
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

সাংবাে চবজ্ঞচপ্ত 

 

ডেঙ্গু ডমাকাচবলায় সরকাদরর সাদে জনগদনর অাংশগ্রহদণ সফলতা ত্বরাচিত হদত পাদর - এলচজআরচে মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ৩০ অদটাবর, ২০২২, রচববার। 

ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাচহত ডরাগ ডমাকাচবলায় সরকাদরর সাদে জনগদনর অাংশগ্রহদণ সফলতা ত্বরাচিত হদত পাদর। পাশাপাচশ জনসদিতনতাও  বাড়াদনা জরুচর 

বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ডমা. তাজুল ইসলাম। 

আজ মন্ত্রণালদয় স্থানীয় সরকার চবভাদগর সদেলন কদে আদয়াচজত সারাদেদশ মশাবাচহত ডরাগ প্রচতদরাধ চবষয়ক ২০২২ সাদলর ৫ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় 

সভাপচতর বক্তদে চতচন একো জানান। 

মন্ত্রী বদলদেন, সাধারণ জনগনদক ডেঙ্গু ডমাকাচবলায় সমৃ্পক্ত করদত হদব। সকলস্তদরর মানুদষর মদে সদিতনতা বৃচির জন্য োচয়ত্বশীল সবার যোযে ভূচমকা 

পালন করদত হদব।  

এচশয়ার চসঙ্গাপুর, মালদয়চশয়া, ইদদাদনচশইয়া, োইল্যান্ড, চফচলপাইন ও ভারতসহ অন্যান্য ডেদশর ডেঙ্গু পচরচস্থচতর সব বদশষ তথ্য চবদেষণ কদর ডেখা যায় এসব 

ডেদশর তুলনায় বাাংলাদেদশ ডেঙ্গু ডরাদগ আক্রান্ত ডরাগীর সাংখ্যা কম বদল উদল্লখ কদরন। 

সাাংবাচেদকর এক প্রদের উত্তদর সব বদশষ তথ্য তুদল ধদর ডমা. তাজুল ইসলাম জানান, এবেদরর জানুয়াচর ডেদক অদটাবর পয বন্ত চসঙ্গাপুদর ২৮ হাজার ১৯৬, 

ইদদাদনচশয়ায় ৯৪ হাজার ৩৫৫, মালদয়চশয়ায় ৩৭ হাজার ৯৫০, চফচলপাইদন ১ লে ৪৫ হাজার ৬৫০ এবাং ভারদত ৬৩ হাজার ২৮০ জন মানুষ ডেঙ্গু ডরাদগ আক্রান্ত 

হদয়েদে। আর বাাংলাদেদশ এবেদরর জানুয়াচর ডেদক ২৬ অদটাবর পয বন্ত ৩৩ হাজার ৯২৩ জন ডরাগী আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া ডগদে। ডেশগুদলার তুলনায় 

আমাদের ডেদশ ডেঙ্গু ডরাগীর সাংখ্যা কম হদলও ডসটি ডবেনাোয়ক। তুলনা ডেওয়ার কারণ এদেশগুদলা আমাদের মদতাই ট্রচপকযাল ডেশ। 

মন্ত্রী বদলন, ২০১৯ সাল ডেদক আমরা ডেঙ্গুর চবরুদি প্রচতদরাধ গদে়ে তুদলচে। ২০২০ সাদল এদস ডসই সফলতা ডেখাদত সেম হদয়চে। তদব ২০২২ সাদল এদস 

আবার পচরচস্থচতর অবনচত লেয করচে। যচেও পার্শ্ববতী ডেশগুদলাদত পচরচস্থচত এখদনা অদনক খারাপ। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন, এই বের আদগর তুলনায় আবহাওয়ার চভন্নতা ডেখা যাদে। এখন ডেদম ডেদম বৃচি হওয়ার ফদল ডেঙ্গুর প্রদকাপ বৃচি হদে। অন্য বেদর 

এসমদয় ডেঙ্গু তুলনামূলক এদতা ডবচশ োদক না। জলবায়ু পচরবতবদনর জন্যই ডেঙ্গুর পচরচস্থচত এসময় আদগর তুলনার ডবচশ। 

মন্ত্রী বদলন, দুই চসটি কদপ বাদরশদনর ডময়র এচেস মশা চনয়ন্ত্রদণ সবধরদনর ডপ্রাগ্রাম চনদয়দেন। মন্ত্রণালয় ডেদক বরাদ্দ, জনবল, অচভযান পচরিালনার জন্য 

ম্যাচজদেটসহ যখন যা ডিদয়দেন তখন তাই ডেয়া হদয়দে। মানুষদক সদিতন করার জন্য যা যা করণীয় তার সব করা হদয়দে। যার সুফল চহদসদব আমরা আজ 

একটি ইচতবািক জায়গায় ডপৌদেচে।  

 অন্য এক প্রদের জবাদব মন্ত্রী জানান ডেঙ্গু চবদরাধী ডমাবাইল ডকাদট বর অচভযাদন ঢাকা েচেন চসটি কদপ বাদরশন চবগত ৪ মাদস ১৬৩ টি মামলায় ১২ লে ২১ হাজার 

৫০০ টাকা ও ঢাকা উত্তর  চসটি কদপ বাদরশন মাি ব ডেদক অদটাবর পয বন্ত ১৩৯ টি মমলায় ৫৭ লে ৭৯ হাজার টাকা জচরমানা করা হয়।  

ডমা. তাজুল ইসলাম বদলন, ঢাকা মহানগরীদত বসবাসরত মানুষদের একটি বাসদযাগ্য ও দৃচিনদন শহর উপহার চেদত সরকার চনরলসভাদব কাজ কদর যাদে। 

রাজধানীসহ ডেদশর মানুষ সুদখ-শাচন্তদত বসবাস করুক এটাই প্রধানমন্ত্রী ডশখ হাচসনার মূল লেয। 

সভায় ঢাকা েচেণ চসটি কদপ বাদরশদনর ডময়র োচরস্টার ডশখ ফজদল নূর তাপস, উত্তর চসটি কদপ বাদরশদনর ডময়র ডমা. আচতকুল ইসলাম, িট্টগ্রাম চসটি 

কদপ বাদরশদনর ডময়র ডরজাউল কচরম ডিৌধুরী, স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব ডমাহােে ডমজবাহ্ উচদ্দন ডিৌধুরী, গৃহায়ণ ও গণপূতব সচিব কাজী ওয়াচে উচদ্দনসহ 

স্থানীয় সরকার চবভাগ, সাংচেি মন্ত্রণালয়/চবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা ও চসটি কদপ বাদরশদনর ঊর্ধ্বতন কম বকতবাগণ উপচস্থত চেদলন। 

 

 

 

                                               স্বােচরত/- 

 

 

ডমাঃ রুদবল রানা 

জনসাংদযাগ কম বকতবা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

ডমাবাইল-০১৫২১৫১৭২৯৩ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

সোচনত বাতবা সম্পােক/চিফ চরদপাট বার/চস,চেচপআইও(ডপ্রস) 

সকল সাংবাে মােম/চপআইচে। 
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