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েড ু আkাn হেয় বিরশােল আবদলু খােলক eবং মািনকগে  িকরণ েহােসন নেম আরo দ’ুজেনর মতুৃয্র
খবর পাoয়া েগেছ। e িনেয় 1 আগs েথেক 11 aেkাবর পযর্n যুগাnেরর aনুসnােন রাজধানীসহ েদেশর
সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল েড  ুআkাn হেয় 175 জেনর মৃতুয্র তথয্ পাoয়া েগেছ। যিদo সরকাির
িহসােব  e  পযর্n— েড েুত  মতুৃয্র  সংখয্া  93।  e  তথয্  সরকােরর  েরাগতtt,  েরাগ  িনয়ntণ  o  গেবষণা
inিটিটuেটর  (আiiিডিসআর)।  pিত ানিটেত  e  পযর্n  েড ু  সেnেহ  242  েরাগী  মারা  যাoয়ার  তথয্
eেসেছ। eর  মেধয্ 151 মতৃ  বয্িkর  তথয্ পযর্ােলাচনা  কের 93  জেনর  েড জুিনত  কারেণ  মৃতুয্র  তথয্
িনি ত কেরেছ আiiিডিসআর।
eিদেক  সারা  েদেশ  নতুন  কের  গত  24  ঘ ায়  আরo  226  জন  েড ু  আkাn  হেয়  হাসপাতােল  ভিতর্
হেয়েছন।
যুগাnেরর  বিরশাল  বযু্েরা  জানায়,  বিরশাল  েশেরবাংলা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  িচিকৎসাধীন
aবsায় eক বdৃ েড ু েরাগীর মতুৃয্ হেয়েছ। মতৃ আবদলু খােলক (65) েভালা সদর uপেজলার চরগািজ
gােমর  মতৃ.  েনজাবলু  হেকর  েছেল।  হাসপাতােলর  পিরচালক  ডা.  েমা.  বািকর  েহােসন  জানান,  আবদলু
খােলক kবার দপুুের েড  ুআkাn হেয় সংjাহীন aবsায় হাসপাতােল ভিতর্  হন। শিনবার সকাল 8টায়
মারা যান।
যুগাnেরর মািনকগ  pিতিনিধ জানান, েজলার িঘoর uপেজলার পয়লা gােম েড ু আkাn হেয় িকরণ
েহােসন  রািb  (25)  নােমর  বয্িkর  মৃতুয্  হেয়েছ।  িতিন  uপেজলার  পয়লা  iuিনয়েনর  বড়  পয়লা
পি মপাড়া gােমর েমা. আবলু েহােসেনর েছেল। যিদo হাসপাতাল কতৃর্ পk জািনেয়েছ, িতিন েড  ুআkাn
থাকেলo  িনuেমািনয়ার  কারেণ  তার  মতুৃয্  হয়।  হাসপাতােলর  কািডর্ oলিজ  িবভােগর  িচিকৎসক  ডা.
আশরাফুল iসলাম জানান, িকরেণর মৃতুয্ িনuেমািনয়ায় আkাn হেয়। তেব িতিন েড  ুআkাn িছেলন।
eিদেক kবার সকাল 8টা েথেক শিনবার সকাল 8টা পযর্n সারা েদেশ নতুন কের আরo 226 জন েড ু
আkাn  হেয়  হাসপাতােল  ভিতর্  হেয়েছন।  eর  মেধয্  ঢাকায়  72  eবং  ঢাকার  বাiের  154  জন।  sাsয্
aিধদফতেরর ‘েহলথ iমােজর্ িn aপােরশন েসnার o কেnাল েমর তথয্ aনযুায়ী 1 জানয়ুাির েথেক 12
আেkাবর পযর্n েড ু আkাn হেয় হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন 91 হাজার 579 জন। eর মেধয্ 90 হাজার
104 জন সুs হেয় বািড় িফেরেছন। বতর্ মােন েদেশর িবিভn সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল 1 হাজার
233 েড ু েরাগী িচিকৎসাধীন রেয়েছন। যার মেধয্ ঢাকার 41িট সরকাির েবসরকাির হাসপাতােল 432
eবং aনয্ানয্ িবভােগ 801 জন।
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