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আইিসিডিডআর,িব-র পরবত  িনবাহী পিরচালক িনেয়াগ  

ঢাকা, ৩০ সে র, ২০২০: 

আইিসিডিডআর,িব-র আ জািতক বাড অফ াি জ ড. তাহিমদ আহেমদেক পরবত  
িনবাহী পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ দান কেরেছন। ড. আহেমদ ২০২১ সােলর ১ ফব্ য়াির 
িনবাহী পিরচালক পেদ েফসর েমে র লািভিষ  হেবন িযিন ২০১৩ সাল থেক দািয়  
পালন করেছন। 

িনেয়াগ াি র ব াপাের ম ব  করেত যেয় ড. আহেমদ কািভড-১৯ িবষেয় গেবষণােক 
সেবা  অ ািধকার দওয়ার িত িত ব  কেরেছন। িতিন বেলন, এই চলমান মহামারী 
জন া েক এিগেয় নয়ার ে  ব ািনক গেবষণায় িবিনেয়ােগর অপিরসীম েক 
িবেশষভােব মেন কিরেয় দয়।   

ড. আহেমদ তার গেবষণামূলক কাজ এবং িশ  অপু  রাধ ও এর সহজতর িচিকৎসা ব ব া 
স ােন পূণ অবদােনর জন  িব ব াপী ীকৃত। ব ািনক গেবষণায় তার অসামান  
অবদােনর জন  িতিন মািকন যু রাে র অ া ুেলটির পিডয়া ক অ ােসািসেয়শন, 
কমনওেয়লথ সাসাই ট ফর পিডয়া ক গ াে াএ ােরােলা জ এ  িনউ শন, এবং ভারতীয় 
পিডয়া ক অ ােসািসেয়শনসহ িবিভ  জন া  সং ার পদক পেয়েছন।  ২০১৮ সােল, ড. 

আহেমদ ইসলামী উ য়ন ব াংক ডেভলপেম  া ফমারস পু ােরর একজন িবজয়ী 
িহেসেব বাংলােদেশর মাননীয় ধানম ীর কাছ থেক পদক হণ কেরেছন। 

ড. তাহিমদ আহেমদ আইিসিডিডআর,িব-র ৬০ বছেরর গৗরবময় ইিতহােস থম বাংলােদশী 
িহেসেব িনবাহী পিরচালক পদেক অলংকৃত করেবন।  এ িবষেয় ড. আহেমদ বেলন, 
"আইিসিডিডআর,িব-র থম বাংলােদশী িনবাহী পিরচালক হওয়া িনঃসে েহ এক ট গৗরেবর 
িবষয়। আইিসিডিডআর,িব এক ট আ জািতক জন া  গেবষণা িত ান িহেসেব িছল এবং 
থাকেব।  আিম দিশ িবেদশী ৪,০০০ জেনরও অিধক কম র এক ট দলেক নতৃ  দওয়া এবং 

িত ান টেক পরবত  পযােয় িনেয় যাওয়ার সেুযাগ পেয় গিবত, যা আমােদর গেবষণার 
ব াি েক আরও িবস্তৃত করেব বেল আিম আশাবাদী। " 

ড. আহেমদ ১৯৮৫ সােল আইিসিডিডআর,িব- ত যাগদান কেরন। সমেয়র সােথ সােথ িতিন 
িবিভ  দািয় ভার পালন কেরেছন এবং ২০১৫ সােলর িডেস ের আইিসিডিডআর,িব-র 
িনউ শন ও ি িনক াল সািভেসস িবভােগর িসিনয়র িডের র িনযু  হন।  কািভড-১৯ 
মহামারীর  থেক িনবাহী পিরচালক েফসর জন েমে র িনেদশনায় ড. আহেমদ 
আইিসিডিডআর,িব-র ভার া  িনবাহী পিরচালক িহেসেব িত ানেক নতৃ  িদে ন।  
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সহকম েদর মেধ  ড. আহেমদ তারঁ দৃঢ় নিতকতা এবং ত ণ িব ানীেদরেক পৃ েপাষকতা 
দােনর জন  সমাদৃত।  

"ড. আহেমদ একজন িবিশ  িব ানী, িযিন িব  জন া  স দােয়র মেধ  বশ স ািনত", 
আইিসিডিডআর,িব-র বাড অফ াি েজর চয়ারম ান ন া  ওয়াই চং বেলন।  "আিম 
িন ত য তারঁ নতৃে  আইিসিডিডআর,িব বাংলােদশ ও বি ক জন া  ে  এবং 
মানেুষর া  সুিবধা উ য়েন িবেশষ ভূিমকা পালন করেব।" 

# 

ড. আহেমেদর সংি  জীবনী  

পু  িবষয়ক গেবষণায় ড. তাহিমদ আহেমদ একজন শীষ ানীয় িব ানী, এে ে  তার শ 
বছেরর অিভ তা রেয়েছ। তারঁ গেবষণা এবং এর বা বায়ন িশ েদর অপু , য া এবং 
ডায়িরয়া রােগর িচিকৎসা সহজ করার ে  পূণ অবদান রেখেছ।   ড. আহেমদ 
িশ েদর তী  অপু  ও ডায়িরয়া িচিকৎসায় এক ট ােটাকল তির কেরেছন যার ফেল 
হাসপাতােল ভিত িশ েদর ে  মতৃ র হার ৫০ শতাংশ াস পেয়েছ। এছাড়াও িতিন ানীয় 
খাদ  উপাদান িদেয় সহেজ ব বহারেযাগ  ( রিড-ট-ইউস) এক ধরেনর খাদ  তির কেরেছন যা 
তী  অপু  িতেরাধ ও িচিকৎসার জন  ব বহার করা হয়। িতিন অপু , আি ক রাগ এবং 
মানিসক িবকােশর মেধ  স ক িনেয় কেয়ক ট দেশ পিরচািলত ম ালিনউ শন -এে িরক 
িড জজ (ম াল-এড) কে র বাংলােদশ অংেশর ধান গেবষক।  িতিন িবড (বাংলােদশ 
এনভায়রনেম াল এে িরক িডসফানক্শন) গেবষণায় নতৃ  িদে ন, যা িশ েদর বৃ  রাধ 
বা াি ংেয়র পূণ কারণ পিরেবশগত নন-ইনেভিসভ বােয়ামাকার আিব ার করার চ া 
করেছ। ড. আহেমদ আেমিরকার স  লুইেসর ওয়ািশংটন িব িবদ ালেয়র ড. জফির 
গডেনর সােথ িমেল মাইে াবােয়াটা পিরচািলত স ূরক খাবার (মাইে াবােয়াটা িডেরে ড 
কমি েম াির ফুড - এমিডিসএফ) আিব ার কেরেছন - িশ েদর অপু েরােধ যা এক 
অিভনব আিব ার। এই আিব ার ট স ানজনক জানাল সােয় , ২০১৯ সােলর ব ািনক 
অ গিতর অন তম িহেসেব ীকৃিত িদেয়িছেলা। ড. আহেমদ িবল এ  মিল া গটস 
ফাউে শেনর সহায়তায় এমিডিসএফ িনেয় গেবষণা চািলেয় যাে ন। 

ড. আহেমদ পু  িবষেয় গেবষণা এবং িশ েণ বাংলােদেশর া  ম নালয়, িব  া  
সং া, ইউিনেসফ এবং আ জািতক পরমাণ ুশ  সং া এর সােথ ঘিন ভােব কাজ কেরন। 
আ জািতক জানাল এবং বইেয় তারঁ ৩৬০ ট ব  কািশত হেয়েছ। 

িশ া  

ড. তাহিমদ আহেমদ ঢাকার সই  গির হাই ু ল এবং নটরেডম কেলেজ থেক পড়ােশানা 
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শেষ ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ থেক এমিবিবএস িডি  অজন কেরন। িতিন েত 
বাংলােদেশর ামীণ এক ট া  কমে ে  কাজ কেরেছন এবং পের ১৯৮৫ সােল 
আইিসিডিডআর,িব- ত যাগদান কেরন। িতিন ঢাকা িশ  হাসপাতােল আবািসক িশ ণ 

হণ কেরন এবং পরবত কােল জাপােনর সকুুবা িব িবদ ালয় থেক  িপএইচিড অজন 
কেরন। ২০১৫ সাল থেক িতিন আইিসিডিডআর,িব-র িনউ শন ও ি িনক াল সািভেসস 
িবভােগর িসিনয়র িডের র িহেসেব দািয়  পালন করেছন। িতিন পু  ও খাদ  িনরাপ া িবষেয় 
গেবষণার পাশাপািশ আইিসিডিডআর,িব পিরচািলত িবে র সববহৃৎ ডায়িরয়ার হাসপাতাল-
ঢাকা হাসপাতালসহ অন ান  হাসপাতাল ও িচিকৎসােক  সমূেহর ত াবধান কেরন।  
কািভড-১৯ মহামারীর েতই িতিন আইিসিডিডআর,িব ক া ােস কািভড-১৯-এর পরী া 

ও িচিকৎসা ব ব া িত া কেরেছন। এছাড়াও, ড. আহেমদ ইউিনেসেফর সহেযািগতায় 
জারপূবক বা চ ত মায়ানমার নাগিরকেদর জন  আইিসিডিডআর,িব-র টকনােফ অবি ত 

ক া ােস ২০০ শয ািবিশ  এক ট কািভড-১৯ আইেসােলশন ও টেম  স ার িত া 
কেরেছন। 

কমে   

িব  া  সং ার পু  িবেশষ  পরামশদাতা দেলর সদস  িহসােব, ড. আহেমদ িশ েদর তী  
অপু  িচিকৎসায় িব ব াপী ব ব ত িনেদিশকা সংেশাধন কেরেছন। িতিন তী  অপু  
স িকত কাউ ল অফ িরসাচ অ া  টকিনক াল অ াডভাইস (কটসাম) আ জািতক িথ  
ট াে র একজন সদস । িতিন িশ েদর কেলরা রাগ ব ব াপনা িবষেয় াবাল টা  ফাস 
অন কেলরা কস কে াল ( জ টএফিসিস)- ক পরামশ দান কেরন। স িত ড. আহেমদেক 
দি ণ এিশয়ায় তী  অপু  কমােত গেবষণা ও কায েম পিরচািলত কািরগির উপেদ া 
পিরষেদর সহ-সভাপিতর পেদ িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। িতিন উগা া, সুদান, দি ণ  সদুান, 
লবানন, আফগািন ান, কে ািডয়া, মায়ানমার এবং উ র কািরয়ায় িশ েদর অপু  ও 

ডায়িরয়া রাগ ব ব াপনায় িবিভ  িশ ণ পিরচালনা কেরন। 

ড. আহেমদ ৫৪ ট কমনওেয়লথভ  দেশর িশ  পিরপাকত  িবেশষ েদর এক ট সংগঠন, 
পিডয়া ক গ াে াএ ােরাল জ অ া  িনউ শন (ক াপগান)-এর সভাপিত িছেলন। িতিন 
জমস িপ া  ু ল অফ পাবিলক হলথ, াক িব িবদ ালয়-এর  জন া  পু র েফসর 

এবং িসয়ােটেলর ওয়ািশংটন িব িবদ ালয়, ু ল অব াবাল হলেথর একজন এিফিলেয়েটড 
েফসর। 

অজন  

২০০৩ সােল বাংলােদশ িব ান একােডিম ড. তাহিমদ আহেমদেক মিডেকল সােয়ে  
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অসামান  কৃিতে র জন  ড. সুলতান আহেমদ চৗধুরী ণপদক দান কেরেছ। ২০১৮ সােল, 
ড.  আহেমদ ইসলামী ব াংক ডভলপেম  া ফমারস পুর ােরর একজন িবজয়ী িহেসেব 
বাংলােদেশর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার কাছ থেক পদক হণ কেরেছন।     

# 


