
 

 

 

 

প্রেস বিজ্ঞবি  

িাাংলাদেদে অসাংক্রামক প্র াগ  এিাং পব দিেগত পব িতত ন প্রমাকাদিলায় 

বিবিক স্বাস্থ্য গদিষণা উদেযাদগ  সূচনা  

ঢাকা, ২০ মাচত  ২০২৩: আজ আইসিসিসিআর,সি ও স্বাস্থ্য অসিদপ্তররর নন কসিউসনরকিল সিসজজ কররাল প্রাগ্রাি িম্প্রসি রসিসিি 

এনআইএইচআর প্লািাল প্েলথ সরিাচচ  প্িন্টার ফর নন কসিউসনরকিল সিসজরজি অযান্ড এনভায়রনরিন্টাল প্চঞ্জ (NIHR Global 

Health Research Centre for Non-communicable Diseases and Environmental Change) নািক গরিষণা 

প্িন্টাররর উরবািন করর। প্িন্টারটি যুক্তরারজযর ইরেসরয়াল করলজ লন্ডন এিং ভাররির দয জজচ  ইনসিটিউট ফর প্লািাল প্েলথ িে শ্রী 

রািচন্দ্র ইনসিটিউট অি োয়ার এিুরকশন অযান্ড সরিাচচ , ইরদারনসশয়ার ব্রাউইজায়া সিশ্বসিদযালয় এিং আইসিসিসিআর,সি-র প্যৌথ 

িেরযাসগিায় রসিসিি েয়। এই গরিষণা প্কন্দ্র অিংক্রািক প্রারগর দ্রুি ক্রিিিচিান ঝুুঁ সক এিং সনম্ন ও িিযি আরয়র প্দশগুরলারি বিসশ্বক 

পসররিশগি পসরিিচ রনর হুিসকর সবিুখী চযারলঞ্জ প্িাকারিলা করার জনয  নীসিসনিচারণ-িংক্রান্ত গরিষণা, গরিষণার িক্ষিিা িৃসি এিং 

রাসন্তক জনরগািীরক িেৃক্ত করর স্বাস্থ্য প্িিার উন্নয়ন সনরয় কাজ কররি।   

িাংলারদরশ, ঘূসণচঝর়ের কাররণ উপকূলীয় অঞ্চরল পাসনর লিণাক্তিা িৃসি প্পরয়রে। এটি স্থ্ানীয় জনিংখযার ওপর ক্ষসিকর স্বাস্থ্য রভাি 

প্ফরলরে, যার িরিয ররয়রে রক্তচাপ িৃসি, সকিসন প্রাগ এিং গভচ কালীন উচ্চ রক্তচাপ। এই গরিষণা প্িন্টারটি িরকাসর রাথসিক স্বাস্থ্যরিিা 

িযিস্থ্ারক কারজ লাসগরয় খুলনার কয়রা ও িািক্ষীরার আশাশুসন উপরজলার উপকূলীয় এলাকায় লিণাক্তিার ক্ষসি কসিরয় উচ্চ রক্তচাপ, 

হৃদররাগ এিং দীঘচস্থ্ায়ী সকিসন প্রাগ প্িাকারিলায় িাশ্রয়ী, প্টকিই িিািান প্ির করা ও পরীক্ষা করার জনয কাজ কররি । এটি িাংলারদরশর 

রাথসিক স্বাস্থ্য িযিস্থ্ারক শসক্তশালী করার জনযও কাজ কররি। পসররিশগি পসরিিচ ন এিং অিংক্রািক প্রারগর ঝুুঁ সকরি থাকা জনরগািীরক 

িারথ সনরয় িাসিরিক্টরাল কাযচক্ররির উন্নয়ন ও সিকাশ ঘটারি। 

উরবািনী অনুিারন আইসিসিসিআর,সি-র সনিচােী পসরচালক ি. িােসিদ আেরিদ স্বাগি িক্তিয রারখন এিং আশা রকাশ কররন প্য এই 

গরিষণা প্িন্টারটি রারয়াসগক গরিষণার িািযরি কি খররচ প্টকিই িিািান খুুঁরজ প্ির কররি িক্ষি েরি এিং অিংক্রািক প্রাগ রসিররাি 

ও সনয়ন্ত্ররণ িফলিা অজচ ন করর দৃষ্টান্ত স্থ্াপন কররি । সিসন িাননীয় িন্ত্রী জনাি জাসেদ িারলরকর প্নিৃরে প্কাসভি-১৯ বিসশ্বক িোিাসর 

প্িাকারিলায় স্বাস্থ্য িন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অসিদপ্তররর অিািানয অিদারনর রশংিা কররন। আইসিসিসিআর,সি-র সিজ্ঞানী ি. আসলয়া নাসেদ, 

িাংলারদশ প্িন্টাররর কাযচক্ররির ওপর িংসক্ষপ্ত আরলাচনা কররন এিং যুক্তরারজযর ইরেসরয়াল করলজ লন্ডরনর অিযাপক সক্ররিাফার 

সিরলট পাুঁ চ িের প্িয়াদী এই বিসশ্বক প্িন্টাররর একটি িংসক্ষপ্ত িারণা প্দন ।   

এই অনুিারন রিান অসিসথ সেরিরি উপসস্থ্ি সেরলন িাংলারদশ িরকাররর স্বাস্থ্য ও পসরিার কলযাণ িন্ত্রণালরয়র িাননীয় িন্ত্রী, জনাি জাসেদ 

িারলক, এিসপ ।  সিসন অিংক্রািক প্রাগ প্িাকারিলায় রসিটি সিভারগ একটি করর আিুসনক োিপািালিে িরকাররর সিসভন্ন কাযচক্ররির 

কথা উরেখ কররন। সিসন আরও িরলন, “আসি আশা কররিা এনআইএইচআর প্লািাল প্েলথ সরিাচচ  প্িন্টার গরিষণার িািযরি অিংক্রািক 

প্রাগ প্িাকারিলায় নীসিসনিচারণ িোয়ক িথয ও রিাণ রদান কররি পাররি যা আিারদর প্কৌশলগি পসরকল্পনা ও সিিান্ত গ্রেরণ কারজ 

লাগরি ।  আিারদর িন্ত্রণালরয়র পক্ষ প্থরক আইসিসিসিআর,সি এিং এই প্িন্টাররক ররয়াজনীয় িোয়িা করা েরি । ”  

অনুিারন সিরশষ অসিসথ সেরিরি উপসস্থ্ি সেরলন, স্বাস্থ্যরিিা সিভারগর িম্মাসনি িসচি ি. প্িা. আরনায়ার প্োরিন োওলাদার এই গরিষণা 

প্িন্টাররর কাযচক্ররি প্দসশ-সিরদসশ সিসভন্ন রসিিান এিং সিসভন্ন িন্ত্রণালয় ও িংস্থ্ার িরিয প্য িেরযাসগিার প্ক্ষত্র বিসর েরয়রে িার রশংিা 



 

 
 

কররন। সিসন আশািাদ িযক্ত কররন পারস্পসরক িেরযাসগিািূলক এই কাযচক্রি প্দরশ অিংক্রািক প্রাগ রসিররারি কাযচকরী ভূসিকা রাখরি 

পাররি। 

স্বাস্থ্য অসিদপ্তররর অসিসরক্ত িোপসরচালক (পসরকল্পনা ও উন্নয়ন), অিযাপক িা: আেরিদুল কসির িম্মাসনি অসিসথর িক্তিয প্দন এিং 

অসিদপ্তররর অিংক্রািক প্রাগ সনয়ন্ত্রণ কিচিূসচ ও আইসিসিসিআর,সি-র এই উরদযারগর রশংিা কররন ।   

িাংলারদরশ আইসিসিসিআর,সি-র ি. আসলয়া নাসেরদর িত্ত্বািিারন এনআইএইচআর প্লািাল প্েলথ সরিাচচ  প্িন্টারটি পসরচাসলি েরি । নন 

কসিউসনরকিল সিসজজ কররাল প্রাগ্রাি, জনস্বাস্থ্য ররকৌশল অসিদপ্তর (সিসপএইচই), িাংলারদশ পাসন উন্নয়ন প্িািচ  (সিিসিউসিসি) 

প্িন্টারটির পসরচালনায় িোয়িা কররি এিং ঢাকা সিশ্বসিদযালয়, িাংলারদশ ররকৌশল সিশ্বসিদযালয় (িুরয়ট), ইরেসরয়াল করলজ অি লন্ডন, 

ইউসনভাসিচটি অি প্পাটচ িিাউথ, যুক্তরাজয কাসরগসর িোয়িা রদান কররি। 

উরবািনী কিচিূসচর আরগ িকারল অিংক্রািক প্রাগ এিং পসররিশগি পসরিিচ রনর ওপর একটি বিজ্ঞাসনক প্িসিনার অনুসিি েয়, প্যখারন 

ি. আসলয়া নাসেদ গ্রািীণ িাংলারদরশ উচ্চ রক্তচাপ সনয়ন্ত্ররণর জনয "প্কািরা-সিসপএি প্কৌশল" নারি একটি িাসি-করোরনন্ট 

ইন্টাররভনশন িরিল উপস্থ্াপন কররন।  

অিংক্রািক প্রাগ সনয়ন্ত্রণ কিচিূসচ সিভারগর লাইন সিররক্টর অিযাপক িা: প্িাোম্মদ প্রারিদ আসিন, অিংক্রািক প্রাগ সনয়ন্ত্রণ ও সচসকৎিার 

জনয িাংলারদশ িরকাররর গৃেীি সিসভন্ন কাযচক্রি িুরল িররন।  

বিজ্ঞাসনক প্িসিনারটি িভাপসিে কররন অিযাপক িা: প্িাোম্মদ প্রারিদ আসিন এিং অিযাপক সক্ররিাফার সিরলট, ইরেসরয়াল করলজ, 

লন্ডন; দয জজচ  ইনসিটিউট ফর প্লািাল প্েলথ, ইসন্ডয়ার প্িন্টার সিররক্টর ি. প্দিররশঠী রিীণ এিং অিযাপক িাশসফকুি িারলেীন, 

িাংলারদশ ররকৌশল সিশ্বসিদযালয়, িাুঁ রদর গুরুেপূণচ উপস্থ্াপনা রদান কররন।  

বিজ্ঞাসনক প্িসিনারর অিযাপক িা: প্িা: রুহুল আসিন, পসরচালক, িাংলারদশ প্িসিরকল সরিাচচ  কাউসিল (সিএিআরসি), প্িা: িাইফুর 

রেিান, িুপাসরনরটনসিং ইসঞ্জসনয়ার, জনস্বাস্থ্য ররকৌশল অসিদপ্তর এিং প্িা: সজয়াউল েক, পসরচালক, পসররিশ অসিদপ্তর, িাুঁ রদর িূলযিান 

িক্তিয রারখন। 

অনুিারন স্বাস্থ্য অসিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য ররকৌশল অসিদপ্তর, িাংলারদশ পাসন উন্নয়ন প্িািচ , ঢাকা দসক্ষণ সিটি করপচাররশন এিং ঢাকা উত্তর সিটি 

করপচাররশন, িাংলারদশ ইনসিটিউট অি প্িরভলপরিন্ট িাসিজ, িাংলারদশ একারিসি অি িারয়রিি, সিশ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্া, সিশ্বিযাংক, 

ইউসনরিফ, ওয়াটারএইি িাংলারদশ, প্েরলন প্কলার ইন্টারনযাশনাল, আইসিসিসিআর,সি, ঢাকা সিশ্বসিদযালয়, এিং িুরয়ট-এর রসিসনসিরা 

উপসস্থ্ি সেরলন। 
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