ধিকুনগুধনয়া বুররটিন
ংখ্যা ৪৪ তাধযখঃ ১৬ অগস্ট ২০১৭ বুধফায
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 গত ৯ এধির রত ১৫ অগস্ট ২০১৭ মন্তয ধিকুনগুধনয়া নারেয

জন্য অআআধিধঅরয িাপ্ত যরেয নমুনা যীক্ষায় ধনধিত
ধিকুনগুধনয়ায় অক্রারন্তয ংখ্যা ৯৫০ জন।
 গত ১২ ফভ রত দ্যাফধধ ঢাকা ভানগরযয ধফধবন্ন যকাযী ও
ফফযকাযী াাতারর ধিধকৎা ফনয়া ম্ভাব্য ধিকুনগুধনয়া ও
ধিকুনগুধনয়া যফতী অর্থ্ যারধজয়া ফযাগীয ংখ্যা ১০,৭৮৭ জন।

o ধক্ষা ও ংফমারগয ভােরভ জনাধাযণরক উদ্বুদ্ধকযণঃ
• প্তার একফায জভাকৃত াধন ধযষ্কায কযরত রফ
• ফাধি ফাধি রত কঠিন অফজযনা ংগ্র করয ধনধদ যষ্ট অফজযনায
বাগারি ধদরত রফ

o কঠিন অফজযনা াযণঃ
য
• ফলাকারর
ভায িধান িজনন স্থ্ান র ফাা ফাধিরত ফা
ফখারা জায়গায় ফপরর ফদয়া াত্র।

• ফাা ফাধি োিাও ফখা রা জায়গায়  ধযতযে াত্র ংগ্র
কযফায জন্য ধটি কর যারযরনয ধফরল ধবমান িারারত রফ।

• ফাা ফাধি রত ফপরর ফদয়া াত্রগুধর একটি ধনধদ যষ্ট ভয়রায
বাগারি ফপরর ফদফায জন্য স্বাস্থ্য ক
কযরফ।

র্তযক্ষ জনগণরক উদ্বুদ্ধ

য
o তাৎক্ষধণক ফা দ্রুত কামক্রভঃ
অফজযনা াযণঃ কভরক্ষ প্তার দু’ধদন ধটি কর যারযন
িধতধদন/িধতপ্তার
 অআআধিধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা ফদ ফথরক গত ৬

জুরাআ ফথরক ১৬ অগস্ট ধফরকর ৫ টা মন্তয ফভাট ৩৭৭৩ জন কর
করযরেন
 এয ভরে ম্ভাব্য ফযাগী ১৭৩১ জন
 পুরযারনা ফযাগী ১৭৪০ জন
 ফধষ্ট ৭৬৮ জন ফপানকরকাযীগণ ধিকুনগুধনয়া
ম্পধকযত ধফধবন্ন তথ্য জানরত ফিরয়রেন।

জনাধাযণ ও ফস্বচ্ছারফী িধতষ্ঠান ধক্রয়বারফ ম্পৃে রফ

o ধনরজয ও ধযফারযয সুযক্ষাঃ
 ধদরনয ফফরা এভন কাি িরত রফ ফমন যীরযয



জনগণরক ম্পৃে করয ভা ধনয়ন্ত্রণ
ফরাকারয় ধবধিক ভায উৎ হ্রা ধযকল্পনাঃ

o

ফরাকাররয় িিাযঃ




ধফধবন্ন িধতষ্ঠানরক ংযুে করয (ফমভনঃ ধফদ্যারয়
, করকাযখানা, ফা ধফধবন্ন দপ্তয , াট- ফাজায , ফ্ল্যাট ফাা ফাধিয
ভাধরক ধভধত , ধফধবন্ন ফফযকাধয িধতষ্ঠান) ব্যাক ধবধিরত
াভাধজক ভারফরয িরিষ্টা ফনয়া উধিত।



ধধকাং স্থ্ান অবৃত থারক
ভা ধফতািক ভরভ ব্যফায কযা ফমরত ারয যীরযয
নাবৃত ংর থফা কারি
ভা ধফতািক ভরভ ফশ্যআ ধনরদ যধকা নুমায়ী
ব্যফায কযরত রফ
মাযা ধদরন ঘুভান তারদয জন্য কীটনাক ধভধিত
ভাযী ব্যফায একটি বার সুযক্ষা ব্যফস্থ্া
যারযার, ভায করয়র, ভায ফতর ফা ফাষ্পীয়
কীটনাক ব্যফারয উৎাধত কযরত রফ
ঘরযয ধজধন, ফমভন; জানারা ফা দযজায ভা
িধতরযাধী দ যা ফা ীতাত ধনয়ন্ত্রণ মন্ত্র ভায কাভি
কভারত ারয

স্বাস্থ্য ধধদপ্তরযয টরাআন ১৬২৬৩ নম্বরয স্বাস্থ্য ফাতায়রন ধিকুনগুধনয়া ধফলরয় ২৪ ঘন্টা তথ্য ারফন
ধিকুনগুধনয়া ন্মরে ধফস্তাধযত জানরত এআ ওরয়ফাআ ধবধজট করুন

–www.iedcr.gov.bd থফা টরাআনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফপান করুন

।

