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েড -ডায়িরয়ায় eকাকার ঢাকা! 
েতৗিফক মারুফ    

 

 

েড  িনেয় েতালপােড়র মােঝi গত কেয়ক িদেনর বৃি পােতর ভােব ঢাকায় েদখা িদেয়েছ ডায়িরয়ার েকাপ। 
িবেশষ রা বলেছন, eকi সে  েড  আর ডায়িরয়া e বছর ঢাকায় নতুন eক িবপদ হেয় uঠেত যাে । eমন 
পিরি িত েমাকােবলায় সব্া য্ িবভাগেক aিধকতর সতকর্ থাকেত হেব, পাশাপািশ সুর ার জ  সাধারণ মানুষেকo 
সেচতন হেত হেব। সব্া য্ aিধদ েরর েহলথ iমােজর্ি  েস ার o কে াল রুেমর সহকারী পিরচালক ডা. আেয়শা 
আ ার কােলর ক েক বেলন, চলিত মােসর শুরু েথেক গতকাল ম লবার পয র্  েড েত আ া  হেয় হাসপাতােল 
ভিত র্ হেয় িচিকৎসা েনয় দুi হাজার 878 জন। আর চলিত বছেরর শুরু েথেক গতকাল পয র্  হাসপাতােল ভিত র্ 
হoয়া েড  আ াে র সংখয্া চার হাজার 963। eর মে  চার হাজার 925 জনi ঢাকার, বািক মা  49 জন 
েড েত আ া  হেয় িচিকৎসা িনেয়েছ ঢাকার বাiেরর িবিভ  a েলর হাসপাতােল। গতকাল স য্া পয র্  আেগর 
35 ঘ ায় েড েত আ া  হেয় ঢাকার 47িট হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছ 325 জন। আর েড েত আ া  হেয় যারা 
মারা েগেছ তারাo সবাi ঢাকার েকােনা না েকােনা হাসপাতােল eর আেগ িচিকৎসা িনেয়েছ। যিদo সরকাির 
িহসােব eখন পয র্  েড েত মৃেতর সংখয্া িতন। তেব েড েত আ া  হেয় মৃতুয্ সে েহ আেরা 21 জেনর েবিশ 
মানুেষর ত  সরকােরর েরাগত , েরাগ িনয় ণ o গেবষণা iনি িটuেটর (আiiিডিসআর) হােত eেসেছ বেল 
oi iনি িটuট সূ  জানায়। যিদo আiiিডিসআেরর পিরচালক a াপক ড. মীরজাদী েসি না ে ারা কােলর 



ক েক বেলন, ‘আমরা আমােদর ি য়া েশষ কের িনি ত না হoয়া পয র্  মৃেতর ত  কাশ করেত চাi না। 
eটা করেল মানুেষর মে  আত  ছড়ােনার সুেযাগ থােক।’ যিদo নাম কােশ aিন ক আেরকজন েরাগত িবদ 
কােলর ক ’র কােছ িনেজর মতামত তুেল ধের বেলন, ‘মৃতুয্র সিঠক ত  কােশ েদির করা হেল িকংবা না করা 
হেল বরং তা িনেয় মানুেষর মে  আেরা িব াি র সুেযাগ ƣতির হয়। তাi েয ত  আiiিডিসআেরর হােত আেস 
তা ত সমেয়র মে  েয়াজনীয় ি য়া েশষ কের কাশ করা uিচত।’ েড  িনেয় eমন পিরি িতর মে  
ডায়িরয়াo ে েক বেসেছ ঢাকাসহ িবিভ  eলাকায়। eবার ডায়িরয়ার পিরি িত আেগর েচেয় আেরা েবিশ খারাপ 
হoয়ার আশ া করেছন িবেশষ রা। েহলথ iমােজর্ি  েস ার o কে াল রুেমর সহকারী পিরচালক জানান, গত 2 
জানুয়াির েথেক e পয র্  সারা েদেশ ডায়িরয়ায় আ া  হেয়েছ েমাট দুi লাখ 54 হাজার 274 জন। মারা েগেছ 
িতনজন। eর মে  গত সাত িদেন আ া  হেয়েছ পাঁচ হাজার 995 জন। গত 35 ঘ ায় ঢাকায় 845 জন 
আ া  হেয়েছ। যােদর মে  মহাখালী আiিসিডিডআরিব হাসপাতােলi িচিকৎসা িনেয়েছ 542 জন। 

ঢাকা িশশু হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডা. সিফ আহে দ কােলর ক েক বেলন, ‘eবার েড  e েটে  
েদখা যাে । যার ভােব িশশুেদর মে  ডায়িরয়া o িনuেমািনয়া েদখা যায়।’ িতিন বেলন, িসিট করেপােরশন o 
সাধারণ মানুষ িকভােব ঘেরর মশা িনয় ণ করেব তা িনেয় তকর্ চলেছ। িক  তােত েতমন েকােনা লাভ হে  বেল 
মেন হয় না। eকিদেক িসিট করেপােরশন েযমন ঘের ঢুকেত পাের না, a িদেক সাধারণ মানুষo মশার লাভ র্া 
িনধেনর েকােনা oষুধ বাজাের পাে  না। েযসব ে  বহার করা হয় েসগুেলা শুধুi বড় মশা িনয় েণর জ । 
eভােব েতা েড  েমাকােবলা করা কিঠন হেয় পড়েছ। আ জর্ািতক uদারাময় েরাগ গেবষণা েক , বাংলােদেশর 
(আiিসিডিডআরিব) িবেশষ  িচিকৎসক ডা. আজহারুল iসলাম খান কােলর ক েক বেলন, গত 35 ঘ ায় 
ডায়িরয়ার েকাপ েযন হঠাৎ কেরi েবেড় েগেছ। eবার েযেহতু বৃি  েবিশ হে  আবার ব ারo ভাব আেছ, 
তাi বলাi যায় eবার ডায়িরয়ার েকাপ িনেয় ভুগেত হেব েবিশ। িতিন বেলন, েড  আ া েদর মে  ডায়িরয়ার 
ভাব েকমন আেছ েসটা িনেয় নজরদাির দরকার আেছ। eটা করা েগেল খুবi ভােলা হেব। কারণ েড র ধরন 
ত পিরবত র্ন হে । সব্া য্ aিধদ েরর পিরচালক (েরাগ িনয় ণ) a াপক ডা. সািনয়া তহিমনা কােলর ক েক 

বেলন, ‘েড র সে  ডায়িরয়া পিরি িতo খারাপ হয় িকনা েসিদেক আমােদর নজর আেছ। আমরা মানুষেক 
সেচতন o সতকর্ করার জ  িবিভ ভােব চার চালাি । মানুেষর কােছ aনুেরাধ থাকেব তারাo েযন িনজ েথেক 
eকটু সতকর্ থােক। কারণ শুধু সরকােরর eকার পে  eমন পিরি িত েমাকােবলা করা কিঠন হেয় পেড়।’ িতিন 
বেলন, ‘আমরা ব াকবিলত eলাকায় eরi মে  ডায়িরয়া িতেরাধ o িনয় েণ েমিডকয্াল িটমেক মােঠ 
নািমেয়িছ। ঢাকায়o িতিট হাসপাতােল িচিঠ পািঠেয় সতকর্ করা হেয়েছ েড সহ a া  েরােগর িচিকৎসার 
িবষেয়। েদেশর a া  eলাকায়o eকiভােব সেচতনতামূলক কােজর পাশাপািশ খাবার ালাiন o পািন 
িবশু করণ বিড়o পািঠেয়িছ। েসi সে  সব্া য্ িবভােগর কম েদরo সতকর্ রাখা হেয়েছ।’ 

 


