
হাজােরর িনেচ নেমেছ রাগী
২৪ ঘ ায় ড  ুআ া  ৭৬০, মৃতু  ২

সারা দেশ ড ু ের আ াে র সংখ া কেম হাজােরর িনেচ নেমেছ। গত ২৪ ঘ ায় ড ু আ া  হেয়েছন
৭৬০ জন। এর মেধ  ঢাকার হাসপাতােল ভিত  ৩৪৯ জন এবং অ  িবভােগর হাসপাতােল ৪১১ জন ভিত
রেয়েছন। এ ছাড়া  মারা গেছন চ ােম একজন এবং খলুনায়         একজন। া  অিধদফতেরর হলথ
ইমারেজি  অপােরশ  স টার ও কে াল েমর দওয়া তথ  অ যায়ী, গতকাল ঢাকা  মিডেকল কেলজ
হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ৫৬ জন, ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতােল ২৯ জন, ঢাকা
িশ  হাসপাতােল ৮ জন, শহীদ সাহরাওয়াদী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ১৯ জন, ব ব ু শখ মুিজব
মিডেকল িব িবদ ালেয় ২০ জন, পুিলশ হাসপাতাল রাজারবােগ ৫৪ জন, সি িলত সামিরক হাসপাতােল ৭

জন, িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ২২ জন, িনেটার ২ জন এবং বসরকাির ি িনক-হাসপাতােল ভিত
রেয়েছন ১২৮ জন।  ঢাকা  শহর বােদ  ঢাকা  িবভােগর হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ১৫৫ জন, ময়মনিসংহ
িবভােগ ২৯ জন, চ াম িবভােগ ৯৪ জন, খলুনা  িবভােগ ১৮৪ জন, রাজশাহী িবভােগ ৬৯ জন, রংপুর
িবভােগ ১৫ জন, বিরশাল িবভােগ ১০৬ জন এবং  িসেলট িবভােগ ড ু  আ া  হেয়  হাসপাতােল ভিত
হেয়েছন ১৩ জন। আগ  মােসর র িদেক ড ু  আ াে র সংখ া বাড়েত থাকেলও মােসর মাঝামািঝ
থেক  কমেত   কেরেছ।  গত  বার  সারা  দেশ  ড ু  আ া  হেয়েছন  ১  হাজার  ২৫  জন,  গত

বৃহ িতবার ড  ুআ া  হেয়েছন ১ হাজার ১৮৫ জন।

এিদেক চ াম থেক আমােদর িনজ  িতেবদক জািনেয়েছন, ড ু রােগ আ া  হেয় নগরীর পাকিভউ
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় একজেনর মতুৃ  হেয়েছ। তার নাম বাদশা মা া (৫৬)। বািড় চ ােমর
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সীতা - উপেজলার সিলমপুের। গতকাল ভার ৫টার িদেক তার মতুৃ  হেয়েছ। চ ােমর িসিভল সাজন ডা.
আিজজরু রহমান িসি কী জানান, আেগ থেক বাদশা মা া ডায়ােবিটেসও আ া  িছেলন। এ ছাড়া হাট,
িকডিন-িলভারসহ িবিভ  রােগ আ া  িছেলন িতিন। খলুনা থেক িনজ  িতেবদক জানান, খলুনা মিডেকল
কেলজ (খুেমক) হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় গতকাল পেুর িশ ী আ ার (৪৫) নােমর এক ড ু
রাগী মারা গেছন। িতিন তরখাদা উপেজলার আঠিলয়া ােমর সােহব আলীর ী। খেুমক হাসপাতােলর
মিডিসন িবভােগর িচিকৎসক ডা. শেল নাথ িব াস িবষয়িট িনি ত কেরন। এ িনেয় খুলনায় ড েুত মাট

৭ জেনর মৃতু  হেলা।
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