
এইডস নির্মলূে প্রল োজি জিগলের অংশগ্রহে 

সসনেিো আক্তোর 

 

সরকোর প্রনিটি মোনুলের স্বোস্থ্যলসবো নিনিি করলি বদ্ধপনরকর। সরকোর সেকসই উন্ন ি েক্ষ্যমোত্রোর (এসনডনজ) 

এইচআইনি/এইডস নবে ক েক্ষ্য অর্োূৎ ২০৩০ সোলের মলে সেশ হলি এইডস সরোগটি নির্মেূ করোর জন্য জোনিসংলের নিকে 

প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। িোই সরকোলরর পোশোপোনশ আমরো সকলে নমলে ঐকযবদ্ধিোলব কোজ করলে নির্োূনরি সমল র মলে আমরো এইডস 

নির্মেূ করলি সক্ষ্ম হব। 

 

নবলের অন্যোঅন্য সেলশর সোলর্ িোে নমনেল  ১ নডলসম্বর  বোংেোলেলশ নবে এইডস নেবস পোেি কলর আসলে। 

নবেব্যোপী ১৯৮৮ সোে সর্লক নবে এইডস নেবস পোেি করো শুরু হ । ঠিক িোর পলরর বেলর সেলশ প্রর্ম এইচআইনি পনজটিি 

সরোগী শিোক্ত হ । নবেব্যোপী নেবসটি পোেলির উলেশ্য হলেো এইচ.আই.নি িোইরোলসর সোলর্ েড়োই কলর যোরো সেঁলচ আলেি 

িোলের নেলক সোহোলের হোি বোনড়ল  সেও োর পোশোপোনশ এইডস আক্রোন্ত হল  যোরো মোরো সগলেি িোলের স্মরে করোর জন্য। 

মোিবোনর্কোলরর নবিোজি, ববেম্য এবং উলপক্ষ্ো এইচ.আই.নি জ  করোর সক্ষ্লত্র অন্তরো । এবোলরর ও োর্ল্ূ এইডস নেবলসর র্মে 

নর্ম বো প্রনিপোদ্য নবে “ পুটিং আও োরলসেিস্ টু দ্যো সেস্ট: আনচনিং ইকু োনেটি এন্ড ইন্ড এইচআইনি”। সহজ বোংেো  বেলি 

সগলে সবোইলক সেলস্টর আওিো  আিলি হলব। সমিো অজিূ কলর এইচ.আই.নি সশে বো নির্মেূ করলি হলব। এই সরোগ সম্পলকূ 

সলচিিিো বিনর করো এবং প্রনিলরোলর্ যর্োযর্ পেলক্ষ্প গ্রহে করো। নবলে প্রো  সোলড় চোর সকোটির সবনশ মোনুে এই িীরবেোিক 

জীবোণু নিল  সেঁলচ আলে। অর্চ এর মে এক সকোটির সবনশ মোনুে জোলিই িো িোর শরীলর িীরব েোিক িোইরোসটি রল লে। 

 

  এইডলসর পুলরো িোম অযোকু োড ূইনমউলিো সডনিনসল নি নসলরোম, যোর অর্ ূহলে দুবেূ শোরীনরক সরোগপ্রনিলরোর্ ব্যবস্থ্ো, 

যো সরোগী নিলজই অজিূ কলরলে। এইডস সরোগটির জীবোণুই হলে িোইরোস। এই িোইরোলসর সংনক্ষ্প্ত িোম এইচআইনি, যোর পুলরো 

িোম হলেো নহউম্যোি ইনমউলিো িোইরোস। এই িোইরোস এক প্রকোর জীবোণু, যো ব্যোকলেনর ো সর্লকও সেোলেো এবং সোর্োরে 

মোইলক্রোলকোপ নেল  সেখো যো  িো। প্রযুনক্তর উৎকলেরূ যুলগ নবেবোসী এ সরোগ নিল  দুনিন্তো ও আিঙ্কগ্রস্ত। কোরও শরীলর 

এইচআইনি আলে নক িো, িো বোইলর সর্লক সবোঝো যো  িো। শুধু রক্ত পরীক্ষ্ো কলর এ িোইরোলসর সংক্রমে সম্পলক ূনিনিি হও ো 

যো । এইডলসর িোইরোস দ্বোরো সংক্রমে হও োর কি বের পর এইডস হলব, িোর সকোলিো নিনেষূ্ট সম সীমো সিই। কল ক মোস 

নকংবো ১০-১৫ বেলরর মলে এই সরোগ সেখো নেলি পোলর। িলব নবনিন্ন গলবেেো  সেখো সগলে, এইচআইনি আক্রোন্ত ব্যনক্তলের 

মলে শিকরো ৭৫ জলির ১০ বেলরর মলেই এইডস হল লে। এই িীরব েোিলকর জন্ম  সকোর্ো , কীিোলব, িো নিল  এখিও 

নবজ্ঞোিীলের মলে চেলে নবিক।ূ িলব গলবেেো কলর সমোেোমুটি একেো নসদ্ধোলন্ত আসো সগলে সয, পঞ্চোলশর েশলক আনিকোর প্রিযন্ত 

অঞ্চলে েনরদ্র কৃেক সেনের মলে প্রর্ম এ সরোগ নবস্তোর েোি কলর। এরপর েোে ও সত্তলরর েশলক পৃনর্বীর অন্যোন্য অঞ্চলেও নকছু 

নকছু এইডলসর জীবোণু েনড়ল  পসড়। সকোলিো সকোলিো গলবেলকর মলি, মে আনিকোর এক প্রকোলরর সবুজ বোিলরর সেলহ সবপূ্রর্ম 

এইডস বো এইচআইনি িোইরোলসর উপনস্থ্নি সেখো যো । 

 

  পরীক্ষ্ো-নিরীক্ষ্ো এবং নচনকৎসোর সক্ষ্লত্র সোর্োরে মোনুলের জন্য অসমিো দূর কলর সব র্রলির সুলযোগ সুনবর্ো নিনিি 

করলি হলব। অসোলম্যর সমোনপ্ত িো েেোলি পোরলে এইডস বো এইচ.আই.নি সশে বো নির্মেূ করো যোলব িো। এইচ.আই.নি িোইরোস 

একজি সর্লক অন্যজলি েনড়ল  পড়লি পোলর রক্ত সঞ্চোেি, এইচ.আই.নি আক্রোন্ত সুই এবং সযৌি সম্পলকরূ মোেলম। এেোড়োও 

এইচ.আই.নি বহিকোরী মনহেো সর্লক গিোূবস্থ্ো  এবং প্রসবকোেীি সমল  িোর সন্তোলির নিকে এ িোইরোস নবস্তোর েোি করলি 

পোলর। এইডস িখিই হ  যখি এইচ.আই.নি সংক্রমলির কোরলে কোলরো সরোগপ্রনিলরোর্ ব্যবস্থ্ো িষ্ট হল  যো । প্রকৃিপলক্ষ্ 

এইডলসর সকোলিো সুনিনেষূ্ট েক্ষ্ে সিই। সেশ ও স্থ্োিলিলে এইডলসর েক্ষ্লের পোর্কূয সেখো যো । এইডলসর নকছু সোর্োরে েক্ষ্ে 

সযমি অলিক নেি বো বোরবোর জ্বর হ , নকন্তু সকোলিো সুনিনেষূ্ট কোরে খ ুঁলজ পোও ো যো  িো, অনিনরক্ত অবসোে, শরীলরর ওজি দ্রুি 

হ্রোস পোও ো, নেম্ফগ্রনি ফুলে ওঠো, শুকলিো কোনশ, েোসকষ্ট, হোলড়র জস ন্টগুলেো ফুলে র্োকো, েি েি নবনিন্ন সরোগ সযমি যক্ষ্মো, 

নিউলমোনি ো, প্রস্রোলবর প্রেোহআক্রোন্ত হও ো। এ েোড়ো েীেনূেি ডো নর োর সমস্যো, যো স্বোিোনবক নচনকৎসো  সকোলিোক্রলমই িোলেো 

হ  িো, দৃনষ্টশনক্তর প্রখরিো কলম যোও ো, িীব্র মোর্োব্যর্ো ইিযোনে ও অন্যোন্য আরও নকছু েক্ষ্ে, যো শরীলরর সরোগ প্রনিলরোর্ 

ক্ষ্মিো কলম সগলে নবে টিলক নিলেশূ কলর। িলব কোরও মলে এসব েক্ষ্ে সেখো নেলেই িোর এইডস হল লে বলে নিনিি হও ো 

যোলব িো, নকন্তু ঝুঁনকপূে ূব্যনক্তলের মলি রোখলি হলব, এসব েক্ষ্ে সেখো নেলেই নবেম্ব িো কলর নচনকৎসলকর শরেোপন্ন হলি হলব। 

 

  অসলচিিিো, সঠিক দৃনষ্টিনির অিোব, সুস্থ্ জীবলির অনুশীেি িো করোেোই এ সরোলগর প্রর্োি ঝুঁনক। সুনিনেষূ্টিোলব 

সযসব উপোল  এইচআইনি েড়োলি পোলর, িো হলেো এইচআইনি বো এইডস আক্রোন্ত সরোগীর রক্ত বো রক্তজোি পেোর্ ূঅন্য সকোলিো 

ব্যনক্তর সেলহ পনরসঞ্চোেি করলে; আক্রোন্ত ব্যনক্ত কর্তকূ ব্যবহৃি  টুর্ব্রোশ, সু ুঁচ, নসনরঞ্জ, ছুনর, সেড বো ডোক্তোনর কাঁনচ সম্পূে ূ

জীবোণুমুক্ত িো কলর অন্য সকোলিো ব্যনক্ত ব্যবহোর করলে; আক্রোন্ত ব্যনক্তর অি অন্য ব্যনক্তর সেলহ প্রনিস্থ্োপি করলে; এইচআইনি 

বো এইডস আক্রোন্ত মোল র মোেলম (গিোূবস্থ্ো , প্রসবকোলে বো সন্তোলির মোল র দুর্ পোিকোলে); অনিনিক ও অনিরোপে সযৌিনমেি 

করলে; সমকোমী, বহুগোমী ব্যনক্ত এবং বোনেনজযক ও িোসমোি সযৌিকমীর সলি অরনক্ষ্ি সযৌিনমেলির মোেলম এ সরোগ েড়ো । 

একই নসনরলঞ্জর মোেলম বোরবোর মোেকদ্রব্য গ্রহে; এইচআইনি আক্রোন্ত নবনিন্ন সেলশর সলি নিনবড় সিৌলগোনেক অবস্থ্োি, েীে ূ

সীমোন্ত এেোকো এবং এিোলবই নবনিন্ন সেলশ আসো-যোও ো  উপলরোক্ত উপোল  এইচআইনি েড়োলিোর আশঙ্কো র্োলক। েনমক 

অনিবোসি ও মোিব পোচোলরর িলে এইডস আক্রোন্ত জিগলের সেলশ গমিোগমি এ সরোলগর ঝুঁনক বোড়ো ; সলবোূপনর এইচআইনি 

সম্পলক ূসলচিিিো ও িলের অিোলব সরোগটি েড়োলিোর ঝুঁনক র্োলক। 



 

  এইচ.আই.নি সংক্রমে সর্লক কযোলপোনসস সোরলকোমো িোমক কযোিোর হলি পোলর। কযোলপোনসস সোরলকোমো ত্বলক, মুলখ, 

অলে অর্বো েোসিোেীলি হলি পোলর। এইডস নেলম্ফোমোর সোলর্ সংযুক্ত র্োকলি পোলর। নেলম্ফোমো এক র্রলির কযোিোর যোর সোলর্ 

সেি রক্তকনিকো জনড়ি। িোর মোলি এই ি  সয, মুলখর এবং শরীলরর েক্ষ্েসর্মহ সেখো নেলেই সকউ এইচ.আই.নি আক্রোন্ত 

হল লে বো এইডস সরোগ আলে এমিটি িোবো সমোলেও ঠিক ি । এলক্ষ্লত্র নচনকৎসক প্রল োজি মলি করলে  প্রল োজিী  পরীক্ষ্ো 

করলি নেলি পোলর। এইচ.আই.নি পরীক্ষ্োর িেোিে পলজটিি হও োর অর্ ূএই ি  সয  এইডস সরোগ হল  সগলে। এমি অলিক 

মোনুে সেখো সগলে যোরো এইচ.আই.নি পলজটিি নকন্তু অলিক বের িোলের সকোলিো েক্ষ্েই সেখো যো নি। িোই এ র্রলির সকোলিো 

সমস্যো  অবশ্যই নচনকৎসলকর পরোমশ ূগ্রহে করো উনচি। অলিলকর মলে নকছু নবেল  নবভ্রোনন্ত র্োলক এইডলসর নবস্তোর নিল । িো 

হলেো বোয ়ু, পোনি, খোদ্য, মশো, মোনে বো সপোকোমোকলড়র কোমলড়; এইডস সরোগীর সোঁ ো  বো স্পলশ,ূ হাঁনচ, কোনশ, থুথু বো েোস-

প্রেোলসর মোেলম, করমেিূ, একই েলর বসবোস, সমেোলমশো, চেোলিরো ও সখেোধুেো করলে; আক্রোন্ত ব্যনক্তর ব্যবহৃি পো খোিো, 

বোর্রুম, সবনসি, র্োেোবোসি, গ্লোস, নবেোিো, বোনেশ ইিযোনে ব্যবহোর করলে এইচআইনি েড়োলিোর সকোলিো সম্ভোবিো এলকবোলরই 

সিই। এইডস সরোগীর নচনকৎসো  কিবূ্যরি নচনকৎসক, িোস ূও অন্য স্বোস্থ্যকমীরোও ঝুঁনকমুক্ত। হোসপোিোলে এইডস আক্রোন্ত িনি ূ

সরোগীর আশপোলশ অন্য সরোগীলের ও এইডস েড়োলিোর ঝুঁনক সিই। বোংেোলেলশ এইডস সংক্রনমি হল লেি ১৪ হোজোর জি। এলেলশ 

আক্রোন্ত কম হলেও ঝুঁনক সবনশ। পোেূবিী সেলশ িোরি ও নম োিমোর এ সরোলগর উচ্চঝুঁনকলি। সবলূশে পনরসংখ্যোি অনুযো ী, সেলশ 

সমোে শিোক্ত সরোগীর বলড়ো একটি অংশ সরোনহিো জিলগোষ্ঠীর। সবনকছু নবলবচিো  এইচআইনির সংক্রমে রুখলি সেলশর 

নবমোিবন্দর, সিৌবন্দর ও স্থ্েবন্দলর নিনিংল র িোনগে নেল লেি সংনিষ্টরো। সংনিষ্টরো বেলেি, প্রোেেোিী এই সরোগ প্রনিলরোলর্ 

সরকোনর-সবসরকোনরিোলব সযমি উলদ্যোগ নিলি হলব সিমনি িোগনরকলের মলেই বোড়োলি হলব সলচিিিো। বোংেোলেলশর 

প্রনিলবশী িোরি ও নম োিমোর উচ্চঝুঁনকর সেশ। িোলের সলি এলেলশর ব্যবসো ীসহ সোর্োরে মোনুলের িোিোরকম সযোগোলযোগ 

আলে। িোই জিলগোষ্ঠী সলচিি িো হলে এই ঝুঁনক এড়োলিো সম্ভব হলব িো। 

 

  বোংেোলেশ পনরসংখ্যোি বুযলরোর (নবনবএস) িেমলি, সেলশর ২৮ েশনমক ৫ শিোংশ িোরীই এইডস নবেল  অবগি 

িি। অবশ্য এইডলসর অন্তি একটি বোহক সম্পলক ূঅবগি ৭১ েশনমক ৫ শিোংশ িোরী। ৩৬ শিোংশ িোরী সবগুলেো বোহক 

সম্পলক ূঅবগি। পাঁচ বের আলগ ২০১৬ সোলে এ হোর নেে ২৯ শিোংশ। অর্োূৎ বোহক সম্পলক ূিোরীলের মলে সলচিিিোর হোর 

সবলড়লে ৭ শিোংশ। যনেও ৮-১০ শিোংশ বোড়োলিোর পনরকল্পিো নেে সরকোলরর সলচিিিো, বোড়োলিোর সক্ষ্লত্র কোনিি হোলর 

প্রবৃনদ্ধ িো হও ো  িোরীলের মলে এইডস সংক্রমলের ঝুঁনক বোড়লে বলে মলি কলর সরকোনর সংস্থ্ো নবনবএস। স্বোস্থ্য অনর্েপ্তলরর 

জোিী  এইডস/এসটিনড কলরোে (এিএএসনস) সপ্রোগ্রোলমর িেোনুযো ী, ২০২০ সোলের িলিম্বর সর্লক ২০২১ সোলের িলিম্বর পযনূ্ত 

সেলশ ১২ েোখ ৯১ হোজোর ৬৯ জলির এইচআইনি/এইডস শিোক্তকরে পরীক্ষ্ো হল লে। আলগর বের এ সংখ্যো নেে প্রো  ১৩ েোখ 

৩২ হোজোর ৫৮৯। ওই প্রনিলবেলি বেো হ , সেলশ গি বের িতুিিোলব এইচআইনি সংক্রনমি ৭২৯ জলির মলে পুরুে ৪২০ জি, 

িোরী ২১০ ও র্তিী  নেলির জিলগোষ্ঠী ১২ জি। গি এক বেলর িতুি আক্রোন্তলের মলে সোর্োরে জিলগোষ্ঠীর ১৮৬ জি (২৬%), 

সরোনহিো ১৮৮ জি (২৬%), নবলেশলিরি প্রবোসী ও িোলের পনরবোলরর সেস্য ১৪৪ জি (২০%), ইিলজকশলির মোেলম নশরো  

মোেক গ্রহেকোরী ৬১ জি (৮%), িোরী সযৌিকমী ১৭ জি (২%), সমকোমী ৬৭ জি (৯%), পুরুে সযৌিকমী ৫৩ জি (৭%) ও 

ট্রোিলজন্ডোর ১৩ জি (২%) রল লেি।  নবনবএস জনরলপ উলঠ এলসলে, সেলশ ১৪ হোজোলররও সবনশ এইডস সরোগী শিোক্ত হল লেি। 

নচনকৎসোর আওিো  এলসলেি ৮৪ শিোংশ। 

 

নবেব্যোপী আধুনিক ওষুর্ ও নচনকৎসো ব্যবস্থ্োর উদ্ভোবলির িলে এইডলস আক্রোন্ত হলেও মৃতুযহোর অলিক কলম এলসলে। এখি 

সঠিক সমল  নচনকৎসো সপলে এইডস আক্রোন্ত হলেও েীেনূেি সেঁলচ র্োকো সম্ভব। বোংেোলেলশর জোিী  এইডস/এসটিনড কলরোে 

নবিোলগর িে অনুযো ী, এইডলস আক্রোন্ত হও োর পর সরোগীলের নচনকৎসোলসবোর আওিো  নিল  আসোর হোর প্রনিবের 

বোড়সে। জোনিসংলের চোনহেো অনুযো ী, এইডস আক্রোন্তলের নচনকৎসো সসবো  নিল  আসোর জন্য েক্ষ্য হলে অন্তি ৯৫ শিোংলশ 

নিল  আসো। আগোমী পাঁচ বেলরর মলে এই েক্ষ্য অজিূ করলি হলব এবং এ েলক্ষ্য বোংেোলেশ প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। এইডস সরোলগর 

নবরুলদ্ধ সলচিিিো বোড়োলি কোজ করলে সরকোর। বোংেোলেলশ সরকোনরিোলব এইডলসর নচনকৎসোলসবো সে ো হ । এইডস শিোক্ত 

করোর জন্য সোরোলেলশ ২৭টি সকন্দ্র রল লে আর নচনকৎসোলসবো সে ো হ  ১১টি সকন্দ্র সর্লক। বোংেোলেলশর সরকোনর বক্তব্য 

অনুযো ী, যোলের শরীলর এইডস শিোক্ত হল লে, িোলের নচনকৎসোর আওিো  নিল  আসসি পোরলে। সংক্রনমিলের মলে রল লেি 

িোরী ও পুরুে সযৌিকমী, সমকোমী, যক্ষ্মো আক্রোন্ত ব্যনক্ত, প্রবোসী েনমক, হোসপোিোলে প্রসব সসবো নিলি আসো মো ও সরোনহিো। 

এইডলসর নচনকৎসোর জন্য হোসপোিোলে িনি ূহলি হ  িো। সবনশরিোগ সরোগী বোনড়লি সর্লক নচনকৎসো সিি। িলব িোলের নির্োূনরি 

সকন্দ্র সর্লক নি নমি ওষুর্ সরবরোহ করলি হ  এবং নচনকৎসলকর সলি সযোগোলযোগ রোখলি হ । বড়সের সক্ষ্লত্র মুলখ খোও োর 

ওষুর্ আর নশশুলের জন্য নসরোপ সে ো হস  র্োলক। িলব কোরও যনে এইডলসর পোশোপোনশ অন্য সকোলিো শোরীনরক জটিেিো র্োলক, 

িোহলে িোর হোসপোিোলে িনি ূহল  সসই সরোলগর নচনকৎসো নিলি হলব। 

 

বাঁচলি হলে শুধু জোিলেই হলব িো, অন্যলক জোিোলিোর মোেলম সোমোনজক সলচিিিো সৃনষ্টর েলক্ষ্য একলযোলগ কোজ করলি হলব। 

এইচ.আই.নি সংক্রোন্ত প্রল োজিী  পরীক্ষ্োর আওিো  সবোইলক আিলি হলব। অসমিো দূর করলি হলব এবং এইডস নির্মেূ করলি 

হলব। সকলের সনিনেি প্রলচষ্টো , স্বোস্থ্যখোলি রূপকল্প ২০৪১ বোস্তবো লির মোেলম সবকূোলের সবলূেষ্ঠ বোঙোনে জোনির নপিো 

বিবন্ধু সশখ মুনজবুর রহমোলির স্বলের সসোিোর বোংেোলেশ গলড় সিোেোর  েোন ত্ব আমোর, আপিোর, আমোলের সবোর। 

# 

নপআইনড নিচোর 

 


