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ডা. েমা. আশরাফুল হক

HIV/AIDS pথম ধরা পেড় sাধীন কে ােত 1920 সােল, যখন িশmাি  েথেক মানুেষর শরীের তা ছিড়েয়
পেড়। 1970 দশেক তা মহামাির আকার ধারণ কের আশপােশর েদশ েলােত। িবকৃত েযৗনাচােরর কারেণ প

েথেক মানষু আkাn হয়। েসi , eখেনা চলেছ। eেত আkাnরা সবাi েয eকi রকম েযৗনাচাের িলp

হoয়ার কারেণ ভুkেভাগী হেয়েছ বা হেc, তা নয়। রেkর মাধয্েম eিট ছিড়েয় পড়েছ সমg িবে ।

বাংলােদেশ  pথম   AIDS েরাগী  ধরা  পেড়  1989  সােল।  তেব  eর  আেগi  িবে র  সামিgক  পিরিsিতর

িবেবচনায়  1985  সােল  sাsয্  মntণালয়   National  AIDS  Committee  (NAC)  গঠন  কের।  ধমর্ীয়

aনশুাসেনর  জনয্  eিট  কখেনাi  আমােদর  েদেশ  মহামাির  আকার  ধারণ  কেরিন।  তেব  দািরdয্  o  ucহাের
জনসংখয্া  বিৃdর  ফেল  আনুপািতক  কমর্সংsােনর  aভাব,  িল ৈবষময্  iতয্ািদর  কারেণ  eিটেক  eেকবােরi
িনমূর্ল করা সmব হয়িন।

UNAIDS-eর 2018 সােলর তথয্ aনসুাের েদেশ pাpবয়s  o িশ েদর আkােnর সংখয্া pায় 14 হাজার,
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যার মেধয্ 15 বছেরর oপেরর পু ষ েরাগীর সংখয্া pায় আট হাজার 700, মিহলার সংখয্া চার হাজার আট
শর েবিশ eবং িশ র সংখয্া pায় 500। নতুনভােব আkাn েরাগীর সংখয্া pায় eক হাজার 500, যার মেধয্

পু ষ eক হাজার, মিহলা েরাগীর  পাঁচ শর িকছু কম eবং িশ  eক শর কম। pিত হাজার

HIV আkােnর  সংখয্া  <0.01  জন। pিতবছর   AIDS-eর  কারেণ  িশ েদর eiডস  হoয়ার  সংখয্াo  েবশ

আত জনক, যা pায় চার হাজার 500 জন।

আkাn 14 হাজােরর মেধয্ পাঁচ হাজার 100 জন তােদর বতর্ মান িচিকৎসা aবsা সmেকর্  jাত, বািকরা
uদাসীন বলা চেল।

েযৗনকমর্ীর সংখয্া আনুমািনক eক লাখ 14 হাজার pায়, যার মেধয্  HIV িবষেয় জােন 31.2 শতাংশ, কনডম
বয্বহার কের 66.7 শতাংশ, HIV সেচতনতা pgােম aংশgহণ কের 15.2 শতাংশ, িসিফিলেস আkাn 2.1
শতাংশ।

পু ষ-পু ষ েযৗনতায় আkাn pায় eক লাখ eক হাজার 700, কনডম বয্বহার কের pায় 45.8 শতাংশ, 

HIV pgােম aংশgহণ কের 4.4 শতাংশ, িসিফিলেস আkাn 1.1 শতাংশ pায়।

িশরাপেথ iে কশন িনেয় থােক pায় 33 হাজার 100 জন, যার মেধয্ 26.8 শতাংশ তােদর  HIV িবষয়ক
aবsান সmেকর্  জােন eবং তােদর মেধয্ 34.9 শতাংশ েলাক কনডম বয্বহার কের েযৗনিমলেনর সময়।

তৃতীয়  িলে র  সংখয্া  pায়  10  হাজার  200,  যার  মেধয্  কনডম  বয্বহার  কের  41.1  শতাংশ  pায়,   HIV

pgােমর anভুর্ েkর সংখয্া pায় 33.3 শতাংশ।

HIV সংkাn jান রেয়েছ 15 েথেক 24 বছেরর েমেয়েদর মেধয্ 12.7 শতাংেশর, আর েছেলেদর মেধয্ রেয়েছ
14.4 শতাংেশর।

েযসব কারেণ আমােদর েদেশ eর িবsার হয় তার মেধয্ রেয়েছ—1. েপশাদার রkদাতা : দঘুর্টনা েহাক বা
কািkত aপােরশেনi  েহাক, নানা কারেণ আমােদর  রেkর  pেয়াজন  হয়  ৈদনিnন জীবেন।  রেkর  েকােনা

িবকl েনi। রkদােনর িবষেয় আমােদর uদাসীনতার কারেণ রেkর aভাব সব সময়i েথেক যায়, dারs

হেত  হয়  aনয্জেনর। ei  সুেযাগিট েনয়  েপশাদার  রkদাতারা। 2.  সিঠক েযৗন িশkার aভাব  : আমােদর
িশkাsেরর েয পযর্ােয় সিঠক েযৗন িশkা েদoয়া uিচত েসi sের আমরা েসিট pেয়াগ করেত পাির না নানা
কারেণ। ফেল eিট হেয় থােক িনিষd িজিনস। মানেুষর aদময্ িkয়া হেলা িনিষd িজিনেসর pিত আকষর্ণ।
আকিষর্ত িজিনসিট িনবtৃ করেত aেনেকi িবকৃত পেথ েযেত k া েবাধ কের না। 3. ধমর্ীয় িশkার দবুর্লতা :

ধমর্ীয়  িশkা  মানষুেক  সিঠক  পেথ  পিরচািলত  কের।  েসi  ধমর্ীয়  িশkা যাঁরা  েদেবন  তাঁেদর  সিঠক  jান  o

utকৃ  চিরেtর  aিধকারী হেত  হয়। েসi  sানিটেত  ঘাটিত থাকেল  তার  পিরণাম হয়  ভয়াবহ। মােঝমেধয্

পtপিtকায় তারi pকাশ আমরা েদখেত পাi। 4. জnিনেরাধক বয্বহাের uদাসীনতা : শারীিরক িমলেনর

মাধয্েম eিট ছড়ােনার ঝঁুিক থােক সবেচেয় েবিশ। িমলেনর সময় তাi কনডম বয্বহার করা uিচত। িকn
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aেনেকi েভেব থােক eিট বয্বহাের তৃিp আেস না িঠকমেতা, তাi uদাসীনতা েদখায় eিট বয্বহাের। েযেহতু
ei  েরােগর pাথিমক  লkণ  pকািশত  হয়  গতানুগিতেকর  েচেয়  েবশ  েদিরেত,  তাi  সবর্নাশ  না হoয়া পযর্n
aেনেকi সিঠক পেথ আেস না। 5. বয্ব ত iে কশন সিঠকভােব ংস না হoয়া : িশরাপেথ যারা iে কশন

েনয় তারা সাধারণত সহেজ pাপয্ িসির  বয্বহার কের। আজকাল ফােমর্িসেতo েদদার iে কশন েদoয়া হয়।
েসi িসির  সিঠকভােব ংস না কের সাধারণ বেজর্ য্র মেতা েফেল েদoয়া হয়। eমনিক সব হাসপাতােলo

eসব বজর্ য্ সিঠক uপােয় ংস করা হয় না। ফেল যারা আবজর্ না পির ার কের তােদর কােছ eিট সহেজi

েপৗঁেছ যায়। িকছু লােভর আশায় তারা েস েলা িবিk কের েদয় aথবা িনেজরাi বয্বহার কের, যিদ তারা েসi

কয্াটাগিরর  হেয়  থােক।  ফেল  ছিড়েয়  পেড়  জীবাণু  eকজেনর  শরীর  েথেক  aনয্জেনর  কােছ।  6.  uc
জnহােরর সে  আনপুািতক কমর্সংsােনর aভাব : কমর্সংsােনর aভােবর কারেণ aেনেকi েযৗনকমর্ীর পেথ
পা বাড়ায় েযেহতু িবনা পুঁিজেত আয় সmব। eসব েযৗনাচাের আkাn হেc aেনেকi। 7. িবেনাদেনর aভাব :

আমােদর  েদেশ  িবেনাদেনর  েযসব sান  রেয়েছ  তার  েবিশর  ভাগi  সামথর্য্বানেদর  জনয্।  িনmিবtেদর  জনয্

বলেত েগেল িকছুi েনi। িবেনাদন ছাড়া মানষু সুs থাকেত পাের না। িবেনাদেনর জনয্i aেনেক জিড়েয় পেড়

aৈবধ পেথ। 8. পযর্াp িচিকৎসাসামgীর aভাব : েয মাtায় আমােদর েদেশ ei েরােগ আkাn েরাগীেদর

িচিকৎসাসামgী pেয়াজন, তার aভাব সব সময়i িকছু না িকছু েথেকi যায়। ফেল িচিকৎসা চলমান aবsা

েথেক sl মাtা হেলo ঝের পেড় eবং আেগর মেতা েরাগ ছড়ােত থােক। 9. বাsচুয্ত জনেগা ীর pভাব : 10

লkািধক েরািহ া আগমেন বতর্ মােন আমরা িবপযর্s। eসব জনেগা ীর েবিশর ভাগi তােদর েদেশ সামিgক

সুিবধাবি ত  িছল।  েরাগ  pিতেরাধ  kমতা  থাকা  েতা  দেূরর  কথা,  তােদর  aেনেকi  িবপjনক  মাtায়

েরাগাkাn। আেয়র সুিবধার aভােব তারা আমােদর েদেশর aেনেকর সে i নানাভােব শারীিরকভােব জিড়েয়

পড়েছ। ফেল লkয্মাtা aজর্ েন সমসয্া হেc সংি  সংsা েলার।

eiচআiিভ সmিকর্ ত জাতীয় pিতিkয়া েবশ কেয়কিট  আiন o েকৗশল dারা পিরচািলত হেc, eর মেধয্
রেয়েছ  : 1.  িনরাপদ  রk স ালন  আiন  (2002)।  2.  জাতীয়  eiচআiিভ  aয্াডেভােকিস eবং  েযাগােযাগ

েকৗশল (2005-2010)। 3. জাতীয় eসিটআi (ঝঞo) পিরচালনার িনেদর্ িশকা (2006)। 4.  রেkর সুরkার

জনয্ জাতীয় নীিত o েকৗশল (200)। 5. িভিসিটর  (VCT) জনয্ িনেদর্ িশকা (2008)। 6. িপeলeiচআiিভ 

(PLHIV)  হsেkেপর জনয্ জাতীয় eসoিপ (2009)। oষুধ বয্বহার eবং eiচআiিভর জনয্ জাতীয় kিত

hাস েকৗশল (2010-2022)। 7. eiচআiিভ/eiডস সmিকর্ ত ঝঃরমসধ eবং ৈবষময্ hাস সmেকর্  pিশkণ

ময্ানয়ুাল  (2010)।  8.  eiচআiিভ/eiডস   Stigma  eবং  ৈবষময্  টুলিকট  (2011)।  জাতীয়  aয্ািn-

েরে াভাiরাল  (ART) েথরািপ গাiডলাiনস (2011)। 9. eiচআiিভ/eiডস সmিকর্ ত সংেশািধত তৃতীয়

জাতীয়  েকৗশলগত  পিরকlনা  (সংেশািধত  :  2011-2012)।  10.  সংেশািধত  জাতীয়  eiডস  eম  aয্াn  i

(M&E)  পিরকlনা  (2011-2017)।  11.  িপeলeiচআiিভর   (PLHIV)  জনয্  জাতীয়  পুি  িনেদর্ িশকা

(2012)। 12. বাংলােদেশ eiডস pিতিkয়া hাসকারী শািsমলূক আiন সmিকর্ ত জাতীয় পরামশর্ (2013)।
13.  eiচআiিভ  eবং  জnগত  ভারিটেকল  াnিমশন  pিতেরােধর  জনয্  জাতীয়  িনেদর্ িশকা  িসিফিলস
(2013)।  14.  ঝঁুিকপূণর্  eবং  িবেশষত  ঝঁুিকর  মেধয্  েবিশর  ভােগর  জনয্  জাতীয়  eiচআiিভ  ঝঁুিক  hাস
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েকৗশল।  15.  বাংলােদেশ  eiচআiিভ  eবং  eiডেস  িকেশার-িকেশারীরা  (2013-2015)।  16.  আiিডiu
 (IDU) eবং  eফeসডািbu  (FSW) eবং  েযৗন  সংখয্ালঘুেদর  জনয্  প-iন-েসnার েলার  জনয্  eসoিপ
(SOP) (2010 eবং 2012)। 17. বাংলােদেশ জাতীয় eiচআiিভ pিতিkয়ার িল  মলূয্ায়ন (2014)। 18.

dত য্াক েকৗশল েলার জনয্ িবিনেয়ােগর েkেt : eiচআiিভেত িবিনেয়ােগর িবকl েলােক pাধানয্ েদoয়া।
19.  2030  সােলর  মেধয্  eiডস  েশষ  করেত  বাংলােদেশ  pিতিkয়া  (2015)।  20.  বাংলােদেশ  eiচআiিভ

pিতিkয়ার জনয্ িল িভিtক সিহংসতা েমাকােবলার জাতীয় েকৗশল (2017-2022)। 20.  াগ বয্বহার eবং

eiচআiিভর জনয্ জাতীয় kয় hাস েকৗশল (2017-2022)।

মলূ pিতবnকতা  যিদo eiচআiিভর জনয্ বাংলােদশ uবর্র েkt েদশ িহেসেব িবেবিচত নয়, তবু  দািরdয্,
aিতিরk জনসংখয্া, িল ৈবষময্ iতয্ািদর কারেণ ঝঁুিক েথেকi যায়।

HIV েমাকােবলায় েযসব সমসয্া রেয় েগেছ তার মেধয্ রেয়েছ—1. uদাসীনতা েরাগিটর পিরণিতর িবষেয়
েযেহতু  েরােগর  লkণ  তtkণাtভােব  পিরলিkত  হয়  না।  2.  ধমর্ীয়  মলূয্েবােধর  ঘাটিত।  3.  ধমর্ীয়

uপাসনালয় েলার  মেধয্o  মানিসক  pবিৃtর  ঘাটিত।  4.  সুs  িবেনাদেনর  hাস।  5.  আকাশ  সংsৃিতর

েনিতবাচক  pচার।  6.  েযৗন  িনযর্াতন  মারাtক  আকার  ধারণ  করা।  7.  পিততােদর  uপযুk  পুনবর্াসেনর

বয্বsা পযর্াp না থাকা। 8. আiেনর বয্বহােরর uদাসীনতা। 9. পাঠপিরkমায় সিঠক েযৗন িশkা সিঠকভােব

uপsাপেনর aভাব। 10. েকান sােন েগেল সিঠক তথয্ পাoয়া যােব, েসিটর pচােরর ঘাটিত। 11. িচিকৎসা

েকাথায় েকাথায় পাoয়ার সmাবনা রেয়েছ, েসi িবষেয় জানার aভাব। 12. লয্াব পরীkার সুিবধা পযর্াp না

থাকা। 13. ভাiরাস পরীkার সুিবধা সব সময় চলমান না থাকা। 14. িকছু েkেt সমnেয়র ঘাটিত pভৃিত।

eসব সমসয্া সমধােনর সহজ রাsা েবর করা েগেল AIDS িদবেসর eবােরর pিতপাদয্ Communities make

the differenceসাথর্ক করা সmব হেব বেল িব াস করা যায়।

েলখক : াnিফuশন েমিডিসন িবেশষj

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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