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চলিত বছের েড  ুআkােnর সংখয্া সরকাির িহসােব eক লােখ েপৗঁেছেছ। eর মেধয্ মারা েগেছন 121 জন।
যিদo eিpেল েড রু pাদভুর্ াব েদখা েদয়ার পর েবসরকাির িহসােব সারা েদেশ e পযর্n কেয়ক লাখ মানষু
েড েুত আkাn হেয় িচিকৎসা gহণ কেরেছন, যার মেধয্ িতন শতািধক মানেুষর মৃতুয্ হয়।
সবর্েশষ  েড jুের  আkাn  হেয়  েসামবার  সকােল  খুলনা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  মারা  েগেছন
েগাপালগে র যুবক আল-মামুন আলম (42)।
সংি েদর মেত, সাধারণত নেভmর েথেক েড রু সংkমণ থাকার কথা নয়। তেব e বছর নেভmেরo
pিতিদন গেড় শতািধক েরাগী হাসপাতােল ভিতর্  হেc। e aবsা চলেত থাকেল আগামী বছর েড  ুেমৗসুেম
e েরাগিট আরo ভয়াবহ আকাের েদখা িদেত পাের।
e pসে  জানেত চাiেল sাsয্ aিধদফতেরর পিরচালক (েরাগ িনয়ntণ) aধয্াপক ডা. সািনয়া তাহিমনা
যুগাnরেক  বেলন,  েড ু েরাগীর  সংখয্া  aেনকটা  কমেলo  eখনo  pিতিদনi  িকছুসংখয্ক  আkাn  হেc।
িবেশষ  কের  ঢাকার  বাiের  েরাগী  কমেছ  না।  িতিন  বেলন,  eখন  দািয়t  sানীয়  সরকার  িবভােগর।
আমােদর কাজ আkাnেদর িচিকৎসা েদয়া।
িকn েড ু িনয়ntেণর জনয্ রাজধানীসহ সারা েদেশ sানীয় সরকারেক দািয়t িনেত হেব। জনসেচতনতা
বাড়ােত হেব। eজনয্ sাsয্ িবভাগ uেদয্াগী হেয় সব পযর্ােয়র েsকেহাlােদর িনেয় আেলাচনা  হেয়েছ
বেলo জানান িতিন।

  যুগাnর িরেপাটর্
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sাsয্  aিধদফতেরর  েহলথ  iমােজর্ িn  aপেরশন  েসnার  o  কেnাল  েমর  তথয্ানযুায়ী,  e  বছেরর  1
জানুয়াির েথেক 25 নেভmর পযর্n সারা েদেশ েড েুত আkাn হেয়েছ 99 হাজার 657 জন। eর মেধয্
ছাড়পt েপেয়েছন 98 হাজার 856 জন। বতর্ মােন েদেশর িবিভn সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােল েমাট
ভিতর্  েরাগীর সংখয্া 537 জন। eর মেধয্ ঢাকার 41িট হাসপাতােল িচিকৎসাধীন 264 জন eবং aনয্ানয্
িবভােগ 273 জন।
গত  24  ঘ ায়  (24  নেভmর  সকাল  8টা  েথেক  25  নেভmর  সকাল  8টা  পযর্n)  েড ু  আkাn  হেয়
হাসপাতােল  ভিতর্  হেয়েছ  112  জন।  eর  মেধয্  ঢাকায়  53  জন,  ঢাকার  বাiের  59  জন।  সরকােরর
েরাগতtt,  েরাগ  িনয়ntণ  o  গেবষণা  inিটিটuেটর  (আiiিডিসআর) তথয্ানুসাের,  e  বছর  েড ু সেnেহ
264  জেনর  মতুৃয্র  তথয্  পাoয়া  েগেছ।  eর  মেধয্  193  জেনর  মতুৃয্র  তথয্  িবে ষণ  কের  121িট  মৃতুয্
েড জুিনত বেল িনি ত কেরেছ pিত ানিট।
sাsয্ aিধদফতেরর সহকারী পিরচালক (েহলথ iমােজর্ িn aপােরশন েসnার o কেnাল ম) ডা. আেয়শা
আkার  জানান,  আগেs  িনি ত  েড জুিনত  মৃতুয্  ঘেটেছ  65  জেনর।  জলুাiেয়  35  জন,  জেুন  6,
েসেpmের 4 eবং eিpেল 2 জন। কেnাল েমর তথয্ িবে ষেণ েদখা েগেছ, e পযর্n েড ু আkাn হেয়
ঢাকায় িচিকৎসা িনেয়েছ 50 হাজার 905 জন। eর মেধয্ সরকাির o sায়tশািসত হাসপাতােল িচিকৎসা
িনেয়েছন 31 হাজার 63 জন eবং েবসরকাির হাসপাতাল-িkিনেক 19 হাজার 842 জন। eছাড়া ঢাকার
বাiের aনয্ানয্ িবভােগর িবিভn হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয়েছন 48 হাজার 752 জন।
েড ু আkাn হেয় সবেচেয় েবিশ েরাগী ভিতর্  হেয়েছ ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল 8 হাজার 579
জন। িdতীয় aবsােন রেয়েছ eসeসeমিস o িমটেফাডর্  হাসপাতাল, 4 হাজার 959 জন। eরপরi রেয়েছ
শহীদ েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 3 হাজার 967 জন।
েবসরকাির  হাসপাতােলর মেধয্  সবেচেয় েবিশ েরাগী  িচিকৎসা  িনেয়েছন রাজধানীর  হিল  ফয্ািমিল  েরড
িkেসn  হাসপাতােল  1875  জন।  eছাড়া  েসnাল  হাসপাতােল  e  পযর্n  1712  জন  ভিতর্  হেয়  িচিকৎসা
িনেয়েছন। ঢাকার বাiের সবেচেয় েবিশ আkাn হেয় িচিকৎসা িনেয়েছ খুলনায় 11 হাজার 777 জন।
গত 7 িদেনর পিরসংখয্ােন েদখা েগেছ, 19 নেভmর েদেশর িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন 124 জন, 20
নেভmর 117 জন, 21 নেভmর 123 জন, 22 নেভmর 100 জন, 23 নেভmর 90 জন, 24 নেভmর 92
জন eবং 25 নেভmর 112 জন।
খুলনায় েড jুের যুবেকর মতুৃয্ : খুলনা বযু্েরা জানায়, েড jুের আkাn হেয় খুলনায় আল-মামুন আলম
(42)  নােম  eকজন  যুবক  মারা  েগেছন।  খুলনা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  (খুেমক)  িচিকৎসাধীন
aবsায় েসামবার সকােল তার মৃতুয্ হয়। তার বািড় েগাপালগে র সদর uপেজলার কতাiল iuিনয়েন।
খুেমেকর ডাkার ৈশেলnd নাথ সাংবািদকেদর বেলন, আলম েড jুের আkাn হেয় শিনবার হাসপাতােল
ভিতর্  হন। িচিকৎসাধীন aবsায় েসামবার সকােল িতিন মারা যান।
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