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ডেঙ্গু জ্বর: আতঙ্ক, ডরোগ নির্ ণয় নিনিৎসো ও প্রনতররোরে িরর্ীয় 

প্ররেসর ে. ডমো. আনিমুি ইসিোম | ৭ আগস্ট ২০১৯, বুেবোর  

 

মশো বোনিত এিপ্রিোর ভোইরোস জ্বর ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যোন্য ভোইরোস বো ব্যোিরেনরয়োজনিত জ্বর ডেরি আিোদো। এই জ্বর 

ডিোরিোভোরবই ড োঁয়োরি িয়। এই ভোইরোস জ্বর এিিভোরব অেবো অন্যোন্য ভোইরোস (নিকুিগুনিয়ো, ইরয়রিো নেভোর, বোম ণো েররস্ট, ফ্লু, 

ডরসপোইররেনর নসিসোইটিয়োি) ও ব্যোিরেনরয়ো (নিউরমোক্কোস)-এর সরেও িরত পোরর। নবশ্বব্যোপী এই জ্বরর প্রনত ব র প্রোয় ১০০ 

নমনিয়ি মোনুষ আক্রোন্ত িরয় েোরি এবং প্রোয় ২.৫ নবনিয়ি মোনুষ এই ডরোরগর ঝুঁনিরত আর ি। 

 

িীরি সব ণপ্রেম এই জ্বর ৯৯২ খৃষ্টোরে শিোক্ত িরো িরয়ন ি। ১৭৭৯ সোরি মশোবোনিত জ্বররি ডেঙ্গু জ্বর িোরম আখ্যোনয়ত িরো িরয়ন ি। 

ডেে জ্বর নেনিপোইরি সব ণপ্রেম ১৯৫০ সোরি মিোমোনর আিোরর ডদখো ডদয়। ১৯৬৪ সোরি বোংিোরদরশ সব ণপ্রেম ডেঙ্গু জ্বররর ডরোগী 

শিোক্ত িরো িয়।  

ডেঙ্গু জ্বর বোংিোরদরশ সব ণপ্রেম ২০০০ সোরি বড় আিোরর ডদখো ডদয়। বতণমোরি পৃনেবীরত প্রোয় ১১২টি ডদশরি ডেঙ্গু জ্বররর ডেরে 

এযোরেনমি ডদশ নিরসরব ড োষর্ো িরো িরয়র । 

-মোনুষই ডিবি ডেঙ্গু ভোইরোরসর সিি নসররোেোইপ দ্বোরো আক্রোন্ত িরয় ডরোরগর িের্ প্রিোরশর পর মৃত্যয ঝুঁনিরত েোরি 

-বন্য প্রোনর্র মরে বোির ও নশম্পোনিরত ডেঙ্গু ভোইরোস ডরোরগর িের্ প্রিোশ  োড়োই বংশ বৃনি িররত সেম। িোরর্ এরদর শরীরর 

ডেঙ্গু ভোইরোরসর নররসম ের নবদ্যমোি। 

 

-গরু, মনিষ,  োগি, ডভড়ো, উে, দুম্বো, মুরনগ, িবুতর, অন্যোন্য পোনখ, কুকুর, নবড়োি, শূির, নগনিনপগ ও খররগোস এরদর এনেস মশো 

িোমড় নদরিও ডেঙ্গু ভোইরোস দ্বোরো এরো িখরিোই আক্রোন্ত িরব িো। িোরর্ এরদর শরীরর ডেঙ্গু ভোইরোরসর ডিোি নররসম ের িোই অতএব 

এই সিি প্রোর্ী ডেঙ্গু ভোইরোস ডেরি সম্পূর্ ণ নিরোপদ। 

এররোরগর বোিি স্ত্রী এনেস প্রজোনতর মশো (এনেস এনজপেোই ও এনেস এিরবোনপিেোস)। স্ত্রী এনেস প্রজোনতর মশো  োড়োও অন্যোন্য 

প্রজোনতর স্ত্রী মশো ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ব্যনক্তর রক্ত ভের্ িররি তোরদর শরীররও ডেঙ্গু ভোইরোরসর অনিত্ব মোরে মোরে পোওয়ো ডগরিও 

অন্য প্রজোতীর স্ত্রী মশো দ্বোরো ডেঙ্গু ভোইরোস  ড়োরিোর সম্ভোবিো এরিবোররই ডিই। িোরর্ স্ত্রী এনেস মশো শরীররই ডিবি ডেঙ্গু 

ভোইরোরসর নররসপ্টর েোরি নবেোয় তোরদর শরীররই এিমোে প্রোেনমি বংশ নবিোর সম্ভব যোর েরি ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ব্যনক্তর 

রক্তরখরিো স্ত্রী মশোর নসনিভোরী ডেরে অনেি পনরমোর্ ভোইরোস েোরি এবং পরর অন্য ব্যনক্তরি িোমড় ডদওয়োর সময় সিরজই তো উক্ত 

ব্যনক্তর শরীরর  ড়োয়।  

 

ডেঙ্গু জ্বর িোরী-পুরুষ নিনব ণরশরষ ডযরিোরিো বয়রস িরত পোরর। ডেঙ্গু জ্বর অন্যোন্য ভোইরোসজনিত জ্বর ডেরি নিছুেো আিোদো। এই জ্বর 

ডিোরিোভোরবই ড োঁয়োরি িো এবং বোতোস দ্বোরোও  ড়োয় িো। এবোররর (২০১৯) ডেঙ্গু জ্বররর িের্ ও তীব্রতো নবগত ব রগুরিোর ত্যিিোয় 

নিছুেো আিোদো িরিও ২০০২ সোরি বোংিোরদরশ ডয ডেঙ্গু জ্বর িরয়ন ি তোর সরে অরিিেোই নমি ররয়র , িোরর্ ডরোরগর তীব্রতো, 

ডরোগ  ড়োরিোর প্যোেোি ণ এবং ডরোগীর মৃত্যযর িোর প্রোয় এিই রিম। 



ডেোগো ডগোরের ভোইরোস দ্বোরো (নিকুিগুনিয়ো, বোম ণো েররস্ট ও রস নরভোর) মোনুষ আক্রোন্ত িয় এবং ডেঙ্গু জ্বররর ন্যোয় এিই েররির 

িের্ প্রিোশ িরর। 

 

ডেঙ্গু জ্বররর মশোর বংশবৃনি ও পনররবরশর ভূনমিো 

এনেস মশো সিরোির আবি জিোেোরর বংশবৃনি িরর েোরি, ডযমি: আবি ডেি, ডিৌেো, েোয়োর, েোরবর ডখোি, েব, এনস ও অন্যোন্য 

পোরে জরম েোিো পোনিরত। অপনরষ্কোর পনররবশই মশোমোন সি অন্যোন্য িীেপতরের বংশবৃনির জন্য অতযন্ত সিোয়ি ভূনমিো পোিি 

িরর। তোই নবশ্বিবী িজরত ডমোিোম্মদ (সো.) আজ ডেরি ১৪০০ ব র আরগ ডয িেোটি পৃনেবীর সিি ডদশ, েম ণ ও বরর্ ণর মোনুরষর জন্য 

বরিন রিি তো িরিো, ‘পনরষ্কোর-পনরচ্ছন্নতো ঈমোরির অে।’ [মুসনিম : ২২৩] তোই আমোরদর প্ররতযরির উনিত উক্ত মিোমূল্যবোি 

উনক্তটির প্রনত সম্মোি জোনিরয় আমোরদর নিরজরদর ও ভনবষ্যৎ প্রজরের স্বোরে ণ তো পোিি িরো। 

 

ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোস বোিি মশো িোমরড়র িতনদি পর ডরোরগর িের্ ডদখো ডদরব 

ভোইরোরসর  িরত্বর মোেোর উপর নিভ ণর িরর মশোর িোমরড়র ৩ ডেরি ৭ নদরির মরে এ ডরোরগর িের্ ডদখো নদরত পোরর।  

 

ডেঙ্গু জ্বররর িের্সমূি 

(১) প্রিণ্ড মোেোব্যেো 

(২) জ্বর (১০৩ ডেরি ১০৬ নে. েো.) 

(৩) বনম বনম ভোব/অস্বোভোনবি বনম ( ি ি বনম)  

(৪) ডপে ব্যেো 

(৫) ডিোখ ব্যেো 

(৬) সমি শরীর ব্যেো 

(৭) নগরোয় নগরোয় ব্যেো 

(৮) িোমড়োর নিরি িোি িোি ফুসকুনড় উঠো 

(৯) মোনড় নদরয় রক্ত পড়ো 

(১০) ডিোরখর সোদো অংরশ রক্ত জমো িওয়ো 

(১১) রক্ত পোয়খোিো ও রক্ত প্রশ্রোব িওয়ো (সিি ডেরে িয়) 

(১২) জ্বররর ওষুে (প্যোরোনসেোমি) খোওয়োরিোর ১ ডেরি ২  ণ্টো পর ডরোগীর জ্বর আরগর অবস্থোয় নেরর যোওয়ো (১০৩ ডেরি ১০৬ 

নে.েো.) 

(১৩) ডিোরিো ডিোরিো ডেরে (রেঙ্গু সি নসিরেোম) অজ্ঞোি িরয় যোওয়ো   

(১৪) মনিিোরদর ডেরে ঋত্যস্রোব অস্বোভোনবি ও প্রিনম্বত িরত পোরর 

ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোস নিভোরব  ড়োয় 

(১) ডেঙ্গু ভোইরোস বোনিত মশোর িোমরড় (িনররজন্টোি ট্রোন্সনমশি) 

(২) ডেঙ্গু ভোইরোস আক্রোন্ত মশোর িোভ ণো মোেরম (ভোটি ণিযোি ট্রোন্সনমশি) 

(৩) ডেে জ্বরর আক্রোন্ত ব্যনক্তর রক্ত, সুি অেবো অন্য ডিোরিো মোেরম সুস্থ ব্যনক্তর ররক্তর সংস্পরশ ণ আসরি (িনররজন্টোি ট্রোন্সনমশি)। 

(৪) িবজোতি নশশুর ডেরে ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত মোরয়র দুগ্ধ পোরির মোেরম (ভোটি ণিযোি ট্রোন্সনমশি)। 

(৫) ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোস ড োঁয়োরি ডরোগ িো। 

ডেঙ্গু জ্বররর প্রিোর  

ক্লোনসিযোি জ্বর, নিরমোররনজি জ্বর ও ডেনে সি নসিরেোম। 

িোরো িোরো ডেঙ্গু জ্বরর মোরোত্মি ঝুঁনির সমু্মখীি 

(১) ডেঙ্গু জ্বরর নদ্বতীয় বোর ডেরি ঊরবণ আক্রোন্ত ডরোগীরো  

(২) েোয়োরবটিস ডরোগীরদর নদ্বতীয় বোর ডেঙ্গু জ্বর িরি 

(৩) িযোিসোর আক্রোন্ত ডরোগীর ডেঙ্গু জ্বর িরি 

(৪) উচ্চ রক্তিোরপর ব্যনক্তর ডেঙ্গু জ্বর িরি 

(৫) েোইেরয়ে, ম্যোরিনরয়ো, িোিো জ্বর, জোপোনিজ ইিিযোেোিোইটিস ও নিকুিগুনিয়োর সরে ডেঙ্গু জ্বর িরি 

(৬) গভ ণবতী মনিিোর ডেঙ্গু জ্বর িরি 

(৭) ৫ ব ররর িম বয়সী ও বয়স্ক (৭০ ঊবণ) ব্যনক্তর ডেঙ্গু জ্বর িরি 

ডেঙ্গু জ্বর নির্ ণরয়র পিনত 



(১) জ্বর অবস্থোয় ১ ডেরি ৬ নদরির মরে রক্ত পরীেো িররি (এিএস-১ এনন্টরজি, আইনজ-নজ ও আইনজ-এম িযোপিোর ইিোইজো ও 

ররক্তর নসনবনস পরীেো) 

(২) আক্রোন্ত ডরোগীর ররক্তর িমুিো ডেরি প্লোজমো বো নসরোম (জ্বর যখি ১০৩ ডেরি ১০৬ নে. েো. েোরি) ডেরি ডেঙ্গু ভোইরোরসর 

আরএিএ নিষ্কোশি িরর ইউনিরপ্লক্স বো মোনিরপ্লক্স নপনসআর এর মোেরম প্রেম এবং নদ্বতীয় বোর আক্রোন্ত ডেঙ্গু ডরোগী নিভোরব পৃেি 

িররবি। 

(১) ডেঙ্গু জ্বরর প্রেম বোর আক্রোন্ত ডরোগীর ডেরে জ্বর অবস্থোয় ১ ডেরি ৫ নদরির মরে ররক্তর িমুিো িররি আইনজ-নজ ও আইনজ-এম 

উভয় পরীেো ডিরগটিভ িরব, তরব জ্বর অবস্থোয় ২ ডেরি ৫ নদরির ররক্তর িমুিো এিএস-১ এনন্টরজি পরীেো িররি অবশ্যই ডেনে 

জ্বর নিনিত িরো যোরব। 

(২) ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীর ডেরে ১ ডেরি ৬ নদরির রক্ত পরীেো িররি যনদ শুধু আইনজ-এম পরীেোর েিোেি পনজটিভ িয়, 

তোিরি ঐ ডরোগী প্রেম বোর আক্রোন্ত বরি নিনিত, অপরপরে এিই সমরয়র রক্ত পরীেো িরর যনদ আইনজ-নজ এবং আইনজ-এম 

উভয়ই পরীেোর েিোেি পনজটিভ িয় তো িরি অবশ্যই ঐ ডরোগী ২য় বোর ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত। 

 

ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত িরি িরর্ীয় 

(১) শির এিোিোয় এনপ্রি ডেরি ডসরপ্টম্বর মোরসর মরে ডিোরিো ডরোগীর ডেরে জ্বরসি উপররোনিনখত উপসগ ণ ডদখো নদরি প্রেরমই 

নিিেস্থ েোক্তোরর শরর্োপন্ন িওয়ো 

(২) জ্বর উপশরমর ওষুে নিয়নমত ডসবরির পোশোপোনশ অনেি মোেোয় তরি পোিীয় (খোবোর স্যোিোইি, েরির রস, েোরবর পোনি ও সুযপ) 

পোি িররত িরব। 

(৩) জ্বর অবস্থোয় ও জ্বর ডসরর যোওয়োর পররও প্রোয় ৩ ডেরি ৪ সপ্তোি পয ণন্ত পূর্ ণ নবশ্রোরম েোিরত িরব। 

(৪) জ্বর অবস্থোয় ডেঙ্গু নিনিত িরি ডিোরিো অবস্থোয় এসনপনরি বো নেসনপনরি জোতীয় ওষুে ডসবি িরো যোরব িো। 

(৫) জ্বর অবস্থোয় প্যোরোনসেোমরির পোশোপোনশ েোক্তোররর পরোমশ ণ অনুযোয়ী এনন্টবোরয়োটিি ডসবি িররত িরব, পনরনস্থনত নবরবিিো িরর। 

(৬) ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীর ররক্তর অনুিনক্রিোর পনরমোি যখি ১০০০০ এর নিরি আসরব তখিই ডিবরি উক্ত ডরোগীর শরীরর 

অনুিনক্রিো সঞ্চোিি িররত িরব। 

(৭)  োগরির দুে প্রচুর পনরমোরর্ ডসনিনিয়োম েোিোয় ইিো ডেঙ্গু জ্বররর ডরোগীর প্লোটিরিে দ্রুত স্বোভোনবি মোেোয় আিরত সোিোয্য িরর। 

এবোরর বোংিোরদরশ ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীর অনেি মৃত্যযর সম্ভোব্য িোরর্ 

প্রেরমই ডেঙ্গু জ্বরর মৃত্যযবরর্িোরী সিি ডরোগীর আত্মোর মোগরেরোত ও আক্রোন্ত ডরোগীরদর আশু সুস্থতো িোমিো িরন  এবং মৃত ব্যনক্তর 

পনরবোররর প্রনত গভীর সমরবদিো জ্ঞোপি িরন । 

সম্ভোব্য িোরর্ 

(১) ডেঙ্গু জ্বরর মৃত্যযবরর্িোরী ব্যনক্তরো সম্ভবত ২য় অেবো ৩য় বোর ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোরসর এিোনেি নসররোেোইপ দ্বোরো আরগ আক্রোন্ত 

িরয় েোিরত পোরর 

(২) ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোরসর সরে অন্য ভোইরোস বো ব্যোিরেনরয়ো দ্বোরো সংক্রোনমত িরয় েোিরত পোরর 

(৩) উচ্চ রক্ত িোরপর ডরোগী ডেঙ্গু জ্বররর আক্রোন্ত িওয়োর পরর মোরোত্মি শোরীনরি সমস্য ডদখো নদরি 

(৪) শ্বোসিরষ্টর ডরোগী ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত িরয় েোিরি 

(৫) েোয়োরবটিস আক্রোন্ত ডরোগীর ডেঙ্গু জ্বররর েরি েোয়োরবটিস নিয়রের বোইরর ডগরি 

(৬) ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীর অনিয়নেত রক্তেররর্র েরি ররক্তর  িত্ব ডবরড় ডগরি 

(৭) আশোর িেো প্রেমবোরর ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীরদর মৃত্যয িোর ডিই বিরিই িরি 

 

ডেঙ্গু জ্বর প্রনতররোরে িরর্ীয় 

(১) ডদরশ-নবরদরশর ভ্রমর্িোরীরদর প্রনতনিয়ত িজরদোনরর মরে রোখরত িরব। এই ডেরে নবমোি বন্দর/সমুদ্র বন্দর এিোিোয় অবনস্থত 

শিরর, ডযরিত্য এ ডরোগ ডবনশ িয়, বিরত ডগি ডেঙ্গু জ্বর এিটি ডমগোনসটি ডবজস্ট ভোইরোসজনিত ডরোগ, তোই এ ডরোরগর প্রোদুভ ণোব ডদখো 

ডদওয়োর সরে বড় শিররর ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডিোিজিরি সম্পূর্ ণ সুস্থ িো িওয়ো পয ণন্ত ড োে শির গুনিরত ভ্রমর্ বো যোতোয়োত িররত 

িো ডদওয়ো। আশোর িেো প্রতযন্ত গ্রোরমর ডিোিজি সিরোির ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত িয় িো, যতের্ পয ণন্ত শির ডেরি আক্রোন্ত ডরোগী গ্রোরম িো 

যোয়। 

(২) পূর্ ণ বয়স্ক এনেস মশো নিেরি নিয়নমত মশো নিেিিোরী ডে িররত িরব ব রব্যোপী। 

(৩) এনেস মশোর নব্রনেং ডপ্লস িষ্ট িরর সদো সুস্থ পনররবশ রেো িররত িরব 

(৪) এনেস মশোর িোভ ণো বংস িররত িরব (আবি জিোেোর ড োে িরি মোটি নদরয় ভরোে িররত িরব, বে িরি পোনির উপরর ডিররোনসি 

বো ডপোড়ো মনবি ডেরি নদরি বোতোরসর অনক্সরজি পোনিরত প্ররবশ িররত িো পোররি এনেস মশোর িোভ ণো গুনি মোরো যোরব। এ োড়ো 



জিোেোর আরও বড় িরি িনপরপোে বো ডতিোনপয়ো জোতীয় মো  িোষ িররি এনেস মশোর িোভ ণোও বংস িরব এবং মো ও বৃনি পোরব)।   

(৫) এনশয়োর ডবশ িরয়িটি ডদশ ডেঙ্গু জ্বর ডেরি রেো ডপরত নিয়নমত টিসুয িোিিোর ডবজে ইিএনিরভরেে ডেট্রোরভরিন্ট (রেঙ্গু 

ভোইরোস েোইপ-১, ২, ৩, ৪) ভযোিনসি ব্যবিোর িরর । 

(৬) ডেঙ্গু জ্বর প্রনতররোরে টিসুয িোিিোর ডবজে ইিএনিরভরেে ডেট্রোরভরিন্ট (ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ -১, ২, ৩, ৪) ভযোিনসি ডবশ 

িোয ণির এবং এ ভযোিনসি ততনরর পিনতও সিজ। বোংিোরদরশও এরদরশর ডেঙ্গু ভোইরোস নদরয় ডেঙ্গু জ্বররর িোয ণির ভযোিনসি ততনর 

িররত ও এরদরশর মোনুরষর জন্য ব্যবিোর িররত পোরর। তরব টিসুয িোিিোর ডবজে ইিএনিরভরেে ডেট্রোরভরিন্ট (রেঙ্গু ভোইরোস 

েোইপ-১, ২, ৩, ৪) ভযোিনসি মশোর ডসি িোইি (নস৬/৩৬ই/এম) ব্যবিোর িরর সঠিিভোরব ইিএনিরভরেে িরর েোস্ট ডেজ 

(নশম্পোিীরত) এবং ডসরিে ডেজ (মোনুরষ) ট্রোয়োি ডদওয়োর পর নসরোম এনন্টবনে েোইেোর নির্ ণরয়র পর গর্ টিিো নিসোরব এরদরশর 

মোনুরষর জন্য ব্যবিোর িররত পোরর। 

 

িোগনরি জীবরি ডেঙ্গু জ্বররর প্রভোবও সতিীিরর্ 

সব ণে ডেঙ্গু জ্বর নিরয় আতঙ্ক নবরোজ িরর  নবরশষ িরর িোগনরি জীবরি। ডেঙ্গু জ্বররর ভোইরোরসর শিোক্তিররর্র পোশোপোনশ আক্রোন্ত 

ব্যনক্তর নসরোম ওমএ  এবং ওমগ িযোপিোে ণ ELISA এর মোেরম সঠিিভোরব পরীেো িরো দরিোর। ডেঙ্গু জ্বর সঠিিভোরব নির্ ণয়র 

জন্য শুধুমোে NS-1 এনন্টরজি নেরেিশি নিরের উপর নিভ ণর িরো সঠিি িয় িোরর্ নিরের ডস্পনসনেটি এবং ডসিনসটিনভটি  অরিি 

সময় তোরতম্য িরয় ভুি েিোেি আসরত পোরর। আমরো জোনি ডয, ডেঙ্গু জ্বর ভোইরোরসর ডযরিোরিো এিটি নসররোেোইপ দ্বোরো ডিোরিো 

ব্যনক্ত আক্রোন্ত িরয় সুস্থ িরি ঐ নসররোেোইরপর নবরুরি উক্ত ব্যনক্তর শরীরর আজীবরির জন্য ডরোগ প্রনতররোে েমতো ততনর িরিও অন্য 

নসররোেোইপ আবোরও আক্রোন্ত িওয়োর ঝুঁনি েোিোয় এভোরব িোরটি নসররোেোইপ দ্বোরোই এিই ব্যনক্ত িোর বোর ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত িরত 

পোরর। 

বোংিোরদনশ ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ-৩ এর ডমৌনিি গরবষর্োর সংনেপ্ত নববরর্  

 

২০০২ সোরি বোংিোরদরশ ডয ডেঙ্গু জ্বর িরয়ন ি ঐ সমরয়র ভোইরোসটির Predominant sero type ন ি  েোইপ-৩। 

২০১৯ সোরির ডেঙ্গু আউেরব্ররির sero type wUI Predominantly েোইপ-৩। ডেঙ্গুররোরগর ডেরে এ েররির 

মিোমোনররি সিরোির বিো িরয় েোরি ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ-৩ এর ২য় ওরয়ব। এই েররির ওরয়ব সিরোির ১৫ ডেরি ২০ ব র পর পর 

ডেঙ্গু ভোইরোস ডযরিোরিো নসররো েোইপ দ্বোরো িরত পোরর। ২০০২ সোরি বোংিোরদরশ ডেঙ্গু জ্বরর আক্রোন্ত ডরোগীর ররক্তর িমুিো WHO-

এর ডরেোররন্স ডসন্টোর (আইটিএম, িোগোসোনি, জোপোি) এর সিরযোনগতোয় পরীেো িরর শুধু ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ-৩ নিনিত িরো 

িরয়ন ি। বোংিোরদশ কৃনষ নবশ্বনবদ্যোিরয়র মোইরক্রোবোরয়োিনজ অযোে িোইনজি নবভোরগর প্ররেসর ে. ডমো. আনিমুি ইসিোম উক্ত 

গরবষর্োয় সরোসনর সম্পৃক্ত ন রিি এবং নতনি উক্ত ভোইরোস (৮টি ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ-৩ আইরসোরিে)-এর মরে িোরটি আইরসোরিে 

ও তোরদর নমউরেন্ট ভোইরোস সমূরির পূর্ ণোে জীবি রিস্য প্রেম বোররর মরতো উরেোিি িররি। উরিখ্য প্ররেসর ে. ইসিোরমর আরগ 

বোংিোরদনশ ডেঙ্গু ভোইরোস েোইপ-৩ আইরসোরিরের পূর্ ণোে জীবি রিস্য পৃনেবীর ডিোরিো ডদরশর নবজ্ঞোিী উরেোিি িররত সেম 

িিনি।  

ডিখি পনরনিনত: 

প্ররেসর ে. ডমো. আনিমুি ইসিোম 
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