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ল্যানসেসে বযাংলযাসেশ কথযা



‘ল্যানসেট’ হসছে চিচিৎেযা গসেষণযা অঙ্গসন এি ম�যাহনীয় নযা�। 
এটি হসছে পৃচিেীর মেরযা এেং অত্ন্ত প্রভযােশযালী এি চিচিৎেযা 
েযা�চয়িী। ল্যানসেসট চিছু ছযাপযাসত পযারসল গসেষিরযা চনসেসের 
ধন্ �সন িসরন। এ�নও েলযা হয় মে, ল্যানসেসট নযা� মলখযাসত নযা 
পযারসল গসেষণযা েীেনটযাই নযাচি ে্ি্থ হসয় েযায়। ডযায়চরয়যা েংক্যান্ত 
গসেষণযায় েুক্ত হওয়যার �যাধ্স� ল্যানসেসটর েসঙ্গ আ�যার পচরিয়। 
প্রি� মে েুগযান্তিযারী মলখযাটি আ�যার �সন েযাগ মিসটচছল তযা চছল 
খযাওয়যার ে্যালযাইন েম্পরিকিত। মলখি মডচভড ন্যাচলন, চরিযাড্থ  
ি্যাশ, রচিিুল ইেলযা� ও আব্দুল �চেে ম�যাল্যা। এই প্রেসধের 
�যাধ্স� গসেষিরযা খযাওয়যার ে্যালযাইসনর উপসেযাচগতযার চেষয়টি 
চেশ্বেযােীর নেসর আসনন। মেটি ১৯৬৮ েযাসলর িিযা। ল্যানসেসট 
তযা প্রিযাসশর পর মেশ আসলযাড়ন ততচর িসর এেং েযা�চয়িীটির 
েম্পযােি খযাওয়যার ে্যালযাইনসি শতেসষ্থর মরেষ্ঠ আচেষ্যার েসল 
স্ীিৃচত মেন। ১৯৮০ েযাসল মেই মলখযা পসড় �সন �সন ভযােতযা� 
আচ�ও েচে ল্যানসেসট চলখসত পযারতযা�! আ�যার মে আিযাঙ্কযা 
পূরণ হসয়চছল, তসে তযা মেশ িসয়ি েছর পর। উন্নয়সনর েসঙ্গ েংচলিষ্ট 
পৃচিেীর আরও অসনি নযাচ�-েযাচ� েযা�চয়িীসত আ�যার মলখযা 
স্যান মপসয়সছ। এগুসলযার �সধ্ আসছ েযাসয়ন্টিচিি আস�চরিযান, 
চনউ ইংল্যান্ড েযান্থযাল অে ম�চডচেন, চেএ�সে, েযাসয়ন্স, ওয়যার্্থ  
মডভলপস�ন্ট, েুসলটিন অে ে্ ওয়যার্্থ  মহলি অরগযানযাইসেশন, 
চরচভউ অে ইন্টযারন্যাশনযাল এডুসিশন প্রভৃচত। চিন্তু ল্যানসেট-
এর ভযাে�ে্থযােযাই অন্রি�।

ল্যানসেট েযা�চয়িী লন্ডন মিসি প্রি� আত্মপ্রিযাশ িসর ১৮২৩ 
েযাসল। ে�যােৃত এই েযা�চয়িীর েত্থ�যাসন চনয়চ�ত পযাঠি েংখ্যা ১৮ 
লক্ষ। ল্যানসেসট চেচভন্ন ধরসনর মলখযা ছযাপযা হয়। প্রচত েপ্যাসহ শত 
শত মলখযা ে�যা পসড় চিন্তু তযার �ধ্ মিসি শতিরযা �যাত্র পাযািভযাগ 
প্রিযাচশত হয়, েযাচি পািযান্নব্বই ভযাগই প্রত্যাখ্যাত হয়। মলখযার �যাসনর 
ে্যাপযাসর ল্যানসেসটর চনয়�িযানন েড়ই িড়যা।

আচশর েশসির মশষচেসি আচ� েক্ষযা মরযাগ চনসয় িযাে িরসত 
শুরু িচর। এই েশসির �যাঝযা�যাচঝ ে�সয় ব্্যাি এেং েযাপযাসনর 
িসয়িেন চিচিৎেি েক্ষযার চিচিৎেযা চনসয় �যাচনিগসজে �যাঠ 
গসেষণযা শুরু িসরন, েযার িলরেুচতসত ‘ডটে’ (ডযাইসরক্টচল 
অেেযারভড ট্রিটস�ন্ট)-এর েযাত্রযা শুরু হয়। এ চেষসয় অন্ত্র আরও 
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ডায়রিয়া সংক্ান্ত 
গবেষণায় যুক্ত হওয়াি 
মাধ্যবম ল্যানবসবেি 
সবগে আমাি পরিচয়। 
প্রথম যয যুগান্তকািী 
যলখাটি আমাি মবন 
দাগ যকবেরিল তা রিল 
খাওয়াি স্যালাইন 
সম্পরককিত।



চেশেভযাসে মলখযা হসয়সছ। েযাসহযাি ব্্যাসির েক্ষযা চিচিৎেযার উদ্যােনযা চনসয় এিটি আন্তে্থ যাচতি 
েংস্যার �দুখপযাত্র আ�যাসের এিটি মলখযা প্রিযাশ িসর। মেটযা ১৯৯১ েযাসল িিযা। ওই মলখযা পসড় 
ব্্যাি েম্পসি্থ  অসনসির আগ্রহ েযাসগ। ভযােলযা�, এ চেষসয় ল্যানসেসট এিটি ‘শট্থ  িচ�উচনসিশন’ 
পযাঠযাসল মি�ন হয়? তযাই হসলযা। ল্যানসেসট মেটযাই আ�যার প্রি� মলখযা, প্রিযাশিযাল ১৯৯২। 
মে িী উচ্ছযাে! মেই মছযাট্ট মলখযাটিসত েুক্ত হসয়চছসলন েযাচেয়যা মিৌধুরী, আচ�নদুল আল� এেং 
েযালযালউদ্ীন আহস�ে। �সন পসড় মলখযা প্রিযাসশর পসর অচিসের (গসেষণযা ও �ূল্যায়ন চেভযাগ 
েযা আরইচড) েিলসি চেঙ্গযাড়যা চেসয় আপ্যায়ন িসরচছলযা�।

এভযাসেই আ�যার ল্যানসেসটর েসঙ্গ পচরিয়। এরপর আরও মেশ িসয়িটি মলখযা ছযাপযা হসয়সছ 
চেশ্বনচদিত ওই েযা�চয়িীসত। ১৯৯৭ েযাসল েক্ষযার প্রযােদুভ্থ যাে েযা ইনসিিশসনর ওপর ব্্যাি 
িযাে্থক্স�র প্রভযাে চনসয় আ�রযা এিটি চনচেড় গসেষণযা প্রিল্প েযাস্তেযাচয়ত িচর। আ�যার 
চপএইিচড’র েদুপযারভযাইেযার প্যাট্রিি মভযান প্রযািচ�ি প্রচতসেেনটি মেসখ খুেই �দুগ্ধ হসয়চছসলন 
এেং তযা ল্যানসেসট পযাঠযাসনযার েন্ আ�যাসি েসলচছসলন। মেশ মখসট খঁুসট ল্যানসেসটর আচঙ্গসি 
এিটি প্রেধে ততচর িরলযা�, েযা েহসেই গৃহীত হসলযা। এই গসেষণযায় আ�রযা তুসল ধসরচছলযা�, 
মেেে উপসেলযায় ব্্যাসির েক্ষযা িযাে্থক্� িলচছল মেখযাসন েংক্�সণর হযার অন্ উপসেলযার 
িযাইসত অসধ্থি। পৃচিেীর খুে ি�েংখ্ি গসেষিই এ ধরসনর প্রভযাে �যাপসত মপসরসছন এেং এ 
িযারসণই ল্যানসেট এই িযাসের প্রচত ভীষণ আগ্রহ মেখযায়। তযারও আসগ ১৯৯৩ েযাসল আ�যাসের 
আসরিটি মলখযা ছযাসপ ল্যানসেট। উচল্চখত মলখযায় �দুসখ খযাওয়যার ে্যালযাইন িীভযাসে আ�যাসের 
েংসৃ্চতর এিটি অপচরহযাে্থ অঙ্গ হসয় উসঠচছল, মে েম্পসি্থ  আসলযািপযাত িসরচছলযা�। ১১-
১২ েছর েয়সের মছসলস�সয়সের েযাক্ষযাৎিযাসরর চভচতিসত এই প্রচতসেেনটি ততচর িরযা হসয়চছল। 
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ছচে: ইন্টযারসনট



‘ডযায়চরয়যার েেসিসয় উপেুক্ত চিচিৎেযা িী’? এই প্রসনের উতিসর েতিরভযাসগরও মেচশ মছসলস�সয় 
েসলচছল ‘�দুসখ খযাওয়যার ে্যালযাইন’। �েযার চেষয় হসলযা তযাসের �যাসয়সের েখন খযাওয়যার ে্যালযাইন 
েম্পসি্থ  ব্্যাি ওসটপ-এর �যাধ্স� চশক্ষযা মেওয়যা হসয়চছল, তখন এই মছসলস�সয়সের অসনসির েন্মই 
হয় চন। এই গসেষণযা মিসি উপেংহযার টযানযা হয় মে, ে্যালযাইন েযানযাসনযার তি্ এেং েক্ষতযা এি 
প্রেন্ম মিসি পরেতীতী  প্রেসন্ম স্যানযান্তচরত হসছে। ইচতহযাসে খুে ি� স্যাস্্চশক্ষযা িযাে্থক্� এ�ন 
েদুেূর প্রেযারী প্রভযাে ততচর িরসত মপসরসছ। ওসটপ-এর েে্থস্তসরর ি�ীতী সের আেযারও অচভনদিন 
েযানযাই। ১৯৯৯ েযাসলর প্রি�চেসি ল্যানসেট মিসি ডযাি এসলযা। চেশ্ব েক্ষযা চেেেসি েযা�সন মরসখ 
তযারযা ল্যানসেট-এর এিটি চেসশষ েংখ্যা প্রিযাসশর উসে্যাগ চনসয়চছসলন এেং আ�যাসি এিটি 
মলখযা মেওয়যার েন্ আহ্যান েযানযাসনযা হসলযা। এটি চছল এিটি ‘ইনভযাইসটড িন্ট্রিচেউশন’। িযাসেই 
আ�যার আনচদিত হওয়যারই িিযা।

২০০১ েযাসলর চেসি রিসিলযার িযাউসন্ডশসনর অি্থযানদুিূসল্ �যানেেম্পে েযা মহলি চহউস�ন 
চরসেযাে্থ-এর ওপর এিটি আন্তে্থ যাচতি গসেষণযা প্রিল্প শুরু হয়। উসদ্শ্ চছল চেশ্বে্যাপী 
�যানেেম্পসের ে�ে্যা েযানযা এেং তযার ে�যাধযান চিচনিত িরযা। এর েন্ ছয়টি টযাস্সিযাে্থ গঠন 
িরযা হসয়চছল, েযার এিটির প্রচত-আহ্যায়ি চছলযা� আচ�। প্রযায় েদুই েছর িযাে িরযার পসর চেশযাল 
এিটি প্রচতসেেন ততচর হয় এেং ২০০৫ েযাসল এিটি েংচক্ষপ্ চরসপযাট্থ  ল্যানসেসট ছযাপযা হয়। এই 
গসেষণযাসত �যানেেম্পসের ঘযাটচত এেং চেভযােন চেষসয় চেশে চেতসি্থ র অেতযারণযা িরযা হয়, েযা 
চেশ্বে্যাপী প্রভযাে মরসখচছল। এর িলরেুচতসত Asia-Pacific Action Alliance on Human 
Resources for Health (AAAH) নযাস� এিটি েংস্যা গঠিত হয়। েত্থ�যাসন ১৭টি মেশ এই েংস্যার 
েেে্।  ২০১৭-২০১৯ েযাল পে্থন্ত েদু’েছর আচ� এই েংস্যার েভযাপচতর েযাচয়ত্ব পযালন িসরচছ। 
২০০৭ েযাসল ‘েযাংলযাসেশ মহলি ওয়যাি’ �যানেেম্পসের ওপর এিটি চনচেড় গসেষণযা পচরিযালনযা 
িসর। এই গসেষণযাটিও েযাতীয়ভযাসে মেশ প্রভযাে মরসখচছল।

এরপর মেশ িসয়িেযার ল্যানসেট-এ মলখযার মেৌভযাগ্ আ�যার হসয়সছ। এিটি মলখযার িিযা �সন 
পসড়। তখন েসে�যাত্র রিসিলযার িযাউসন্ডশসন মেযাগ চেসয়চছ। আ�যার অন্ত� েযাচয়ত্ব হসলযা 
‘ইউচনভযাসে্থল মহলি িভযাসরে’ (ইউএইিচে) েযা েে্থেনীন স্যাস্্ েদুরক্ষযা ে্েস্যার পসক্ষ চেশ্ব 
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২০০১ সাবলি রদবক িকবেলাি োউবডেশবনি 
অথ্ানুকূবল্য মানেসম্পদ ো যহলথ রহউবমন রিবসাস্-
এি ওপি একটি আন্তর্ারতক গবেষণা প্রকল্প শুিু 
হয়। উবদেশ্য রিল রেশ্বে্যাপী মানেসম্পবদি সমস্যা 
রানা এেং তাি সমাধান রচরনিত কিা।



েদুসড় �তযা�ত েৃষ্টি িরযা। চনউইয়সি্থ  আ�যার মে্ষ্ঠ েহি�ীতী  
আচরসয়ল পযােসলযাে-এর েসঙ্গই আ�যার মেচশ ওঠযােেযা। 
পৃচিেীর চেচভন্ন মেশ চেসশষ িসর স্সল্পযান্নত মেশগুসলযাসত 
িীভযাসে ইউএইিচে-র প্রেত্থন িরযা েযায়, তযা চনসয় আসলযািনযায় 
আ�যাসের মেচশরভযাগ ে�য় িযাটত। এই িযাসে েিলিযা� হসত 
হসল েরিযার, আন্তে্থ যাচতি েংস্যা মে�ন : েযাচতেংঘ, েযাতযা 
েংস্যা, মপশযােীচে, এিযাসডচ�ি, চ�চডয়যােহ েিসলর ে�ি্থন 
প্রসয়যােন। আচরসয়ল-এর েসঙ্গ আসলযািনযা িসর ঠিি িরলযা� 
ল্যানসেসট ইউএইিচে-র ে�ি্থসন এিটি �তযা�ত প্রচতসেেন 
ততচর িরে। প্রসয়যােনীয় উপযাতি চনসয় এিটি েুচক্তপূণ্থ প্রেধে 
ততচর িরলযা�। আচরসয়ল েলল, আ�যাসের েসঙ্গ েচে এিেন 
প্রভযােশযালী েযাংেযাচেি পযাই তযাহসল ভচেষ্সত তযার ে�ি্থসন 
ইউএইিচে আসদিযালন মেযারেযার িরযা েযাসে। চনউইয়ি্থ  
টযাই�ে-এর িলযা� মলখি লচর মগসরসটর েসঙ্গ মেযাগযাসেযাগ 
িরলযা�। চতচন মতযা এি িিযাসতই রযাচে। আ�যাসের চতনেসনর 
ইউএইিচে েংক্যান্ত এই রিনযা প্রিযাচশত হয় ২০০৯ েযাসল। 
ল্যানসেট �যাসনই চেপদুল প্রিযার। এরপসর ইউএইিচে’র ওপসর 
ল্যানসেটেহ অন্ েযান্থযাসল প্রিুর মলখযাসলচখ হসয়সছ এেং 
এখনও হসছে চিন্তু আ�যাসের মেই রিনযা এিটযা মেঞ্চ�যাি্থ  হসয় 
রসয়সছ। চিছুচেন আসগ েযাংলযাসেসশ ইউএইিচে প্রিলন চেষসয় 
েুক্তরযাসে্র মিিযা� হযাউে নযা�ি চিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এর চনে্থযাহী 
পচরিযালি রেযাট্থ  ইসয়টে-এর েসঙ্গ পচরিয় ঘসট। তযার েসঙ্গ 
চ�সল ইেযানীং আচ� মেশ চিছু মলখযাসলচখও িসরচছ। প্রি� 
পচরিসয়ই রেযাট্থ  আ�যাসি েসলচছসলন িীভযাসে ২০০৯ েযাসল 
প্রিযাচশত আ�যাসের মেই রিনযা তযার �সন েযাগ মিসটচছল 
এেং পরেতীতী সত ইউএইিচে চনসয় িযাে িরসত তযাসি উৎেযাহ 
েদুচগসয়চছল। লচর মগসরসটর েসঙ্গও আ�যাসের েম্পি্থ  গসড় 
ওসঠ। েপচরেযাসর তযার চনউইয়সি্থ র েযােযায় চগসয়চছ এেং 
পরেরতকিসত মেও ঢযািযায় আ�যাসের আচতি্ গ্রহণ িসরচছল।

আচ� রিসিলযার িযাউসন্ডশসন মেযাগেযান িচর ২০০৯ েযাসলর 
েযানদুয়যাচর �যাসের ৮ তযাচরসখ। আ�যার নতুন ি�্থস্ল ে্যাঙ্কি, 
রিসিলযার িযাউসন্ডশসনর এচশয়যা অচিসে। েীেসনর প্রি� 
ি�্থস্ল (ব্্যাি) মিসি ইস্তিযা চেসয় এসেচছ। িযাসেই �ন চিছুটযা 
ভযারী। চিন্তু ে্যাঙ্কি অচিসের েহি�ীতী রযা আ�যাসি মেভযাসে 
গ্রহণ িরল তযাসত �নটযা প্রিুল্ হসয় উঠল। অচিেটি ব্্যাসির 
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ল্যানবসে মাবনই 
রেপুল প্রচাি। এিপবি 
ইউএইচরস’ি ওপবি 
ল্যানবসেসহ অন্য 
রান্াবল প্রচুি 
যলখাবলরখ হবয়বি এেং 
এখনও হবছে রকন্তু 
আমাবদি যসই িচনা 
একো যেঞ্চমাক্ হবয় 
িবয়বি।



তুলনযায় অসনি মছযাট। েিযাসলর চেসিই েে েহি�ীতী সের েসঙ্গ আ�যার পচরিয় পে্থ। মেখযাসন চনসয় আেযা 
হসলযা চেরযাট মিি। েধে্যায় আ�যার েন্মচেসনর চেসশষ চডনযার। েে চ�চলসয় আ�যার ে্যাঙ্কি েীেসনর 
শুরু চছল খুেই �ধুর এেং আন্তচরি। ৮ েছর হসলযা রিসিলযার িযাউসন্ডশন এেং ে্যাঙ্কি মছসড় 
এসেচছ, চিন্তু এখনও মেখযাসন মগসল আ�যার েন্ িযািসে �ধ্যানিসভযাসের ে্েস্যা েযা আচ� িখনও 
এড়যাসত পযাচরচন। েযাসহযাি, রিসিলযার িযাউসন্ডশসন আ�যার েযাচয়ত্ব চছল মেশ প্রেযাচরত। তেচশ্বি চেচভন্ন 
িযাে মে�ন ইউএইিচে-র েসঙ্গ েুক্ত হওয়যা ছযাড়যাও আচ� চছলযা� িযাউসন্ডশসনর স্যাস্্ চেষসয় এচশয়যার 
েযাচয়ত্বপ্রযাপ্। েযানযাসনযা হসলযা, চলঙ্কন মিন-এর েহযায়তযায় েচক্ষণ-পূে্থ এচশয়যার েন্ ল্যানসেট এিটি 
চেচরে মের িরসে। রিসিলযার িযাউসন্ডশন এসত চিছু অি্থ েহযায়তযা মেসে, িযাসেই আ�যারও েযাচয়ত্ব 
এসে মগল। ল্যানসেসটর এই উসে্যাসগর িিযা আ�যার আসগ মিসিই েযানযা চছল। ২০০৮ েযাসলর নসভম্বর 
�যাসে িযায়নযা ম�চডসিল মেযাসড্থ র অি্থযানদুিূসল্ এ চেষসয় চভসয়তনযাস�র হ্যানসয় সু্ল অে পযােচলি 
মহলি-এ এিটি প্রস্তুচত েভযা আসয়যােন িরযা হয়। চলঙ্কন মিন িযায়নযা ম�চডসিল মেযাসড্থ র মপ্রচেসডন্ট। 
আচ�ও মেই েভযায় চছলযা�। মেখযাসন মেখলযা� িীভযাসে ল্যানসেসটর মিযাসনযা চেচরে আসয়যাচেত হয়। 
আরও মেখলযা� এই িযাসে িত রে� চেসত হয়। চলঙ্কন মিন এিেন �যাষ্টযার আসয়যােি। তযার িিযা এই 
েইসয় অসনিেযার এসেসছ। চতচন আ�যার এি চেচশষ্ট েদুহৃে এেং ম�নটর। মেই েভযায় উপচস্ত চছসলন 
েচক্ষণ-পূে্থ এচশয়যা তিযা আচেয়যানভুক্ত নয়টি মেসশর েনস্যাস্্ চেষয়ি গসেষিরযা। আরও চছসলন 
পচচি�যা িসয়িটি মেশ মিসি আগত চিছু চেসশষজ্ঞ। ল্যানসেসটর পক্ষ মিসি চছসলন তযার মে্ষ্ঠ েহ 
েম্পযােি চেল েযা�যারচস্ল। হ্যানসয়র েভযায় চলঙ্কন মিসনর েঞ্চযালনযায় চেচরসের এিটি রূপসরখযা 
েঁযাচড়সয়চছল। ে্যাঙ্কসি চলঙ্কন মিসনর েসঙ্গ মেখযা হসল েচক্ষণ-পূে্থ এচশয়যা চেচরে েম্পসি্থ  চতচন আরও 
অেগত িরসলন। েলসলন, মেসহতু আচ� ে্যাঙ্কসিই িযািে, তযাই তযার আশযা আচ� এই িযাসে এিটু 
ে�য় মেে। ঠিি হসলযা এই চেচরসে অসনিগুসলযা প্রেধে িযািসে। এর �সধ্ চিস�টিি মে�ন : স্যাস্্ 
েনেল, অি্থযায়ন, রযােননচতি ভযােযােশ্থ ইত্যাচে অন্তভু্থ ক্ত হসে। আর িযািসে মেশ-চভচতিি চিছু 
মিেস্যাচড। প্রযায় েদুই েছর পর অসনি িড়যাই উৎরযাই মপচরসয় চেচরেটি ২০১১ েযাসল আত্মপ্রিযাশ িসর।

েচক্ষণ-পূে্থ এচশয়যা চেচরসের শুরু এেং এর েিল ে�যাচপ্র �যাঝখযাসন অসনিগুসলযা িসলযাআপ েভযা 
অনদুষ্ঠিত হয়। মেখযাসন চেচভন্ন মপপযাসরর প্রসণতযারযা এিেসঙ্গ চ�চলত হসয় তযাসের িযাসের অগ্রগচত তুসল 
ধসরন এেং িুলসিরযা চেসলিষণ িসরন। এরি� এিটি েভযা হসয়চছল ইসদিযাসনচশয়যার েগেযািযাত্থ যায়। 
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দরষিণ-পূে্ এরশয়া রসরিবরি শুিু এেং এি সেল 
সমারতিি মাঝখাবন অবনকগুবলা েবলাআপ সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। যসখাবন রেরভন্ন যপপাবিি প্রবণতািা 
একসবগে রমরলত হবয় তাবদি কাবরি অগ্রগরত তুবল 
ধবিন এেং চুলবচিা রেবলেষণ কবিন।



মেই েভযায় আচ� আব্বযাে ভঁূইয়যাসিও আ�ন্ত্রণ েযানযাই। ে্যাঙ্কসি এই চেচরসের েসঙ্গ েুক্ত হওয়যার 
ে�য় মিসিই �সন �সন ভযােচছলযা� েযাংলযাসেসশর ওপর এ�ন এিটি চেচরে িরসল মি�ন হয়। 
আ�যাসের মেসশর নযানযা স্যাস্্ েূিি উন্নয়সন এিটি অচত েদুদির মস্যাচর আসছ েযা েচহরেকিসশ্ব মত�ন প্রিযার 
হয়চন। িলযাচম্বয়যা ইউচনভযারেকিটিসত িযািযািযালীন আচ� আস�চরিযার চেচভন্ন চেশ্বচেে্যালসয় স্যাস্্সক্ষসত্র 
েযাংলযাসেসশর অে্থ ন চনসয় অসনি েকৃ্ততযা িসরচছ। চশশু�ৃতু্র হযার, �যাতৃ�ৃতু্র হযার ইত্যাচে িীভযাসে 
িস�সছ এেং পচরেযার পচরিল্পনযা, খযাওয়যার ে্যালযাইন ে্েহযার এেং চশশুসের টিিযা মেওয়যার হযাসরর 
ঊর্্থগচত েভযায় মেযাগেযানিযারীসের �সন গভীর মরখযাপযাত িসর েসল আ�যার িযাসছ প্রতীয়�যান হসয়চছল। 
অিি এেে অে্থ ন অসনসির িযাসছ স্চেসরযাধী েযা প্যারযাডক্স েসলই �সন হচছেল। েযাংলযাসেসশর 
েচরদ্রতযার অেস্যা মি নযা েযাসন। তযার ওপর চছল ধনী-েচরসদ্রর তেষ�্। েগেযািযাত্থ যার েভযায় প্রিস� 
চলঙ্কন মিন-এর েসঙ্গ এ চেষয় চনসয় আলযাপ িরলযা�। চতচন চনসে েযাংলযাসেশ েম্পসি্থ  এিেন 
চেসশষজ্ঞ এেং এই মস্যাচর তযার েযানযা আসছ। তযাই েসঙ্গেসঙ্গই েযায় চেসলন। তযার পরযা�সশ্থ ল্যানসেসটর 
চেল েযা�যারচস্সলর িযাসছ চেষয়টি তুললযা�। চেল এিেন রযাশগম্ীর �যানদুষ। �সন হসলযা আ�যার এই 
চিন্তযা ভযােনযা তযার পছদি হসলযা চিন্তু েরযােচর ‘হঁ্যা’ েযা ‘নযা’ েলসলন নযা। এিটি ধযারণযাপত্র েযা িনসেপ্ট 
মনযাট ততচর িরসত েলসলন, েযা চনসয় চতচন লন্ডসন চগসয় তযার েহি�ীতী সের েসঙ্গ আসলযািনযা িরসত 
পযারসেন। আ�রযা মতযা �হযাখুচশ। েগেযািযাত্থ যায় আব্বযাে ভঁূইয়যা আর আচ� েস্তীি চগসয়চছলযা�-
উসদ্শ্ চিছুচেন এিেসঙ্গ ছুটি িযাটযাসনযা। েযাচলর অপরূপ চনেসগ্থ আ�যাসের চনত্ আসলযািনযার েস্তু 
চছল - ল্যানসেট েযাংলযাসেশ চেচরে।

েযার েযার ি�্থস্সল চিসর মগলযা�। খুে দ্রুত এিটি িনসেপ্ট মনযাট ততচর িরলযা�। মেখযাসন চছল েম্যাে্ 
চেচরসের মেৌচক্তিতযা, িী ধরসনর মপপযার হসত পযাসর তযার এিটি তযাচলিযা এেং েম্যাে্ গসেষিসের 
নযা�। এও চলখলযা� মে, এর েন্ মে ে্য় হসে তযা রিসিলযার িযাউসন্ডশসনর �যাধ্স� ে্েস্যা িরযা েযাসে। 
তযারপর মেটি পযাঠিসয় চেলযা� চেল েযা�যারচস্সলর েরযােসর, িচপসত রযাখলযা� চলঙ্কন মিনসি। েসঙ্গেসঙ্গ 
রিসিলযার িযাউসন্ডশসন আ�যার েহি�ীতী সেরও অেচহত িরলযা�, েযাসত এই উসে্যাসগ অি্থ অনদুেযাসন 
মিযাসনযা ে�ে্যা নযা হয়। েযা�যারচস্ল চিছুচেসনর �সধ্ই উতির চেসলন। েলসলন, প্রধযান েম্পযােি চরিযাড্থ  
হট্থ ন এই চেচরসে খুে আগ্রহ প্রিযাশ িসরসছন। আরও েলসলন মে, ল্যানসেসটর পক্ষ মিসি আ�যাসের 
েসঙ্গ এ চেষসয় মেযাগযাসেযাগ রযাখসেন তযার আসরি মে্ষ্ঠ েহিযারী েম্পযােি পযাস�লযা েযাে। চিছুচেসনর 
�সধ্ই ঢযািযায় মেসত �নস্ িরলযা�। ইসতযা�সধ্ এই প্রিসল্পর আরিকিি েহযায়তযার েন্ রিসিলযার 
িযাউসন্ডশসন এিটি প্রস্তযােও মপশ িরযা হল, েযা খুে দ্রুতই অনদুস�যােন মপসয় মগল। পদুসরযা ে্য় হসে প্রযায় 
পািযান্নব্বই হযােযার ডলযার। ঠিি িরলযা� েযারযা এই প্রিসল্প মলখি চহসেসে অংশগ্রহণ িরসেন তযাসেরসি 
েম্যানী ছযাড়যাই িযাে িরসত হসে, েযাসি অসনসি েসলন ‘প্র-েসনযা’। ঢযািযায় মপৌ াসছ েম্যাে্ মলখিসের 
েসঙ্গ এিটি তেঠি িরলযা�। িযারও িযারও �তযা�ত চছল মে, এই চেচরসে শুধু�যাত্র েযাংলযাসেশীসের 
�ধ্ মিসিই মলখি চনে্থযাচিত মহযাি। আব্বযাে ভঁূইয়যা এেং আচ� এর েসঙ্গ চভন্ন�ত মপযাষণ িরলযা�। 
িযারণ েযাংলযাসেসশর উন্নয়সন চেসেচশ গসেষিসের চেসশষ অেেযান রসয়সছ। তযাসের েযাে চেসল আ�যাসের 
িযােটযা এিসপসশ এেং উগ্র েযাতীয়তযােযাসের পচরিযায়ি হসয় মেসত পযাসর। আ�রযা মেটযা িযাই নযা। উপরন্তু 
চেসেচশ চেসশষজ্ঞসের অংশগ্রহসণ এই চেচরে অসনি ে�ৃদ্ধ হসে।
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েে চ�চলসয় প্রযায় পায়চত্রশেন গসেষি চেচরসের ছয়টি প্রেসধে 
েুক্ত হসলন। প্রযারচম্ি মপপযার চছল চেচরসের �ূল প্রচতপযাে্ চেষয় 
‘মপরযাডক্স’ চনসয়। নযানযা প্রচতিূলতযার �সধ্ও েযাংলযাসেসশর স্যাস্্ 
েূিিগুসলযা িীভযাসে চেন চেন উন্নীত হসছে তযার েণ্থনযা মেওয়যাই 
এর প্রধযান উসদ্শ্। এই েযাচয়ত্ব মেওয়যা হসলযা আ�যাসি এেং 
আব্বযাে ভঁূইয়যাসি, েযারযা এই চেচরসের �ূল ে�ন্বয়িযারী। চবিতীয় 
মপপযাসরর েযাচয়ত্ব পযান তেয়ে �যােদুে আহ�ে এেং টি� ইভযান্স। 
এই মপপযারটি চছল েযাংলযাসেসশর েহু�যাচত্রি স্যাস্্ ে্েস্যার 
ওপর, মেখযাসন �ূলধযারযা অ্যাসলযাপ্যাচিি চিচিৎেযার েসঙ্গ 
েসঙ্গ িীভযাসে অন্ ধযারযা মে�ন : মহযাচ�ওপ্যাচিি-আযু়সে্থচেি-
ইউনযাচন এেং গ্রযাস�গসজে ছচড়সয় িযািযা গ্রযা� ডযাক্তযার ও ি�দু্চনটি 
মহলি ওয়যাি্থ যাররযা েযাংলযাসেসশর �যানদুসষর স্যাস্্ উন্নয়সন 
চেসশষ অেেযান রযাখসছ, তযা-ও তুসল ধরযা। তৃতীয় মপপযারটিসত 
েযাংলযাসেসশ ে�যােচভচতিি নযানযা িযাে্থক্� ও অংশীেযারসত্বর 
এিটি চিচরচস্ত মেওয়যা হয়। এর প্রধযান প্রসণতযা েযা গসেষি 
চছসলন শযা�ে আসরচিন ও েহসেযাগীরযা। িতুি্থ মপপযাসরর 
েযাচয়সত্ব চছসলন এসলনযা অ্যাডযা�ে এেং তযার েহি�ীতী রযা। 
তযারযা েযাংলযাসেসশ তেষ�্ েূরীিরসণ েযািল্ এেং এর চেচভন্ন 
িযাচলিযাশচক্তগুসলযাসি চিচনিত িসরন। পঞ্চ� মপপযাসরর েযাচয়সত্ব 
চছসলন চরিযাড্থ  ি্যাশ ও তযার েহি�ীতী রযা। এই মপপযাসর প্রযািৃচতি 
েদুসে্থযাগ িীভযাসে েযাংলযাসেশসি আসগ িযােু িরত এেং চেচভন্ন 
িযাে্থক্স�র িসল িীভযাসে এর প্রভযাে অসনিটযা আয়সতির �সধ্ 
এসেসছ, মেই চেষসয়র অেতযারণযা িরযা হয়। মশষ মপপযার চছল 
ইউচনভযাে্থযাল মহলি িভযাসরে চনসয় এেং মিন ও িীভযাসে 
েযাংলযাসেশ এই লসক্ষ্র চেসি এচগসয় মেসত পযাসর তযার এিটি 
চেষে আসলযািনযা এেং েদুপযাচরশ মেই মলখযায় স্যান পযায়। এই 
মপপযাসরর েযাচয়সত্ব চছসলন এসলনযা অ্যাডযা�ে। �ূল মলখি িযারযা 
হসেন তযা চনসয় আ�যাসের �সধ্ অসনি আসলযািনযা ও চেতি্থ  
হয়। চেষয়েস্তু েম্পসি্থ  জ্ঞযান এেং েহুল পচরচিত আন্তে্থ যাচতি 
েযা�চয়িীসত ইসতযাপূসে্থ মলখযার অচভজ্ঞতযা �ূলত আ�যাসের 
চেদ্ধযান্তসি প্রভযাচেত িসর। এ ে্যাপযাসর ল্যানসেসটর পযাস�লযা েযাে 
এেং চলঙ্কন মিসনর েসঙ্গও আসলযািনযা হয় এেং তযাসের েম্চত 
মনওয়যা হয়। প্রচতটি প্রেসধে এিযাচধি মলখি অংশগ্রহণ িসরন।
মলখি চনে্থযাচিত হসয় মগসল তযাসের েিলসি স্ীয় প্রেসধের 
চেস্তযাচরত রূপসরখযা ততচর িরসত েলযা হয়। রূপসরখযাগুসলযা চনসয় 
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ে্যাঙ্কসি এিটি ি�্থশযালযায় উপস্যাচপত হয়। িুলসিরযা চেসলিষসণর পর মলখিসের তযাসের প্রেধে মলখযার 
আহেযান েযানযাসনযা হয়। ল্যানসেট-এর পক্ষ মিসি আনদুষ্ঠযাচনিভযাসে এই িযাসে তযাসের �সনযানয়ন 
েযাচনসয় চিঠি মেওয়যা হয়। এভযাসেই �ূল িযাে শুরু হয়। েযারযা �ূল মলখি তযারযা েিসলই নযা�িরযা 
ে্চক্তত্ব এেং প্রিণ্ড ে্স্ত �যানদুষ। তযাসের িযাছ মিসি ে�য়�সতযা খেড়যা পযাওয়যা েযাসে চিনযা তযা 
চনসয় অসনসির েসদিহ চছল। েচক্ষণ-পূে্থ এচশয়যা চেচরসের অচভজ্ঞতযার আসলযাসিই এই েসদিহ। 
েযাংলযাসেসশর মেলযায়ও ি�সেচশ তযাই হসলযা। মডডলযাইন িসয়িেযারই েেলযাসত হসয়চছল। প্রি� খেড়যা 
এসে মগসল তযা চরচভউ িরযা এি েদুরূহ ও চেরচক্তির প্রচক্য়যা। চেসলিষসণর তেজ্ঞযাচনি চভচতি, উপযাসতির 
চেশ্বযােসেযাগ্তযা এেং ইংসরচে ভযাষযার েঠিি প্রসয়যাগেহ অসনি চেষয়ই এই চরচভউসত অন্তভু্থ ক্ত হয়। 
প্রেধেগুসলযা আব্বযাে ভঁূইয়যা এেং আচ� প্রিস� চরচভউ িসর মলখিসের িযাসছ পযাঠযাতযা�। এই চরচভউসয়র 
ওপর মলখিরযা আরও িযাে িরসতন। িযাে মশসষ পযাঠযাসল তযা আ�রযা চলঙ্কন মিনসি পযাঠিসয় চেতযা�। 
েসল রযাচখ, চলঙ্কন মিন এিেন অচত েতি্থ  চরচভউিযারী এেং এচডটর। তযার েসঙ্গ �যাসঝ �সধ্ 
আ�যাসের �তযাননি্ও হসতযা। তযার মেওয়যা িস�সন্টর চভচতিসত মলখিরযা পদুনে্থযার েংসশযাধন িরসতন। 
েংসশযাধসনর পসর মলখিরযা তযা আলযােযাভযাসে ল্যানসেসট েযােচ�ট িরসতন। মেটযাই হসলযা আনদুষ্ঠযাচনি 
েযােচ�শন। ল্যানসেট এরপর তযাসের চনেস্ প্রচক্য়যা শুরু িরত। প্রচতটি মপপযারই নূন্পসক্ষ েদু’েন 
চনরসপক্ষ ে�যাসলযািি েযা চরচভউিযাসরর িযাসছ পযাঠযাসনযা হসতযা। আসরিেযার েংসশযাধসনর েন্ তযাসের 
িস�ন্টগুসলযা মলখিসের েযানযাসনযা হসতযা। নতুন খেড়যা ল্যানসেট েম্পযােসির �নঃপদুত হসল তসেই তযা 
েযা�চয়িীসত ছযাপযাসনযার েন্ ততচর েসল চেসেচিত হসতযা। এই েম্পূণ্থ প্রচক্য়যাসত ম�যাট েদু’েছসরর �সতযা 
ে�য় মলসগচছল।

েেগুসলযা প্রেধে পদুসরযাপদুচর ততচর হসয় মগসল আ�যাসের েসঙ্গ ল্যানসেট েম্পযােসির মেযাগযাসেযাগ মেসড় 
েযায়। মে মিযাসনযা চেচরসে �ূল প্রেধে ছযাড়যাও আরও চিছু চিছু মলখযা অন্তভু্থ ক্ত হয়। এগুসলযাসি েলযা হয় 
‘িস�ন্টযাচর’। েযাধযারণতঃ চেচরে প্রচতপযাে্ চেষসয় চেশে জ্ঞযাসনর অচধিযারী আন্তে্থ যাচতি িসয়িেন 
ে্চক্তত্বসি এই িস�ন্টযাচর মলখযার েন্ আহেযান েযানযাসনযা হয়। ে্যার িেসল হযােযান আসেে মলসখন 
এিটি িস�ন্টযাচর। ঠিি িরযা হয় মে অ�ত্থ ্ মেনসি অনদুসরযাধ েযানযাসনযা হসে। তযার েসঙ্গ মেযাগযাসেযাসগর 
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েন্ চলঙ্কন মিনসি েযাচয়ত্ব মেওয়যা হয়। চিন্তু চিছুচেন পর 
চতচন েযানযাসলন মে, অ�ত্থ ্ মেসনর েসঙ্গ মিযাসনযাভযাসেই 
মেযাগযাসেযাগ িরযা েযাসছে নযা। ঠিি িরলযা� আচ� চনসেই তযাসি 
চলখে। তযাই হসলযা। চিঠির েসঙ্গ ছয়টি প্রেসধের খেড়যাও 
পযাঠিসয় চেলযা�। েপ্যাহখযাসনসির �সধ্ তযার ইচতেযািি উতির 
মপসয় আ�রযা আশ্বস্ত হলযা�। েলযা েযাহুল্, ে্যার আসেে 
এেং অ�ত্থ ্ মেসনর িস�ন্টযাচর পদুসরযা চেচরেসি এি চেসশষ 
উচ্চতযায় চনসয় চগসয়চছল।

চেচরসের মশষ প্রেধে চছল অসনিটযা উপেংহযার এেং 
েদুপযাচরশ পে্থযাসয়র। ইউচনভযাে্থযাল মহলি িভযাসরে িীভযাসে 
েযাংলযাসেসশ প্রিলন িরযা েযায় তযার ে�ি্থসন এিটি ‘িল 
টু অ্যািশন’ চছল, েযাসত েযাংলযাসেসশর চেচশষ্ট ে্চক্তত্বরযা 
স্যাক্ষর িসরন। েযাসের িযাসছই আ�রযা মগচছ তযারযা প্রযায় 
েেযাই এিেযাসি্ েম্চত চেসয়চছসলন। েে্থেন রেসদ্ধয় এি 
এনচেও ে্চক্তত্ব চছসলন ে্চতক্�। তযার অেগচতর েন্ 
েেগুসলযা প্রেসধের িচপ এেং ে্যার আসেে ও অ�ত্থ ্ মেসনর 
মলখযাগুসলযা চেলযা�। মেযাঝযা মগল চতচন খুে েতি্থ তযার েসঙ্গ 
েেগুসলযা পসড়সছন। তযার মনচতেযািি অেস্যাসনর িযারণও 
েুঝসত পযারলযা�। মটচলসিযাসন তযার েসঙ্গ িিযা েসল এিচেন 
েিযাসল তযার েযােযায় চগসয় হযাচের হলযা�। আব্বযাে ভঁূইয়যারও 
েযাওয়যার িিযা চছল, চিন্তু মে চছটসি পড়ল। আ�যাসি চতচন 
অসনি মনেহ িসরন। তযার অনদুসেযাগ তযার চনেস্ এনচেও 
েম্পসি্থ  আ�রযা মত�ন গুরুত্ব চেসয় চলচখচন। আচ� 
েললযা�, মেটযা ঠিি। তসে ল্যানসেসট চিছু চলখসত হসল 
তযার মপছসন শক্ত েুচক্ত এেং তেজ্ঞযাচনি েযাক্ষ্প্র�যাসণর 
প্রসয়যােন পসড়। েচেও আ�রযা ে্চক্তগতভযাসে তযার েংস্যা 
েম্পসি্থ  অত্ন্ত উচ্চ ধযারণযা মপযাষণ িচর, চিন্তু েঠিি 
প্র�যাণযাচের অভযাসে আ�রযা খুে মেচশ চিছু িরসত পযাচরচন। 
চতচন েলসলন, মতযা�রযা তযাহসল নতুন এিটি গসেষণযা িসর 
আ�যাসের িযাসের প্রভযাে েম্পসি্থ  মেসন নযাও। েললযা�, 
চেচরসের মিযাসনযা অংসশই প্রযািচ�ি উপযাতি েংগ্রহ িরযা 
হয়চন। শুধু�যাত্র প্রিযাচশত তি্-উপযাসতির চভচতিসতই তযা ততচর 
িরযা হসয়সছ, মেেন্ নতুন উপযাতি েংগ্রসহর মিযাসনযা অেিযাশ 
মনই। অচধিন্তু এই চেচরসের আনদুষ্ঠযাচনি উসবিযাধসনর আর 
�যাত্র িসয়ি েপ্যাহ েযাচি। তখন চতচন চিছুটযা অেুসঝর �সতযা 
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েলসলন, উসবিযাধনটি আপযাততঃ স্চগত িসর েযাও। ভযােলযা�, এর পসর আর িিযা েযাচড়সয় লযাভ মনই। 
তযাসি চেনীত েযালযা� ও রেদ্ধযা েযাচনসয় মেখযান মিসি চিসর এলযা�। ল্যানসেট চেচরে তযার েম্পৃক্ততযা 
মিসি েচঞ্চত হসলযা। এই ঘটনযা আ�যাসি এখনও পীড়যা মেয়।

�যাসহন্দ্রক্ষণ ঘচনসয় এসলযা। ১৯মশ নসভম্বর ২০১৩। চেচরসের আনদুষ্ঠযাচনি উসবিযাধন। আসগর চেন চরিযাড্থ  
হট্থ ন এেং পযাস�লযা েযাে ঢযািযায় এসে উপচস্ত হসয়সছন। অনদুষ্ঠযাসনর প্রধযান অচতচি েযাংলযাসেসশর রযাষ্ট্রপচত 
আব্দুল হযাচ�ে। েভযাপচত ে্যার িেসল হযােযান আসেে। এি গুরুগম্ীর পচরসেসশ ল্যানসেট েযাংলযাসেশ 
চেচরসের উসন্মযািন হসলযা। �ূল েকৃ্ততযায় চরিযাড্থ  হট্থ ন েযাংলযাসেসশর অে্থ সনর অসনি প্রশংেযা িরসলন 
এেং েসঙ্গেসঙ্গ পরেতীতী  ি্যাসলজেগুসলযাসি এিইভযাসে ম�যািযাচেলযা িরযার আহেযান েযানযাসলন। তযার �সত 
েযাংলযাসেসশর এই অে্থ ন অসনসির েন্ অনদুিরণীয়, েযাসি চতচন েসলসছন ‘a great mystery of 
global health’। এই চেচরসের মপছসন আ�রযা েযারযা িযাে িসরচছ, তযাসেরসি েযাধুেযাে েযানযাসলন। 
আনদুষ্ঠযাচনি উসবিযাধসনর আসগ এি েংেযাে েসম্লসনর আসয়যােন িরযা হয়। মেখযাসন চরিযাড্থ  হট্থ নেহ 
িসয়িেন প্রেধে মলখি উপচস্ত মিসি নযানযা প্রসনের উতির মেন। চেচশষ্ট েযাংেযাচেি চশচশর ম�যাড়লসি 
চেসয় মভযারসেলযায় হট্থ সনর েযাক্ষযাৎিযার মনওয়যার ে্েস্যা িসরচছলযা�। হট্থ ন এিেন েদুেক্তযা। ১৯৯৫ েযাল 
মিসি চতচন ল্যানসেসটর প্রধযান েম্পযােসির েযাচয়ত্ব পযালন িরসছন। তযার এেং পযাস�লযা েযাসের আ�ন্ত্রসণ 
২০১৪ েযাসল আচ� লন্ডসন ল্যানসেট-এর প্রধযান িযাে্থযালয় েির িসরচছলযা�।

ল্যানসেট চেচরসের িযাে েখন মশসষর চেসি তখন এিটযা ইস�ল মপলযা�। মপ্ররি েন মলন, ল্যানসেসটর 
খণ্ডিযালীন িলযা� মলখি। তযার েযাত্থ যাটি মপসয় আচ� মতযা প্রযায় েযািরুদ্ধ। েযানযাসলন মে, ল্যানসেট িতৃ্থপক্ষ 
ঠিি িসরসছন মে তযারযা তযাসের েযা�চয়িীসত চেসশষ �ে্থযােযা চেসয় আ�যার মপ্রযািযাইল প্রিযাশ িরসেন। 
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েযাংলযাসেশ মিসি এর আসগ �যাত্র এিেন এই চেরল েম্যাসনর 
অচধিযারী হসয়চছসলন। চতচন হসলন চেচশষ্ট চিচিৎেি এেং 
েযারসড�-এর প্রধযান এ মি আেযাে খযান। েন মলন পরেতীতী সত 
আ�যার েযাক্ষযাৎিযার চনসয় এি পৃষ্ঠযাে্যাপী এিটি মপ্রযািযাইল 
চলসখচছসলন। মেখযাসন আ�যার ছচেও স্যান মপসয়চছল।   আসেে 
ভযাইসয়র �ৃতু্র পর ল্যানসেট তঁযার ওপর এিটি েীঘ্থ ‘অচেিুয়যাচর 
মনযাট’ মছসপচছল।

২০১৩ েযাসলর নসভম্বসরর মেই চেনটির িিযা এখনও �সন পসড়। 
�যানেেীেসন মিযাসনযা এিটি ক্ষণ আসে েখন মিউ পচরপূণ্থতযা 
অনদুভে িসর। ে্চক্তগতভযাসে আ�যার েন্ ওই চেনটি চছল 
মেই ক্ষণ। এই চেচরসের মপছসন অসনি ে�য়, রে� ও ম�ধযা 
চেসত হসয়চছল। অসনি িড়যাই উৎরযাই পযার িসর েযাংলযাসেশ তিযা 
েযারযাচেশ্বসি আ�রযা এই চেচরেটি উপহযার চেসত মপসরচছলযা�। 
চেচরসের প্রচতটি মলখযাই জ্ঞযাসনর েগতসি িসরসছ ে�ৃদ্ধ। 
মেগুসলযা মেশ ে�যােৃতও হসয়সছ। এখনও এই প্রেধেগুসলযা 
চেশ্বে্যাপী ে্যাপিভযাসে উদৃ্ধত হসছে।

২০১৪ েযাসল েযাংলযাসেসশ ে্যাপি রযােননচতি েচহংেতযা মেখযা 
মেয়। েযার িসল চেসেসশ আ�যাসের ভযাে�ূরতকি েযারুণভযাসে 
অেেচ�ত হয়। আব্বযাে ভঁূইয়যা এেং আচ� ঠিি িরলযা� 
মে, চেসশ্বর চেচভন্ন মেসশর রযােধযানীসত চগসয় ল্যানসেসট 
েরণকিত েযাংলযাসেসশর েে ইচতেযািি চেিগুসলযা তুসল ধরে। 
েযাংলযাসেসশর েধুেসের েহযায়তযায় চেল্ী, ইেলযা�যােযাে, ব্যাইটন, 
লন্ডন, ব্যাসেলে, ওেসলযা, স্িসহযা�, চনউ ইয়ি্থ , ওয়যাচশংটন 
প্রভৃচত স্যাসন আ�রযা মেই িযােটি িরসত মপসরচছলযা�। মেটযা 
চছসলযা মেসশর ভযাে�ূরতকি েযাড়যাসনযার েন্ আ�যাসের এিটি ক্ষদু দ্র 
প্রয়যাে। ল্যানসেটসি ধন্েযাে।

13

রসরিবরি প্ররতটি 
যলখাই জ্াবনি 
রগতবক কবিবি 
সমৃদ্ধ। যসগুবলা যেশ 
সমাদৃতও হবয়বি। 
এখনও এই প্রেন্ধগুবলা 
রেশ্বে্যাপী ে্যাপকভাবে 
উদ্ধধৃ ত হবছে।



আ�যার ব্্যাি েীেন


