
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 

 

অন্যদেদশর তুলনায় আক্রান্ত-মৃতুু কম তবুও আমরা উচিগ্ন-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা, ১৫ প্রসদেম্বর, ২০২২ইাং, বৃহস্পচতবার। 

এচশয়াসহ চবদের অদনক প্রেদশর তুলনায় বাাংলাদেদশ প্রেঙ্গু প্ররাদগ আক্রান্ত প্ররাগী এবাং মৃদতর সাংখ্যা কম বদল জাচনদয়ছন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম।  

মন্ত্রণালয়, চসটি কদপ পাদরশন এবাং সাংচিষ্ট ব্যচি-প্রচতষ্ঠাদনর পেদেদপর পাশাপাচশ সাধারণ মানুদের অাংশগ্রহণ এচেস মশা চনয়ন্ত্রদণ সহায়ক ভূচমকা পালন করদছ বদলও জানান মন্ত্রী। 

 আজ দুপুদর স্থানীয় সরকার চবভাদগর সভা কদে অনুচষ্ঠত সারাদেদশ মশাবাচহত প্ররাগ প্রচতদরাদধ চসটি কদপ পাদরশন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/চবভাগ, েপ্তর/সাংস্থার কায পক্রম পয পাদলািনার লদেু 

আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় সভাপচতর বিদব্য চতচন এসব কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন, এচেস বা প্রেঙ্গু চনদয় ২০১৯ সাদল আমাদের চতি অচভজ্ঞতা থাকদলও ২০২০,২১ ও ২২ সাল এই চতন বছর আমাদের পােবতী প্রেশগুদলার তুলনায় আমরা সফলতা অজপন 

কদরচছ। চকন্তু আমরা আমাদের কাচিত লদেু প্রপৌদছদত পাচরচন। বতপমাদন আবার এচেস মশার প্রাদুভপাব প্রবদেদছ। একই সদে প্রেঙ্গু প্ররাগীর সাংখ্যা প্রবদেদছ। তদব আমরা এচশয়ার অদনক 

প্রেশগুদলার তুলনায় আমরার অদনক ভাদলা আচছ।  

অন্যদের সাদথ তুলনা কদর চক আত্মতুচষ্টদত ভুগদছন- সাাংবাচেকদের এ প্রদের জবাদব চতচন বদলন, আত্মতুচষ্টর চবেয় নয।় একারদণ আমরা ব্যচথত, দুুঃচিত এবাং উচিগ্ন, প্রয কারদণ আজদক 

সভা করা। মানুদের আক্রান্ত হওয়া এবাং মৃতুু আমাদের কাদছ দুুঃিজনক। একজন মানুদেরও মৃতুু প্রকন হদব! চতচন বদলন, চবচভন্ন প্রেদশর সাদথ তুলনা করার কারণ আমাদের অবস্থান 

এবাং তাদের প্রেদশর অবস্থান জানা। সমস্যা সমাধাদন সকল প্রেশই প্রিষ্ঠা কদর। আমরাও করচছ। 

চবদশেজ্ঞরা আশঙ্কা কদর চছদলন এবছর প্রেঙ্গু প্ররাগীর সাংখ্যা ২০১৯ সাদলর প্রথদক প্রবচশ হদব সাাংবাচেকদের এমন প্রদের জবাদব মন্ত্রী বদলন, তারা তাদের চবচভন্ন গদবেণা প্রথদক ধারণা 

কদরদছন। তাদের ধারণা প্রয সব সময় ঠিক হদব প্রসটা বলা যাদব না৷ এর আদগও তারা ভচবষ্যত বাণী কদরচছদলা চকন্তু তা ঘদটচন। 

িলচত বছদর েচেণ-পূব প এচশযা়য় প্রেঙ্গু আক্রাদন্তর সব পদশে পচরসাংখ্যান তুদল ধদর মন্ত্রী বদলন, চসোপুদর প্রেঙ্গু প্ররাগীর সাংখ্যা ২৬ হাজার ৯৭০ জন, ভারদত ৩০ হাজার ৬২৭ জন, 

মালদয়চশয়ায় ৩৩ হাজার, চফচলপাইদন ৮২ হাজার ৫৯৭ জন, প্রকাদভাচেয়াদত ৩ হাজার ৩২২ জন, চভদয়ত নাদম এক লাি ৪৫ হাজার ৫৩৬ জন, ইদদাদনচশয়াদত ৬৮ হাজার ৯০৩ জন 

এবাং বাাংলাদেদশ ৯ হাজার ৮৩৭ জন। আর বাাংলাদেদশ িলচত বছদর এিন পয পন্ত প্রেদশ প্রেঙ্গু প্ররাদগ আক্রাদন্তর সাংখ্যা ৯ হাজার ৮ প্রশা ৩৭ জন। 

চতচন বদলন, ২০১৯ সাদলর পর আমরা ক্লাস্টার চভচিক অচভযান পচরিালনার চসদ্ধান্ত প্রনই। এরপর প্রচতটা ওয়াে পদক ১০ প্রজাদন ভাগ কদর কাউচিলরদক প্রধান কদর কচমটি কদর চেদয়চছ। 

ওইসব এলাকায় চক পচরমাণ মশা চনধদনর জন্য ওষুধ লাগদব তা চনণ পয় কদর তা আমোচন করা বা মজুে করার ব্যবস্থা করা হদয়দছ। জনবল সাংকটচছদলা একচেদন ৩ হাজার জনবল 

চনদয়াগ প্রেয়া হদয়দছ। প্রযিাদন ফগার প্রমচশন চছদল না প্রসিাদন প্রকনার জন্য তাৎেচণকভাদব টাকা প্রেয়া হদয়দছ। এছাো মশা চনধদনর প্রচতদশাধক আমোচনদত চসচিদকট প্রভদে প্রেয়া 

হদয়দছ। একই সদে প্রিার-প্রিারণার মাধ্যদম জনগণদক সদিতন করা হদয়দছ।  

বতপমাদন ঢাকাদত কদরানার প্রথদক প্রেঙ্গু প্ররাগীর আক্রাদন্তর ও মৃতুুর সাংখ্যা প্রবচশ এ চবেদয় মতামত জানদত িাইদল প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলন আমার কাদছ প্রয তথ্য আদছ প্রসটা স্বাস্থু 

মন্ত্রণালদয়র প্রেয়া তথ্য। জানুয়াচর প্রথদক ১৪ প্রসদেম্বর পয পন্ত প্রেদশ প্রেে আক্রাদন্তর সাংখ্যা ৯ হাজার ৮৩৭ জন এবাং মৃতুু হদয়দছ ৩৯ জদনর। এর মদধ্য ঢাকা ও কক্সবাজাদর মৃতুু হদয়দছ 

১৭ জন কদর প্রমাট ৩৪ জন। িট্টগ্রাদম ১ জন ও বচরশাদল ৪ জন প্রেে প্ররাগীর মৃতুু হদয়দছ। এছাো ভারদত ১২ জন, চফচলপাইদন ৩১৯জন, ইদদাদনচশয়াদত ৬৪০ জন, চভদয়ন নাদম ৫৩ 

জন প্রেঙ্গু প্ররাগীর মৃতুু হদয়দছ।  

চসটি কদপ পাদরশদনর সাম্প্রচতক উদেে অচভযান প্রসদে দৃচষ্ট আকে পণ করদল চতচন বদলন, চসটি কদপ পাদরশনগুদলা মানুদের জন্য কল্যাণকর কাজ কদর থাদক। নাগচরক সুদযাগ-সুচবধা চনচিত 

করাই চসটি কদপ পাদরশদনর কাজ। প্রকাদনা কাদজর মাধ্যদম যচে মানুে হয়রাচনর চশকার হয় তা সমাধান করা প্রময়দরর োচয়ত্ব। হকাররা হাঁটা িলার পথ এবাং রাস্তার উপদর প্রোকান বসায় 

এটা সমথ পনদযাগ্য নয়। এজন্য প্রময়রিয় এসব চবেদয় উদযাগ চনদেন। 

সভায় েচেণ চসটি করদপাদরশদনর প্রময়র ব্যাচরস্টার প্রশি ফজদল নূর তাপস, উির চসটি করদপাদরশদনর প্রময়র প্রমা. আচতকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালদয়র সচিব প্রমজবাহ উচিন 

প্রিৌধুরী, পূতপ মন্ত্রণালদয়র সচিব শহীে উল্লা িদকার, ওযাসার ব্যবস্থাপনা পচরিালক তাকচসম এ িান ছাোও মন্ত্রণালদয়র অচতচরি সচিবসহ সাংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/চসটি করদপাদরশন, 

চবভাগ/সাংস্থার প্রচতচনচধরা উপচস্থত চছদলন।  

স্বােচরত/- 

 

প্রমাুঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম পকতপা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতপা সম্পােক/চিফ চরদপাট পার/চস,চেচপআইও(প্রপ্রস) 

সকল সাংবাে মাধ্যম/চপআইচে। 
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