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মে ২০১৯

বাংলােেেের ক�াথায় ম্ােলররয়া 
লুর�েয়  আেে?

সারাংে
ম্ােলররয়া পৃরথবীর সবেেেয় মারাত্ম� পরজীবী ও মোবারিত 
সংক্রমণ। এরি অেে� গ্ীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-গ্ীষ্মমণ্ডলীয় 

কেেগুেলার জে্ এ�রি বড় স্াস্্ সমস্া। বাংলােেেে ১.৭ 
ক�ারিরও কবরে মােুষ ম্ােলররয়ার ঝঁুর�েত রেয়েে। কেেে এর 
রবস্ােরর তথ্ অেে�িা সীরমত। আমরা স্াে ও সময়�াল উভেয়র 
রভরতিেত ম্ােলররয়া িিস্পি বা ঝঁুর�পূণ্ণ এলা�াগুরল েোক্ত (ট্্া�) 
�রার কেষ্া �েররে। এই িিস্পিগুরল খঁুেজ কপেত আমরা ম্ােলররয়া 
সংক্রমেণর তথ্ ব্বিার �েররে, কযগুেলা বাংলােেেের রবরভন্ন 

কবসর�ারী সংস্া (এেরজও) কথে� সংগৃিীত।

আমরা োর বেেরর জে্ এই এলা�াগুেলার মােরেত্র ততরর �েররে 
এবং সমেয়র সােথ সােথ তােের রস্রতেীলতা রবেলেষণ �েররে। 
আমরা কবে �েয়�রি রস্রতেীল িিস্পেির ম্াপ �েররে, কযগুেলার 

কবরেরভাগ েরষিণ-পূেব্ণ অবরস্ত, এবং আমরা জােেত কপেররে কয, 
এই জেসংখ্ার অল্প সংখ্�ই কবরেরভাগ ম্ােলররয়ার জে্ োয়ী। 
তাোড়া, এ� বেেরর রস্রতেীল িিস্পিগুরল ভরবষ্ত িিস্পিগুরলর 
পূববাভােসর জে্ ব্বিার �রা কযেত পাের। ম্ােলররয়া রেমূ্ণ েলর 
লেষি্ কসরা এলা�াগুরল রেববােে �রেত এরি আমােেরে� সািায্ 
�রেত পাের।

রেত্র ১:
প্াজেমারিয়াম ফ্ালরসপ্ারােমর আণুবীষিরণ� রেত্র কযরি ম্ােলররয়ার 

অে্তম �ারণসূে� এেজনি এবং রক্ত�রণ�া।
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ভূরম�া
ম্ােলররয়া এ�রি মারাত্ম� মোবারিত করাগ - এতিাই মারাত্ম� কয 
প্ররত দুই রমরেেি এই করােগ এ�রি রেশু মারা যােছে। প্াজেমারিয়াম 

কগােত্রর পাঁ েরি ষিুদ্র পরজীবী (রেত্র ১) ম্ােলররয়া করাগ সৃরষ্ �ের 
এবং স্তী মোরা এরিে� এ� মােুেষর কেি কথে� অে্ মােুেষর কেেি 
পররবিে �ের। আমরা (মােুষ) োররি প্রধাে পরজীবীর এ�মাত্র উতস 

কযগুেলা এই সংক্রমণ ঘরিেয় থাে�। এই করাগ রেরাময় �রেত পাের 
এমে ওষুধ রেয়েে তেব অেে� পরজীবী এগুেলার রবরুেধে প্ররতেরাধ 
গেড় তুলেে। এরি এবং অে্াে্ �ারণগুরলর জে্ কযমে আক্রান্ত 
মােুষ ভ্রমে�ােল ম্ােলররয়া েড়ায়, ম্ােলররয়া রেয়ন্ত্রণ ও রেমূ্ণল �রা 
�রিে িেয় পেড়।

ম্ােলররয়া আররি�া, এরেয়া এবং আেমরর�ার গ্ীষ্মমন্ডলীয় এবং 
উপ-গ্ীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চেল রবসৃ্ত। বাংলােেে এরেয়ার অে্তম 
এ�রি কেে কযখােে স্ােীয় সংক্রমণ ঘেি। বাংলােেেে ১.৭ ক�ারিরও 

কবরে কলা� ম্ােলররয়ার ঝঁুর�েত রেয়েে। সাম্প্ররত� বেরগুেলােত 
সর�ারী ও কবসর�ারী সংস্াগুরল (এেরজও) ম্ােলররয়া রেয়ন্ত্রেণর 
প্রেেষ্া েতুেভােব শুরু �েরেে, যার ফেল ম্ােলররয়া করাগ ও মৃতু্র 
িার উেলেখেযাগ্ভােব �েম এেসেে।

ম্ােলররয়া রেমূ্ণল �রার জে্ অবে্ বাংলােেেে� র�েু জ্াে বা 
অরভজ্তার ঘািরত পূরণ �রেত িেব। ম্ােলররয়ার সংক্রমণ কেেের 
রবরভন্ন জেেগাষ্ীর মেধ্ রবরভন্ন, যার অথ্ণ  িেলা সর�ারে� রভন্ন রভন্ন 
এলা�ার কষিেত্র রভন্ন রভন্ন ক�ৌেল অবলম্বে �রেত িেব।

উোিরণস্রূপ, কযসব এলা�াগুরলেত ম্ােলররয়া কবরে কেখা যায়, 
যাে� িিস্পি বলা িয়, কসগুরলর রেে� অরধ� মেোরেেবে �রা িেল 
এই করাগ রেমূ্ণ েল উেলেখেযাগ্ভােব সিায়তা �রেত পাের। তেব 
ম্ােলররয়া রবস্ােরর তথ্ অসমূ্ণ্ণ। তাোড়া, এই সংক্রমণ তবরেত্র্ 
�ীভােব সমেয়র সােথ সােথ এবং সারা কেেে পররবর্তত িয় কসরিও 
তেন্ত �রা িয়রে।

সমেয়র সােথ ম্ােলররয়া িিস্পিগুরলর মােরেত্র ততররর মাধ্েম 
আমরা এই সমস্াগুরল েোক্ত�রেণ সিায়তা �রেত কেেয়রে।
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পধেরত
বাংলােেেে ৬৪ রি কজলা রেয়েে এবং এর মেধ্ কতররি িেলা 
ম্ােলররয়া �বরলত - আিরি উতির-পূব্ণ অঞ্চেল এবং পাঁ েরি েরষিণ-
পূব্ণ অঞ্চেল অবরস্ত (রেত্র ২)। কেেের প্ররতরি কজলা উপেজলা ও 
ইউরেয়েে রবভক্ত। আমরা গ্াম্ ইউরেয়েগুরলেত ম্ােলররয়া রেেয় 
�াজ �রা এেরজওগুরলর সংগৃিীত তথ্ (২০১৩ ও ২০১৬-এর 
মেধ্) ব্বিার �েররে।

কভৌগরল� এবং পররসংখ্াে সংক্রান্ত সফ্িওয়্ার ব্বিার �ের 
আমরা িিস্পিগুরলর (কযসব এলা�ায় ম্ােলররয়ার সংক্রমণ কবরে 

কেখা যায়) মােরেত্র ততরর এবং রবেলেষণ �েররে। আমরা সমেয়র সােথ 
সােথ এই এলা�াগুরলর পররবত্ণ েগুেলাও ট্্া� �রেত কেেয়রেলাম, 
এজে্ আমরা মারস� িিস্পি মােরেত্র ততরর �েররে। এই মােরেত্রগুরল 
িিস্পিগুরলর রস্রতেীলতা কেরখেয়েে: প্ররতরি ইউরেয়ে �ত সময় 
ধের িিস্পি রিসােব রেল। এগুেলা আমােেরে� রের্েষ্ িিস্পিগুরল 
অে্াে্ ইউরেয়েে ম্ােলররয়া েড়ােোর জে্ োয়ী র�ো কসরিও 
মূল্ায়ে �রেত সািায্ �েরেে।

রেত্র ২:
বাংলােেেের ম্া-
কলররয়া �বরলত 

কজলাগুরল।

রেত্র ২:
বাংলােেেের েরষিণ-পূববাঞ্চলীয় রস্রতেীল ম্ােলররয়া িিস্পিস (২০১৩-২০১৬)। 
েত�রা রিসাব এ�রি ইউরেয়ে �তিা সময় ধের িিস্পি রেল কসরি প্র�াে �ের।

ফলাফল

উতির:
এরি পুেরা োর বের 

যাবত প্রেত্� 
মােসর জে্ িিস্পি 

রেল।

২০১৩ কথে� ২০১৬ সােলর মেধ্ এেরজওগুরল বাংলােেেে কমাি 
১,০২,৫৮২ ম্ােলররয়া সংক্রমণ ররেপাি্ণ  �েরেে।
২০১৪ সাল রেল সবেেেয় কবরে সংক্রমেণর বের।
প্রায় ৯৮% সংক্রমেণর ঘিো েরষিণ-পূব্ণ অঞ্চল কথে�।

উতির-পূব্ণ অঞ্চেল:

৮০% সংক্রমেণর কষিেত্র জেেগাষ্ীর ৩৩% কলা� ঝঁুর�েত রেয়েে।
সব ইউরেয়েে সংক্রমণ ঘিার িার হ্াস কপেয়েে।
িিস্পিগুরল েরষিণ-পূব্ণ অঞ্চেলর মেতা অতিা রস্রতেীল রেল ো।
অেপষিা�ৃতভােব রস্রতেীল সব িিস্পিগুরল অে্ কজলা বা অে্ 

কেেের সীমাোর �ােে রেল।
েরষিণ-পূব্ণ অঞ্চেল:

৮০% ম্ােলররয়া সংক্রমেণর কষিেত্র জেেগাষ্ীর ১১% কলা� 
ঝঁুর�েত রেয়েে।
ম্ােলররয়া সংক্রমণ ঘেিরে এমে ইউরেয়েের সংখ্া কবেড়েে।
২০১৩ কথে� ২০১৬ সাল পয্ণন্ত অেে�গুরল রস্রতেীল িিস্পি 
রেল (রেত্র ৩)।
রস্রতেীল িিস্পিগুরল বের বের খুব কবরে পররবত্ণ ে িয় রে এবং 
এর সবগুেলাই অে্ কজলা বা অে্ কেেের সীমাো বরাবর রেল।

মারস� মােরেত্র পরীষিা �রার সময়:
েরষিণ-পূব্ণ অঞ্চেল �েয়�রি ইউরেয়েে সংক্রমেণর িার বৃরধে 

কপেয়রেল
এই বেরগুেলােত িিস্পিগুেলা কথে� ম্ােলররয়া রবস্ােরর ক�ােও 
সুরস্র প্ািাে্ণ  রেল ো

ক�ােো িিস্পি 
১০০% 

রস্aরতেীল 
িওয়ার মােে �ী?
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আেলােো
আমােের ফলাফলগুরল প্রমাণ �ের কয, ঝঁুর�েত থা�া জেেগাষ্ীর 
এ�রি ষুিদ্র  অংেই বাংলােেেে কবরেরভাগ েতুেভােব ম্ােলররয়া 
সংক্রমেণর জে্ োয়ী। এরি আরও কেখায় কয কেেে সংক্রমেণর 
রবস্ার স্ােেভেে রভন্নধম্ণী। করাগরির হ্াস এবং রেমূ্ণ েল ক�ৌেলগত 
পরর�ল্পো গ্িেণর জে্ এরি খুব গুরুত্বপূণ্ণ। র�নু্ত সমেয়র সােপেষি 
র� অেে� রভন্নতা পররলরষিত িয়? কেখা যােছে কয উতির-পূব্ণ অঞ্চেল, 
উচ্চ সংক্রমণ কমৌসুম (বষবা�াল, যখে অেে� কবরে মো থাে�) 
রেম্ন সংক্রমণ কমৌসুেমর কেেয় ততিা আলাো েয়। এরি খুব সম্ভবত 
সামরগ্�ভােব অঞ্চলরিেত সংক্রমেণর সংখ্া �েম যাওয়ার �ারেণ।

আের�রি গুরুত্বপূণ্ণ আরবষ্ার িেলা রস্রতেীল িিস্পিগুরলর 
অেে�গুেলাই অে্ কজলা বা কেেের সীমান্তবত্ণ ী এলা�ায় 
অবরস্ত। কেেের আন্তজবারত� সীমান্তবত্ণ ী মোর প্রজারতগুেলা 

কেেের কভতেররগুেলার কেেয় আলাো। আন্তজবারত� সীমান্তবত্ণ ী 
িিস্পিগুেলার জে্ রভন্ন মে� রেয়ন্ত্রণ ক�ৌেল গ্িেণর প্রেয়াজে 
িেত পাের। তাোড়া, ওষুধ-প্ররতেরাধী পরজীবীগুেলা রময়ােমার ও 

থাইল্ােন্ড ব্াপ�ভােব রবসৃ্ত। এই পরজীবীগুেলা যরে বাংলােেেে 
প্রেবে �ের তািেল তারা আরও অগ্সর িেয় ভারেত েরড়েয় পড়েত 
পাের কযরি এরেয়ার মেধ্ সবেেেয় কবরে ম্ােলররয়া সংক্রমেণর ও 

কবরে মােুষ ম্ােলররয়ায় আক্রান্ত িওয়ার ঝঁুর�েত থা�া কেে।

২০১৩ কথে� ২০১৬ পয্ণন্ত স্াে ও �াল উভেয়র সােপেষি িিস্পেির 
রস্রতেীলতা রেল। এ� বেেরর রস্রতেীল িিস্পিগুরল এ�ই 
ইউরেয়েে ভরবষ্েত িিস্পেির আরবভবাব বা সম্ভাবো সম্ে�্ণ  
আন্াজ �রা সম্ভব �েররেল। এই আরবষ্ার ম্ােলররয়া রেয়ন্ত্রেণ 

ক�ৌেলগত পরর�ল্পো গ্িেণর কষিেত্র �ােজ লাগেত পাের, �ারণ এই 
অঞ্চলগুরল ব্বস্া গ্িেণর প্ররত অত্ন্ত সংেবেেেীল বেল মেে িয় 

কযরি এর সংক্রমণ হ্াস বা বন্ধ �রেত পাের।

উপসংিার
ম্ােলররয়া এবং অে্াে্ অেে� করাগ কযমে কিঙ্,ু রজ�া এবং পীতজ্বর 
মো বারিত সংক্রমণ। আপরে যরে ম্ােলররয়া �বরলত এলা�ায় বাস 
�েরে বা ভ্রমণ �েরে তেব আপোর রেেজে� (এবং আপোর আেেপােের 
অে্েের) রষিা �রার সেববাতিম উপায় িেলা মোর �ামড় এড়ােো। আপরে 

কসরি �রেত পােরে এভােব:
লম্বা িাতাওয়ালা জামা পের
মো রবতাড়� বা করেপেলনি ব্বিার �ের (তেব আপরে যরে সাের্রিে 
ব্বিার �েরে তেব কসরি আেগ কেওয়া উরেত, এবং পের করেপেলনি)।

আপোর রবোোর োরপােে মোরর ব্বিার �ের, মোরর �ীিোে� 
দ্ারা কোরধত িওয়া বাঞ্ছেীয়।
মোর বংেবৃরধের জে্ বাইের পারে জরমেয় ো করেখ। আপরে যরে 
সাধারণত ম্ােলররয়া িেয় থাে� এমে ক�াথাও ভ্রমণ �েরে, তািেল 
ম্ােলররয়া প্ররতেরােধর ওষুধ কসবেেরও পরামে্ণ কেওয়া িয়, কযরি 
প্ররফল্ারসিস োেম পরররেত।
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পররভাষাে�াষ

এেন্ডরম� (স্ােীয়) - ক�ােো করাগ যরে রেয়রমতভােব ক�ােো এলা�ায় িেত কেখা তািেল কসই করাগরি স্ােীয় িয়।
তবরেত্র্ রভন্নতা (সংক্রমণ তবরেত্র্) – করাগরি র�েু সংখ্� কলাে�র মেধ্ স্ল্প অেুপােত িয় এবং সমগ্ জেেগাষ্ীর মেধ্ সমােভােব 
রবস্ার লাভ �ের ো।
িিস্পি – ক�ােো করােগর প্রেুর সংক্রমেণর ঘিো সম্বরলত এ�রি এলা�া (অথবাত্ সংক্রমণ �ায্ণ�র অবস্ায় আেে)।
সংক্রমণ ঘিার িার – এ�রি রের্েষ্ সময়�ােলর জে্ ঝঁুর�েত থা�া জেেগাষ্ীর মেধ্ েতুে �ের আক্রান্ত করাগীর সংখ্া।
পরজীবী – এ� প্র�ার জীব (কযমে ে্াপিা �ৃরম, কগাল �ৃরম ইত্ারে) কযরি অে্ জীেবর রভতের অথবা সােথ সংযুক্ত থাে�, যাে� কিাসি 
বা আশ্রয়োতা বেল। সম্�্ণ রি সব সময় এ�ই র�ম: পরজীবীর জে্ ভাল, কিােসির জে্ খারাপ।
ঝঁুর�েত থা�া জেেগাষ্ী – কযসব কলাে�রা ক�ােো করােগ আক্রান্ত িওয়ার ঝঁুর�েত আেেে; উোিরণস্রূপ, ম্ােলররয়া �বরলত 
এলা�ায় বসবাস�ারী কলা�জে।
রবতাড়� বা করেপেলনি – এ�রি রাসায়রে� যা আপোে� �ীিপতেঙ্র (এবং �খেও �খেও এঁেিল কপা�ার) �ামড় কথে� রষিা �রেত 
ব্বহৃত িয়। কবরেরভাগ কষিেত্র রাসায়রে�রি রিইইরি।
প্ররতেরাধ (ওষুধ প্ররতেরাধ) – যখে অণুজীবগুরল রের্েষ্ ক�ােো ওষুেধর রবরুেধে লড়াই �রেত রেেখ যায়, কযরি করাগ রেরাময়ে� আরও 
�রিে �ের কতােল।
সংক্রমণ – এ� ব্রক্ত কথে� অে্ ব্রক্তর মেধ্ ক�ােো করােগর অেুপ্রেবে বা স্াোন্তরণ।
ইউরেয়ে – বাংলােেেের ষিুদ্রতম প্রোসরে�, স্ােীয় সর�ােরর এ��
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কম ২০১৯
বাংলােেেের ক�াথায় ম্ােলররয়া লুর�েয়  আেে?

১ সংক্রমণ তবরেত্র্ ক�ে এ�রি সমস্া?

২ অেে� িিস্পি আন্তজবারত� সীমাো বরাবর অবরস্ত। এেত উেদ্েগর মূল �ারণগুেলা 
�ী?

৩ রস্রতেীল িিস্পিগুরল ভরবষ্ত িিস্পি সৃরষ্র ব্াপাের পূববাভাস রেেত সষিম িেয়রেল। 
এই তথ্ �ীভােব উপ�ারী িেত পাের?

৪ ম্ােলররয়া এবং অে্াে্ মোবারিত করাগ এড়ােোর সেববাতিম উপায় �ী?

বুেঝেো র�ো যাোই �েরা
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