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নতুন ওষুধে শুরু হধ ো ডেঙু্গ সধেতনোয় 

ডেোর টু ডেোর ক্যোধেইন 

 

নতুন মকনা মশাে ওষুধ ‘মিকুবা’ সিিারনাে মরধে সিরে মেঙু্গ সসতরোরধ িরচতনা িৃটিে ল¶  ্র  ৪১টি ওোরেপ মািবো্ ী মোে িু মোে কোরেইন শুরু 

করেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন। আজ মিামবাে িকারল ৪নং চান্দগাাঁও ওোরেপে আবাসিক এলাকাে সব-ব্লরকে ১১নং িড়রক সধান অসতসি সিরিরব 

উ্সিত মিরক জুম অোর্ে মাধেরম এই কোেইন উরবাধন করেন চসিক মমেে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। উরেখে ইরতা্ ূরব প চট্টগ্রাম সবশ্বসবিোলরেে 

একিল গরবষক ও কীিতত্ত¡সবি মমেরেে অনুরোরধ গরবষণা চাসলরে মশা সনধরন বেবহৃত চসিরকে ওষুধ অকা পকে বরল সসতরবিন জমা মিে। ম  কােরণ 

মমেে মেজাউল কসেম মচৌধুেী’ে সবরশষ উরিোরগ নতুন এই মশাে ওষুধ মকনা িরলা। 

কাউন্সিলে মমাোঃ এিোরুল িরকে িভা্ সিরত অনুষ্ঠারন আরো বক্তবে োরখন ্োরনল মমেে মমা. সগোি উন্সিন, বজপে স্টোন্সডং কসমটিে িভা্ সত 

কাউন্সিলে মমাবােক আলী, আশোফুল আলম, কাজী নুরুল আমীন মামুন, চসিক িসচব খারলি মািমুি, সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, 

সধান সশ¶্া কম পকতপা লুৎফুন নািাে, মজান সধান আসফো আক্তাে, মেশাল মোন্সজরেি জািানাো মফেরিৌি, অসতসেক্ত সধান সিিাব েক্ষণ কম পকতপা 

িুমােুন কসবে মচৌধুেী, সনব পািী সরকৌশলী ( াসিক) সমজপা ফজলুল কারিে, উ্ সধান ্সেিন্ন কম পকতপা মমােরশিুল আলম মচৌধুেী, চাাঁিগাও সব-ব্লক আবাসিক 

িসমসত’ে িভা্ সত এে. ন্সজোউন্সিন আিরমি, িাধােণ িোিক ইন্সিসনোে মমা. ইিমাইল, এ-ব্লক িাধােণ িোিক মমা. আব্দলু মনিুে, ই্িাে ্রক্ষ 

িানন্সজিা আকতাে, ওোল্ড সভশরনে েব পাি কমল িেকাে সমুখ। 

সধান অসতসিে বক্তরবে মমেে আরো বরলন, আসম জনগরণে মিবক। নগবািীে মতামরতে সভসত্তরত আসম নগে কা পক্রম ্সেচালনা কেরত চাই। এ জনে 

নগেবািীে িিােতা সরোজন। এখন আমো সতনটি িমিো সনরে েীসতমত  ুদ্ধ কেসি। িমিোগুরলা িরলা করোনা মিামাসে, মেঙু্গ ও সচকুনগুসনোে 

সরকা্ । সতনটি িমিোে জন¯^্ারিেে জনে বড় িুমসক।  সিও চট্টগ্রাম এখরনা মেঙু্গ মতমন তীব্র আকাে ধােণ করেসন। তবুও আমো আরগ ভারগ মেঙু্গে 

সরকা্   ারত না বারড় মি বেবিা সনরত মারে মনরম ্ড়লাম। নগেীে ৪১টি ওোরেপ আমারিে ১৫’শ আেবান কসমউসনটি ভলাসিোেগণ মেঙু্গ মমাকারবলাে 

মোে িু মোে কোরেইরন নগেবািীরক িরচতন কেরত কা পক্রম চালারব। এ কা পক্ররম সনরোন্সজত িাকরব চসিরকে ্সেচ্ছন্ন মিবক ও কমীো। তরব 

নগেবািীরকও আমারিে মলাক ও ভলাসিোেরিে িির াসগতা কেরত িরব। িাসব পক কা পক্রম তিােসকে জনে চসিরকে ্ক্ষ মিরক সতন িিরিেে একটি 

কসমটি গটেত িরেরি। কসমটিে সতন িিিে িরলন ্োরনল মমেে মমা. সগোি উন্সিন, কাউন্সিলে মমা. মমাবােক আলী, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমা. 

মমােরশিুল আলম মচৌধুেী। মমেে বরলন, আমো কা পকে মশাে ওষুধ ক্ররে ঢাকা উত্তে ও িসক্ষণ সিটি কর্ পারেশরনে কীিতত্ত¡সবি ও কম পকতপারিে িারি 

্োমশ প ও  াচাই-বাচাই করে নতুন ওষুধ ক্রে করেসি। এখন নগেবািীরকও চসিরকে ্াশা্ াসশ িরচতন িরত িরব। মেঙু্গ সসতরোরধ ফুরলে িব, প্লাটিরকে 

্াত্র, ্সেতেক্ত িাোে, প্লাটিরকে ড্রাম, মাটিে ্াত্র, বালসত, োরবে মখািা, বোিােী মিল, সনম পাণাধীন ভবরন জরম িাকা ্াসন সতন সিন ্ে ্ে মফরল সিরত 

িরব। বেবহৃত ্ারত্রে গারে মলরগ িাকা মশাে সেম অ্িােরণ ্াত্রটি ্সেস্কাে কেরত িরব। অবেবহৃত ্াত্র উরে োখরত িরব  ারত ্াসন না জরম। এ 

সনরিপশনা ্ালরন মকান অবরিলা কো িরল চসিক ভ্রামেমাণ আিালরতে মাধেরম িংসিি বাসড় বা আবাসিক গৃরিে মাসলকরক জসেমানাে িমু্মখীন িরত িরব। 

্রে মমেে সব-ব্লরকে নালা-নিপমাে নতুন মশাে ওষুধ সিটিরে মািবো্ ী কোরেইরনে উরবাধন করেন। এ িমে মেলা ্সেস্কাে কারজ বেবিারেে জনে 

ওোল্ডপ সভশরনে িেটি সি িুইল ভোন মমেে মেজাউল কসেরমে সনকি িস্তান্তে কো িে। 
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