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েদেশ েড ু পিরিsিত আশানু প unিত হয়িন। sাsয্ aিধদpেরর আশা িছল েমৗসুেমর েশেষর িদেক eেস
েড ু jের  আkাn  েরাগীর  সংখয্া  কমেব।  তেব  েয  হাের  কমার  আশা  িছল  েস  হাের  কমেছ  না।  চলিত
েসেpmর মােসর 6 িদেনi সারােদেশর িবিভn হাসপাতােল 4 হাজার 49 জন েড ু jের আkাn হেয় ভিতর্
হন। বতর্ মােন ঢাকার েচেয় বাiেরর েজলা েলােত েড রু pেকাপ েবিশ।
বছেরর েম মাস েথেক েসেpmর পযর্n েড রু pেকাপ থােক। তেব েসেpmর মােস েড েুত আkােnর হার
eেকবােরi  কম  থােক।  িকn  eবার  তা  হেc  না।  aেkাবর  পযর্n  েড রু  pেকাপ  থাকেত  পাের।  চলিত
বছেরর জানুয়ািরেত 38 জন, েফbয়ািরেত 18 জন, মােচর্  17 জন, eিpেল 58 জন, েম মােস 193 জন,
জেুন  1  হাজার  884  জন,  জলুাiেয়  16  হাজার  253  জন,  আগেs  52  হাজার  636  জন  েড ু jের
আkাn হেয়েছন। বাংলােদেশ 2019 সােলi সেবর্াc েড ু jের আkােnর েরকডর্  হেয়েছ। eর মেধয্ আগs
মােস িছল সেবর্াc।
গতকাল  kবার  sাsয্  aিধদpেরর  নয্াশনাল  েহলথ  iমারেজিn  aপােরশন  েসnার  o  কেnাল  েমর
সহকারী পিরচালক ডা. আেয়শা আkার বেলন, গত 24 ঘ ায় (বহৃsিতবার সকাল 8টা েথেক গতকাল
kবার সকাল 8টা পযর্n) েড  ুjের আkাn হেয় সারােদেশ আেরা 793 জন হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন।

eর আেগর 24 ঘ ায় (বধুবার সকাল 8টা েথেক বহৃsিতবার সকাল 8টা পযর্n) e সংখয্া িছল 788
জন। aথর্াt e সমেয় েরাগী েবেড়েছ 5 জন। গত 24 ঘ ায় রাজধানীেত নতুন 325 জন ভিতর্  হেয়েছ eবং
ঢাকার  বাiের  ভিতর্  হেয়েছ  468  জন  েড ু েরাগী।  রাজধানীর  সরকাির  হাসপাতাল েলার  মেধয্  ঢাকা
েমিডকয্াল  কেলজ  হাসপাতােল  61  জন,  িমটেফােডর্  57  জন,  ঢাকা  িশ  হাসপাতােল  7  জন,  শহীদ
েসাহরাoয়াদর্ী হাসপাতােল 26 জন, ব বnু েশখ মিুজব েমিডকয্াল িব িবদয্ালেয় (িবeসeমeমiu) 14
জন,  পুিলশ  হাসপাতাল  রাজারবােগ  3  জন,  মুগদা  েমিডকয্াল  কেলজ  হাসপাতােল  19  জন,  িবিজিব
হাসপাতাল  িপলখানা  ঢাকায়  1  জন,  সিmিলত  সামিরক  হাসপাতােল  11  জন,  kিমর্েটালা  েজনােরল
হাসপাতােল 34 জন o kেয়ত ৈমtী সরকাির হাসপাতােল 2 জনসহ সরকাির o sায়tশািসত হাসপাতােল
েমাট 235 জন ভিতর্  রেয়েছন। েবসরকাির হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন আেরা 90 জন।
ঢাকা শহর ছাড়া ঢাকা িবভােগ 101 জন, চ gাম িবভােগ 89 জন, খুলনায় 141 জন, রংপুের 8 জন,
রাজশাহীেত 46 জন, বিরশােল 57 জন, িসেলেট 9 জন eবং ময়মনিসংহ িবভােগর িবিভn হাসপাতােল 17
জন েড ু েরাগী ভিতর্  হন। গত জানয়ুাির েথেক e পযর্n েড ু jের আkাn হেয় হাসপাতােল ভিতর্  হেয়
িচিকtসা  িনেয়েছন  75  হাজার  146  জন।  হাসপাতাল  েথেক  সুs  হেয়  ছাড়পt  েনoয়ার  পর  বাসায়
িফেরেছন 71 হাজার 617 জন। আkাnেদর 96 ভাগ েরাগীi ছাড়পt েপেয়েছন।
eিদেক সরকােরর েরাগতtt, েরাগ িনয়ntণ o গেবষণা iনিsিটuেটর (আiiিডিসআর) কােছ েড ু jের
আkাn হেয় মারা যাoয়া 192 জন েরাগীর তথয্ eেসেছ। eর মেধয্ 96িট মতুৃয্ পযর্ােলাচনা কের 57িট
েড জুিনত মতুৃয্ বেল িনি ত কেরেছ pিত ানিট। তেব pিতিদনi মেৃতর সংখয্া বাড়েছ বেল জানা যােc

  িবেশষ pিতিনিধ
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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।

|

েদেশর িবিভn sান েথেক। e সংখয্া eখেনা সরকাির তািলকায় anভুর্ k হয়িন। হাসপাতােল ভিতর্  হেয় মতৃ
57 জন েড  ুেরাগীর মেধয্ eিpেল 2, জেুন 5, জলুাiেয় 28 eবং আগs মােস 22 জেনর মৃতুয্ হয়।
eিদেক eবার েড েুত িশ  মতুৃয্র হারo সেবর্াc। আiiিডিসআর সূেt জানা েগেছ, েড  ুjের আkাn মৃতুয্
38 দশিমক 5 শতাংেশর বয়সi 18 বছেরর িনেচ। যােদর মেধয্ 12 জেনর বয়স 5 েথেক 15 বছেরর
মেধয্। যা েমাট মৃতুয্র 23 দশিমক 1 ভাগ। আiiিডিসআেরর িবেশষjরা জানান, েড  ুjের মারা যাoয়া
57 জেনর মেধয্ 38 জেনর েড  ুশক িসেnাম eবং 6 জেনর েহেমােরিজক jর িছল। 22 জেনর মেধয্ eর
আেগ েড  ুআkাn হoয়ার pমাণ পাoয়া েগেছ। eছাড়া মৃতেদর মেধয্ 21 জেনর বয়সi 18 বছেরর িনেচ।
e  pসে  আiiিডিসআেরর  পিরচালক  aধয্াপক  ডা.  মীরজাদী  েসবিরনা  ে ারা  বেলন,  আমােদর  eকিট
‘েড  ুেডথ িরিভu’ কিমিট মূলত েড  ুjের আkাn হেয় কারা মারা েগেছ তা িনি েত কাজ কের যােc।
ei  কিমিটেত  েদেশর  েমিডিসন,  েপিডয়াি k,  iিপেডিমoেলািজ  o  লয্াবেরটির  িবেশষjরা  আেছন।  e
কিমিটi মূলত সেnহজনক েড জুিনত েরােগর কারেণ মতুৃয্র pকৃত কারণ িনধর্ারণ কের। পাশাপািশ েড ু
jের আkাn েরােগর গিত-pকৃিত, িচিকtসা o সংি  সব িবে ষণ কের থােক।
মারা েগেছন আেরা দiু জন

সাতkীরার  তালায়  েড ু  আkাn  হেয়  pশাn  কমর্কার  (42)  নােম  eকজন  মারা  েগেছন।  েস  তালা
uপেজলার  নলতা  gােমর মৃত েগািবn কমর্কােরর  েছেল।  pশাn  কমর্কার pচ  jর  িনেয় গত শিনবার
তালা হাসপাতােল ভিতর্  হেল পরীkা-িনরীkায় েড  ুশনাk হয়। েসামবার তার aবsা aবনিত হেল unত
িচিকtসার জনয্ খুলনা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল ভিতর্  করা হেল বহৃsিতবার েসখােন তার মৃতুয্ হয়।
েড েুত আkাn হেয় চ gাম েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল আবু সাঈদ (30) নােম eকজন মারা েগেছন।
kবার িনিবড় পিরচযর্া েকেnd (আiিসiu) তার মতুৃয্ হয়।  আবু সাঈদ বহৃsিতবার রােত েড ু িনেয়

হাসপাতােল ভিতর্  হন।  তখন  তার  aবsা ‘ তর’ িছল।  dত  তােক  আiিসiuেত  ভিতর্  করােনা  হয়।
েসখােনi  গতকাল  িবকােল  তার  মতুৃয্  হয়।  আবু  সাঈদ  টা াiেলর  েমাহাmদ  ছালােমর  েছেল।  নগরীর
আছদগে র eকিট কারখানার েফারময্ান িছেলন িতিন।
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