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এইডস দেশ এইচআইিভ/এইডেস আ া  রাগী বাড়েছ। ন ন রাগীেদর এক  বড় অংশ অিভবাসী কম  ও ত েদর পিরবােরর 
সদ । আেগ িঁক ণ চার ধরেনর জনেগা ীর মে  ন ন রাগী বিশ পাওয়া গেলও এই বছর সাধারণ মা েষর মে  সং মণ 
বেড়েছ। এই ত  সরকােরর। 

১৯৮৯ সােল বাংলােদেশ থম এইচআইিভেত আ া  রাগী শনা  হয়। এরপর থেক ১০, ২০, ১০০ বা ২০০ জন কের ন ন রাগী 
িতবছর শনা  হেয়েছ। ২০১৮ সােল ন ন রাগী বেড় দ িড়েয়েছ ৮৬৯ জেন। এইচআইিভেত আ া  হেয় থম এক রাগী মারা 

যায় ২০০০ সােল। ২০১৮ সােল একই রােগ েতর সং া ১৪৮। এ বছর ন ন আ াে র সং া এক হাজার ছািড়েয়েছ। তেব  
িক  কেমেছ বেল িনভরেযা   জািনেয়েছ। িব  এইডস িদবস উপলে  আজ রাববার ২০১৯ সােলর ন ন আ া , ত ও 
অ া  পিরসং ান কাশ করেব সরকার। া  অিধদ েরর জাতীয় এইডস/এস িড কম িচর জ  ব াপক মা. 
আখতা ামান থম আেলা ক বেলন, ‘ধারাবািহকভােব এইচআইিভেত আ া  ন ন রাগী এবং েতর সং া বেড়েছ। আেগ 

িঁক ণ গা ীর মে  ন ন রাগী বিশ পাওয়া যত। িক  এ বছর সাধারণ মা েষর মে  সং মণ বিশ দখা গেছ।’জািতসংেঘর 
এইচআইিভ/এইডসিবষয়ক িত ান ইউএনএইডেসর গত বছেরর া লন বলেছ, বাংলােদেশ এইচআইিভেত আ া েদর অ িমত 



সং া ১৩ হাজার। এর মে  সরকাির- বসরকাির পযােয় পরী ার মা েম ৬ হাজার ৪৫৫ জন শনা  করা হেয়েছ। শনাে র বাইের 
থাকা মা ষ িচিকৎসাও িনে  না, অ িদেক সং মেণর িঁক বািড়েয় চেলেছ। া  অিধদ েরর জাতীয় এইডস/এস িড কম িচর 
কমকতারা বলেছন, এইচআইিভ–আ া েদর ৫০ শতাংশ জােননই না য ত েদর এই রাগ হেয়েছ। য রা জােনন, ত েদর এক–

তীয়াংেশর বিশ িচিকৎসা নন না। আ া  ি েদর িনয়িমত ও ধ (অ াি েরে াভাইরাল) সবন করেত হয়, র  পরী া করােত 
হয়। তেব িচিকৎসা নওয়া ি েদর শারীিরক পিরি িত কী, সই ত  সরকােরর কােছ নই। এ িবষেয় ত  সংর েণর কাজ সেব 

 কেরেছ সরকার। িব  এইডস িদবস আজ। ন ন রাগীেদর একটা বড় অংশ অিভবাসী কম  ও ত র পিরবােরর সদ । সাধারণ 
মা েষর মে  সং মণ বাড়েছ। জাতীয় কম িচর লাইন িডের র অ াপক সািমউল ইসলাম থম আেলা ক বেলন, দেশ 
এইচআইিভ সং মেণর হার কম, মা   দশিমক  ১ শতাংশ। সং মেণর হার কম হেলও ঘনবসিত, অভ রীণ ও 
আ জািতক অিভবাসন এবং অসেচতনতার কারেণ এইচআইিভর িঁক রেয়েছ। পাশাপািশ পা বত  দশ ভারত, পািক ান, 
িময়ানমারসহ থাই া , মালেয়িশয়া, ইে ােনিশয়ায় এইচআইিভ সং মেণর হার অেনক বিশ হওয়ায় বাংলােদেশর িঁক রেয়েছ। 
 
অিভবাসীর পিরবার িঁকেত: ন ন রাগীেদর এক  বড় অংশ অিভবাসী কম । তেব অিভবাসীেদর পাশাপািশ ত র পিরবােরর 
সদ েদর মে ও সং মেণর হার বিশ। ২০১৮ সােল এইচআইিভেত আ া  ন ন রাগীেদর ৩০ শতাংশ িছল অিভবাসী কম  বা 
ত র পিরবােরর সদ ।েনায়াখালীর এক ি  িতন বছর মালেয়িশয়ােত কাজ শেষ ২০১৭ সােল দেশ িফের আেসন। িতিন থম 
আেলা ক বেলন, ২০১৮ সােল আ ীয়েক র  িদেত িগেয় জানেত পােরন, িতিন এইচআইিভেত আ া । িচিকৎসেকর পরামশ 
অ যায়ী ীেক পরী ার আওতায় নওয়া হেল জানা যায়, ীও আ া । ৩৫ বছর বয়সী এই ি  বেলন, ‘এইচআইিভর িবষেয় 
আেগ তমন জানতাম না। সেচতনতাও িছল না। িনেজর চেয় ী এই রােগ আ া  হওয়ায় বিশ খারাপ লাগেছ।’ বাংলােদেশর ায় 
এক কা  মা ষ িবেদেশ থােকন। ত েদর এক  বড় অংশ িমক িহেসেব কাজ কেরন ম ােচ । েদর কউ কউিবেদেশ িঁক ণ 
জীবন যাপন কেরন। কেয়ক বছর ধেরই দখা গেছ, অিভবাসীেদর কউ কউ এইচআইিভ–আ া  হেয় দেশ িফরেছন। মা. 
আখতা ামান বেলন, সেচতনতা কায ম জারদার করা স ব হেল অিভবাসীেদর আ া  হওয়ার িঁক কমেব। 

যৗনকম েদর িঁক: িবেশষ রা জািনেয়েছন, িশরায় মাদক হণকারী, নারী যৗনকম , সমকামী/ ষ যৗনকম  এবং িহজড়া—এই 
চার ধরেনর জনেগা ীর মে  এইচআইিভ/এইডেসর িঁক বিশ। ইউএনএইডেসর এক সা িতক িতেবদন বলেছ, সাধারণ মা েষর 
চেয় যৗনকম েদর এইচআইিভ/এইডেসর িঁক ২১ ণ বিশ। 

বাংলােদেশ এক লােখর বিশ নারী যৗনকম  আেছ। তােদর মে  িকেশারীেদর িঁক সবেচেয় বিশ। েয়াজেনর সময় অেনেক 
র া লক ব া িনেত পাের না। যৗনকম েদর িনেয় সরকােরর এইচআইিভ িতেরাধ কায ম অ ল উে খ কের সভ  

িচলে েনর এইচআইিভ/এইডস কম িচ ব াপনা ও বা বায়েনর উপপিরচালক িমজা মই ল ইসলাম বেলন, যৗনকম েদর কােছ 
থেক সবা হীতােদর মে  কনডম বহােরর েয়াজনীয়তা িনেয় সেচতনতা বাড়ােত হেব। 

মাদকেসবীেদর অব া ভােলা হে : ঢাকা শহেরর মাদকেসবীেদর মে  একসময় এইডেসর সং মণ ব বিশ দখা দয়। িশরায় 
মাদকেসবীেদর ২৭ শতাংশ এইচআইিভ–আ া  বেল শনা  হয়। জন া  িবেশষ রা পিরি িতেক ‘ঘনী ত মহামাির’ 
বেলিছেলন। জাতীয় কম িচর লাইন িডের র অ াপক সািমউল ইসলাম বেলন, ‘আ াে র হার ১৫ শতাংেশর িনেচ নেম এেসেছ। 
পিরি িতর উ িত হে ।’ তেব জাতীয় কম িচ স কভােব চলেছ না বেল ম  কেরেছন ভাইরাস িবেশষ  ও ব ব  শখ িজব 
মিডেকল িব িব ালেয়র সােবক উপাচায অ াপক নজ ল ইসলাম। িতিন বেলন, ‘কম িচ স ক থাকেল বা স কভােব 

বা বািয়ত হেল িশরায় মাদকেসবীেদর মে  সং মেণর হার ৫ শতাংেশর িনেচ থাকত। এ ছাড়া সাধারণ মা েষর মে  সং মেণর 
য কথা শানা যাে , তা বড় ধরেনর আশ ার ইি ত দয়।’ 


