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চাই সম্মিম্মিত প্রম্মতর াধ 

দীর্ ঘরেয়াম্মদ পম্ম কল্পনা ম্মনরত হরে 

োড়রে ডেঙ্গু, োড়রে উরেগ 

অধ্যাপক ো. োহমুদু   হোন, ড াগতত্ত্বম্মেদ 

 

ডেঙ্গু ড াগটি সম্পরকঘ সে ঘপ্রথে ২০০০ সারি ধা ণা পাওয়া ম্মগরয়ম্মেি। তখন ম্মচম্মকৎসক াও বুঝরত পা রতন না কীভারে এ  

ম্মচম্মকৎসা ম্মদরত হরে। ডস সেয় এটিরক 'ঢাকা ম্মিভা ' ম্মহরসরে োকা হরতা। ম্মকন্তু ব্যেস্থাপনা  উন্নম্মত হওয়া  প  গাইেিাইন 

ততম্ম  ক া হয়। এ প  ম্মচম্মকৎসক া ডস অনুযায়ী ম্মচম্মকৎসাও ম্মদরয়রেন। এ  প ই ম্মকন্তু ডেঙ্গুরত আক্রান্ত ও মৃত্যু  হা  করে 

এরসম্মেি। তরে এো  ডেঙ্গু পম্ম ম্মস্থম্মত কতটা ভয়ােহ রূপ ম্মনরয়রে তা আ  েরি ডোঝারত হরে না। এই ডেঙ্গু ডতা আ  

একম্মদরন হয়ম্মন। অন্য ডেিায় ডয ডেঙ্গু আরে, তা আরগ  ম্মেম্মভন্ন গরেষণায় এরসরে।  

 

োতীয় ড াগতত্ত্ব, ড াগ ম্মনয়ন্ত্রণ ও গরেষণা প্রম্মতষ্ঠারন  (আইইম্মেম্মসআ ) পম্ম চািক থাকাকািীন এ সংক্রান্ত 

ভাইর ািম্মেকুাি েম্ম প কর ম্মেিাে। ওই েম্ম রপ গ্রাোঞ্চরিও ডেঙ্গু  উপম্মস্থম্মত পাওয়া ম্মগরয়ম্মেি। সুত াং এটি েিা যারে 

না ডয, ঢাকা ডথরক জ্ব  ম্মনরয় গ্রারে ম্মগরয় ডেঙ্গু আক্রান্ত হরয়রে। ডেঙ্গু আরগই ম্মেি, এখন হয়রতা গ্রারেও ম্মকছুটা ডেরড়রে। 

আো  ঢাকা ডথরক জ্ব  ম্মনরয় ম্মগরয়ও ডকউ ডকউ আক্রান্ত হরয়রে। ডেঙ্গু  এই ম্মেস্তা  একম্মদরন হয়ম্মন। ধারপ ধারপ ম্মেস্তা  

র্টিরয় এখন ভয়ােহ আকা  ধা ণ কর রে। এো  ডেঙ্গু  ধ ন পারেরে। ডেঙ্গু  চা টি ধ ন আরে। প্ররতুকটিরক 

ডসর াটাইপ েিা হয়। গত েে  ডথরকই ডসর াটাইপ-৩ পাওয়া যারে। একটি ডসর াটাইপ ডথরক আর কটি ডসর াটাইরপ 

ডেঙ্গু যখন পম্ম েম্মতঘত হয়, অথ ঘাৎ একেরন  আরগ ডসর াটাইপ-১-এ আক্রান্ত হওয়া  প  আো  যম্মদ ডস ডসর াটাইপ-২-এ 

আক্রান্ত হয়, তাহরি ো াত্মক অেস্থা হয়। সে সেয়ই এই ধা ণা ম্মেি। এখনও তাই আরে। এো  ডসর াটাইপ-৩-এ ডেম্মি 

আক্রান্ত হরে। এ কা রণ ম্মসম্মভয়াম্ম টি ডেম্মি। হাসপাতারি ভম্মতঘ ড াগী  ম্মহসাে ক রিই এটি স্পষ্ট হয়। ডেঙ্গু ড াগী ডকউ 

োসায়  াখরত চায় না। োসায়  াখরি পম্ম ম্মস্থম্মত  অেনম্মত হরয় োনুষ ো া যারে। এো  ডসর াটাইপ-৩ এ  কা রণ হাট ঘ, 

ডেইন, ম্মকেম্মন আক্রান্ত হরে। ডোটকথা োম্মেপি সেস্যা ডদখা যারে। যম্মদও ম্মেষয়টি ম্মনরয় পদ্ধম্মতগতভারে গরেষণা ক া 

হয়ম্মন। তরে ম্মকছু ম্মকছু কাে হরয়রে। অতীরত জ্ব  হওয়া  সাত ম্মদন পর  জ্ব  কেরতা। জ্ব  করে ডগরি ি ীর  িািরচ দানা 

ডদখা ডযত। ডসটি একটি ভরয়  কা ণ ম্মেি। এখন ম্মকন্তু হুেহু ডসই অেস্থা পাওয়া যারে না। সুত াং প্রথে দুই-এক ম্মদরন  

েরধ্যই ড াগী  িা ীম্ম ক অেস্থা  অেনম্মত র্টরে। এটি পম্ম ত্রারণ  উপায় হরিা- যত দ্রুত সম্ভে ড াগ ম্মনণ ঘয় ক া। 

এনএসওয়ান প ীক্ষাটি দ্রুত ক রত হরে। এই প ীক্ষায় চা  ম্মদরন  েরধ্য ডেঙ্গু পম্মেটিভ আরস। প্রথে চা  ম্মদরন  প  

এনএসওয়ান ডটস্টটি ক া হরি ড োে ম্মকন্তু ডনরগটিভ আসরে। এক সপ্তাহ পর  ক ারি আইম্মেএে প ীক্ষা ক ারত হরে। 
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কা ণ এই সেরয় ি ীর  অুাম্মিেম্মে ততম্ম  হয়। তাই ড াগীরদ  প্রম্মত প ােি ঘ থাকরে, কা ও জ্ব  ম্মকংো ডেঙ্গু হরি প্রচু  

পম্ম োরণ পাম্মন ও খাো  স্যািাইন ডখরত হরে। একই সরে ম্মচম্মকৎসরক  প ােি ঘ অনুযায়ী ওষুধ ডসেন ও হাসপাতারি ভম্মতঘ 

হরত হরে। এম্মেস েিা  ম্মকছু ধ ন আরে। ডসই ধ ন বুরঝ অুাোে েিা ো া  ব্যেস্থা ক রত হরে। তরে সেরচরয় ডেম্মি 

কায ঘক  হরে, যম্মদ েিা  প্রেননস্থি ও এম্মেস িাভঘা ধ্বংস ক া যায়। আ  স কার   যা া এ ম্মেষরয় গরেষণা কর ন 

তারদ  কাে হরে এম্মেস েিা  ধ ন ম্মনরয় গরেষণা ক া। এ েন্য ধা াোম্মহকভারে এটি ড কে ঘ কর  তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ 

কর  ডস অনুযায়ী গাইেিাইন ততম্ম  ক া প্ররয়ােন। যারত ম্মচম্মকৎসক া বুঝরত পার ন ডকান পম্ম ম্মস্থম্মতরত কী ক রত হরে। 

তাহরি আক্রান্ত ও মৃত্যু  হা  কে হরে। এটি অেশ্য ব্যেস্থাপনা ও সরে েম্মড়ত। তারদ  এ ম্মেষরয় আ ও েরনারযাগী হরত 

হরে। এ েে  ডকারনাভারে পম্ম ম্মস্থম্মত উতর  ডগরিও ভম্মেষ্যৎ ম্মনরয় ভােরত হরে। ম্মচকুনগুম্মনয়া, ডেঙ্গু ও ম্মেকাসহ ম্মেম্মভন্ন 

ধ রন  ড াগ েম্মড়রয় পড়রে। ম্মেকা ইম্মতেরধ্য ভা রত এরস ডগরে। আোরদ  ডদরিও এ  প্রভাে পড়রে। সে েিারক ম্মনয়ন্ত্রণ 

ক রত ডগরি ম্মেম্মভন্ন ধ রন  পদ্ধম্মত  রয়রে। তা  েরধ্য 'ওোম্মকয়া' নারে একটি ব্যাকরটম্ম য়া আরে। ডযটি েিাম্ম   েরধ্য 

প্ররেি ক ারত পা রি ম্মচকুনগুম্মনয়া, ডেঙ্গু ও ম্মেকা  ভাই াসগুরিা েংি ম্মেস্তা  ক রত পার  না। এই পদ্ধম্মত ম্মেরে  ১২টি 

ডদরি প্ররয়াগ ক া হরয়রে। আোরদ  ডদরিও এই পদ্ধম্মত প্ররয়াগ ক া ডযরত পার । তাহরি দীর্ ঘরেয়ারদ উপকা  পাওয়া 

যারে।  

 

ডিখক :র াগতত্ত্বম্মেদ ও সারেক পম্ম চািক, আইইম্মেম্মসআ  

ডোকারেিায় পূে ঘপ্রস্তুম্মত ম্মেি না 

ে. েঞ্জু  আহরেদ ডচৌধু ী, কীটতত্ত্বম্মেদ 

 

ডেঙ্গু পম্ম ম্মস্থম্মত ো াত্মক উরেগেনক রূপ ম্মনরয়রে। এতম্মদন আে া  ােধানী ঢাকা ম্মনরয় কথা েরিম্মে। ম্মকন্তু েতঘোরন তা 

প্রায় সে ডেিায় েম্মড়রয় পরড়রে। এটি আরগভারগ ম্মকছুটা অনুোন কর ম্মেিাে এেং ম্মেম্মভন্ন আরিাচনায় অংি ম্মনরয় ডস 

ম্মেষরয় কথাও েরিম্মে। ম্মচম্মকৎসা  ম্মেষরয় ম্মকছু েিে না। কা ণ আম্মে ম্মচম্মকৎসক নই। তরে কীট-পতে ম্মনরয় েিরত পাম্ম । 

কা ণ এ ম্মেষরয় পড়ারিানা কর ম্মে। এম্মেস েিা দেরন  ম্মেষরয় সে পদরক্ষপই ম্মচম্মকৎসা ডপিা  োনুরষ া ম্মনরয় থারকন। 

ডসখারন কীটতত্ত্বম্মেদ যা া থারকন, তারদ  েতােত উরপক্ষা ক া হয়। আো  ডকারনা ডকারনা সেয় েতােত ডনওয়াও হয় 

না। এটিও ব্যথ ঘতা  একটি েড় কা ণ। ডেঙ্গু েম্মড়রয় পড়া ম্মনরয় কীটতত্ত্বম্মেদ া অরনক আরগ ডথরকই েরি আসরেন। তারদ  

েক্তব্য আেরি ডনওয়া হয়ম্মন। এই দুরয ঘাগ ডোকারেিায় েিা ো া ম্মকংো দেন ক া নয়, প্রথে কাে হরে ড ারগ  সংক্রেণ 

ও প্রিেন েন্ধ ক া। অথ ঘাৎ ডেঙ্গু ভাই ারস  রানাসমিম্মেিনরক প্রম্মতর াধ ক া। অুাোে েিা ো া  পািাপাম্মি নত্যন কর  েিা 

যারত েন্ম ম্মনরত না পার , ডসই ব্যেস্থা ক া। নত্যন কর  েিা  েন্ম যারত না হয়, ডস েন্য অরনরক েিরেন- োসাোম্মড়রত 

থাকা পারত্র  পাম্মন ম্মতন ম্মদন প প  পম্ম েতঘন করুন। এটি  প্ররয়ােন ডনই। কা ণ এ  তেজ্ঞাম্মনক ডকারনা ম্মভম্মত্ত ডনই। পাঁচ 

ম্মদন প প  পাম্মন পম্ম েতঘন ক রিই হরে।  

 

েিা যারত কােড় ম্মদরত না পার , ডসম্মদরক সেরচরয় গুরুত্ব ম্মদরত হরে। হাসপাতারি ভম্মতঘ থাকা ড াগীরদ  সম্পূণ ঘভারে 

েিাম্ম   ম্মনরচ  াখরত হরে। কা ণ ওই ড াগীরক ডকারনা েিা যম্মদ কােড় ডদয়, তা  োধ্যরে ডসটি সংক্রম্মেত হরে। তাই 

হাসপাতারি সে ড াগী  েন্য েিাম্ম  োধ্যতামূিক ক রত হরে। ম্মদরন ম্মকংো  ারত ঘুোরনা  সেয় অেশ্যই েিাম্ম  ব্যেহা  

ক রত হরে। অরনক েরিন,  ারত ডতা এম্মেস েিা কােড়ায় না। উজ্জ্বি আরিায় কােড় ডদয়। আম্মে েিে, সা াম্মদনই এই 
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েিা কােড় ডদয়। তরে সকাি ও ম্মেরকরি  ম্মদরক ডেম্মি কােড় ডদয়। স্কুি-করিরে  ম্মিক্ষাথীরদ  েন্য হাি িারট ঘ  

পম্ম েরতঘ ফুি িাট ঘ ব্যেহা  ক রত হরে। স কার   প্লাি প্ররটকিন নারে একটি িাখা আরে, তা াই যত নরষ্ট  মূি। গত 

ম্মতন েে  ধর  তা া ম্মেরদি ডথরক কীটনািক আেদাম্মন ক রত ডদয়ম্মন। একটি ম্মসম্মিরকরট কােটি কর রে। এ  তদন্ত ক া 

প্ররয়ােন। এ েন্য গত ম্মতন েে  ধর  ম্মচগুনগুম্মনয়া ও ডেঙ্গু  ম্মেস্তা  র্রটরে। োসায় ৪-৫ তিা উঁচুরত ম্মগরয় ম্মসটি 

ক রপার িরন  ডিাকেন েিা ো রত পার  না। এখন ১৫-২০ তিায় যা া েসোস কর ন, তারদ  কী অেস্থা হরে? তা া 

ম্মনে উরযারগ োো  ডথরক অুার াসিসহ কীটনািক ম্মকরন েিা ো রত পা রতন। ম্মকন্তু ওই ম্মসম্মিরকট কীটনািক 

আেদাম্মন েন্ধ  াখা  কা রণ তাও সম্ভে হরে না। 

 

ড াগী কে থাকরি ডেঙ্গু কে েড়ায়। এখারন ড াগী ডেম্মি। ডকারনা েিা কাউরক কােড় ম্মদরিই ভাই াসটি ডপরয় যারে। ওই 

েিা আো  অন্যেনরক কােড় ম্মদরয় ড াগটি  ম্মেস্তা  র্টারে। ডেঙ্গু ভাই াস প্ররেরি  সাত ডথরক দি ম্মদন প  এটি 

ইনরিকটিভ হয়। ওই ভাই াস ইনরিকটিভ হরি সা ােীেন একেনরক তা েহন ক রত হয়। ওই ব্যম্মক্তরক ডকারনা েিা 

কােড় ম্মদরি ডসই েিা  েরধ্যও ভাই াসটি প্ররেি ক রে। আক্রান্ত েিা কাউরক কােড় ম্মদরি ডসও ডেঙ্গু আক্রান্ত হরে। এ 

েন্য ব্যম্মক্তগতভারে ডপ্রারটকিন ম্মনরত হরে। েিাম্ম  ব্যেহা  ক রত হরে। েিা  প্রেননস্থি ধ্বংস ক রত হরে। ম্মসটি 

ক রপার িনরক দাম্ময়ত্ব ম্মনরত হরে, োসা-োম্মড়  আিপাি পম্ম স্কা -পম্ম েন্ন  াখরত হরে। একই সরে স্বাস্থু েন্ত্রণািয় ও 

এ  সংম্মিষ্ট ম্মেভাগরক আ ও দাম্ময়ত্ব ম্মনরয় ড াগ সম্পম্মকঘত গরেষণা কাে োড়ারত হরে। তাহরি ডয ডকারনা ড ারগ  পূে ঘাভাস 

আরগভারগ পাওয়া ডগরি, প্রস্তুম্মত ডনওয়াও সহে হয়। এরত কর  োনুষরক ডেম্মি কর  সু ক্ষা  আওতায় আনা সম্ভে। সে 

ম্মেরি স কার   সংম্মিষ্ট ম্মেভাগগুরিা  ডকউ আরগভারে প্রস্তুম্মত ডনয়ম্মন। প্রস্তুম্মত ম্মনরি পম্ম ম্মস্থম্মত এেন পয ঘারয় হয়রতা নাও 

ডযরত পা ত।  

পম্ম ম্মস্থম্মত ভয়ােহ প্ররয়ােন সরচতনতা 

অধ্যাপক নেরুি ইসিাে, নগ  পম্ম কল্পনাম্মেদ 

 

এক সেয় ম্যারিম্ম য়া আোরদ  েন্য ভয়ােহ সেস্যা ম্মেি। সেম্মিত ডচষ্টায় এই ে ণব্যাম্মধ অরনকটাই ম্মনয়ন্ত্ররণ। পাে ঘতু 

চট্টগ্রারে  ম্মকছু োয়গা োড়া ম্যারিম্ম য়া খুে একটা ডদখা যায় না। গত ১৫-২০ েে  ধর  ডেঙ্গু  প্ররকাপ ডদখা যারে। ডেঙ্গু 

িহ রকম্মিক ড াগ। িহর   উন্নয়ন কায ঘক্ররে  কা রণ ডযসে ভাঙা ম্মেম্মনসপত্র পরড় থারক, তারত েো পম্ম স্কা  পাম্মনরত 

ডেঙ্গু  েীোণুোহী এম্মেস েিা েংি ম্মেস্তা  কর । এেনম্মক োসাোম্মড়  ড ম্মিোর ট , এম্মস  েো পাম্মনরতও এই েিা  

েীেনচক্র বৃম্মদ্ধ পায়। ঢাকায় েিা ম্মনধন কায ঘক্রে চািায় ম্মসটি ক রপার িন। পাম্মকস্তান আেরি এই কারে  সূচনা 

কর ম্মেরিন তৎকািীন েন্ত্রী হাম্মেবুল্লাহ োহা । 

 

গত করয়ক েে  ডথরক ডেঙ্গু  প্ররকাপ ডেম্মি ডদখা যারে। দুই েে  আরগ এ  সরে ডযাগ হরয়রে ম্মচকুনগুম্মনয়া। ১০ েে  

আরগ আম্মেও ডেঙ্গুরত এেং দু'েে  আরগ ম্মচকুনগুম্মনয়ায় আক্রান্ত হরয়ম্মেিাে। সো  ডদায়ায় আর াগ্য িাভ হরিও ডভাগাম্মন্ত 

ও িা ীম্ম ক যন্ত্রণা ডভাগ ক রত হরয়রে।  

 

েষ ঘা এরিই ডেঙ্গু  ডেৌসুে শুরু হয়। তরে ডেঙ্গু এো  শুধু ঢাকা িহর ই সীোেদ্ধ ডনই, সা ারদরি েম্মড়রয় পরড়রে। ডেঙ্গু  
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প্ররকাপ দম্মক্ষণ-পূে ঘ এম্মিয়া  অরনক ডদরিই আরে।  েীিনাথরক ডতা আে া সে কারে স্ম ণ কম্ম । তা  েীেনী ডথরক 

োনা যায়, আঠার া িতরক তা  পম্ম োর   ডিাকেন এেন ড াগ ডথরক মুম্মক্ত ডপরত কিকাতা ডথরক অন্যত্র ম্মগরয়ম্মেি। 

ডেঙ্গু প্রম্মতর ারধ ম্মসটি ক রপার িন, স্বাস্থু েন্ত্রণািয়সহ েনগরণ  সো  দাম্ময়ত্ব  রয়রে। র্র  ডযসে স্থারন পাম্মন েেরত 

পার , ডসসে স্থান ও েসতোম্মড়  আিপাি আোরদ  ম্মনরেরদ  পম্ম স্কা  ক রত হরে। োইর   ডযসে স্থারন পাম্মন েেরত 

পার , েিা েংিম্মেস্তা  ক রত পার , ডসসে ডদখা  দাম্ময়ত্ব ম্মসটি ক রপার িরন ।  

 

কিকাতা ও ম্মসোপুর  এক সেয় ডেঙ্গু ব্যাপক আকার  ডদখা ম্মদত। ম্মকন্তু ডসখানকা  কর্তঘপরক্ষ  ব্যাপক কে ঘসূম্মচ  কা রণ 

এখন ডেঙ্গু সেস্যা ম্মনয়ন্ত্ররণ। কিকাতায় প্রম্মত ওয়ারে ঘ ওয়ারে ঘ ডেঙ্গু ম্মনয়ন্ত্ররণ পৃথক েনেি  রয়রে। তারদ  কাউম্মসমিি  া 

ম্মনরেরদ  সােম্মেক দাম্ময়ত্ব েরন কর  েনগরণ  সরে ডেঙ্গু ড ারধ কাে কর । ম্মসোপুর  োম্মড় োম্মড় ম্মগরয় েিা  

েংিম্মেস্তার   পম্ম রেি ধ্বংস ক া হয়। অসরচতন োম্মড়  োম্মিকরক েম্ম োনা ক া হয়। োংিারদরিও এেন কে ঘসূম্মচ ম্মনরত 

হরে। প্ররয়ােরন কিকাতা ডপৌ  কর্তঘপরক্ষ  সহরযাম্মগতা ডনওয়া ডযরত পার । ডদরি ডেঙ্গু পম্ম ম্মস্থম্মত ো াত্মক। এটা ম্মনরয় 

সরচতনতা প্ররয়ােন। তরে প্রচা ণা ডযন ভীম্মতক  পম্ম ম্মস্থম্মত  সৃম্মষ্ট ক রত না পার , ডসম্মদরকও িক্ষু  াখরত হরে। 

\ 

োতীয় দুরয ঘাগ ডর্াষণা োড়া পম্ম ত্রাণ ডনই 

তসয়দ েনজুরুি ইসিাে, ম্মিক্ষাম্মেদ ও কথাসাম্মহম্মতুক 

 

ডেঙ্গু এো  ভ া ডেৌসুরে ডয ো াত্মক রূপ ডনরে, তা োনুয়াম্ম  োস ডথরকই েিা হম্মেি। সংগত কা রণই তা আেরি ম্মনরয় 

পূণ ঘ িম্মক্তরত ঢাকা  দুই ম্মসটি ক রপার িন ও স্বাস্থু েন্ত্রণািরয়  োরঠ নাো উম্মচত ম্মেি। ব্যাপকভারে আগ্রাসী রূপ ম্মনরয় 

ডেঙ্গু এ েে  েম্মড়রয় পড়া  মূি কা ণ গাম্মিিম্মত। সেরচরয় েড় গাম্মিিম্মত হরে, ডেরনশুরনও সেয়েরতা কায ঘক  ব্যেস্থা 

ডনওয়া হয়ম্মন।  

 

েিা ো া  ওষুধ ম্মনরয়  ােধানীোসী  সরে প্রতা ণা কর রে ম্মসটি ক রপার িন। এই খারত পুকু চুম্ম  হরয়রে। েনগরণ  

সরে িাঁম্মকোম্মে ও ভাঁওতাোম্মে ক া হরয়রে।  

 

ডয ওষুরধ কাে হয় না, তাই ম্মেটিরয় োনুষরক ঠকারনা হরয়রে। আম্মে ম্মনরে  ডচারখ ডদরখম্মে, িগা  ডেম্মিন ম্মদরয় ওষুধ 

ম্মেটিরয় যাওয়া  প প ই েিা উড়রে।  

 

একেন ম্মসটি ডেয় রক েরিরেন, ডদড় োরস  আরগ েিা ো া  কায ঘক  ওষুধ আনা সম্ভে নয়। ম্মতম্মন কীভারে এটি েিরত 

পা রিন? ম্মেরিষজ্ঞ ডকউ হরি একম্মদরন  েরধ্য োনা সম্ভে ডকান ওষুধটি আনরত হরে। ম্মতম্মন ম্মক ডকারনা ম্মেরিষরজ্ঞ  

প ােি ঘ ম্মনরয়ম্মেরিন? ডেঙ্গু ম্মেষরয় অরনক ম্মেরিষরজ্ঞ  েতােত আে া পত্রপম্মত্রকায় ডদখম্মে। ডেয়  ম্মক তারদ  সরে 

একো ও েরসম্মেরিন?  

 

এো  ডেঙ্গু ম্মনরয় আর ক ভয়ঙ্ক  ব্যাপা  ডদখম্মে পম্ম সংখ্যারন লুরকাচুম্ম । ডদরি  সে হাসপাতারি  ম্মহসাে ঠিকভারে 

পম্ম সংখ্যারন আসরে না। আম্মে এক পম্ম ম্মচতেনরক ডদখরত হাসপাতারি ম্মগরয়ম্মেিাে। ডসখনাকা  ম্মচত্র অেণ ঘনীয়।  
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ভয়ােহ এই ডেঙ্গু পম্ম ম্মস্থম্মত  উত্ত রণ আো  সেরচরয় েড় দাম্মে হরিা, অম্মেিরে স কার   পক্ষ ডথরক 'োতীয় দুরয ঘাগ' 

ডর্াষণা ক া ডহাক। এরত স কার   িজ্জা  ম্মকছু ডনই। অনাস্থা  ডকারনা ব্যাপা  ডনই। এ  আরগ আইিা, ম্মসে সহ অরনক 

ডক্ষরত্রই এেনটি ক া হরয়রে। এটি ডর্াষণা ক া হরি ডদরি  োনুষ বুঝরত পা রে ডয, স কা  এ ম্মেষয়টিরত সরে ঘাচ্চ গুরুত্ব 

ম্মদরয়রে। আিপারি  ডদিও তারদ  সহায়তা  হাত োম্মড়রয় ডদরে। েিা ো া  কায ঘক  ওষুধ তখন সাত ম্মদরনই ম্মেিরে। 

প্রিাসরন  সে স্তর   সো  টনক নড়রে। ডসনাোম্মহনীরক কারে িাগারনা যারে। স কা  ও েনগরণ  সেটুকু ম্মেম্মিত িম্মক্ত 

কারে িাম্মগরয় সাত ডথরক ১৫ ম্মদরনই এ সেস্যা দূ  ক া সম্ভে হরে।  

 

স্বাস্থু েন্ত্রণািয় ও ম্মসটি ক রপার িন এখন অরপক্ষা ক রে ডসরেে  োরস । ডসরেের  েিা  ওষুধ আসরে, ডসই 

অরপক্ষা। অথো তখন ডেঙ্গু  ডেৌসুে চরি যারে। আসরি ডেঙ্গু এভারে ম্মনমূ ঘি হরে না। এরত পর   েে  আ ও ভয়ঙ্ক  

রূরপ ম্মির  আসরে। এ েে ই ডযভারে োনুষ ে রে তারত গা ম্মিউর  ওরঠ। ম্মদরন  প  ম্মদন এভারে চিরত ডদওয়া যায় না।  

 

ডেঙ্গু ডকরড় ম্মনরয়রে সন্তারন  এক োরক, স কাম্ম  দাম্ময়ত্ব পািন ক রত যাওয়া রানাম্মিক পুম্মিিরক, ঢাকা ম্মেেম্মেযািরয়  

এক ডেধােী োত্র ও োহােী নগ  ম্মেেম্মেযািরয়  এক ডেধােী োত্রীরক, স্বাস্থু েন্ত্রণািরয়  একেন উপ-সম্মচরে  স্ত্রীরক। 

প্রম্মতটি োনুরষ  প্রাণ মূল্যোন। আ  একেন োনুরষ ও এেন মৃত্যু আে া ডদখরত চাই না। প্রম্মতটি মৃত্যুরত সো  ম্মেরেক 

কষ্ট পায়। গাম্মিিম্মত যারদ  আরে, তারদ  দায় ম্মনরত হরে। েোেম্মদম্মহ ক রত হরে। নইরি ঢাকা ম্মসটি  দুই ডেয়  পদতুাগ 

করুন। না পা রি চরি যাওয়াই সেীচীন। আসন্ন ঈরদ ডদরি  গ্রাে-গরে ডেঙ্গু  আ ও ম্মেস্তা  র্টা  িঙ্কা ডদখা ম্মদরয়রে।  

 

ডেঙ্গু  আক্রেরণ প্রথরে আক্রান্ত হরিা  ােধানী ঢাকা, এ প  চট্টগ্রাে, এখন ডদরি  প্রায় সে ডেিা। আম্মে ডকারনা ডেঙ্গু 

ম্মেরিষজ্ঞ নই। তরে সাধা ণ নাগম্ম ক ম্মহরসরে এটুকু েিরত পাম্ম , পম্ম ম্মস্থম্মত ম্মনয়ন্ত্ররণ  োইর  চরি ডগরে। এখুম্মন োতীয় 

দুরয ঘাগ ডর্াষণা ক া না হরি এ ডথরক পম্ম ত্রাণ ম্মেিরে না। এ  আরগ চীরন এেন উদাহ ণ আরে। থাইল্যারিও আরে।  

 

এ ডক্ষরত্র টাকা  কথা ভােরি চিরে না। পয ঘাপ্ত োরেট ে াদ্দ ম্মদরত হরে। টাকা  অভাে হরে না। সাধা ণ োনুষ প্ররয়ােরন 

এম্মগরয় আসরে। সেরচরয় খা াপ ডযটি হরত পার  ডসটি ধর  ম্মনরয়ই কাে ক রত হরে। েনগণও ম্মকন্তু এ কারে  েন্য ততম্ম  

আরে।  

 

আম্মে আো ও ম্মতনটি কথা পুনব্যঘক্ত ক রত চাই। এক, অম্মেিরে োতীয় দুরয ঘাগ ডর্াষণা কর  ডেঙ্গু  িাভঘাোহী এম্মেস েিা 

ম্মনধরন ক্রুাি ডপ্রাগ্রাে ম্মনরত হরে। দুই, যারদ  অেরহিায় ডেঙ্গু  এই ম্মেস্তা  র্টি, তারদ  ম্মচম্মিত কর  করঠা  িাম্মস্ত 

ম্মনম্মিত ক রত হরে। ম্মতন, অম্মেিরে কায ঘক  েিা  ওষুধ আেদাম্মন ক রত হরে। 

 

 

 

 


