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সতর্ক বাতক া বাতক া = ৯           ২৩ জলুাই ২০২০ 

সাপে র্ামপে মৃতুু, এর্টু সপেতন হপল ববেঁপে বেপত োপে অপনর্ মানুষ 

আমোরদর ফদরে প্রতিবছরে প্রায় ৭ লক্ষ মোনুষরে সোরে েোমড়োয়। এেমধ্যে মাো যান ৬/৭ হাজাে মোনুষ  

েতিেোয় প্রেোতেি সংবোরদর তিতিরি এই বছর (২০২০) গি ৬ সপ্তোরে সোরে েোমরড় মোরো তগরয়রছ ২৭ 
জন, এর মরযে ১৫ জনই তেশু।  

সোে েোমড়োরনোর ের ৮৬ েিোংে মোনুষ ওঝোর েোরছ ্োয়। তিতেৎসরের েোরছ ্োয় মোি ৩ েিোংে।  

সাপে র্ামে দিপল দর্ র্েপবন? 

১.আক্রোন্ত বেতিরে বোর বোর আশ্বস্ত েররি েরব এবং সোেস তদরি েরব, আিঙ্কগ্রস্ত েরি ফদয়ো ্োরব নো। ফেননো, 
তনতবযষ সোরের েোমরড়ও আিতঙ্কি েরয় মোনতসে আঘোরি মোরো ফ্রি েোরর। (বোংলোরদরের অতযেোংে সোেই 
তবষেীন। েোরিরগোনো তেছু সোে তবষযর। আবোর, তবষযর সোে ে্যোপ্ত েতরমোণ তবষ ঢুতেরয় তদরি বের্য েরি েোরর। 
এসব জোনোরনোর মোযেরম ফরোগীরে আশ্বস্ত েরো ফ্রি েোরর)। 

২. আক্রোন্ত অঙ্গ অবেেই তির রোখরি েরব। েোরি েরল েোি নড়োরনো ্োরব নো। েোরয় েরল েোাঁটোিলো েরো ্োরব নো, তির 

েরয় বসরি েরব। 

৩. আক্রোন্ত অঙ্গ বেোরেরজর সোেোর্ে এেটু িোে তদরয় েেোাঁিোরি  েরব। এরে ফপ্রসোর ইরমোতবলোইরজেন বরল। বেোরেজ 

নো েোওয়ো ফগরল গোমছো, ওড়নো বো এ জোিীয় তেছু বেবেোর েরো ফ্রি েোরর। 

৪. আক্রোন্ত িোন সোবোন তদরয় আলরিোিোরব যুরি েরব অর্বো ফিজো েোেড় তদরয় আলরিোিোরব মুছরি 
েরব। 

৫. ঘতড় বো অলঙ্কোর বো িোতবজ', 'িোগো' ইিেোতদ েরড় র্োেরল খুরল ফ লুন।  

৬. ফরোগীরে আযোরেোয়ো অবিোয় রোখুন।  

৭. ্তদ ফরোগী শ্বোস নো ফনয় িোেরল িোরে মুরখ শ্বোস ফদয়োর বেবিো েরুন  

৮. ্তদ সোেটিরে ইরিোমরযে ফমররই ফ রলন, িোেরল ফসটি েোসেোিোরল তনরয় আসনু। িরব এ বেোেোরর সোবযোনিো  
অবলম্বন েররি েরব। ফেোরনোিোরবই েোি তদরয় যরো ্োরব নো। ফেননো তেছু সোে মরোর িোন েরর র্োরে। িরব সোে 

মোররি তগরয় অ্র্ো সময় নষ্ট েররবন নো। 



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 

৯. ্ি দ্রুি সম্ভব আক্রোন্ত বেতিরে েোসেোিোরল তনরয় ফ্রি েরব। 

বে র্াজগুপলা বর্াপনাভাপবই র্ো োপব না 
নো ফজরন আমরো এমন তেছু েোজ েতর, ্ো ফরোগীর জনে ক্ষতিের েরয়  ্োয়। িোই এ বেোেোরর সঠিে যোরণো 
র্োেো জরুতর। 
 

১. ফেোরনো যররনর েি বোাঁযন/তগাঁট ফদওয়ো ্োরব নো। সোযোরণি ফদখো ্োয়, েোি বো েোরয় েোমড় তদরল, েোমড়োরনো 
জোয়গো েরি উেররর তদরে দতড় বো এ জোিীয় তেছু তদরয় েি েরর বোাঁযো েয়, ্োরি তবষ ছতড়রয় নো েরড়। তেন্তু এর 

ববজ্ঞোতনে ফেোরনো তিতি ফনই। বরং এরি বন্ধনেৃি েোি/েোরয় রি প্রবোরে বোযোর সৃতষ্ট েয়।  রল রি প্রবোরের 

অিোরব টিসুেরি  েিন (Necrosis) শুরু েরি েোরর। 

২. তিতেৎসোর জনে ওঝোর েোরছ তনরয় ্োওয়ো ্োরব নো। 

৩. েোমড়োরনো িোরন ফেড, ছুতর প্রিৃতি তদরয় ফেোরনো প্রেোর েোটোকুটি েরো ্োরব নো। 

৪. অরনে মোনুরষর যোরণো, আক্রোন্ত িোরন মুখ লোতগরয় িুরষ তবষ ফবর েররল ফরোগী িোরলো েরয় ্োরব। তবষ রি এবং 
লতসেোর মোযেরম ছতড়রয় েরড়, ্ো ফেোরনোিোরবই িুরষ ফবর েরো সম্ভব নয়। িোই ফেোরনো অবিোরিই আক্রোন্ত িোরন 

মুখ ফদয়ো ্োরব নো। 

৪. ফেোরনো যররনর ফিষজ ঔষয, মুরখর লোলো, েোর্র, উতিরদর বীজ, ফগোবর, েোদো ইিেোতদ লোগোরনো ্োরব নো। 

৫. ফেোরনো রোসোয়তনে েদোর্য লোগোরনো বো িো তদরয় ছেোাঁে ফদয়ো ্োরব নো। 

৬. ্তদ আক্রোন্ত বেতির ফেোরনো তেছু তগলরি বো ের্ো বলরি সমসেো েয়, বতম, অতিতরি লোলো তনিঃসরণ, নোতসে 

েন্ঠস্বর ইিেোতদ ফদখো ফদয় িোেরল ফেোরনো তেছু খোওয়োরনো ্োরব নো। 

৭. ফেোরনো তেছু খোইরয় বতম েরোরনোর ফিষ্টো েরো ্োরব নো। 

৮. বেোর্ো তনবোররণর জনে অেোসতেতরন জোিীয় ওষুয খোওয়োরনো ্োরব নো। 

 
অুাদিপভনম দনপে দর্ছু র্থা 
সোযোরণি তবষযর সোরের েোমরড়র ফক্ষরি অেোতিরিনম তদরয় তিতেৎসো েরো েয়। অেোতিরিনম বো প্রতিতবষ েরীরর 

সোরের তবষরে ধ্বংস েরর ফদয়। 
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ফজলো সদর েোসেোিোলগুরলোরি অেোতিরিনম র্োরে এবং শুযুমোি েোসেোিোরলর ফরতজস্টোডয  ডোিোরই সোরের 

যরন, েোমরড়র যরন ও উেসগয প্রিৃতি ফদরখ অেোতিরিনরমর বেেোরর তসদ্ধোন্ত গ্রেণ েররবন এবং 
ফরোগীর/ ফরোগীর অতিিোবরের অনুমতি সোরেরক্ষ ফরোগীর ফদরে প্ররয়োগ েররবন। তিতেৎসেরদর মরি, 
সোরে েোটো এেজন ফরোগীরে েোরীতরে অবিো অনু্োয়ী অেোতিরিনম তদরি েয়। অরনেসময় এেজন 
ফরোগীরে আট ফর্রে ১০ িোয়োল (১ িোয়োল=১০ এমএল) অেোতিরিনমও তদরি েয়। 

েতররেরষ, এই বষযোর ফমৌসরুম সোবযোন েরয় িলোিল সোরের েোমড় ফর্রে বোাঁিোরি েোরর। তিতেৎসেরো এই 
সময় তনয়তমি বোতড়ঘর এবং আতঙ্গনো েতরষ্কোর েতরচ্ছন্ন ও শুষ্ক রোখোর েোেোেোতে রোরির ফবলো 
অন্ধেোরর িলোিল নো েরোর েরোমেয ফদন। মলূি সরিিন েওয়োর মোযেরমই সোরের েোমড় প্রতিররোয 
এবং প্ররয়োজনীয় তিতেৎসোর বেবিো েরো সম্ভব।  

আপনাে রজলায় রিান হাসপাতাধ্ল কি পকেমান এনটিধ্েনাম আধ্ে রসটা রজধ্ন 
প্রচাে িরুন। আপনাে এলািায় না থািধ্ল কনিটবকতি  রিান হাসপাতাধ্ল আধ্ে 
রসটা জাকনধ্য় কিন। সঠিি তধ্থেে অোধ্ব মানুষ এি হাসপাতাল রথধ্ি আধ্েি 
হাসপাতাধ্ল েুটধ্ত কিধ্য় মাো যায় রবকি।  


