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ধিকুনগুধনয়া বুররটিন 

ংখ্যা ৫০ তাধযখঃ ২৩ অগস্ট ২০১৭ বুধফায 
 

wPKzb¸wbqv me©‡kl cwiw¯’wZ 

 ল্যাবরেটরেরে আেটি-রিরিআে িেীক্ষায় গে ৯ এরিল 

থেরে ২২ আগস্ট ির্ যন্ত রিরিে রিকুিগুরিয়া থোগীে িংখ্যা 

৯৬২ জি 

 ঢাকা রয ফধস্থ্ত ধফধবন্ন াাতারর ধিধকৎা ননয়া 

ম্ভাব্য ধিকুনগুধনয়া ও ধিকুনগুধনয়া যফতী অর্থ্ রারধজয়া 

নযাগীয ংখ্যা (১২.০৫.২০১৭ রত ২৩.০৮.২০১৭ খ্ীঃ 

দুপুয ৩.০০ টা ম রন্ত) ১১৮৫৪ জন। 

 অআআধিধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা নদ নথরক ২ ৩ 

অগস্ট কার ৯ টা ম রন্ত পূফ রফতী  ২৪ ঘন্টায় ১৯  জন কর 

করযরেন 

 এয ভরে ম্ভাব্য নযাগী ১১ জন 

 পুরযারনা নযাগী ৭ জন  

 ১ জন নপানকরকাযী ধিকুনগুধনয়া ম্পধক রত ধফধবন্ন তথ্য 

জানরত নিরয়রেন 

ধিকুনগুধনয়া জনস্বাস্থ্য জরুযী কাম রক্রভ নকন্দ্র 

ঢাকা রয ধিকুনগুধনয়া প্রাদুব রাফ নদখা ধদরর  অআআধিধঅয 

গত ৩ জুরাআ ২০১৭ রত জনস্বাস্থ্য জরুযী কাম রক্রভ নকন্দ্র 

(Public Health Emergency Operation Centre - 

PHEOC), ধিকুনগুধনয়া ধনয়ন্ত্রণ কক্ষ িালু করয । জরুযী 

কাম রক্রভ নকন্দ্র  িালু কযফায য নথরক অআআধিধঅয 

ধিকুনগুধনয়া ধনয়ন্ত্ররণ ংধিষ্ট ধফধবন্ন ংস্থ্ায ভন্বরয় ভধন্বত 

কাম রক্রভ গ্রণ করয। এে মরে উরেখমগ্য র  

 ৬ জুলাই ২০১৭ থেরে হটলাইি থিবা 

 ৯ এধপ্রর ২০১৭ রত  রেবাজন ধিকুনগুধনয়া নযাগীয 

যক্ত যীক্ষায ভােরভ নযাগ ধনধিতকযণ 

 গণভােভ ও াধাযণ জনগরণয ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত ধফধবন্ন 

তথ্য জানারনায জন্য গত ৩ জুরাআ রত প্রধতধদন ধনয়ধভত 

ধিকুনগুধনয়া ধনউজররটায প্রকা 

গত এধপ্রর রত এম রন্ত যক্ত যীক্ষায ভােরভ ধনধিত 

ধিকুনগুধনয়া নযাগীয ংখ্যা অগরস্ট করভ মারে ফরর রক্ষয কযা 

মায়। ধফধবন্ন ভােভ রত প্রাপ্ত তথ্য ও অআআধিধঅয এয 

কাম রক্রভ ম রাররািনা করয ফত রভারন ধিকুনগুধনয়ায প্ররকা করভ 

অরে ফরর প্রতীয়ভান য়।  

ফ ররল ধযধস্থ্ধত ম রাররািনা করয অজ অআধিধঅয এ 

ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত জরুযী কাম রক্রভ নকরন্দ্রয যফতী কযণীয় 

ধনরয় এক বা নুধিত । এআ বায় ধদ্ধান্ত গ্রণ কযা য় 

নম;  

 আওধ কাম রক্রভ ফত রভারন াড়া ম রায় রত ধযফধত রত রয় 

তক রতা ম রারয় তায কাম রক্রভ িাধররয় মারফ। 

 রেবাজন ধিকুনগুধনয়া নযাগীরদয যক্ত যীক্ষায ভােরভ 

ধনধিতকযণ এখন নথরক যকাযী কাম রধদফর কার ৯ টা 

নথরক ৫ টা ম রন্ত ধযিাধরত রফ।  

 এখন নথরক ধিকুনগুধনয়া ংক্রান্ত নম নকান যাভর রয জন্য 

১৬২৬৩ নম্বরয কর কযফায নুরযাধ কযা রে।   

 বা ভরন করয, এখন নথরক প্রধতধদন বুররটিন প্রকা 

কযায প্ররয়াজন ননআ। 

 

 

একআবারফ ধিকুনগুধনয়া টরাআরনও নপান কররয ংখ্যা করভ 

মারে। 
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