
0 
 

         Draft                         
     আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ 
                 (African Swine Fever) 

                           ফ্ৰফবাগীয় তথযুফ্ৰিকা 

   
                          
             
 

                        
 

 
শুালন আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফবাগ, অসভ 

ছচনীকুফ্ৰি, গুৱাহাটী-৩ 
 

 

Asus
Stamp



1 
 

াতফ্ৰন: 
আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ হ 'ল- ছকৱল গাহফ্ৰৰ প্ৰজাফ্ৰত সংক্ৰফ্ৰভত ছহাৱা 
এফ্ৰফধ ভাৰাত্মক বাইৰাছজফ্ৰনত সংক্ৰাভক ছৰাগ। এই  ছৰাগৰ উৎফ্ৰি ১৯২১ 
চনত আফ্ৰিকা ভহাদদশৰ ছকফ্ৰনয়াত হহফ্ৰছল আৰু তাৰ ৰা ইউদৰাৰ 
ছকইখনভান ছদশলল ফ্ৰফিৃত হয় । অৱদশয ২০১৮ চনৰ ৰা আভাৰ চুফুৰীয়া 

ৰাষ্ট্ৰ চীন, ছকাফ্ৰৰয়া, কদবাফ্ৰিয়া, ভযানভাৰ আফ্ৰদ ছতা এই ছৰাগৰ প্ৰাদুবভাৱ 
হহফ্ৰছল। অৱদশয ছসৌবাগযৰ কথা এই ছম- এ ই ছৰাগফ্ৰফধ ভানুহৰ ছদহলল 
ছকফ্ৰতয়াও সংক্ৰফ্ৰভত নহয়। 
 

ছৰাগফ্ৰফধৰ বয়াফহতাাঃ 
আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ ছৰাগফ্ৰফধ এইফাদফই বয়াফহ ছম এই ছৰাগত 
আক্ৰান্ত গাহফ্ৰৰ ৯০ ৰ ৰা  ১০০ শতাংশ মভন্ত ভৃতুযভুখত দৰ। আনহাদত 
এই ছৰাগফ্ৰফধ অফ্ৰত ফ্ৰিপ্ৰতাদৰ ফযাক হাৰত সংক্ৰফ্ৰভত হয়। এফ্ৰতয়াললদক 
ইয়াৰ ছকাদনা প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটা উদ্ভাৱন ছহাৱা নাই। 
 

অসভত আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ প্ৰাদুবভাৱ আৰু সংক্ৰভণাঃ 
আভাৰ ৰাজযখনৰ উজফ্ৰন অসভৰ ছধভাফ্ৰজ, লক্ষ্মীভুৰ, ছমাৰহাট, ফ্ৰশৱসাগৰ, 
ফ্ৰিব্ৰুগড় আফ্ৰদ ছকইফাখদনা ফ্ৰজলাত চফ্ৰলত ফেভৰ ভাচভ ভাহৰ ছশেৰ পাদল 
ফ্ৰফফ্ৰবন্ন ফয়সৰ বাদল সংখযক গাহফ্ৰৰ এক অফ্ৰচন ছৰাগৰ প্ৰাদুবভাৱৰ পলত 
ভৃতুযভুখত ফ্ৰৰফ্ৰছল। শুালন আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফবাদগ ফ্ৰফেয়দটা অফ্ৰত 
গুৰুতৰ ফ্ৰহচাদ গণয কফ্ৰৰ ফ্ৰফবাগৰ তৰপৰ ৰা মাৱতীয় ফযৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ 
উফ্ৰৰও ছৰাগ ফ্ৰফধৰ চুড়ান্ত কাৰক ফ্ৰনৰূণৰ ফাদফ আক্ৰান্ত ফ্ৰজলা সভূহৰ ৰা 
ভৃত গাহফ্ৰৰৰ প্ৰদয়াজনীয় নভুনা সংগ্ৰহ কফ্ৰৰ বূালফ্ৰস্থত ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ সুৰিা 
শুদৰাগ ফ্ৰনৰূণ প্ৰফ্ৰতষ্ঠান (National Institute of High Security 
Animal Diseases) হল ছপ্ৰৰণ কফ্ৰৰফ্ৰছল আৰু উক্ত প্ৰফ্ৰতষ্ঠানত ছমাৱা ২৯ 
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এফ্ৰপ্ৰল, ২০২০ তাফ্ৰৰদখ আভাৰ ৰাজয তথা ছদশত কাহাফ্ৰনও ছনাদহাৱা এই 
ছৰাগফ্ৰফধৰ উফ্ৰস্থফ্ৰত ফ্ৰনফ্ৰিত হয়।   
প্ৰফ্ৰতষ্ঠানৰ তথয অনুসফ্ৰৰ আক্ৰান্ত ফ্ৰজলাসভূহত ৭টা অফ্ৰবদকন্দ্ৰ ফ্ৰনফ্ৰিত কৰা 
হয়। এই অফ্ৰবদকন্দ্ৰদকইটা হ’ল- 

অফ্ৰবদকন্দ্ৰ উন্নয়ন খণ্ড ফ্ৰজলা 
ফৰতাভুলী-২ ূৱ চাফ্ৰৰদুৱাৰ ফ্ৰফশ্বনাথ 

ছখলুৱা ফ্ৰশৱসাগৰ ফ্ৰশৱসাগৰ 
ফ্ৰনতাইুখুৰী(বাটগাজ) ফ্ৰিদভৌ ফ্ৰশৱসাগৰ 

কফ্ৰটয়ৰী ফ্ৰিদভৌ ফ্ৰশৱসাগৰ 
ফৰভুকফ্ৰল উিৰ-ফ্ৰিভ ছমাৰহাট ছমাৰহাট 
গড়চুক ৭ নং ৱািভ কাভৰূ ভহানগৰ 

ফ্ৰলগুফ্ৰৰ ফ্ৰচফ্ৰচফৰগাাঁও ছধভাফ্ৰজ 
 

এই অফ্ৰবদকন্দ্ৰ ছকইটাৰ উফ্ৰৰও দাাঁফ্ৰতকােৰীয়া ফ্ৰজলাসভূহৰ ৰাও গাহফ্ৰৰৰ 

অস্বাবাফ্ৰৱক ভৃতুযৰ ফাতফ্ৰৰ ছাৱাৰ লদগ লদগ ফ্ৰফবাদগ মাৱতীয় নভুনা সংগ্ৰহ 

কফ্ৰৰ ৰীিাৰ ফযৱস্হা কদৰ। ফ্ৰজলাসভূহৰ ৰা ছাৱা তথয অনুসফ্ৰৰ ছমাৱা 

২২ জুনলল ভুি ১৬,৪৮৬ টা  গাহফ্ৰৰৰ ভৃতুয হহদছ। 
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চৰকাৰী তথা ফ্ৰফবাগীয় দদিাঃ 

অসভত এই ছৰাগ ফ্ৰনফ্ৰিত ছহাৱাৰ ফ্ৰছদতই চৰকাৰৰ তৰপৰ ৰা  

তাৎিফ্ৰণক বাদৱ প্ৰদয়াজনীয় দদি গ্ৰহণ কৰা হয়। অসভ কৃফ্ৰে 

ফ্ৰফশ্বফ্ৰফদযালয়ৰ অধীনৰ খানাাৰা শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফজ্ঞান ভহাফ্ৰফদযালয়ৰ 

ফ্ৰফদশেজ্ঞ, আভফ্ৰিত ফ্ৰফদশেজ্ঞ, ফ্ৰফবাগীয় উচ্চ দস্থ ফ্ৰফেয়া আৰু প্ৰগফ্ৰতশীল 

গাহফ্ৰৰ ালকৰ অন্তবুভফ্ৰক্তদৰ ৰাজয চৰকাদৰ এখন ২০ জনীয়া উচ্চ মভায়ৰ 

সফ্ৰভফ্ৰত গিন কফ্ৰৰ ফ্ৰদদয়। ফ্ৰফেয়দটাৰ গুৰুত্ব উলফ্ৰি কফ্ৰৰ ভাননীয় ভুখযভিী 

সফভানন্দ ছসাদণাৱাল িাঙৰীয়াই ছমাৱা ৪ ছভ’ তাফ্ৰৰদখ শুালন ভিী অতুল 

ফৰাদদৱৰ হসদত কাভৰূ ফ্ৰজলাৰ ৰাণীফ্ৰস্হত চৰকাৰী গাহফ্ৰৰ াভ ফ্ৰৰদশভন 

কদৰ আৰু শুালন আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফবাগৰ উচ্চ মভায়ৰ ফ্ৰফেয়াৰ হসদত 

ছৰাগফ্ৰফধৰ সংক্ৰভণ ছৰাধৰ ফাদফ গ্ৰহণ কফ্ৰৰফলগীয়া ফযৱস্হা সন্দবভত 

আদলাচনা কদৰ।  

 

ইয়াৰ উফ্ৰৰও, ভাননীয় শুালন ভিী  অতুল ফৰা  িাঙৰীয়াই অসভ 

শুধন আৰু হাাঁহ-কুকুৰা ফ্ৰনগভৰ অধযি ভদনাজ শইকীয়াৰ সহদমাগত  ২ 

আৰু ৩ ছভ’ তাফ্ৰৰদখ দুখন সংফাদদভল সদবাধন কদৰ। তদুফ্ৰৰ ভাননীয় 

শুালন ভিীদয়  অধযি িাঙৰীয়াৰ হসদত ছসাণাুৰৰ চৰকাৰী গাহফ্ৰৰ াভ 

ফ্ৰৰদশভন কদৰ। ভাননীয় শুালন ভিী  অতুল ফৰা  িাঙৰীয়াই ফ্ৰফবাগীয় 
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ফ্ৰফেয়াৰ হসদত ৰাজযৰ ছকইফাখদনা আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰত আক্ৰান্ত 

ফ্ৰজলা ফ্ৰৰদশভন কদৰ। 

 

 

        ইফ্ৰতভদধয ৰাজযৰ শুালন আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফবাদগ প্ৰফ্ৰতখন 

ফ্ৰজলাদত কভভী ফাফ্ৰহনী (Task force) আৰু দ্ৰুত সহাফ্ৰৰ দল (Rapid 

response team) গিন কফ্ৰৰ সংক্ৰভণ প্ৰফ্ৰতদৰাধ কৰাৰ ফাদফ দদি 

গ্ৰহণ কফ্ৰৰদছ।  আনহাদত প্ৰফ্ৰতখন ফ্ৰজলাদত  জনসাধাৰণ তথা গাহফ্ৰৰ 

ালকক সজাগ কৰাৰ ফাদফ সজাগতা সবা অনুফ্ৰষ্ঠত কৰাৰ লগদত প্ৰচাৰ 

ত্ৰ ফ্ৰফতৰণ আৰু প্ৰচাৰ অফ্ৰবমান আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ লগদত হফদুযফ্ৰতন 

ভাধযভত গাহফ্ৰৰ ালকৰ উদেদশয ভাননীয় ভিী ভদহাদয়ৰ আদফদন প্ৰচাৰ 

কৰা হয়। ছতদনদদৰ ছা ভাধযভত অসভৰ ছকইফাখদনা আগশাৰীৰ 
ফাতফ্ৰৰকাকতত গাহফ্ৰৰ ালকৰ দাফ্ৰয়ত্ব আৰু কতভফয সম্পকভীয় ফ্ৰফজ্ঞান প্ৰচাৰ 

কৰা হয়। এই ছৰাগৰ সংক্ৰভণ প্ৰফ্ৰতদৰাধৰ ফাদফ ফ্ৰজলা প্ৰশাসন আৰু 

জনস্বাস্থয কাফ্ৰৰকৰী ফ্ৰফবাগৰ সহদমাগত ফীজাণুনাশক ছফ্ৰটওৱা কাভ ূণভগফ্ৰতত 

চলাই থকা হহদছ। গাহফ্ৰৰ ালকসকদল সনু্মখীন ছহাৱা ফ্ৰমদকাদনা সভসযা ফা 

ছৰাগ সম্পকভীয় ফ্ৰদহা-ৰাভশভ লাব কফ্ৰৰফৰ ফাদফ ফ্ৰফবাগৰ তৰপৰ ৰা ট’ল 

িী নং- “১৯৬২” ভুকফ্ৰল কফ্ৰৰ ফ্ৰদয়া হহদছ। আগ্ৰহী শুালদক কামভালয় 
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ছখালা ফ্ৰদনত ুৱা ১০ ফজাৰ ৰা ফ্ৰফয়ফ্ৰল ৪ ফজালল ছমাগাদমাগ কফ্ৰৰফ 

াফ্ৰৰফ। আফ্ৰিকান গাহফ্ৰৰ জ্বৰৰ প্ৰাদুবভাৱৰ ফ্ৰৰদপ্ৰফ্ৰিতত তাৎিফ্ৰণকবাদৱ 

শুালন আৰু শু ফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফবাগৰ তৰপৰ ৰা এটা ফ্ৰনয়িণ কিও 

ভুকফ্ৰল কৰা হহদছ। এই কি ুৱা ১০ ফজাৰ ৰা ফ্ৰনশা ৮ ফজালল ভুকফ্ৰল 

থাফ্ৰকফ। 

 

গাহফ্ৰৰালকলল িফ্ৰতূৰণৰ ফযৱস্হা: 

চৰকাৰী নীফ্ৰত-ফ্ৰনদদভশনা অনুসফ্ৰৰ এই ছৰাগত আক্ৰান্ত ছহাৱা গাহফ্ৰৰ ফ্ৰনধন 

কফ্ৰৰফলগীয়া হ’ছল  গাহফ্ৰৰদটাৰ ছদহৰ ওজন অনুমায়ী িফ্ৰতূৰণ আদায় ফ্ৰদয়া 

হ’ফ আৰু এইদিত্ৰত  স্বচ্ছতা অৱলবনৰ ফাদফ গৰাকীৰ ছফংক একাউন্টত 

ছানটীয়ালক এই ধন জভা কফ্ৰৰ ফ্ৰদয়া হ’ফ। 

ক্ৰফ্ৰভক 
নং 

ফ্ৰনধন কফ্ৰৰফলগীয়া গাহফ্ৰৰৰ ওজন িফ্ৰতূৰণৰ ফ্ৰৰভাণ 
(টকা) 

১ ১৫ ফ্ৰকদলাগ্ৰাভ  মভন্ত    ২২০০/- 
                   

২ ১৫-৪০ ফ্ৰকাঃ গ্ৰাাঃ ৫৮০০/- 
৩ ৪০-৭০   ফ্ৰকাঃ গ্ৰাাঃ ৮,৪০০/- 
৪ ৭০- ১০০ ফ্ৰকাঃ গ্ৰাাঃ ১২,০০০/- 
৫ ১০০ ফ্ৰকাঃ গ্ৰাাঃ ত হক অফ্ৰধক ১৫,০০০/- 



6 
 

           
ইয়াৰ উফ্ৰৰও এই ছৰাগৰ ফাদফ ফযৱহাৰৰ ফাদফ অনুদমাগী গাহফ্ৰৰৰ দানা 

ছলাই ফ্ৰদফলগীয়া হ’ছল প্ৰফ্ৰত ফ্ৰকদলাগ্ৰাভ দানাৰ ফাদফ ২২/- টকালক আদায় 

ফ্ৰদয়া হ’ফ। 

গাহফ্ৰৰ ালকৰ দাফ্ৰয়ত্ব আৰু কৰণীয়াঃ 

আফ্ৰিকান গাহফ্ৰৰ জ্বৰ গাহফ্ৰৰৰ এফ্ৰফধ ভাৰাত্মক ছৰাগ। ইয়াৰ ছকাদনা 
প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটা নাই।ফ্ৰমদকাদনা ফয়সৰ গাহফ্ৰৰৰ এই ছৰাগ হ’ফ াদৰ। ভানুহৰ 
ছদহলল এই ছৰাগ সংক্ৰফ্ৰভত নহয়। গাহফ্ৰৰ ালকসকদল ফ্ৰনজৰ  াভখন  
আফ্ৰিকান গাহফ্ৰৰ জ্বৰ (African Swine fever) ৰ সংক্ৰভণৰ ৰা সুৰফ্ৰিত 
কফ্ৰৰ ৰাফ্ৰখফলল ফ্ৰনম্নফ্ৰলফ্ৰখত ফযৱস্থাসভূহ গ্ৰহণ কৰাদটা ফাধযতাভূলক - 

 গাহফ্ৰৰ াভসভূহৰ হজৱ সুৰিা (Bio-security) ফযৱস্থা এশ শতাংশ 
ফ্ৰনফ্ৰিত কৰাদটাদৱই ইয়াৰ ৰা ফাফ্ৰচ থকাৰ একভাত্ৰ উায়। 

 ফ্ৰফজ্ঞানসন্মতবাদৱ আৱদ্ধ দ্ধফ্ৰত অৱলবন কফ্ৰৰ গাহফ্ৰৰ ালন কৰক। 
 াভ ছচৌহদৰ চাফ্ৰৰওপাদল ফ্ৰতফ্ৰন ফ্ৰভটাৰ দূৰত্বত ছফৰ ফ্ৰদয়ক, মাদত অনয 

ছকাদনা জীৱ-জন্তু, ফাফ্ৰহৰৰ ৰা অহা ভানুহ অথফা মান-ফাহন আফ্ৰদ 
প্ৰদফশ কফ্ৰৰফ ছনাৱাদৰ। 

 াভ সদায় ফ্ৰৰস্কাৰ-ফ্ৰৰচ্ছন্ন কফ্ৰৰ ৰাখক। ফ্ৰনদতৌ গৰাাঁলৰ ভফ্ৰজয়া আৰু 
াভ ছচৌহদ ২% কাদাৰ ছধাৱা চ’িা ফা ২% ফ্ৰিফ্ৰচং াউদাৰ ফ্ৰভফ্ৰিত 
ানীদৰ চাপা কফ্ৰৰফ। 

 দানাৰ াত্ৰদফাৰ ৪ ৰা ৬ ঘণ্টা মভন্ত ’টাছ ানীত িুফাই ৰখাৰ 
াছত চাপা কফ্ৰৰ ফযৱহাৰ কফ্ৰৰফ। 

 াভৰ প্ৰদফশ দ্বাৰত থকা াওদাফ্ৰনত চূণ অথফা ২% ফ্ৰিফ্ৰচং াউদাৰ 
ফ্ৰভফ্ৰিত ানী ৰাফ্ৰখফ। 
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 আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ গাহফ্ৰৰ মাদত াভ ছচৌহদৰ ওচৰলল নাদহ তাৰ প্ৰফ্ৰত 
সমূ্পণভ সজাগ হহ থাফ্ৰকফ। 

 নতুনলক ফ্ৰকফ্ৰন অনা গাহফ্ৰৰ ৩-৪ সপ্তাহ আচুতীয়ালক ফ্ৰনৰীিণত ৰাখক 
আৰু ছৰাগ ভুক্ত ফুফ্ৰল ফ্ৰনফ্ৰিত ছহাৱাৰ াছতদহ গৰাাঁলত প্ৰদফশ কফ্ৰৰফলল 
ফ্ৰদয়ক। 

 াভৰ কভভচাৰীসকদল াভৰ ফাদফ ফ্ৰনফ্ৰদভষ্ট কফ্ৰৰ ছথাৱা আচুতীয়া ছাছাক 
ফ্ৰৰধান কফ্ৰৰদহ াভত প্ৰদফশ কফ্ৰৰফ। 

 গাহফ্ৰৰক ফ্ৰনয়ফ্ৰভতবাদৱ ছলুৰ দৰৱ খুৱাফ আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসকৰ ৰাভশভ 
ভদত অনযানয ছৰাগৰ ফ্ৰছটাসভূহ প্ৰদান কৰাফ। 

 গাহফ্ৰৰৰ ছদহত ফ্ৰমদকাদনা ছৰাগৰ লিণ ছদখাৰ লদগ লদগ ওচৰৰ শু 
ফ্ৰচফ্ৰকৎসালয় ফা শুস্বাস্থয উ-ছকন্দ্ৰৰ হসদত ছমাগাদমাগ কফ্ৰৰফ। 

 ফ্ৰমদকাদনা কাৰণত গাহফ্ৰৰৰ ভৃতুয হ’ছল ভৃতদদহ কদভও ছয় পুট দ’হক 
গাাঁত খাফ্ৰন্দ তাত ফ্ৰিফ্ৰচং াউদাৰ ফ্ৰদ ুফ্ৰত থফ। 

 ভৃত গাহফ্ৰৰৰ শৱ ছকাদনা কাৰণদত খাল, হন, ফ্ৰফল অথফা ভুকফ্ৰল িাইত 
ছনদলাফ। 

 আক্ৰান্ত এদলকা সভূহত গাহফ্ৰৰ আৰু গাহফ্ৰৰৰ ভাংস ছফচা-ফ্ৰকনা কৰাদটা 
সমূ্পণভৰূদ ফ্ৰনফ্ৰেদ্ধ কৰা হহদছ। 

 গাহফ্ৰৰ ালকসকদল প্ৰদয়াজনীয় ফ্ৰদহা-ৰাভশভ আৰু মাৱতীয় অনুসন্ধানৰ 
ফাদফ খানাাৰাফ্ৰস্থত শু স্বাস্থয ছকন্দ্ৰত অৱফ্ৰস্থত ছকন্দ্ৰীয় ফ্ৰনয়িণ কিৰ 
দূৰবাে নং- ৯৫৩৫০৬১৬০৮ আৰু ৭০০২৪৮৩৮১০ ত ছমাগাদমাগ 
কৰক। 

 গাহফ্ৰৰ ালনৰ ছিত্ৰত ফ্ৰমদকাদনা সভসযাৰ সনু্মখীন হ’ছল শুালন 
ফ্ৰফবাগৰ ফ্ৰফনাভূলীয়া দূৰবাে নং- “১৯৬২” ত ছমাগাদমাগ কৰক। 
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সতকভ অঞ্চল (Alert zone), আক্ৰান্ত অঞ্চল (Infected zone), 
ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চল (Surveillance zone), ফ্ৰনৰদি (Buffer zone) 
অঞ্চল: 
সতকভ অঞ্চল(Alert  zone): ফযৱসাফ্ৰয়ক ফ্ৰবফ্ৰিত স্হান কৰা  াভ ছচৌহদ/ 
ফযফ্ৰক্তগত বাদৱ ছাহা ঘৰচীয়া গাহফ্ৰৰত ছৰাগ ফ্ৰনফ্ৰিত ছহাৱাৰ াছত উক্ত 
এদলকাৰ চাফ্ৰৰওপাদল ১০ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফযাসাদ্ধভৰ অঞ্চলদটাক সতকভ অঞ্চল (Alert 
zone) ফ্ৰহচাদ ফ্ৰচফ্ৰিত কৰা হয়। ইয়াৰ অন্তৰ্ভু ক্ত সকল া গাওঁ আৰভ 
গাহফ্ৰৰ ালকৰ তাফ্ৰলকা প্ৰস্তুত কৰা হয়। উক্ত এল কাৰ পঞ্চায়ত 
কততু পক্ষ, প্ৰশাসফ্ৰনক আৰু শু ফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফেয়াছক ধফ্ৰৰ সংফ্ৰিষ্ট সকদলা 
িদক   আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ সংক্ৰভণৰ বয়াফহতা সম্পদকভ  
সদচতন কফ্ৰৰ ছতালাৰ লগদত সকদলা ধৰণৰ ফ্ৰনদেধাজ্ঞা ফলফৎ কফ্ৰৰফলল 
অনুদৰাধ কৰা হয়। ছৰাগৰ  অফ্ৰবদকন্দ্ৰ (Epicenter)ৰ ৰা ১ ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফযাসাদ্ধভ 

সাভফ্ৰৰ এই অঞ্চলদটাক আক্ৰান্ত অঞ্চল (Infected zone), ৰৱতভী ৯ 
ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফযাসাদ্ধভৰ অঞ্চল ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চল (Surveillance zone) আৰু তাৰ 
ৰৱতভী ২ ফ্ৰক.ফ্ৰভ. অঞ্চল ফ্ৰনৰদি (Buffer zone) অঞ্চল ফ্ৰহচাদ ছঘােণা 
কৰা হয়। ফ্ৰনৰদি (Buffer zone) অঞ্চলদটাদৱ ছৰাগভুক্ত আৰু ফ্ৰনৰীিণ 
অঞ্চলৰ ভাজত প্ৰাচীৰ ফ্ৰহচাদ কাভ কছৰ। 
১) আক্ৰান্ত অঞ্চল (Infected/ Containment Zone): ছৰাগৰ অফ্ৰবদকন্দ্ৰ 
ফ্ৰনফ্ৰিত ছহাৱাৰ লদগ লদগ অফ্ৰবদকন্দ্ৰৰ চাফ্ৰৰওপালৰ ১ ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফযাসাদ্ধভৰ 
অঞ্চলদটাক আক্ৰান্ত/ আৱদ্ধ(Infected/Containment zone) 
ফ্ৰহচাদ ছঘােণা কৰা হয়। 
২) ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চল(Surveillance zone): 
অফ্ৰবদকন্দ্ৰৰ ৰা দহ ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফ্ৰকন্তু আক্ৰান্ত 
অঞ্চলৰ ৰা ৯ ফ্ৰক.ফ্ৰভ. ফযাসাদ্ধভযৰ এদলকাদটা 
ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চল ফ্ৰহচাদ ছঘাফ্ৰেত হয়। 
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৩) ফ্ৰনৰদি অঞ্চল (Buffer zone): ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চলদটাৰ ফাফ্ৰহৰৰ গাত 
লাফ্ৰগ থকা দুই  ফ্ৰক.ফ্ৰভ.ফযাসাদ্ধভযৰ অঞ্চলদটা ফ্ৰনৰদি/ফাপাৰ অঞ্চল ফ্ৰহচাদ 
গণয কৰা হয়।  
এই অঞ্চল সভূহত ফলৱৎ হ’ফলগীয়া নীফ্ৰত-ফ্ৰনদদভশনাসভূহ হ'ল-- 
গাহফ্ৰৰৰ ছিত্ৰত: 

 গাহফ্ৰৰৰ ভুক্ত চলাচলত ফ্ৰনদেধাজ্ঞা। 
 াভত ূফভৰ ৰা থকা গাহফ্ৰৰৰ হসদত  নতুনহক অনা  গাহফ্ৰৰ লগ 

লাফ্ৰগফ ফ্ৰনফ্ৰদফ। ফ্ৰনতান্ত প্ৰদয়াজন হ’ছল ৩-৪ সপ্তাহ আচুতীয়ালক ৰাফ্ৰখ 
ফ্ৰনৰীিণ কফ্ৰৰফ। 

 আক্ৰান্ত আৰু ফ্ৰনৰীিণ অঞ্চলৰ ৰা  গাহফ্ৰৰ তথা গাহফ্ৰৰ ভাংসৰ 
সৰফৰাহ/ ছফচা-ফ্ৰকনাত সমূ্পণভ ফ্ৰনদেধাজ্ঞা। 

 সভগ্ৰ ৰাজযদত ঘৰুৱা/ছৰষূ্টদৰণ্ট/ছহাদটল/ ছৰল/ফ্ৰফভান আফ্ৰদৰ ছলনীয়া 
ৰন্ধা খাদয গাহফ্ৰৰক খুওৱাত সমূ্পণভ ফ্ৰনদেধাজ্ঞা । 

 আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ অথফা ফ্ৰমদকাদনা ছৰাগত ভৃতুয ছহাৱা 
গাহফ্ৰৰৰ ভৃতদদহ ভুকফ্ৰল িাই, নদী ফা জলাশয়ত আফ্ৰদত ছদলাৱাত 
ফ্ৰনদেধাজ্ঞা। অনযথা আইনভদত দণ্ডণীয় হ'ফ।  

 গাহফ্ৰৰৰ ভৃতদদহছফাৰ কদভও ছয় পুট দ' গাাঁত খাফ্ৰন্দ ুফ্ৰত ছথাৱাদটা 
ফাধযতাভূলক। 

 ফ্ৰনধন (Culling) আৰু ফীজাণুনাশন (Sanitization) প্ৰফ্ৰক্ৰয়া ছশে 
ছনাদহাৱা মভন্ত উক্ত এদলকাৰ ৰা তথা উক্ত অঞ্চললল মান-ফাহনৰ 
চলাচল সীফ্ৰভতকৰণ/ফন্ধ কফ্ৰৰফ লাফ্ৰগফ। 

 ফ্ৰনধন (Culling)  আৰু ফীজাণুনাশন (Sanitization)  সমূ্পণভ 
ছনাদহাৱা মভন্ত আক্ৰান্ত/আৱদ্ধ অঞ্চলত গাহফ্ৰৰ ভাংস ফ্ৰফক্ৰী তথা 
ছখাৱাদটা সমূ্পণভ ফ্ৰনদেধ। 
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 আক্ৰান্ত াভলল অফ্ৰচনাফ্ৰক ছলাকৰ মাতায়ত ফন্ধ তথা াভ/গৰাাঁলৰ 
কভভীসকলক হাত, বফ্ৰৰ, ছজাতা আফ্ৰদ ফীজাণুনাশন নকৰালক 
প্ৰদৱশ/প্ৰস্হানত ফাধা। 

 কতৃভিৰ অনুভফ্ৰত অফ্ৰফহদন অনয িাইৰ ৰা আক্ৰান্ত অঞ্চললল 
নতুনলক গাহফ্ৰৰৰ আভদাফ্ৰন সমূ্পণভ ফ্ৰনদেধ। 

 ৰাজযখন "আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ ভুক্ত" ফুফ্ৰল ছঘাফ্ৰেত ছনাদহাৱা 
মভন্ত সংৰফ্ৰিত ফনাঞ্চলৰ চাফ্ৰৰওপাদল ২ ফ্ৰক.ফ্ৰভ.ফযাসাদ্ধভৰ এদলকাত 
গাহফ্ৰৰ ালন সমূ্পণভ ফ্ৰনফ্ৰেদ্ধ। 

হজৱ-সুৰিা ফযৱস্থাৱলীাঃ 

সাধাৰণদত ছদখা হগদছ ছম, গাহফ্ৰৰালক তথা ফ্ৰসহাঁতক ছচাৱা-ফ্ৰচতা কৰা 
ছলাকসকলৰ অসাৱধানতা ফা অসতকভতাৰ ফাদফই ছৰাগফ্ৰফধ অফ্ৰধক ফ্ৰফয়দ । 
গফ্ৰতদক, াভখনত অথফা ঘৰুৱা গাহফ্ৰৰজাকত ফ্ৰকছুভান কভ খৰচী অথচ 
সুদূৰ প্ৰসাৰী ফযৱস্থা হাতত ল’ছলই ছৰাগফ্ৰফধৰ ফ্ৰফিাৰ ফ্ৰনয়িণ কফ্ৰৰফ ৰা 
মায়। এই ফযৱস্থা ছফাদৰই হ'ল হজৱ সুৰিা ফযৱস্হা। হজৱ সুৰিাৰ উদেশযই 
হ'ল-াভ ছচৌহদ সংক্ৰভণৰ ৰা সুৰফ্ৰিত কফ্ৰৰ ৰখা আৰু শুধনৰ সুস্বাস্থয 
ফ্ৰনফ্ৰিত কৰা।  

 

 

ফ্ৰফফ্ৰবন্ন প্ৰকাৰৰ হজৱ সুৰিাৰ দ্ধফ্ৰতসভূহ হ'ল- 

 ফ্ৰনয়ভীয়া ফ্ৰছটাকৰণ আৰু ছলুনাশনৰ দ্বাৰা গাহফ্ৰৰজাকক ফ্ৰনদৰাগী কফ্ৰৰ 
ৰখা। 

 সংক্ৰভণ দূৰ কৰা 
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  ফ্ৰনয়ভীয়া স্বাস্হয ৰীিা কদৰাৱাৰ লগদত ছৰাগৰ লিণ ছদখা ভাছত্ৰই 
মাৱতীয় ফ্ৰচফ্ৰকৎসা প্ৰদান।  

 ছৰাগ প্ৰফ্ৰতদৰাধ িভতা ফাহাল ৰখা। 
 
াভ ছচৌহদৰ সুৰিা- 

 অফাফ্ৰিত ছলাক/শুৰ প্ৰদৱশত ফাধা। 
 ছচৌহদৰ চাফ্ৰৰওপাদল ছফৰা ফ্ৰদয়া। 
 ফ্ৰবতৰলল ছসাদভাৱা গাড়ীৰ চকাদফাৰ ছশাধনৰ ফাদফ ফীজাণু নাশক 

ফ্ৰভহদলাৱা হুইল ফাথ (Wheel bath) ফ্ৰনভভাণ। 
 গাহফ্ৰৰৰ ঘৰৰ প্ৰদৱশ থত ফীজাণুনাশক ফ্ৰভহদলাৱা পুট ফাথ (Foot 

bath) ফ্ৰনভভাণ। 
 গৰাাঁলৰ ফ্ৰবতছৰ-ফাফ্ৰহছৰ ফ্ৰনয়ফ্ৰভত বাদৱ ফ্ৰৰষ্কাৰ কৰা আৰু ফীজাণু 

নাশক (চূণ,২% ফ্ৰিফ্ৰচং াউিাৰ) ছফ্ৰটওৱা। 
 কভভী তথা ফ্ৰফেয়া সকদল ফযফ্ৰক্তগত চাপ- ফ্ৰচকুণতা ফতভাই ৰখা। 
 ছফদলগ ছফদলগ ফয়সৰ গাহফ্ৰৰক ৃথক ঘৰত ৰখা। 
 উন্নত ভানৰ সন্তুফ্ৰলত দানা আৰু ফ্ৰৰষ্কাৰ ফীজাণুভুক্ত ানী খুওৱা।  
 ূফভৰ ৰা এইদৰাগৰ প্ৰাদুবভাৱ হহ থকা ছদশৰ ৰা আভদাফ্ৰন কৰা 

উন্নত জাতৰ গাহফ্ৰৰ আৰু গাহফ্ৰৰৰ দানাৰ জফ্ৰৰয়দতও এই ছৰাগ 
ফ্ৰফয়ফ্ৰফ াদৰ। গফ্ৰতদক, ফ্ৰচনাফ্ৰক উৎসৰ ৰাদহ গাহফ্ৰৰ, দানা আৰু 
মাৱতীয় আচফাফ াভলল আফ্ৰনফ। 

 াভ ছচৌহদলল ফ্ৰমদকাদনা উৎসৰ গাহফ্ৰৰ ভাংস আৰু সংসাফ্ৰধত ভাংস 
সুভুৱাফ নালাদগ । 

 দূফ্ৰেত খাদয, দানাৰ উাদান াভলল নাফ্ৰনফ। 
 ফাহী, ছলনীয়া ৰান্ধনী ঘৰৰ খাদয গাহফ্ৰৰক নুখুৱাফ। 
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ফ্ৰনধন আৰু ছৰাগ ফ্ৰনয়িণৰ ফাদফ ূফভ প্ৰস্তুফ্ৰতাঃ 
গাহফ্ৰৰ ফ্ৰনধন (culling), ভৃতদদহ সৎকাৰ (disposal), চাপ-ফ্ৰচকুণ আৰু 
ফীজাণুনাশন (Sanitization) ইতযাফ্ৰদ কাভদফাৰ ফ্ৰৰদশভনৰ ফাদফ ফ্ৰমদহতু 
অফ্ৰধক কভভীৰ প্ৰদয়াজন হ’ফ, তালল চাই ৰাজযখনৰ সকদলা শুফ্ৰচফ্ৰকৎসক, 
ছিত্ৰ সহায়ক আৰু শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা খণ্ডৰ লগত জফ্ৰড়ত ছলাকক মাৱতীয় 
প্ৰফ্ৰশিণ প্ৰদান কফ্ৰৰ সাজু কফ্ৰৰ তুফ্ৰলফ লাফ্ৰগফ। মাদত এদকলদগ ছকফািাইত 
সংক্ৰভণ হদল ফ্ৰনয়িণ কফ্ৰৰফ ৰা মায়। তাৰফাদফ াাঁচ প্ৰকাৰৰ দ্ৰুত সহাফ্ৰৰ 
দল (Rapid Response Team- RRT) গিন কৰা হহদছ। 
দলদফাৰ এদনধৰণৰ- 
ক) ফ্ৰফফ্ৰবন্ন িাইৰ ৰা ফ্ৰনধনৰ ফাদফ গাহফ্ৰৰ সংগ্ৰহকাৰী RRT- এগৰাকী 
শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফেয়া, এজন ছিত্ৰ সহায়ক আৰু ফ্ৰতফ্ৰনজন িফ্ৰভদকদৰ গফ্ৰিত। 
খ) সংগৃহীত গাহফ্ৰৰদফাৰ সৰফৰাহৰ ফাদফ "সৰফৰাহকাৰী RRT- এজন ছিত্ৰ 
সহায়ক আৰু দুজন িফ্ৰভদকদৰ গফ্ৰিত। 
গ) ফ্ৰনধনৰ সভয়ত হফদুযফ্ৰতক শ্বক্ ফ্ৰদফৰ ফাদফ হফদুযফ্ৰতক শ্বক্ প্ৰদানকাৰী, 
RRT ৰ এগৰাকী শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফেয়া, ফ্ৰতফ্ৰন জন ছিত্ৰ সহায়ক আৰু ৯ জন 
িফ্ৰভদকদৰ গফ্ৰিত। 
ঘ) ফ্ৰনৰীিণকাৰী RRT - এগৰাকী শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফেয়া, দুজন ছিত্ৰ সহায়ক 
দুজন ছগাাল ফ্ৰভত্ৰ অথফা সভমভায়ৰ কভভীছৰ গফ্ৰিত। 
ঙ) তথযসংগ্ৰহকাৰী RRT- এগৰাকী শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফেয়া, দুজন  ছিত্ৰ 
সহায়ক, এজন চতুথভ ফগভৰ কভভচাৰী আৰু ৰাজহ ফ্ৰফবাগৰ প্ৰফ্ৰতফ্ৰনফ্ৰধ 
এগৰাকীক হল গফ্ৰিত। 
এদকাখন ফ্ৰজলাৰ ফ্ৰনফ্ৰদভষ্ট অফ্ৰবদকন্দ্ৰৰ গাহফ্ৰৰালক/ ফ্ৰহতাফ্ৰধকাৰী তথা ফয়স 
ফ্ৰবফ্ৰিক ফ্ৰনধন কফ্ৰৰফলগীয়া গাহফ্ৰৰৰ  তথয সংগ্ৰহ আৰু তাফ্ৰলকা প্ৰস্তুত 
কৰাদটা এই দলৰ কাভ হ’ফ । 

ফ্ৰনধন কৰা গাহফ্ৰৰৰ ভৃতদদহ সৎকাৰৰ ছিত্ৰত ল’ফলগীয়া সাৱধানতাাঃ 
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 ভৃতদদহদফাৰ ুফ্ৰৰ ছলাফ নাইফা গবীৰ দ' গাাঁতত ুফ্ৰত ছলাফ াফ্ৰৰ। 
ুফ্ৰৰফৰ ফাদফ মভাপ্ত ফাহ-কািৰ প্ৰদয়াজন হ’ফ। 

 ুফ্ৰতফৰ ফাদফ গবীৰ দ' গাাঁত খাফ্ৰন্দফ লাফ্ৰগফ। ছজ.ফ্ৰচ.ফ্ৰফৰ সহায়ত গাাঁত 
(প্ৰায় ছ'পুট) খাফ্ৰন্দ তাত এনু্দৰ ফা ভাংসাহাৰী জন্তুদৱ খাফ ছনাৱাৰালক 
ুফ্ৰত থফ লাদগ। 

 ভৃতদদহৰ সংখযা অনুসফ্ৰৰ ফ্ৰনফ্ৰদভষ্ট হদঘভয আৰু প্ৰস্হৰ দ' গাাঁত (বূগবভৰ 
ানীৰ তৰৰ ওৰত) আগফ্ৰতয়ালক খাফ্ৰন্দফ লাফ্ৰগফ। 

 ৩০ ফ্ৰভটাৰৰ ছখৰ, কািৰ গুড়া ফা ছতদনকুৱা সাভগ্ৰীৰ তৰ এটা 
গাতদটাৰ তলত াফ্ৰৰ ফ্ৰদফ লাফ্ৰগফ। 

 তাৰ ওৰত ভৃত গাহফ্ৰৰছফাৰ এটা এটালক ওৰা ওফ্ৰৰ ছনাদহাৱালক 
থফ লাফ্ৰগফ। 

 তাৰ ওৰত মভাপ্ত ফ্ৰৰভাদণ ফ্ৰিফ্ৰচং াউদাৰ, চফ্ৰিয়াভ হাই'ক্লৰাইটৰ 
দ্ৰফৰ তৰ এটা ফ্ৰদফ লাফ্ৰগফ। 

 তাৰ ওৰত অন্ততাঃ এক ফ্ৰভটাৰ িাি ভাফ্ৰটৰ তৰ এটা ফ্ৰদফ লাফ্ৰগফ। 
 গাাঁতদটাৰ চাফ্ৰৰওপাদল ানী জভা নহ’ফলল নলাৰ ফযৱস্থা কফ্ৰৰফ লাফ্ৰগফ। 
 গাাঁতৰ চাফ্ৰৰওপাদল ভজফুত ছফৰ ফ্ৰদফ লাফ্ৰগফ মাদত ভাংসাহাৰী জন্তুদৱ 

টাফ্ৰনফ ছনাৱাদৰ। 
 ফ্ৰনধন প্ৰফ্ৰক্ৰয়াত অংশ ছলাৱা সকদলাদৱ PPE ফ্ৰকট, গাভ ফুট ফ্ৰফ্ৰন্ধফ 

লাফ্ৰগফ। 
 ফযৱহাৰ ছহাৱা সকদলা সৰঞ্জাভ, ফাহন ছশাধন কফ্ৰৰফ লাফ্ৰগফ। 
 ওবতফ্ৰন থত ফীজাণুনাশক ছফ্ৰটয়াই আফ্ৰহফ লাফ্ৰগফ। 

 

আথভ সাভাফ্ৰজক ফ্ৰদশত আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰ প্ৰবাৱাঃ 
 বাৰতফেভত থকা গাহফ্ৰৰৰ  ভুি সংখযাৰ ২৮ শতাংশই উিৰ-ূফভাঞ্চলত 

আদছ। তাৰ ফ্ৰবতৰত অসভত ইয়াৰ সংখযা সফভাফ্ৰধক। ভন কফ্ৰৰফলগীয়া ছম 
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আভাৰ ৰাজযৰ জনজাতীয় ছলাকসকদল ৰম্পৰাগত দ্ধফ্ৰতদৰ গাহফ্ৰৰ ালন 

কফ্ৰৰ আফ্ৰহদছ মফ্ৰদও ছশহতীয়ালক একাংশ প্ৰগফ্ৰতশীল আৰু উচ্চ ফ্ৰশফ্ৰিত 

ছলাদক ফ্ৰফজ্ঞানসন্মতবাদৱ গাহফ্ৰৰ ালন কফ্ৰৰফলল হলদছ, ম’ত হজৱ সুৰিাই 

প্ৰাধানয লাব কফ্ৰৰদছ। আনহাদত ভুকফ্ৰলভূৰীয়ালক গাহফ্ৰৰ ছাহা সকলৰ 

ছিত্ৰত হজৱ সুৰিাৰ ফ্ৰফেয়দটা ছকৱল প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটাদত সীভাৱদ্ধ হহ 

আদছ। ছদশত প্ৰথভফাৰৰ ফাদফ ছদখা ফ্ৰদয়া এই সংক্ৰাভক ছৰাগৰ ফ্ৰফিৃফ্ৰতদয় 

শুধন অথভনীফ্ৰতত িফ্ৰতসাধন কফ্ৰৰদলও হজৱ সুৰিা ফ্ৰফেয়দটাদৱ নতুন ভাত্ৰা 

াইদছ আৰু সকদলাদৱ ফুফ্ৰজ উফ্ৰিদছ গাহফ্ৰৰ ালনত হজৱ সুৰিাৰ 

প্ৰদয়াজনীয়তা। 

 

 
 গাহফ্ৰৰ ভাংসৰ জনফ্ৰপ্ৰয়তা সকদলা ছিণীৰ ভানুহৰ ভাজত ফৃফ্ৰদ্ধ ছাৱাৰ 

ফাদফ গাহফ্ৰৰৰ চাফ্ৰহদা ফৃফ্ৰদ্ধ াইদছ। পলত গাহফ্ৰৰ ালক তথা গাহফ্ৰৰ ভাংসৰ 

ফযৱসায়ীৰ সংখযা ফাফ্ৰিদছ। সংক্ৰফ্ৰভত অঞ্চল ফা ফ্ৰজলাত গাহফ্ৰৰ ভাংস তথা 

গাহফ্ৰৰ ফ্ৰফক্ৰী ফন্ধ কৰাত সাভফ্ৰগ্ৰকবাদৱ আফ্ৰথভক ফ্ৰদশত িফ্ৰতগ্ৰস্থ হহদছ। 

আনফ্ৰক আক্ৰান্ত ছনাদহাৱা ফ্ৰজলা সভূহদতা দৰািবাদৱ ইয়াৰ প্ৰবাৱ ফ্ৰৰদছ। 

উদেখনীয় ছম আলি ভহীয়াৰ ৰা ফ্ৰতফ্ৰনভহীয়া গাহফ্ৰৰ ছাৱাফ্ৰলৰ দাভ ২২০০ 

টকাৰ ৰা ২৫০০ টকা মভন্ত ছহাৱাৰ ফ্ৰফৰীদত ৭০ ফ্ৰকদলাগ্ৰাভ ওজনৰ এটা 

গাহফ্ৰৰৰ দাভ ১৫০০০ টকাৰ ওৰত হয়। এজন গাহফ্ৰৰ ালদক মফ্ৰদ ৫ জনী 
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ভাইকী গাহফ্ৰৰৰ লগত এটা ভতা গাহফ্ৰৰ ালন কদৰ, ছতদন্ত ফছফ্ৰৰ কদভও 

১০০ টা ছাৱালী উৎাদন হয়, মাৰ আফ্ৰথভক ভূলয প্ৰায় ২,৫০,০০০ টকা। 

গফ্ৰতদক এজন গাহফ্ৰৰ ালকৰ আফ্ৰথভক িফ্ৰত ফ্ৰকভান হ’ফ াদৰ ছসয়া সহদজ 

অনুদভয়।  

 আভাৰ ৰাজযৰ সৰহ সংখযাক জনজাতীয় ছলাদক কৃফ্ৰেকভভৰ লগদত 

ৰম্পৰাগতবাদৱ গাহফ্ৰৰ ালন কফ্ৰৰ আফ্ৰহদছ। গফ্ৰতদক আফ্ৰিকান ছছাৱাইন 

ফ্ৰপবাৰৰ পলত এই সকল গাহফ্ৰৰ ালক মদথষ্ট আফ্ৰথভক িফ্ৰতৰ সনু্মখীন 

হ’ফলগীয়াত ফ্ৰৰদছ। ফ্ৰমদহতু ভফ্ৰহলা সকদল গাহফ্ৰৰ ালনৰ ৰা অহা 

উাজভনৰ ধন ছতওাঁদলাকৰ ল’ৰা-ছছাৱালীৰ ফ্ৰশিা লগদত ফ্ৰৰয়ালৰ কাদাৰ, 

ছফভাৰ-আজাৰ আফ্ৰদত ফযয় কদৰ। তাৎিফ্ৰণক জৰুৰী প্ৰদয়াজনত ছতওাঁদলাদক 

গাহফ্ৰৰক এ.ফ্ৰট.এভ ফ্ৰহচাদ গণয কদৰ ফুফ্ৰল ক’ফ াফ্ৰৰ।  

 ছকতদফাৰ জনজাতীয় উৎসৱ-াফভণ তথা ছলাকাচাৰত গাহফ্ৰৰ 

অফ্ৰৰহামভ অংগ ফ্ৰহচাদ ফ্ৰফদফফ্ৰচত হহ আফ্ৰহদছ। ফ্ৰফফাহ, ভৃতকৰ কাজ, ূজা-

াতল আফ্ৰদত এওাঁদলাদক গাহফ্ৰৰৰ ভাংস ফযৱহাৰ কদৰ। গফ্ৰতদক আফ্ৰিকান 

ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ সংক্ৰভণৰ পলত এইদফাৰ ছিত্ৰদতা ছতওাঁদলাদক মদথষ্ট 

অসুফ্ৰফধাৰ সনু্মখীন হহদছ। 

আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ ছিত্ৰত প্ৰচাৰ ভাধযভৰ বূফ্ৰভকাাঃ 

 সংফাদ ভাধযভত অফ্ৰচন ছৰাগত শুধনৰ ভৃতুযৰ ফাতফ্ৰৰ ওলাদলই 

আতংফ্ৰকত হহ দৰ আভাৰ শুালক সকল। গফ্ৰতদক ফ্ৰফশ্বাসদমাগয তথযৰ 

ফ্ৰবফ্ৰিত আতংফ্ৰকত নকৰালক ইফ্ৰতফাচক ফাতফ্ৰৰ ফ্ৰৰদৱশন কৰাদটা সংফাদ 

ভাধযভৰ হনফ্ৰতক দাফ্ৰয়ত্ব।  
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 শুফ্ৰচফ্ৰকৎসা ফ্ৰফজ্ঞাদন শুধন আৰু হাাঁহ-কুকুৰাৰ সংক্ৰাভক ছৰাগ 

প্ৰফ্ৰতদৰাধৰ ছিত্ৰত প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটাৰ ছােকতা কদৰ। গাহফ্ৰৰৰ  Classical 

Swine Fever (CSF) ফা গাহফ্ৰৰ জ্বৰ এক বয়াফহ সংক্ৰাভক ছৰাগ। ছসদয়দহ 

ফ্ৰফবাদগ এদন ছৰাগ প্ৰফ্ৰতদৰাধৰ ফাদফ ফ্ৰনয়ভীয়ালক প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটাৰ ফযৱস্থা 

কফ্ৰৰ আফ্ৰহদছ। ফ্ৰমদহতু ইফ্ৰতূদফভ অসভত আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ 

প্ৰাদুবভাৱ ছহাৱাৰ নফ্ৰজৰ নাই, গফ্ৰতদক এই ছৰাগ ফ্ৰচনাক্ত ছনাদহাৱা মভন্ত 

Classical Swine Fever (CSF) ফা গাহফ্ৰৰ জ্বৰৰ প্ৰফ্ৰতদেধক ফ্ৰছটা ফ্ৰদ থকা 

হহফ্ৰছল। ৰৱতভী সভয়ত ছৰাগ ফ্ৰনয়িণ ছনাদহাৱাত নভুনা সংগ্ৰহ কফ্ৰৰ বূালৰ 

ৰীিাগাৰলল ফ্ৰিওৱা হয় আৰু উক্ত ৰীিাগাদৰ অসভত ছান প্ৰথভ 

ফাৰৰ ফাদফ আফ্ৰিকান ছছাৱাইন ফ্ৰপবাৰৰ প্ৰাদুবভাৱ ফ্ৰনফ্ৰিত কদৰ ।  লদগ লদগ 

ফ্ৰফবাদগ অফ্ৰত ফ্ৰিপ্ৰতাদৰ এই ছৰাগৰ সংক্ৰভণ ছৰাধ কৰাৰ ফাদফ সকদলা 

ধৰণৰ মাৱতীয় দদি গ্ৰহণ কফ্ৰৰদছ। এই ছৰাগৰ ভৃতুযৰ হাৰ ৯০ ৰ ৰা 

১০০ শতাংশ মভন্ত মফ্ৰদও ছসৌবাগযৰ কথাদটা হ’ল ই ভানুহৰ ছদহলল 

সংক্ৰফ্ৰভত নহয়। এই ছিত্ৰত সকদলা সংফাদ ভাধযভক শুদ্ধ তথযফ্ৰবফ্ৰিক 

ফাতফ্ৰৰ ফ্ৰৰদৱশন তথা প্ৰচাৰৰ জফ্ৰৰয়দত ৰাইজক আতংফ্ৰকত নকফ্ৰৰ সতকভ 

আৰু সজাগ কৰাৰ লগদত এই বয়াৱহ সংক্ৰভণ ছৰাধ কৰাৰ ছিত্ৰত 

ফ্ৰফবাগক প্ৰদয়াজনীয় সহায়-সহদমাফ্ৰগতা আগফিাফলল ফ্ৰফনম্ৰবাদৱ অনুদৰাধ 

জদনাৱা হ’ল। ইয়াৰ লগদত ছশহতীয়ালক ফ্ৰকছু িন ধফ্ৰৰ উিা আৰু ফহু 

ফ্ৰশফ্ৰিত প্ৰগফ্ৰতশীল গাহফ্ৰৰ ালক জফ্ৰড়ত হহ থকা গাহফ্ৰৰ ালন খণ্ডৰ এই 

দুদমভাগৰ সভয়ত ইফ্ৰতফাচক তথা ছপ্ৰৰণাদায়ক ফাতফ্ৰৰ ফ্ৰৰদৱশনৰ আৰু 

প্ৰচাৰৰ জফ্ৰৰয়দত গাহফ্ৰৰ ালন খণ্ডৰ ুণৰুত্থান আৰু ফ্ৰফকাশত সহদমাগ 

কফ্ৰৰফলল প্ৰচাৰ ভাধযভসভূহক আদৱদন জনাদলাাঁ। 
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