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অে#াবর ১৫, ২০২০ 

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর নমুনা সং1হ ও নমুনা পরী6ার মান  
িনেয় গেবষণার ফল =কাশ 

বাংলােদশ )হলথ ওয়াচ !দেশর 'নামধন, গেবষক ও গেবষণা 3িত6ােনর সহায়তায় !কািভড-১৯ িনেয় !বশ কেয়ক? গেবষণা কেরেছ। 
কেরানাভাইরােসর নমুনা সংEহ ও নমুনা পরীHার মান সংIাJ এই গেবষণা? কেরেছ !সাশ,াল !সMর ম,ােনজেমO ফাউেRশন। সংSার পেH 

গেবষণার ফলাফল উপSাপন কেরেছন ড. আবু মুহাVদ জািকর !হােসন। 

 
"কািভড-১৯ শনা- করার জন0 কেরানাভাইরাস-এর নমুনা সং8েহর :ণগত মান এবং আর@-িপিসআর পরীCা পDিতর 
িনরাপEা িনFপণ ও মূল0ায়ন করেত এই জিরপিভিEক গেবষণা@ করা হেয়িছল। গেবষণায় NাO0 অিধদSেরর অধীেন 
"মিডেকল কেলজ এবং "জলা ও উপেজলা পযVােয় NাO0েসবা কাযVWেমর সােথ জিড়ত িবিভZ [েরর ২৪ জন কমVকতV ার কাছ 
"থেক তথ0 "নওয়া হেয়েছ। এছাড়াও চার@ _দিনক সংবাদপ` ও চার@ "টিলিভশন চ0ােনল মিনটর কের সংিbc িবষেয় 
dচািরত তথ0 ও িভিডও সং8হ করা হেয়িছল। চারজন গেবষণা কমe মাঠ পযVােয়র তথ0-উপাE সং8হ কেরেছন এবং তারা 
কেরানাভাইরাস নমুনা সং8হ পDিতর িভিডও এবং ছিব তুেলেছন। 
 
গেবষণার ফলাফল+েলা িন./প: 
 
বাংলােদেশ মহামাির dাgভV ােবর "Cে` জাতীয় "রফােরল "কi িহেসেব আইইিডিসআর-এর দািয়j হেলা সংিbc কমVকতV ােদর 
dিশCণ "দওয়া এবং কেরানাভাইরােসর নমুনা সং8হ ও নমুনা পরীCার মান মিনটর বা নজরদাির করা। িকk dিতlান@ 
বাংলােদেশ মাচV  মােস কেরানাভাইরাস শনা- হওয়ার পর dথম এক মাস বািড় "থেক নমুনা সং8হ করা ও নমুনা পরীCার 
কােজই অত0m ব0[ সময় কা@েয়েছ। ফেল, সািবVকভােব dিশCণ ও নমুনা সং8েহর মান Cিত8[ হেয়েছ। নমুনা সং8েহর 
জন0 ব0বoত উপকরণ:েলার আদশV মান কী হেব তা pqেত rক করা হয়িন, উপকরণও পযVাS িছল না এবং অেনক সময় 
উপযু-ও িছেলা না। ফেল, সংগৃহীত নমুনা অেনকেCে` বািতল করেত হেয়িছল িকংবা পরীCায় ভুল ফলাফল িদেয়িছল। এই 
অবOায়, এিdল মাস "থেক pq কের জুন মাস পযVm সময়কােল অেনক ল0াবেরটির "টকিনিশয়ান "কািভড-১৯ আWাm 
হেয়িছেলন। এমিনেতই "মিডেকল "টকেনালিজtেদর সংখ0া মারাvকভােব কম িছল, তার উপর নতুন কের তােদর অেনেক 
"কািভড-১৯ আWাm হওয়ায় অেনক ল0াবেরটিরেত "কািভড-১৯ পরীCা করা বw কের "দয়া হেয়িছল। ফেল, ঢাকািভিEক 
ল0াবেরটির:েলার উপর পরীCা করার চাপ "বেড় িগেয়িছল এবং নমুনা পিরবহণ ও নমুনা পরীCা িবলিyত হেয়িছল। dাইেভট 
ডায়াগনিtক "সzার:েলা নমুনা সং8হ ও নমুনা পরীCার কােজ সরকাির dিতlানেক সহায়তা করেত তােদর ল0াব 
"টকেনালিজtেদর সরকাির dিতlােন কাজ করেত পাrেয়িছল। "দখা "গেলা "য, তারাও বািড় "থেক নমুনা সং8েহর িবষেয় 
খুব "বিশ আ8হ "দিখেয়িছল। 
 
pqেত পিরক{না করা হেয়িছল "য, "কািভড-১৯ লCণযু- ব0ি-েদর কাছ "থেক এবং "কািভড-১৯ িচিক! সার সােথ যু- 
NাO0েসবাদানকারী কাছ "থেক নমুনা সং8হ করা হেব িকk পরবতeেত িবনামূেল0 সকেলর কাছ "থেকই নমুনা সং8হ করা pq 
করা হেয়িছল। dিত@ উপেজলায় dায় ১০@ কের নমুনা সং8হ করার কথা থাকেলও "দখা "গেলা "কাথাও "কাথাও সংখ0া@ 
১১০ ছািড়েয় "গেছ। তেব, এই সংখ0া@ও িব} NাO0 সংOার মানদ~ অনুযায়ী নমুনা পরীCার "Cে` কম িছল। এিdল মােসর 
মাঝামািঝ সময় "থেক নমুনা পরীCার ল0াব:েলােত এেতা "বিশ সংখ0ক নমুনা সং8হ করা হেয়িছল "য, পরীCা করার জন0 
িবপুল পিরমােণ নমুনা জেম িগেয়িছল। ফল�িতেত, নমুনা পরীCার ফল "পেত অNাভািবকভােব "দির হেয়িছল। নমুনা সং8েহর 
কােজর সময়:েলা পযVm রCা করা যাি�ল না সম�য় হীনতার কারেণ। ফেল, অেনেক দীঘV কেয়ক ঘ�া অেপCা কেরও "শষ 
পযVm নমুনা না িদেয়ই বািড় িফের িগেয়িছেলন। নমুনা িদেয়িছেলন এমন অেনেকর rকানা:েলা ভুল ও অস�ূণVভােব িলিপবD 
করা হেয়িছল, যার জন0 মূলত দায়ী িছল নমুনা দাতােদর ই�াকৃতভােব "দয়া িমথ0া তথ0। 
 
"ম মােস সরকার নমুনা সং8হ ও নমুনা পরীCা করার কাজ সম�য় করার দািয়j dশাসেনর অিতির- মহাপিরচালক, 
এমএনিসএএইেচর লাইন িডের�র এবং এইচএমআইএস-এর সােবক পিরচালকেক হ[াmর কেরন। "কািভড-১৯ িনরামেয়র 
সং�া g'বার পিরবতV ন করা হেয়িছল। "রাগীেক "কািভড-১৯ মু- "ঘাষণা করার জন0 ি�তীয় ও তৃতীয়বার পরীCা করা অ-
বাধ0তামূলক "ঘাষণা করা হেয়িছল এবং নমুনা পরীCার জন0 এক@ মূল0 ধাযV করা হেয়িছল। এই ব0বOা:েলােত ধীের ধীের 
শৃ�লা আনা হেয়িছল। NাO0 অিধদSেরর পিরক{না "মাতােবক উপেজলা NাO0েকi:েলােত "কািভড-১৯ পরীCা করার 
ব0বOা চালু করা স�ব হয়িন এবং এখন পযVm িকছু "জলা হাসপাতােল "কািভড-১৯ নমুনা পরীCার য� িপিসআর "মিশন "নই। 



 

[ 

িকছু িকছু "Cে` িপিসআর "মিশন ও সরবরাহকৃত িকট:েলার মেধ0 িমল না থাকার মেতা ঘটনাও ঘেটেছ। সরকার এক পযVােয় 
"বসরকাির খােত "কািভড-১৯ এর আর@-িপিসআর পরীCা করার অনুমিত িদেল ঢাকায় অেনক:েলা ল0াবেরটির কাজ করেত 
pq কেরিছল। এর মাধ0েম ভােলা ব0বসার সুেযাগ _তির হওয়ােক হীন উে�েশ0 ব0বহার কের লাভবান হওয়ার জন0 "কািভড-
১৯ অিতমািরর মেধ0ই িকছু ব0ি- নমুনা সং8হ ও নমুনা পরীCার নােম ভুয়া িরেপাটV  িদেত pq কেরিছল। 
 
pqর িদেক, একটা সমেয় নমুনা সং8েহর কাr িহেসেব এমনিক ঝাড়ুর শলাকা/কাr ও চুেলর ি�েপর মাথায় তুলা লািগেয় 
ব0বহার করা হেয়িছল এবং সংগৃহীত নমুনা:েলা িনয়মহীনভােব পিরবহণ করা হেয়িছল। কখেনা কখেনা নমুনা এমনিক পিলিথন 
ব0ােগ িকংবা @উেব ভের ক0াপ বা ঢাকনা ভােলাভােব না লািগেয়ই পিরবহণ করায় পেথর মেধ0 ক0াপ খুেল নমুনা পেড় "গেছ। 
"বিশরভাগ "Cে` নমুনা সং8েহর পDিত িছল ভুল এবং সংগৃহীত নমুনা dিWয়া করার পDিতও ভুল িছল। নমুনা সং8েহর 
Oান:েলােত অেনক "Cে` িনরাপদ শারীিরক �রj মানা হয়িন এবং িকছু িকছু "Cে` নমুনা ব0বOাপনার সােথ যু- tাফরা 
পযVাS িনরাপEা ব0বOা 8হণ কেরনিন। 
 
কেয়ক@ িপিসআর ল0াবেরটিরেত কমVরতেদর িপিপই পরা িনভুV ল িছেলা না এবং ল0াবেরটিরর মেধ0 অdেয়াজনীয় িজিনসপ` 
"যমন, কাগজ, বই ইত0ািদ "দখা "গেছ। আবার "যখােন "টকেনালিজtরা সrকভােব ব0ি-গত সুরCা সর�াম পেরেছন "দখা 
"গেছ "সখােন অবকাঠােমাগত ও পDিতগত সমস0া রেয়েছ। উদাহরণNFপ, বায়ু চলাচল ব0বOা, বজV 0 ব0বOাপনা, gঘVটনা ও 
জqির পিরিOিত "মাকােবলার d�িত না থাকা, জীবাণুমু-করণ ইত0ািদ ব0বOার ঘাটিত িকংবা অনুপিOিত রেয়েছ। িকছু িকছু 
উপকরেণর ঘাটিত সব ল0াবেরটিরেতই িছল, উদাহরণNFপ তরল নাইে�ােজেনর পা`, -৭০িডি8 তাপমা`ার "রি�জােরটর, 
নমুনা dেসস ও িবেbষণ করার আধুিনক য�পািত, িনি�য় নমুনা:েলার ব0বOাপনা ইত0ািদ। 
 
উপের উে�িখত �@ ও ঘাটিত:েলা �র করার মাধ0েম নমুনা সং8হ ও নমুনা পরীCা করার মান কীভােব উZয়ন করা যায় "স 
লেC0 এই গেবষণায় সকল "জলা হাসপাতােলর ল0াবেরটিরেত িপিসআর "মিশন Oাপন িনি�ত করা এবং উপেজলা 
NাO0েকi:েলােত কেরানাভাইরাস শনা- করার জন0 িজন-এ�পাটV  "মিশন সরবরাহ করাসহ িবিভZ সুপািরশ করা হেয়েছ। 
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১৫ অে5াবর ২০২০ 

  


