
 

ে�স িব�ি� 

য�া িনয়�েণ ব�মুখী পদে�প �েয়াজন – ইউএসএআইিড’র 
অথ �ায়েন পিরচািলত েফেলািশপ গেবষণার ফলাফল 

গেবষণায় েদখা েগেছ েয, বাংলােদেশ কায �করভােব য�া েমাকােবলায় ��িনং এবং েকস ফেলা-
আপ, ভাচ� �য়াল েকয়ার ও িড�জটাল �া��, কিমউিন�ট পয �ােয় সেচতনতা ব�ৃ� এবং �া��েসবা 
কম�েদর �িশ�েণর িদেক আরও মেনােযাগ েদওয়া �েয়াজন। 

ঢাকা, ২৫ আগ� ২০২২: আইিসিডিডআর,িব পিরচািলত ইউনাইেটড ে�টস এেজ�� ফর 

ই�ারন�াশনাল েডেভলপেম� (ইউএসএআইিড) অ�ালােয়� ফর কমব�া�টং �টিব ইন বাংলােদশ 

(এিস�টিব) কায ��ম আেয়া�জত এক�ট অনু�ােন আজ েফেলা গেবষকব�ৃ তােঁদর য�া িবষয়ক 

গেবষণার �াথিমক ফলাফল ত� েল ধেরন। 

উ� অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ড. মু: আেনায়ার েহােসন হাওলাদার, সিচব, 

�া�� েসবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়। আরও উপি�ত িছেলন িমস িমরা�া 

েবকেমন, ইউএসএআইিড’র জনসংখ�া, �া�� ও পু�� দ�েরর ভার�া� পিরচালক; ডা. তাহিমদ 

আহেমদ, িনব �াহী পিরচালক, আইিসিডিডআর,িব এবং ডা. েফরেদৗসী কাদরী, িসিনয়র িডের�র, 

ইনেফকসাস িড�জেসস িডিভশন, আইিসিডিডআর,িব 

ডা. আ�জজরু রহমান শারাক, এমিবিবএস, এমিপএইচ, িবএসএমএমইউ ঢাকায় বসবাসকারী ঔষধ 
�িতেরাধী য�া েরাগীেদর পিরবােরর সদস�েদর মােঝ ঔষধ সংেবদনশীল এবং ঔষধ �িতেরাধী 
য�ার �াদুভ�ােবর উপর তারঁ গেবষণার ফলাফল উপ�াপন কেরন। নেভ�র ২০২০ েথেক 

অে�াবর ২০২১ সােলর  মেধ� পিরচািলত এই �স-েসকশনাল প�িতর গেবষণায় িতিন ঢাকায় 

৯৩ জন ঔষধ-�িতেরাধী য�া েরাগীর পিরবােরর েমাট ৩৫৫ জন সদস�েদর সা�াৎকার 

িনেয়েছন। গেবষণায় পাওয়া যায়, ৯.৯% পিরবােরর সদস�েদর য�ার ল�ণ িছল এবং 

পরবত�কােল ৬.৭% জেনর য�া ধরা পেড়। উে�খ� েয, ঔষধ �িতেরাধী য�া েরাগীর পিরবােরর 

১৭৮ জন সদস�েক ��িনং কের ১ জন য�া েরাগী পাওয়া েগেছ। 

ডা. ফািরহা আলম িমিহকা, এমিবিবএস, এমিপএইচ, িবএসএমএমইউ ঢাকার িনিদ�� এলাকায় 

ফুসফুসীয় য�া িনয়�ণ পিরেষবার উপর েকািভড-১৯ মহামারীর �ভাব িবষয়ক গেবষণার 
ফলাফল ত� েল ধেরন। িতিন ছয়�ট উপেজলা �া�� কমে�ে�র �া��েসবাদানকারী ও য�া েরাগীেদর 
সা�াৎকার িনেয়েছন এবং ২০২১ সােলর নেভ�র-িডেস�র সময়সীমার মেধ� সংগহৃীত তথ�-

উপাে�র িভি�েত এক�ট �স-েসকশনাল গেবষণা স�� কেরন। গেবষণায় েদখা যায় েয, 

েকািভড-১৯ এর কারেণ য�া ��িনং উে�খেযাগ�ভােব �ভািবত হয় (১৬%-৩৫%)। েসবা�হীতারা 

লকডাউেনর কারেণ স�ৃ পিরবহন সংকট (৯৫%) এবং েকািভড-১৯ এ আ�া� হবার ঝঁুিকর 



 
িবষয়েক �ধানতম সমস�া িহেসেব উে�খ কেরন। অন�িদেক, পয �া� �া��েসবাদানকারীর অভাব, 

কােজর চাপ ব�ৃ� এবং েকািভড-১৯ েরােগ আ�া� হওয়ার িবষয়�েলা �া��েসবাদানকারীেদর 

জন� চ�ােল� িহেসেব েদখা েদয়।  

ঢাকায় িশ� য�া সনা�করেণর �িতব�কতার িবষেয় গেবষণা কেরন ডা. েমাঃ ইমিতয়াজ 

উ��ন, এমিবিবএস, এমিপএইচ, িনপসম। এক�ট েকায়ািল�ট�টভ গেবষণায় িতিন য�া আ�া� 

িশ�, তােদর িপতামাতা এবং �া��েসবাদানকারী সবিমিলেয় ৩২ জেনর সা�াৎকার িনেয়েছন। 

গেবষণায় েদখা েগেছ, সামা�জক ও �চিলত ি�গমা, ভ�ল ধারণা এবং িশ� য�া স�েক� �ােনর 

অভাব, অ�ত�ল ক��া� ইনেভি�েগশন, েরাগ িনণ �েয় সীমাব�তা, অপয �া� �া��েসবাদানকারী 

এবং অথ �ৈনিতক সীমাব�তা িশ� য�া সনা�করেণর বাধা�েলার মেধ� অন�তম।  

মমতাজ েবগম, এমিপএইচ, িনপসম �া��েসবা কম� এবং েরাগীেদর মােঝ ঔষধ �িতেরাধী য�া 

িবষয়ক �ান ও মেনাভাব স�িক�ত গেবষণা উপ�াপন কেরন। ২০২১ সােলর জানুয়ারী েথেক 

িডেস�র সময়সীমার মেধ� সংগহৃীত তথ�-উপাে�র িভি�েত িতিন এক�ট �স-েসকশনাল গেবষণা 

স�� কেরন। এই গেবষণায় িতিন ২৩২ জন ব���র সা�াৎকার িনেয়েছন, যার মেধ� ১০১ জন 

�া��েসবা কম� ও ১৩১ জন েরাগী। সমী�ায় েদখা েগেছ েয, ৯৩% িচিকৎসক ঔষধ �িতেরাধী 

য�া িবষয়�ট স�েক� ভাল �ান রােখন। আর �ায় ৬৯% নাস � এবং ৮২% েরাগী এই িবষয় 

স�েক� েমাটামু�ট �ান রােখন।  

অনু�ােন ড. মু: আেনায়ার েহােসন হাওলাদার আইিসিডিডআর,িব পিরচািলত এিস�টিব েফেলািশপ 

উেদ�ােগর �শংসা কেরন এবং গেবষকেদর তােদর �েচ�ার জন� সাধবুাদ জানান। িতিন বেলন, 

"আজেকর উপ�ািপত গেবষণা�েলা েথেক আমরা েদখলাম, গেবষণা করার পাশাপািশ গেবষণাল� 

ফলাফল আমােদর কায ��মসমূেহ বা�বায়ন করা কতটা ���পূণ �। এর মাধ�েম েটকসই উ�য়ন 

ল��মা�া অজ�ন ও বাংলােদেশর য�া পিরি�িতর উ�য়ন স�ব হেব।" 

িমস িমরা�া েবকেমন তারঁ ব�েব� বেলন, "য�ােক িঘের অেনক সামা�জক ভ�ল ধারণা/ি�গমা 

রেয়েছ। য�া িবষেয় সেচতনতা ব�ৃ�, সনা� ও িচিকৎসার মাধ�েম য�ায় মৃত� �হার কমােনা যায়, 

তা এই গেবষণা�েলােত উেঠ এেসেছ।  েকািভড-১৯ এর ভ�াকিসন, িচিকৎসা, এ িবষয়ক নানা 

গেবষণা ও নত�ন �ান উ�াবন - এ সবই স�ব হেয়েছ েকািভড-১৯ পিরি�িতর �িত আমােদর 

���ােরােপর ফেল। য�ার ে�ে�ও এসব ফলাফল পাওয়া েযেত পাের যিদ য�া িনমূ �েল পয �া� 

িবিনেয়াগ, আ�হ ও মনেযাগ েদয়া যায়। " 

ডা. তাহিমদ আহেমদ েফেলােদর কােজর �শংসা কেরন এবং তােদর গেবষণাল� ফলাফেলর 

উপর ���ােরাপ কেরন। িতিন বেলন, "এই েফেলাশীপ�ট  �া��েসবায় কম �রত েপশাজীিবেদর 



 

য�া গেবষণায় উদ্বু� করেত সহায়তা করেছ। উেদ�াগ�ট ত�ণ গেবষকেদর স�মতা ব�ৃ�েত 

কাজ করেছ যােত ভিবষ�েত তারঁা সত�ভােব িচিকৎসা গেবষণা করেত পাের।" 

আইিসিডআর,িব পিরচািলত ইউএসএআইিড’স এিস�টিব, িবএসএমএমইউ এবং িনপসম-এর 

সমি�ত উেদ�ােগ চারজন �াতেকা�র িচিকৎসক/িশ�াথ�েদর য�া িবষয়ক গেবষণা/িথিসস 

স�ে�র জন� এই েফেলািশপ �দান করা হয়। এই উেদ�াগ�ট য�া স�িক�ত গেবষণার জন�  

নত�ন �জে�র গেবষকেদর এক�ট অনন� সুেযাগ সৃ�� কেরেছ। অনু�ােন জাতীয় য�া িনয়�ণ 

কম �সূিচ, ইউএসএআইিড, িবএসএমএমইউ, িনপসম, গণমাধ�ম, আইিসিডিডআর,িব এবং 

বাংলােদেশ য�া িনেয় কম �রত িবিভ� �িত�ােনর �িতিনিধব�ৃ উপি�ত িছেলন। 

# #  

স�াদক বরাবর 
ইউএসএআইিড’স অ�ালােয়� ফর কমব�া�টং �টিব ইন বাংলােদশ (এিস�টিব) 

ইউনাইেটড ে�টস এেজ�� ফর ই�ারন�াশনাল েডেভলপেম� (ইউএসএআইিড)-এর অথ �ায়েন 

এবং আইিসিডিডআর,িব পিরচািলত ইউএসএআইিড’স এিস�টিব কায ��েমর ল�� হল য�া 

শনা�করেণর হার ৯০ শতাংেশ উ�ীত করা ও য�ার িচিকৎসার সাফল� ৯০ শতাংেশর উপের 
ধের রাখা। এই কায ��ম�ট য�া শনা�করণ ও িচিকৎসার জন� িশ�েদর েরাগসমূেহর সমি�ত 

ব�ব�াপনা (আইএমিসআই)-এর মাধ�েম িশ� য�া শনা�করণ, �া��েসবা েক�সমূেহ এক�টভ 

েকইস ফাই��ং প�িতর মাধ�েম িশ� ও �া�বয়�েদর মােঝ য�া শনা�করণ, ইত�ািদ উেদ�াগ 

পিরচালনা কের। েযেহত� ওষুধ �িতেরাধী য�া বাংলােদেশ এক�ট সমস�া, তাই এর শনা�করণ 

ও িচিকৎসা �দানও এই কায ��েমর অ�ভ� ��। এছাড়াও েদশ েথেক য�া আ�াে�র সংখ�া 

কমােনার লে�� এই কায ��েমর আওতায় য�ার �িতেষধক িচিকৎসাও �দান করা হে�। 

ইউএসএআইিড  

মািক�ন সরকার ১৯৭১ সাল েথেক বাংলােদশেক ৮ িবিলয়ন ডলােররও েবিশ উ�য়ন সহায়তা �দান 
কেরেছ। �িত বছর ইউএসএআইিড বাংলােদেশর মানুেষর জীবনযা�ার উ�িতর জন� �ায় ২০০ 

িমিলয়ন ডলার �দান কের থােক খাদ� িনরাপ�া ও অথ �ৈনিতক সুেযাগ স�সািরত করা, �াে��র 

এবং িশ�ার উ�িত, গণতাি�ক �িত�ান এবং অনুশীলেনর �চার, পিরেবশ র�া, এবং জলবায়ু 

পিরবত�ন পিরি�িতর সে� খাপ খাওয়ােনার জন�। 

# # # 

িব�ািরত জানেত েযাগােযাগ ক�ন:  
ডা. পল দা� 
িচফ অফ পা�ট�, ইউএসএআইিড’স এিস�টিব 
ে�া�াম অন এমা�জ�ং ইনেফকশন, ইনেফকসাস িড�জেসস িডিভশন, আইিসিডিডআর,িব 



 
েমাবাইল: ০১৭১২৭৬২৪৬২  
ইেমইল : paul.daru@icddrb.org 
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