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ধিকুনগুধনয়া বুররটিন 

ংখ্যা ৪৭ তাধযখঃ ১৯ অগস্ট ২০১৭ ধনফায 
 

wPKzb¸wbqv me©‡kl cwiw¯’wZ 

 অআআধিধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা ফদ ফথরক গত 

৬ জুরাআ ফথরক ১ ৯ অগস্ট ধফরকর ৫ টা ম যন্ত ফভাট 

৪২৮৭ জন কর করযরেন 

 এয ভরে ম্ভাব্য ফযাগী ১৭৪৯ জন 

 পুরযারনা ফযাগী ১৭৬৩ জন  

 ফধষ্ট ৭৭৫ জন ফপানকরকাযীগণ ধিকুনগুধনয়া 

ম্পধক যত ধফধবন্ন তথ্য জানরত ফিরয়রেন 

 

স্বাস্থ্য অধধদপ্তরযয টরাইন ”স্বাস্থ্য ফাতায়ন”-এ (ফপান নং 

১৬২৬৩) ১৩ জুরাই ফথরে ১৫ আগস্ট ম যন্ত ফভাট 

ফপানের এররে ৮৯,৬৬৮টি। এয ভরে ধিকুনগুধনয়া 

ংক্রান্ত ের এররে ৮,৫৬৯টি (ফভাট েররয ৯.৫৬%)। 

ফভাট ফপানেররয ভরে ফপানেররয ভয় ধিকুনগুধনয়ারত 

ভুরগরেন ৭,৮৭১ জন (ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত েররয 

৯১.৮৫%), ধিকুনগুধনয়া যফতী ধগযা ব্যথায় ভুগধেররন 

৬৬৮ জন (ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত েররয ৭.৮০%)। 

ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত গরফলণা 

আইইধিধআয এফং আইধধিধিআয’ধফ-য ফমৌথ উরযারগ 

২০১৭ ারর ঢাো রয ধিকুনগুধনয়া প্রাদুব যারফয প্রবাফ 

ধফলরয় এেটি গরফলণা োম যক্রভ ধযিারনা েযরত মারে। 

গরফলণায ধরযানাভ -  “২০১৭ ারর ঢাকা রয 

ধিকুনগুধনয়া প্রাদুব যারফয প্রবাফ নুোন ” (Investigating 

the Impact of Chikungunya Outbreak in 

Dhaka, 2017) 

গরফলণায উরেশ্যঃ  

১. ঢাকা ভানগযীয ফাধন্দারদয ভরে মাযা  াম্প্রধতক 

ধিকুনগুধনয়া বাআযার অক্রান্ত রয়রে ন তারদয যরেয  ধযাভ 

আধভউরনারলাবুযধরন এভ ( IgM) এয উধস্থ্ধতয ধবধিরত কত 

বাগ ভানুল অক্রান্ত রয়রে তায ধাফ কযা।  

২. ধিকুনগুধনয়া বাআযা ংক্রভরণয ারথ যুে ব্যধে এফং 

ধযফারযয ঝ ুঁধক ম্পধক যত ধফলয়গুধর ধিধিত কযা।  

দ্ধধতঃ  

দদফ িয়রনয ধবধিরত ঢাকা উিয ও দধিণ ধটি কর যারযরনয 

১০ টি ঞ্চর রত ১০ টি ওয়াি য ফাোআ কযা রফ এফং 

ফাোআকৃত ওয়াি যগুধরয ভস্ত ভল্লা/াড়ায ৪৫৩৬ টি ধযফাযরক 

ধনফ যাধিত কযা রফ। প্রধতটি ধযফারযয ভরে একটি ধযফাযরক 

প্রশ্নাফরী এফং রন্দবাজন ধিকুনগুধনয়া ফযাগীয জন্য 

ফযাগয্যায় ধিধকৎা  ধফলয়ক/ধিধনকার প্রশ্নাফরী ফদয়া রফ। 

ফত যভারন অক্রান্ত রন্দবাজন ফযাগীয (রন্দবাজন ফিরে 

শুরু ফথরক ৫ ধদন ম যন্ত সুস্থ্ থাকা ফযাগীয ফিরে)  এফং দদফ 

িয়রনয ধবধিরত প্রধতটি ধযফারযয একজন ব্যধে ফথরক যরেয 

নমুনা ংগ্র কযা রফ। অআআধিধঅয ল্যাফরযটধযরত ফত যভারন 

অক্রান্ত ফযাগীয (শুরু ফথরক ৫ ধদরনয ভরে অক্রান্ত) ধধঅয 

যীিা কযা রফ। ন্যান্য রন্দবাজন ফযাগী এফং উগ য 

ধফীন প্ররতযরকয ফিরে যরেয নমুনা  ংগ্র করয এরাআজা 

(ELISA) দ্ধধতয দ্বাযা আধভউরনারলাবুযধরন এভ (IgM) 

যীিা কযা রফ। 

 

 


