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েড ু আkাn হেয় 1 জানয়ুাির েথেক e পযর্n 60 জেনর মৃতুয্র তথয্ িনি ত কেরেছ sাsয্ aিধদফতর।
aিধদফতেরর আoতাধীন েরাগতtt, েরাগ িনয়ntণ o গেবষণা iনিsিটuেট (আiiিডিসআর) েড  ুসেnেহ
e পযর্n 197 জেনর মতুৃয্র তথয্ আেস। eর মেধয্ 101 জেনর তথয্ পযর্ােলাচনা কের 60 জেনর েড জুিনত
মতুৃয্ িনি ত হoয়া যায়। শিনবার পযর্n e সংখয্া িছল 57 জন।
eিদেক  গত  24  ঘ ায়  সারা  েদেশ  নতুন  কের  আরo  761  জন  েড jুের  আkাn  হেয়েছন।  ei  সমেয়
দ’ুজেনর মৃতুয্র তথয্ পাoয়া েগেছ। e িনেয় যুগাnেরর aনুসnােন গত 39 িদেন 133 জেনর মতুৃয্র খবর
পাoয়া েগেছ। sাsয্ aিধদফতেরর েহলথ iমােজর্ িn aপােরশন েসnার o কেnাল েমর তথয্ aনযুায়ী
গত 24 ঘ ায় েড  ুআkাn হেয় 314 জন eবং ঢাকার বাiের 447 জন হাসপাতােল ভিতর্  হন।
দ’ুজেনর মৃতুয্ : েড ু আkাn হেয় ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসা িনিcেলন নািসমা েবগম
(48) নােম eক নারী। েরাববার সকাল 9টার িদেক িতিন মারা যান। নািসমা েমিডিসন িবভােগর 502
নmর oয়ােডর্  ভিতর্  িছেলন।
নািসমার বড় ভাi iয়ািসন জানান, িতন-চার িদন আেগ েস (নািসমা) jের আkাn হয়। eর আেগ েস
িকডিন েরােগ আkাn িছল। শিনবার তােক eকিট pাiেভট হাসপাতােল িনেয় েগেল পরীkায় েড ু ধরা

  যুগাnর িরেপাটর্
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পেড়।  েরাববার  েভার  চারটায়  ঢাকা  েমিডেকেলর  েমিডিসন  oয়ােডর্  তােক  ভিতর্  করা  হয়।  েসখােন
িচিকৎসাধীন aবsায় তার মৃতুয্ হয়।
খুলনা  বযু্েরা  জানায়,  েড ু  আkাn  হেয়  েরাববার  েবলা  সােড়  11টার  িদেক  খুলনা  েমিডেকল  কেলজ
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aবsায় eক যুবক মারা েগেছ। তার নাম েমাহাmদ আিশkjামান। েমিডেকল
কেলজ হাসপাতােলর েড ু িবভােগর িচিকৎসক ডা. ৈশেলnd নাথ িব াস জানান, মা রা েজলার শািলখা
eলাকা  েথেক  যুবক  আিশkjামান  েড ু আkাn  হেয়  েরাববার  েভার  সােড়  5টায়  ভিতর্  হয়।  aবsার
aবনিত হেল তােক আiিসiuেত sানাnর করা হয়। eরপর েবলা সােড় 11টার িদেক তার মৃতুয্ হয়।
হাসপাতােল ভিতর্  হন 76 হাজার 514 জন : 1 জানয়ুাির েথেক 9 আগs পযর্n সারা েদেশ েড ু আkাn
হেয় হাসপাতােল ভিতর্  হন 76 হাজার 514 জন। eর মেধয্ সুs হেয় ছাড়পt িনেয় বািড় িফেরেছন 73
হাজার 91 জন। বতর্ মােন েদেশর িবিভn সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল েরাগী ভিতর্  আেছন 3 হাজার
226  জন।  eর  মেধয্  ঢাকার  41িট  সরকাির-েবসরকাির  হাসপাতােল  1  হাজার  592  জন  eবং  aনয্ানয্
িবভােগ 1 হাজার 634 জন। e পযর্n েড  ুআkাn হেয় ঢাকা শহের িচিকৎসা িনেয়েছন 43 হাজার 386
জন eবং aনয্ানয্ িবভােগ 33 হাজার 128 জন। ঢাকার েরাগীেদর মেধয্ 25 হাজার 384 জনi সরকাির
o sায়tশািসত হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয়েছন।
দশ লাখ টাকার সহায়তা : েড ু আkাn িশ েদর সহায়তায় bয্াক বয্াংক ঢাকা িশ  হাসপাতালেক 10
লাখ  টাকা  সহায়তা  pদান  কেরেছ।  650  শযয্ািবিশ  িবেশষািয়ত  হাসপাতালিট  eকিট  াs  dারা
পিরচািলত হয়। 40 ভাগ শযয্ায় ভিতর্  িশ  েরাগীর িচিকৎসা খরচসহ িবছানা, oষুধ, খাবার o সাজর্ াির
েসবা েদয়া হয় সmূণর্ িবনা মূেলয্। eমনিক েরাগীর সে  থাকা aিভভাবকেদর জনয্o আেছ িবনা মূেলয্
থাকা-খাoয়ার বয্বsা। সামািজক দায়বdতার aংশ িহেসেব 4 েসেpmর bয্াক বয্াংেকর েডপুিট ময্ােনিজং
িডেরkর  eবং  িসআরo  েচৗধুরী  আখতার  আিসফ  আনু ািনকভােব  হাসপাতােলর  িডেরkর  aধয্াপক
ৈসয়দ শফী আহেমেদর কােছ 10 লাখ টাকার েচক হsাnর কেরন। েসখােন আরo uপিsত িছেলন বয্াংেকর
েহড aব কিমuিনেকশনস iকরাম কবীর eবং েহড aব সাসেটiেনবল ফাiনয্াn িডপাটর্ েমn তাহিমনা
জামান খান।

1 জানুয়াির েথেক e পযর্n েড েুত মতুৃয্ 60 https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/218676/1-জানুয়...

2 of 2 9/9/2019, 10:32 AM


