
��স িরিলজ
“আইিসিডিডআর,িব-র উ�াবন মানেুষর জীবন বাঁচায়” -
কানাডার আ�জ� ািতক উ�য়ন ম�ী হারিজত এস স�ন
ঢাকা, বাংলােদশ, ২৫ �ফ�য়াির ২০২৩: আজ, কানাডার আ�জ� ািতক উ�য়ন ম�ী মাননীয় হারিজৎ এস
স�ন,ঢাকার মহাখালীেত আইিসিডিডআর,িব ক�া�াস পিরদশ�ন কেরন । এই পিরদশ�েনর মাধ�েম িতিন
চার দশেকরও �বিশ সময় ধের আইিসিডিডআর,িব-র জীবন র�াকারী কাজ এবং কানাডার সােথ এর
অংশীদািরে�র িবষেয় অবগত হেলন।  তার সে� বাংলােদেশ িনযু� কানাডার মাননীয় হাইকিমশনার
িলিল িনেকালস এবং ��াবাল অ�ােফয়াস� কানাডার অন�ান� সদস�রাও িছেলন।

িন� ও মধ�ম আেয়র �দেশ বসবাসকারী �াি�ক ও সুিবধাবি�ত জনেগা�ীর িবিভ� জন�া�� সমস�ার
উ�াবনী ও সা�য়ী সমাধান �ত�� করার উে�েশ� মাননীয় ম�ীর এই সফর। ।আইিসিডিডআর,িব-র
িনব�াহী পিরচালক ড. তাহিমদ আহেমদ এবং �িত�ান�র ঊ��তন কম�কত� ারা তােক �াগত জানায় ।ড.
তাহিমদ আহেমদ তােক আইিসিডিডআর,িব-র কােজর িবষেয় এক� সংি�� িববরণ �দান কেরন যা
বাংলােদশসহ িব�ব�াপী ল� মানেুষর জীবন বাঁচােত সাহায� কেরেছ ।

মাননীয় ম�ী আইিসিডিডআর,িব-র ঢাকা হাসপাতােল িকছু সময় কাটান, �যখােন িতিন �িত�ােনর ��
খরেচর িবিভ� উ�াবন, ��তর িনউেমািনয়া এবং হাইেপাে�িময়ায় আ�া� িশ�েদর িচিকৎসার জন�
বাবল িসিপএিপ এবং ��াবাল অ�ােফয়াস� কানাডা কানাডার সহেযািগতায় পিরচািলত এক� �যৗন ও
�জনন �া�� ও অিধকার স�িক� ত কাউে�িলং �সবা - উ�ী� স�েক� জানেত পােরন । এছাড়াও িতিন
তৃতীয় িলে�র মানষুসহ �াি�ক এবং সুিবধাবি�ত স�দােয়র উপর আইিসিডিডআর,িব-র িবিভ� কাজ
স�েক�  অবিহত হন এবং কেয়কজেনর সােথ কথা বেলন।

মাননীয় ম�ী হারিজৎ এস স�ন আইিসিডিডআর,িব-র জীবন র�াকারী গেবষণা এবং উ�াবন �দেখ ম�ু
হেয় ভিবষ�েত �িত�ান�েক সহেযািগতা অব�াহত রাখার �িত�িত ব�� কেরন। িতিন বেলন, “আিম
আইিসিডিডআর,িব-�ত যা �দেখিছ তােত আিম খুবই ম�ু। এখােন �য উ�াবন�েলা হে� তা মানেুষর
জীবন বাঁচায়। �য িবষয়� আমােক সবেচেয় �বিশ ম�ু কেরেছ তা হল, এখানকার িব�ানী ও কম�রা
কানাডার িবিনেয়াগেক ব�বহার কের জ�ল িচিকৎসা সং�া� সমস�া�েলার সহজ সমাধান �বর করেছন
যা পৃিথবীর সবেচেয় সুিবধাবি�ত জায়গায়ও ব�বহার করা �যেত পাের। এছাড়াও, আিম সমানভােব ম�ু
�য তারা এখােন �য �ান অজ� ন করেছ তা পৃিথবীব�াপী ছিড়েয় িদে�। ”

ড. তাহিমদ আহেমদ আইিসিডিডআর,িব-র কােজর িবষেয় জানার আ�েহর জন� মাননীয় ম�ী হারিজৎ
এস স�েনর �শংসা কেরন এবং বেলন, “িবগত পয়ঁতাি�শ বছেররও �বিশ সময় ধের কানাডা আমােদর
অব�াহতভােব সহায়তা কের আসেছ, আমরা তােদর �িত কৃত�। এই সহায়তার ফেলই, আমরা
ধারাবািহক ভােব আমােদর গেবষণা করেত স�ম হেয়িছ, যা �ধুমা� বাংলােদেশর জন�ই ���পূণ� নয়,
বরং িবে�র অন�ান� িন� ও মধ�ম আেয়র �দশ�িলর জন�ও সমান ���পূন�। একসােথ কাজ কের
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আমরা িব�ব�াপী ল� ল� মানেুষর জীবন বাঁিচেয়িছ, যা কানাডা সহ আমােদর অন�ান� দাতােদর
দীঘ�েময়াদী সহায়তার ফেল স�ব হেয়েছ। ”

মাননীয় হাইকিমশনার িলিল িনেকালস আইিসিডিডআর,িব-র গেবষণা এবং উ�াবেনর �শংসা কেরন।
িতিন বেলন, “আইিসিডিডআর,িব এখােন �য ���পূণ� কাজ করেছ তা ল� ল� জীবন বাঁচাে�। আমরা
খাবার স�ালাইন, ডায়িরয়ার িচিকৎসায় িজে�র ব�বহার, ওরাল কেলরা ভ�াকিসন এবং বািথ�ং ম�ােটর
মেতা অনন� উ�াবন �দেখিছ। এ�েলা সহজ, কায�করী, সা�য়ী এবং বাংলােদেশ �তির। িক� এ�েলা
মানেুষর �াে��র ওপর সিত�ই অসাধারণ �ভাব �ফেল । আমরা এই িব�খ�াত উ�াবন�েলা �দেখ খুবই
আনি�ত, এবং আমরা গিব�ত �য কানাডাও আইিসিডিডআর,িব-র সােথ রেয়েছ।”

গেবষণা ছাড়াও, কানাডার সহায়তায় আইিসিডিডআর,িব ঢাকা এবং চাঁদপুেরর মতলব হাসপাতােল
বছের দইু লােখরও �বিশ �রাগীেক িবনামেূল� ডায়িরয়া এবং অপুি�র িচিকৎসা �দােন সহায়তা কের ।
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