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441 জন িচিকৎসক o নাস র্ েড  েরাগী  
35 ঘ ায় আ া  228৯ জন 
িনজসব্ িতেবদক  

সারা েদেশ eখেনা িতিদন বাড়েছ েড  আ াে র সংখয্া। েরাগীর তািলকা েথেক বাদ যানিন িচিকৎসক-নাস র্ eবং a  
সব্া য্কর্ম রাo। গতকাল পয র্  441 জন িচিকৎসক-নাস র্সহ িবিভ  পয র্ােয়র সব্া য্কম  েড  আ া  হেয়েছন। e পয র্  সাতজন 
িচিকৎসক, দুজন নাস র্ o eকজন সব্া য্কম  মারা েগেছন েড  আ া  হেয়। 

সব্া য্ aিধদফতেরর েহলথ াiিসস ােনজেম  েস ার aয্া  কে াল রুম সূে  জানা েগেছ, 215 জন িচিকৎসক, 247 জন নাস র্ 
o ৯1 জন a া  সব্া য্কম  েড জব্ের আ া  হেয়েছন। eর মে  সরকাির হাসপাতােলর 299 eবং েবসরকাির হাসপাতাল o 
ি িনেকর িচিকৎসক, নাস র্ o a া  াফ আ া  হন 253 জন। গত 35 ঘ ায় সারা েদেশ েড  আ া  হেয়েছন 2 হাজার 28৯ 
জন। eর মে  ঢাকার হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন 681 জন eবং a  িবভােগ 71৯ জন। e পয র্  সরকাির িহসােব েড  আ া  
হেয়েছন 73 হাজার 328 জন। সু  হেয় বািড় িফের েগেছন 66 হাজার 992 জন। eখন পয র্  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছন 7 
হাজার 39৯ জন। e ছাড়া আমােদর িনজসব্ িতেবদক o িতিনিধেদর পাঠােনা খবর aনুযায়ী, চ াম েমিডেকল কেলজ (চেমক) 
হাসপাতােলর সাজর্াির িবভােগর 35 নমব্র oয়ােড র্র েরিজ ার ডা. uদয় শংকর সরকােরর েড  হেয়েছ। ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল েড জব্ের িচিকৎসাধীন পাঁচ মাস বয়সী জািরফ শু বার স য্ায় মারা েগেছ। েস িশকািরকা া ােমর েমা. আিরেফর 
েছেল। দুi িসিট করেপােরশেনর aিভযান : ঢাকা u র িসিট করেপােশেনর প  েথেক েড  িনধেন eকেযােগ সব oয়ােড র্ িচরুিন 
aিভযান চালােনা হেয়েছ। e সময় লাভ র্া িনধেন বািড় বািড় aিভযান চালান িসিট করেপােরশেনর কম রা। দি ণ িসিট করেপােরশেনর 
মশক িনধন aিভযােন িরেয়ল eে ট েকা ািন নগর েহামেসর িনম র্াণাধীন ভবেন eিডস মশার লাভ র্া পাoয়ায় 61 হাজার টাকা 
জিরমানা করা হয়। aনাদােয় oi েকা ািনর সুপারভাiজার পলাশেক িতন িদেনর িবনা ম কারাদ- দান কেরেছন িনব র্াহী 
ািজে ট o a ল-2-eর িনব র্াহী কম র্কত র্া িমজানুর রহমান। পাঁচিট বািড়েত েনাংরা aপির  পিরেবশ পাoয়ায় 28 হাজার টাকা 

জিরমানা করা হয়। যা াবাড়ীর 42িট বািড় পিরদশ র্ন কের চারজন বািড়মািলকেক 8 হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। 

 


