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িবিভ  eলাকায় aপির ার বজর্য্ ূেপ থাকা ডােবর েখাসা, টায়ার, িবিভ  ধরেনর পাে র (যার েভতর পািন জেম থাকেত স ম) েভতর 
eিডেসর লাভ র্া েপেয়িছ। 

জানেত চাiেল সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ কােলর ক েক বেলন, ‘মশা িনয় েণর কাজ 
আমােদর নয়, আমরা েড  িনয় েণ যা যা করণীয় সব িকছু করিছ রাত-িদন eক কের। আনু ািনকভােব সব্া য্গত জরুির aব া 
েঘাষণ করা না হেলo সািব র্ক ব াপনা চলেছ জরুির পিরি িত েমাকােবলার আদেলi। আর eর পাশাপািশ আমরা আমােদর 
কীটত িবদেদর মােঠ নািমেয় মশার জনন পিরি িত পয র্েব ণ কের থািক। যার ফলাফল ধের আমরা েকান eলাকায় েড র 
পিরি িত কী তা িনরূপেণর েচ া কের থািক eবং িসিট করেপােরশনেকo ত  িদেয় সহায়তা কের থািক, যােত তারা েস aনুসাের 
a ািধকার িভি েত কাজ করেত পাের।’ 

u ূত পিরি িতর মুেখ গতকাল সব্া য্ aিধদ র েথেক সাকু র্লার জাির কের বলা হেয়েছ, াiেভট হাসপাতাল-ি িনক-ডায়াগনি ক 
ােব েড র eনeস-2 পরী ার িফ 611 টাকার oপের েনoয়া যােব না। eকi সে  আiিজeম o আiিজিজ আলাদাভােব eকিট 

িকংবা দুিট যু ভােবo 611 টাকার েবিশ েনoয়া যােব না। eর পাশাপািশ িসিবিস পরী াo সেব র্া  511 টাকা পয র্  েনoয়া যােব। 
গতকাল e সাকু র্লার জািরর আেগ েবসরকাির হাসপাতােলর িতিনিধেদর সে  জরুির ƣবঠক কের সব্া য্ aিধদ র। পের েমিডিসন 
িবেশষ েদর িনেয় আলাদা ƣবঠেক েড র িচিকৎসার িবষেয় নানা িদক আেলাচনা করা হয়। eকi িদেন েমিডকয্াল কেলেজর 
a েদর িনেয় eক ƣবঠক কের আগামী 2  আগ  সব েমিডকয্াল কেলেজর ছা -ছা ীেদর েড  িতেরােধ সেচতনতামূলক 
চারণার জ  মােঠ নামােনার িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। a িদেক েড র িতেষধেকর aনুেমাদন েদoয়া eবং eর স া তা 

যাচাiেয় আেরা ভােলাভােব কাজ করার জ  oi oষুেধর তকারী িত ানেক তািগদ েদoয়া হেয়েছ। 

সরকাির হাসপাতােল েড র সব পরী া ি  করার িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। গতকাল রিববার িবেকল েথেকi ei িনেদ র্শনা কায র্কর 
করা হেয়েছ। a িদেক সরকাির হাসপাতালগুেলােত ালiন-oষুধসহ েড  িচিকৎসায় আনুষি ক সব িকছু হাসপাতাল েথেক িবনা 
মূে  েড  েরাগীেদর জ  ব া করা িনেদ র্শ েদoয়া হেয়েছ। e বাবদ য় িবেশষ খাত েথেক aনুেমাদেনর সুেযাগ েদoয়া আেছ 
বেল িতিন জানান। পাশাপািশ েড  িচিকৎসা ব াপনার েয়াজেন িচিকৎসক, নাস র্সহ a া  েয়াজনীয় জনবল বৃি রo িনেদ র্শনা 
েদoয়া হেয়েছ। 

েড  িচিকৎসা, পরী া-িনরী া িফর িনেদ র্শনা o পরী ার মান িঠকভােব সংর ণ হে  িক না তা েদখেত 21 সদে র eকিট মিনটিরং 
িটম মােঠ নামােনা হেয়েছ। 

eিদেক সব্া য্ aিধদ েরর েহলথ iমােজর্ি  aপােরশ  েস ার o কে ালরুেমর দািয়তব্ া  কম র্কত র্া ডা. আেয়শা আ ােরর েদoয়া 
ত  aনুসাের, গতকাল রিববার ঢাকার 26িট েবসরকাির হাসপাতােল েড  আ া  েরাগী ভিত র্ হেয়েছ 337 জন। a িদেক 567 
জন ভিত র্ হেয়েছ ঢাকার আটিট সরকাির হাসপাতােল। eর মে  সবেচেয় েবিশ ঢাকা েমিডকয্ােল 2৯7 জন, শহীদ েসাহরাoয়াদ  
েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল 43 জন, মুগদা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল 78 জন, রাজারবাগ পুিলশ লাiনস হাসপাতােল 32 
জন, িমটেফাড র্ হাসপাতােল 83 জন uে খেযাগয্। আর ঢাকার বাiেরর িবিভ  হাসপাতােল গতকাল নতুন েড  আ া  েরাগী ভিত র্ 
হেয়েছ 252 জন। সব িমিলেয় গতকাল সারা েদেশ েমাট সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল েড  েরাগী ভিত র্ হেয়েছ 935 জন। চলিত 
জুলাi মােসর গত 39 িদেন ভিত র্ হেয়েছ ৯ হাজার 721 জন eবং গত 2 জানুয়াির েথেক সারা েদেশ হাসপাতােল েড  েরাগী ভিত র্ 
হয় 22 হাজার 765 জন। eর মে  আট হাজার 836 জন িচিকৎসা িনেয় বািড় িফেরেছ। বািক দুi হাজার ৯32 জন িবিভ  
হাসপাতােল গতকাল পয র্  িচিকৎসাধীন িছল। (েয কয়িট হাসপাতােলর ত  কে ালরুেম আেস েস িহসাব aনুসাের)। 

 


