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eকiভােব রা
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েড  আ া  
aিধদ েরর হ
তার েকােনা ি
েনi। aথচ সব্
আ া  হেয়ে
 
সব্া য্ aিধদ
তােদর মে  
পাoয়া েগেছ
 
গতকাল েরাব
ত  তুেল ধর
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আ া  o মৃে
aিধদ র েথে

ব আসেছ
2 হাজার 765, 

ায় 

রান ঢাকার সুমনা হ
র ব াপক বরুণ কৃ

ব াপ  েনন। শ
কাশ করেছ, তােত

াজধানীর ধানমি  e
াপক oসমান গিন

কের েকােনা েরাগী 

পান-বাংলােদশ ে
। তেব েবিশর ভাগ

ামলীর ঢাকা েস া
র িসিনয়র কা মার
ন। যােদর aব া খু

eসব েরাগীর ত
হােত আেছ। eর ব
িহসাব েনi। সরক
সব্া য্ aিধদ েরর ত
েছন।  

েরর েহলথ iমােজ
মৃতুয্ হেয়েছ আটজ
। 

ববার সব্া য্ aিধদ
রা হয়। তখন িতিন
ির aব া েঘাষণা ক

েতর সংখয্া সব্া য্ a
েক সব হাসপাতােল

ছ না সব
মৃতুয্ 4৯ 

 
হাসপাতােল 41 জ
কৃ  েপা ার সমক
শ া ফাঁকা না থাক
ত aব  ei হাস

eলাকার 211 শ
িন জানান, িতিদন
তারা ভিত র্ করেত 

িশপ হাসপাতােল
গ েরাগীi আuটেডা

াল i ার াশনাল 
র েকয়ার eি িকuিট
খুব খারাপ থােক, ত

 সব্া য্ aিধদ েরর
বাiের আরo সােড়
কাির হাসপাতােল ে
তািলকায় েরাগীর স

জর্ি  aপােরশনস ে
জেনর। িক  িবিভ

র আেয়ািজত e-স
িন বেলন, পুেরা রাজ
করা হেব না। 

aিধদ র সিঠকভাে
ল িনিদ র্  ফরম পাঠ

ব েরাগী, 

জন েড  েরাগী িচিক
কালেক e ত  জান
কায় েকােনা েরাগী ভ
পাতালিটর নাম েন

ািবিশ  িসিট হাসপ
ন  গেড় 81 েথেক 
পারেছন না। দু-e

লর ব াপক কাo
ডাের িচিকৎসা িনেয়

েমিডেকল কেলজ
uিটভ জুেয়ল েহােস
তােদর ভিত র্ করা হ

রর তািলকায় েনi
ড় িতনশ' েবসরকাি
েড  েরাগীর uপেচ
সিঠক ত  েনi। 

েস ার o কে াল 
 হাসপাতােলর ক

সং া  সংবাদ সে
জধানী েড র ঝুিঁক

েব কাশ করেছ ন
ঠােনা হেয়েছ। হাস

বা বিচ

িকৎসাধীন। 81 শ
ানান। িতিন বেলন
ভিত র্ করা আর স
নi। 

পাতােল গতকাল িব
91 জন েড  আ

eকিট শ া ফাঁকা হ

oসার আহমদ জান
য় চেল যান। িতিদ

জ o হাসপাতােল ব
সন জানান, িতিদন
হয়। a রা িচিকৎ

। েবসরকাির মা  4
ির হাসপাতাল-ি িন
চপড়া িভড়। নািমদ
সংি রা বলেছন,

রুেমর ত  aনুয
কতৃর্পে র সে  কথ

ে লেন সব্া য্ aিধ
কেত রেয়েছ। তেব 

না- সাংবািদকেদর 
সপাতালগুেলা েথেক

29-07

 আরo

শ ার ei হাসপাত
ন, িতিদন ায় e
ব হে  না। সব্া য্

িবেকল 6টা পয র্  
া  েরাগী হাসপা

হেল তখনi নতুন

নান, 81 শ ািবিশ
িদন গেড় 71 েথেক

বত র্মােন 51 জন েড
দন তােদর আuটেড
ৎসেকর ব াপ  

47িট হাসপাতােল
িনেক কতসংখয্ক ে
দািম েবসরকাির a
, oi তািলকার বা

যায়ী, গতকাল পয র্
থা বেল েয ত  প

িধদ েরর মহাপিরচা
িবষয়িট িতিন মহা

র eমন aিভেযােগর
েক পাঠােনা তািলক

7-19 

o ভয়াবহ

তালিটর ায় aেধ র্ক
eকশ' েরাগী হাসপা
য্ aিধদ র েড  জব্

ভিত র্ িছল 54 েরা
পাতােলর আuটেডাে
ন েরাগী ভিত র্র সুেয

িশ  তােদর হাসপাত
ক 81 জন িচিকৎস

ড  জব্ের আ া  
ডার েথেক েড  আ
িনেয় বাসায় েফের

ল ভিত র্ থাকা েরাগীর
েড  আ া  েরাগী

aধ র্শত হাসপাতােল
াiের িতন েথেক চ

র্  22 হাজার 765
পাoয়া েগেছ, তােত

চালক আবুল কালাম
হামাির বেল মানেত

র জবােব মহাপিরচ
কা ধের আ াে র 

হ 

র্কi েড  আ া  ে
পাতােলর আuটেডার
জব্ের আ া  েরাগী

াগী। হাসপাতােলর
াের িচিকৎসা িনেয় 
যাগ েমেল।  

তােল বত র্মােন 26
সা েনন। 

েরাগী ভিত র্ আেছন
আ া  261-311 
রন।  

র তািলকা সব্া য্ 
গী িচিকৎসা িনেয়েছ
লo েকােনা শ া ফ
চার গুণ মানুষ েড

5 জন আ া  হেয়
ত 4৯ জেনর মৃতুয্র

ম আজােদর কােছ 
ত নারাজ। িতিন e-

চালক বেলন, সব্া
িহসাব েদoয়া হেয়

েরাগী। 
ার েথেক 
গীেদর 

র 
চেল 

6 েরাগী 

ন। 
েরাগী 

ছন, 
ফাঁকা 
 

য়েছন। 
র খবর 

eসব 
-o 

য্ 
য়েছ। 



মৃেতর সংখয্া আiiিডিসআর জানােব। 
 
রাজধানীেত সােড় িতনশ'র েবিশ েবসরকাির হাসপাতাল-ি িনক আেছ, সব্া য্ aিধদ েরর তািলকায় েসসব হাসপাতােলর নাম না থাকায় েরাগীর 
সিঠক সংখয্া আসেছ না- eমন ে র জবােব েকােনা ম  কেরনিন মহাপিরচালক। 
 
তেব মৃতুয্র িবষেয় আiiিডিসআর পিরচালক a াপক ডা. মীরজািদ েসি না ে ারা বেলন, েয আটজেনর িবষেয় িনি ত হoয়া েগেছ, সরকাির 
তািলকায় েড  েরাগী িহেসেব তােদরi মৃত েদখােনা হেয়েছ।  
 
গতকাল েরাববার পয র্  4৯ জেনর মৃতুয্র কথা িবিভ  হাসপাতাল কতৃর্প  জািনেয়েছ, aথচ আiiিডিসআর েকন আটজন বলেছ- eমন ে র 
জবােব পিরচালক বেলন, েড েত মৃতুয্র িবষয় শনা  করেত তােদর eকিট কিমিট আেছ। তারা পরী া-িনরী া কের যখন শতভাগ িনি ত হন, 
তখনi েঘাষণা েদoয়া হেয়েছ। কতজেনর িবষেয় পরী া-িনরী া চলেছ, তা জানােত aপারগতা কাশ কের িতিন বেলন, eিট গণমা েম eেল 
জিটলতার সৃি  হেত পাের। সুতরাং শতভাগ িনি ত হেয়i কাশ করা হেব। 
 
ঢাকার েকান হাসপাতােল কত েরাগী :সব্া য্ aিধদ েরর তািলকা aনুযায়ী, ঢাকা েমিডেকেল e পয র্  eক হাজার 997 েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। 
তােদর মে  eক হাজার 457 জন ছাড়প  িনেয়েছন। e ছাড়া িমটেফােড র্ 847 জেনর মে  623, ঢাকা িশশু হাসপাতােল 416 জেনর মে  
321, েসাহরাoয়াদ েত 83৯ জেনর মে  623, হিল ফয্ািমিলেত 876 জেনর মে  669, বারেডেম 288 জেনর মে  249, িবeসeমeমiuেত 
225 জেনর মে  82, রাজারবাগ পুিলশ হাসপাতােল 372 জেনর মে  277, মুগদা হাসপাতােল 574 জেনর মে  33৯, িবিজিব হাসপাতােল 
316 জেনর মে  28৯, সি িলত সামিরক হাসপাতােল 252 জেনর মে  252 জন eবং কুিম র্েটালা হাসপাতােল 97 জেনর মে  97 জন 
ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন।  
 
েবসরকাির হাসপাতােলর মে  বাংলােদশ েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল 572 জেনর মে  426 জন, iবেন িসনায় 412 জেনর মে  354, 
য়াের 478 জেনর মে  411, াবeiড o কমেফােট র্ চারজেনর মে  চারজন, শমিরতায় 65 জেনর মে  65, েস ােল 886 জেনর মে  

782, ি ন লাiেফ 249 জেনর মে  232, iসলামী াংক হাসপাতােল 625 জেনর মে  531, iuনাiেটেড 363 জেনর মে  27৯, িখদমায় 
248 জেনর মে  22, িসরাজুল iসলাম েমিডেকেল 397 জেনর মে  397, aয্ােপােলােত 348 জেনর মে  26৯, আদ্ -দব্ীেন 437 জেনর মে  
331, iuিনভােস র্ল েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল 266 জেনর মে  215, িবআরিবেত 228 জেনর মে  227, আজগর আলীেত 326 জেনর 
মে  325, u রা আধুিনক েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল 2৯6 জেনর মে  2৯6, সালাuি ন হাসপাতােল 425 জেনর মে  36৯, পপুলাের 
411 জেনর মে  371 eবং আেনায়ার খান মডােন র্ 34 জেনর মে  34 জন ছাড়প  িনেয় হাসপাতাল েছেড়েছন। সব্া য্ aিধদ েরর িহসাব 
বলেছ, রাজধানীর িবিভ  হাসপাতােল eখন মা  দুi হাজার 74৯ েড  েরাগী ভিত র্ আেছন। e ছাড়া ঢাকার বাiের চ ােম 262 জন, খুলনায় 
28৯, রাজশাহীেত 248, বিরশােল 46, িসেলেট 24 জনসহ েমাট 722 জন েড  আ া  হেয়েছন। তােদর মে  393 জন ভিত র্ আেছন।  
 
'জরুির েহলথ aব া েঘাষণার মেতা পিরি িত হয়িন' :u ূত পিরি িতেত গতকাল েরাববার িবেকেল সব্া য্ aিধদ েরর সে লন কে  সংবাদ 
সে লন ডােকন মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। েড  পিরি িত েয পয র্ােয় েপৗেঁছেছ, তােত eেক মহামাির িকংবা জরুির 
aব া েঘাষণা করা হেব িক-না সাংবািদকেদর eমন ে র জবােব িতিন বেলন, েড  পিরি িত েয aব ায় আেছ, তােত মহামাির বলার মেতা 
িকছু হয়িন। কেয়ক িদেনর মে  েরাগীর সংখয্া কমেব বেল আশা কির। e ছাড়া জরুির aব া জাির করার মেতাo িকছু হয়িন। সব হাসপাতােল 
েড  েরাগীেক সহায়তার জ  েড  চালু করা হেয়েছ। সব্া য্ aিধদ র েথেক 21িট া মাণ েমিডেকল িটম গঠন করা হেয়েছ। তারা িবিভ  
হাসপাতাল পিরদশ র্ন করেবন eবং েরাগীর েসবা েদেবন। কেয়কিট হাসপাতােল শ াসংখয্া বাড়ােনার িস া  হেয়েছ। eকi সে  কেয়কিট 
হাসপাতােল েড  েরাগী ভিত র্র িবষেয় িস া  হেয়েছ। আশা কির, পিরি িত িনয় েণ আসেব। 
 
তেব রাজধানী েড  েরাগীর জ  ঝুিঁকপূণ র্ হেয় uেঠেছ সব্ীকার কের ডা. আজাদ বেলন, সব্া য্ ম ণালয় o aিধদ েরর প  েথেক েড  ঝুিঁকপূণ র্ 
eলাকা িচি ত করেত eকিট জিরপ করা হেয়েছ। েসিট গত শিনবার েশষ হেয়েছ। কেয়ক িদেনর মে i পূণ র্া  িতেবদন আসেব।  
 
eিডস মশাবািহত েড  িতেরােধ আগাম িতেষধক িহেসেব ভয্াকিসন কায র্ ম পিরচালনার িচ াভাবনা েনi জািনেয় িতিন বেলন, ভিব েত 
েদশ-িবেদেশর ভয্াকিসন িবেশষ েদর পরামেশ র্ জাতীয় িটকাদান স সারণ কম র্সূিচেত েড  ভয্াকিসন a ভুর্  করা হেত পাের।  
 
েরকড র্সংখয্ক আ া  :েহলথ iমােজর্ি  aপােরশনস েস ার o কে াল রুেমর ত  aনুযায়ী, গতকাল নতুন কের 935 জন আ া  হেয়েছন। 
e িনেয় চলিত বছর েরকড র্সংখয্ক 22 হাজার 765 জন েড েত আ া  হেয়েছন। গত 2৯ বছেরর iিতহােস আর কখনo eত সংখয্ক মানুষ 
আ া  হয়িন। তােদর মে  4৯ জেনর মৃতুয্ হেয়েছ। 


