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চলিত বছর রাজধানীসহ সারা েদেশ েড  ুjের আkাn হেয় সরকাির-েবসরকাির o sায়tশািসত হাসপাতােল
ভিতর্  েরাগীর সংখয্া 75 হাজার ছািড়েয়েছ। গত 24 ঘ ায় েড ু আkাn হেয়েছন 793 জন। e ছাড়া েড ু
আkাn হেয় ফিরদপুর eবং চ gােম েমাট দজুন মারা েগেছন।
sাsয্ aিধদফতেরর েহলথ iমারেজিn aপােরশন েসnার aয্াn কেnাল ম সূেt জানা েগেছ, 1 জানুয়াির
েথেক 6 েসেpmর পযর্n সবর্েমাট 75 হাজার 146 জন হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন। iিতমেধয্ সুs হেয় বািড়
িফেরেছন  71  হাজার  617  জন।  বতর্ মােন  হাসপাতােল  ভিতর্  রেয়েছন  3  হাজার  337  জন।  তােদর  মেধয্
রাজধানীর হাসপাতােল 1 হাজার  704 জন eবং ঢাকার বাiের  হাসপাতােল ভিতর্  েরাগীর সংখয্া 1 হাজার
633 জন। eিদেক গত 24 ঘ ায় রাজধানীর 41িট হাসপাতােল 325 জন o ঢাকার বাiেরর হাসপাতােল
468  জনসহ  সবর্েমাট  793  জন  ভিতর্  হেয়েছন।  রাজধানীর  িবিভn  সরকাির  হাসপাতােলর  মেধয্  ঢাকা
েমিডেকেল  61,  িমটেফােডর্  57,  ঢাকা  িশ  হাসপাতােল  7,  শহীদ  েসাহরাoয়াদর্ী  হাসপাতােল  26,
িবeসeমeমiuেত 14, পুিলশ হাসপাতাল রাজারবােগ 3, মগুদা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল 19, িবিজিব
হাসপাতাল িপলখানা ঢাকায় 1, সিmিলত সামিরক হাসপাতােল 11, kিমর্েটালা েজনােরল হাসপাতােল 34 o
kেয়ত  ৈমtী  সরকাির  হাসপাতােল  2  জনসহ  সরকাির  o  sায়tশািসত  হাসপাতােল  েমাট  235  জন  ভিতর্
হেয়েছন। েবসরকাির  aনয্ানয্ হাসপাতাল-িkিনেক 90 জনসহ ঢাকা শহের সবর্েমাট 325 জন eবং  ঢাকার
বাiেরর  িবভাগীয়  হাসপাতােল  468  জন  ভিতর্  হেয়েছন।  ঢাকা  শহর  ছাড়া  ঢাকা  িবভােগ  101,  চ gাম
িবভােগ 89, খুলনায় 141, রংপুের 8, রাজশাহীেত 46, বিরশােল 57, িসেলেট 9 eবং ময়মনিসংহ িবভােগর
িবিভn হাসপাতােল 17 জন েড ু েরাগী ভিতর্  হন। আমােদর pিতিনিধেদর পাঠােনা খবের জানা যায়, েড ু
জ¦ের ফিরদপুেরর ভা া েপৗর সদেরর িছলাধরচর মহlার িজলানী িশকদার রিবন (18) নােম eক িশkাথর্ীর
মতুৃয্ হেয়েছ। েড ু জ¦ের আkাn হেয় গতকাল ঢাকার eকিট হাসপাতােল তার মতুৃয্ হয়। িতিন িছলাধরচর
মহlার কাম jামান িশকদােরর েছেল। িজলানী e বছর ভা া সরকাির েক eম কেলজ েথেক িবjান িবভােগ
eiচeসিস পাস কেরন। রিবেনর চাচা রমজান িশকদার জানান, রিবন 8 িদন আেগ ভা া েথেক েড ু জ¦ের
আkাn  হেল  তােক  pথম  ফিরদপুর  েমিডেকল  কেলজ,  পের  ঢাকা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতাল,  পরবতর্ীেত
ঢাকা লয্াবeiড হাসপাতােল ভিতর্  করা হয়। সবর্েশষ দiু িদন আেগ ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান েমিডেকল
িব িবদয্ালেয় ভিতর্  করা হয়। চ gােম আবু ৈসয়দ (30) নােম আেরক েড ু েরাগীর মৃতুয্ হেয়েছ। গতকাল
চ gাম েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aবsায় তার মৃতুয্ হয়। আবু ৈসয়দ নগরীর েকােতায়ািল
থানার  চাkাi  আসাদগ  iসলাম  কেলািনর  েমা.  সালােমর  েছেল।  তার  gােমর  বািড়  টা াiেল।  চ gাম
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর পুিলশ কেnাল েমর পিরদশর্ক জিহ ল iসলাম বেলন, বহৃsিতবার সকােল
আবু ৈসয়দেক হাসপাতােল ভিতর্  করা হয়। পের তার শরীিরক aবsা aবনিত হেল আiিসiuেত sানাnর করা
হয়। গতকাল িবকােল িচিকৎসাধীন aবsায় তার মতুৃয্ হয়।

আপেডট : 7 েসেpmর, 2019 00:00

িনজs pিতেবদক

24 ঘ ায় েড  ুেরাগী 793 জন মতুৃয্ 2|454861|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/454861/2019-09-07

1 of 2 9/7/2019, 10:22 AM



24 ঘ ায় েড  ুেরাগী 793 জন মতুৃয্ 2|454861|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/454861/2019-09-07

2 of 2 9/7/2019, 10:22 AM


