
 

বয়ুেয়ের উদ্ভাবন সিপ্যাপ্ ভেসিয়েেয়রর সিসনক্যাে 

ট্রাোে শুরু 
১২ মে ২০২১, ১২:০০ এএে  |  প্রিন্ট সংস্করণ 
কররোনো মরোরে আক্রোন্ত ব্যপ্রিরের মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেনটিরেশরনর েনয 
অপ্রিরেট নোেক স্বল্প েূরেযর প্রসপযোপ (C-PAP) মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে 

প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের (ব্ুরেট) ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এ যন্ত্র মকোরনো িকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই শুধু 
অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সরে সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রি। 
 

 

সবদ্যুৎ ছাড়াই চেয়ব বয়ুেে উদ্ভাসবত অসিয়েে’ 

সি-প্যাপ্ ভেসিয়েেয়রর সিসনক্যাে ট্রাোে শুরু 
 প্রনেস্ব িপ্রিরব্েক, ০০:০০, ১২ মে, ২০২১ 

 
কররোনো মরোরে আক্রোন্ত ব্যপ্রিরের মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেপ্রন্টরেশরনর েনয 
অপ্রিরেট নোেক স্বল্প েূরেযর প্রস-পযোপ (C-PAP) মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে 

প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের (ব্ুরেট) ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এই যন্ত্র মকোরনো ধররনর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই 

শুধুেোত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সরে সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। কররোনো 
আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে অপ্রিরেন িেোন করো েে (low-

flow oxygen therapy, 0-15 L/min), প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির 

অপ্রিরেন িব্োে (high-flow) িরেোেন পরড় যো রুেীরক অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি পোরর। কররোনো 
িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরন েোই-মলো 
মনেোে মকরনোেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এেোড়োও এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে 



অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রস-পযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয 
কররব্। 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি 

রুেীরের আইপ্রসএউএ েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সূক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোরভের েোধযরে ব্োিোস ও 

অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর/প্রেপ্রনট েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিরকে অপ্রিরেন 

সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। 

এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রস-পযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো (UK-MHRA Rapidly Manufactured 

CPAP systems guideline) অনুযোেী ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। 

এরইেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোরের 

িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে 

মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো 
(অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১.২ শিোংশ ব্ৃপ্রি করর। ব্িে েোরন প্রব্এেআরপ্রস’র অনুরেোেনক্ররে ঢোকো 
মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। এ ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে 

ইনরেপ্রিরেটররর েোপ্রেরে ররেরেন ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. 

িওপ্রফক েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন ি. মেো. টিটু প্রেেো (অধযোপক ও প্রিপ্রিপোে, ঢোকো 
মেপ্রিরকে করেে), ি. মরোরব্ে আপ্রেন (িোিন অধযোপক, ঢোকো মেপ্রিরকে করেে; পপ্ররচোেক, নন 

কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোে, স্বোস্থয অপ্রধেির) এব্ং মেপ্রিপ্রসন প্রব্েোরের অনযোনয প্রচপ্রকৎসকরা। 
প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রস-পযোরপর কোযেকোপ্ররিো 
পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রস-পযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক অংশরক েোই-

মলো নযোসোে কযোনুেোর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের 

অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনুযোেী এ যন্ত্রটি েোই-মলো নযোসোে কযোনেুোর স্বল্প েূরেযর প্রব্কল্প 

প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন 

ও উরেযোিো উন্নেন একোরিপ্রে িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং 
েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং 
প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক 

িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ি. িওপ্রফক েোসোন, সেকোরী অধযোপক, ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে, ব্ুরেট। 



 
বুয়েে উদ্ভাসবত ‘অসিয়েে’-ভেসিয়েেয়রর সিসনক্যাে ট্রাোে শুরু 
ব্োংেোরেশ- মসপ্রে প্রেিস্বোস্থয 

- চযায়নে আই অনোইন ১১ ভে, ২০২১ ১৮:৪১ 

 

ক্য়রানা োইরায়ি আক্রান্ত বযসিয়দ্র ভদ্য়ে অসিয়েয়নর চাসেদ্া প্রূয়ে এবং উচ্চগসতর ভেনটিয়েশয়নর 

েনয অসিয়েে নােক্ স্বল্প েূয়েযর সিপ্যাপ্ ভেসিয়েের সিোইি ততসর ক্রয়ছ বাংোয়দ্শ প্রয়ক্ৌশে 

সবশ্বসবদ্যােে (বুয়েে)’র বায়োয়েসিয়ক্ে ইসিসনোসরং সবোগ। 

 
েেেব্োর ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের সেকোরী পপ্ররচোেক (িথয) মেো. শপ্রফউর রেেোন এক সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি 

েোনোন: এই যন্ত্র মকোন িকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই শুধুেোত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ 

সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে 

অপ্রিরেন িেোন করো েে, প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে িরেোেন 

পরড় যো মরোেীর অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি পোরর। কররোনো িরকোরপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর 

েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরন েোই-মলো মনেোে মকরনোেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এেোড়োও এ যন্ত্রগুরেো 
ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট 

প্রসপযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয কররব্। 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েরূেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি রুেীরের আই প্রস 

এউ এ েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সূক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোেরের েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেন এর সংপ্রেশ্রণ 

তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি 

িরেোেরন ১০০% পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর 

প্রনরেেশনো অনযুোেী ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। ইপ্রিেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা 
েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস) এর অনরুেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোে এর িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফে েোরব্ 

অপ্রিরক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনেুপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর 

েরধয অপ্রিরেট প্রসপযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১.২% ব্পৃ্রি করর। 
ব্িে েোরন প্রব্এেআরপ্রস এর অনরুেোেন ক্ররে ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু 

েরেরে। এ ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে ইনরেপ্রিরেটর এর েোপ্রেরে ররেরেন ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের 

সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন ি. মেো. টিটু প্রেেো (অধযোপক ও 

প্রিপ্রিপোে, ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে), ি. মরোরব্ে আপ্রেন (িোিন অধযোপক, ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে; পপ্ররচোেক, নন 

কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোে, স্বোস্থয অপ্রধেির) এব্ং মেপ্রিপ্রসন প্রব্েোরের অনযোনয প্রচপ্রকৎসকবনৃ্দ। প্রিপ্রনকযোে 

ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রসপযোরপর কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট 

৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক অংশরক েোই-মলো নযোেোে কযোনেুো এর েোধযরে 

প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনরুেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে 
অনযুোেী এই যন্ত্রটি েোই-মলো নোেোে কযোনেুোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন ও 

উরেযোিো উন্নেন একোরিেী িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং েোনষু 

েোনরুষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্রুেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের 

েীেনরু রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েপু্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক িত্ত্বোব্ধোেরন 

ররেরেন ি. িওপ্রফক েোসোন, সেকোরী অধযোপক, ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে, ব্রুেট। 

https://www.channelionline.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://www.channelionline.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://www.channelionline.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://www.channelionline.com/author/cinewsbangla/
https://www.channelionline.com/author/cinewsbangla/
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বুয়েয়ের উদ্ভাবন, সবদ্যুৎ ছাড়াই অসিয়েন ভদ্য়ব ‘অসিয়েে’ 

 

োগােেীন ক্য়রানাোইরায়ির দ্াপ্য়ে সদ্য়শোরা সবশ্ববািী। প্রসতসদ্নই েৃতুয ও আক্রায়ন্তর িাসর 

দ্ীর্ঘ েয়ে। তীব্র শ্বািক্ষ্ট সনয়ে োিপ্াতায়ে েসতঘ  েয়ে অিংখ্য োনুষ। প্রক্ে েয়ে অসিয়েন 

িংক্ে। এেন প্সরসিসতয়ত অসিয়েন িংক্ে ভোক্াসবোে নতুন প্দ্ধসত উদ্ভাবন ক্য়রয়ছ 

বাংোয়দ্শ প্রয়ক্ৌশে সবশ্বসবদ্যােয়ের (বুয়েে) গয়বষক্ দ্ে। 

সম্প্রপ্রি ব্ুরেরটর েরব্ষকরো ‘অপ্রিরেট’ নোরের একটি প্রিেোইস উদ্ভোব্ন করররে, মযটি প্রব্েযুৎ ব্যব্েোর নো 
করর স্বল্পেূরেয কররোনো মরোেীরের উচ্চ িব্োে অপ্রিরেন প্রনপ্রিি কররি সেে েরব্। ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের িত্ত্বোব্ধোরন ১০ েোস েরব্ষণো করর এটি তিপ্রর করো েরেরে। 
 

যন্ত্রটি অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর অথব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেরনর সোরথ সেরেই সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। এটি 

প্রব্েযুৎ েোড়োই ৬০ প্রেটোর পযেন্ি অপ্রিরেন িব্োে কররি পোররব্। 
 

েরব্ষকরো ব্েরেন, যন্ত্রটি েেূি সোধোরণ মকোপ্রেি ওেোরিে র মরোেীরের উরেরশযই তিপ্রর করো েরেরে। এর ফরে 

মরোেীরের আইপ্রসইউরি পোঠোরনোর িরেোেন হ্রোস পোরব্। যন্ত্রটি সেরেই িিযন্ত অঞ্চরে সরব্রোে করো যোরব্ 

ব্রেও েোনোন িোরো। 
 

ইপ্রিেরধয যুিরোরেযর প্রেপ্রিপ্রসনস অযোন্ড মেেথরকেোর মিোিোক্টস মরগুরেটপ্রর এরেপ্রির প্রনরেে প্রশকো অনুযোেী 
যন্ত্রটির পরীেো চোপ্রেরেরে ব্ুরেট। ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে প্রব্এেআরপ্রসর অনুরেোেন প্রনরে েইু 

ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে মশষ েরেরে। এখন িৃিীে ধোপ মশষ করোর মচষ্টো চেরে। 
 

েরব্ষক েরের িধোন িো. মিৌপ্রফক েোসোন ব্রেন, িোিোররো যোরি নূযনিে িপ্রশেণ প্রনরে এই যন্ত্রটি ব্যব্েোর 

কররি পোরর, মসেোরব্ই তিপ্রর করো েরেরে। এটি মরোেীরো েোসপোিোে এব্ং ব্োপ্রড় উেে েোেেোরিই ব্যব্েোর 

কররি পোররব্। 
প্রিপ্রন আরও ব্রেন, আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি প্রব্েযুৎ সেসযো ররেরে। উেোেরণস্বরূপ ঢোকো 
মেপ্রিরকরের সব্ প্রব্েোনোর পোরশও তব্েযুপ্রিক প্রনেেেনপথ মনই। এেন পপ্ররপ্রস্থপ্রিরি কে খররচ উচ্চ িব্োরের 

অপ্রিরেন সরব্রোরের ধোরণো মথরক যন্ত্রটি তিপ্রর করো েরেরে। 
 

ব্ুরেরটর প্রেপ্রস িরফসর সিয িসোে েেেুেোর ব্রেন, এই পিপ্রি প্রনরে আেরো অরনক আশোব্োেী। আেরো এটি 

সোরো মেরশর েনয উন্মিু কররব্ো, যোরি সব্োই উপকৃি েরি পোরর। এই ধররনর উদ্ভোব্নরক আেরো সব্ সেে 

উৎসোপ্রেি কপ্রর। 
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সবদ্যুৎ ছাড়াই ৬০ সেোর অসিয়েন সদ্য়ত িক্ষে অসিয়েে 

(সেসিও) 

 

Video Link:  
https://buetedu-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sr_piw_daers_buet_ac_bd/ETcHYCMySlBLq7AYo

yWXqaIBiCNouynAUsudXF2xiyRcKw?e=Npbpcp 

 

কররোনো মরোেীরের অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূরণ ও উচ্চেপ্রির মেপ্রন্টরেশন প্রনপ্রিি কররি অপ্রিরেি নোরে 

প্রসপযোপ মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর করররে ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের একেে েরব্ষক। 

এই যন্ত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ও মেপ্রিরকে অপ্রিরেরনর সোরথ সেরেই সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোে। প্রব্েযুৎ 

েোড়োই ৬০ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেট িব্োে করো সম্ভব্। েইু েোেোর টোকোে তিপ্রর প্রিেোইসটি ব্োংেোরেশ 

প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে প্রব্এেআরপ্রসর অনুরেোেন প্রনরে েইু ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে মশষ করররে। 
কররোনোর প্রৈিীে মঢউ শুরুর পর িীব্র শ্বোসকষ্ট প্রনরে অরনক মরোেী েোসপোিোরে েপ্রিে  েরে। মকোপ্রেি 

প্রচপ্রকৎসায় েোই মলো মনেোে কযোরনোেোর চোপ্রেেো মব্রড়রে। যপ্রেও যন্ত্রটির ব্যব্েোর েটিে ও ব্যে ব্হুে। 
সোধোরণ কররোনো ওেোরিে  মরোেীরের ১৫ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেন সরব্রোে করো যোে। এর মব্প্রশ িরেোেন েরে 

েরকোর েে আইপ্রসইউ ব্ো এইচপ্রিইউর। 
ব্ুরেরটর আপ্রব্ষৃ্কি যন্ত্রটি মকোনও িকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই শুধু অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন 

েোইরনর সোরথ যুি করর ব্যব্েোর করো যোে। সেরে ব্যব্েোররযোেয মেপ্রন্টরেটরটি িিযন্ত অঞ্চে ব্ো অযোম্বুরেরির 

অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোররও যুি করো সম্ভব্। 
ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা ও েরব্ষণো পপ্ররষরের অনুরেোেন মপরে প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িথে ও প্রৈিীে ধোপ সম্পন্ন 

েরেরে। এখন িৃিীে ধোপ মশষ করোর মচষ্টো চেরে। 
এই প্রব্ষরে ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন ব্রেন, 

প্রসপযোপ সোধোরণ ওেোরিে  ব্যব্েোর করো যোরব্। এটি চোেোরি প্রব্েযুরির িরেোেন েরব্ নো। শুধু অপ্রিরেরনর চোরপ 

চেরব্। এই যন্ত্রণটি তিপ্রর কররি সব্ প্রেপ্রেরে ২০ েোেোর টোকো েোেরব্। 
অপ্রিরেন সেসযো প্রনরে ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরের কনসোেরটন্ট িো. খোেরুে ইসেোে ব্রেন, ওেোিে  
আর আইপ্রসইউরি আেরো পরীেো চোেোপ্রে। এটি খুব্ েোরেো প্রব্কল্প েরি পোরর। কোরণ প্রব্েযুৎ েোড়ো ৬০ প্রেটোর 

অপ্রিরেন মেেো যোরব্। এই প্রসপযোপ সোধোরণ ওেোরিে  মসেোে অপ্রিরেরনর পোশোপোপ্রশ ব্োিোস মথরক ব্োড়প্রি 

অপ্রিরেন গ্রেণ কররব্। 
প্রিপ্রন আরও ব্রেন, েপ্রব্ষযরি যপ্রে েোররির েরিো আেোরের মেরশও এেন পপ্ররপ্রস্থপ্রি তিপ্রর েে। িোেরে মেেো 
ও উপরেেোগুরেোরি আেরো এটি প্রেরে অপ্রিরেরনর সেসযো খুব্ সেমে সেোধোন কররি পোররব্ো। িকল্প 

ব্োস্তব্োেন েরে প্রব্েযুৎ ও অথে সোশ্ররের পোশোপোপ্রশ আইপ্রসইউর ওপর চোপ কেরব্। 
প্রেএে/এসএস 
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Video Link:  
https://buetedu-
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অপ্রিরেট নোরে একটি প্রসপযোপ মেপ্রন্টরেটর তিপ্রর করররে ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। 

যো প্রব্েুযৎ েোড়োই অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ যুি করর কররোনো আক্রোন্ত 

মরোেীরক উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোে কররি পোরর। এরইেরধয ঢোকো মেপ্রিরকরে এর িৃিীে ধোরপর 

প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। 
কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের অরনরকরই শ্বোসকরষ্টর সেসযো মেখো মেে। সযোচুররশন করে যোওেোে িরেোেন পরড় 

অপ্রিরেরনর। েপ্রিে  েরি েে েোসপোিোরে। অব্স্থোর অব্নপ্রি েরে চোপ পরড় প্রনপ্রব্ড় পপ্ররচযেো মকন্দ্র আইপ্রসইউ-

মি। প্রকন্তু এখোরন মব্ি সংখযো সীপ্রেি থোকোে মেখো মেে সংকট। 

যো প্রনরসরনর একটো পিপ্রি মব্র করররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেে-ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এখোনকোর প্রশেক-প্রশেোথীরের একটি েে 'অপ্রিরেট' নোরে 'প্রসপযোপ যন্ত্র' তিপ্রর করররে। 

যো অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ যুি কররে অপ্রিরেরনর প্রনধেোপ্ররি  

েপ্রি ব্োড়োরি সেোেক েূপ্রেকো পোেন করর। যো প্রব্েযুৎ েোড়োই একটি সুক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোরভের েোধযরে ব্োিোস ও 

অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রন ঘটিরে মলো-ব্োড়োে িপ্রি প্রেপ্রনরট অন্তি ৬০ প্রেটোর। 

মেপ্রিরকে অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন শিেোে পযেন্ত অপ্রিরেন 

কনরসনরট্রশন প্রেরি পোরর। এর ফরে স্বল্প খররচই সোধোরণ ওেোরিে  মরোেীরের উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সোরপোটে  
মেেো যোরব্ ব্রেও েোনোন েরব্ষক ও প্রচপ্রকৎসকরা। ব্িে েোরন ঢোকো মেপ্রিরকরে এর িৃিীে ধোরপর ট্রোেোে 

চেরে। 

েরব্ষকরো েোনোন, ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েমব্ষণো পপ্ররষরের অনুরেোেন সোরপরে এব্ং স্বোস্থয অপ্রধেিররর 

সেোেিোে চিুথে ধোরপ আরও ব্ড় আকোরর ট্রোেোে করো সম্ভব্ েরব্। 
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প্রনেস্ব িপ্রিরব্েক | ১১ মে, ২০২১ 

   

কররোনোে আক্রোন্তরের মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেপ্রন্টরেশরনর েনয ‘অপ্রিরেট’ নোরের 

একটি স্বল্প েূরেযর প্রসপযোপ  মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের (ব্ুরেট) 

ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এই যন্ত্র মকোন িকোর তব্েযুপ্রিক শপ্রি েোড়োই শুধুেোত্র অপ্রিরেন 

প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্।  

 
ব্িে েোরন ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেনক্ররে ঢোকো মেপ্রিরকে করেে 

েোসপোিোরে অপ্রিরেরটর িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। এ ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে 

ইনরেপ্রিরেটররর েোপ্রেরে ররেরেন ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. 

িওপ্রফক েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন ঢোকো মেপ্রিরকে করেরের অধযে অধযোপক িো. 
মেো. টিটু প্রেেো, স্বোস্থয অপ্রধেিররর নন কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোে শোখোর পপ্ররচোেক িো. মরোরব্ে আপ্রেন 

এব্ং মেপ্রিপ্রসন প্রব্েোরের অনযোনয প্রচপ্রকৎসকরো। ব্ুরেরটর পোঠোরনো এক সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি এসব্ িথয 
েোনোরনো েমেরে।  

 
ব্ুরেট ব্েরে, প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রসপযোরপর 

কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক 



অংশরক েোই-মলো নযোসোে কযোনেোর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ 

কিৃে পরের অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনুযোেী এই যন্ত্রটি েোই-মলো নোসোে কযোনেোর স্বল্প 

েূরেযর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
ব্ুরেট আরও েোপ্রনরেরে, কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে 

অপ্রিরেন মেেো েে (low-flow oxygen therapy, 0-15 L/min), প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর 

উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে (high-flow) িরেোেন পরড় যো মরোেীরক অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ 

কররি পোরর। কররোনো িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি 

পপ্ররেোরন েোই-মলো মনেোে কযোনেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এেোড়োও এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্েূে ও ব্যব্েোর মকৌশে 

েটিে েওেোে অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রসপযোপ এই ঘোটপ্রি 

পূররণ সোেোযয কররব্। 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি 

মরোেীরের আইপ্রসএউরে েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সুক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোরভের েোধযরে ব্োিোস 

ও অপ্রিরেন এর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর/প্রেপ্রনট েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিকযোে 

অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন 

প্রেরি পোরর। এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো (UK-MHRA Rapidly 

Manufactured CPAP systems guideline) অনুযোেী ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে 

পরীেো করো েরেরে। 
ইরিোেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোে এর 

িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফে েোরব্ অপ্রিরক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর 

পরীেোে মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয অপ্রিরেট প্রসপযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর 

েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১ েশপ্রেক ২ শিোংশ ব্ৃপ্রি করর। 
ব্ুরেট েোপ্রনরেরে, অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি 

প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন ও উরেযোিো উন্নেন একোরিেী িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর 

ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন 

ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর 

আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী 
অধযোপক  ি. িওপ্রফক েোসোন। 



 

সবদ্ুযৎবিহীন ভেসিয়েের ‘অসিয়েে’র তৃতীে 

ধায়প্র প্রীক্ষা শুরু 
 প্রনেস্ব িপ্রিরব্েক,  িকোপ্রশি: ০৮:৪৬ প্রপএে, ১১ মে ২০২১ 

 

কররোনো আক্রোন্ত মরোেীর মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেনটিরেশরনর েনয অপ্রিরেট 

নোেক স্বল্প েূরেযর প্রসপযোপ মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর করররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের (ব্ুরেট) 

ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এই যন্ত্র মকোরনো ধররনর প্রব্েযুৎশক্তি েোড়োই শুধু অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর 

ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সরে সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। ইরিোেরধয এটির প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে 

শুরু করো েরেরে ব্রে েেেব্োর (১১ মে) ব্ুরেট মথরক এক প্রব্জ্ঞপ্রিরি েোনোরনো েরেরে। 
প্রব্জ্ঞপ্রিরি ব্েো েরেরে, কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে 

অপ্রিরেন িেোন করো েে। প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে 
িরেোেন পরড়, যো মরোেীর অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি পোরর। কররোনোর িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে 

মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরণ েোই-মলো মনেোে মকরনোেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এ 

েোড়োও এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে 

ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রসপযোপ এ ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয কররব্। 
এরি ব্েো েরেরে, অপ্রিরেট প্রসপযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর 

এব্ং এরি মরোেীরের আইপ্রসইউরি েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সুক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোেরের 

েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেন এর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিরকে 

অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০% পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি 

পোরর। এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো অনুযোেী ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। ইপ্রিেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস) 

এর অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোে এর িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফে েোরব্ অপ্রিরক্রে করর িৃিীে ধোরপর 

অনুেপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয অপ্রিরেট 

প্রসপযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১.২% ব্ৃপ্রি করর। 
এরি আরও ব্েো েরেরে, প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িৃিীে ধোরপ িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ 

অপ্রিরেট প্রসপযোরপর কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ 

এব্ং ব্োপ্রক অরধেক অংশরক েোই-মলো নযোেোে কযোনুেো এর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয 
েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনুযোেী এই যন্ত্রটি েোই-মলো 
নোেোে কযোনুেোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন 

ও উরেযোিো উন্নেন একোরিেী িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং 
েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং 
প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক 

িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ি. িওপ্রফক েোসোন, সেকোরী অধযোপক, ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে, ব্ুরেট। 
এেএইচএে/ইএ/এেএস 
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ভক্াসেি সচসক্ৎিাে অসিয়েয়নর বযে ক্োয়ব বুয়েয়ের ‘অসিয়েে’ 
2021-05-11 23:43:29, ঢাক্া সবশ্বসবদ্যােে প্রসতসনসধ, সবসিসনউে ভোয়েসিয় ার িেক্ে 

 
বুয়েে উদ্ভাসবত অসিয়েে 

 

ভক্াসেি-১৯ আক্রান্তয়দ্র সচসক্ৎিাে ক্ে খ্রয়চ অসিয়েয়নর চাসেদ্া প্রূয়ে ‘অসিয়েে’ নায়ের 

ভেসিয়েের যন্ত্র উদ্ভাবন ক্য়রয়ছন বাংোয়দ্শ প্রয়ক্ৌশে সবশ্বসবদ্যােয়ের এক্দ্ে ছাত্র-সশক্ষক্। 
যন্ত্রটি এক্ই িয়ে িেয়ে বযবোর ও বেনয়যাগয। 

এই যন্ত্র মকোরনো প্রব্েযুৎশপ্রি েোড়োই অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো েোসপোিোরে অপ্রিরেন েোইরনর সরে যুি করর 

েোই-মলো মনইেে কযোরনোেোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো যোরব্। 
কররোনোেোইরোস েেোেোরীকোরে িোে ১০ েোস কোে করর সম্প্রপ্রি ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং 
প্রব্েোরের প্রশেক-প্রশেোথীরো এ যন্ত্র উদ্ভোব্ন করররেন। এরি সোপ্রব্েক িত্ত্বোব্ধোরন প্রেরেন প্রব্েোরের সেকোরী 
অধযোপক িওপ্রফক েোসোন। 
েেেব্োর প্রব্প্রিপ্রনউে মটোরেপ্রন্টরফোর িটকেরক প্রিপ্রন ব্রেন, “আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোর সোধোরণ 

মব্রি মরোেীরক সরব্েোচ্চ ১৫ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেন মেওেো যোে। এর মব্প্রশ অপ্রিরেরনর েরকোর পড়রে েোই-
মলো মনইেে কযোরনোেো েোরে অথব্ো আইপ্রসউরি প্রনরি েে মরোেীরক। 

 
অসিয়েয়ের প্রীক্ষা চেয়ছ োিপ্াতায়ে 

“আেোরের তিপ্রর অপ্রিরেট নোরের প্রিেোইসটি প্রেরে েোসপোিোরের সোধোরণ মব্রিই ৬০ প্রেটোর পযেন্ত েোই-মলো 
অপ্রিরেন মেওেো যোরব্।” 

প্রিপ্রন ব্রেন, “েেোেোরী পপ্ররপ্রস্থপ্রিরি আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি েোই-মলো 
মনইেে কযোরনোেো পোওেো যোে নো। এ ধররনর যন্ত্র অিযন্ত ব্যেব্হুে। এর েনয চোর মথরক পোাঁচ েোখ টোকো 
খরচ কররি েে মরোেীরক। আর আেোরের প্রিেোইসটির খরচ পড়রব্ েোত্র ২০-২৫ েোেোর টোকো। এেোড়ো এই 
যন্ত্রটি ব্যব্েোর মকৌশে সেে এব্ং অযোম্বুরেিসে প্রব্প্রেন্ন স্থোরন সেরে ব্েনরযোেয।” 
এই িকরল্প সেরযোেী প্রেরসরব্ কোে করো ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের িেোষক কোেসোর আেরেে 

ব্রেন, “অপ্রিরেট আইপ্রসইউরি মরোেী েপ্রিে র চোপ কেোরব্। যন্ত্রটি অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোরর ব্যব্েোর কররে 

মরোেীর অপ্রিরেন সযোচুররশন ব্োড়রব্ িোে ১২ েোে, যো মরোেীর েনয েরি পোরর অরনক স্বপ্রস্তেোেক।” 



যন্ত্রটির কোযেিণোেী সম্পরকে  প্রিপ্রন ব্রেন, “যন্ত্রটি ব্োিোস মথরক িোকৃপ্রিক অপ্রিরেন মটরন মেিরর এরন 

সংরেণ কররব্। প্রসপ্রেন্ডোররর অপ্রিরেরনর সরে িোকৃপ্রিক অপ্রিরেন একত্র করর িোে ৬০ প্রেটোর অপ্রিরেন 

সরব্রোে করোর েরিো েেিো তিপ্রর করর। ফরে মরোেী সেরে অপ্রিরেরনর অেোব্ কোটিরে উঠরি পোররব্, 

প্রনিঃশ্বোস প্রনরি পোররব্ ব্ুক েরর। এর েোধযরে িিযন্ত অঞ্চে ও যোত্রোপরথ অযোম্বুরেরি স্বোস্থযরসব্ো প্রেরি পোররব্।” 

 
ঢাক্া ভেসিয়ক্য়ে অসিয়েয়ের তৃতীে ধায়প্র সিসনক্যাে ট্রাোে শুরু েয়েয়ছ 

ইরিোেরধয যন্ত্রটি ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসো েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেন প্রনরে প্রিপ্রনকযোে 

ট্রোেোরের িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ মপপ্রররে িৃিীে ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে ব্রে েেেব্োর এক 

সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি েোপ্রনরেরে ব্ুরেট। 
প্রব্জ্ঞপ্রিরি ব্েো েে, প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িৃিীে ধোরপ িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসো ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ যন্ত্রটির 

কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক 

অংশরক েোই-মলো মনইেে কযোরনোেোর েোধযরে প্রচপ্রকৎসো মেওেো েরব্। 
িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনুরেোেন ও প্রচপ্রকৎসকরের পরোেশে অনুযোেী যন্ত্রটি 

েোই-মলো মনইেে কযোরনোেোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো যোরব্। 
ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরুও েরেরে। 
সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন ও উরেযোিো উন্নেন একোরিপ্রে িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, 

অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশরনর আপ্রথেক সেোেিোে িকরল্প কোে 

করররেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে 

সোঈেরু রেেোন। 



 

ক্য়রানায়রাগীর েনয বুয়েয়ের ‘অসিয়েে’, সিসনক্যাে ট্রাোে 
ইউপ্রনেোপ্রসেটি কররসপরন্ডন্ট | ব্োংেোপ্রনউেরটোরেপ্রন্টরফোর.কে 

আপরিট: ১৯২৬ ঘণ্টো, মে ১১, ২০২১ 

  

 
কররোনো মরোেীর েনয ব্ুরেরটর ‘অপ্রিরেট’, প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে 

ঢাক্া সবশ্বসবদ্যােে: কররোনো আক্রোন্তরের শরীরর অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পরূরণ এব্ং উচ্চেপ্রির 

মেনটিরেশরনর েনয ‘অপ্রিরেট’ নোেক স্বল্প েূরেযর প্রস-পযোপ (C-PAP) মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে 

ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের (ব্ুরেট) ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে 

েোসপোিোরে এর িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। 
েেেব্োর (১১ মে) ব্ুরেরটর এক সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি এ িথয েোনোরনো েে। এই যন্ত্র মকোরনো িকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি 

েোড়োই শুধুেোত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন েোইরনর সরে সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। 

 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো প্রেরেরে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন ও 

উরেযোিো উন্নেন একোরিপ্রে িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং 
েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং 
প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক 

িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন। 
সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি ব্েো েে, কররোনো আক্রোন্ত মরোেীর শরীরর অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে 

অপ্রিরেন মেওেো েে। প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে 

িরেোেন পরড় যো মরোেীরক অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি পোরর। কররোনো িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে 

আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরন েোই-মলো নযোসোে কযোনুেো যন্্তর পোওেো যোে 



নো। এেোড়োও এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। 

সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রস-পযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয কররব্। 

 

অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি 

মরোেীরের আইপ্রসইউ এ েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সুক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোরভের েোধযরে ব্োিোস 

ও অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর/প্রেপ্রনট েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন 

সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০% পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। 

ইরিোেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোে এর 

িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে 

মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো 
(অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১.২% ব্ৃপ্রি করর। 

প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের কথো েোপ্রনরে ব্েো েে, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রস-পযোরপর 

কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রস-পযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক 

অংশরক েোই-মলো নযোসোে কযোনুেোর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ 

কিৃে পরের অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনুযোেী এই যন্ত্রটি েোই-মলো নযোসোে কযোনুেোর স্বল্প 

েূরেযর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 

ব্োংেোরেশ সেে: ১৯২৩ ঘণ্টো, মে ১১, ২০২১ 

এসরকপ্রব্/এেআরএ 

 



 
 

সিসনক্যাে ট্রাোয়ে বুয়েে উদ্ভাসবত ভেসিয়েের সিোইি 
  কযোম্পোস মিস্ক,  ১১ মে ২০২১, ১৬:০৩ 

েেোেোপ্রর কররোনো েোইরোরস আক্রোন্ত ব্যপ্রিরের মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেনটিরেশরনর েনয 
অপ্রিরেট নোেক স্বল্প েরূেযর প্রসপযোপ (C-PAP) মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের 

(ব্রুেট) ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে। এই যন্ত্র মকোরনোিকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই শুধেুোত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর 

ব্ো মেপ্রিরকে অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্ ব্রে েোনো মেরে। 
 
ব্রুেরটর এক সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি ব্েো েরেরে, কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প 

েোত্রোে অপ্রিরেন িেোন করো েে (low-flow oxygen therapy, 0-15 L/min), প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর 

উন্নপ্রি নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে (high-flow) িরেোেন পরড় যো রুেীরক অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি 

পোরর। 
কররোনো িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরণ েোই-মলো মনেোে 

মকরনোেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এেোড়ো এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্েূে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে অরনক মেরত্র েে কেীর 

িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রসপযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয কররব্। 
সংব্োে প্রব্জ্ঞপ্রিরি আরও ব্েো েরেরে, অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েরূেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন 

প্রেরি পোরর এব্ং এরি মরোেীরের আইপ্রসইউরি েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সূক্ষ্ম মেঞু্চরী েোরভের 

েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেন এর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর/প্রেপ্রনট েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিকযোে 

অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। 

এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো (UK-MHRA Rapidly Manufactured CPAP 

systems guideline) অনযুোেী ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। 
ইরিোেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস) এর অনরুেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোরের িথে ও 

প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনেুপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে মেখো যোে, 

প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয অপ্রিরেট প্রসপযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় 

১১ েশপ্রেক ২ শিোংশ ব্পৃ্রি করর। 
েোনো মেরে, ব্িে েোরন প্রব্এেআরপ্রস এর অনরুেোেন ক্ররে ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে (ঢোরেক) েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর 

প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। এই ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে ইনরেপ্রিরেটর এর েোপ্রেরে ররেরেন ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন ি. মেো. টিটু 

প্রেেো (অধযোপক ও প্রিপ্রিপোে, ঢোকো মেপ্রিরকে করেে), ি. মরোরব্ে আপ্রেন (িোিন অধযোপক, ঢোকো মেপ্রিরকে করেে; 

পপ্ররচোেক, নন কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোে, স্বোস্থয অপ্রধেির) এব্ং মেপ্রিপ্রসন প্রব্েোরের অনযোনয প্রচপ্রকৎসকবনৃ্দ। 

প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রসপযোরপর কোযেকোপ্ররিো 
পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক অংশরক েোই-মলো নযোসোে 

কযোনেুো এর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনরুেোেনক্ররে ও 

প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনযুোেী এই যন্ত্রটি েোই-মলো নোসোে কযোনেুো এর স্বল্প েরূেযর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি 

পোরর। 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন ও 

উরেযোিো উন্নেন একোরিপ্রে িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং েোনষু 

েোনরুষর েনয ফোউরন্ডশন। এেোড়ো িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্রুেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের 

েীেনরু রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েপু্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক িত্ত্বোব্ধোেরন 

ররেরেন প্রব্েোেটির সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন। 
ওসি/আইএইচএন 
 
 
 



  

বয়ুেয়ে ততসর সিপ্যাপ্ ভেসিয়েের 'অসিয়েে' 

সেসনয়ে িরবরাে ক্রয়ব ৬০ সেোর অসিয়েন 
 েোপ্রেে েোসোন, ০১ মে, ২০২১ 

মেরশ কররোনোেোইরোরস আক্রোন্ত মরোেীরের স্বল্প খররচ উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি সেে মেশীে িযুপ্রির প্রসপযোপ 

মেপ্রন্টরেটর যন্ত্র তিপ্রর করররেন ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের একেে েরব্ষক। িোরো যন্ত্রটির নোে 

প্রেরেরেন অপ্রিরেট। কররোনোে শ্বোসকরষ্ট মেোেো মরোেীরক প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেন সরব্রোে কররি পোররব্ 

এই অপ্রিরেট যন্ত্র। প্রব্রশষজ্ঞ প্রচপ্রকৎসকরা এটিরক েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর সরে িুেনো কররেন। প্রব্েু্যৎ েোড়োই 

চেরি সেে যন্ত্রটি ইরিোেরধযই ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস)-এর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িথে ও 

প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করররে। 
যন্ত্রটির সম্পরকে  েোনরি চোইরে আপ্রব্ষ্কোররকরো যোেযোেপ্রেনরক ব্েরেন, েোত্র ২৫ েোেোর টোকোে তিপ্রর মেশীে িযুপ্রির 

যন্ত্রটিরক িোরো অপ্রিরেট নোে প্রেরেরেন। একটি সূক্ষ্ণ মেঞু্চপ্রর েোরের েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর 

প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি মরোেীরক অপ্রিরেন সরব্রোে করর। মেপ্রিরকে অপ্রিরেন সোপস্নোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর 

সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। যন্ত্রটির েোধযরে সোধোরণ ওেোরিে ই 
উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোে সম্ভব্ েওেোে সেরেই আইপ্রসইউরি মরোেীর চোপ কেোরনো সম্ভব্। ব্িে েোরন ব্রুেরট েরুপ্রর 

প্রেপ্রিরি ৫০টি অপ্রিরেট তিপ্রর করো েরে। ব্োপ্রণপ্রেযকেোরব্ তিপ্রর করো মেরে এরককটি অপ্রিরেরটর খরচ পড়রব্ ১৫ 

েোেোর টোকোরও কে। 
এই িযুপ্রির েেূ উরেযোিো ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের প্রশেক ি. িওপ্রফক েোসোন যোেযোেপ্রেনরক 

ব্রেন, মেরশ কররোনো সংক্রেরণর শুরুরি উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোরে নোনো সীেোব্িিো মেখো যোরে। প্রকন্তু েোই-মলো 
নযোেোে কযোনেুোর উচ্চেেূয এব্ং ব্যব্েোরর উন্নি িপ্রশেরণর িরেোেন পড়োে মরোেীরের েনয অযোম্বুরেি ব্ো সোধোরণ 

ওেোরিে  অপ্রিরেরনর িরেোেন েরেও িো ব্যব্েোর করো সম্ভব্ েে নো। এসব্ মরোেীর কষ্ট েোঘরব্ই িোরো যন্ত্রটি আপ্রব্ষ্কোরর 

উৎসাহিত েরেরেন। িোথপ্রেকেোরব্ পরীেো করর সফেিো মেখো মেরে। 
ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরের মরপ্রেস্ট্রোর িো. ফরেোে উপ্রেন েোসোন মচৌধুরী ব্রেন, মেরশ কররোনোেোইরোরসর 

প্রৈিীে মঢউরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো ব্োড়োে এ সেরে প্রব্েু্যৎিীনভাদব চেো যন্ত্রটি গুরুেপূণে েূপ্রেকো রোখরব্। 

প্রিপ্রন ব্রেন, যপ্রে মেরশ কররোনো সংক্রেরণর েেোব্ে মকোরনো পপ্ররপ্রস্থপ্রি তিপ্রর েে, মসেরত্র মেেো উপরেেো পযেোরে 

মরোেীরের উচ্চ েোত্রোর অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো ব্োড়রব্। এেনপ্রক প্রক্রটিকযোে মরোেীরক অযোম্বুরেরি পপ্ররব্েরণর সেেও 

উচ্চেোত্রোর অপ্রিরেরনর িরেোেন েে। প্রকন্তু এ সেে অযোম্বুরেরি েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর েোধযরে মরোেীর অপ্রিরেন 

সরব্রোে করো সম্ভব্ েে নো। অপ্রিরেট যন্ত্র িখন গুরুেপূণে েূপ্রেকো রোখরি পোরর। িথে ও প্রৈিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে 

ট্রোেোরে এটোর কোযেকোপ্ররিোর িেোণ পোওেো মেরে। এখন িৃিীে ধোরপর অনরুেোেন মপরে এটি েণেোনরুষর েনয ব্যব্েোর 

করো যোরব্। 
যন্ত্রটির প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের মকো ইনরেপ্রিরেটর ও স্বোস্থয অপ্রধেিররর মরোে প্রনেন্ত্রণ শোখোর পপ্ররচোেক অধযোপক 

মরোরব্ে আপ্রেন যোেযোেপ্রেনরক ব্রেন, পযেরব্েণ মেখো মেরে মযসব্ মরোেীর েোই-মলো নযোেোে কযোনেুো প্রেরে অপ্রিরেন 

প্রেরি েরেরে িোরের িপ্রি ৫ েরনর েরধয ে'ুেরনর পরর আইপ্রসইউ সোরপোটে  মেরেরে। অনযপ্রেরক অপ্রিরেরটর েোধযরে 

যোরের অপ্রিরেন মেওেো েরেরে িোরের মেরত্র এেনটো েেপ্রন। এটি ব্যব্েোরর করেকেন সুস্থ েরেরেন। এখন িৃিীে 

ধোরপর ট্রোেোে চেরে। যপ্রে েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর মচরে এটোর কোযেকোপ্ররিো েোরেো েে, মরোেীরো সুস্থ েে, এটি 

ব্যব্েোরর অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো করে, খরচ কে েে, িখন অনরুেোেন মেওেোর সুপোপ্ররশ করো মযরি পোরর। 
আপ্রব্ষ্কোররকরো আরও ব্রেন, সোধোরণি মরোেীরক মেপ্রিরকে অপ্রিরেন অথব্ো প্রসপ্রেন্ডোর মথরক ১৫ প্রেটোর অপ্রিরেন 

সোপস্নোই মেওেো েে। প্রকন্তু িোরের উদ্ভোপ্রব্ি যন্ত্রটির মেঞু্চপ্রর ব্োেটো আরে মসটি ব্োিোস মথরক অপ্রিরেন এব্ং অপ্রিরেন 

সেিৃ ব্োিোস মটরন প্রনরি পোরর। ৬০ ব্ো ৬৫ প্রেটোররর একটি মলো তিপ্রর কররি পোরর, যো যন্ত্রটির িধোন কোে। আব্োর 

মকউ চোইরে এটোর সরে অপ্রিপ্ররি অপ্রিরেন মযোে কররি পোরর। কোরণ কররোনো আক্রোন্ত মরোেী অপ্রিরেরনর িরেোেন 

মব্প্রশ থোরক। এসব্ প্রব্রব্চনোে সম্পূণে মেশীে িযুপ্রিরি আপ্রব্ষৃ্কি এই নিুন এই যন্ত্রটো কররোনো প্রচপ্রকৎসায় প্রব্রশষ 

অব্েোন রোখরি সেে। 
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ক্য়রানা োইরায়ি আক্রান্ত বযসিয়দ্র ভদ্য়ে অসিয়েয়নর চাসেদ্া প্রূয়ে এবং উচ্চগসতর 

ভেনটিয়েশয়নর েনয অসিয়েে নােক্ স্বল্প েূয়েযর সিপ্যাপ্ ভেসিয়েের সিোইি ততসর ক্রয়ছ 

বাংোয়দ্শ প্রয়ক্ৌশে সবশ্বসবদ্যােে (বয়ুেে)’র বায়োয়েসিয়ক্ে ইসিসনোসরং সবোগ। 

 
েেেব্োর ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের সেকোরী পপ্ররচোেক (িথয) মেো. শপ্রফউর রেেোন এক সংব্োে 

প্রব্জ্ঞপ্রিরি েোনোন: এই যন্ত্র মকোন িকোর প্রব্েযুৎ শপ্রি েোড়োই শুধুেোত্র অপ্রিরেন প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিকযোে 

অপ্রিরেন েোইরনর সোরথ সংযুি করর ব্যব্েোর করো যোরব্। কররোনো আক্রোন্ত মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর 

ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে অপ্রিরেন িেোন করো েে, প্রকন্তু এই স্বল্প েোত্রোে মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি 

নো েরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে িরেোেন পরড় যো মরোেীর অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি পোরর। কররোনো 
িরকোরপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরন েোই-মলো 
মনেোে মকরনোেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। এেোড়োও এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে 

অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রসপযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয 
কররব্। 
অপ্রিরেট প্রস-পযোপ মেপ্রন্টরেটর স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি 

রুেীরের আই প্রস এউ এ েপ্রিে  কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সূক্ষ্ম মেঞু্চপ্রর েোেরের েোধযরে 

ব্োিোস ও অপ্রিরেন এর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর অন্তি ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি সরব্রোে করর। মেপ্রিকযোে 

অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০% পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি 

পোরর। এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো অনুযোেী ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। ইপ্রিেরধয ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস) 

এর অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকোে ট্রোেোে এর িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফে েোরব্ অপ্রিরক্রে করর িৃিীে 

ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে। প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে মেখো যোে, প্রচপ্রকৎসা মেওেোর ১ ঘণ্টোর েরধয 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১.২% ব্ৃপ্রি করর। 
ব্িে েোরন প্রব্এেআরপ্রস এর অনুরেোেন ক্ররে ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে 

ট্রোেোে শুরু েরেরে। এ ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে ইনরেপ্রিরেটর এর েোপ্রেরে ররেরেন ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন ি. 

মেো. টিটু প্রেেো (অধযোপক ও প্রিপ্রিপোে, ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে), ি. মরোরব্ে আপ্রেন (িোিন অধযোপক, 

ঢোকো মেপ্রিকযোে করেে; পপ্ররচোেক, নন কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোে, স্বোস্থয অপ্রধেির) এব্ং মেপ্রিপ্রসন 

প্রব্েোরের অনযোনয প্রচপ্রকৎসকবনৃ্দ। প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসা ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প 

প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রসপযোরপর কোযেকোপ্ররিো পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেক অংশরক অপ্রিরেট 

প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেক অংশরক েোই-মলো নযোেোে কযোনুেো এর েোধযরে প্রচপ্রকৎসা মেওেো েরব্। িৃিীে 

ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকদের পরোেশে অনুযোেী এই যন্ত্রটি 

েোই-মলো নোেোে কযোনুেোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন 

ও উরেযোিো উন্নেন একোরিেী িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং 
েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং 
প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক 

িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ি. িওপ্রফক েোসোন, সেকোরী অধযোপক, ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে, ব্ুরেট। 



  
 

অসিয়েয়নর চাসেদ্ার সবক্য়ল্প বয়ুেয়ের ‘অসিয়েে’ 

উদ্ভাবন 

 
অপ্রিরেরনর চোপ্রেেোর প্রব্করল্প ব্ুরেরটর ‘অপ্রিরেট’ উদ্ভোব্ন 

কররোনো মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো পূররণ এব্ং উচ্চেপ্রির মেনটিরেশরনর েনয অপ্রিরেট নোেক স্বল্প 

েূরেযর প্রসপযোপ (C-PAP) মেপ্রন্টরেটর প্রিেোইস তিপ্রর কররে ব্োংেোরেশ িরকৌশে প্রব্শ্বপ্রব্েযোেে (ব্ুরেট)। 

প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোে এর উদ্ভোব্ন করর। 
ব্িে েোরন ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসো েরব্ষণো পপ্ররষরের (প্রব্এেআরপ্রস) অনুরেোেনক্ররে ঢোকো মেপ্রিরকে করেে 

(ঢোরেক) েোসপোিোরে িৃিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোে শুরু েরেরে। এ ট্রোেোরের প্রিপ্রিপোে ইনরেপ্রিরেটর 

এর েোপ্রেরে ররেরেন প্রব্শ্বপ্রব্েযোেরের ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের সেকোরী অধযোপক ি. িওপ্রফক 

েোসোন এব্ং মকো-ইনরেপ্রিরেটর প্রেরসরব্ ররেরেন অধযোপক ও প্রিপ্রিপোে ি. মেো. টিটু প্রেেো, স্বোস্থয অপ্রধেিররর 

নন কপ্রেউপ্রনরকব্ে প্রিপ্রসস করেোরের পপ্ররচোেক ও ঢোরেরকর িোিন অধযোপক ি. মরোরব্ে আপ্রেন িেুখ। 
অপ্রিরেরটর উদ্ভোব্করের পক্ষ মথরক েোপ্রব্ করো েে, যন্ত্রটি মকোন ধররনর প্রব্েযুৎশপ্রি েোড়োই শুধু অপ্রিরেন 

প্রসপ্রেন্ডোর ব্ো মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন েোইরনর সরে যুি করোর েোধযরে ব্যব্েোর করো যোরব্। কররোনোআক্রোন্ত 

(মকোপ্রেি-১৯ পপ্রেটিে) মরোেীরের মেরে অপ্রিরেরনর ঘোটপ্রি মেখো প্রেরে িথরে স্বল্প েোত্রোে অপ্রিরেন িেোন 

করো েে (low-flow oxygen therapy, 0-15 L/min)। িরব্ এরিও মরোেীর অব্স্থোর উন্নপ্রি নো েরে 

উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন িব্োে (high-flow) িরেোেন পরড়, যো মরোেীর শোরীপ্ররক অব্স্থোর অব্নপ্রি মরোধ কররি 

সেে। 
কররোনো িরকোপ শীরষে থোকো অব্স্থোে আেোরের মেরশর েোসপোিোেগুরেোরি অরনক সেে পযেোি পপ্ররেোরণ েোই-

মলো মনেোে কযোনুেো যন্ত্র পোওেো যোে নো। িোেোড়ো এ যন্ত্রগুরেো ব্যেব্হুে ও ব্যব্েোর মকৌশে েটিে েওেোে 

অরনক মেরত্র েে কেীর িরেোেন েে। সেরে ব্যব্েোররযোেয অপ্রিরেট প্রসপযোপ এই ঘোটপ্রি পূররণ সোেোযয 
কররব্। 
অপ্রিরেট স্বল্প েূরেয সোধোরণ ওেোরিে ই উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি পোরর এব্ং এরি রুেীরের আইপ্রসইউরি েপ্রিে  
কেোরি সোেোযয কররব্। অপ্রিরেট একটি সূে মেঞু্চপ্রর েোরভের েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর 

করর অন্তি ৬০ প্রেটোর/প্রেপ্রনট েপ্রিরি সরব্রোে করর। 
েোনো যোে, মেপ্রিকযোে অপ্রিরেন সোপ্লোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর সোেোরযয অপ্রিরেট িরেোেরন শিেোে পযেন্ত 

অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। এই প্রিেোইসটি যুিরোরেযর প্রসপযোপ যন্ত্র পরীেরণর প্রনরেেশনো (UK-



MHRA Rapidly Manufactured CPAP systems guideline) অনুযোেী ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিকযোে 

ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরে পরীেো করো েরেরে। ইরিোেরধয প্রব্এেআরপ্রসর অনুরেোেনক্ররে এটি প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের 

িথে ও প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করর িৃিীে ধোরপর অনুেপ্রি েোে করররে। 
প্রৈিীে ধোরপর পরীেোে মেখো যোে, অপ্রিরেট প্রসপযোরপর েোধযরে প্রচপ্রকৎসো মেেোর ১ ঘণ্টোর েরধয যন্ত্রটি 

মরোেীরের ররির অপ্রিরেরনর েোত্রো (অপ্রিরেন সযোচুররশন) েরড় ১১ েশপ্রেক ২ শিোংশ ব্ৃপ্রি কররি সেে 

েরেরে। 
প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের এই ধোরপ, িচপ্রেি প্রচপ্রকৎসো ব্যব্স্থোর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ অপ্রিরেট প্রসপযোরপর কোযেকোপ্ররিো 
পযেরব্েরণর েনয মেোট ৪০ েন মরোেীর অরধেকরক অপ্রিরেট প্রসপযোপ এব্ং ব্োপ্রক অরধেকরক েোই-মলো নযোসোে 

কযোনুেোর েোধযরে প্রচপ্রকৎসো মেওেো েরব্। 
িৃিীে ধোরপ সোফেয েোে কররে যথোযথ কিৃে পরের অনুরেোেনক্ররে ও প্রচপ্রকৎসকরের পরোেশে অনুযোেী এই 

যন্ত্রটি েোই-মলো নোসোে কযোনুেোর স্বল্প েূরেযর প্রব্কল্প প্রেরসরব্ ব্যব্েোর করো মযরি পোরর। 
অপ্রিরেট প্রসপযোপ িকল্পটির আপ্রথেক সেোেিো িেোন কররে ব্োংেোরেশ সরকোররর আইপ্রসটি প্রব্েোরের উদ্ভোব্ন 

ও উরেযোিো উন্নেন একোরিপ্রে িপ্রি্োকরণ (আইপ্রিেো) শীষেক িকল্প, অঙু্কর ইন্টোরনযোশনোে ফোউরন্ডশন এব্ং 
েোনুষ েোনুরষর েনয ফোউরন্ডশন। 
িকল্প ব্োস্তব্োেরন প্রনরেোপ্রেি ররেরেন ব্ুরেট ব্োরেোরেপ্রিকযোে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের েীেনুর রপ্রশে, কোওসোর 

আেরেে, ফোরেোন েুপ্রেব্, কোেসোর আেরেে, সোঈেরু রেেোন এব্ং সোপ্রব্েক িত্ত্বোব্ধোেরন ররেরেন ব্ুরেরটর 

ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের অধযোপক ি. িওপ্রফক েোসোন। 



 

বয়ুেয়ে ততসর সিপ্যাপ্ ভেসিয়েের `অসিয়েে` 

 আেরকর নোরটোর,  িকোপ্রশি: ১ মে ২০২১   

মেরশ কররোনোেোইরোরস আক্রোন্ত মরোেীরের স্বল্প খররচ উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি সেে মেশীে িযুপ্রির প্রসপযোপ 

মেপ্রন্টরেটর যন্ত্র তিপ্রর করররেন ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের একেে েরব্ষক। িোরো যন্ত্রটির নোে 

প্রেরেরেন অপ্রিরেট। কররোনোে শ্বোসকরষ্ট মেোেো মরোেীরক প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেন সরব্রোে কররি পোররব্ 

এই অপ্রিরেট যন্ত্র। প্রব্রশষজ্ঞ প্রচপ্রকৎসকরা এটিরক েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর সরে িুেনো কররেন। প্রব্েু্যৎ েোড়োই 

চেমি সেে যন্ত্রটি ইরিোেরধযই ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস)-এর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িথে ও 

প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করররে। 
যন্ত্রটির সম্পরকে  েোনরি চোইরে আপ্রব্ষ্কোররকরো যোেযোেপ্রেনরক ব্েরেন, েোত্র ২৫ েোেোর টোকোে তিপ্রর মেশীে িযুপ্রির 

যন্ত্রটিরক িোরো অপ্রিরেট নোে প্রেরেরেন। একটি সূক্ষ্ণ মেঞু্চপ্রর েোরের েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর করর 

প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি মরোেীরক অপ্রিরেন সরব্রোে করর। মেপ্রিরকে অপ্রিরেন সোপস্নোই ও তৈি মলো-প্রেটোররর 

সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। যন্ত্রটির েোধযরে সোধোরণ ওেোরিে ই 
উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোে সম্ভব্ েওেোে সেরেই আইপ্রসইউরি মরোেীর চোপ কেোরনো সম্ভব্। ব্িে েোরন ব্রুেরট েরুপ্রর 

প্রেপ্রিরি ৫০টি অপ্রিরেট তিপ্রর করো েরে। ব্োপ্রণপ্রেযকেোরব্ তিপ্রর করো মেরে এরককটি অপ্রিরেরটর খরচ পড়রব্ ১৫ 

েোেোর টোকোরও কে। 
এই িযুপ্রির েেূ উরেযোিো ব্রুেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের প্রশেক ি. িওপ্রফক েোসোন যোেযোেপ্রেনরক 

ব্রেন, মেরশ কররোনো সংক্রেরণর শুরুরি উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোরে নোনো সীেোব্িিো মেখো যোরে। প্রকন্তু েোই-মলো 
নযোেোে কযোনেুোর উচ্চেেূয এব্ং ব্যব্েোরর উন্নি িপ্রশেরণর িরেোেন পড়োে মরোেীরের েনয অযোম্বুরেি ব্ো সোধোরণ 

ওেোরিে  অপ্রিরেরনর িরেোেন েরেও িো ব্যব্েোর করো সম্ভব্ েে নো। এসব্ মরোেীর কষ্ট েোঘরব্ই িোরো যন্ত্রটি আপ্রব্ষ্কোরর 

উৎসাহিত েরেরেন। িোথপ্রেকেোরব্ পরীেো করর সফেিো মেখো মেরে। 
ঢোকো মেপ্রিরকে করেে েোসপোিোরের মরপ্রেস্ট্রোর িো. ফরেোে উপ্রেন েোসোন মচৌধুরী ব্রেন, মেরশ কররোনোেোইরোরসর 

প্রৈিীে মঢউরে উচ্চেপ্রির অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো ব্োড়োে এ সেরে প্রব্েু্যৎিীনভাদব চেো যন্ত্রটি গুরুেপূণে েূপ্রেকো রোখরব্। 

প্রিপ্রন ব্রেন, যপ্রে মেরশ কররোনো সংক্রেরণর েেোব্ে মকোরনো পপ্ররপ্রস্থপ্রি তিপ্রর েে, মসেরত্র মেেো উপরেেো পযেোরে 

মরোেীরের উচ্চ েোত্রোর অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো ব্োড়রব্। এেনপ্রক প্রক্রটিকযোে মরোেীরক অযোম্বুরেরি পপ্ররব্েরণর সেেও 

উচ্চেোত্রোর অপ্রিরেরনর িরেোেন েে। প্রকন্তু এ সেে অযোম্বুরেরি েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর েোধযরে মরোেীর অপ্রিরেন 

সরব্রোে করো সম্ভব্ েে নো। অপ্রিরেট যন্ত্র িখন গুরুেপূণে েূপ্রেকো রোখরি পোরর। িথে ও প্রৈিীে ধোরপর প্রিপ্রনকযোে 

ট্রোেোরে এটোর কোযেকোপ্ররিোর িেোণ পোওেো মেরে। এখন িৃিীে ধোরপর অনরুেোেন মপরে এটি েণেোনরুষর েনয ব্যব্েোর 

করো যোরব্। 
যন্ত্রটির প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের মকো ইনরেপ্রিরেটর ও স্বোস্থয অপ্রধেিররর মরোে প্রনেন্ত্রণ শোখোর পপ্ররচোেক অধযোপক 

মরোরব্ে আপ্রেন যোেযোেপ্রেনরক ব্রেন, পযেরব্েণ মেখো মেরে মযসব্ মরোেীর েোই-মলো নযোেোে কযোনেুো প্রেরে অপ্রিরেন 

প্রেরি েরেরে িোরের িপ্রি ৫ েরনর েরধয ে'ুেরনর পরর আইপ্রসইউ সোরপোটে  মেরেরে। অনযপ্রেরক অপ্রিরেরটর েোধযরে 

যোরের অপ্রিরেন মেওেো েরেরে িোরের মেরত্র এেনটো েেপ্রন। এটি ব্যব্েোরর করেকেন সুস্থ েরেরেন। এখন িৃিীে 

ধোরপর ট্রোেোে চেরে। যপ্রে েোই-মলো নযোেোে কযোনেুোর মচরে এটোর কোযেকোপ্ররিো েোরেো েে, মরোেীরো সুস্থ েে, এটি 

ব্যব্েোরর অপ্রিরেরনর চোপ্রেেো করে, খরচ কে েে, িখন অনরুেোেন মেওেোর সুপোপ্ররশ করো মযরি পোরর। 
আপ্রব্ষ্কোররকরো আরও ব্রেন, সোধোরণি মরোেীরক মেপ্রিরকে অপ্রিরেন অথব্ো প্রসপ্রেন্ডোর মথরক ১৫ প্রেটোর অপ্রিরেন 

সোপস্নোই মেওেো েে। প্রকন্তু িোরের উদ্ভোপ্রব্ি যন্ত্রটির মেঞু্চপ্রর ব্োেটো আরে মসটি ব্োিোস মথরক অপ্রিরেন এব্ং অপ্রিরেন 

সেিৃ ব্োিোস মটরন প্রনরি পোরর। ৬০ ব্ো ৬৫ প্রেটোররর একটি মলো তিপ্রর কররি পোরর, যো যন্ত্রটির িধোন কোে। আব্োর 

মকউ চোইরে এটোর সরে অপ্রিপ্ররি অপ্রিরেন মযোে কররি পোরর। কোরণ কররোনো আক্রোন্ত মরোেী অপ্রিরেরনর িরেোেন 

মব্প্রশ থোরক। এসব্ প্রব্রব্চনোে সম্পূণে মেশীে িযুপ্রিরি আপ্রব্ষৃ্কি এই নিুন এই যন্ত্রটো কররোনো প্রচপ্রকৎসায় প্রব্রশষ 

অব্েোন রোখরি সেে। 



 

বয়ুেয়ে ততসর সিপ্যাপ্ ভেসিয়েের ‘অসিয়েে’ 
 মে ১, ২০২১  ০ Comments 

 
মেরশ কররোনোেোইরোরস আক্রোন্ত মরোেীরের স্বল্প খররচ উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন প্রেরি সেে মেশীে িযুপ্রির প্রসপযোপ 

মেপ্রন্টরেটর যন্ত্র তিপ্রর করররেন ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের একেে েরব্ষক। িোরো 
যন্ত্রটির নোে প্রেরেরেন অপ্রিরেট। 
কররোনোে শ্বোসকরষ্ট মেোেো মরোেীরক প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর পযেন্ত অপ্রিরেন সরব্রোে কররি পোররব্ এই অপ্রিরেট 

যন্ত্র। প্রব্রশষজ্ঞ প্রচপ্রকৎসকরা এটিরক েোই-মলো নযোেোে কযোনুেোর সরে িুেনো কররেন। প্রব্েু্যৎ েোড়োই চেরি 

সেে যন্ত্রটি ইরিোেরধযই ব্োংেোরেশ প্রচপ্রকৎসা েরব্ষণো পপ্ররষে (প্রব্এেআরপ্রস)-এর প্রিপ্রনকযোে ট্রোেোরের িথে 

ও প্রৈিীে ধোপ সফেেোরব্ অপ্রিক্রে করররে। 
যন্ত্রটির সম্পরকে  েোনরি চোইরে আপ্রব্ষ্কোররকরো ব্রেন, েোত্র ২৫ েোেোর টোকোে তিপ্রর মেশীে িযুপ্রির যন্ত্রটিরক 

িোরো অপ্রিরেট নোে প্রেরেরেন। একটি সূক্ষ্ণ মেঞু্চপ্রর েোরের েোধযরে ব্োিোস ও অপ্রিরেরনর সংপ্রেশ্রণ তিপ্রর 

করর প্রেপ্রনরট ৬০ প্রেটোর েপ্রিরি মরোেীরক অপ্রিরেন সরব্রোে করর। মেপ্রিরকে অপ্রিরেন সোপস্নোই ও তৈি 

মলো-প্রেটোররর সোেোরযয এটি িরেোেরন ১০০ শিোংশ পযেন্ত অপ্রিরেন কনরসরেশন প্রেরি পোরর। 
এই িযুপ্রির েূে উরেযোিো ব্ুরেরটর ব্োরেোরেপ্রিরকে ইপ্রিপ্রনেোপ্ররং প্রব্েোরের প্রশেক ি. িওপ্রফক েোসোন ব্রেন, 

মেরশ কররোনো সংক্রেরণর শুরুরি উচ্চেপ্রির অপ্রিরেন সরব্রোরে নোনো সীেোব্িিো মেখো যোরে। প্রকন্তু েোই-

মলো নযোেোে কযোনুেোর উচ্চেূেয এব্ং ব্যব্েোরর উন্নি িপ্রশেরণর িরেোেন পড়োে মরোেীরের েনয অযোম্বুরেি 

ব্ো সোধোরণ ওেোরিে  অপ্রিরেরনর িরেোেন েরেও িো ব্যব্েোর করো সম্ভব্ েে নো। এসব্ মরোেীর কষ্ট েোঘরব্ই 
িোরো যন্ত্রটি আপ্রব্ষ্কোরর উৎসাহিত েরেরেন। িোথপ্রেকেোরব্ পরীেো করর সফেিো মেখো মেরে। 

https://chattogrameralo.com/2021/05/01/%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a7%88%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa-%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
https://chattogrameralo.com/2021/05/01/%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a7%88%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa-%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d/#respond
https://chattogrameralo.com/wp-content/uploads/2021/05/prothomalo-bangla_2020-12_988e191e-bd9e-482c-b92e-f4286e6ebf02_20200727_124758_1280x960.jpg
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The Department of Biomedical Engineering of the Bangladesh University of Engineering and 

Technology has been working for 10 months for the development of a low-cost CPAP 

ventilator device to for hypoxemic Covid-19 patients. 

This device can be used only by connecting with an Oxygen Cylinder or Medical Oxygen 

line without any electricity, said a press release. 

OxyJet CPAP aims to provide oxygen treatment to patients of general ward and prevent ICU 

admission. OxyJet CPAP mixes atmospheric air and oxygen based on precision venturi jet 

mixing principle and generates a flow-rate of over 60 litres per minute. 

With the approval of Bangladesh Medical Research Council, it has already successfully 

passed the first and second stages of the clinical trial. The third phase of the clinical trial has 

been approved by BMRC authority and has now begun at Dhaka Medical College Hospital, 

said Taufiq Hasan, principal investigator of the project. 

Co-Investigators are Dhaka Medical College principal Md Titu Miah, a former DMC 

professor Robaed Amin and other physicians at DMC. 

‘The newly formed Research and Innovation Centre for Science and Engineering at BUET 

will be responsible for filing patents and technology transfer of such innovations in the 

future.’ said Satya Prasad Majumder, vice-chancellor, BUET. 

The OxyJet CPAP project is being funded by the Innovation and Entrepreneurship 

Development Academy Establishment (iDEA) by the ICT Division of the government. 

The project also received unconditional donations from Ankur International Foundation, and 

Manush Manusher Jonno Foundation. OxyJet Team consists of Meemnur Rashid, Kaisar 

Ahmed Alman, Farhan Muhib, Md Kawsar Ahmed and Saeedur Rahman. 

https://www.newagebd.net/credit/Staff%20Correspondent
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The Department of Biomedical Engineering of the Bangladesh University 
of Engineering & Technology (BUET) has developed a low-cost CPAP ventilator 
device -- OxyJet -- for Covid-19 patients, says a press release. 
The research team for this project has been working for 10 months.  
This device can be used only by connecting with an oxygen cylinder or medical 
oxygen line without any electricity. It is easy to use and can be deployed in rural 
areas as well as mobile transportation vehicles.  
When oxygen saturation level in a Covid patient decreases drastically, low-flow 
oxygen therapy is applied first.  
However, if this therapy fails, high-flow oxygen is required which can prevent 
further deterioration of condition. Generally, High-Flow Nasal Cannula (HFNC) 
equipment is used which is expensive. Moreover, during the peak of Covid -19, 
many hospitals face a shortage of HFNC devices. HFNC devices also require 
some expertise to operate. The OxyJet CPAP device can help reduce this gap. 
OxyJet CPAP aims to provide oxygen treatment to patients of general ward and 
prevent ICU admission. 
OxyJet CPAP mixes atmospheric air and oxygen based on precision venturi jet 
mixing principle and generates a flow-rate of over 60 litre per minute. With the 
help of medical oxygen supply and dual f low-meter, the device can provide up to 
100 per cent fraction of inspired oxygen (FiO2).  
OxyJet CPAP has been tested following the UK-MHRA Rapidly Manufactured 
CPAP system guideline in Biomedical Engineering Department of BUET. 
With the approval of Bangladesh Medical Research Council (BMRC), it has 
already successfully passed the first and second stages of the clinical trial and 
got the permission for the third stage. 
"In the second phase, f ive pat ients with oxygen deficiency (hypoxic) were 
treated at Dhaka Medical College Hospital. Oxyjet CPAP increased the blood 
oxygen level (oxygen saturation) of patients by an average of 11.2 per cent 
within one hour of treatment." says Dr. Taufiq Hasan, the principal investigator 
of the project. 
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Buet’s OxyJet to meet high-flow oxygen demand 

without electricity 
Researchers say this easy-to-use device can be easily transported and set up in rural areas 

too 

 
Buet Assistant Professor of Biomedical Engineering Dr Taufiq Hasan shows OxyJet. Photo: 

Courtesy. 

A team of researchers from the Bangladesh University of Engineering and Technology (Buet) 

has developed a medical oxygen supply technology that can ensure the high flow of oxygen 

to Covid-19 patients without any electricity supply. 

In 10 months, the research team from the Department of Biomedical Engineering at the 

engineering university has developed a CPAP (continuous positive airway pressure) device 

called OxyJet to ensure high-flow ventilation at a low-cost. 

Researchers said this device can be used by just connecting it to an oxygen cylinder or 

medical oxygen tube without any electricity. This easy-to-use device can easily be 

transported and so can be set up in rural areas. 

The main goal of OxyJet is to provide oxygen to patients in general Covid-19 wards and 

reduce ICU admission. OxyJet mixes atmospheric air and oxygen based on the precision 

venturi jet mixing principle and generates a flow rate of about 60 litres/min. 

With the help of medical oxygen supply and a dual flow-metre, the device can provide up to 

100% FiO2 (fraction of inspired oxygen). 

OxyJet has been tested byBuet,following the UK- MHRA (Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency) Rapidly Manufactured CPAP system guideline. 

The fraction of inspired oxygen is the concentration of oxygen in the gas mixture. The gas 

mixture at room air has a fraction of inspired oxygen of 21%, meaning that the concentration 

of oxygen at room air is 21%. 

Dr Taufiq Hasan, Assistant Professor of Biomedical Engineering at Buet and the head of the 

research team, said, "Our goal was to create a simple device doctors can use with minimal 

training. OxyJetcan easily be usedfor patients in the hospital as well as at home." 

"Secondly, there is a problem with the power supply in many hospitals in Bangladesh. For 

example, there is no electric outlet next to all the beds of Dhaka Medical.So, we thought of 

how to provide high flow oxygen at a low cost without electricity and that's how the concept 

of this device came. There are other technologies out there, but they are expensive," he 

added. 



Vice Chancellor of Buet,Professor Satya Prasad Majumder, said, "We are optimistic about 

the way it is working. We will disclose the method for the good of the country and the nation 

so that everyone can benefit. We always encourage this type of innovation." 

Buet sources said that with the approval of the Bangladesh Medical Research Council 

(BMRC), the device has already successfully passed the first and second stages of the clinical 

trial and got permission for the third stage. 

In the first stage of the clinical trial, the effectiveness of the device was tested by applying it 

to five healthy people. After its effectiveness was proved, in the second phase it was tested on 

five patients with oxygen deficiency (hypoxic) at Dhaka Medical College Hospital (DMCH). 

In the second phase, OxyJet increased patients' oxygen level in the blood (oxygen saturation) 

by an average of 11.2% within one hour, as all patients' oxygen saturation level reached close 

to 100%.  

Following the success of the second phase, the third phase of the clinical trial is going on at 

DMCH under the supervision of a team comprising representatives of Buet and DMCH. 

In this phase, 20 patients will be treated with OxyJet and 20 with high-flow nasal cannulas to 

monitor the efficacy of OxyJet as an alternative to conventional treatment. 

Line director at the Non-Communicable Disease Control at the Directorate General of Health 

Services, and former professor of medicine at DMCH,  Dr Md Robed Amin, said that he was 

involved in the research when he was at DMCH. 

"During the trial of the third phase, we have noticed that in many cases it is working even 

better than the high-flow nasal cannula. Moreover, the device is easy to use and portable," he 

said. 

However, only after the successful completion of the third phase trial and the full approval of 

the BMRC, we can determine if it is suitable for use in all hospitals, he added. 

Initially, the OxyJet project was funded by the Ankur International Foundation, Innovation 

and Entrepreneurship Development Academy Establishment of the ICT Division of the 

Government of Bangladesh, and later by the Manusher Jonno Foundation and the Buet 

Alumni. 

The OxyJet development team consists of Research Assistants Meemnur Rashid, Kaisar 

Ahmed Alman, Farhan Muhib, Lecturer Md Kawsar Ahmed, and Saeedur Rahman, under the 

supervision of Dr Taufiq Hasan of Buet's Department of Biomedical Engineering. 

At the clinical trial level, six more individuals are engaged, including two full-time doctors.  

It is worth mentioning that Buet is currently producing 50 more OxyJet devices on an 

emergency basis. 

If the third-phase trial is successful, trials are planned for on a larger scale, in other hospitals 

in the country with the approval of the Bangladesh Medical Research Council (BMRC) and 

the DGHS. 
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A breath of fresh air in Covid crisis 

Buet researchers develop low-cost portable 
device to provide Oxygen to critical coronavirus 
patients 

 

 Mohammad Al-Masum Molla  

As the demand for oxygen increased at hospitals amid this second wave of the pandemic, a 

group of Buet researchers has developed a low-cost portable ventilator that can deliver 

oxygen to patients efficiently without electricity. 

The non-invasive device, which requires a connection with an cylinder or medical oxygen 

supply, is designed to help severe coronavirus patients with low oxygen levels, according to 

the researchers. 

Named OxyJet CPAP by the researchers from Buet's Department of Biomedical Engineering, 

it has already been field-tested and approved for clinical trials. 

This device can be used in remote villages or ambulances -- wherever it is possible to carry 

cylinders -- as an alternative to the high-flow nasal oxygen (HFNO) support. 

"We've developed a non-invasive CPAP ventilator that runs without electricity. The main 

goal of the device is to provide oxygen treatment to patients of general wards and prevent 

ICU admission," Dr Taufiq Hasan, the supervisor of the project and a co-inventor, told The 

Daily Star. 

They took the initiative taking into consideration the high demand of oxygen in the country 

amid the Covid-19 crisis. 

He said it is better to use a medical oxygen supply in a hospital to have high oxygen 

concentration but in case of emergency, OxyJet CPAP can be used, although it will not last 

long. 

In the general wards, most hospitals of Bangladesh have the mechanism to provide oxygen to 

patients up to 15 litres per minute. 

https://www.thedailystar.net/author/mohammad-al-masum-molla


When a critically-ill Covid-19 patient requires more oxygen, they are usually administered 

the HFNO treatment. However, continuous positive airway pressure (CPAP) is also one of 

the key methods that can be used to treat such patients. 

Depending on the patient's need, OxyJet CPAP can provide up to 60 litres/min of 100 percent 

oxygen in the general wards before ICU admission. 

Non-invasive respiratory support strategies, such as CPAP or HFNO, are attractive treatment 

options that might avoid the need for invasive mechanical ventilation and its inherent risks, 

according to the acclaimed medical journal, the Lancet. 

HFNO is delivered by an air/oxygen blender, an active humidifier, a single heated circuit, and 

a nasal cannula. Though effective in treating severe Covid-19 patients, it is too expensive for 

public hospitals. 

On the other hand, OxyJet CPAP requires a standard CPAP mask with accessories and a 

connection to an oxygen source without any electricity. 

"We hope that our device can be a low-cost alternative to HFNO, especially for patients 

treated at the suspected or confirmed Covid-19 wards, and reduce ICU admissions," said Dr 

Taufiq. 

"When we are faced with peak COVID-19 spread, it is not possible to accumulate an 

adequate number of high-flow nasal cannula devices in the country. Due to the lack of expert 

operators, these devices cannot be efficiently utilised," he said. 

With the approval of Bangladesh Medical Research Council, OxyJet CPAP has already 

passed the first and second stages of the clinical trial and got the permission for the third 

stage of a randomised controlled trial. In the third phase, the safety and efficacy of the device 

will be compared against HFNO. 

The third phase trial is currently going on in Dhaka Medical College Hospital. 

"If the trial is successful, with the approval of the authorities concerned and the advice of 

physicians, this device can be used as a low-cost alternative to high-flow nasal cannula," Dr 

Taufiq said. 

The OxyJet CPAP project is being funded by Ankur International Foundation; Innovation and 

Entrepreneurship Development Academy Establishment under the ICT Division of the 

government, and Manusher Jonno Foundation. 

Dr Forhad Uddin Hasan Chowdhury, medicine and infectious diseases specialist at Dhaka 

Medical College Hospital, said, "In the phase three trial, a total of 20 patients will be 

administered oxygen with high-flow nasal cannula while 20 others with OxyJet CPAP. 

"We have so far enrolled about 14 patients and now collecting data. We hope to get the 

results within two months." 

Dr Forhad, who is involved in the study, said OxyJet CPAP was used for the patients who 

required more than 15 litres of oxygen per minute. It can be handled by any physician after 

only one hour of training while the use of HFNO devices is more complex. 

The other benefit of this ventilator is that it is cost effective as it takes around Tk 25,000 to 

make the device. The cost will go down once the commercial production begins, he said. 
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‘OXYJET’ in the hands of Dr. Tawfiq Hasan 

Researchers from the Department of Biomedical Engineering of Bangladesh 
University of Engineering and Technology (BUET) have invented a low-cost C-PAP 
ventilator device called ‘OXYJET’ – which will meet the need for oxygen for patients 
with Covid-19 and other respiratory diseases. 
The researchers are – Meemnur Rashid, Kawsar Ahmed and Farhan Muhib, 
research assistants at BUET’s Department of Biomedical Engineering, department 
lecturers Kaiser Ahmed and Saidur Rahman. Dr. Tawfiq Hasan, Assistant Professor 
of the department, is under overall supervision. 

 


