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২৪ ঘ ায় ভিত ২৪২৮ জন

আশ াজনক হাের বাড়েছ ড  ু রাগী
আরও পাচঁজেনর মৃতু  * ড  ু িতেরােধ িবেশষ বরা  ৫৩ কািট টাকা

কাশ : ০৮ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজধানীসহ সারা দেশই ড  ু রাগীর সংখ া বাড়েছ আশ াজনক হাের। জলুাইেয় যখােন ৩১ িদেন ড ু
আ াে র সংখ া িছল ১৬ হাজার ২৫৩ জন, সখােন গত ৭ িদেন এই সংখ া ১৫ হাজার ৮৭৯ জন।
বধুবার ড েুত নতুন কের আ া  হেয়েছন ২ হাজার ৪২৮ জন। ২৪ ঘ ায় আ া  হওয়ার িহসােব এিট
নতনু রকড। এিদন ড েুত নতনু কের ৫ জন মারা গেছন। 

িদন িদন ড ু আ াে র সংখ া বিৃ  পাওয়ায় রাগীেত পিরপূণ ায় সব সরকাির- বসরকাির হাসপাতাল।
িচিকৎসােসবা িনেত আসা মা েষর ৯০ ভােগর বিশ ড  ু রাগী। বসরকাির কােনা হাসপাতােলই িবছানা
অবিশ  নই। িভড় সামলােত সরকাির হাসপাতাল েলার বারা াসহ খািল ােন অিতির  িবছানার ব ব া
করা হেয়েছ।

তবু িহমিশম খেত হে । দিনকই ড ু রাগীর সংখ া বিৃ  অব াহত থাকায় হাসপাতাল েলায় ‘ঠাইঁ
নই’ পিরি িত। এমন অব ায় রাগী িনেয় জনেদর এক হাসপাতাল থেক আেরক হাসপাতােল ছাটাছুিট

করেত হে । সেরজিমন ঢাকা ও ঢাকার বাইেরর িবিভ  হাসপাতাল ঘেুর যগুা েরর িতিনিধরা এমন িচ

  যগুা র িরেপাট
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দেখেছন।

া  অিধদফতেরর হলথ ইমােজি  অপােরশনস স টােরর িহসাব অ যায়ী, ২৪ ঘ ায় ২ হাজার ৪২৮
জন নতনু কের ড েুত আ া  হেয়েছন। এর আেগ ম লবার ২ হাজার ৩৪৮ জন ড ু আ া  হেয়
হাসপাতােল ভিতর রকড আেছ। এিদন কউ মারা যানিন বেল সরকাির িতেবদেন জানােনা হেয়েছ।

তেব  রােত এ  িরেপাট  লখাকােল  ৫  জেনর মতৃু র  খবর পাওয়া  গেছ।  তােদর মেধ  িতনজন ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িছেলন। এছাড়া চাদঁপুেরর হাজীগ  ও ফিরদপুের একজন

কের মারা গেছন। এ িনেয় চলিত মােসর থম সাত িদেন ৩২ জন মারা গেছন।

যিদও ি য়াগত জিটলতার কারেণ  এখন পয  এসব মতুৃ র অিধকাংশই সরকাির তািলকায় অ ভু
হয়িন। তেব সরকাির িহসােব ১ জা য়াির থেক বধুবার পয  ড ু রাগীর সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৩২ হাজার
৩৪০ জেন। মারা গেছন ২৩ জন। 

তেব বসরকাির িহসােব ড েুত মতৃু  ও আ াে র সংখ া উি িখত িহসােবর চেয় অেনক বিশ বেল
জািনেয়েছন সংি রা। তােদর মেত, া  অিধদফতেরর হলথ ইমােজি  অপােরশন স টার ও কে াল

ম মা  ৪০িট হাসপাতাল থেক ড ু আ া েদর পিরসংখ ান সং হ করেছ। িক  এর বাইের যমন
হাসপাতাল  আেছ,  তমিন  অেনেক  হাসপাতােল  ঠাইঁ  না  পেয়  বাসাবািড়েত  ব ি গত  ডা ােরর
ত াবধােনও িচিকৎসাধীন আেছন। 

এিদেক রাজধানীেত এক অ ােন ড েুত মারা যাওয়া পিরবােরর কােছ মা চেয়েছন ঢাকা উ র িসিট
কেপােরশেনর (িডএনিসিস) ময়র আিত ল ইসলাম।

শহর-নগের ড ু িতেরাধ অিভযান জারদার করেত ানীয় সরকার িবভাগ সােড় ৫২ কািট টাকা থাক
বরা  িদেয়েছ বেল জািনেয়েছন এলিজআরিডম ী মা. তাজুল ইসলাম। ড ু আ াে র সংখ া িদন িদন
বিৃ  পাওয়ায় সরকাির তৎপরতাও বাড়েছ।

া ম ী জািহদ মােলক বধুবার ঘাষণা িদেয়েছন, সরকাির হাসপাতােল ঈেদর ছুিট বািতল করা হেয়েছ।
িতিন জানান, ড ু রাগী শনাে  পরী ার িকট আমদািন বাড়ােনা হেয়েছ। িতিদন ২ লাখ কের িকট
দেশ ঢকুেছ।

অপরিদেক া  অিধদফতর জািনেয়েছ, ড ু রাগীেদর িচিকৎসা িনি েত ঈেদ সব সরকাির- বসরকাির
হাসপাতােল হ  ড  খালা থাকেব। ঈেদর িদন কিমউিনিট ি িনেকর কিমউিনিট হলথ াভাইডাররা
‘অন-কেল’ িচিকৎসােসবা দেবন। এছাড়া সবা িনি েত মাঠপযােয় সাব িণক মিনটিরং চাল ুথাকেব।

ঈেদর ছুিটেত খালা থাকেত হেব িশ া িত ােনর অিফস। বধুবার এ সং া  পিরপ  জাির কেরেছ িশ া
ম ণালয়।  এছাড়া  ঈেদর  ছুিটেত  ােম  যাওয়া  মা েষর  জ  ৭  দফা  করণীয়  কাশ  কেরেছ  া
অিধদফতর।

সবেশষ পিরি িত  :  া  ম ণালয় জািনেয়েছ, আ া েদর মেধ  ইিতমেধ  হাসপাতাল থেক িরিলজ
পেয়েছন ২৩ হাজার ৬১০ জন। বতমােন হাসপাতােল ভিত রাগীর সংখ া ৮ হাজার ৭০৭ জন। ২৪

ঘ ায় ড ু ের আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ২ হাজার ৪২৮ জন।

মাট আ া  রাগীর মেধ  ঢাকা মিডেকেল ১৬২, িমটেফােড ১৩৮, ঢাকা িশ  হাসপাতােল ৪৪, শহীদ
সাহরাওয়াদী হাসপাতােল ৯৭, বারেডম হাসপাতােল ২৪, িবএসএমএমইউেত ৩৫, পুিলশ হাসপাতাল

রাজারবােগ ৪২, মগুদা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ১৩৯, িবিজিব হাসপাতাল িপলখানায় ৮, সি িলত
সামিরক হাসপাতােল ৪৫, িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ১১০ জনসহ ঢাকা শহের ভিত রাগীর সংখ া
১ হাজার ২৭০ জন। িবভাগীয় শহের আ াে র সংখ া ১ হাজার ১৫৩ জন।

ঢাকা শহর ছাড়া  ঢাকা িবভােগ ২৯৯, চ ােম  ১৮৭, খুলনায় ১৮৬,  রংপুের ৯১,  রাজশাহীেত ১২৮,
বিরশােল ১৫৯, িসেলেট ৩৪ ও ময়মনিসংহ িবভােগ িবিভ  হাসপাতােল ৬৯ জন ড ু রাগী ভিত হন।
রাজধানীর িবিভ  বসরকাির হাসপাতােল ড েুত আ া  হেয় ভিত রাগীর সংখ া ৪৩০ জন।

পাচঁ  জেনর মতৃু  :  বধুবার নতুন কের মারা যাওয়া ৫ জেনর মেধ  ৩ জনই ঢাকা মিডেকল কেলজ
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হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িছেলন। তেব হাসপাতাল কতৃপ  মা  একজেনর কথা ীকার কেরেছ। মারা
যাওয়া িতনজন হেলন আিছয়া বগম (৩৯), আেমনা বগম (৬০) ও আওলাদ হােসন (৩২)।

৩ আগ  ড েুত আ া  হেয় ৫০২নং ওয়ােড ভিত হন আেমনা বগম। িতিন বধুবার পুর ২টায় মারা
যান। আেমনা বগেমর বাবা হােফজ আ. মােলক। শরীয়তপুেরর চরভা কািঠ ােম তার বািড়। ৪ আগ
একইভােব ড ু র িনেয় ভিত হেয় হাসপাতােলর আইিসইউেত িচিকৎসাধীন িছেলন আিছয়া বগম।

বধুবার িবকাল সােড় ৫টায় মারা যান িতিন। আিছয়ার বড় বান ল ম বগম জানান, আিছয়া ১০-১২
িদন ের ভুগিছেলন। বধুবার ভাের আওলাদ হােসন (৩২) নােম আেরকজন গােম ট ব বসায়ী মারা যান।

তার বািড় মু ীগে র সদর থানার পি ম বািজ কসবায়। মেৃতর মামা আ ার হােসন জানান, ৫ িদন
আেগ ড ু ের আ া  হন  িতিন।  ম লবার রাত  আড়াইটায়  ঢাকা  মিডেকল  কেলজ হাসপাতােলর
৬০১নং ওয়ােড ভিত করা হয়। এরপর ভার ৪টা ২০ িমিনেট িতিন মারা যান।

এছাড়া  ফিরদপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় আব ল জিলল এবং  চাদঁপুেরর
হাজীগে  মেনায়ারা বগম (৭৫) নােম আেরকজেনর মতুৃ  হেয়েছ।

ড ু িতেরােধ িবেশষ বরা  :  এিডস মশা িনধনসহ সারা দেশ মশক িনধেন ঢাকার িটসহ ১২িট
িসিট কেপােরশনেক িবেশষ বরা  দয়া হেয়েছ ৫৩ কািট টাকা। এর মেধ  ঢাকার ই িসিট কেপােরশেনর
জ  বরা  দয়া হেয়েছ ১৫ কািট টাকা।

গাজীপুর, নারায়ণগ  ও চ াম িসিট কেপােরশেন ১ কািট কের। আর বািক িসিট কেপােরশেন ৫০ লাখ
কের এবং সব পৗরসভার জ  ৩০ কািট টাকা থাক বরা  িদেয়েছ ানীয় সরকার িবভাগ।

বধুবার পুের সিচবালেয় ম ণালেয়র সে লন কে  াইেমট চ  জানািল  ফারােমর (িবিসেজএফ)
নতােদর সে  মতিবিনময় এবং সাংবািদকেদর ে র জবােব ানীয় সরকার ম ণালেয়র ম ী মা. তাজলু

ইসলাম এসব তথ  জানান।

অ ােন এ সময় ানীয় সরকার িবভােগর সিচব হলালু ীন আহমদ, বাংলােদশ াইেমট চ  জানািল
ফারােমর সভাপিত কাওসার রহমান,  সাধারণ স াদক মাতাহার হােসন,  ানীয়  সরকার েকৗশল

অিধদফতেরর  ধান  েকৗশলী  খিললরু  রহমান,  জন া  েকৗশল  অিধদফতেরর  ধান  েকৗশলী
সাইফুর  রহমান  ব ব  রােখন।  অিতির  সিচব  মাহববু  হােসন,  আিম ল  ইসলাম  খান,  ড.  কাজী
আেনায়া ল হক ছাড়াও সংগঠেনর সদ রা উপি ত িছেলন।

ানীয় সরকারম ী বেলন, ঈদ উপলে  শহর থেক লাখ লাখ মা ষ ােম যােব। যা াপেথ তারা যন
এিডস মশার কামড় খেয় ড ু ের আ া  না হয়, সজ  বাস, ল , ি মার ও ন ছাড়ার আেগ
ভােলা কের মশার ওষধু  করার জ  সংি  মািলকেদর িনেদশনা দয়া হে । সাংবািদকেদর এক

ে র জবােব িতিন বেলন, ড ু মশা দমেন হয়েতা কাি ত পিরমাণ সফলতা আেসিন। িক  এেকবাের
ব থ হেয়েছ- এমনটা বলা যােব না।

ঈেদর ছিুটেত ােম যাওয়া মা েষর জ  িনেদশনা :  ড রু েকাপ মাকােবলায় া  অিধদফতের
অ ি ত িনয়িমত আেলাচনা সভায় বধুবার ৭ দফা িস া  হেয়েছ। এর মেধ  ঈেদর ছুিটেত যারা ােম
যােবন তােদর জ  ৭িট করণীয় উে খ করা হেয়েছ।

এ েলা হে - বািড়, অিফস, সব িত ােন িবেশষ কের িশ া িত ান েলার টয়েলেটর হাই এবং লা
কেমাড ঢেক িদেয় যেত হেব। বািড় যাওয়ার সময় বাসার সব কে র দরজা-জানালা ভােলাভােব ব
করার পাশাপািশ বাসার বালিত, বদনা, হািঁড়পািতল, াম, গামলা, ঘিটবািট ইত ািদর পািন ফেল পির ার
কের উি েয় খািল অব ায় রেখ যেত হেব।

বারা ায় ও বাসার ছােদর ওপর ফেুলর টব বা  এমন কােনা পা  রাখা  যােব না  যখােন বিৃ র পািন
জমেত পাের। স েলা উি েয় রেখ যেত হেব। পািনর ট াে র ঢাকনা ব  কের রেখ যেত হেব।
ফাসা, পদা ও ঝুল  কাপেড়র িনেচ লিুকেয় থােক এিডস মশা। এসব জায়গায় অ ােরাসল  করা এবং

ি েজর পািন জমার জায়গায় াপথিলন িদেয় রাখেত হেব।
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রা াঘের কাথাও যন পািন জেম না থােক তা খয়াল কের দখা। যাওয়ার আেগ ঘেরর মেঝ, বারা া ও
বাথ ম পির ার ও অ ােরাসল  করা, অব ব ত বাতল ও কনেটইনারসহ অ েয়াজনীয় িজিনসপ
িনিদ  জায়গায় ফেল দয়া এবং অিফস, আিঙনা ও কম েলও অ প ব ব া নয়া।

ঈেদর ছিুটর জ  আরও ৬ দফা পদে প : া  ম ণালয় আরও ৬ দফা পদে প ঘাষণা কেরেছ।
এর মেধ  আেছ- ঈেদর ছুিটেত সব সরকাির- বসরকাির হাসপাতােলর হ  ড  খালা রাখা; ঈেদর িদন
কিমউিনিট ি িনেকর কিমউিনিট হলথ কয়ার াভাইডাররা (িসএইচিসিপ)  অন-কেল িচিকৎসা কােজ
দািয় রত থাকেবন।

ানীয়  কােনা  রাগীর  য  কােনা  সম ায়  িসএইচিসিপেদর  দানকৃত  মাবাইল  ন ের  যাগােযাগ
করেবন। ড ু রাগীর িচিকৎসা িনি তকরেণ মাঠপযােয় সাব িণক মিনটিরং চালু  থাকেব। বাংলােদশ
মিডিসন সাসাইিটর সহেযািগতায় ২৬িট জলার িসিভল সাজন ও সংি  আরএমও মিডিসন ও িশ

িবেশষ  ড  ুম ােনজেম ট গাইডলাইন িনেয় িভিডও কনফােরে র মাধ েম িশ ণ দান করা হয়।

ড ু রাগীর িচিকৎসােসবা িনি তকরেণ সরকাির হাসপাতাল েলায় ৩৪০িট আইিসইউ বড ও ৩৩৫িট
ডায়ালাইিসস ইউিনট চালু  আেছ। সব বসরকাির হাসপাতােলও এ সবা চালু আেছ। সব িবমানব র,
ল, নৗ ও সমু ব র েলা এ  াে ডর মাধ েম ড ু রাগ িতেরােধ িবেশষ সতক ব ব া হণ করা

হেয়েছ।

খালা থাকেব িশ া িত ােনর অিফস :  পিব  ঈ ল আজহায় িশ া িত ােন ১২ িদেনর ছুিট ঘাষণা
করা  হেলও  ব  থাকেত পারেব  না  িত ােনর দফতর।  বধুবার িশ া  ম ণালেয়র এক পিরপে  এ
িনেদশনা দয়া হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ- চলমান ড ু পিরি িত িনয় েণ সরকােরর িবিভ  িত ােনর
ছুিট বািতল করা হেয়েছ।

এর ধারাবািহকতায় দেশর িশ া িত ান েলায় ড ু  িতেরােধর জ  সবা ক চ া  চালােনা  হে ।
ঈেদর ছুিটেত িশ ক-কমচারীরা িশ া িত ােন উপি ত থাকেবন না। তেব পির ার-পির তা অিভযান
চালােনার লে  সংি  িত ােনর একজন িশ েকর নতেৃ  কমচারী, াউটস, িবএনিসিস ও িশ াথীর
সম েয় ছয় থেক ১০ জেনর একিট বা  একািধক িটম গঠন করেত হেব।  ওই কিমিট ড ু  িতেরাধ
কায ম চালােব।

এেত বলা হেয়েছ, সবার অ পি িতেত খলার মাঠ, ফুেলর টব, পািন জেম এমন য কােনা পাে  এিডস
মশার জনন ি য়া  আরও বগবান হেত পাের। এেত সরকার কতৃক গহৃীত ড ু িতেরাধ কায ম

িত  এবং ড  ুআরও িব ার হওয়ার আশ া রেয়েছ।

ছুিটর মেধ  িশ ক-কমচারীেদর ছয়িট দািয়  পালেনর িনেদশনা দয়া হয়। এ েলা হে  : িটম গঠন কের
িবদ ালয় ও আশপােশর যসব জায়গায়  পািন জমার আশ া থােক, সসব ান িচি ত কের িতিদন
একবার পির ার করেত হেব; বাথ েমর বদনা ও বালিতর পািন শূ  কের উে  রাখেত হেব; হাইকেমােড
হারিপক ঢেল ঢাকনা ব  কের রাখেত হেব; বাথ েমর প ােন হারিপক ঢেল ব া বা অ  িকছু িদেয় মখু
ব  রাখেত হেব; কােনা ােন জমাটব  পািন থাকেল লািবসাইড  করেত হেব অথবা জমাট পািন
িন াশন করেত হেব; ১২ ও ১৩ আগ  ছাড়া (ঈেদর িদন ও পরিদন) িতিদন িশ া িত ােনর অিফস
ক  খালা রেখ রা ার িডউিটর মাধ েম িটেমর িশ ক-কমচারীেদর উপি িত িনি ত করেত হেব। ড ু

িতেরাধ কায ম িটেম  িনেয়ািজত িশ ক-কমকতা ও কমচারীেদর কউ ঈেদর ছুিটেত গেল তােদর
িব ে  ব ব া নয়ার কথা বলা হেয়েছ।

সারা দেশর িচ  : যগুা র িতিনিধেদর পাঠােনা তথ  অ যায়ী, সারা দেশ ড  ুআ া  রাগীর সংখ া
বাড়েছ। আখাউড়ায় উপেজলা া  সহকারী এজাজ আহ েদর এক বছর বয়সী ছেল আয়ান ড ু ের
আ া । পটয়ুাখালীর কলাপাড়ায় ১০ জন ড  ুআ া ।

তােদর মেধ  একজন য়াকাটা ২০ শয া হাসপাতােলর মিডেকল অিফসার ডা. আিরফ হােসন। ঢাকার
শহীদ সাহরাওয়াদী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল বধুবার পয  িচিকৎসা িনেয়েছন ১ হাজার ৫২৩ জন।
এর মেধ  গতকাল পয  ভিত আেছন ৪১৭ জন। বিরশাল শেরবাংলা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ২৪
ঘ ায় ৬৯ রাগী ভিত হেয়েছন। এ িনেয় বিরশােল ড  ুআ া  ২৩৬ জন।
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