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াফ িরেপাটার ॥ ছাড়প া  ড ু রাগীর হার বিৃ  পেয় ৮৫ শতাংেশ পৗেঁছেছ। চলিত বছেরর জা য়াির থেক
১৭ আগ  পয  সবেমাট ড ু আ া  ভিত রাগীর সংখ া ৫১ হাজার ৪৭৬ জন এবং ছাড়প  পাওয়া মাট ড ু
রাগীর সংখ া ৪৩ হাজার ৫৮০ জন। আর বােরর তুলনায় শিনবার নতনু কের আ া  রাগীর সংখ াও ১৭

শতাংশ  াস পেয়েছ। শিনবারও ঢাকা  মিডক াল  কেলজ হাসপাতােল  একজন,  ফিরদপুর মিডক াল  কেলজ
হাসপাতােল একজন এবং িকেশারগে  একজন ড ু রাগীর মৃতু  ঘেট। ঢাকা শহর ছাড়া িবিভ  িবভােগ বিশ নতুন
রাগী শনাে র ঘটনা অব াহত থােক শিনবারও। রাজধানীসহ সারােদেশ গত ২৪ ঘ ায় নতুন রাগী ভিত হেয়েছ

১৪৬০ জন। তােদর মেধ  ঢাকা শহের ৬২১ এবং িবিভ  িবভােগ ৮৩৯ জন। অিধদফতেরর ইমােজি  অপােরশন
স টার ও কে াল ম সূে  া  তেথ র পিরসংখ ােন ড  ুপিরি িতর এই িচ  পাওয়া গেছ।

কে াল ম সূ  আরও জানায়, বতমােন দেশর িবিভ  সরকারী ও বসরকারী হাসপাতােল সবেমাট ড ু আ া
ভিত রাগীর সংখ া ৭৮৫৬ জন। বতমােন ঢাকার ৪০ সরকারী ও বসরকারী হাসপাতােল ড ু আ া  ভিত রাগীর
সংখ া ৪০৪৩ জন এবং ঢাকা শহর ব তীত অ া  িবভােগ িচিকৎসাধীন রেয়েছ মাট ৩৮১৩ জন। আর ১-১৭
আগ  পয  ড েুত আ া  হেয়েছ ৩৩০১৫ জন। গত ২৪ ঘ ায় ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৮৭ জন,
িমটেফাড হাসপাতােল ৬৫ জন, ঢাকা িশ  হাসপাতােল ১০ জন, শহীদ সাহরাওয়াদী হাসপাতােল ৪৩ জন, ব ব ু
শখ মিুজব মিডক াল িব িবদ ালেয় ২৬ জন, রাজারবােগর পুিলশ হাসপাতােল ২০ জন, মগুদা মিডক াল কেলজ

হাসপাতােল  ৬৪  জন,  িপলখানার  িবিজিব  হাসপাতােল  ১  জন,  সি িলত  সামিরক  হাসপাতােল  ২৮  জন  এবং
িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ৩২ জন নতুন ড  ু রাগী ভিত হেয়েছ।

আর ঢাকা শহর ব তীত  ঢাকা িবভােগর ১৩ জলায় ২১৯ জন, ময়মনিসংহ  িবভােগর চারিট  জলায় ৩৪ জন,
চ ােমর ১১ জলায় ১৭০ জন, খুলনা িবভােগর ১০ জলায় ১০৯ জন, রাজশাহী িবভােগর আট জলায় ১০৫ জন,
রংপুর িবভােগর আট জলায় ৫১ জন, বিরশােলর ছয় জলায় ১৩৮ জন এবং িসেলট িবভােগর চার জলায় ১৩ জন
নতুন ড  ু রাগী ভিত হেয়েছ।

আর বতমােন ঢাকা শহর ছাড়া ঢাকা িবভােগ ৮২১ জন, ময়মনিসংহ িবভােগ ২৯৬ জন, চ াম িবভােগ ৭৮৯ জন,
খুলনা িবভােগ ৬৩৭ জন, রাজশাহী িবভােগ ৪১৭ জন, রংপুর িবভােগ ২৭৪ জন, বিরশাল িবভােগ ৫২৯ জন এবং
িসেলট িবভােগ ৪০ জন রাগী িচিকৎসাধীন রেয়েছ।

ড েুত আ া  হেয় ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল মেনায়ারা বগম (৪৫) নােমর এক নারী মারা গেছন।
শিনবার সকাল পৗেন ১১টায় তােক িচিকৎসেকরা মতৃ ঘাষণা কেরন বেল তার জেনরা জানান। ঢাকা মিডক াল
পিুলশ ফাঁিড়র ইনচাজ বা ু িময়া ঘটনার সত তা িনি ত কেরন। মেনায়ারা বগেমর বািড় িকেশারগে র িমঠামইেন।
তার ামীর  নাম  সাইফুল  ইসলাম। িতিন  বেলন,  বশ  িকছুিদন  ধেরই মেনায়ারার  র িছল। ানীয় ভাগলপরু
হাসপাতােল তার ড ু ধরা পেড়। সখােন িচিকৎসা নয়ার সময় অব ার অবনিত হেল গত ম লবার তােক ঢাকা
মিডক াল কেলেজর মিডিসন িবভােগ ভিত করা হয়। পের তােক আইিসইউেত নয়া হয়। িচিকৎসারত অব ায়
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আজ সকােল িতিন মারা যান।

মা রা ॥ িনজ  সংবাদদাতা মা রা থেক জানান, ড েুত আ া  হেয় মা রায় মন (২০) নােম এক কেলজ ছাে র
মতুৃ  হেয়েছ। শিনবার সকােল িচিকৎসাধীন অব ায় িতিন ফিরদপরু মিডক াল কেলজ হাসপাতােল মারা যান। মৃত

মন মা রা সদর উপেজলার চাউিলয়া ইউিনয়েনর চাঁদপরু ােমর িমজা র রহমান শেখর ছেল। মা রা িসিভল
সাজন ডাঃ  দীপ মার সাহা  জানান,  কেলজ ছা  মন ৮  আগ  ড েুত  আ া  হেয় মা রা  ২৫০ শয া
হাসপাতােল ভিত হয়। তােক ১২ আগ  ফিরদপুর মিডক াল কেলজ হাসপাতােল রফার করা হয়। সখােন ভিতর
পর শিনবার সকােল িচিকৎসাধীন অব ায় িতিন ফিরদপরু মিডক াল কেলজ হাসপাতােল মারা যান ।

গাইবা া ॥ িনজ  সংবাদদাতা গাইবা া থেক জানান, গাইবা ায় ড ু রােগর েকাপ অব াহত রেয়েছ। শিনবার
নতুন কের গাইবা া সদর আধুিনক হাসপাতােল আরও ১২ রাগী ভিত হেয়েছ। এ িনেয় এ পয  গাইবা ায় ড ু
রাগীর সংখ া দাঁড়াল ১০৯ জন। িসিভল সাজন অিফস সূে  জানা গেছ, ানীয় পযােয় কউ ড ু রােগ আ া

হওয়ার কান খবর পাওয়া যায়িন। হাসপাতােল িচিকৎসাধীন নতুন ১২ জনসহ সকল ড ু রাগী স িত ঢাকা থেক
ঘেুর এেসেছন এবং সখান থেকই তারা ড রু জীবাণু বহন কের গাইবা ায় এেস অ  হেয় পেড়ন বেল জানা
গেছ।

ফিরদপরু ॥ িনজ  সংবাদদাতা ফিরদপরু থেক জানান, ফিরদপুর ড ু আ া  রাগীর সংখ া বাড়েছ িদেন িদেন।
িতিদনই রাগী ভিত হে ন আেগর িদেনর চাইেত বিশ। শিনবার ড ু আ া  হেয় ভিত হেয়েছন ৭৩ জন।

এিদেক ড েুত আ া  আরও এক রাগী শিনবার মারা গেছ ফিরদপুর মিডক াল কেলজ হাসপাতােল। এ িনেয় এ
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মাট চারজেনর মতুৃ  হেলা।

ফিরদপেুর গত ২৪ ঘ ায় ড ু  ের আ া  হেয় আরও ৭৩ জন ফিরদপেুরর িবিভ  সরকারী  ও  বসরকারী
হাসপাতােল  ভিত  হেয়েছন।  শিনবার  সকাল  সােড়  নয়টার  িদেক  ফিরদপুর  মিডক াল  কেলজ  হাসপাতােল
িচিকৎসাধীন অব ায় মারা গেছন কেলজ ছা  মন বাসার (২০)। িতিন মা রা সদর উপেজলার চদপুর ােমর
বািস া কষৃক িমজা র রহমােনর ছেল। ই ভাই ও এক বােনর মেধ  মন জ । িতিন ানীয় সত িজৎপরু
কেলেজর মানিবক িবভােগ াদশ বেষর িশ াথী িছেলন।

ফিরদপরু মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর পিরচালক কামদা সাদ সাহা বেলন, িতিদনই ড ু রাগীর সংখ া
বাড়েছ। িবষয়িট মাকােবলা করেত িগেয় আমােদর স েটর মেুখ পড়েত হে । শয া না থাকায় অেনক রাগীেক
মেঝেত রেখ িচিকৎসা িদেত হে । ফিরদপেুরর িসিভল সাজন এনামুল হক জানান, গত ২০ জুলাই থেক শিনবার

পয  ফিরদপেুরর িবিভ  সরকারী ও বসরকারী হাসপাতােল ড ু ের আ া  হেয় মাট ভিত হেয়েছ এক হাজার
১০০ জন। শিনবার পয  িচিকৎসাধীন রেয়েছন ৩৯৬ জন। িচিকৎসা িনেয় িফের গেছন ৫৭০ জন। রফাড করা
হেয়েছ ১৩০ জনেক। এ পয  মারা গেছ চারজন।

চ াম ॥ াফ িরেপাটার চ াম অিফস থেক জানান, চ াম মিডক াল কেলজ হাসপাতােল শিনবার পয  ২৪
ঘ ায় ২৯ ড ু আ া  রাগী ভিত হেয়েছন। এর মেধ  তর ইজনেক আইিসইউেত রাখা হেয়েছ। চেমক সূে
জানা গেছ, ড ু রােগর েকাপ  হওয়ার পর এ পয  চেমক হাসপাতােল ৪৭৪ জন ড ু আ া  রাগী ভিত
হয়। ত েধ  শিনবার পয  ১১৪ জন িচিকৎসাধীন রেয়েছন। হাসপাতােলর মিডিসন িবভােগর ১৩ ন র ওয়ােড
ড ু  রাগীেদর িবেশষ  ব ব ায়  িচিকৎসা  দয়া  হে ।  শতািধক  শয ার ওয়াডিটেত  ঠাসাঠািস  অব ায়  রেয়েছ
রাগীরা। এ অব ায় হাসপাতাল কতৃপ  ড ু  আ া েদর আলাদা িচিকৎসার ব ব াও কেরেছ। হাসপাতােলর
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ডা াররা জািনেয়েছন, িতিদন এ হাসপাতােল ড  ু রাগীর সংখ া বাড়েছ। তেব রাজধানী ঢাকার তুলনায় কম।

িকেশারগ  ॥  িনজ  সংবাদদাতা  িকেশারগ  থেক  জানান,  ড ু  ের আ া  হেয়  জলার হাওড় অধু িষত
িমঠামইেন মেনায়ারা  বগম (৪৫)  নােমর এক গৃহবধূর মতুৃ  হেয়েছ। শিনবার পুের ঢাকা মিডক াল  কেলজ
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় তার মতুৃ  হয়। িতিন িমঠামইন উপেজলার চমকপরু ােমর সাইফুল ইসলােমর
ী। ামী জানান, ১৩ আগ  ী মেনায়ারা খাতুনেক ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ভিত করা হয়। অব ার

অবনিত হেল স িদনই তােক িনিবড় পযেব ণ কে  ভিত করা হেয়িছল। শিনবার পুর পয  ড েুত আ া  হেয়
িকেশারগে র মাট  পাঁচজেনর মৃতু র খবর জানা  গেছ। তােদর মেধ  ইজন নারী  এবং িতনজন পু ষ। এই
তািলকায় ই গৃহবধূ ছাড়াও িসআইিডেত কমরত একজন এবং ই কেলজ ছা  রেয়েছ।

নওগাঁ  ॥  িনজ  সংবাদদাতা  নওগাঁ  থেক  জানান,  নওগাঁয় ল াবএইড ডায়াগনি ক  স টাের  ড ু  শনা করণ
পরী ায় িবতিকত ফল সাধারণ মা েষর মেধ  আতে র সৃি  কেরেছ। এই ল ােব একজন রাগীর ড ু আেছ িকনা
এই পরী ায় পিজিটভ ফল দখােলও অ  িট পৃথক ল ােব নেগিটভ ফল পিরলি ত হেয়েছ। এ িনেয় নওগাঁয়
সাধারণ মা ষ সংি  ল ােবর পরী া-িনরী া িনেয় উি  হেয় পেড়েছ।

নওগাঁ মাি াপারপাস কা-অপােরিটভ সাসাইিটর ব ব াপনা পিরচালক এম মা দ রানার ি তীয় পু  হািস র হাসান
জীেমর শরীের র অ ভতূ হেল গত ১৫ আগ  নওগাঁ ল াবএইড ডায়াগনি ক স টাের র  পরী া করেল ডাঃ
সমেশর আলী া িরত িরেপােট ড ু এনএস-১ পিজিটভ দখােনা হয়। এই িরেপাট িনি ত হওয়ার জ  শহেরর
কমপ াথ ল াবেরটিরেত একই পরী ায় নেগিটভ দখােনা হয়।

িট ল ােব পৃথক িরেপাট পিরলি ত হেল িবতক দরীভূত করেত ওইিদনই ব ড়া ইবেন িসনা কনসালেটশন স টাের
ডাঃ িড এম আিরফুর রহমান দ  ড ু এনএস-১ িরেপােট নেগিটভ ফল দিশত হেয়েছ। যা স ণূ িবপরীত
িরেপাট। এেত সাধারণ মা েষর মেধ  ল াবএইেডর মিডক াল িরেপাট িনেয় সে েহর উে ক হেয়েছ। এ ব াপাের
নওগাঁ ল াবএইড কতৃপে র সে  কথা বলেল তারা জানান, আমােদর ল ােব অত াধুিনক মিশন ারা সব িকছুই
পরী া-িনরী া করা হয়। ল াব যথাযথ া  এবং পিরেবশ স তভােব সংরি ত ও পিরচািলত হয়। আমােদর
পরী া-িনরী ার ি য়াগত কান িট নই। ড ু পরী ার জ  ব ব ত িডভাইস িটযু  হেত পাের। কারণ
িবেদশ থেক িডভাইস আমদািন করার ে  সরকােরর কান িবিধিনেষধ আেরািপত হয়িন। এখন কান সাস
থেক িকভােব িডভাইস েলা আসেছ তা খিতেয় দখা দরকার।
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