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এক দিনে রেকর্ ড ১৮৭০ রেোগী সোতজনেে মৃত্যু 

রর্ঙ্গু জ্বনে আক্রোন্ত ও মৃনতে সংখ্যো রেনেই চনেনে। গত ২৪ ঘণ্টোয় েত্যে কনে আেও এক হোজোে ৮৭০ জে রর্ঙ্গু আক্রোন্ত হোসপোতোনে 

ভদতড হনয়নেে। এে মনে ঢোকোয় এক হোজোে ৫৩ জে এেং সোেোনিনে ৮১৭ জে হোসপোতোনে ভদতড হনয়নেে। এ দহসোনে ঢোকো ও গ্রোনম 

প্রোয় সমোে পদেমোণ মোনুষ আক্রোন্ত হনেে। ঢোকোনকদিক এই রেোগটিে আতঙ্ক এখে সে ডত্রই েদেনয় পনেনে। গতকোে রেোেেোেও 

সোতজনেে মৃত্যু হনয়নে। চেদত েেে আক্রোনন্তে সংখ্যো ২৫ হোজোে ছুঁইছুঁই কেনে। গতকোে চেদত েেনে এক দিনে রেকর্ ডসংখ্যক 

রেোগী হোসপোতোনে ভদতড হনয়নেে।  

 

স্বোস্থ্ু অদিিপ্তনেে রহেথ ইমোনজডদি অপোনেেি রসন্টোে অুোন্ড কনরোে রুনমে তথ্য অনুযোয়ী, চেদত েেে এ পয ডন্ত সোেোনিনে ২৪ 

হোজোে ৮০৪ জে আক্রোন্ত হনয়নেে। তোনিে মনে েোজিোেীনত ১৯ হোজোে ৮১ জে আক্রোন্ত হনয়নেে। এ েোেো সোেোনিনে ৫ হোজোে ৭২৩ 

জে আক্রোন্ত হনয়নেে। স্বোস্থ্ু অদিিপ্তনেে দহসোনে এ পয ডন্ত মোত্র ১৮ জনেে মৃত্যু হনয়নে। তনে দেদভন্ন হোসপোতোে সূত্র েেনে, গতকোে 

আেও সোতজনেে মৃত্যু হনয়নে। েোজিোেীে স্কয়োে হোসপোতোনে পুদেনেে অদতদেক্ত মহোপদেিে ডক েোহোবুদ্দীে রকোনেেীে স্ত্রী সসয়িো 

আক্তোে, দমটন োর্ ড হোসপোতোনে রে োেী রেগম এেং ঢোকো দেশু হোসপোতোনে আেভী েোনম এক দেশু, জোপোে-েোংেোনিে রেন্ডদেপ 

হোসপোতোনে ইনর্ে কনেনজে েোত্রী েোন্তো েোনম একজে, ঢোকো রমদর্নকে কনেজ হোসপোতোনে েেদসংিীে মনেোহেিীে স্নোতনকে েোত্রী 

দিপোেী আক্তোে, খুেেো রমদর্নকে কনেজ হোসপোতোনে মদজডেো রেগম ও রূপসো উপনজেোয় মঞ্জুে রেনখে মৃত্যু হনয়নে। এ দেনয় মৃনতে 

সংখ্যো ৬৯ জনে িাঁেোে। 

 

স্বোস্থ্ু অদিিপ্তনেে রহেথ ইমোনজডদি অপোনেেি রসন্টোে ও কনরোে রুনমে তথ্য অনুযোয়ী, সেকোদে হোসপোতোনেে মনে রর্ঙ্গু আক্রোন্ত 

সেনচনয় রেদে রেোগী ঢোকো রমদর্নকে কনেজ ও হোসপোতোনে দচদকৎসোিীে আনেে। গতকোে দেনকে ৫টো পয ডন্ত ঢোনমক হোসপোতোনে 

দুই হোজোে ৯২৮ জনেে মনে ৬৯৭ রেোগী ভদতড দেনেে। দমটন োনর্ ড ৪২৮ জে, ঢোকো দেশু হোসপোতোনে ১৪৮ জে, রসোহেোওয়োিীনত 

৩৬৯ জে, হদে  ুোদমদেনত ৭৪ জে, েোেনর্নম ৬৩ জে, দেএসএমএমইউনত ১৬৩ জে, পুদেে হোসপোতোনে ১৪৫ জে, মুগিো 

হোসপোতোনে ৩৮০ জে, দেদজদে হোসপোতোনে ২৮ জে, সদিদেত সোমদেক হোসপোতোনে ১৮৩ জে, কুদম ডনটোেোয় ৩১৯ জে ভদতড 

েনয়নেে। এ েোেো ৩৬ রেসেকোদে হোসপোতোনে এক হোজোে ৮৭২ জে দচদকৎসোিীে। 

 

সোেোনিনেে দচত্র :েোজিোেীে েোইনে ঢোকো দেভোনগে দেদভন্ন রজেোয় ৪৪৩ জে, ময়মেদসংহ দেভোনগ ২৬৪ জে, চট্টগ্রোম দেভোনগ ৪১৬ 

জে, খুেেো দেভোনগ ৪২১ জে, েোজেোহী দেভোনগ ৩৪২ জে, েংপুে দেভোনগ ২১৫ জে, েদেেোে দেভোনগ ২২৯ জে এেং দসনেট দেভোনগ 

৯৯ জে রজেো ও উপনজেোে দেদভন্ন সেকোদে হোসপোতোনে দচদকৎসো দেনেে। 

 

 

 


