
Foundation For Disaster Forum 
(A Disaster Preparedness Network) 

দুর য্োগ ফ োরোম 
 

Regst. under RJSC No. S10770,  
House # 10/15, Flat – B1 (1st Floor), Iqbal Road, Block-A, Mohammadpur, Dhaka-1207, 

E-mail: bdpf.sr@gmail.com, Website: www.disasterforum.org 

সতর্য  বোতয ো - নিপোহ ভোইরোস 

নিপাহ ভাইরাস এক ধরনির জনুিাটিক ভাইরাস। জনুিাটিক ভাইরাস হনে সসই সকল ভাইরাস যারা প্রাণীনেহ 
সেনক মািবনেনহ সরাগ ছড়ানে পানর। নিপাহ ভাইরানসর প্রােনমক বাহক হনে বােুড়। আর ইন্টারনমনিনেট বা 
মধযবেী বাহক হনে শূকর। শূকর ছাড়াও কুকুর, নবড়াল, ছাগল, স াড়া এবং সভড়াও মধযবেী বাহক 
নহনসনব কাজ করনে পানর এ সমে মধযবেী বাহকগুনলানে সরানগর উপসগগ সেখা সযনে পানর।   

বাংলানেনশ প্রাে প্রনেবছরই নিপাহ ভাইরানস 
আক্রান্ত হওোর কো কমনবনশ সশািা যাে। 
বাংলানেনশ সবগ প্রেম নিপাহ ভাইরাস সেখা 
যাে ২০০১ সানল এবং নিপাহ ভাইরাস 
ছনড়নেনছল কাাঁচা সখাঁজনুরর রস পাি করার 
মাধযনম। পরবেীনে ২০০৩-২০০৫ সানল এই 
ভাইরাস ছনড়নে পনড়নছল। ২০১৩ সেনশর ১৩টি 
সজলাে এই সরাগ সিাক্ত করা হনেনছল (েেয 
সূত্র: সরাগেত্ত্ব, সরাগ নিেন্ত্রণ ও গনবষণা 
ইিনিটিউট)। এই বছর (২০১৯ সালে) এখন 
পর্যন্ত  আক্রান্ত হলেলে আটজন এবং তালের 
মলযে মারা গিলেলে পাাঁচজন। বাংোলেশ 
সরাগেত্ত্ব, সরাগ নিেন্ত্রণ ও গনবষণা প্রনেষ্ঠাি 
আইইনিনসআর ১৮ িনভম্বর ২০১৯ এক সংবাে নিন ংনে এই েেয প্রোি কনর।   

ফ্ভোরব ছড়োয় 
1. আক্রান্ত প্রাণী সেনক িািাভানব মািনুষর মানে ভাইরাসটি নবস্তার লাভ কনর োনক। আবার অসুস্থ মািুষ 
সেনক মািনুষও এই ভাইরাস ছড়াে। 

2. সাধারণে বােনুড়র লালা, মলমূত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস ও সংস্পনষগর মাধযনম এ সরাগ নবস্তার লাভ কনর োনক।  
3. বােুড় যখি সখজরু গানছ বাাঁধা হাাঁনড় সেনক রস পাি কনর েখি ভাইরাস কাাঁচা সখজরু রনস বংশবৃনি 
কনর। পরবেীনে এই রস পাি করার মাধযনম মািুষ নিপাহ ভাইরাস দ্বারা সংক্রনমে হনে পানর। আবার 
আক্রান্ত মািুষ সেনক সুস্থ মািুনষও ভাইরাসটি সরানগর সৃনি করনে পানর। 

4. নিপাহ ভাইরাস বােনুড় োকার সমে বােনুড় সকানিা প্রকার সরাগ লক্ষণ প্রকাশ পাে িা। নকন্তু ভাইরাস 
মািবনেহ ও শকূরসহ অিযািয মধযবেী বাহনক প্রনবশ করনল ৭-১৪ নেনির মনধয িািারকম সরাগ লক্ষণ 
প্রকাশ সপনে োনক।  

 

লক্ষণ  প্রনতররোরের উপোয় 
১. ইিফু্লনেঞ্জা বা সনেগ -জ্বনরর মনো উপসগগ সেখা সেে। 

২. আক্রান্ত বযনক্ত জ্বনর সভানগি। 
৩. গলা বযো, মাো ধরা শুরু হে। 

১. আক্রান্ত বযনক্ত সেনক েূনর োকা। এমিনক মৃেনেহ কবর 
সেওো, সগাসল করানিা, সৎকার করা ও মৃে বযনক্তনক সেখনে 
যাওোর সমেও যোযে সাবধািো অবলম্বি করনে হনব। 
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৪. সরাগীর বনম হে এবং মাংসনপশী বযো কনর। 
৫. যনে সংক্রমণ বৃনি সপনে োনক েনব শ্বাসযনন্ত্র মৃে ু সেনক 
মারাত্মক প্রোহ হে। েখি মারাত্মক শ্বাসকি হে। এভানব 
নিউনমানিোর মনো লক্ষণ প্রকাশ পাে। 
৬. সরাগ সংক্রমনণর মাত্রা আনরা বৃনি সপনল মনস্তনের সকাষ ও 
কলাে প্রোহ হে।  নল নেমুনি, মাো স ারা, অসংলগ্ন কোবােগ া 
এবং স্নােুনবক িািা প্রকার উপসগগ প্রকাশ পাে। 
৭. পনরনশনষ এিনস ালাইটিস বা প্রোনহর কারনণ সরাগী ২৪-৪৮ 
 ন্টার মনধয সকামাে নগনে মারা সযনে পানর। 
 

২. উন্নেমানির মাস্ক বা মুনখাশ পনরধাি করনে হে। 
৩. সাবাি নেনে নিেনমে হাে পনরোর হনব। 
৪. আংনশক খাওো  ল খাওো সেনক নবরে োকনে হনব। 
৫. পাস্তুনরেকরণ ছাড়া  নলর জসু পাি িা করা। 
৬. যোযে বযবস্থাপিা িা নিনে প্রাণীনের  নরর আশপানশ িা 
যাওো। 
৭. সখজনুরর রস পাি করার পূনবগ ভালভানব  ুটিনে নিনে হনব। 
রস  ুটিনে ও সখজরু রনসর গুড় সখনে সকানিা সমসযা সিই। 
৮. সখজরু রস সংগ্রনহর হানড় ও পাইপ সখালা িা সরনখ সেনক 
রাখার বযবস্থা করনে হনব। 
৯.  লমূল খাওোর পূনবগ ভালভানব ধুনে নিনে হনব। 
১০. নশশুনের প্রনে আলাো িজর নেনে হনব।  
১১. গৃহস্থানলনে বযবহৃে নিেয প্রনোজিীে নজনিসপত্র সেনক 
রাখনে হনব। 

 
 


