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সব েরকড র্ ভ  ॥ িতিদন বাড়েছ েড  েরাগী, মৃেতর সংখয্া 
িবেশষ িতিনিধ ॥ ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ েড । েড েত আ াে র সংখয্া aতীেতর েরকড র্ েভে i চেলেছ। পা া িদেয় বাড়েছ আ া  o 
মৃেতর সংখয্াo। েড র জীবাণু আেগর তুলনায় েবশ শি শালী o াণঘাতী হেয় uেঠেছ। িতিদনi ঢাক-েঢাল বািজেয় েড র জীবাণু ধব্ংেস 
নানা কথা বলা হেলo িকছুেতi িনয় ণ করা যাে  না eিডস মশােক।  

গত 35 ঘ ায় েদেশর িবিভ  হাসপাতােল eকিদেনর েরকড র্ সংখয্ক 514 েড  েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। আর e সংখয্া েভে েছ আেগর সব 
েরকড র্। eিট েড  আ া  হেয় eকিদেন হাসপাতােল ভিত র্ হoয়া সেব র্া  েরাগীর সংখয্া। ঘাতক েড  আ া  হেয় শহীদ েসাহরাoয়াদ  
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন হিবগে র নবাগত িসিভল সাজর্ন ডাঃ শাহাদাৎ েহােসন হাজরা o িকেশারগে র েহােসনপুেরর কেলজছা  আল-আমীন 
মারা েগেছন। ঢাকা িসিটেত েড -িচকুনগুিনয়াসহ eিডস মশা িনমূ র্ল o ধব্ংেসর কায র্ েমর িবষয়িট জানােত েসামবার ঢাকার দুi িসিট 
কেপ র্ােরশেনর (u র o দি ণ) ধান সব্া য্ কম র্কত র্ােদর তলব কেরেছ হাiেকাট র্।  

eিদেক ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়র েমাহা দ সাঈদ েখাকন হুিঁশয়াির িদেয় বেলেছন, িনম র্াণাধীন ভবেন পািন জেম থাকার ফেল eিডস 
মশার লাভ র্া পাoয়া েগেল, েসসব ভবন মািলক বা কতৃর্পে র িবরুে  আiনগত ব া হণ করা হেব। েসামবার েথেকi েমাবাiল েকােট র্র 
মা েম িনম র্াণাধীন ভবনগুেলায় aিভযান চালােনা হেব।  

িতিদনi লািফেয় লািফেয় বাড়েছ েড  েরাগীর সংখয্া। বাংলােদেশর েড  পিরি িত uেদব্গজনক বেল জািনেয়েছ িবশব্ সব্া য্ সং া 
(ডি ueiচo)। eখন িতিদন গেড় 311 জেনর েবিশ মানুষ েড  আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হে । e বছর সাত হাজােরর মেতা েড েত 
আ া  েরাগী িচিকৎসা িনেয়েছন। তেব েসামবার 35 ঘ ায় aতীেতর সব েরকড র্ ভ  কের সারােদেশ েড েত আ া  হেয় 514 েরাগী 
হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছ বেল সব্া য্ aিধদফতর সূে  জানা েগেছ।  

e সে  িবেশষ রা বলেছন, eিডস মশা রা া িকংবা েডাবার েনাংরা পািনেত জে  না। e মশা বাসার বারা া বা ছােদ পিরতয্  টায়ার, টব বা 
টয্াি র সব্  পািনেত বংশিব ার কের। তাi eিডস মশা ধব্ংেস সেচতনতা o সতকর্তা েবিশ েয়াজন। িবি  বা eককভােব নয়, সি িলত 
েচ ায় মশার িব ার েরাধ করেত হেব।  

জানা েগেছ, েড মু  শহর গড়েত বািড় বািড় িগেয় eিডস মশার জনন ল ধব্ংেসর uে াগ িনেয়েছ ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশন। e লে য্ 
26 িদেনর িবেশষ কায র্ ম চালু কেরেছ িডeসিসিস। দি েণর 68 oয়ােড র্র 36 হাজার বাসায় পিরদশ র্ক িটম, পির তা িটম o সব্া য্ িটেমর 
িতিনিধরা যােবন। েয বাসায় eিডস মশার লাভ র্া পাoয়া যােব, িতিনিধরা িগেয় তা ধব্ংস করেবন।  

েরকড র্ 514 জন ভিত র্ ॥ গত 35 ঘ ায় িবিভ  হাসপাতােল 514 েড  েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। সব্া য্ aিধদফতর জািনেয়েছ, e সংখয্া েভে েছ 
আেগর সব েরকড র্। eিট েড  আ া  হেয় eকিদেন হাসপাতােল ভিত র্ হoয়া সেব র্া  েরাগীর সংখয্া। েড  আ া  ei 514 েরাগীর মে  512 
জনi ঢাকার হাসপাতালগুেলােত ভিত র্ হেয়েছন।  

সব্া য্ aিধদফতেরর িহসাব aনুযায়ী, ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল 94 জন, ার সিলমু াহ েমিডকয্াল কেলজ o িমটেফাড র্ হাসপাতােল 
49 জন, ঢাকা িশশু হাসপাতােল 23 জন, শহীদ েসাহরাoয়াদ  হাসপাতােল 44 েড  আ া  েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। eছাড়া হিল ফয্ািমিল েরড 
ি েস  েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল 56 জন, শাহবাগ বারেডম হাসপাতােল ৯ জন, রাজারবাগ পুিলশ হাসপাতােল 26 জন, মুগদা েমিডকয্াল 
কেলজ হাসপাতােল 39 জনসহ ঢাকার িবিভ  হাসপাতােল গত 35 ঘ ায় 512 জন ভিত র্ হেয় িচিকৎসা িনে ন।  

দুi িসিটর সব্া য্ কম র্কত র্ােদর হাiেকােট র্ তলব ॥ ঢাকা u র o ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর দুi ধান সব্া য্ কম র্কত র্ােক তলব কেরেছ 
হাiেকাট র্। 36 জুলাi বৃহ িতবার েবলা eগােরাটায় তােদর আদালেত হািজর হেত িনেদ র্শ েদয়া হয়। িবচারপিত তািরক uল হািকম o 
িবচারপিত েমাঃ েসাহরাoয়াদ  সমনব্েয় গিঠত হাiেকাট র্ িডিভশন েব  েসামবার e আেদশ েদয়।  

e সময় আদালত ম  কেরেছ, মশা মারেত পৃিথবীর আর েকান েদেশর হাiেকাট র্ রুল েদয়, eমন নিজর েনi। আদালত শুধু জনগণেক সেচতন 
না কের ঢাকার দুi িসিট কেপ র্ােরশেনর কম র্কত র্ােদর মশা িনধেন কাজ করেতo িনেদ র্শ িদেয়েছ। আদালেত রা পে  শুনািনেত িছেলন সহকারী 
eয্াটিন র্ েজনােরল সায়রা ফাiেরাজ। সায়রা ফাiেরাজ e সময় রাজধানীর দুi িসিট কেপ র্ােরশেনর পে  আদালেত িতেবদন দািখল কের eর 
oপর শুনািন কেরন।  



িতেবদেনর oপর শুনািন কের রা পে র আiনজীবী আদালতেক জানান, মশািনধেন িসিট কেপ র্ােরশন িনয়িমত oষুধ িদে  eবং নাগিরকেদর 
সেচতন কের যাে । আদালত  তুেল বেল, ‘কীভােব oষুধ িদে ন? আমরা িক বাসায় থািক না? মশার েমিশেনর শে  আমােদর কান িক ন  
হেয় েগেছ? eসব েতা আমােদর েদখার কথা নয়। েয oষুধ েদয়, তােত িক কাজ হয়? oষুেধ কাজ হয় না, তা েময়র িনেজi বলেলন। জনগণেক 
সেচতন কের তােদর oপর দািয়তব্ েছেড় িদেল তােদর (িসিট কেপ র্ােরশেনর কম র্কত র্ােদর) কী দািয়তব্? 

জবােব রা পে র আiনজীবী বেলন, িসিট কেপ র্ােরশন সেচতন করার কাজ করেছ। ল, কেলজ, মা াসার টায়াের িকংবা বাসার টেব েযন পািন 
জেম না থােক, েসসব িবষেয় তারা সেচতন কের যাে ন। e সময় আদালত বেল, eসব বেল দায় eিড়েয় যাoয়া যােব না। আপনারা কী কী 
পদে প িনেয়েছন, তা জানান। দািয়তব্ যােদর oপর, তােদর কাজ করেত হেব। মশা িনধেন াশ ে া াম চািলেয় িকছু হেয়েছ? কতজন আ া  
হেয় হাসপাতােল েগেছন, তার ত  িদন, তাহেল বুঝেত পারব, আপনারা কাজ করেছন িক না। আদালত u া কাশ কের আরo বেল, পৃিথবীর 
a  েকান েদেশর হাiেকাট র্ মশা মারেত আেদশ েদয় না। আমােদর তা িদেত হয়। যতi বেলন আর ছিব েদখান, তা িবশব্াসেযাগয্ হেব তখন, 
যখন হাসপাতােল মানুষ যােব না। মশার িবরুে  িচরুিন aিভযান চালান। মশা িনধন িসিরয়াসিল েকন হে  না? বরং েকন আরo বাড়েছ? 

eর আেগ, গত 25 জুলাi সব্ েণািদত eক আেদেশ আদালত বেল, েড -িচকুনগুিনয়াসহ a  মশাবািহত েরাগ িতেরােধ 35 ঘ ার মে  
কায র্করী পদে প িনেত হেব। eকiসে  নাগিরকেদর েড  িচকুনগুিনয়াসহ মশাবািহত েরােগ আ া  হoয়া ব  করেত eবং eিডস মশা িনমূ র্েল 
িববাদীেদর িনি য়তা েকন আiন বিহভূ র্ত হেব না, তা জানেত েচেয় রুল জািরo কের আদালত। আদালেত রা পে  শুনািনেত িছেলন েডপুিট 
eয্াটিন র্ েজনােরল আমাতুল কিরম। িতিন পের সাংবািদকেদর বেলন, আদালত তার আেদেশ েড  o িচকুনগুিনয়া িতেরােধ িক পদে প েনয়া 
হেয়েছ তা eক স ােহর মে  ঢাকা u র o দি ণ িসিটর েময়র, িনব র্াহী কম র্কত র্া, সব্া য্ সিচব, ানীয় সরকার ম ণালেয়র সিচব, সব্া য্ 
aিধদফতেরর মহাপিরচালকেক জানােত িনেদ র্শ িদেয়েছ। 

মশার লাভ র্া েপেলi মািলেকর িবরুে  ব া ॥ eিদেক, েসামবার ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়র েমাহা দ সাঈদ েখাকন হুিঁশয়াির 
u ারণ কের বেলেছন, িনম র্াণাধীন ভবেন পািন জেম থাকার ফেল eিডস মশার লাভ র্া পাoয়া েগেল, েসসব ভবেনর মািলক বা কতৃর্পে র িবরুে  
আiনগত ব া েনয়া হেব। দুপুের ঢাকা িশশু হাসপাতােল ভিত র্ হoয়া েড  েরাগীেদর aব া পিরদশ র্েন eেস িতিন eসব কথা বেলন। িতিন 
জানান, েসামবার েথেকi েমাবাiল েকােট র্র মা েম িনম র্াণাধীন ভবনগুেলায় aিভযান চালােনা হেব।  

িসিভল সাজর্নসহ মৃত দুi ॥ হিবগ  েথেক রিফকুল হাসান েচৗধুরী জানান, পেদা িতর আন -সুফল েকানটাi েদেখ েযেত পারেলন না হিবগে র 
নবাগত িসিভল সাজর্ন ডাঃ েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন হাজরা। মরণ ািধ েড  েকেড় িনল aিভ  e িচিকৎসেকর াণ। রিববার রাত েসায়া 21টার 
িদেক িচিকৎসাধীন aব ায় রাজধানীর েসাহরাoয়াদ  হাসপাতােল িতিন েশষ িনঃশব্াস তয্াগ করেলo রাত 3টার িদেক হাসপাতাল কতৃর্প  
আনু ািনকভােব তা সব্ীকার কের।  

হিবগ  সদর হাসপাতােলর কম র্কত র্া শাহ আলম জনক েক জানান, পেদা িত েপেয় গত ৯ জুলাi ডাঃ শাহাদাৎ হিবগ  িসিভল সাজর্ন িহেসেব 
েযাগদান কেরন। গত 31 জুলাi হিবগে  আসা পািনস দ িতম ী জািহদ ফারুেকর সে  নবীগে র ব াদুগ র্ত eলাকা পিরদশ র্েনo যান 
িতিন। তারপর রিববার সকােল হিবগ  েজলা শাসক কায র্ালেয় aনুি ত মািসক সমনব্য় সভায় েযাগ েদয়ার িকছু সময় পের িতিন aসু  হেয় 
পেড়ন। ত তােক হিবগ  সদর হাসপাতােল ভিত র্ করা হয়।  

েসখােন কতর্ রত িচিকৎসকরা িসিভল সাজর্েনর শরীের েড  জব্েরর ল ণ েপেল eবং aব ার aবনিত ঘটায় তােক তাৎ িণক ঢাকায় ে রণ করা 
হয়। েসাহরাoয়াদ  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aব ায় েসামবার েশষ িনঃশব্াস তয্াগ কেরন aিভ  e িচিকৎসক। মৃতুয্কােল তার বয়স হেয়িছল 
64 বছর। িতিন ীসহ 2 েছেল o 2 েমেয় েরেখ েগেছন।  

eিদেক িকেশারগ  েথেক আমােদর িনজসব্ সংবাদদাতা জানান, েড জব্ের আ া  হেয় িচিকৎসাধীন aব ায় িকেশারগে র েহােসনপুর 
uপেজলায় eক কেলজছাে র মৃতুয্ হেয়েছ। মৃত আল আমীন (28) েহােসনপুর েপৗরসভার 4 নমব্র oয়ােড র্র দি ণ আড়াiবািড়য়া eলাকার 
আবদুস সা ােরর েছেল।  

মৃত আল আমীেনর মামাত ভাi oমর ফারুক জিন জানান, ঢাকার েতজগাঁo পিলেটকিনক iনি িটuেট ভিত র্র জ  িনব র্ািচত হেয়িছেলন আল-
আমীন। েস ঢাকার েবগুনবািড় eলাকায় eকিট ভাড়া বাসায় েড েত আ া  হয়। পের বড় মগবাজার eলাকার eকিট হাসপাতােল দীঘ র্ নয়িদন 
িচিকৎসা হেণর পর রিববার তার মৃতুয্ হয়।  

eিদেক, চ াম েথেক আমােদর াফ িরেপাট র্ার জানান, িচকুনগুিনয়া o েড  িতেরােধ চ াম িসিট কেপ র্ােরশন মহানগরীেত িবেশষ াশ 
ে া াম চািলেয় যাে । মশক িনধেন eবার 3 েকািট টাকার oষুধ িছটােনার িস া  হেয়েছ। eছাড়া iেতামে  ঝুিঁকপূণ র্ eলাকা িচি ত করা 
হেয়েছ। চলিত জুলাi মােস মহানগরীেত 2৯ েড  েরাগী শনা  হেয়েছ। 


