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মারা গেসেন ১৪০০ জন 

গেসে এইিে গরােী ১২ গেসে ১৫ হাজার 

 

এইচআইডি পসজটিি গরােীসের েসে ডচডেৎেে ও েম মচারীরা িাসো ব্যবহার েরসেন না বসে গবে অডিস াে পাওয়া গেসে। 

তাসেরসে অবসহো েরা হসে গেন্টারগুসোসত। এমন অডিস াে েসরসেন কুডমল্লার এেজন গরােী। এইচআইডি পসজটিি এই গরােী 

োডব েসরসেন, তাসে আসে এডিেম-এন ওষুধ ডেসতা েরোর। ওই ওষুধটি গেসয় ডতডন োরীডরেিাসব িাসো অনুিব েরসতন। ডেন্তু 

েম্প্রডত তাসে ওষুধটি না ডেসয় ল্যাম্পডিন নাসমর ওষুধ ডেসেন, এসত তার েরীডরর ডেন ডেন দুব মে হসয়  াসে। এডিেম-এন ওষুসধর 

েংেট বসে কুডমল্লা গমডিসেে েসেজ ও হােপাতাে ের্তমপক্ষ জাডনসয়সে। ২০০৩ োসে কুসয়সত  ান ‘ে’ অদ্যাক্ষসরর ওই গরােী।  

কুসয়সত এে েড়ে দুর্ মটনাই তার জীবসনর োসো অধ্যায় গনসম আসে। দুর্ মটনার পর েরীডরর গেসে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তেন অসনে 

রসক্তর প্রসয়াজন গেো গেয়। ওই েমসয় বহু গোে রক্ত ডেসয় তাসে বাঁডচসয় তুসেন। ডেন্তু এেন গেঁসচ গেসেও মৃত। শুধু  তার এোর 

নন, পডরবাসরর ডতনজনই এেন এইচআইডি পসজটিসি আক্রান্ত। প্রেসম তার েরীসর এই গরাে ধরা পসড়। ডতডন জানান, তার মসন হসে 

ওই রক্ত গেসেই তার েরীসর এইচআইডি পসজটিসি বাো গেঁসধসে। এরপর ধারাবাডহেিাসব তার স্ত্রী এবং ৯ বেসরর েন্যা েন্তানও 

এই গরাসে আক্রান্ত। ২০০৯ োসে গেসে ডিসর আসেন এই যুবে। ২০১৫ োসে তার এই গরাে ধরা পসড়। এরপর গেসে ডচডেৎো ডনসে 

পডরবারটি। তার আসরা বড় এে গেসে ও গমসয় রসয়সেন। তারা িাসো আসেন বসে ডতডন উসল্লে েসরন। েংডিষ্টরা জানান, গেসের 

২৩টি গজো গবডে এইিে  ঝুঁডেসত রসয়সে। ১৯৮৯ োে গেসে এ প মন্ত ৬ হাজার ৫৫৪ জনসে এইচআইডি ডহসেসব ডচডিত েরা 

হসয়সে। এই প মন্ত মারা গেসে ১৪০০জন। বাংোসেসে মাসে এেজন এইিে আক্রান্ত গরােীর ডপেসন েরোসরর েরচ ২০ গেসে ২৫ 

হাজার টাো। গেসো বের ১০২০ জন নতুন গরােী েনাক্ত হসয়সেন। এর মসধ্য ১০৫ জন রডহো। মারা গেসেন ১২৭ জন।  গ েব গজো 

এইিে-এর ঝুঁডেসত এগুসো হসে- ঢাো, োজীপুর, নারায়ণেঞ্জ, মুন্সীেঞ্জ, ময়মনডেংহ, ডেসোরেঞ্জ, বডরোে, পটুয়াোেী, চট্টগ্রাম, 

েক্সবাজার, কুডমল্লা, চাঁেপুর, ডেসেট, গমৌেিাবাজার, ডেনাজপুর, রাজোহী, বগুরা, পাবনা, ডেরাজেঞ্জ, খুেনা, বাসেরহাট,  সোর, ও 

োতক্ষীরা।  

 

সূত্র জানায় জানান, বতমমাসন গেসে ডচডেৎো গেবা ও এইচআইডি েনাক্তেরণ ো মক্রম েরোডর ১২টি হােপাতাসের মাধ্যসম 

পডরচাডেত হসে,  ার মসধ্য ৪টি েরোডর হােপাতাে গেসে এইিে আক্রান্ত গরােীসের ডবনামূসল্য ওষুধ েরবরাহ েরা হসে। 

এইিে  ডনসয় োজ েসরন এমন এেটি েংেঠন ‘আোর আসো গোোইটির’ পডরচােে হাডববা আক্তার। ডতডন জানান, োতা 

েংস্থাগুসোর ডেছু েংখ্যে বাংোসেসে এ েংক্রান্ত অে মায়ন বন্ধ েসর ডেসয়সে। এেন েরোডর হােপাতাসে এই ব্যাপাসর োজ েরসে। 

এর গবডে আর ডেছু বেসত রাডজ হনডন ডতডন।  এইিে ডনসয় োজ েসরন অপর আসরেটি েংেঠন ‘মুক্ত আোে বাংোসেে’। এই 

েংেঠনটি ৫টি  গেসে পরীক্ষা ডনরীক্ষা েসর এই গরােী েনাক্ত েসর।  

 



জাডতেংসর্র এইিে ডবষয়ে োোর এে তথ্য মসত, োরা ডবসব ৩ গোটি ওপর মানুষ এইিে আক্রান্ত। ২০১৪ োসে ২০ োে প্রাপ্ত 

বয়স্ক ও ডেশু এইিে আক্রান্ত হসয়সে। ২০০০-১৪ োে প মন্ত এডন্ট      পৃষ্ঠা ১৭ েোম ৪ 

গরসরািাইরাে ডরটসমসন্টর মাধ্যসম ৭০ োে ৮০ হাজার এইিে আক্রান্ত মানুষসে বাঁচাসনা গেসে। ২০১৪ োসে ২ োে ২০ হাজার ডেশু 

নতুন েসর এইিে আক্রান্ত হসয়সে। ২০১৪ োসের এডন্ট গরসরািাইরাে ডরটসমসন্টর মাধ্যসম ১০ োে ৪০ হাজার ডেশু সুস্থ হসয়সে। 

২০১৪ োসে এডেয়া-প্যাডেডিে অঞ্চসে ৩ োে ৪০ হাজার মানুষ নতুন েসর এইিে আক্রান্ত হয়। ২০০০-১৪ োে প মন্ত নতুন েসর 

আক্রান্ত হওয়ার অনুপাসত  া ৩১ েতাংে েম। এইিে’র ডবরুসে প্রডতসরাধ ও জনেসচতনতা সৃডষ্টর েসক্ষে ডবব েমপ্রোয় ১৯৮৮ োে 

গেসে ডবব এইিে ডেবে পােন েসর আেসে। এ প মন্ত প্রায় ৩৫ ডমডেয়ন মানুষ এ মরণর্াডত গরাসে মৃতুেবরণ েসরসে ডবসব। 

 

 এইচআইডি ডনসয় োজ েসর জাডতেংসর্র েংস্থা ইউএনএইিে ২০১৮ োসের জানুয়াডরসত প্রোডেত প্রডতসবেসন বসেসে,  এডেয়ার 

গেেগুসোসত প্রাণর্াতী এইচআইডিসত আক্রান্ত হসয় মৃতুের র্টনায় বাংোসেসের অবস্থা ১০ম। তাডেোয় েীসষ ম রসয়সে িারত। 

 

মাইসগ্রেসনর মাধ্যসম বাংোসেসে এইিে ঝুঁডে বাড়সে। আন্তজমাডতে অে মায়ন, েরোডর-গবেরোডর অে মায়ন বাড়াসনার মাধ্যসম 

বাংোসেসের এইিে আক্রাসন্তর ঝুঁডে েমাসনার পাোপাডে ডচডেৎো ডনডিত েরা েম্ভব বসে এেব তথ্য তুসে ধসরন গেি দ্য 

ডচেসেসনর উপ-পডরচােে গেে মাসুদুে আেম। ডতডন আসরা বসেন, ২০১৪ োসে ৫০ েতাংে টাসে মট গ্রুপসে েিাসরসজর আওতায় 

আনার গচষ্টা োেসেও তা েম্ভব হয়ডন। োরা ডবসবর মসতা বাংোসেসেও টিডব গরাে গেসে এইিে হওয়ার ঝুঁডে রসয়সে। ১৭২টি 

গেন্টাসরর মাধ্যসম ১৪ হাজার মােোেক্ত, ২৮ হাজার ৬০০ গ ৌনেমী, ১ হাজার ১০৬ এইচআইডি আক্রান্তসে ডচডেৎো গেয়া েম্ভব 

হসয়সে। এইচআইডি আক্রান্ত গরােীসের েরোডর হােপাতােগুসোসত ডচডেৎো গেয়া হসে। েরোডর হােপাতােগুসোসত গরাে ডনণ ময় 

পেডতর েসে  ডে এইচআইডি পরীক্ষা েরার ব্যবস্থা যুক্ত েরা  ায় তাহসে এইচআইডি ডনণ ময় েরাটা আরও েহজ হসব।  েন 

বাংোসেসে এইচআইডি আক্রাসন্তর ঝুঁডে বাড়সে তেন অে ম বরাদ্দ েসম  াসে। 

 

এইিে েী এবং এইচআইডি েী: এইচআইডি এেটি িাইরাসের গোট নাম। ডহউসমন ইডমউসনা গিডিডেসয়ডন্স িাইরাে গেসে নাম 

হসয়সে এইচআইডি। এই িাইরােটা মানুসষর েরীসর েংক্রমণ হসেই গরাে হসয়  ায় না। েংক্রমণ হসয় গরাে হসত অসনে বের োসে। 

১০ গেসে ১৫ বের বা ২০ বের পর এই গরাে হয়। এজন্য  াসের এইচআইডি আসে, তাসের অসনসের গক্ষসত্র গোসনা গরাে গনই। এই 

এইচআইডি ইনসিেেসনর োরসণ  েন েতগুসো েক্ষণ েরীসরর মসধ্য গেো ডেসত শুরু েসর- গেটা জ্বর, ওজন েসম  াওয়া, 

িায়ডরয়া হওয়া, টিডব গরাে হওয়া। এইচআইডির োরসণ  েন মানুসষর মসধ্য এই গরােগুসো গেো গেয়, তেন এসে এইিে বসে। এর 

মাসন এইচআইডি পডজটিি গেউ হসেও তার মসধ্য এটি গেডরয়ার (বহনোরী) ডহসেসব োেসে, তেনই এটি গরাে নয়।  েন এটা 

গরাসে পডরণত হসে, তেন এসে আমরা এইিে বডে বসে ডচডেৎেেরা উসল্লে েসরন। বাংোসেসে ডরেোচােেসের মসধ্য এেটি 

েসবষণা চাডেসয় গেো গেসে, তাসের মসধ্য েতেরা ৯০ িাে গোে এইিে েীিাসব েড়ায় তা জাসন না।  

 

এেজন মানুসষর গেসে অন্য মানুসষর েরীসর এইচআইডি েীিাসব েড়ায়: এর ডতনটি পেডত রসয়সে। এই ডতনটির বাইসর গোসনা 

পেডত গনই। এেটি হসো, দুজন মানুসষর োরীডরে ডমেসনর মাধ্যসম হসে। ডিতীয়, ইনসজেেসনর মাধ্যসম হসত পাসর, ইনসজেেন 

 ডে গেয়ার েসর বা রক্ত গেয়ার মাধ্যসম হসত পাসর। ডতন নম্বর হসে, মাসয়র গেসে েন্তাসনর হসত পাসর। মা  ডে এইচআইডি 

পডজটিি হয়, তেন এটি হসত পাসর, তাও এর েম্ভাবনা খুব েম। ১০০ িাসের এে িােও নয়, েেডমে পাঁচ েতাংে েম্ভাবনা োসে। 

এই েেডমে পাঁচ েতাংসের মসধ্য পসড় গেসে েন্তানও এইচআইডি পডজটিি হসত পাসর। গ ৌন ো মক্রসমর মসধ্য নারী, পুরুষ, 

েমোমীসের মসধ্য েডড়সয় এইচআইডি েডড়সয় পড়ার হার গবডে বসে ডচডেৎেেরা জাডনসয়সেন।  

  

এ ব্যাপাসর স্বাস্থে অডধেপ্তসরর এইিে ডবষয়ে েম মসূডচর োইন ডিসরক্টর অধ্যাপে িা. োডমউে ইেোম মানবজডমনসে বসেন, এইিে 

গরােীর সুডবধা বৃডে েরা হসয়সে। তারা এেন ১২টি গেন্টার গেসে সুডবধা ডনসত পারসেন। ডপ্রসিনেন ওয়ােম এবং ডরটসমন্ট বা 

েনাক্তেরণ েসর ডচডেৎো গেয়া হসে। েরোর ডি ওষুধ ডেসে। মাসয়রা  াসত সুস্থ বাচ্চা ডেসত পাসরন, এমন েম মসূডচও রসয়সে 

তাসের। ডতডন জানান, গেসে এই প মন্ত আক্রাসন্তর েংখ্যা আনুমাডনে ১২ গেসে ১৫ হাজার। মারা গেসেন ১৪০০ জন। এই পডরডস্থডতসত 

অন্যান্য গেসের মসতা বাংোসেসেও আজ ডবব এইিে পােন েরা হসে। 

......... িডরে উডদ্দন আহসমে 

 


