
ডেঙ্গু ননয়ন্ত্রণেয  ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযণনয কাম পক্রভ 

যীপ আণভদ 

ডেঙ্গু বাইযাজননত ডযাগ। এ ডযাগ এনে ভায কাভণেয ভাধ্যণভ ছোয় । বাইযা ংক্রভণেয নতন ডেণক ণনয 

নদণনয ভণধ্য াধাযেত ডেঙ্গু জ্বণযয উগ প ডদখা ডদয়। ডেঙ্গু জ্বয নানাধযণনয জটিরতা ততনয কযণত াণয। তাই শুরুণত ণেতন 

য়া দযকায। ডকাণনাবাণফই অফণরা কযা ঠিক না। আভাণদয ডদণ াধাযেত ডভ ডেণক অণটাফয ম পন্ত ডেঙ্গু জ্বয ণয় োণক। 

এই জ্বয  অনতনযক্ত ভাত্রায ণয় োণক, এয াণে উগ প নণণফ ডদখা ডদয় তীব্র যীয ব্যো,ডোণখয োযাণ  এফং নছণন ব্যো 

ফনভ ফনভবাফ, ডণে ব্যো, ক্ষুধাভান্দ্য, স্বাণদয নযফতপন, গাণয় রারণেবাফ ইতযানদ। ফায একই উগ প ডদখা ডদণফ নফলয়টি এভন 

নয়। জ্বয ডদখা ডদয়ায াণে াণে ডেঙ্গু ডেস্ট অে পাৎ ডেঙ্গু এনএয়ান ডেস্ট কণয ডনয়া দযকায। ডেঙ্গু জ্বণয আক্রান্ত ণর 

নেনকৎণকয যাভ প ননণত ণফ। ডেঙ্গু জ্বয ণর নফশ্রাণভ োকণত ণফ এফং প্রনতনদন আোই ডেণক নতন নরোয ানন ান 

কযণত ণফ। োক্তাণযয যাভ প ছাো ডকাণনাবাণফই অযানিফাণয়াটিক গ্রে কযা মাণফ না। অস্বাবানফক দুফ পরতা,অংরগ্ন কো 

ফরা, অনফযত ফনভ, তীব্র ডণে ব্যো,গাণয় রার ডছা ডছা দাগ, শ্বাকষ্ট, াত, া ঠান্ডা ণয় মায়া, ডযাগীয মুখ,নাক,দাঁণতয 

ভানে,ায়ুণে যক্তিযে ইতযানদ ডদখা ডগণর জরুনযনবনিণত াাতাণর নেনকৎা ননণত ণফ।অন্যান্য ফছণযয তুরনায় এ ফছয 

ডেঙ্গুয প্রণকা ডফন। এ ফছয জানুয়ানয ডেণক ০৩ অণটাফয ম পন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত ণয় ২০ াজায ৩৩৬ জন াাতাণর বনতপ 

ণয়ণছ । এ ভণয় াাতার ডেণক সুস্ ণয় ফানে নপণযণছন ১৯ াজায ৩২৩ জন। আয ভাযা ডগণছ ৭৮ জন। ডেঙ্গু আক্রান্ত 

অনধকাং ডযাগীই ঢাকা নটি কণ পাণযন এরাকায । 

  ঢাকা নটি কণ পাণযন এরাকায ডেঙ্গু ননয়ন্ত্রণেয জন্য ঢাকা দনিে  ঢাকা উিয নটি কণ পাণযন নানাযকভ উণযাগ 

গ্রে কণযণছ। ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযণনয আয়তন  জনংখ্যা ঢাকা উিয নটি কণ পাণযন ডেণক ডফন । ডেঙ্গু আক্রাণন্তয 

ায ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযণন ডফন। ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযন এনে ভাফানত ডেঙ্গু ডযাগ ননয়ন্ত্রণে ফছযব্যাী 

ভনিত ভক ননয়ন্ত্রে (Integrated Vector Management)  ব্যফস্ানা কাম পক্রণভয আণরাণক প্রেীত 

কভ পনযকল্পনা অনুমায়ী ব্যাক কভ পসূনে গ্রে কণযণছ। ডেঙ্গু ডযাগ ননয়ন্ত্রণে ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযন ডম ভস্ত কাম পক্রভ গ্রে 

কণযণছ তায উণেখণমাগ্য ণরা, নযণফগত ননয়ন্ত্রণেয রণিয ঢাকা দনিে নটি কণ পাণযন এরাকায় ানন জণভ এভন নযতযক্ত 

ফজপয অাযে নফনবন্ন নদ পভা, খার,জরায় ননয়নভতবাণফ ংস্কায  নযস্কায কযা ণয়ণছ এফং ণে। এটি একটি েরভান 

কাম পক্রভ। তজফ ননয়ন্ত্রণেয রণিয জরাণয় ভায রাব পা খায় এভন ভাছ  ব্যাঙ োল কযা ণে। যাায়ননক ননয়ন্ত্রণেয রণিয প্রনত 

য়াণে প ৮ জন ভককভী ৮ টি স্তোনরত ডভনণনয ভাধ্যণভ ৫ ফায কণয ডভাে ৪০ টি ডভনণনয ভান কীেনাক নদণয় কার ৯ 

ো ণত ১ ো ম পন্ত রানব পাইনেং এফং দুপুয  ২.৩০ ণত  ন্ধ্যা ম পন্ত ৫ জন ভককভী ৫ টি পগায ডভনণনয ভাধ্যণভ ২ ফায 

কণয ডভাে ১০ টি ডভনণনয ভান কীেনাক নদণয় এোনিাইনেং কাম পক্রভ নযোরনা কযণছ। 

ভা ননয়ন্ত্রণে াভানজক ণেতনতা বৃনি  জনগেণক ম্পৃক্তকযণেয রণিয ননয়নভত নরপণরে নফতযে  

ভাইনকং  কযা ণে। ভনজণদয ইভাভণদয ভাধ্যণভ জুম্মায নাভাণজয পূণফ প মুনেণদয ণেতন কযায রণিয এনে ভাফানত 

ডেঙ্গু ডযাগ ননয়ন্ত্রণে কযেীয় ম্পণকপ জানাণনা ণে। এনফলডয় দনিে নটি কণ পাণযন এরাকায় নক নক দণি নটি 

কণ পাণযণনয ি ডেণক গ্রে কযা ণয়ণছ তা অফনত কযা ণে। দনিে  নটি কণ পাণযণনয ডভয়য ভণাদণয়য 

বানতণে  কর য়াে প কাউনিরযণদয ননণয় এনে ভাফানত ডেঙ্গু ডযাগ প্রনতণযাণধ  কযেীয় নফলণয় অফনতকযে বা কযা 

ণয়ডছ এফং প্রণয়াজনীয় ননণদ পনা প্রদান কযা ণয়ণছ। ফছণযয শুরুণত এনে ভায রাব পায ম্ভাব্য উৎস্র অাযণেয রণিয 

নফনবন্ন আফান নভনত, যকানয  ডফযকানয প্রনতষ্ঠানণক উৎস্র ননর্ম পণরয অনুণযাধ জাননণয় ত্র ডপ্রযে কযা ণয়ণছ।  ডভয়য 

ভণাণয়য বানতণে ংনিষ্টণদয ননডয় ননয়নভত ভক ননয়ন্ত্রে নফলয়ক ানিক ম পাণরােনা বা অনুনষ্ঠত ণে এফং এফ 

বায গৃীত নিান্ত ফাস্তফায়ন কযা ণে। ননফ পাী ম্যানজণেে কর্তপক এনে ভায প্রজনন নাক্তকযে পূফ পক ধ্বংকযে 

কাম পক্রণভ ডভাফাইর ডকাে প নযোরনা কযা ণে এফং এয প্রনতণফদন ভন্ত্রোরণয় ডপ্রযে কযা ণে। ০১ এনপ্রর ২০২১ ণত ৬ 

ডণেম্বয ২০২১ ম পন্ত এনে ভায রাব পা নাণক্ত ২১ াজাণযয ডফন বফন  স্থানা নযদ পন কযা ণয়ণছ,তন্মণধ্য ৯১৪ টি 

বফন/ স্থানায় রাব পা নাক্ত কযা  ণয়ণছ। এজন্য ৬১২ টি ভাভরায নফযীণত ৯০ রাখ ২২ াজাণযয ডফন োকা জনযভানা 

নণণফ আদায় কযা ণয়ণছ। ০১ আগস্ট ২০২১ তানযণখ ভাননীয় ভন্ত্রী, স্ানীয় যকায, েীউন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রোরয় দনিে 

নটি কণ পাণযণনয নভরনায়তণন ভাননীয় ডভয়য  ম্মাননত য়াে প কাউনিরযণদয াণে ভতনফননভয় বায় নকছু ননণদ পনা 

প্রদান কণযন এফং ডই ননণদ পনা ডভাতাণফক কাম পক্রভ নযোরনা কযা ণে। 



প্রনতনদন স্বাস্থয অনধদপ্তয ডেণক ডেঙ্গু ডযাগীয ঠিকানা ংগ্র কণয ঐ ভস্ত ডযাগীয ফানেণত এফং ফানেয আণাণ 

নফণল অনবমান নযোরনা কযা ণে। এ ম পন্ত প্রায় াণে নতন াজায ডযাগীয ফানে  ফানেয আণাণ নফণল অনবমান 

নযোরনা কযা ণয়ণছ। ডেঙ্গু ডযাগী নাণক্ত নফনার্মণে দনিে নটি কণ পাণযণনয াাতার  স্বাস্থযণকণে ডেঙ্গু নকণেয 

ভাধ্যণভ যীিায ব্যফস্া কযা ণয়ণছ। স্বাস্থয অনধদপ্তয কর্তপক ডভৌসুভ পূণফ প এনে ভায জনযণয পরাপর অনুমায়ী এনপ্রণরয 

নিতীয় প্তাণ ঝুঁনকপূে প ০৭ টি য়াণে প নেরুনন অনবমান নযোরনা কযা ণয়ণছ। যফতীণত ডেঙ্গু ডযাগীয ঠিকানা নফণফেনায় ০৮ 

টি ঝুঁনকপূে প য়াণে প নেরুনন অনবমান নযোরনা কযা ণয়ণছ। ফতপভাণন ডেঙ্গু ডযাগীয ঠিকানা নফণফেনায় নেরুনন অনবমান 

নযোরনা অব্যাত যণয়ণছ। গত ০২ আগস্ট ২০২১ ণত ৩১ আগস্ট ২০২১ নগয বফণন ননয়ন্ত্রেকি স্ান কণয দনিে নটি 

কণ পাণযণনয ৭৫ টি য়াণে প ভাননীয় ডভয়ণযয প্রতযি তত্ত্বাফধাণন কাউনিরযণদয যানয অংগ্রণে ভক ননধন কাম পক্রভ 

যানয রাইপ ভননেনযং কযা ণয়ণছ। এছাো নগয বফণন স্থানত ননয়ন্ত্রেকণিয ডেনরণপান  অনরাইণন প্রাপ্ত অনবণমাডগয 

নবনিণত উনেনখত স্থাণন নফণল অনবমান নযোরনা কযা ণয়ণছ এফং ণে। ংনিষ্ট অংীজনণদয াণে ভিয় কণয ভক 

ননয়ন্ত্রে কাম পক্রভ েরভান আণছ। 

  ঢাকা নটি কণ পাণযণনয একায ণি ডেঙ্গু ননয়ন্ত্রে কযা ম্ভফ নয়। নগযফাীয ণেতনতায ভাধ্যণভ এ ডযাগ ননয়ন্ত্রণে 

যাখা ম্ভফ। তাই ফাইণক এনফলণয় ণেতন ণত ণফ।  ঢাকা নটি কণ পাণযণনয ভাননীয় ডভয়যিয়  নগযফাীয ননকে ডই 

আফান জাননণয়ণছন । 
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