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জেনর মৃতুয্ হয়। e িহেসেব গত 2৯ বছের 61 হাজার 287 জন আ া  eবং 3৯7 জেনর মৃতুয্ হয়। িক  চলিত বছর e পয র্  
আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন 62 হাজার 587 জন।  
 
িবিভ  েরােগর ধরন িনেয় গেবষণা করা eবং eসব েরােগ েকাপ েমাকােবলায় কাজ করেছ সরকােরর জাতীয় েরাগত , েরাগ িনয় ণ 
o গেবষণা িত ান (আiiিডিসআর)। e িত ােন দীঘ র্ eক যুগ পিরচালক িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন a াপক ডা. মাহমুদুর 
রহমান। িতিন সমকালেক বেলন, েড  েরাগিট স েক র্ সব র্ থম 3111 সােল ধারণা পাoয়া িগেয়িছল। তখন আসেল িচিকৎসকরাo 
বুঝেত পারেতন না কীভােব eর িচিকৎসা িদেত হেব। তখন eিটেক 'ঢাকা িফভার' িহেসেব বলা হেতা। িক  ব াপনার u িত 
হoয়ার পর গাiডলাiন ƣতির করা হয়। eরপর িচিকৎসকরা েস aনুযায়ী িচিকৎসাo িদেয়েছন। eরপরi িক  েড েত আ া  o 
মৃতুয্র হার কেম eেসিছল। eবােরর েড  পিরি িতর ভয়াবহতা তুেল ধের ei েরাগত িবদ বেলন, ei েড  েতা eকিদেন হয়িন। 
a  েজলায় েয েড  আেছ, তা আেগর িবিভ  গেবষণায় eেসেছ। আiiিডিসআেরর পিরচালক থাকাকােল e-সং া  
ভাiেরালিজকয্াল জিরপ কেরিছলাম। তখন ামা েলo েড র uপি িত পাoয়া িগেয়িছল। সুতরাং eিট বলা যােব না, েয ঢাকা েথেক 
জব্র িনেয় ােম িগেয় েড  আ া  হেয়েছন। েড  আেগi িছল, eখন হয়েতা ােম িকছুটা েবেড়েছ। আবার ঢাকা েথেক জব্র িনেয় 
িগেয়o েকu েকu আ া  হেয়েছন। েড র ei িব ার eকিদেন হয়িন। ধােপ ধােপ িব ার ঘিটেয় eখন ভয়াবহ আকার ধারণ 
কেরেছ।  
 
eবার েড র ধরন পাে েছ uে খ কের ডা. মাহমুদুর রহমান আরo বেলন, e িবষেয় গেবষণা করেত হেব। ধারাবািহকভােব eিট 
েরকড র্ কের ত -uপা  সং হ কের েস aনুযায়ী গাiডলাiন ƣতির করা েয়াজন। যােত িচিকৎসকরা বুঝেত পােরন েকান 
পিরি িতেত কী করেত হেব। তাহেল আ া  o মৃেতর সংখয্া কম হেব। e বছর েকােনাভােব পিরি িত uতের েগেলo ভিব েতর 
িবষয় িনেয় ভাবেত হেব। িচকুনগুিনয়া, েড , িজকাসহ িবিভ  ধরেনর েরাগ ছিড়েয় পড়েছ। িজকা iিতমে  ভারেত eেস েগেছ। 
আমােদর েদেশo eর ভাব পড়েব। সব মশােক িনয় ণ করেত েগেল িবিভ  ধরেনর প িত আেছ। েসসব প িতর oপর গুরুতব্ 
িদেত হেব। 
 
তেব সব্া য্ aিধদ েরর পিরচালক (েরাগ িনয় ণ শাখা) a াপক ডা. সািনয়া তাহিমনা বেলন, 'কেয়কিদন ধের ােম eকটু বাড়েলo 
ঢাকায় আ াে র সংখয্া কেমেছ। e ধারা a াহত থাকেল ধীের ধীের পিরি িত সব্াভািবক হেব।' 
 
সব্া য্ aিধদ েরর েহলথ iমােজর্ি  aপােরশন েস ার o কে াল রুেমর ত  aনুযায়ী, গতকাল শিনবার সারােদেশ েড েত নতুন 
কের eক হাজার 571 জন আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন। তােদর মে  রাজধানীর িবিভ  হাসপাতােল 732 জন eবং 
িবিভ  িবভাগ, েজলা o uপেজলা হাসপাতােল 94৯ জন ভিত র্ হেয়েছ। e িনেয় চলিত বছর 62 হাজার 587 জন আ া  হেয় 
হাসপাতােল ভিত র্ হেলা। তােদর মে  54 হাজার 691 জন িচিকৎসা েশেষ হাসপাতাল েছেড়েছন। eখন সাত হাজার 967 জন 
হাসপাতােল ভিত র্ আেছন। রাজধানীর 52 সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল চার হাজার 54 জন eবং ঢাকার বাiের িবিভ  
হাসপাতােল িতন হাজার 924 জন ভিত র্ আেছন।  
 
রাজধানীর ঢাকা িশশু হাসপাতােল শু বার ম রােত আয়াজুর রহমান নােম eক িশশুর মৃতুয্ হেয়েছ। রাজধানীর বন  eলাকায় তার 
বাসা। গতকাল শিনবার িবেকেল ঢাকা েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল মেনায়ারা েবগম নােম eকজেনর মৃতুয্ হেয়েছ। তার ােমর 
বািড় িকেশারগে র িমঠামiন uপেজলার চমকপুর ােম। ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল সুমন বাসার রাজু নােম eক 
কেলজছাে র মৃতুয্ হেয়েছ। তার ােমর বািড় মাগুরা েজলার চাঁদপুর ােম। রাজু মাগুরা সতয্িজৎ কেলেজর দব্াদশ ে িণর ছা  িছল। 
তার বাবা িমজানুর রহমান জানান, 8 আগ  রাজুর জব্র হেল তােক মাগুরা সরকাির হাসপাতােল ভিত র্ করা হয়। aব ার aবনিত 
হেল 23 আগ  ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত র্ করা হয়। eছাড়া ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল iuনুস 
েশখ নােম eকজেনর মৃতুয্ হেয়েছ। েড েত আ া  হেয় iuনুস (66) গত 23 আগ  ei হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। 
িসরাজগে  েমেহদী হাসান নােম eক কেলজছাে র মৃতুয্ হেয়েছ। শিনবার রাত 9টার িদেক ব মাতা েশখ ফিজলাতুে ছা মুিজব 
েজনােরল হাসপাতােল তার মৃতুয্ হয়। িতিন েজলার কামারখ  uপেজলার জামৈতল েকারব আলী সরকাির কেলেজর থমবেষ র্র 
িশ াথ । েড  আ া  হেয় গত 25 আগ  িতিন হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। 
 
ঢাকা িবভাগ :ঢাকা িবভােগর ঢাকা েজলায় 97 জন, গাজীপুের 54, মু ীগে  3৯, িকেশারগে  242, নারায়ণগে  46, েগাপালগে  
45, মাদারীপুের 75, মািনকগে  238, নরিসংদীেত 73, রাজবাড়ীেত 49, শরীয়তপুের 71, টা াiেল 92, ফিরদপুের 52 জনসহ 
েমাট 942 েরাগী ভিত র্ আেছন। e িবভােগ চার হাজার ৯3৯ জন আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। তােদর মে  চার 
হাজার ৯9 জন হাসপাতাল েথেক ছাড়প  েপেয়েছন। 



 
চ াম িবভাগ :চ াম িবভােগর চ াম েজলায় 293 জন, েফনীেত ৯6, কুিম ায় 253, চাঁদপুের 231, া ণবািড়য়ায় 68, 
েনায়াখালীেত 84, ক বাজাের 51, ল ীপুের 63, খাগড়াছিড়েত 31, রাঙামািটেত 7 eবং বা রবােন 3 জনসহ েমাট 89৯ েরাগী 
হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন। e িবভােগ েমাট িতন হাজার 8৯4 জন আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন। তােদর মে  িতন 
হাজার 5 জন ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
 
খুলনা িবভাগ :খুলনা েজলায় 322 জন, কুি য়ায় 71, মাগুরায় 37, নড়াiেল 56, যেশাের 287, িঝনাiদেহ 45, বােগরহােট 23, 
সাত ীরায় 55, চুয়াডা ায় 21, েমেহরপুের 2৯ জনসহ েমাট 748 েরাগী হাসপাতােল ভিত র্ আেছন। e িবভােগ দুi হাজার 929 জন 
হাসপাতােল ভিত র্ িছেলন। তােদর মে  দুi হাজার 292 জন ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
 
রাজশাহী িবভাগ :রাজশাহী েজলায় 76, বগুড়া 253, পাবনায় 77, িসরাজগে  81, নoগাঁয় 28, চাঁপাiনবাবগে  48, নােটাের 27 
o জয়পুরহােট 5 জনসহ েমাট 528 েরাগী হাসপাতােল ভিত র্ আেছন। e িবভােগ দুi হাজার 312 জন হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। 
তােদর মে  eক হাজার 895 জন ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
 
রংপুর িবভাগ :রংপুর েজলায় 241 জন, লালমিনরহােট ৯, কুিড় ােম 31, গাiবা ায় 22, নীলফামারীেত 24, িদনাজপুের 73, 
প গেড় 5 o ঠাকুরগাoঁেয় 36 জনসহ েমাট 385 েরাগী হাসপাতােল ভিত র্ আেছন। e িবভােগ eক হাজার 3৯5 জন হাসপাতােল 
ভিত র্ হেয়িছেলন। তােদর মে  eক হাজার 31 জন ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
 
বিরশাল িবভাগ :বিরশাল েজলায় 477 জন, পটুয়াখালীেত 76, েভালায় 46, িপেরাজপুের 63, ঝালকািঠেত 22, বরগুনায় 41 জনসহ 
েমাট 63৯ েরাগী হাসপাতােল ভিত র্ আেছন। e িবভােগ দুi হাজার 538 জন হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। তােদর মে  eক হাজার 
9৯9 জন ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
 
িসেলট িবভাগ :িসেলট েজলায় 67 জন, সুনামগে  3, হিবগে  8, েমৗলভীবাজাের 26 জনসহ েমাট 91 েরাগী হাসপাতােল ভিত র্ 
আেছন। e িবভােগ 696 জন আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। তােদর মে  516 জন ছাড়প  িনেয় হাসপাতাল 
েছেড়েছন। 
 
ময়মনিসংহ িবভাগ :ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলেজ 328 জন, জামালপুের 61, েশরপুের 36, েন েকানায় 5 জনসহ েমাট 395 েরাগী 
ভিত র্ আেছন। e িবভােগ eক হাজার 4৯7 জন আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়িছেলন। তােদর মে  eক হাজার 211 জন 
ছাড়প  িনেয় বাসায় িফেরেছন। 
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