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একদিনে ৯ জনের মৃত্যু 

ককে বাড়নে প্রাণহাদে? 

ফদরি উদিে আহনেি | ৭ আগস্ট ২০১৯, বুধবার  

 

স্বজনের আহাজাদর 

প্রদিদিেই বাড়নে কেঙ্গু আক্রানের সংখ্যা। বাড়নে মৃত্যু। এ পর্ যে মৃনির সংখ্যা এক শ’ ছুঁই ছুঁই। করাগী দেনে দহেদশে খানে সরকাদর-

কবসরকাদর হাসপািাল। সংদিষ্ট দবভাগ ও সরকানরর কড়া েজরিাদরর েনেও এনিা প্রাণহাদে ককে? এেে প্রনে দবনশষজ্ঞরা বলনেে, 

এবানরর কেঙ্গুর ধরণ দভন্ন। িাই আক্রােনির বাঁচানি হাসপািাল ব্যবস্থাপোে পদরবিযে আেনি হনব। গিানুগদিক দচদকৎসাে 

প্রাণহাদণ করাধ করা র্ানব ো। একইসনে কেঙ্গু সোক্ত হনল দ্রুি দচদকৎসার ব্যবস্থা করনি হনব।  

অনেক করাগী এক হাসপািাল কেনক অন্য হাসপািানল ছটনেে। এনি িার অবস্থার অবেদি হনে। দচদকৎসাে কেি হনে। এেে 

পদরদস্থদিনি মৃত্যুর ঘটোও ঘটনে। গিকাল পর্ যে কেঙ্গুনি আক্রাে হনে ২৩ জনের মৃত্যু হনেনে বনল স্বাস্থু অদধিপ্তর জাোনলও 

কবসরকাদর দহনসনব এ সংখ্যা ৯০ োদড়নেনে। প্রদিদিেই বাড়নে মৃত্যু। এনি আিঙ্ক েদড়নে পনড়নে চারদিনক।  

 

এদিনক রাজধােীসহ সারানিনশ কেঙ্গু জ্বনর আক্রাে হনে গি ২৪ ঘণ্টাে ২ হাজার ৩৪৮জে করাগী হাসপািানল ভদিয হনেনেে। র্া গি 

কনেক দিনের ২৪ ঘণ্টার করকে যনক অদিক্রে কনরনে। শুধুোত্র ঢাকানিই এক হাজার ২৮৪ জে করাগী এবং ঢাকার বাইনর এক হাজার 

৬৪ জে ভদিয হনেনেে দবদভন্ন হাসপািাল ও দিদেনক। গি ২৪ ঘণ্টার দহসানব ঘণ্টাে ভদিয হনেনেে প্রাে ৯৮ জে। স্বাস্থু অদধিপ্তনরর 

কহলে ইোনজযদি অপানরশেস কসন্টার ও কনরাল রুে কেনক এ িথ্য জাো কগনে। সরকাদর দহসানব এ পর্ যে কেঙ্গুনি আক্রাে হনে 

হাসপািানল ভদিয হনেনেে ২৯ হাজার ৯১২ জে। কবসরকাদর দহসানব এ সংখ্যা আরও কনেকগুণ কবদশ  বনল দবনশষজ্ঞরা জাদেনেনেে। 

গিকালও ঢানেক হাসপািানল দিেজে ও অন্যান্য হাসপািানল আরও দিেজে সহ সারা কিনশ েেজে কেঙ্গুনি আক্রাে হনে োরা 

কগনেে।  

 

এনির েনে ঢাকাে দুই োরী ও দিে পুরুষ, দিোজপুনর এক দকনশার এবং রংপুর ও চাঁিপুনর একজে কনর দশশু রনেনে। কেঙ্গু জ্বনর 

আক্রাে হনে ঢাকা কেদেনকল কনলজ হাসপািাল দচদকৎসাধীে দিে জনের মৃত্যু হনেনে বনল হাসপািানলর সহকারী পদরচালক 

কোহাম্মি োদসর উদিে  গণোেেনক জাদেনেনেে। এরা হনলে-ফদরিপুনরর হাদববুর রহোে (২১) োদেকগনের দশবালে উপনজলার 

কিত্যোধারা গ্রানের কৃষক আেজাি েণ্ডল (৫২) ও চাঁিপুনরর হাজীগনের আহনেিপুনরর বাদসন্দা েনোোরা কবগে (৭২)। এদিনক 

স্বােী-সোে দেনে কিনশ কবড়ানি এনস কেঙ্গুি আক্রাে হনে ঢাকার আনোোর খাে েোে য হাসপািানল োরা র্াে ইিাদল প্রবাসী হাফসা 

দলদপ (৩৪)। ওই োরী চার দিে ধনর কসখানে দচদকৎসাধীে দেনলে। আইদসইউনি োকা অবস্থাে কসােবার রানি িার মৃত্যু হে। 

রাজধােীর মুগিা কজোনরল হাসপািানল কেঙ্গুনি আক্রাে হনে এক দশশুর মৃত্যু হনেনে।  

 

অদধিপ্তনরর পদরসংখ্যাে অনুসানর, আগস্ট োনসর ৬ দিনেই ভদিয হনেনেে ১১ হাজার ৪৫১ জে। গি জুলাই োনস কেঙ্গুনি আক্রাে 



হনে ভদিয হে ১৬ হাজার ২৫৩ জে। এই সংখ্যা জুে োনস দেল এক হাজার ৮৮৪ জে। কে োনস ১৯৩ জে। এ পর্ যে সুস্থ হনে বাদড় 

দফনরনেে ২১ হাজার ৯২১ জে। বিযোনে ভদিয আনেে ৭ হাজার ৯৬৮ জে। স্বাস্থু অদধিপ্তনরর িথ্য েনি, এদপ্রনল দুইজে, জুনে 

দিেজে, জুলাই োনস ১৫ জে এবং আগনস্ট দিেজে োরা কগনে। 

কেঙ্গু আক্রাে হনে দিে দিে মৃনির সংখ্যা বাড়নেই। ককে ? এ  দবষনে কো হে কিনশর কনেজে দবনশষনজ্ঞর সনে। 

আইইদেদসআর’র (নরাগিত্ত্ব, করাগ দেেন্ত্রণ ও গনবষণা প্রদিষ্ঠাে) সানবক পদরচালক  অোপক ে. োহমুদুর রহোে োেবজদেেনক 

বনলে, মৃনির সংখ্যা কোনি হনল হাসপািানল ব্যবস্থাপো উন্নি করনি হনব। এটা কেঙ্গুর গাইেলাইে অনুর্ােী কনেকভানগ ভাগ 

করনি হনব। দ্রুি দচদকৎসনকর পরােশ য দেনি হনব করাগী ও িার স্বজেনির। কিদরনি আসনল ক্ষদিটা কবনড় র্াে। করাগীনিরও সনচিে 

হনি হনব। িাহনল মৃনির সংখ্যা কনে র্ানব। হদল ফুাদেদল করে দক্রনসন্ট কেদেনকল কনলজ হাসপািানলর দশশু দবভানগর প্রধাে 

অোপক ো. এল ই ফািেী োেবজদেেনক বনলে, মৃনির সংখ্যা বাড়নে। কারণ এবার করাগী কবদশর ভাগই শক দসনরাে আসনে। শক 

দসনরাে অে য হনে পালস য (োদড়র গদি) পাওো র্াে ো। এবার কেঙ্গুর প্যাটাে যটা সম্পূণ য দভন্ন। এনির সবার প্ল্ুাটিনলট কনে র্ানে, 

সবাই শনক চনল র্ানে। জ্বর হনল গাদফলদি ো কনর দ্রুি হাসপািানল চনল আসনি হনব। দিদে বনলে, পদরদস্থদি আওিার বাইনর 

চনল র্ানে। দেেন্ত্রনণ আেনি হনব।  

 

কেঙ্গু ককনড় দেনলা েদিোর প্রাণ 

েিলব উত্তর (চাঁিপুর) প্রদিদেদধ জাোে, কেঙ্গু ককনড়দেল েিলব উত্তর উপনজলার দশশু েদিোর প্রাণ। কসােবার রাি ১২টার দিনক 

কেঙ্গুজ্বনর আক্রাে হনে েদিো আক্তার (৮) প্রাণ হারাে।  

 

েদিোর বাদড় েিলব উত্তনরর কেংগারচর কপৌরসভার কোট দিোইো গ্রানে। স্থােীে অক্সনফাে য দকন্ডারগানে যনে  ককদজ ওোনে পড়ুো 

েদিো কেঙ্গু আিনঙ্কর কো িার ো ও ভাইনের সনে বলনিা। কক জােনিা কসই কেঙ্গুই কর্ িার মৃত্যুর কারণ হনে র্ানব। দিোইো 

গ্রানের দেজ বাদড়নি েশা কােড় কিোর দবষেটি েদিো প্রেনে িার োনক জাোে। ো প্রেনে এ দবষনে গুরুত্ব ো দিনলও পনরর দিেই 

স্থােীে কেংগারচর বাজানরর একটি োোগেদস্টক কসন্টানর পরীক্ষা করানল কেঙ্গুজ্বনর আক্রাে হওোর দবষেটি দেদিি হে। দ্রুি েিলব 

উত্তর উপনজলা স্বাস্থু কেনপ্ল্নক্স কেোর পর চাঁিপুর সির হাসপািানল কপ্ররণ করার পরােশ য কিো হে। চাঁিপুর কেনক পাঠিনে কিো হে 

ঢাকা কেদেনকল কনলজ হাসপািানল। কসখানে দচদকৎসা চলাকালীে আইদস ইউ কি কেোর পরােশ য কিো হনল কসখানে দসট ো 

পাওোে কবশ কনেকটি হাসপািাল ঘুনর অবনশনষ ভদিয করানো হে ধােেদন্ডর একটি প্রাইনভট হসদপটানল। কসােবার রাি ১২টার 

দিনক কসই হসদপটানল েদিো মৃত্যুবরণ কনর। েদিো এক ভাইনের একটিই কবাে। ো েেো আক্তার জাোে, কেঙ্গু আিনঙ্কর কো 

কেনে আোনক প্রােই জাোনিা স্কুনল দশক্ষকরা োদক কেঙ্গুর দবষনে িানিরনক সিকয োকনি বলনিা এবং বাদড়র আশপাশ পদরষ্কার 

রাখনি বলনিা। পঞ্চে কেদণনি পড়ুো েদিোর ভাই কেনহরাজ জাোে, কবাে আোর দেল কলখাপড়াে ভানলা এবং খুবই সনচিে। 

বাদড়র আশপাশ পদরষ্কার পদরেন্ন রাখা এবং ককানো দকছর েনে পাদে জনে ো োকার দবষনে আোনির সনচিে করনিা এবং ও 

োদক এসব স্কুল কেনক দশনখনে। 

সোে হাদরনে ো েেো আক্তার এখে দিশাহারা ককবলই কাঁিনে। েেলবার সকাল ১০টাে দিোইো এলাকাে পাদরবাদরক কগারস্তানে 

েদিোর লাশ িাফে করা হে। 

 

দিোজপুনর দকনশানরর মৃত্যু 

স্টাফ দরনপাট যার, দিোজপুর কেনক জাোে, দিোজপুর এে আবদুর রদহে কেদেনকল কনলজ হাসপািানল রদবউল ইসলাে (১৭) োনে 

এক দকনশানরর মৃত্যু হনেনে।  েেলবার কভার সানড় ৫টাে দচদকৎসাধীে অবস্থাে িার মৃত্যু হে। হাসপািালটিনি আনরা ৪৬ কেঙ্গু 

আক্রাে করাগী ভদিয রনেনে। দেহি রদবউল ঠাকুরগাঁও রােীশংককল উপনজলার কেকেরি এলাকার নুরুল ইসলানের কেনল। গি ৩০কশ 

জুলাই কেনক দচদকৎসাধীে দেল কস। এর আনগ ঢাকাে কেঙ্গুনি আক্রাে হে রদবউল। দিোজপুনরর এে. আবদুু র রদহে কেদেনকল 

কনলজ হাসপািানলর পদরচালক ো. মুহাম্মি আবু খেরুল কদবর জাোে, হাসপািালটিনি ১১৩ জে করাগী ভদিয হনেদেল। এর েনে 

দচদকৎসা কশনষ বাদড় দফনরনে ৬৭ জে।  আশঙ্কাজেক রদবউল ইসলােনক আবার ঢাকাে করফার করা হনেদেল। দকন্তু িার আনগই 

োরা র্াে কস। দচদকৎসাধীে ৪৬ করাগীর েনে ৩৮ জে পুরুষ, ৮ জে োরী এবং ১ জে দশশু। অনেনক দচদকৎসা দেনে বাদড় দফরনলও 

বাড়নে েত্যে করাগীর সংখ্যা। এদিনক, একজে করাগীর মৃত্যুর ঘটোে করণীে সম্পনকয দুপুনর দবভাগীে প্রধােনির সনে জরুদর ববঠনক 

বনসে কেদেনকল কনলজ হাসপািানলর পদরচালক ো. মুহাম্মি আবু খেরুল কদবর। আক্রাে করাগীনির সাব যক্ষদণক দচদকৎসা কসবা কিো 

এবং বাড়দি করাগীর চাপ সাোল কিোসহ ওষুধপত্র এবং পরীক্ষা-দেরীক্ষার উপকরণ সংগ্রনহর দবষনে েিােি গ্রহণ কনরনেে দিদে। 

 

রংপুনর দশশুর মৃত্যু 

স্টাফ দরনপাট যার, রংপুর কেনক জাোে, রংপুর কেদেনকল কনলজ হাসপািানল কেঙ্গুনি আক্রাে দরহাো (৩) োনে এক দশশু োরা কগনে। 



বিযোনে রংপুর কেদেনকল কনলজ হাসপািানল দচদকৎসাধীে রনেনে কেঙ্গুনি আক্রাে ৬৩ জে করাগী।  

রংপুর কেদেনকল কনলজ হাসপািাল সূনত্র জাো র্াে, গাইবান্ধার পলাশবাদড়র আশরাফুল ইসলানের কন্যা দরহাো ঢাকানিই কেঙ্গুনি 

আক্রাে হে। োত্যোইল দশশু হাসপািানল িানক ভদিয করা হে। কস সেে দরহাোর কেে শক দেল এবং দেউনোদেো আক্রাে হে। িার 

কেনের সেস্যা দেল, পাশাপাদশ ওজেও কে দেল। কসখানে শক দসেনরাে হওোর পরও বাচ্চার অবস্থা খারাপ োকা সনত্ত্বও পদরবানরর 

কলাকজে রংপুনর দেনে আনস। গিকাল সকানল িার মৃত্যু হে। বিযোনে রংপুর কেদেনকল কনলজ হাসপািানল ৫১ জে পুরুষ, ৯ জে 

েদহলা ও ৩ জে দশশু দচদকৎসা দেনে। গি ২৪ ঘণ্টাে ১৯ জে েত্যে করাগী হাসপািানল ভদিয হনেনে এবং ১৬ জে সুস্থ হনে বাদড় 

দফনরনেে। এ পর্ যে কেঙ্গুনি আক্রাে হনে ভদিযর সংখ্যা িাঁদড়নেনে ১৬২ জে এবং ৯৯ জে করাগী সুস্থ হনে বাদড় দফনরনেে।  

 

হাসপািানলর সহনর্াগী অোপক ো. এনকএে শানহদুজ্জাোে দরনবল বনলে, আেরা হাসপািানলর দেদি যষ্ট জােগানক কেঙ্গু কে যার 

দহনসনব কঘাষণা কনরদে। সবাই দেনল র্োসাে কচষ্টা কনর র্াদে করাগীনির কসবা দিনি।  

সােনে করাগী বাড়ার আশঙ্কা রনেনে। কসজন্য আোনির ওোনে যর দুটি অংশদবনশষ আেরা করনখ দিনেদে। প্রনোজনে েত্যে করাগীনির 

কসখানে দচদকৎসা কিো হনব। আোনির দর-এনজনন্টর সেস্যা দেল, এখে কসটি কেই। সেস্ত পরীক্ষা দবোমূনে করা হনে। এ োড়া 

হাসপািানলর এেএসওোনের সংখ্যা ৪০টির উপনর দেল, বিযোনে ২০টির েনিা রনেনে। সােনে কশষ হনে কগনল কসটি কনব োগাি 

আসনব কসটি হাসপািাল পদরচালকই বলনি পারনবে। েত্যে কনর দকটস আোর প্রদক্রো চলনে।  

 

এদিনক গিকাল রংপুর কেদেনকল কনলজ হাসপািাল পদরিশ যে কনরনেে দবভাগীে কদেশোর ককএে িাদরকুল ইসলাে। দিদে কেঙ্গু 

কে যার পদরিশ যে কনর, করাগী ও স্বজেনির সনে কো বনলে।  

দিদে সাংবাদিকনির জাোে, আোনির প্রদিটি কজলাে কজলা সির হাসপািানল কেঙ্গু কে যার স্থাপে কনর দচদকৎসা কিো হনে। দকনটর 

কর্ সেস্যা দেল কসটি উত্তীণ য হনেনে। ইদিেনে োক্তার ও োস যনির োনি করাগীনির কসবা দিনি পূণ য িক্ষিা চনল এনসনে। সকল 

করাগীনক েশাদর কিো হনেনে। সরকানরর দেনি যশো অনুর্ােীই কসবা কিো হনে। আেরা করাগীনির কসবা দেদিনি হাসপািালগুনলা 

পদরিশ যেসহ েদেটদরং করদে।  

 


