
আ াে
েতৗিফক মারু

েড েত আ
আসেছ। সর
সংখয্া 311 

eত মৃতুয্র 
aনুপােত মৃতু
জনসব্া য্িবদ

িবেশষ রা ব
নানা কায র্ ে
মে  েড  আ
a া  জিট
শতাংেশর েব
3112 সােল

সব্া য্ aিধদ
সব ধরেনর 
দুঃখজনক হ
পিরসংখয্ােন
eবার আ া
ব াপনার 

সব্া য্ aিধদ
িবগত 21 বছ
৯73 জন আ
হার দাঁড়ায়  
শতাংেশর মৃ
েড েত মৃেত

র তুলনায় 
রুফ    

া  হেয় িতিদ
রকােরর েড  মৃতু
জেনর কাছাকািছ

খবেরর পরo ে
তুয্ তুলনামূলকভ
দরা। 

বলেছন, সরকাির
েমর ফেল eবার
আ া েদর eকিট
িটলতা িছল। তবু
বিশ েরাগী eখেন

ল 2.92 শতাংশ e

দ েরর মহাপিরচা
েচ া কেরন। স
হেলo সতয্, eর
নর oপর গুরুতব্ েদ
া  বহুগুণ েবিশ 
a গিতর a ত

দ েরর 3111 সা
বছরi েড েত আ
আর 299 জেনর মৃ

1.38 শতাংশ।
মৃতুয্ েড েত হেয়
তর সংখয্া 231 হ

eবার মৃতুয্

িদনi দু-চারজন ক
তুয্ পয র্ােলাচনা কি
িছ। 

েদেশ গত 2৯ ব
ভােব কম। eটােক

ির-েবসরকাির নান
র মানুষ েড র স
িট aংশ িচিকৎসা
বু ত িচিকৎসার
না হাসপাতােল ি

eবং 3114 িছল 

ালক a াপক ডা
সরকােরর জায়গা 
র পরo িতিদ
েদoয়া হয় েরাগ 
হেলo মৃেতর স
তম নমুনা। 

াল েথেক শুরু ক
আ া  o মৃতুয্র হ
মৃতুয্র ত  আii
 আর সরকাির িহ
য়েছ বেল িনি ত
হেলo eবােরর েম

য্র হার কম

কের মারা যাে
কিমিটর হােতo e

বছেরর েড  াদু
েক সেচতনতা বৃি

না uে াগ, u  আ
সামা তম uপসগ
সার আoতায় eেস
র আoতায় আসা
িচিকৎসাধীন। মৃ
3.6 শতাংশ। e

ডা. আবুল কালাম
েথেকo eবার ে

দনi েকu না েক
িতেরােধ গিতপ

সংখয্া আনুপািতক

কের গত 2৯ বছে
হার eবােরর েচে
iিডিসআেরর কাে
িহসােবর 299 জ
ত করা হেয়েছ। 
মাট আ াে র স

4

। মৃতেদর সব্জন 
eবাের েমাট ত  

াদুভ র্ােবর iিতহাস
ি  o েদেশর িচ

আদালেতর িনেদ র্শ
গ র্ েদখা েদoয়ার 
সেছ। eর পরo
ায় e পয র্  ৯5 
মৃতুয্র হার eক শ
eমনিক গত বছের

ম আজাদ কােলর
েড  েরাগীেদর ে
েকu মারা যাে
পথ িঠক রাখেত
ক হাের কম রাখা 

েরর আ া  o
েয় েবিশ িছল। গ
েছ eেসেছ। েবস
জেনর মে  e পয

eর িভি েত oi
সে  তুলনামূলক হ

4 েসে মব্র, 312

o িবিভ  হাসপ
eেসেছ 299 জ

স পয র্ােলাচনায় 
িচিকৎসা ব াপ

দ র্শনা, গণমা েম
সে  সে  ছুেটে

o যােদর মৃতুয্ ঘে
শতাংশ েরাগীi

শতাংেশরo িনেচ
রর তুলনায়o e ব

র ক েক বেলন, 
েসবায় aেনক ধর
। তেব eসব 
। েসi আি েক a
েগেছ। eটা মানু

মৃতুয্র ত  িনেয়
গতকাল েসামবার
সরকাির িহসাব ধ
পয র্  ৯7 জেনর মৃ
oi 299 জেনর 
হার দাঁড়ায় 1.27

2৯ 

পাতাল সূ  েথেক
জেনর। আর েবস

া  ত  বলে
পনায় a গিতর ফ

ম ধারাবািহক সেচ
েছ েরাগ িনণ র্য় ব
েটেছ তােদর েবিশ
i সু  হেয় বািড়
চ; যা 3111 সাে
বছর মৃতুয্র হার 

িচিকৎসকরা েড
ধরেনর সুেযাগ-সুি
েমেন িনেয়o 
aব i আেগর 
নুেষর সেচতনতা

য় কােলর ক ’র
র সকাল পয র্  eব
ধের oi সংখয্া 3
মৃতুয্ ত  পয র্ােল
মে  71 শতাংশ

7 শতাংশ। 

ক গণমা েম eমন
সরকাির িহসাব মে

েছ, e বছর আ
ফল বেল মেন ক

চতনতামূলক চা
বা িচিকৎসােকে
িশর ভােগর েড
ড় িফের েগেছ। 
েল িছল 2.78 শ
কম। 

ড  েরাগীেদর িচিক
সুিবধা যু  করা হ

িতিট েরােগর মৃ
েযেকােনা সমেয়র
া o িচিকৎসক-িচ

র িবে ষেণ েদখা
বার আ া  82 

311 জন করেলo
লাচনায় 68 জন 
ংশ হাের e পয র্

মন খবর 
েত ei 

আ াে র 
করেছন 

ারণাসহ 
। eর 
র সে  
আর 6 
শতাংশ, 

িকৎসায় 
হেয়েছ। 
মৃতুয্রi 
র েচেয় 
িচিকৎসা 

া েগেছ, 
হাজার 

o মৃতুয্র 
বা 71 
র্  েমাট 



সরকাির িহসােবর 299 জেনর মে  e পয র্  ৯7 জেনর মৃতুয্ ত  পয র্ােলাচনায় 68 জেনর বা 71 শতাংেশর মৃতুয্ েড েত হেয়েছ 
বেল িনি ত করা হেয়েছ। eর িভি েত oi 299 জেনর মে  71 শতাংশ হাের e পয র্  েড েত মৃেতর সংখয্া 231 হেলo eবােরর 
েমাট আ াে র সে  তুলনামূলক হার দাঁড়ায় 1.27 শতাংশ। আর িবগত িতিট বছেরi সংখয্ািট eর েচেয় েবিশ িছল। 

েরাগত , েরাগ িনয় ণ o গেবষণা iনি িটuট-আiiিডিসআেরর পিরচালক ড. মীরজাদী েসি না ে ারা কােলর ক েক বেলন, 
‘েরাগতে র দৃি েকাণ েথেক েরােগ আ া  o মৃতুয্র আনুপািতক হার েদখেত হয়। েযমন আমরা মাতৃমৃতুয্, িশশুমৃতুয্ িকংবা a া  
কারেণ মৃতুয্র হার িনরূপণ কের থািক পরবত  করণীয় eবং মৃতুয্ েরােধ আেরা aিধকতর কায র্কর ব া েনoয়ার জ ।’ 

সব্া য্ aিধদ েরর পিরচালক (েরাগ িনয় ণ) a াপক ডা. সািনয়া তহিমনা বেলন, ‘আমরা সাে র সেব র্া  েচ া কের যাি  েড  
আ া েদর িচিকৎসা িদেত। িক  বা বতা হে , মানুষ েড েত আ া  না হেল েতা আর e েথেক মৃতুয্ হেতা না; িচিকৎসারo 
স  আসত না। পিরেবশগত কারেণ িকংবা পয র্া ভােব েড র বাহক eিডস মশা েরাধ করেত না পারায় মানুষ আ া  হে । 

eককথায় বলেত েগেল মশা িনয় ণ সব্া য্ িবভােগর দািয়তব্ নয়, eটার জ  a  িবভাগ রেয়েছ। তবু আমরা েরাগ িনয় েণর সব্ােথ র্ 
মশা িনয় েণo িনয়িমত a া  িত ােনর সে  eকেযােগ কাজ করিছ।’ oi কম র্কত র্া আেরা বেলন, ‘মৃতুয্ হার তুলনামূলক কম 
বেল আমরা সব্ি েত েনi বা থাকেতo চাi না। আমােদর ল য্ েড  েথেক েকu যােত মারা না যায়, সবাiেক যােত বাঁচােত পাির।’ 

35 ঘ ায় নতুন ভিত র্ 976 : eিদেক সব্া য্ aিধদ েরর েহলথ iমারেজি  aপােরশনস েস ার o কে ালরুেমর দািয়তব্ া  সহকারী 
পিরচালক ডা. আেয়শা আ ার কােলর ক েক জানান, গতকাল সকাল 9টার পূব র্বত  35 ঘ ায় সারা েদেশ েড েত আ া  হেয় 
হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছ 976 জন, যা আেগর িদেন িছল ৯13 জন। আর হাসপাতাল েছেড় েগেছ eক হাজার 296 জন, আেগর 
িদন oi সংখয্া িছল 6৯3 জন। 

a িদেক 2 জানুয়াির েথেক গতকাল সকাল পয র্  েমাট েড  uপসগ র্ িনেয় হাসপাতােল ভিত র্ হoয়া েরাগীর সংখয্া 82 হাজার ৯73 
জন। তােদর মে  বািড় িফের েগেছ 78 হাজার 954 জন বা ৯5 শতাংশ েরাগী। গতকাল সকাল পয র্  হাসপাতােল ভিত র্ িছল িতন 
হাজার ৯42 জন। eর মে  ঢাকায় ভিত র্ হেয়েছ 4৯7 জন, যা আেগর িদন িছল 516 জন eবং ঢাকার বাiের 57৯ জন, যা আেগর 
িদন িছল 5৯8 জন। 

রাজধানীেত সবেচেয় েবিশ 93 জন েড  আ া  েরাগী ভিত র্ হেয়েছ ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল। eকi সমেয়র মে  
ঢাকার বাiের সবেচেয় েবিশ 37 েরাগী ভিত র্ হেয়েছ বিরশাল েশর-i-বাংলা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল, যা আেগর িদন িছল 44 
জন। আর িবভাগ িহসােব সবেচেয় েবিশ েরাগী ভিত র্ হেয়েছ খুলনায় 248 জন, যা আেগর িদন িছল 244 জন। a িদেক েজলা 
িহসােব সবেচেয় েবিশ 78 জন েরাগী ভিত র্ হেয়েছ যেশাের।  

আেরা eকজেনর মৃতুয্ : eিদেক েড েত আ া  হেয় ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aব ায় হাসান ফিকর (56) 
নােমর eক েরাগীর মৃতুয্ হেয়েছ। িতিন পুরান ঢাকার মিদনা েপর িনরাপ া হরী িছেলন। 



 


