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২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ২০৬৫ জন 

ঢাকায় এডিস মশার ঘনত্ব ৩৬ থেকক থেকে ৪৮৭ 

 

এডিকক থিঙ্গু পরীক্ষার প্রকয়াজনীয় ডককের সংককের মকেই মশাোডিত এ থরাকগ আক্রান্ত িকয় ২৪ ঘণ্টায় দুই িাজাকরর থেডশ মানুষ 

িাসপাতাকে ভডতি িকয়কে 

যাযাডি ডরকপাে ি ঢাকার দুই ডসটি করকপাকরশন এোকায় েষ িা শুরুর আকগ এডিস মশার সংখ্যা যা ডেে, এখন তা থেকেকে ১৩ গুকের 

থেডশ। ফকে স্বাভাডেকভাকেই ঢাকায় থিঙ্গুর প্রাদুভ িাে থেকেকে। স্বাস্থ্য অডিিপ্তকরর সে িকশষ জডরকপ উকে একসকে এই তথ্য। জডরপ 

েেকে, েষ িা শুরুর আকগ ঢাকায় প্রাপ্তেয়স্ক এডিস মশার ঘনত্ব ডেে ৩৬টি। এখন তা থেকে িকয়কে ৪৮৭টি। েষ িার আকগ ৩ মার্ ি থেকক 

১২ মার্ ি পয িন্ত পডরর্াডেত জডরকপ থসই ঘনত্ব ডেে ৩৬টি। আর সে িকশষ জডরপটি িয় ১৭ জুোই থেকক ২৭ জুোই পয িন্ত। ঢাকা দুই 

ডসটির ৯৮টি ওয়াকি ির ১০০টি স্থ্ান থেকক এই জডরকপর নমুনা থনয়া িয়। স্বাস্থ্য অডিিপ্তর পডরর্াডেত জডরকপ থিখা যাকে- শুধু এডিস 

মশার সংখ্যাই নয়, মশার োভ িার ঘনত্ব তুেনামূেকভাকে অকনক থেডশ। অে িাৎ এসে োভ িা থেকক মশা থের িকে আগামী ডিনগুকোকত 

মশার সংখ্যা আরও অকনক থেকে যাকে। গকেষোয় অডিকাংশ এডিস মশার োভ িা পাওয়া থগকে পডরতযক্ত োয়াকর জকম োকা 

পাডনকত, পস্নাডস্টককর রাকম, োেডত, থখাো ট্াংক ও ফুকের েকে। স্বাস্থ্য অডিিপ্তকরর কডমউডনককেে ডিডজজ ককরাে (ডসডিডস) 

ডেভাগ েেকে, প্রাপ্তেয়স্ক মশা ও এডিস মশার োভ িার সংখ্যা অকনক থেকেকে। তাই থিঙ্গুর থরাগীর সংখ্যাও থেকেকে। স্বাস্থ্য 

অডিিপ্তকরর কম িকতিারা েেকেন, এডিস মশা োেকে এোই জডরকপ থিখা যাকে। সািারেত থসকেম্বর পয িন্ত এডিস মশার কারকে 

থিঙ্গুর প্রাদুভ িাে োকক। এডিস মশা কতো ডনয়ন্ত্রকে আসকে তা ডনভ ির করকে ডনয়ন্ত্রেমূেক কম িকান্ড, মানুকষর সকর্তনতা, ওষুি 

ডেোকনার ওপর। থিঙ্গু পডরডস্থ্ডত শুধু োংোকিকশই ভয়ােি িয়ডন, এডশয়ার ডেডভন্ন থিকশও থেকেকে থিঙ্গুর প্রককাপ। ইউকরাডপয়ান 

থসন্টার ফর ডিডজজ ডপ্রকভনশন অযান্ড ককরাকের ডিসাকে, থিঙ্গুর পডরডস্থ্ডত খারাপ িকয়কে পাডকস্তান, থনপাে, শ্রীেঙ্কা, মােদ্বীপ, 

মােকয়ডশয়া, োইল্যান্ড, ককম্বাডিয়া, োওস, ডফডেপাইন, ডসঙ্গাপুর এেং ডভকয়তনাকমও। ডেগত ককয়ক েেকরর ডিসাকে থিখা থগকে, 

েেকরর আগস্ট-থসকেম্বর-অকটােকর থিঙ্গুর প্রককাপ থেডশ োকক। এরই মকে সরকাডর ডিসাকে এ েের জুোই মাকস আকগর সে থরকি ি 

থভকে িাসপাতাকে ভডতি থরাগী ডেে ১৫ িাজার ৬৫০। ২০১৮ সাকে সারা েেকর থিঙ্গু আক্রান্ত থরাগী ডেে ১০ িাজার ১৪৮। মৃতুু্যর 

সংখ্যাও গত েেকরর তুেনায় থেডশ। সরকাডর-থেসরকাডর িাসপাতাকের িাডয়ত্বশীে কম িকতিা ও থরাগীর স্বজনকির কো েকে প্রেম 

আকো এ েের ৮৫ জকনর মৃতুু্যর খের থজকনকে। যডিও সরকাডর ডিসাকে মৃতুু্য ১৮ জকনর। স্বাস্থ্য অডিিপ্তকরর থিেে ইমাকজিডি 

অপাকরশনস থসন্টার ও ককরাে রুম েেকে, দুই ডিকনর ব্যেিাকন সারা থিকশ থিঙ্গুর আক্রান্ত ব্যডক্তর সংখ্যা আোরও োেকে। গত 

বৃিস্পডতোর আক্রান্ত ব্যডক্তর সংখ্যা ডেে ১ িাজার ৭১২। পরডিন তা ককম ১ িাজার ৬৮৭ িয়। শডনোর ডকছুো ককম আক্রান্ত ব্যডক্তর 

সংখ্যা ১ িাজার ৬৪৯। গত ২৪ ঘণ্টায় থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত িকয় িাসপাতাকে নতুন ভডতি িকয়কে ১ িাজার ৮৭০ জন। সে ডমকে এ পয িন্ত 

িাসপাতাকে ভডতি িকয়কে ২৪ িাজার ৮০৪ জন। এর মকে ৭ িাজার ৩৯৮ জন েতিমাকন ভডতি আকে। ২৪ ঘণ্টায় দুই িাজাকরর থেডশ 

থরাগী িাসপাতাকে এডিকক থিঙ্গু পরীক্ষার প্রকয়াজনীয় ডককের সংককের মকেই মশাোডিত এ থরাকগ আক্রান্ত িকয় ২৪ ঘণ্টায় দুই 

িাজাকরর থেডশ মানুষ িাসপাতাকে ভডতি িকয়কে। স্বাস্থ্য অডিিপ্তকরর থিেে ইমাকজিডি অপাকরশনস থসন্টার ও ককরাে রুকমর তথ্য 

অনুযায়ী, থরােোর সকাে ৮ো থেকক থসামোর সকাে ৮ো পয িন্ত সমকয় থমাে ২০৬৫ জন থিঙ্গু ডনকয় থিকশর ডেডভন্ন িাসপাতাকে 

থগকেন। মাকে দুডিন নতুন থরাগী ভডতির সংখ্যা ডকছুো কমকেও থরােোর থেকক এই িারা আোর োেডতর ডিকক যায়। শডনোর সকাে 

৮ো থেকক থরােোর সকাে ৮ো পয িন্ত থমাে ১৭১২ জন িাসপাতাকে ভডতি িয়। থিঙ্গু আতকঙ্ক ঢাকার িাসপাতােগুকোকত এই থরাগ 

পরীক্ষার ডিডেক পোয় থিঙ্গুর পরীক্ষার জন্য প্রকয়াজনীয় ডককের সংকে থিখা ডিকয়কে োজাকর, িামও থেকেকে ককয়ক গুে। থকাকনা 

থকাকনা থেসরকাডর িাসপাতাে থিঙ্গু পরীক্ষা েন্ধ ককর ডিকয়কে েকেও অডভকযাগ পাওয়া থগকে। এই অেস্থ্ায় থরােোর স্বাস্থ্য অডিিপ্তর 

থেকক অনুকরাি করা িকয়কে ডর্ডকৎসককর পরামশ ি োো থিঙ্গুর পরীক্ষা না করাকত। স্বাস্থ্য অডিিপ্তকরর তথ্য অনুযায়ী, র্েডত েের এ 

পয িন্ত থমাে ২৭ িাজার ৪৩৭ জন থিঙ্গুকত আক্রান্ত িকয় িাসপাতাকে ভডতি িকয়কে। তাকির মকে ১৯ িাজার ৭৬১ জন ডর্ডকৎসা থশকষ 



সুস্থ্ িকয় োডে ডফকরকে। থমাে ৭ িাজার ৬৫৮ জন এখকনা ডর্ডকৎসািীন। এর মকে রাজিানীর ৩৮টি সরকাডর ও থেসরকাডর 

িাসপাতাকে ভডতি আকে ৪ িাজার ৯৬২ জন থিঙ্গু থরাগী। আর ঢাকার োইকরর ডেডভন্ন থজোয় ভডতি আকে ২ িাজার ৬৯৬ জন। ২৪ 

ঘণ্টায় ভডতি িওয়া ২০৬৫ জন নতুন থরাগীর মকে ঢাকার ডেডভন্ন িাসপাতাকে ১ িাজার ১৫৯ জন এেং রাজিানীর োইকর সারা থিকশ 

৯০৬ জন ডেডভন্ন িাসপাতাকে ডর্ডকৎসািীন। এর আকগর ২৪ ঘণ্টায় এক িাজার ৮৭০ জন থরাগী থিকশর ডেডভন্ন িাসপাতাকে ভডতি িয়, 

তাকির মকে, রাজিানীকত এক িাজার ৫৩ জন এেং রাজিানীর োইকর সারা থিকশ ৮২১ জন। অে িাৎ, ঢাকার পাশাপাডশ ঢাকার 

োইকরও নতুন আক্রাকন্তর সংখ্যা োেকে। পুকরা জুোই মাকস সারা থিকশ ১৬ িাজার ২২৩ জন থিঙ্গু আক্রান্ত িকয় িাসাপাতাকে ভডতি 

িকয়ডেে। আর আগস্ট মাকসর প্রেম র্ার ডিকনই িাসপাতাকে থগকে ৯ িাজার ৬ জন থিঙ্গু থরাগী। থিঙ্গুকত আক্রান্ত িকয় থমাে ১৮ 

জকনর মৃতুু্যর তথ্য এ পয িন্ত ডনডিত ককরকে স্বাস্থ্য অডিিপ্তর, যডিও গেমােকমর খেকর মৃতুু্যর সংখ্যা ককয়কগুে থেডশ। রাজিানীর 

োইকর ঢাকা ডেভাকগর থজোগুকোকতই সেকর্কয় থেডশ থিঙ্গু থরাগী শনাক্ত িকয়কে। গত ২৪ ঘণ্টায় এসে থজোর িাসপাতােগুকোকত 

থিঙ্গু ডনকয় ভডতি িকয়কেন ২২১ জন এোো র্ট্টগ্রাম ডেভাকগ ১৮০ জন, খুেনা ডেভাকগ ১৫০ জন, রাজশািী ডেভাকগ ১১২ জন, েডরশাে 

ডেভাকগ ৯৯ জন, ময়মনডসংি ডেভাকগ ৬১ জন, রংপুর ডেভাকগ ৪৭ জন এেং ডসকেে ডেভাকগ ৩৬ জন নতুন থরাগী ভডতি িকয়কে 

িাসপাতাকে। থিঙ্গুকত অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃতুু্য থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত িকয় রাজিানীকত ডর্ডকৎসািীন অেস্থ্ায় অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর মৃতুু্য 

িকয়কে। শারডমন আরা শাপো (৩২) আেিাওয়া অডিিপ্তকরর উপ-পডরর্ােক এককএম নাজমুে িককর স্ত্রী। ডতডন জয়পুরিাে থপৌরসভার 

শাডন্তনগর এোকার মৃত আব্দুস সাোকমর থমকয়। থসামোর থভার সাকে ৫োয় শিীি থসািরাওয়ািী থমডিকযাে ককেজ িাসপাতাকের 

তার মৃতুু্য িয় েকে জাডনকয়কেন িাসপাতাকের পডরসংখ্যান কম িকতিা এস এ এম কামরুজ্জামান। থিঙ্গুকত আক্রান্ত শারডমনকক 

জয়পুরিাে থেকক ঢাকায় একন থরােোর সকাে সাকে ১১োয় থসািরাওয়ািী িাসপাতাকে ভডতি করা িয়। অেস্থ্ার অেনডত িকে ডেকাকে 

তাকক ডনডেে পডরর্য িা থককে (আইডসইউ) স্থ্ানান্তর করা িয়। আেিাওয়া অডিিপ্তকরর থজযষ্ঠ আেিাওয়াডেি ওমর ফারুক জানান, 

একটি প্রডশক্ষে কম িশাোয় অংশ ডনকত ডতন ডিন আকগ িডক্ষে থকাডরয়া যান নাজমুে। তার আকগ স্ত্রী ও থেকেকক োডেকত থরকখ 

আকসন। থসামোরই ডতডন থিকশ ডফরকেন। শারডমকনর ভাই জহুরুে ইসোম েকেন, শারডমন সাত মাকসর অন্তঃসত্ত্বা ডেকেন। মঙ্গেোর 

ডতডন ঢাকা থেকক জয়পুরিাকে তার োসায় যান। শুক্রোর দুপুকর শারডমকনর জ্বর শুরু িকে তাকক জয়পুরিাে থজো আধুডনক 

িাসপাতাকে ভডতি করা িয়। উন্নত ডর্ডকৎসার জন্য শডনোর রাকত তাকক ঢাকায় থনয়া িয়। থিঙ্গুকত ঢাকা থমডিকককে ডককশাকরর মৃতুু্য 

থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত িকয় ঢাকা থমডিককে ককেজ িাসপাতাকে এক ডককশাকরর মৃতুু্য িকয়কে। থরােোর রাকত ডর্ডকৎসািীন অেস্থ্ায় তার 

মৃতুু্য িয়। ডককশাকরর নাম থমা. িাসান। তার েয়স ১৪ থেকক ১৫ েের। গত শডনোর রাকত ওই ডককশার জ্বর ডনকয় ঢাকা থমডিককে 

ককেজ িাসপাতাকে ভডতি িয়। িাসাকনর োডে থভাোয়। থস ঢাকার ডখেগাঁওকয় োকত। ঢাকা থমডিককে ককেজ িাসপাতাকের সিকারী 

পডরর্ােক (প্রশাসন) িা. নাডসর উদ্দীন এ তকথ্যর সতযতা ডনডিত ককরন। এ ডনকয় ঢাকা থমডিককে ককেজ িাসপাতাকে এখন পয িন্ত 

থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত িকয় মারা থগে ১৩ জন। থসামোর সকাে পয িন্ত ১৮৩ জন থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত থরাগী এখাকন ভডতি আকে। মািারীপুকর 

থিঙ্গু আক্রান্ত একজকনর মৃতুু্য মািারীপুকর থিঙ্গুকত আক্রান্ত িকয় আরও একজকনর মৃতুু্য িকয়কে েকে ডর্ডকৎসক জাডনকয়কেন। থজোর 

?ডশের্র উপ?থজো স্বাস্থ্য ও পডরোর পডরকল্পনা কম িকতিা ডর্ডকৎসক থমাকা?থদ্দস শা?ডিন েকেন, থরােোর রাত ১োর ডিকক তাকির 

স্বাস্থ্য কমকপস্নকে ডরপন িাওোিার (৩২) নাকম এই ব্যডক্ত মারা যান। এই ডনকয় মািারীপুকর থিঙ্গুকত আক্রান্ত িকয় পাঁর্জকনর মৃতুু্য 

িে েকে ডসডভে সাজিন জাডনকয়কেন। ডরপন ডশের্র উপকজোর সন্নযাসীরর্র ইউডনয়কনর রাজারর্র গ্রাকমর িাডেবুর রিমান 

িাওোিাকরর থেকে। ঢাকার একটি থপাশাক কারখানায় র্াকডর করকতন ডতডন। ডর্ডকৎসক থমাকা?থদ্দস ে?থেন, 'থিঙ্গুকত আক্রান্ত 

রপন ৩ আগস্ট ঢাকা থেকক োডে আকসন। ওই ডিন স্বাস্থ্য কমকপস্নকে জরুডর ডেভাকগ ডর্ডকৎসা ডনকয় র্কে যান। পরডিন আোর স্থ্ানীয় 

পাচ্চর প্রাইকভে ডিডনকক ডর্ডকৎসা থনন। থরােোর রাকত গুরুতর অসুস্থ্ িকে তাকক স্বাস্থ্য কমকপস্নকে ভডতি করা িয়। ডর্ডকৎসািীন 

অেস্থ্ায় রাত ১োর ডিকক মারা যান।' থোয়ােমারীর র্তুে ি থেডে োত্রীর মৃতুু্য ফডরিপুকরর থোয়ােমারীকত থিঙ্গুজ্বকর আক্রান্ত স্কুেোত্রী 

অথে সািা (১১) থসামোর সকাকে ঢাকায় ডর্ডকৎসািীন অেস্থ্ায় মারা থগকে েকে জানা থগকে। থস থোয়ােমারী থপৌর সিকরর 

কামারগ্রাকমর কানাই সািার থমকয় এেং ডনউ মকিে ডপ্রকযাকিে স্কুকের র্তুে ি থেডের োত্রী। থোয়ােমারী োজাকরর স্বে ি ব্যেসায়ী 

সডমডতর সািারে সম্পািক মিন িাস জানান, অথে সািা গত ৬-৭ ডিন যােৎ জ্বকর ভুগডেে, প্রেকম স্থ্ানীয় িাক্তার থিখাকনা িকয়কে। 

থরােোর তাকক ফডরিপুর থমডিককে ককেজ িাসপাতাকে ডনকয় থগকে থসখান থেকক ঢাকায় পাোকনা িয়। ঢাকার িানমডন্ড ৭নং থরাকি 

আকনায়ারা প্রাইকভে িাসপাতাকে ডর্ডকৎসািীন অেস্থ্ায় থসামোর সকাকে থস মারা যায়। কানাই সািার ডতন থমকয়র মকে থস ডদ্বতীয়। 

কানাই সািা ঢাকায় জুকয়োডর ব্যাকগর ব্যেসা ককরন। 

 


