
ড েংগু 
সচেতনতা ও প্রততকার



ড ঙ্গু জ্বচরর মশাতি এচেচশ আচেও তিল, এখচনা আচি, মশা প্রজনচনর 
এবেং বেংশবৃতির পতরচবশও আচি। তাই একমাত্র সচেতনতা ও 

প্রততচরাচের মােযচমই এর হাত ডেচক বাাঁো সম্ভব।



ড ঙ্গু তক? 
• ড ঙ্গ ুজ্বচরর উৎপতি ড ঙ্গ ুভাইরাচসর মােযচম এবেং এই ভাইরাসবাতহত এত স 
ইতজপ্টাই নামক মশার কামচে হচে োচক। 

• ড ঙ্গ ুজ্বচরর জীবাণুবাহী মশা ডকাচনা বযতিচক কামোচল ডসই বযতি োর ডেচক 
িেতেচনর(৩-১৩ ডেচত্র) মচেয ড ঙ্গু জ্বচর আক্রান্ত হে। 

• এবার এই আক্রান্ত বযতিচক ডকাচনা জীবাণুতবহীন এত স মশা কামোচল ডসই মশাতি 
ড ঙ্গ ুজ্বচরর জীবাণুবাহী মশাে পতরণত হে। এভাচব একজন ডেচক অন্যজচন মশার 
মােযচম ড ঙ্গ ুিতেচে োচক।

• ড ঙ্গ ুভাইরাস োর েরচনর হে। তাই ড ঙ্গ ুজ্বরও োরবার হচত পাচর। 

• তচব যারা আচেও ড ঙ্গু জ্বচর আক্রান্ত হচেচি, তাচের ডেচত্র পরবততী সমচে ডরােতি 
হচল ডসতি মারাত্মক হওোর ঝুাঁতক োচক।







• ড ঙ্গু ডহচমাচরতজক জ্বর – Dengue Hemorrhagic Fever
• এই অবস্থািা সবচেচে জতিল। এই জ্বচর ক্লাতসকযাল ড ঙু্গ জ্বচরর লেণ ও উপসচেতর পাশাপাতশ আচরা ডয 
সমস্যাগুচলা হেঃ

• শরীচর তবতভন্ন অেংশ ডেচক রি পো শুরু হে।
• এই ডরাচের ডবলাে অচনক সমে বুচক পাতন, ডপচি পাতন ইতযাতে উপসেত ডেখা তেচত পাচর। 
• অচনক সমে তলভার আক্রান্ত হচে ডরােীর জতড স, তক তনচত আক্রান্ত হচে ডরনাল ডেইতলউর ইতযাতে 
জতিলতা ডেখা তেচত পাচর।

• ড ঙ্গু শক তসনচরাম – Dengue Shock Syndrome
ড ঙ্গু জ্বচরর ভোভহ রূপ হচলা ড ঙু্গ শক তসনচরাম। ড ঙ্গু ডহচমাচরতজক তেভাচরর সচঙ্গ সার্কতচলিতর 
ডেইতলউর হচে ড ঙ্গ ুশক তসনচরাম হে। এর লেণ হচলা :

• রিোপ হঠাৎ কচম যাওো।
• নাতের স্পন্দন অতযন্ত েীণ ও দ্রুত হওো।
• শরীচরর হাত-পা ও অন্যান্য অেংশ ঠাড া হচে যাে।
• প্রস্রাব কচম যাে।
• হঠাৎ কচর ডরােী জ্ঞান হাতরচে ডেলচত পাচর।
• এমনতক মৃতুয পযতন্ত হচত পাচর।





ড ঙ্গ ুজ্বচর আক্রান্ত ডবতশর ভাে ডরােী সাোরণত পাাঁে ডেচক ১০ তেচনর মচেয তনচজ তনচজই 
ভাচলা হচে যাে। তচব ডরােীচক অবশ্যই তেতকৎসচকর পরামশত তনচেই েলচত হচব। যাচত 

ড ঙ্গুজতনত ডকাচনা মারাত্মক জতিলতা না হে। 









• তনচজর ঘর তনচজই পতরষ্কার 
করুন। ঘচরর ডকাোও আবি জল 
আচি তকনা ডেচখ তনন। োকচল 
ধ্বেংস করুন। বাতের সামচনর 
রাস্তাে, ডকানাে কানাে ডকাোও 
খানাখন্দ আচি তকনা ডেখুন৷ 
োকচল ধ্বেংস করুন। িাোর, 
ডজতরকযান, ডখালা পাত্র োকচল 
নষ্ট করুন। 

• এত চসর প্রজনন েমতা যত
উচ্চই ডহাক প্রজনন ডেত্র ধ্বেংস 
হচল ডতা তনবতেংশ হচত সমে 
লােচবনা। তরচপচলডি বযাবহার 
করুন। তেচন রাচত মশাতর খািান।












