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সেঙ্গু পরররিরি 

মৃত্যু বাড়প্টেও প্রাদুর্ভাব কপ্টেপ্টে ৭২ শিাাংশ 

► ২০৩ জপ্টের মৃত্যুর িথ্য স্বািু অরিদপ্তপ্টর 

► ২৪ ঘণ্টায় েত্যে র্রিভ ৫২৭ আপ্টরা রিেজপ্টের মৃত্যু  

► ৪৩ জে আইরেইউপ্টয় 

 

সেঙ্গুপ্টি মৃপ্টির োংখ্যা ২০০ জে োরড়প্টয়প্টে। েরকারর রিোপ্টবই গিকাে েকাে পর্ ভন্ত ওই োংখ্যা রেে ২০৩ জে। র্রদও এর েপ্টে ১০১ জপ্টের 

মৃত্যু িথ্য পর্ ভাপ্টোচো কপ্টর ৬০ জপ্টের মৃত্যু সেঙ্গুপ্টি িপ্টয়প্টে বপ্টে রেরিি কপ্টরপ্টে সরাগিত্ত্ব, সরাগ রেয়ন্ত্রণ ও গপ্টবষণা ইেরিটিউট 

(আইইরেরেআর)। প্ররিরদেই একারিক োনুপ্টষর মৃত্যুর িথ্য আেপ্টে গণোেপ্টে ও আইইরেরেআপ্টরর কাপ্টে। িীপ্টর মৃপ্টির োংখ্যা বাড়প্টেও গি এক 

োপ্টের ব্যবিাপ্টে সদপ্টশ সেঙ্গুর প্রাদুর্ ভাব কপ্টে সগপ্টে ৭২ শিাাংশ। এেেরক িােপািাপ্টে র্রিভ সরাগীর োংখ্যাও কপ্টেপ্টে ৬২ শিাাংশ। কাপ্টের কণ্ঠ’র 

কাপ্টে থাকা গি োপ্টের িথ্য ও স্বািু অরিদপ্তপ্টরর গিকাে শরেবাপ্টরর েব ভপ্টশষ িথ্য পর্ ভাপ্টোচোয় এেে রচত্র পাওয়া সগপ্টে। এ পর্ ভাপ্টোচো 

অনুোপ্টর সদখা র্ায়, ১৪ আগি েকাে ৮টা পর্ ভন্ত আপ্টগর ২৪ ঘণ্টায় োরা সদপ্টশ েত্যে সেঙ্গু সরাগী র্রিভ িপ্টয়রেে এক িাজার ৮৮০ জে। আর এক 

োপ্টের োথায় গিকাে েকাে ৮টা পর্ ভন্ত আপ্টগর ২৪ ঘণ্টায় েত্যে সরাগী র্রিভ িয় ৫২৭ জে, র্া ১৪ আগপ্টির ত্যেোয় ৭২ শিাাংশ কে। অন্যরদপ্টক 

১৪ আগি পুরপ্টো ও েত্যে সরাগী রেপ্টে িােপািাপ্টে রচরকৎোিীে রেে োি িাজার ৮৬৯ জে। আর গিকাে ওই োংখ্যা রেে দুই িাজার ৯৯৬ বা 

৬২ শিাাংশ কে। িপ্টব গি এই এক োপ্টে সোট আক্রাপ্টন্তর োংখ্যা সবপ্টড়প্টে ৩৪ িাজার ২১৬ জে। 

স্বািু অরিদপ্তপ্টরর েিাপররচােক অোপক ো. আবুে কাোে আজাদ কাপ্টের কণ্ঠপ্টক বপ্টেে, ‘আোপ্টদর কাপ্টে মৃত্যুর িথ্য আো োপ্টেই িারা 

েবাই সেঙ্গুপ্টি োরা র্ায়রে। সর্েব িােপািাে সথপ্টক ওই িথ্য পাঠাপ্টো িয় এর েবটাই সেঙ্গু আক্রাপ্টন্তর িথ্য েয় বপ্টে পপ্টর পরীক্ষায় সদখা সগপ্টে। 

এ োড়া িােপািাে কর্তভপক্ষ সর্র্াপ্টব িাত্ক্ক্ষরণক সেঙ্গুপ্টি মৃত্যু বপ্টে জাোপ্টে, সেটাও ঠিক িপ্টে ো।’ 

স্বািু অরিদপ্তপ্টরর েিকারী পররচােক ো. আপ্টয়শা আক্তার কাপ্টের কণ্ঠপ্টক বপ্টেে, গি এক োপ্টে সেঙ্গুর প্রাদুর্ ভাব োপ্টেেপ্টে ওঠাোো করপ্টি 

করপ্টিই অপ্টেক কপ্টে সগপ্টে। এ িারা অব্যািি থাকপ্টে আশা করা র্ায় অল্প েেপ্টয়র েপ্টেই পরররিরি স্বার্ারবক িপ্টয় আেপ্টব। 

এরদপ্টক স্বািু অরিদপ্তপ্টরর কপ্টরাে রুপ্টের আপ্টরক সূত্র জাোয়, গিকাে েকাে পর্ ভন্ত সদপ্টশর রবরর্্ন  িােপািাপ্টে রচরকৎোিীে থাকা দুই িাজার 

৯৯৬ জে সেঙ্গু আক্রান্ত সরাগীর েপ্টে ৪৩ জে আইরেইউপ্টি রেে, ত্যেোমূেকর্াপ্টব র্াপ্টদর অবিা অন্যপ্টদর ত্যেোয় আশঙ্কাজেক। 

এরদপ্টক ওই সূত্র অনুোপ্টর ঢাকায় র্ি দ্রুি পরররিরি স্বার্ারবক িপ্টে, ঢাকার বাইপ্টর সেই গরি অপ্টেকটাই িীর। এখপ্টো ঢাকার সচপ্টয় ঢাকার বাইপ্টর 

প্ররিরদেই আক্রাপ্টন্তর োংখ্যা সবরশ। 

স্বািু অরিদপ্তপ্টরর সিেথ ইোরপ্টজরি অপাপ্টরশেে সেন্টার ও কপ্টরাে রুপ্টের িথ্য অনুোপ্টর গিকাে েকাে ৮টার আপ্টগর ২৪ ঘণ্টায় োরা সদপ্টশ 

সেঙ্গুপ্টি আক্রান্ত িপ্টয় িােপািাপ্টে র্রিভ িপ্টয়প্টে ৫২৭ জে, র্া আপ্টগর রদে রেে ৬৭২ জে। আর িােপািাে সেপ্টড় সগপ্টে ৪৩১ জে, আপ্টগর রদে ওই 

োংখ্যা রেে ৭৯৬ জে। অন্যরদপ্টক ১ জানুয়ারর সথপ্টক গিকাে েকাে পর্ ভন্ত সোট সেঙ্গু উপেগ ভ রেপ্টয় িােপািাপ্টে র্রিভ িওয়া সরাগীর োংখ্যা িপ্টয়প্টে 

৮০ িাজার ৫৬৭ জে। আর বারড় রিপ্টর সগপ্টে ৭৭ িাজার ৩৬৮ জে বা ৯৬ শিাাংশ সরাগী। গিকাে েকাে পর্ ভন্ত আপ্টগর ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় র্রিভ 

িপ্টয়প্টে ১৫৬ জে, র্া আপ্টগর রদে রেে ২২৯ জে এবাং ঢাকার বাইপ্টর ৩৭১ জে, র্া আপ্টগর রদে রেে ৪৪৪ জে। এই েেপ্টয় ঢাকায় েবপ্টচপ্টয় সবরশ 

সেঙ্গু আক্রান্ত সরাগী র্রিভ িপ্টয়প্টে ঢাকা সেরেকুাে কপ্টেজ িােপািাপ্টে ৩৪ জে। একই েেপ্টয়র েপ্টে ঢাকার বাইপ্টর েবপ্টচপ্টয় সবরশ সরাগী র্রিভ 



িপ্টয়প্টে বররশাে সশর-ই-বাাংো সেরেকুাে কপ্টেজ িােপািাপ্টে ২১ জে। আর রবর্াগ রিোপ্টব েবপ্টচপ্টয় সবরশ সরাগী র্রিভ িপ্টয়প্টে খুেো রবর্াপ্টগ 

১৪৩ জে। 

আপ্টরা রিেজপ্টের মৃত্যু : এরদপ্টক গিকাে শরেবার েকাপ্টে রাজশািী সেরেকুাে কপ্টেজ িােপািাপ্টে রচরকৎোিীে অবিায় সেঙ্গু আক্রান্ত সরাগী 

রওশে আরা খাত্যে (৫৫) োরা র্াে। িাঁর বারড় কুরিয়ার সর্ড়াোরায়। অন্যরদপ্টক শুক্রবার রাপ্টি রাজিােীর আপ্টোয়ার খাে েোে ভ িােপািাপ্টে 

সেরেে োিবর (৩০) োপ্টে সেঙ্গু আক্রান্ত একজপ্টের মৃত্যু ঘপ্টটপ্টে। রিরে োদারীপুপ্টরর রশবচর উপপ্টজোর উপ্টেদপুর ইউরেয়প্টের রাে রাপ্টয়রকারি 

গ্রাপ্টের োে রেয়ার সেপ্টে এবাং িােীয় ইউরেয়ে যুবেীপ্টগর সেিা। আোপ্টদর রশবচর প্ররিরেরি জাোে, সেরেে ১০ সেপ্টেম্বর পােপ্টপাট ভ করার 

কাপ্টজ ঢাকায় আপ্টেে। পররদে বারড় রিপ্টর সগপ্টে জ্বপ্টর আক্রান্ত িপ্টে িাঁপ্টক রশবচর উপপ্টজো স্বািু কেপ্টেপ্টে সেওয়া িয়। 

এরদপ্টক রেরাজগঞ্জ প্ররিরেরি জাোে, রেরাজগঞ্জ শিপ্টরর রিেিগঞ্জ এোকার বারেিা রেলুিার ইয়ােরেে (৬০) সেঙ্গুপ্টি আক্রান্ত িপ্টয় প্রথপ্টে 

িােীয় েথ ভপ্টবঙ্গে সেরেকুাে কপ্টেজ িােপািাপ্টে র্রিভ িে। 

 


