
েড রু  িবsার  িকছুটা  কমেলo  হাসপাতাল েলােত  pিতিদনi
ভিতর্  হেc েড ু jের আkাn েরাগী। মুগদা েমিডকয্াল কেলজ
হাসপাতােলর িশ  oয়ােডর্  গতকাল েবলা 12টা েথেক 3টা পযর্n
িতন ঘ ায় ভিতর্  হেয়েছ 13 িশ  —সামসুল হায়দার বাদশা

    
eক িদেন 1251 জন আkাn
pকাশ : 27 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

চলিত বছর েড ু jের 173 জেনর মৃতুয্র তথয্ েপেয়েছ সরকােরর েরাগতtt, েরাগ িনয়ntণ o গেবষণা
pিত ান-আiiিডিসআর। eর মেধয্ 88িট মৃতুয্র তথয্ পযর্ােলাচনা কের 52িট মতুৃয্ েড জুিনত কারেণ
হেয়েছ বেল িনি ত হেয়েছ pিত ানিট। 36 জেনর েkেt ei েরােগর pমাণ পায়িন।
e বছর েড ু jের আkােnর সংখয্া সব েরকডর্  ছািড়েয়েছ, eখন পযর্n আkাn হেয়েছন 64 হাজার 765
জন। গত জনু েথেক হাজার হাজার মানষু pাণঘাতী ei েরােগ আkাn হoয়ার সে  সে  মতুৃয্র খবরo
আসেত থােক। মতুৃয্ পযর্ােলাচনা পdিত সmেকর্  কিমিট pধান আiiিডিসআেরর পিরচালক ডা. মীরজাদী
েসবিরনা  ে ারা  জানান,  েড ু  মৃতুয্  িনি ত  হoয়ার  জনয্  তারা  িতনভােব  কাজ  কেরন।  pথমত,  সব

  িবেশষ pিতিনিধ

print | েড েুত 173 জেনর মৃতুয্র তথয্ | েশষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/83026/েড েুত...

1 of 3 8/27/2019, 10:43 AM



িkিনকয্াল ডkেমn, িচিকtসার তথয্, হাসপাতােল থাকার সময়কার তথয্ পযর্ােলাচনা করেত হয়। তারপর
ভাবর্াল aেটাপিস (মতুৃয্র কারণ েবাঝার জনয্ uপসগর্ o শারীিরক aবsার তথয্ িবচার) eবং নমনুা সংgহ
কেরন। িতিন বেলন, ‘আমরা যখন লয্ােবর পরীkায় িপিসআর (রেk েড রু জনয্ দায়ী ভাiরােসর িজন
aবেশষ)  েপেয়  যাi,  তখন  আমরা  সরাসির  বলেত  পাির  েয  েড েুতi  তার  মতুৃয্  হেয়েছ।  আর  বািক
ঘটনা েলা িলিপবd করা হয় েড রু ‘সmাবয্ সংkমণ’ িহেসেব। মৃেতর তািলকায় আমরা েসসব নাম িদi
না।’
েড রু সবর্েশষ aবsার তথয্ সংkাn pিতেবদেন 88 জেনর মতুৃয্র মেধয্ 52িট েড জুিনত কারেণ বেল
িনি ত হoয়ার তথয্ uেlখ করায় বািকেদর িবষেয় জানেত চাoয়া হেয়িছল sাsয্ aিধদpেরর সহকারী
পিরচালক  ডা.  আেয়শা  আkােরর  কােছ।  জবােব  িতিন  বেলন,  পযর্ােলাচনায়  বািক  36  জেনর  েড েুত
মতুৃয্র pমাণ পাoয়া যায়িন। eিদেক  আেগর িদেনর েচেয় েসামবার সকাল  8টা  পযর্n 24 ঘ ায় নতুন
আkাn েড  ুেরাগীর সংখয্া িকছুটা কেমেছ। ei সমেয় েড  ুিনেয় েদেশর িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন
1  হাজার  251  জন,  েয  সংখয্া  আেগর  িদন  িছল  e  হাজার  299  জন।  নতুন  আkাnেদর  মেধয্  ঢাকার
হাসপাতাল েলােত 577 জন eবং বাiের িবিভn হাসপাতােল 674 জন ভিতর্  হেয়েছন। আiiিডিসআর-eর
পিরচালক মীরজাদী ে ারা বেলন, ‘aেনক েড ু েরাগী eক হাসপাতাল েথেক আেরক হাসপাতােল যায়।
তখন েরাগী িহেসেব তার নাম িকn eকািধক হাসপাতােলi eিn হয়। েস হাসপাতাল েলা েথেক যখন sাsয্
aিধদpের তািলকা  আেস, তখন  জানার uপায় েনi েয েরাগীরা eক  না  eকািধক  হাসপাতােল িছেলন।
আমরা eকটা oয়ান sপ সািভর্ স চালু করার কথাo ভাবিছ।’ বতর্ মােন সারােদেশর সরকাির o েবসরকাির
হাসপাতাল েলােত েড ু িনেয় িচিকtসাধীন আেছন 5 হাজার 562 জন। eেদর মেধয্ 3 হাজার 81 জন
রেয়েছন ঢাকার িবিভn হাসপাতােল, aনয্ানয্ িবভােগ রেয়েছন 2 হাজার 481 জন। pিতেবদেন জানােনা
হয়, গত 24 ঘ ায় চ gােম 98 জন, খুলনায় 149 জন, রংপুের 20 জন, রাজশাহীেত 78 জন, বিরশােল
111  জন,  িসেলেট  9  জন  eবং  ময়মনিসংেহ  17  জন  েড ু  েরাগী  হাসপাতােল  ভিতর্  হেয়েছন।  eিদেক
েসামবার  পযর্n  সারা  বাংলােদেশর  হাসপাতাল েলা  েথেক  ছাড়পt  েপেয়েছন  59  হাজার  30  জন।  গত
রিববার e সংখয্ািট িছল 57 হাজার 405 জন। 
eিডস মশার লাভর্ া পাoয়ায় 2 জেনর কারাদ  6 লাখ 10 হাজার টাকা জিরমানা

ভবেন eিডস মশার লাভর্ া পাoয়ায় দiু জনেক কারাদ  o 6 লাখ 10 হাজার টাকা জিরমানা কেরেছ ঢাকা
দিkণ o utর িসিট করেপােরশেনর াময্মাণ আদালত। ঢাকা দিkণ িসিট করেপােরশেনর (িডeসিসিস)
জনসংেযাগ  কমর্কতর্ া  utম  kমার  রায়  জানান,  গতকাল  ঢাকা  দিkণ  িসিটর  ছয়িট  াময্মাণ  আদালত
206িট বািড় পিরদশর্ন কের। e সময় দiু জনেক কারাদ  pদান, ছয় জন বািড় মািলকেক সতকর্  করা eবং
60 হাজার টাকা জিরমানা আদায় কের। িতিন জানান, কলাবাগান েসnাল েরােডর 73/1 নmর েহািlং e
eিডস মশার লাভর্ া পাoয়ায় েমা. আbুল মােলক eবং েমা. iuসুফ আলীেক িতন িদেনর িবনা ম কারাদ
pদান eবং েসnাল েরােডর 73/িব েহািlং e eিডস মশার pজনন uপেযাগী পিরেবশ পাoয়ায় 10 হাজার
টাকা aথর্দ  েদয় াময্মাণ আদালত। a ল-1 eর িনবর্াহী ময্ািজেsট িমজানরু রহমান। eছাড়া িজগাতলা
17/1 েহােটল সুনামীেত েনাংরা aপিরcn eবং মশার লাভর্ া utপn সহায়ক পিরেবেশর কারেণ 50 হাজার
টাকা জিরমানা করা হয়।
আলু বাজার eলাকায় eিডস মশার লাভর্ া বািড়েত পাoয়ায় ছয় জন বািড়র মািলকেক সতকর্  কের িদেয়েছ
আদালত। eিদেক চলমান ‘িচ িন aিভযােনর’ গতকাল 36িট oয়ােডর্ র েমাট 10 হাজার 720িট বািড় o
sাপনা পিরদশর্ন কের 298িট বািড় o sাপনায় eিডস মশার লাভর্ া পাoয়া যায়। e সব বািড় o sাপনায়
‘e বািড়/sাপনায় eিডস মশার লাভর্ া পাoয়া যায়’ েলখা িsকার লাগােনা হয়। eছাড়া 5 হাজার 13িট
বািড় o sাপনায় eিডস মশার বংশিবsার uপেযাগী sান/জেম থাকা পািন পাoয়া যায়।
e  সময়  াময্মাণ  আদালত  লশােনর  ‘eিkিকuিটভ  iন  িলিমেটড’  েক  3  লাখ  টাকা  eবং  ‘িমরািক
েরsুেরn’েক  50  হাজার  টাকা,  লশােন  শাnা  েpাপািটর্ জেক  1  লাখ  টাকা,  শাহজাদপুের  ‘aনoয়াডর্
েpাপািটর্ জ’েক  50  হাজার  টাকা  eবং  শাহজাদপুের  eকিট  বয্িkগত  িনমর্াণাধীন  ভবেনর  মািলকেক  50
হাজার  টাকা  জিরমানা  কের  াময্মাণ  আদালত।  eিডস  মশা  িনমূর্েল  চলমান  িচ িন  aিভযােনর  aংশ
িহেসেব আজ িডeনিসিসর েময়র েমা. আিতkল iসলাম েমাহাmদপুের পিরcnতা o মশককমর্ীেদর কাজ
পিরদশর্ন  কেরন।  নরুজাহান  েরােডর  ঢাকা  েsট  কেলেজর  সামেন  eলাকার  বািড়  মািলকগেণর  uেdেশ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েময়র বেলন, দiু বািড়র ময়লা e বােরর মেতা িডeনিসিসর পিরcnতাকমর্ীগণ পির ার কের িদেc, তেব
ভিবষয্েত  কিমuিনিটর  েলাকজনেক  e  িবষেয়  িসdাn  gহণ  করেত  হেব।  চলমান  িচ িন  aিভযােন
সহেযািগতা করার জনয্ েময়র নগরবাসীেক ধনয্বাদ জানান। eিডস মশা িনমূর্েল e aিভযােন জনগণেক
সিkয়ভােব aংশgহণ করার আhান জানান।
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