
ডেঙ্গু চেতনতায় োআ কচরয চমাগগতা 

ভাসুদুয যভান 

ডেঙ্গু এগে ভা ফাগত  বাআযা জগনত গ্রীষ্মভণ্ডরীয় ডযাগ। াধাযণত জুরাআ ডথচক চটাফয ভা ম যন্ত ডেঙ্গু জ্বচযয 

প্রচকা থাচক। কাযণ এ ভয়টিচত এগে ভায গফস্তায ঘচে।  তচফ এ ফছয  ডেঙ্গু জ্বচযয ভয়কার অচযা  এগগচয় এচচছ। এখন জুন 

ভা ডথচকআ ডেঙ্গু জ্বচযয ভয় শুরু চয় মাচে। ডেঙ্গু জ্বচযয জন্য দায়ী এগে ভা ন্ধকাচয কাভড়ায় না। াধাযণত কাচরয গদচক 

এফং ন্ধযায গকছু অচগ এগে ভা তৎয চয় উচে। এগে ভা াধাযণত স্বে াগনচত  গেভ াচড়। গতন ডথচক াঁেগদচনয ডফগ  

ডকাথাও মাচত াগন জচভ না থাচক  ড গদচক ডখয়ার যাখচত চফ । এ াগন ডম ডকা ডনা জায়গায় জভচত াচয। ফাগেয ছাচদ গকংফা 

ফাযান্দায ফুচরয েচফ , গনভ যাণাধীন বফচনয গফগবন্ন চয়চে , যাস্তায াচ চড় থাকা োয়ায গকংফা ন্যান্য াচে জচভ থাকা াগনচত 

এগে ভা ফংগফস্তায কচয।  

এগে ভায কাভচেয ভাধ্যচভ বাআযা ংক্রভচণয গতন ডথচক চনচযা গদচনয ভচধ্য োযােয ডেঙ্গু জ্বচযয উগ যগুচরা 

ডদখা ডদয়। াধাযণবাচফ ডেঙ্গু জ্বয ১০১ গেগগ্র ডথচক ১০২ গেগগ্র তাভাো থাকচত াচয। জ্বয একোনা থাকচত াচয, তচফ ঘাভ গদচয় 

জ্বয ডছচড় ডদফায য অফাচযা জ্বয অচত াচয। এয াচথ যীচয ব্যথা, ভাথাব্যথা, ডেচখয ডছচন ব্যথা এফং োভড়ায় রারচে দাগ 

(ম যা ) চত াচয। তচফ এগুচরা না থাকচরও ডেঙ্গু চত াচয। ডমচতু এখন ডেঙ্গুয ভয় , ডজন্য জ্বয  ডর ফচরা কযা উগেত 

নয়। জ্বচয অক্রান্ত চরআ াচথ াচথ গেগকৎচকয যণান্ন চত চফ। জ্বডযয াচথ মগদ  গদ যকাগ, প্রস্রাচফ জ্বারাচাড়া গকংফা ন্য 

ডকাডনা গফলয় জগেত থাচক তাচর ডটি ডেঙ্গু না চয় ন্যগকছুও চত াচয। তাআ জ্বয চরআ চেতন থাকচত চফ।  ডেঙ্গু জ্বচযয 

গতনটি বাগ যচয়চছ  'এ', ' গফ' এফং 'গ' কযাোগগয। 'এ' কযাোগগযয ডযাগীযা নযভার থাচক। তাচদয শুধু জ্বয থাচক। গধকাং ডেঙ্গু 

ডযাগী 'এ' কযাোগগযয। তাচদয াাতাচর বগতয ফায ডকাডনা প্রচয়াজন ডনআ। 'গফ' কযাোগগযয ডেঙ্গু ডযাগীচদয ফআ স্বাবাগফক থাচক , 

গকন্তু যীচয গকছু রক্ষণ প্রকা ায়। ডমভন ডচে ব্যথা চত াচয , ফগভ চত াচয প্রচুয গকংফা ড গকছুআ ডখচত াযচছ না। চনক 

ভয় ডদখা মায় , দুআগদন জ্বচযয চয যীয োণ্ডা চয় মায়। এচক্ষচে াাতা ডর বগতয ওয়াআ বাচরা। 'গ' কযাোগগযয ডেঙ্গু জ্বয 

ফচেচয় খাযা। গকছু গকছু ডক্ষচে গনগফ ড় গযেম যা ডকন্দ্র ফা অআগআউ 'য প্রডয়াজন চত াচয। ডেঙ্গু জ্বয চর প্রচুয গযভাচণ তযর 

জাতীয় খাফায গ্রণ কযচত চফ। ডমভন - োচফয াগন, ডরবুয যফত, পচরয জু এফং খাফায স্যারাআন াগন জাতীয় খাফায গ্রণ 

কযচত চফ। 

২০২১ াচর এগে ভা তথা ডেঙ্গু ও গেকুনগুগনয়া প্রগতচযাচধ ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযচনয  গৃীত দচক্ষমূঃ গত 

এগপ্রর ভাচ ২০২০ াচর গেরুগন গবমাচন ডম কর ফাগড়চত এগে ভায রাব যা নাক্ত চয়গছর ডআ ংযগক্ষত োোচফজ ডথচক 

১৭২০টি ফাগড়/স্থানায ভাগরকচক ডভাফাআচরয ভাধ্যচভ ডেঙ্গু তকযতামূরক এএভএ প্রদান কযা চয়চছ। ২২ ডভ ২০২১ তাগযচখ 

ভাননীয় ডভয়য ভচাদচয়য বাগতচে ভাননীয় স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রী ভচাদচয়য উগস্থগতচত গভযপুয, ল্লফীচত 

এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ নাগগযক চেতনতামূরক গবমান গযোরনা কযা য়। একআ াচথ ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযচনয কর 

ঞ্চচর এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ চেতনতামূরক গবমান গযোরনা কযা চয়চছ।ডভ ভাচ ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযচনয অওতাধীন 

কর যকাগয, স্বায়োগত ও ডফযকাগয প্রগতষ্ঠাচন এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ প্রচয়াজনীয় দচক্ষ গ্রচণয জন্য ে প্রদান কযা চয়চছ। 

এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ চেতনতামূরক ফাতযা ংফগরত ১ রাখ গিকায প্রস্তুত কচয গফতযণ কযা চয়চছ। ০১ জুন ২০২১ তাগযখ ডথচক 

১২ জুন ২০২১ তাগযখ ম যন্ত ১০ (দ) গদনব্যাী গেরুগন গবমান গযোরনা কযা চয়চছ। ১৩ জুন ২০২১ তাগযখ ডথচক ১৭ জুন ২০২১ 

তাগযখ ম যন্ত ০৫ (াঁে) গদচন প্রগতগদন ০২টি ঞ্চর কচয ১০টি ঞ্চচর কাউগিরযবৃন্দ এফং এরাকায  গণ্যভান্য ব্যগক্তফগ যচক গনচয় 

চেতনতামূরক এেচবাচকগ বা কযা চয়চছ।১৯ জুন ২০২১ তাগযখ ডথডক ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযচনয অওতাধীন কর 

াাতার এরাকায় রাগব যাআগেং ও পগগং কাম যক্রভ গযোরনা কযা চয়চছ। গত ৩০ জুন এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ গনভ যানাধীন 

বফনমূচ কাম যকয ব্যফস্থা গ্রণ এফং গেএনগগ’ডক চমাগগতা কযায জন্য গযযাচফয ডনতৃবৃচন্দয াচথ অচরােনা বা কযা 

চয়চছ। াাতাচর বগতযকৃত ডেঙ্গু ডযাগী অক্রান্ত ব্যগক্তয ফাগড়য ঠিকানা ংগ্র কচয ফাগড়য অচাচ ব্যাকবাচফ গনয়গভত 

রাগব যাআগেং ও পগগং কাম যক্রভ গযোরনা কযা চে। আভাভগচণয ভাধ্যচভ প্রগতটি ভগজচদ জুভায নাভাচজয অচগ এগে ভা 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8_%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%81_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97&action=edit&redlink=1


গনয়ন্ত্রচণ চেতনতামূরক অচরােনা কযায গনচদ য প্রদাচনয জন্য ধভ য ভন্ত্রণারচয় ে প্রদান কযা চয়চছ। গপ্রে এফং আচরকট্রগনক 

গভগেয়ায় এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ চেতনতামূরক ফাতযা প্রোয কযা চে। কাউগিরযগচণয ভাধ্যচভ ওয়াে য ম যাচয় ভাআগকং কচয এগে 

ভা গনয়ন্ত্রচণ কযণীয় র্ম্যচক চেতনতামূরক ফাতযা প্রোয কযা চে। গেএনগগ’য অওতাধীন এরাকায় কর গনভ যাণাধীন স্থানায 

তাগরকা প্রস্তুত কচয একর স্থাচন এগে ভা গনয়ন্ত্রণ কাম যক্রভ ডজাযদায কযা চয়চছ। ১১ জুরাআ ২০২১ তাগযখ ডথচক ০৮ (অে) 

গদনব্যাী এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ গফচল গেরুগন গবমান েরভান যচয়চছ। ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযচনয অওতাধীন ভাতৃদন ডকন্দ্র, 

প্রাআভাগয ডরথ ডকয়ায ডোযগুচরা ফ যচভাে ৪৬টি ডকচন্দ্রয ভাধ্যচভ গফনামূচে ডেঙ্গু যীক্ষা কযা চে। প্রগতটি ডকচন্দ্র ম যাপ্ত 

ডেঙ্গু ডেি   কীে ভজুদ অচছ। ২৭ জুরাআ ২০২১ ডথচক ০৭ অগি ২০২১ তাগযখ ম যন্ত ১০ (দ) গদনব্যাী গেরুগন গবমান 

গযোরনা কযা চয়চছ।গেকুনগুগনয়া প্রগতচযাচধ জনচেতনতা বৃগি কযচত ভাননীয় ডভয়য ভচাদচয়য ডনতৃচে ২৭ জুরাআ ২০২১ ডথচক 

১০ অগি ২০২১ তাগযখ ম যন্ত ডযাে ডা কযা চয়চছ। নগযফাীচক চেতন কযায রচক্ষয ডভাফাআর ডকাচে যয ভাধ্যচভ গনয়গভত ভাভরা 

এফং জগযভানা কযা চে।  

এগে ভায গফস্তায গনয়ন্ত্রচণ “১০ োয় ১০ গভগনে, প্রগত গনফায গনজ গনজ ফাাফাগড় কগয গযস্কায”ডলাগাচনয ভাধ্যচভ 

গনজ গনজ ফাাফাগড় গযস্কাচযয জন্য ভাননীয় ডভয়য, ঢাকা উত্তয গটি কচ যাচযন নগযফাী তথা ডদফাীচক এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ 

চেতন কযায রচক্ষয কাজ কযচছ। ১৮ অগি ২০২১ তাগযচখ ভাননীয় ডভয়য ভচাদচয়য বাগতচে এফং ভাননীয় স্থানীয় যকায 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রী ভচাদচয়য উগস্থগতচত গফগষ্ট নাগগযকবৃন্দ, গফশ্বগফদ্যারচয়য গবগ, কচরচজয ধ্যক্ষ, স্কুচরয প্রধান 

গক্ষক, ভগজচদয আভাভ, ভগন্দচযয পুচযাগত, োচে যয মাজক, গযযাফ এয ডনতৃযবৃন্দ, াউগজং ডাাআটিয ডনতৃযবৃন্দ ও গফগষ্ট 

কীেতত্ত্বগফদ ভাচজয গফগবন্ন ম যাচয়য নাগগযকবৃচন্দয ভন্বচয় ভতগফগনভয় বা কযা চয়চছ। ভাননীয় ডভয়য ভচাদচয়য 

উগস্থগতচত ঞ্চর গবগত্তক ভগজচদয খগতফ/আভাভচদয াচথ নগযফাীডক চেতন কযায রচক্ষয ভতগফগনভয় বা েরভান 

যচয়চছ।২৩ অগি ২০২১ এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ কযণীয় র্ম্চকয ভক সুাযবাআজাযচদয প্রগক্ষণ প্রদান কযা চয়চছ। অগাভী ০১ 

ডচেম্বয ২০২১ তাগযখ ডথচক ১৪ ডচেম্বয ২০২১ তাগযখ ম যন্ত ১০টি ঞ্চচর এগে ভা গনয়ন্ত্রচণ কযণীয় র্ম্চকয ভক গনধন 

কভীচদয প্রগক্ষণ প্রদান কযা চফ। স্বাস্থয গধদপ্তয ডথচক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ডম কর ওয়াচে য এগে ভায ঘনে ডফগ াওয়া ডগচছ 

ভাননীয় ডভয়য ভচাদচয়য গনচদ যচ ড কর ওয়াচে য ২৭ ডচেম্বয ২০২১ তাগযখ ডথচক ০৭ গদনব্যাী গফচল গেরুগন গবমান 

গযোরনা কযা চে। 

 

০৬.০৯.২১     গঅআগে গপোয 

 


