.83 

No 93.17 

Total 100.00 

Management of Muscular skeletal conditions (Pyomyoscitis, septic arthritis, 

osteoarthritis, Juvenile rheumatoid arthritis, fractures) 

Yes 11.16 

No 88.84 

Total 100.00 

Management of Skin conditions (Impetigo, dermatitis / eczema, fungal skin 

infections) 

Yes 25.31 

No 74.69 

Total 100.00 

Management of neurological conditions (Seizure disorders, cerebral palsy, 

tumours) 

Yes 11.10 

No 88.90 

Total 100.00 

Management of Endocrine and metabolic conditions (Diabetes Mellitus, 

Hypothyroidism, hyperthyroidism) 

Yes 8.58 

No 91.42 

Total 100.00 

Management of Hematology conditions (Anaemia, Haemophilia, Idiopathic 

Thrombocytopenic Purpura, Leukaemia, Lymphoma 

Yes 15.14 

No  84.86 

Total 100.00 

Management of birth defects (Downs syndrome, Edwards syndrome) 

Yes 6.87 

No 93.13 

Total 100.00 

Specialized cancer therapy (surgery, Radiotherapy and brachytherapy, Co-

60, LINAC, Chemotherapy) 

Yes 4.94 

No 95.06 

Total 100.00 

Management of mental disorders 

Yes 5.84 

No 94.16 

Total 100.00 

 

 

 

 



 

 

 

প ররসাংখ্য ারনক সা ররণ 
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Table 1: Private Health Care Institution by type 
 

Type of private health care institution Number Percent 

Hospital 4452         26.22  

Clinic 1397           8.23  

Dental clinic 839           4.94  

Diagnostic Centre 10291         60.61  

Total 16979      100.00  

 

Table 2: Gross Fixed Capital Formation by Private Hospitals, 2016-17 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value 

(1 July 

2016) 

Purchase/ 
addition 

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation Year ending Value  

(30 June-2017) 

1. Land 73844.86 1872.33 0.37 3297.06 72419.76 

2. Building/structure 70282.64 843.74 210.35 3007.39 67908.64 

3. Electric equipment 3583.59 96.04 16.30 221.64 3441.69 

4. Laboratory 

equipment 

8496.94 755.95 102.14 421.88 8728.87 

5. Surgical equipment 5203.74 253.90 82.17 328.35 5047.12 

6. X-ray equipment 7109.59 169.65 12.33 428.95 6837.97 

8. Furniture 4500.31 268.28 52.48 318.97 4397.15 

9. Motor vehicles 1797.74 75.12 15.71 132.23 1724.92 

10 Installation of 

telephone 

325.29 12.32 1.11 27.20 309.29 

11. Lift 2004.08 129.58 26.07 140.91 1966.68 

12. Generator 1718.59 43.24 22.13 120.38 1619.32 

13. Air conditioner 2871.55 190.86 69.99 219.58 2772.84 

14. Medical equipment 9351.27 687.75 11.36 621.27 9406.39 

15. Medical oxygen 

system 

520.49 17.23 12.26 32.79 492.67 

16. Electric installation 653.77 65.16 1.65 77.34 639.93 

17. Water installation 330.64 9.86 0.81 22.83 316.86 

18. Computer software 799.80 26.45 2.06 76.97 747.22 

19. Others 2960.37 135.78 99.42 136.93 2859.80 

 Total 196355.26 5653.23 738.71 9632.65 191637.12 
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Table 3: Gross Fixed Capital Formation by Private Hospitals, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value 

(1 July 2017) 

Purchase/ 
addition 

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciatio

n 

Year ending 

Value (30 June-

2018) 

1. Land 72419.76 1456.76 0.44 5072.41 68803.68 

2. Building/structure 67908.64 1118.63 253.43 4626.75 64147.09 

3. Electric equipment 3441.69 98.54 19.64 340.99 3179.61 

4. Laboratory equipment 8728.87 662.77 123.06 649.16 8619.42 

5. Surgical equipment 5047.12 558.24 99.01 508.55 4997.80 

6. X-ray equipment 6837.97 161.55 14.85 659.92 6324.75 

8. Furniture 4397.15 230.23 63.23 491.52 4072.63 

9. Motor vehicles 1724.92 109.07 18.93 203.43 1611.64 

10 Installation of telephone 309.29 15.60 1.34 41.85 281.70 

11. Lift 1966.68 287.05 31.41 216.78 2005.54 

12. Generator 1619.32 58.37 26.66 184.60 1466.43 

13. Air conditioner 2772.84 111.84 84.33 333.00 2467.35 

14. Medical equipment 9406.39 724.80 13.69 921.77 9195.73 

15. Medical oxygen system 492.67 39.03 14.77 51.06 465.87 

16. Electric installation 639.93 31.02 1.99 121.75 547.21 

17. Water installation 316.86 8.01 0.98 35.12 288.77 

18. Computer software 747.22 44.16 2.48 117.96 670.94 

19. Others 2859.80 49.42 119.79 210.76 2578.67 

 Total 191637.12 5765.10 890.02 14787.38 181724.82 
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Table 4: Gross Fixed Capital Formation by Clinics, 2016-17 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value 

(1 July 2016)  

Purchase/addition  Sale/transfer/ 

damage  

Depreciation  Year ending 

Value (30 June-

2017) 

1. Land 2338.81 63.80 0.00 109.49 2293.12 

2. Building/structure 1701.16 163.48 0.64 67.58 1796.42 

3. Electric equipment 184.46 5.10 2.08 8.38 179.10 

4. Laboratory 

equipment 

702.29 16.86 2.86 31.30 684.99 

5. Surgical equipment 187.26 2.42 3.42 7.90 178.36 

6. X-ray equipment 387.86 6.06 1.84 18.34 373.73 

8. Furniture 270.67 10.21 1.89 15.81 263.19 

9. Motor vehicles 135.46 1.44 0.12 7.67 129.11 

10 Installation of 

telephone 

4.45 0.25 0.09 0.25 4.36 

11. Lift 3.91 0.01 0.01 0.20 3.71 

12. Generator 104.15 2.70 0.31 6.94 99.59 

13. Air conditioner 109.72 3.95 0.65 7.24 105.78 

14. Medical equipment 134.95 5.36 1.35 10.41 128.55 

15. Medical oxygen 

system 

6.72 0.53 0.04 0.53 6.68 

16. Electric installation 12.80 1.09 0.46 0.74 12.68 

17. Water installation 7.33 0.67 0.05 0.46 7.49 

18. Computer software 34.74 1.41 0.13 2.23 33.79 

19. Others 2669.83 44.50 0.97 6.13 2707.23 

 Total 8996.55 329.82 16.89 301.61 9007.88 
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Table 5: Gross Fixed Capital Formation by Clinics, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value (1 

July 2017)  

Purchase/ 

addition  

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation  Year ending 

Value ) (30 

June-2018) 

1. Land 2293.12 62.08 0.00 168.45 2186.75 

2. Building/structure 1796.42 134.90 0.77 103.97 1826.58 

3. Electric equipment 179.10 7.07 2.51 12.65 171.00 

4. Laboratory equipment 684.99 22.07 3.45 48.16 655.46 

5. Surgical equipment 178.36 3.10 4.12 12.15 165.19 

6. X-ray equipment 373.73 4.17 2.22 28.22 347.46 

8. Furniture 263.19 8.97 2.27 24.32 245.57 

9. Motor vehicles 129.11 0.35 0.14 11.80 117.51 

10 Installation of telephone 4.36 0.13 0.11 0.38 4.00 

11. Lift 3.71 0.01 0.01 0.32 3.40 

12. Generator 99.59 1.51 0.37 10.68 90.05 

13. Air conditioner 105.78 2.02 0.78 11.15 95.88 

14. Medical equipment 128.55 4.67 1.63 16.02 115.57 

15. Medical oxygen system 6.68 0.49 0.05 0.81 6.32 

16. Electric installation 12.68 1.42 0.56 1.14 12.41 

17. Water installation 7.49 0.68 0.06 0.71 7.41 

18. Computer software 33.79 1.22 0.16 3.42 31.43 

19. Others 2707.23 47.95 1.17 9.28 2744.72 

 Total 9007.88 302.81 20.35 463.63 8826.70 
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Table 6: Gross Fixed Capital Formation by Dental Clinics 2016-17 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value  

(1 July 2016) 

Purchase/ 

addition 

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation Year ending 

Value  

(30 June-

2017) 

1. Land 2261.73 0.90 0.00 19.95 2242.68 

2. Building/structure 1778.86 0.36 0.00 17.95 1761.27 

3. Electric equipment 1166.50 1.32 0.17 14.79 1152.86 

4. Laboratory equipment 1056.79 2.29 0.34 16.44 1042.30 

5. Surgical equipment 1081.28 1.73 0.21 16.28 1066.52 

6. X-ray equipment 924.73 0.00 0.13 12.06 912.54 

8. Furniture 449.38 2.45 0.49 8.96 442.38 

9. Motor vehicles 5.81 0.00 0.00 0.02 5.79 

10 Installation of telephone 5.67 0.00 0.00 0.06 5.60 

11. Lift 211.31 0.00 0.00 2.65 208.66 

12. Generator 427.55 2.88 0.11 5.38 424.94 

13. Air conditioner 407.94 25.55 0.13 4.95 428.40 

14. Medical equipment 811.92 1.27 1.48 9.61 802.10 

15. Medical oxygen system 0.38 0.02 0.01 0.00 0.38 

16. Electric installation 9.94 0.07 0.09 0.12 9.80 

17. Water installation 2.86 0.03 0.05 0.05 2.79 

18. Computer software 33.23 0.00 0.07 0.42 32.74 

19. Others 341.66 0.76 0.19 5.37 336.86 

 Total 10977.53 39.63 3.48 135.06 10878.62 
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Table 7: Gross Fixed Capital Formation by Dental Clinics 2017-18 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value (1 

July 2017) 

Purchase/ 

addition 

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation Year ending 

Value (30 

June-2018) 

1. Land 2242.68 1.02 0.00 30.70 2213.00 

2. Building/structure 1761.27 0.31 0.00 27.61 1733.97 

3. Electric equipment 1152.86 1.23 0.20 22.75 1131.14 

4. Laboratory equipment 1042.30 2.68 0.41 25.29 1019.27 

5. Surgical equipment 1066.52 1.69 0.25 25.05 1042.90 

6. X-ray equipment 912.54 0.00 0.16 18.55 893.83 

8. Furniture 442.38 2.70 0.59 13.78 430.71 

9. Motor vehicles 5.79 0.00 0.00 0.04 5.75 

10 Installation of telephone 5.60 0.00 0.00 0.10 5.51 

11. Lift 208.66 0.00 0.00 4.08 204.58 

12. Generator 424.94 3.19 0.13 8.28 419.72 

13. Air conditioner 428.40 28.64 0.16 7.62 449.27 

14. Medical equipment 802.10 1.74 1.79 14.78 787.27 

15. Medical oxygen system 0.38 0.00 0.02 0.00 0.37 

16. Electric installation 9.80 0.21 0.10 0.18 9.72 

17. Water installation 2.79 0.03 0.06 0.08 2.68 

18. Computer software 32.74 0.29 0.09 0.64 32.30 

19. Others 336.86 1.00 0.23 8.26 329.37 

 Total 10878.62 44.72 4.20 207.78 10711.36 
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Table 8: Gross Fixed Capital Formation by Diagnostic Centers, 2016-17 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value (1 

July 2016)   

Purchase/ 

addition  

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation  Year ending 

Value  (30 June-

2017) 

1. Land 8766.82 8.90 0.00 506.14 8269.57 

2. Building/structure 5415.80 30.04 16.50 193.15 5236.19 

3. Electric equipment 2911.13 134.64 9.50 214.47 2821.80 

4. Laboratory 

equipment 

10690.56 109.05 21.46 661.16 10116.99 

5. Surgical 

equipment 

246.83 2.75 0.71 15.99 232.88 

6. X-ray equipment 10721.66 45.37 34.25 679.01 10053.77 

8. Furniture 2876.76 70.36 11.52 166.32 2769.29 

9. Motor vehicles 456.45 6.03 2.49 30.53 429.47 

10 Installation of 

telephone 

56.23 0.59 0.38 3.82 52.62 

11. Lift 355.80 4.15 0.27 21.32 338.35 

12. Generator 2435.99 10.03 5.17 98.80 2342.05 

13. Air conditioner 1782.97 28.91 4.20 123.26 1684.43 

14. Medical equipment 5564.70 1144.28 276.46 469.88 5962.64 

15. Medical oxygen 

system 

50.35 0.13 0.03 3.44 47.02 

16. Electric 

installation 

171.74 7.63 0.61 11.49 167.27 

17. Water installation 105.43 3.49 0.33 8.24 100.35 

18. Computer software 791.71 18.30 3.20 51.70 755.11 

19. Others 937.95 17.30 2.13 59.39 893.74 

 Total 54338.91 1641.96 389.18 3318.12 52273.56 
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Table 9: Gross Fixed Capital Formation by Private Diagnostic Centre, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of fixed assets Initial value 

(1 July 2017)  

Purchase/ 

addition  

Sale/transfer/ 

damage 

Depreciation  Year 

ending 

Value (30 

June-2018) 

1. Land 8269.57 104.95 0.00 778.68 7595.84 

2. Building/structure 5236.19 34.73 19.89 297.15 4953.88 

3. Electric equipment 2821.80 189.94 11.44 330.48 2669.83 

4. Laboratory equipment 10116.99 196.39 25.85 1020.80 9266.73 

5. Surgical equipment 232.88 8.21 0.85 24.60 215.63 

6. X-ray equipment 10053.77 171.65 41.26 1044.62 9139.53 

8. Furniture 2769.29 96.34 13.88 256.13 2595.62 

9. Motor vehicles 429.47 42.58 2.55 55.07 414.43 

10 Installation of telephone 52.62 1.19 0.46 6.00 47.34 

11. Lift 338.35 4.67 0.33 32.81 309.89 

12. Generator 2342.05 14.76 6.22 152.17 2198.42 

13. Air conditioner 1684.43 41.22 4.62 187.47 1533.57 

14. Medical equipment 5962.64 1311.54 333.08 725.02 6216.09 

15. Medical oxygen system 47.02 0.94 0.03 5.29 42.64 

16. Electric installation 167.27 8.59 0.73 17.68 157.45 

17. Water installation 100.35 4.14 0.39 12.68 91.42 

18. Computer software 755.11 84.29 3.85 77.76 757.79 

19. Others 893.74 23.87 2.56 91.37 823.67 

 Total 52273.56 2340.00 468.01 5115.78 49029.77 

 

Table 10:  Change of Inventories for Private Hospitals, 2016-17 

 In million Taka) 

Type of materials Initial value (1 July 2016) Year ending Value (30 June 2017) 

1. Medical services     

Operation materials  1893.33 2157.14 

Stationery materials 774.74 882.70 

Electric materials 1419.39 1617.17 

Medical service others 735.38 837.85 

Total 4822.84 5494.86 

2. Diagnostic     

Pathology materials 1333.76 1519.61 

X-ray materials 971.93 1107.36 

Ultrasonography  materials 1206.75 1374.90 

ECO colour Doppler  materials 81.90 93.32 

ECG/EEG materials 195.76 223.03 

Endoscopy /colonoscopy 

materials 

231.71 264.00 

Diagnostic others 784.42 893.72 

Total 4806.24 5475.94 

3.Pharmacy     

Medicine 1706.39 1944.17 

Total 11335.47 12914.97 
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Table 11:  Change of Inventories for Private Hospitals, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1 July 2017) Year ending Value (30 June 2018) 

1. Medical services   

Operation materials  2157.14 2423.44 

Stationery materials 882.70 991.67 

Electric materials 1617.17 1816.81 

Medical service others 837.85 941.28 

Total 5494.86 6173.20 

2. Diagnostic     

Pathology materials 1519.61 1707.20 

X-ray materials 1107.36 1244.06 

Ultrasonography  materials 1374.90 1544.64 

ECO colour Doppler  materials 93.32 104.84 

ECG/EEG materials 223.03 250.57 

Endoscopy /colonoscopy materials 264.00 296.59 

Diagnostic others 893.72 1004.05 

Total 5475.94 6151.95 

3.Pharmacy     

Medicine 1944.17 2184.17 

Total 12914.97 14509.32 

 

Table 12:  Change of Inventories for Clinics, 2016-17 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1 July 2016) Year ending Value (30 June 

2017) 

 

1. Medical services   

1 Operation materials  40.99 66.27 

2 Stationery materials 17.89 28.93 

3 Electric materials 47.40 76.64 

4 Medical service others 8.27 13.38 

 Total 114.55 185.23 

2. Diagnostic    

5 Pathology materials 150.94 244.07 

6 X-ray materials 91.50 147.95 

7. Ultrasonography  materials 68.88 111.38 

8. ECO colour Doppler  materials 0.23 0.37 

9. ECG/EEG materials 20.96 33.89 

10. Endoscopy /colonoscopy materials 0.15 0.24 

11. Diagnostic others 8.16 13.19 

 Total 340.82 551.10 

3.Pharmacy    

12  Medicine and other related items 140.99 227.98 

 Total 596.36 964.31 
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Table 13:  Change of Inventories for Clinics, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1July 

2017) 

Year ending value (30 

June2018) 

1. Medical services   

1 Operation materials  66.27 52.46 

2 Stationery materials 28.93 22.90 

3 Electric materials 76.64 60.67 

4 Medical service others 13.38 10.59 

 Total 185.23 146.62 

2. Diagnostic    

5 Pathology materials 244.07 193.20 

6 X-ray materials 147.95 117.12 

7. Ultrasonography  materials 111.38 88.16 

8. ECO colour Doppler  materials 0.37 0.30 

9. ECG/EEG materials 33.89 26.83 

10. Endoscopy /colonoscopy materials 0.24 0.19 

11. Diagnostic others 13.19 10.44 

 Total 551.10 436.25 

3.Pharmacy    

12  Medicine and other related items 227.98 180.47 

 Total 964.31 763.34 

 

Table 14:  Change of Inventories for Dental Clinics 2016-17 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1 July 

2016) 

Year ending Value (30 

June 2017) 

 

1. Medical services   

1 Stationery materials 17.10 22.02 

2 Electric materials 38.88 50.08 

3 Medical service others 4.67 6.02 

 Total 60.65 78.12 

2. Diagnostic    

4 X-ray materials 133.57 172.03 

5. Diagnostic others 10.76 13.85 

 Total 144.33 185.88 

3.Pharmacy    

6  Medicine and other related items 6.09 7.84 

 Total 211.06 271.84 
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Table 15:  Change of Inventories for Dental Clinics 2017-18 

(In million Taka) 

 Type of materials Initial value (1July 

2017) 

Year ending value (30 

June2018) 

1. Medical services   

1 Stationery materials 17.10 22.02 

2 Electric materials 38.88 50.08 

3 Medical service others 4.67 6.02 

 Total 60.65 78.12 

2. Diagnostic    

4 X-ray materials 133.57 172.03 

5. Diagnostic others 10.76 13.85 

 Total 144.33 185.88 

3.Pharmacy    

6  Medicine and other related items 6.09 7.84 

 Total 211.06 271.84 

 

Table 16:  Change of Inventories for Diagnostic Centers, 2016-17 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1 July 

2016) 

Year ending Value (30 

June 2017) 

1. Medical services   

1 Operation materials  127.27 129.51 

2 Stationery materials 94.57 96.24 

3 Electric materials 227.46 231.47 

4 Medical service others 123.95 126.13 

 Total 573.24 583.35 

2. Diagnostic    

5 Pathology materials 3699.96 3765.23 

6 X-ray materials 2621.18 2667.41 

7. Ultrasonography  materials 1897.88 1931.35 

8. ECO colour Doppler  materials 493.75 502.46 

9. ECG/EEG materials 414.96 422.28 

10. Endoscopy /colonoscopy materials 448.03 455.94 

11. Diagnostic others 1065.38 1084.17 

 Total 10641.13 10828.84 

3.Pharmacy    

12  Medicine and other related items 1265.64 1287.97 

 Grand total 12480.01 12700.16 
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Table 17:  Change of Inventories for Diagnostic Centers, 2017-18 

(In million Taka) 

Type of materials Initial value (1July 

2017) 

Year ending value (30 

June2018) 

1. Medical services   

1 Operation materials 129.51 162.90 

2 Stationery materials 96.24 121.05 

3 Electric materials 231.47 291.15 

4 Others medical 126.13 158.65 

 Total 583.35 733.74 

2. Diagnostic    

5 Pathology materials 3765.23 4735.92 

6 X-ray materials 2667.41 3355.09 

7. Ultrasonography  materials 1931.35 2429.27 

8. ECO colour Doppler  materials 502.46 631.99 

9. ECG/EEG materials 422.28 531.14 

10. Endoscopy /colonoscopy materials 455.94 573.48 

11. Others diagnostic 1084.17 1363.68 

 Total 10828.84 13620.57 

3.Pharmacy    

12  Medicine and other related items 1287.97 1620.01 

 Grand total 12700.16 15974.33 
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েরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ 

কতৃযক প্রদত্ত ক্ষ্মতাবপল 

রবরবএস এ সকল তথ্য 

সংগ্রি কপি থাপক। সঠিক 

তথ্য রদন, মদপশি উন্নয়পন 

অবদান িাখুন। 

েণ প্র জািন্ত্রী োাংলাসদশ স রক ার 

োাংলাস দশ পররস াংখ্যান ব্য যসরা 

ন্য াশন াল একাউরন্টাং উইাং 

Surveys and Studies Relating to GDP Rebasing 2015-16 Project 

পররস াংখ্য ান ভেন (৫ ম িলা, ব্ল ক-১) 

ই-২৭/এ, আোর োঁ ও, ঢাক া ১২০৭ 

বো পন ীয় 

(স াং গৃরহি ি থ্য স ম্পূ ণ থ বো পন 

রা খা হসে এ ে াং শুধুমাত্র 

পররস াং খ্যান রেষয় ক কাসজ 

ব্যেহার করা হসে) 

 

ববসরকাক্লর স্বাস্থ্য বসবা প্রক্লতষ্ঠাি জক্লরপ ২০১9  

 Sample Unit Number      

 

বস কশ ন ১  :  প্ররতষ্ঠান প রররের ি 

১.১ প্র রিষ্ঠ া সনর  ন াম   :  

১. ২ প্র রিষ্ঠ াসনর ঠিকান া :  GEO code 

১. ৩ বজলা :    

১.৪ থানা/ উপসজ লা      

১.৫ ওয়াে থ/ ই উরন য়ন :     

১.৬ বমৌ জা/মহ ো :     

১.৭ ে াস া/রাস্তা/সহার ল্ডাং  নম্বর :  

১.৮ বটরলস ফান/ স মাোইল  নাং :  

১.৯ ইসম ইল ঠিক ানা   :  

১.১ ওসয়ে ঠিক ানা   : http://www. 
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মসকশন ২: প্ররতষ্ঠাপনি সাধািণ তথ্যাবরল 

   

২.১ প্রক্লতষ্ঠািটির ধরি (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি 

করুি) 

বকাড   ২.২ প্ররতষ্ঠানটিি মারলকানাি প্রকাি (প্রমর্াজয 

বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড  

১ সাধারণ হাসপাতাল 1   ১ একক মারলকানা 1  

২ ক্লবমেষাক্লয়ত হাসপাতাল  2   ২ অাংশী দাররত্ব   মারলকানা 2  

৩ ক্লিক্লিক 3   ৩ পােরলক  রল:  বকা ম্পারন 3  

৪ বডন্টাল ক্লিক্লিক 4   ৪ প্র াইসভট  রল:  বকা ম্পারন 4  

৫ বরাগ ক্লিণ যয় বকন্দ্র (Diagnostic center) 5   ৫ রবপদরশ মারলকানা 5  

     ৬ এনরজও মারলকানা  6  

     ৭ অন্যান্য (উপেে 

করুন)………… 

7  

      

২.৩ প্ররতষ্ঠানটি রক মকান সিকারি সংস্থা কতৃযক 

রনবরিত? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড   ২.৪ প্ররতষ্ঠানটি রনবরিত িপল মকান সংস্থা 

কতৃযক রনবরিত? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি 

করুি, একাক্লধক বকাড হমত পামর।) 

 

১ িযাঁ 1   ১ স্বাস্থয অরধদপ্তি             1 ৩ েরিপবশ 

অরধদপ্তি 

3 

২ না 2   ২ স্থানীয় সিকাি            2 ৪ অন্যান্য 4 

       

২.৫ প্ররতষ্ঠানটি রক অলােজনক অথবা লােজনক 

প্ররতষ্ঠান? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড   ২.৬ প্ররতষ্ঠানটিপত জরুরর রবোগ আপছ রক? 

(প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড  

১ অলােজনক প্ররতষ্ঠান (non-profit 

institution) 

1   ১ িযাঁ 1  

২ লােজনক প্ররতষ্ঠান (profit institution) 2   ২ না 2  

          

২.৭ প্ররতষ্ঠানটিপত অযামু্বপলন্স মসবা প্রদাপনি 

সুপর্াগ আপছ রক? (প্রপর্াজয মকাি বৃত্তায়ন করুন) 

বকাড   2.8 প্রক্লতষ্ঠািটির কার্ যক্রে শুরুর 

বছর  

     

১ িযাঁ 1       

২ না 2       
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বসকশন ৩: স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন মসবা প্রাপ্ত মিাগী, শয্যা সংখ্যা ও োড়াি েরিমাণ 

 ৩.১ স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন শয্যা সংখ্যা ও োড়াি েরিমাণ 

(টাকায়) 

শয্যাি প্রকাি শয্যাি সংখ্যা প্ররতরদন গপড় ব্যবহৃত 

শয্যাি সংখ্যা 

শয্যাপ্ররত োড়া (প্ররতরদন) 

১ সাধািণ শয্যা    

২ নন-এরস মকরবন (এক শয্যা রবরশষ্ট)    

৩ নন-এরস মকরবন (একারধক শয্যা রবরশষ্ট)    

৪ এরস মকরবন (এক শয্যা রবরশষ্ট)    

৫ এরস মকরবন (একারধক শয্যা রবরশষ্ট)    

৬ আই রস ইউ/এন আই রস ইউ    

৭ রসরসইউ    

মমাট    

 

৩.২ স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন প্ররতরদন গপড় মসবা প্রাপ্ত মিাগীি  সংখ্যা 

 মিাগীি ধিন পুরুষ মরিলা মমাট 

১ বরিরব যোপগি মিাগী (outpatient)  
  

২ আবারসক মিাগী (inpatient)  
  

৩ জরুরর রবোগ 
 

  

মমাট 
 

  

 

মসকশন ৪: স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন রনপয়ারজত জনবল এবং মবতনোতা, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৬-১৭ 

৪.১ স্বাস্থ্য মসবা প্ররতষ্ঠাপন রনপয়ারজত জনবল 

জনবপলি ধিন কম যিত মলাপকি সংখ্যা (৩০মশ জুন/২০১৮) কম যিত মলাপকি সংখ্যা (৩০মশ জুন/২০১৭) 

সাব যক্ষ্রণক েন্ডকারলন সাব যক্ষ্রণক েন্ডকারলন 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

 ক. িাসোতাল/রিরনক/বিাগ রনণ েয় বকন্দ্র 

১ রবপশষজ্ঞ রিরকৎসক             

২ স ার্ারণ রিরকৎসক             

৩ দন্ত রিরকৎসক             

৪ রফরজ ওসথরার পি             

৫ প্য াথলরজি             

৬ নাস য             

৭ মমরিপকল             
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জনবপলি ধিন কম যিত মলাপকি সংখ্যা (৩০মশ জুন/২০১৮) কম যিত মলাপকি সংখ্যা (৩০মশ জুন/২০১৭) 

সাব যক্ষ্রণক েন্ডকারলন সাব যক্ষ্রণক েন্ডকারলন 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

পুরুষ মরিলা তৃতীয় 

রলি 

মটকপনালরজস্ট 

৮ মকরমস্ট             

৯ প্যািাপমরিপকল             

১০ পুরষ্টরবদ             

১১ মপনারবজ্ঞানী             

১২ িাসোতাল ব্যবস্থােনা/ 

প্রশাসরনক ব্যবস্থােনা 

            

১৩ প্রপকৌশলী             

১৪ ICT সংরিষ্ট জনবল             

১৫ স্যারনপটশন ও 

িাউজরকরেং 

            

১৬ গারড়/অযামু্বপলন্স িালক             

১৭ বজযয ব্যবস্থােনা             

১৮ রনিােত্তা কমী 

(Security staff) 

            

১৯ অরি রনিােত্তা কমী 

(Fire safety 

worker) 

            

২০ েরিচ্ছন্নতা কমী             

২১ অন্যান্য             

 ে.সিায়ক কার্ যক্রম 

২১ ফাপম যরসপত রনপয়ারজত 

জনবল 

            

২২ মকরিপন রনপয়ারজত 

জনবল 

            

মমাট             
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৪.২ স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন রনপয়ারজত জনবপলি মবতনোতারদ   

 (টাকায়) 

জনবপলি ধিন প্ররতষ্ঠান কতৃযক প্রদত্ত মবতনোতারদ 

(২০১৭-১৮) 

প্ররতষ্ঠান কতৃযক প্রদত্ত মবতনোতারদ 

(২০১৬-১৭) 

মবতন ও 

োতারদ 

মবানাস/ 

সন্মারন 

মমাট মবতন ও 

োতারদ 

মবানাস/স

ন্মারন 

মমাট 

1. িাসোতাল/রিরনক/বরাে  

রন ণ থয় মকন্দ্র সংরিষ্ট জনবল 

      

2. ফাপম যরসপত রনপয়ারজত জনবল       

3. কযারিপন রনপয়ারজত জনবল       

মমাট       

 

বসকশন ৫: স্বাস্থ্ য মসবা প্ররতষ্ঠাপনি িাজস্ব আয় ও ব্যয় সম্পরকযত তথ্য 

৫.১ প্ররতষ্ঠাপনি েরিিালন ব্যয় (মবতনোতারদ বাপদ) 

(টাকায়) 

 ব্যময়র খাত  ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

ক ক্লচক্লকৎসা বসবা ( Medical Services)   

১ অপামরেি ক্লিময়টার (O.T)/সাজোরি   

২ অক্লিমজি (Oxygen)   

৩ বরাক্লগমের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য (Diet)   

৪ ডায়াক্ললক্লসস ইউক্লিট (Dialysis Unit)   

৫ ব্লাড ব্যাংক(Blood Bank)   

৬ বক্লহক্লব যভাগ (OPD)   

৭ রফরজওদথিারপ রবভাগ (Physio Therapy Department)   

৮ জরুরি রবভাগ(Emergency)   

৯ অন্যান্য (others)   

বোট   

খ বরাগ ক্লিণ যয় বসবা (Diagnostic  Service ) 

১ প্যািলক্লজ (Pathology)   

২ এি-বর (x-ray)   

৩ ইক্লসক্লজ (ECG)   

৪ ইটিটি (ETT)   

৫ এমডাসকক্লপ (Endoscopy)   

৬ আলট্রাসমিাগ্রাক্লি (Ultrasonography)   

৭ ইমকা/কালার ডপলার (Eco/Colour Doppler)    

8 রসটিস্ক্যান/এম আি আই (City Scan)   

9 এনরজওগ্রাম (Angiogram)   

10 অন্যান্য (other)    

বোট   



 

200 | P a g e  

গ িামে যক্লস 

১ ক্লবক্রয়কৃত ঔষমধর ক্রয় মূল্য   

 মমাট   

ঘ কযাক্লন্টি 

১ বরস্টুমরন্ট এর জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য/ দ্রব্য সােক্লগ্রর ক্রয় মূল্য   

 মমাট   

ঙ প্রোসক্লিক ব্যয় (Administrative expenditure) 

১ ক্লবদ্যযৎ   

২ পাক্লি/গ্যাস    

৩ র্ািবাহি ও র্াতায়াত   

৪ প্রক্লেক্ষণ/বসক্লেিার/কে যোলা   

৫ গমবষিা ও উন্নয়ি ব্যয়   

৬ বেরােত ও রক্ষণামবক্ষণ   

৭ পক্লরচালক ববাড য ক্লি   

৮ বটক্ললমিাি/ইন্টারমিট/বোবাইল   

৯ পক্লরষ্কার পক্লরচ্ছন্নতা   

১০ টিক্লিি এড ক্লরমেসমেন্ট/আপ্যায়ি   

১১ ক্লবজ্ঞাপি ও প্রকােিা   

১২ ব্যবসা প্রচার (Business promotion)   

১৩ বীো ক্লপ্রক্লেয়াে   

১৪ ওভার টাইে   

১৫ জ্বালাক্লি এবং বপট্রল/গ্যাস (Fuel and petrol)   

১৬  ক্লপ্রক্লন্টং/বেেিাক্লর   

১৭ আইি সংক্রান্ত পাক্লরশ্রক্লেক ও বপোগত চাজয  

(Legal fees and professional charge ) 

  

১৮ সংবােপত্র   

১৯ অক্লডট ক্লি   

২০ বপামেজ ও েযাম্প   

২১ ক্লবমিােি   

২২ কেীমের ঔষধ/ক্লচক্লকৎসা   

২৩ ডাক্তামের ক্লি/কক্লেেি   

২৪ অক্লি ক্লিরাপত্তা সংক্লিষ্ট ব্যয়   

২৫ বজযয ব্যবস্থ্াপিা ব্যয়   

২৬ অন্যান্য   

মমাট   
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৫.২ অন্যান্য ব্যয়  

(টাকায়) 

 অন্যান্য ব্যয় ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

১ কি (Tax)   

২ ভবি, কাঠামো, র্ন্ত্রপাক্লতর জন্য প্রেত্ত ভাড়া (Rental 

expenditure) 

  

৩ জরমি জন্য প্রদত্ত োজনা (Rent expenditure for land)   

৪ প্রদত্ত সুদ/ রিরেপিন্ট   

৫ অন্যান্য ব্যয়   

মমাট   

 

৫.৩ প্ররতষ্ঠাপনি প্রাপ্ত িাজস্ব আয় (Revenue earned) 

(টাকায়) 

িাজস্ব আপয়ি রববিণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

ক রিরকৎসা মসবা (Medical Services) 

১ বরিরব যোগ (OPD)   

২ শয্যা োড়া (Seat rent)   

৩ মিাগীি েরতয রফ (Admission fee)   

৪ অোপিশন রথপয়টাি (O.T)   

৫ অরিপজন (Oxygen)   

৬ িায়ারলরসস ইউরনট (Dialysis Unit)   

৭ মিারগপদি জন্য সিবিািকৃত োদ্য (Diet)   

৮ রফরজওদথিারপ রবভাগ (Physiotherapy Department)    

৯ ব্লাি ব্যাংক (Blood Bank)   

১০ অযা মু্বসলন্স  সারে যস ( Ambulance )   

১১ জরুরি রবভাগ ( emergency)   

১২ অন্যান্য (other)   

মমাট   

ে মিাগ রনণ যয় মসবা (Diagnostic service ) 

১ প্যাথলরজ (Pathology)   

২ এি-মি (X-ray)   

৩ ইরসরজ (ECG)   

৪ ইটিটি (ETT)   

৫ এপন্ডাসকরে ( Endoscopy)   

৬ আলট্রাসপনাগ্রারফ ( Ultrasonography)   

৭ ইপকা/কালাি িেলাি (Eco/Colour Doppler)    

৮ রসটিস্ক্যান/এম আি আই (City Scan /MRI)   

9 এনরজওগ্রাম (Angiogram)   

10 অন্যান্য (Other)   

মমাট   

গ ফাপম যরস 

১ রবক্রয়কৃত ঔষপধি মূে   

মমাট   

র্ মিস্টুপিি/কযারিন 

১ মিস্টুপিি/কযারিন   

মমাট   
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৫.৪ অন্যান্য আয় (Other income/Non-operating income) 

 (টাকায়) 

 অন্যান্য আয় ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

১ জরম মথপক প্রাপ্ত োজনা (Rent income from land)   

২ েবন, কাঠাপমা, র্ন্ত্রোরত মথপক প্রাপ্ত োড়া (Rental 

income) 

  

৩ প্রাপ্ত সুদ   

৪ রিরেপিি   

৫ অন্যান্য আয় (উপেে করুন)………………….   

মমাট   

 

বসকশন ৬: মূলর্ন ব্যয় 
 

৬.১ রবগত ২০১৬-১৭ অথ যবছপি প্ররতষ্ঠান কতৃযক মূলধন ব্যয়          

(টাকায়) 

বকাি স্থায়ী সম্পে/রবরনদয়াদগি প্রকাি প্রারক্লিক মূল্য (১ 

জুলাই, ২০১৬) 

ক্রয়/সাংদযাজন রে ক্রয়  / হ স্তান্ত র/ 

রেন ষ্ট 

অ ে েয় ে ি র াসন্ত  স ম্প সদর 

নী ট মূ ল্য  (৩ ০ জুন,  

২ ০ ১৭) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (৩ +৪-৫-৬ ) =৭ 

১ জরম      

২ েবন/কাঠাপমা      

৩ লে দু যরিক  স রঞ্জা ম      

৪ পরী যাে ার সরঞ্জা ম      

৫ অসরা পে ার সরঞ্জা ম      

৬ এক্সসর স রঞ্জা ম      

৭ আস োেপত্র      

৮ মমাটির্ান      

৯ বটরলস ফান ইনি সলশন      

১০ রলফট      

১১ মজনাপিটাি      

১২ এয়াি করন্ডশনাি      

১৩ মমরিপকল ইকুইেপমি      

১৪ মমরিপকল অরিপজন রসপস্টম      

১৫ ইপলকরট্রক ইনস্টপলশন      

১৬ ওয়াটাি ইনস্টপলশন      

১৭ করম্পউটাি সফটওয়যার      

১৯ অন্যান্য (উপেে করুন)      

ব মা ট       
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৬.২ রবগত ২০১৭-১৮ অথ যবছপি প্ররতষ্ঠান কতৃযক মূলধন ব্যয়  

(টাকায়) 

 স্থায়ী সম্পে/রবরনদয়াদগি প্রকাি প্রারক্লিক মূল্য (১ 

জুলাই, ২০১৭) 

ক্রয়/সাংদযাজন রে ক্রয় /

হ স্তা ন্তর/ 

রেন ষ্ট 

অ ে েয় ে ি র াসন্ত  স ম্প সদর 

নী ট মূ ল্য  (৩ ০ জুন,  

২ ০ ১৮ ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (৩+৪-৫-৬)=৭ 

১ জরম      

২ েবন/কাঠাপমা      

৩ লে দু যরিক  স রঞ্জা ম      

৪ পরী যা োর  স রঞ্জা ম      

৫ অসরা পে ার সরঞ্জা ম      

৬ এক্সসর স রঞ্জা ম      

৭ আস োেপত্র      

৮ মমাটির্ান      

৯ বটরলস ফান ইনি সলশন      

১০ রলফট      

১১ মজনাপিটাি      

১২ এয়াি করন্ডশনাি      

১৩ মমরিপকল ইকুইেপমি      

১৪ মমরিপকল অরিপজন রসপস্টম      

১৫ ইমলকক্লট্রক ইিেমলেি      

১৬ ওয়াটাি ইনস্টপলশন      

১৭ করম্পউটাি সফটওয়াি      

১৮ অন্যান্য (উপেে করুন)      

ব মা ট        
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৬.৩ রবগত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ যবছপি প্ররতষ্ঠাপনি মজুদ দ্রব্য সামগ্রীি েরিমাণ 

                                    (টাকায়) 

বকাি মজুে দ্রদব্যি প্রকাি ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বৎসদিি প্রািরম্ভক 

মূল্য (১ জুলাই, 

২০১৭) 

বৎসদিি বশষ 

মূল্য (৩০জুন, 

২০১৮) 

বৎসদিি প্রািরম্ভক 

মূল্য (১ জুলাই, 

২০১৬) 

বৎসদিি বশষ 

মূল্য (৩০জুন, 

২০১৭) 

ক রিরকৎসা মসবা ( Medical Services) 

১ অমরাপচার সরঞ্জাে (Operation 

materials) 

    

২ বস্টশনারি সরঞ্জাে (Stationary 

materials) 

    

৩ ববদ্যযক্লতক সরঞ্জাে (Electric 

materials) 

    

৪ অন্যান্য     

ব মা ট     

খ মিাগ রনণ যয়  (Diagnostic )  

১ প্যাথলরজ সরঞ্জাে (Pathology 

materials) 

    

২ এক্সসর সরঞ্জাে (X-ray materials)     

৩ আল্ট্রাসপনাগ্রারফ সরঞ্জাে (USG 

materials)  

    

৪ ইমকা কালার ডপ্লার সরঞ্জাে      

৫ ইক্লসক্লজ/ইইক্লজ সরঞ্জাে     

৬ এদন্ডাসকক্লপ সরঞ্জাে      

৭ অন্যান্য     

বমাে     

গ ফ াস ম থরস 

১ ঔষধপত্র     

ব মা ট     
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মসকশন ৭: প্ররতষ্ঠাপনি বজযয ব্যবস্থােনা 

     

 ৭.১ বজযয ব্যবস্থােনাি সুরনরদ যষ্ট গাইিলাইন 

আপছ রক? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড  ৭.২ বজযয ব্যবস্থােনাি সাপথ সংরিষ্ট জনবপলি 

প্ররশক্ষ্পণি ব্যবস্থা আপছ রক? (প্রমর্াজয বকাড 

বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড  

 ১ িযাঁ  1  ১ িযাঁ 1  

 ২ না  2  ২ না 2  

      

 ৭.৩ প্ররতষ্ঠানটিপত প্ররতরদন গপড় কত মকরজ বজযয 

উৎোরদত িয়? 

 ৭.৪ ক্লিজস্ব ব্যবস্থ্াপিায় বজযযসমূি েরিপশাধপনি 

ব্যবস্থা আপছ রক? 

মকাি  

         

 মকরজ   ১ িযাঁ 1  

     ২ না 2  

         

 ৭.৫ প্ররতষ্ঠানটিপত উৎোরদত বপজযযি প্রকাি ও 

েরিমাণ  

 ৭.৬ র্রদ িযাঁ িয়, তপব বজযযসমূি েরিপশাধপনি 

জন্য রনম্নরূে ব্যবস্থা আপছ রক? (প্রমর্াজয বকাড 

বৃত্তায়ি করুি) 

মকাি  

 বপজযযি প্রকাি উৎোদপনি 

েরিমাণ (মকরজ) 

 1 Incineration 1  

 1  Infectious waste   2 Mechanical/Chemical Disinfection 2  

 2 Sharp waste   3 Autoclaving 3  

 3 Pathological waste   4 Encapsulation 4  

 4 Pharmaceutical 

waste 
  5 Microwave irradiation 5  

 5 Clinical waste   6 Irradiation 6  

 6 Chemical waste   7 Vitrification 7  

 7 Others (specify)---   8 Others (specify)--- 8  

 ব মা ট      

        

 ৭.৭ উৎোরদত কঠিন বজযয (Solid 

waste) চূড়ান্তোপব মকাথায় মফলা িয়? 

(প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

মকাি  ৭.৮ উৎোরদত তিল বজযয (liquid waste) 

চূড়ান্তোপব মকাথায় মফলা িয়?  

(প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

মকাি  

 ১ রসটি কপে যাপিশন/মেৌিসো কতৃযক 

রনধ যারিত স্থাপন অন্যান্য বপজযযি সাপথ 

একপে মফলা িয় 

1  ১ োরন ও েয়:রনষ্কাশন মেপন মফলা িয়  

(েরিপশাধন কিাি েি) 

1  

 ২ রসটি কপে যাপিশন/মেৌিসো কতৃযক 

মমরিপকল বপজযযি জন্য রনধ যারিত স্থাপন 

মফলা িয় 

2  ২ োরন ও েয়ঃ রনষ্কাশন মেপন মফলা িয়  

(েরিপশাধন ব্যি ীত) 

2  

 ৩ মাটিপত গেীি গতয কপি মসোপন িাো 

িয় 

3  ৩ কযাপনল/নদীপত মফলা িয় (েরিপশাধন 

কিাি েি) 

3  

 ৪ মোলা জায়গায় পুরড়পয় মফলা িয় 4  ৪ কযাপনল/নদীপত মফলা িয় (েরিপশাধন 

ব্যরতত ) 

4  

 ৫ অন্যান্য (উপেে করুন)------------ 5  ৫ অন্যান্য (উপেে করুন)----------- 5  
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বসকশন ৮: অরি রনিােত্তা ব্যবস্থযা 
 

      

 ৮.১ প্ররতষ্ঠানটি সুরনরদ যষ্ট মকান অরি রনিােত্তা 

নীরতমালা (fire safety polices) অনুসিন 

কপি রক? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড   ৮.২ অরি রনিােত্তা ও ব্যবস্থযােনাি 

উেি প্ররশক্ষ্ণ প্রাপ্ত জনবল আপছ রক?  

(প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

বকাড  

 ১ িযাঁ  1   ১ িযাঁ 1  

 ২ না  2   ২ না 2  

       

 ৮.৩ প্ররতষ্ঠানটিপত রনপম্ন বরণ যত র্ন্ত্রসমূি 

(devices) আপছ রক? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি 

করুি) 

মকাি   ৮.4 প্রক্লতষ্ঠািটিমত fire 
extinguisher আপছ রক? 

মকাি  

          

 1 Smoke detector 1   ১ িযাঁ 1  

 2 Heat detector 2   ২ না 2  

 3 Fire alarm 3       
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বসকশন ৯: স্বাস্থয মসবা প্ররতষ্ঠাপন রবদ্যমান সুপর্াগ-সুরবধাসমূি 

৯.১ প্রক্লতষ্ঠািটিমত ক্লিম্নবক্লণ যত সুক্লবধাসমূহ ক্লবদ্যোি আমছ ক্লক? (প্রমর্াজয বকাড বৃত্তায়ি করুি) 

 Type of services Yes No 

1 Family planning services 1 2 

2 Antenatal care (ANC) services 1 2 

3 Services for the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) 1 2 

4 Delivery (including normal delivery, basic emergency obstetric care, and/or 

comprehensive emergency obstetric care) and/or newborn care services 

1 2 

5 Child immunization services, either at the facility or as outreach 1 2 

6 HIV counseling and testing services 1 2 

7 HIV & AIDS antiretroviral prescription or antiretroviral treatment follow-up 

services 

1 2 

8 HIV & AIDS care and support services, including treatment of opportunistic 

infections and provisions of palliative care 

1 2 

9 Diagnosis or treatment of STIs, excluding HIV  1 2 

10 Diagnosis, treatment prescription, or treatment follow-up of tuberculosis 1 2 

11 Diagnosis or management of non-communicable diseases, such as diabetes, 

cardiovascular disease, or chronic respiratory disease 

1 2 

12 Any surgical services, including caesarean section 1 2 

13 Blood transfusion services 1 2 

14 Laboratory diagnostics, including any rapid diagnostic testing 1 2 

 Rehabilitation   

15 Physiotherapy for persons with physical disabilities 1 2 

16 Psychosocial therapy for persons with disabilities 1 2 

17 Psychosocial therapy for violence and Injuries 1 2 

18 Physiotherapy following recovery from violence and Injuries 1 2 

19 Speech and hearing therapy 1 2 

 OPD/Accident and Emergency   

20 Basic Emergency Trauma care  1 2 

21 Advanced Emergency Trauma care 1 2 

 Management for injuries   

22 Basic imaging for violence and injuries 1 2 

23 Advanced imaging for Violence and Injuries (CT Scan, MRI) 1 2 

24 Basic Lab services for violence and Injuries (Blood transfusions, vaginal 

swabs, HIV serology)  

1 2 

25 Advanced Lab services for violence and Injuries (DNA testing) 1 2 
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 Type of services Yes No 

 General Outpatient   

26 Management of ENT conditions (Pharyngitis, Tonsillitis, sinusitis) 1 2 

27 Management of Eye conditions (Allergies, Bacterial Keratitis, Conjunctivitis 

(Pink Eye), Dry Eye, Low Vision, Myopia (Nearsightedness) 

1 2 

28 Management of Respiratory conditions (Croup, Asthma, bronchitis, 

bronchiolitis) 

1 2 

29 Management of Cardiovascular conditions (e.g. Ischemic heart disease, stroke, 

peripheral vascular diseases, RHD, congenital heart disease) 

1 2 

30 Management of Gastrointestinal conditions (Hepatitis) 1 2 

31 Management of Neurological conditions 1 2 

32 Management of mental disorders 1 2 

33 Management of Sexual and Gender Based Violence 1 2 

34 Management of Endocrine and metabolic conditions (Diabetes Mellitus, 

Hypothyroidism, hyperthyroidism) 

1 2 

35 Management of Hematology conditions (Anemia, Leukemia, Lymphoma) 1 2 

36 Management of other infectious conditions (Malaria, typhoid, amoebiasis, 

HIV, ) 

1 2 

37 Vaccination services  1 2 

38 Management of cancers 1 2 

 Emergency life support   

39 Basic life support 1 2 

40 Advanced life support 1 2 

 In Patient   

41 Management of Cardiovascular conditions (Congenital Heart Disease, 

Infective endocarditis, Rheumatic heart disease, Congestive heart failure, 

hypertension) 

1 2 

42 Management of Respiratory conditions (Croup, Asthma, bronchitis, 

bronchiolitis) 

1 2 

43 Management of Gastrointestinal conditions (Hepatitis, Ascitis, Malabsorption, 

GI bleeding) 

1 2 

44 Management of Genito-urinary conditions (Hemolytic uremic syndrome, 

nephritis, nephrotic syndrome, lower UTI’s, bilharzia, Wilms tumour, 

ambiguous genitalia) 

1 2 

45 Management of gynaecological conditions (abnormal uterine bleeding, 

fibroids, endometriosis, ovarian cysts, ovarian cancer, pelvic floor disorders) 

1 2 

46 Management of Muscular skeletal conditions (Pyomyoscitis, septic arthritis, 

osteoarthritis, Juvenile rheumatoid arthritis, fractures) 

1 2 

47 Management of Skin conditions (Impetigo, dermatitis / eczema, fungal skin 

infections) 

1 2 

48 Management of neurological conditions (Seizure disorders, cerebral palsy, 

tumours) 

1 2 
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 Type of services Yes No 

49 Management of Endocrine and metabolic conditions (Diabetes Mellitus, 

Hypothyroidism, hyperthyroidism) 

1 2 

50 Management of Haematology conditions (Anaemia, Haemophilia, Idiopathic 

Thrombocytopenic Purpura, Leukaemia, Lymphoma) 

1 2 

51 Management of birth defects (Downs syndrome, Edwards syndrome) 1 2 

52 Specialized cancer therapy (surgery, Radiotherapy and brachytherapy, Co-60, 

LINAC, Chemotherapy) 

1 2 

53 Management of mental disorders 1 2 

 Specialized Therapies   

54 Radiotherapy 1 2 

55 Interventional Radiology 1 2 

56 Dialysis 1 2 

57 Organ transplants (kidney, liver, bone marrow 1 2 

58 Bypass surgeries 1 2 

59 Reconstructive surgery 1 2 

60 Assisted Reproduction (IVF) 1 2 
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বসকশন ১০: উত্তর দািা ও তথ্য সংগ্রিকািীি েরিরিরত 

১ ০. ১  উত্ত রদ ািার   পরর রে রি 

নাম :  

পদরে :  

বমাো ইল নম্বর  :  

 স্বাক্ষ্ি ও সীল :  

১ ০ . ২  ি থ্য স াং গ্রহ কা রী ও   সু পা রভ াই রজাং  কম থকি থার  প ররর েরি 

 

তথ্য সংগ্রিকািীি নাম: :  

পদরে :  

বমাো ইল নম্বর  :  

স্বাক্ষ্ি  :  

   

সুোিোইরজং কম যকতযাি নাম: :  

পদরে   

স্বাক্ষ্ি   
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