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১০ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

রাজধানীর ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসলির অবলহলায় এি অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। গতিাল মঙ্গলবার রালত অন্তঃসত্ত্বা সান্ডিয়া 

ইসলাম নূপুলরর শ্বাসিলে সমসুা হলল পপুলার হাসপাতালল ন্ডনলয় আসা হয়। এসময় ন্ডর্ন্ডিৎসিরা ন্ডর্ন্ডিৎসা না িলর দুই ঘন্টা বন্ডসলয় রাখলল তার মৃতুু হয়। 

এি সন্তালনর জননী ন্ডনহত সান্ডিয়া ইসলাম নূপুর ঢািা ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র মেপুটি মরন্ডজস্ট্রার মিললায়ার মহালসলনর মবান। স্বজনরা জানান, ১৫ সপ্তালহর অন্তঃসত্ত্বা 

নূপুলরর শ্বাসিলে সমসুা হলল হাসপাতালল ন্ডনলয় আসা হয়। এসময় ন্ডর্ন্ডিৎসিরা তালি দুই ঘন্টা বন্ডসলয় রালখ। রলে ন্ডহলমাললান্ডবন িম বলল আলরা 

সময়লেপন িলর। ততেলে ওই নারীর শীলরর অবস্থা আলরা খারাপ হলল, ন্ডর্ন্ডিৎসিরা দ্রুত তালি আইন্ডসইউলত মনয়ার মর্ো র্ালায়। ততেলে তার মৃতুু 

হয়। ঘটনার পর ন্ডবর্ার মর্লয় হাসপাতালল ন্ডঘলর রালখ ঢান্ডব ন্ডশোর্থীরা। পলর পুন্ডলশ এলস পন্ডরন্ডস্থন্ডত ন্ডনয়ন্ত্রলে মনয়। এ ঘটনায় োোর রন্ডিকুল ইসলাম এবং 

পপুলার িতৃচ পলের ন্ডবরুলে দুটি মামলা িালয়র িলরলে ন্ডনহলতর পন্ডরবার। [ববশাখী টিন্ডি, ১১ মার্চ  ২০২০] 

 

১৪ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

নাজমা আন্ডমন (২৪) িানাোর সাসিালর্ায়ান প্রলিলশর ইউন্ডনিান্ডসচটি অব মরন্ডজলনর স্নাতি ন্ডশোর্থী ন্ডেললন। গত ৯ মার্চ  ঢািায় ন্ডিলর ন্ডতন্ডন মপলট বুর্থার ির্থা 

জানান। পন্ডরবালরর সিসুরা জানান, নাজমা মখলত পারন্ডেললন না। প্রন্ডতবার খাওয়ার সময় তার বন্ডম িাব হলয়লে বা মপলট িীষে বুর্থা হলয়লে। ১৩ মার্চ  রালত 

অসহনীয় বুর্থা হওয়ায় তালি মনওয়া হয় বান্ডির িালে মমাহাম্মিপুলরর এিটি হাসপাতালল। আইন্ডসইউ (ইনলসনটিি মিয়ার ইউন্ডনট) মবে খান্ডল আলে এমন 

মিালনা হাসপাতাল খুুঁলজ পান্ডিললন না জান্ডনলয় নাজমার বাবা আন্ডমন উল্লাহ বললন, ‘হাসপাতাল মর্থলি বলা হয় তালি দ্রুত আইন্ডসইউ-এ মনওয়া িরিার। 

তখন অলনি রাত।’ পরবতীলত নাজমালি ঢালমি হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়া হয়। মসখালন এিটি ওয়ালেচ  িন্ডতচ  িলর সুালাইন, অন্ডিলজন ও ওষুধ মিওয়া 

হলল ন্ডতন্ডন ন্ডিেুটা সুস্থ মবাধ িলরন। আন্ডমন উল্লাহ বললন, ‘তার বুর্থাও ন্ডিেুটা িলমন্ডেল।’ সিাল আটটায় নাসচলির ন্ডশিট বিল হয়। সালি এগালরাটার ন্ডিলি 

নতুন নাসচলির এিজন জানলত র্ান নাজমার িী হলয়লে? সমসুা বলার এিপ চালয় আন্ডমন উল্লাহ উলল্লখ িলরন, তার মমলয় সম্প্রন্ডত িানাো মর্থলি এলসলে। 

এই তর্থুটিই িাল হলয় িাুঁ িায় নাজমার জনু। িানাোর ির্থা উলল্লখ িলর নাসচ ন্ডর্ৎিার িলর বললত র্থালি, ‘মস িানাো মর্থলি এলসলে! তার জ্বরও আলে!’ 

তারা োোলরর িালে ন্ডগলয় জানায় নাজমা িলরানািাইরালস আক্রান্ত। এরপর পুলরা ওয়ালেচ  ন্ডবশৃঙ্খলা েন্ডিলয় পলর। নাজমার িালে আর মিউই আলসন্ডন। সব 

োোর ও নাসচ ওয়ােচ টি মেলি র্লল  ায়। িলরানািাইরালস আক্রান্ত সলেলহ মৃতুুর মশষ িলয়ি ঘণ্টা োোর ও নাসচলির অবলহলায় নাজমার মৃতুু হলয়লে 

বলল পন্ডরবার অন্ডিল াগ িলর। ঢালমি হাসপাতালল িলরানািাইরালসর জনু প্রলয়াজনীয় প্রস্তুন্ডত মনই। পরীো িরার সরঞ্জাম ও ন্ডর্ন্ডিৎসা িমীলির 

প্রন্ডতরোমূলি বুবস্থাও মনই। তাই তারা মরাগীর িালে ম লত অস্বীিৃন্ডত জানান্ডিল। আমরা এই ওয়ােচ টিলত ন্ডগলয় মসখানিার িলয়িজন িমীর সলঙ্গ ির্থা 

বললন্ডে। এিজন ওয়ােচ  বয় বললন, ‘সবাই  খন শুনললা ওয়ালেচ  িলরানািাইরাস মরাগী আলে, তখন সবাই আতন্ডিত হলয় ওলে। আন্ডমও মসখালনই ন্ডেলাম। 

আমার মলন হন্ডিল আমার জীবলনর মশষ সময় র্লল এলসলে। এই মরাগীর মর্থলি  ন্ডি আন্ডম সংক্রান্ডমত হই আর আন্ডম আমার পন্ডরবালরর সিসুলির সংক্রান্ডমত 

িন্ডর তাহলল িী হলব?’ এিজন নাসচ বললন, ‘মিখুন, প্রলতুলির ন্ডনলজর জীবলনর িয় আলে। মসই িয় নাসচলিরও আলে।’ নাজমার তিারন্ডির িান্ডয়লে র্থািা 

সাজচ ান্ডর ন্ডবিালগর অধুাপি ো. এন্ডবএম জামাল বললন, ‘ খন জানা মগল মমলয়টি িানাো মর্থলি এলসলে তখন ওয়ালেচ  আতি েন্ডিলয় পলি।’ পন্ডরন্ডস্থন্ডত খুব 

ন্ডশগন্ডগর স্বািান্ডবি হলয়  ায় বললও ন্ডতন্ডন ম াগ িলরন। ঢালমি হাসপাতাল পন্ডরর্ালি ন্ডিলগন্ডেয়ার মজনালরল এলিএম নান্ডসর উন্ডিন বললন, ‘িমীলির 

প্রন্ডতরোমূলি বুবস্থা মনই। তারা িীঘচ সময় িলরানািাইরালস আক্রান্ত মরাগীর সংস্পলশচ র্থািলত হলব তা ন্ডনলয় উন্ডিগ্ন ন্ডেললন।’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘তার 

িলরানািাইরাস আলে ন্ডি না, তা পরীো িরার জনু আমালির আইইন্ডেন্ডসআর মর্থলি প্রন্ডতন্ডনন্ডধলির আসলত বললত হলয়লে।’ তারা অতুন্ত আন্তন্ডরিতার সলঙ্গ 

জরুরী ন্ডিন্ডিলত এই িাজটি িলরলেন বললও ন্ডতন্ডন জানান। পরীোর পর জানা  ায় নাজমার িলরানািাইরাস মনই। তলব িীঘচ সময় মিালনা প্রিার নজরিান্ডর না 

িরার িলল তার শারীন্ডরি অবস্থার অবনন্ডত হয়। [মেইন্ডল স্টার বাংলা, ১৬ মার্চ  ২০২০] 

 

২০ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 



 

 

ঢািা ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র ন্ডিনুান্স ন্ডেপাটচ লমলন্টর ন্ডশোর্থী মমা. খান্ডলি রহমান শুক্রবার (২০ মার্চ ) তার মিসবুলি এি আলবগঘন স্টুাটাস ন্ডিলয়লেন। স্টুাটালস 

ন্ডতন্ডন ন্ডললখন, তার অুাজমা আক্রান্ত মালয়র ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু হাসপাতাললর িালর িালর ঘুলরলেন। ন্ডিন্তু িলরানা সলেলহ মিার্থাও িন্ডতচ  িরা হয়ন্ডন। খান্ডলি 

হাসপাতাল িতৃচ পেলি বারবার মবাঝালনার মর্ো িলরলেন তার মা অুাজমা মরাগী। তার পন্ডরবালরর মিালনা সিসু ন্ডবলিলশ র্থালিন না। ন্ডতন্ডন িলরানা আক্রান্ত 

হনন্ডন। মিউ মশালনন্ডন তার ির্থা। হাসপাতাললর িংন্ডক্রলটর মিয়ালল প্রন্ডতধ্বন্ডন হলয় ন্ডিলর এলসলে তার সব আকুলতা। অবলশলষ তার মালি নারায়েগলঞ্জর 

এিটি প্রাইলিট ন্ডিন্ডনলি িন্ডতচ  িরালত পারললও শুক্রবার সিালল তার মা মারা  ান। পােিলির জনু মমা. খান্ডলি রহমালনর মিসবুি স্টুাটাস হুবহু তুলল ধরা 

হললা-  ‘মা’র এজমার সমসুা বহু ন্ডিলনর পুরালনা। হালিা জ্বর এলসন্ডেললা সপ্তাহখালনি আলগ। প্রর্ি বুি বুর্থা আর মপট বুর্থার ন্ডর্ন্ডিৎসার জলনু ওনালি 

ন্ডনলয় আন্ডম বারলেম মগন্ডে। বারলেম ওনালি রালখ নাই। স্বাস্থু মন্ত্রনালয় মর্থলি নান্ডি ন্ডনলিচ শ শ্বাসিে আর জ্বর আসা মরাগী মিলশ িলরানা আসার জলনু িন্ডতচ  

মনয়া  ালব না। বারলেম মুগিা মমন্ডেিুালল মরিার িরলে। আন্ডম ওনালি ন্ডনলয় মুগিা মমন্ডেিুালল মগন্ডে, কুন্ডমচলটালা মগন্ডে, ঢািা মমন্ডেিুালল ন্ডনলয় মগন্ডে। 

মিউ রালখ নাই। মিউ না। আন্ডম বারবার বলন্ডে তার এজমার সমসুা পুরালনা। আমালির বাসার মিউ মিলশর বাইলর  ায় ন্ডন ন্ডিেুন্ডিলনর মলধু। মিউ মশালন 

নাই। মেলল আলরি জায়গায় পাোলয় ন্ডিলে মিবল। ঢািা মমন্ডেিুালল িরালনা ইন্ডসন্ডজ ন্ডরলপাটচ  ম  খারাপ ন্ডেললা তাও ওখালন আমালি মিউ বলল নাই। এ 

আন্ডম জানন্ডে গতিাল সন্ধ্ুায় মা'লি ন্ডনলয় নারায়েগলঞ্জর োয়লবাটিস হাসপাতালল  াওয়ার পর। আজ আমার মা রান্ডজয়া সুলতানা মঞু্জ সিাল েয়টায় 

িান্ডেচ য়াি এলরলস্ট মারা মগলেন। [লেল্টা টাইমস, ২১ মার্চ  ২০২০]  

 

২৫ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

িলরানা িাইরাস সলেলহ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় সন্ডিি উন্ডিন িূলটা নালমর পতুচ গাল প্রবাসী অিালল মৃতুু বরন িলরলেন। বুধবার গিীর রালত ঢািায় সন্ডিি উন্ডিন 

িুলটালি ন্ডনলয় রাজধানীর বহু হাসপাতাল ঘুলর মিার্থাও িন্ডতচ র সুল াগ পায়ন্ডন তার পন্ডরবার। সব হাসপাতালই িলরানা সলেলহ তালি িন্ডতচ  িরালত অস্বীিৃন্ডত 

জানায়। িলশ্রুন্ডতলত মশষ প চন্ত মৃতুুর মিাললই ঢলল পিলত হয় তালি। তার পন্ডরবার মর্থলি জানালনা হয়, িলরানা আক্রান্ত নন ন্ডতন্ডন, কুলয়ত মমত্রী 

হাসপাতাললর এই ন্ডনশ্চয়তা প্রন্ডতটি হাসপাতাললি জানালনা হললও মিার্থাও তালি িন্ডতচ  িরালনা  ায়ন্ডন। মশষ প চন্ত মৃতুুর মিাললই ঢলল পলিন ইউলরাপ 

প্রবাসী বাংলালিন্ডশলির শীষচ িন্ডমউন্ডনটি সংগেন অল ইউলরান্ডপয়ান বাংলালিশ এলসান্ডসলয়শলনর (আলয়বা) অনুতম সহ-সিাপন্ডত, পতুচ গাললর ন্ডলসবন 

ন্ডমউন্ডনন্ডসপুান্ডলটির িাউন্ডন্সলর রানা তাসন্ডলম উন্ডিলনর সলহাির সন্ডিি উন্ডিন িুলটা। [লিশ সংবাি, ২৭ মার্চ  ২০২০] 

 

২৯ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

আলমাে উন্ডিলনর মমলয়র সলঙ্গ আজ সন্ধ্ুায় ির্থা হয়। ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র ন্ডশেি ওই নারী প্রর্থম আললালি বললন, ‘শন্ডনবার সিাল ৮টায় বাবালি অুামু্বলললন্স 

মতালা হয় আমালির বাসালবার বাসা মর্থলি। অলনিগুললা হাসপাতাল ঘুলর রাত ১২টার ন্ডিলি অলনি মিনিরবালরর পর এিটি হাসপাতাল ন্ডনল। ন্ডিন্তু বাবালি 

বাুঁ র্ালনা মগল না। আমার বাবা এিরিম ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগল। িী ম  িে!’মমলয় জানাললন, বাবা আলমাে উন্ডিলনর মপলটর পুলরালনা মরাগ। শুক্রবার 

িীষে োয়ন্ডরয়া, সলঙ্গ জ্বর। ন্ডিেুেে পর ির্থা জন্ডিলয় ম লত র্থালি তাুঁ র। তখনই পন্ডরবালরর মলািজন ন্ডর্ন্ডিৎসলির সলঙ্গ ির্থা বললন। এমন্ডনলত দুটি মবসরিান্ডর 

হাসপাতালল ন্ডনয়ন্ডমত ন্ডর্ন্ডিৎসা িরালতন ন্ডতন্ডন। জ্বর-োয়ন্ডরয়া শুলন তাুঁ রা ন্ডনলত র্ানন্ডন। পরন্ডিন শাহবালগর এিটি বি হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান পন্ডরবালরর 

সিসুরা। মসখালন বুলির এি-মর িলর ন্ডনউলমান্ডনয়া মলতা মলন হন্ডিল। িলরানািাইরালসর উপসলগচর সলঙ্গ ন্ডমলল  ালি মিলখ তারা রালখন্ডন। মসখান মর্থলি 

তাুঁ রা ধানমন্ডির এিটি মবসরিান্ডর হাসপাতালল মনন। তাুঁ লির আইলসাললশন ওয়ােচ  আলে। মরাগী িন্ডতচ  িরা  ালব এই আশ্বাস মপলয় অুামু্বলললন্স িলর মসখালন 

ন্ডনলয়  াওয়া হয় আলমাে উন্ডিনলি। িতৃচ পে রাখলত রান্ডজ হললও ন্ডর্ন্ডিৎসলিরা আলসনন্ডন। ওই হাসপাতাল মর্থলি মসাহরাওয়ািী মমন্ডেলিল িললজ 

হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান স্বজলনরা। িন্ডতচ  মনয় তারা। ন্ডিন্তু জরুন্ডর ন্ডবিাগ মর্থলি ওয়ালেচ  পাোলনার সময় ন্ডর্ন্ডিৎসিলির মলধু ন্ডবলরাধ মিখা মিয়। 

িলরানািাইরালসর বুাপালর ন্ডনন্ডশ্চত তর্থু না মপলল মরাগী রাখলবন না বলল জানান। তাুঁ রা কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল  ান। মপ ুঁোলনার আলগ আইইন্ডেন্ডসআলর 

ম াগাল াগ িলরন। সন্ধ্ুার পর আলমাে উন্ডিলনর অুামু্বললন্স মপ ুঁোয় কুলয়ত মমত্রীর মগলট। তাুঁ রা লেে মিলখ বললন, মরাগী িলরানািাইরালস আক্রান্ত বলল 

মলন হলি না। ন্ডিন্তু ন্ডনন্ডশ্চত হওয়ার আগপ চন্ত তাুঁ লি আইলসাললশলন র্থািলত হলব। মসখালন িলরানািাইরালস আক্রান্ত মরাগীরা র্থািলল ন্ডবপি। এিালব েয় 

হাসপাতালল ন্ডগলয়ও বাবালি িন্ডতচ  িরালত পালরনন্ডন সন্তালনরা। এি হাসপাতাল মর্থলি অনু হাসপাতালল  খন এিালব েুটলেন আলমাে উন্ডিন, তখন 

এলািার মুন্ডেল াোরা এন্ডগলয় আলসন। আলমাে উন্ডিলনর মমলয় বললন, ‘বাবা মুন্ডেল াো। ন্ডিন্তু এই পন্ডরর্য় ন্ডিলয় িখলনা মিালনা সুন্ডবধা মনওয়া পেে 

িরলতন না। আমরাও তাই মিালনা হাসপাতালল ন্ডগলয় এই পন্ডরর্য় ন্ডিইন্ডন।’ মুগিা মজনালরল হাসপাতালল মুন্ডেল াোলির জনু আলািা ওয়ােচ  আলে। 

মুন্ডেল াোরা িতৃচ পলের সলঙ্গ ির্থা বলল তাুঁ লি িন্ডতচ র বুবস্থা িলরন। ন্ডিন্তু মসখালনও ন্ডবপন্ডি। হাসপাতাললর ন্ডসটিস্ক্ুান, এমআরআই মমন্ডশন নে। পরন্ডিন 

সিাল প চন্ত অলপো িরা োিা আর উপায় মনই। আলমাে উন্ডিলনর মমলয় বললন, বাবালি সুালাইন মিওয়া হলয়ন্ডেল শুধু। বান্ডি পরীোর পর ন্ডর্ন্ডিৎসা শুরু 

হলব বলল জান্ডনলয়ন্ডেললন ন্ডর্ন্ডিৎসলিরা। মসই সুল াগ আর হয়ন্ডন। সিাল মসায়া ৭টায় মারা  ান ন্ডতন্ডন। [প্রর্থম আললা, ২৯ মার্চ  ২০২০] 

 



 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

মঙ্গলবার মিসবুলি মলখা তালরি ন্ডরপলনর মসই হৃিয়স্পশী স্টুাটাস পােলির উলিলশ মিয়া হললা - ‘আমার মবান জামাই, আমার দুলািাই। ন্ডতন্ডন বুবসা 

িরলতন র্াুঁ িপুলর। ১০ ন্ডিন আলগ উনার জ্বর এবং সলঙ্গ শ্বাসিে শুরু হয়। স্থানীয় োোর উনালি ঢািা ন্ডনলয় ম লত বললন এবং মসন্ডিনই তালি ঢািা ন্ডনলয় 

আসা হয়। ন্ডিন্ত স্থানীয় োোর মিালনা মরালগর ির্থা বললনন্ডন। পান্ডরবান্ডরিিালব আমরা সলর্তন বলল প্রর্থলমই উনালি ন্ডনলয় মগলাম কুন্ডমচলটালা মজনালরল 

হাসপাতালল। রাত তখন ৮টা। মসখানিার োোর উনার িাইল মিখলত র্াইললন এবং মরাগীর স্বজনলির বাইলর িাুঁ ি িন্ডরলয় রাখললন। ২ ঘন্টা পর ন্ডেউটি 

অন্ডিসার ন্ডিলর এলস জানালল আমরা এ মরাগী এখালন রাখলত পারব না। িারে উনার ন্ডনউমন্ডনয়ার লেে। বলললন বেবুন্ডধ হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান। মিালনা 

রিম পরীো-ন্ডনরীো োিাই তালিরলি মবর িলর মিয়া হললা। দুলািাই তখনও খুব শ্বাসিলে িুগলেন। তারপর মসখান মর্থলি তালি বেবুন্ডধলত মনয়া হল 

ন্ডিন্তু িলরানা মরাগী বলল তালি হাসপাতালল িন্ডতচ  িরল না, বলল এ ধরলনর মরাগী তারা ন্ডনলি না। মসখান মর্থলি মনয়া হললা ইবলন ন্ডসনা হাসপাতালল। তারা 

মিালনা ির্থাই শুনললন না। মসখান মর্থলি তালি মনয়া হললা মরলনসাুঁ  নালম এিটি ন্ডিন্ডনলি। মসখানও তারা গ্রহে িরললন না। শুধুমাত্র শ্বাসিে শুলনই সবাই 

অপারগতার ির্থা বলল মবর িলর ন্ডিলি। রাত তখন ৪টা। সবাই হতাশ হলয় উনালি বাসায় ন্ডনলয় মগল।’ এরপর মিালনা হাসপাতাল তালরি ন্ডরপলনর 

মবানজামাইলি না রাখায় বান্ডিলত ন্ডনলয় ন্ডনলজরাই মসবা ন্ডিলত শুরু িলরন। তালরি ন্ডরপন মললখন, ‘মিালনা রিম রাত িাটালনার পর বাসায় এিটা অন্ডিলজন 

ন্ডসন্ডলিার আর মনিুুলাইজালরর বুবস্থা িন্ডর। ঘন্টা ন্ডতলনি পর দুপুর ১টার ন্ডিলি এিটা অুামু্বলললন্স িল িলর উনালি ন্ডনলয়  াওয়া হয় ইউনালটে 

হাসপাতালল। আমরা মূলত ন্ডনউলমান্ডনয়া মগাপন িলর হালটচ র সমসুা বলল এপলয়ন্টলমন্ট ন্ডনলয়ন্ডেলাম। না হলল হয়লতা মসখালনও ঢুিলত পারতাম না। তার পর 

োোর উনার িাইল মিলখ বুঝলত পারললন এবং িলরানািাইরাস ধারো িরললন। বলললন, িলরানা ন্ডরলললটে হাসপাতালল র্লল ম লত। িলল মসখান মর্থলি 

মবর হলয়ই উনালি ন্ডনলয়  াওয়া হললা কুলয়ত-মমত্রী হাসপাতালল। উনালি রাখা হললা ২ন্ডিন। ৪৮ঘন্টা পর উনার ন্ডরলপাটচ  আসললা মনলগটিি, মালন ন্ডতন্ডন 

িলরানািাইরালস আক্রান্ত নন। তালি ন্ডরন্ডলজ মিয়া হললা। এ অবস্থা আমালির  ার  ার অবস্থান র্থালি সিল ধরলনর িান্ডেচ য়াি এবং ন্ডনউলমান্ডনয়া ন্ডরললটে 

হাসপাতাল িতৃচ পলের িালে মানন্ডবি আলবিন িলরও আমরা িালরা মন গলালত পান্ডরন্ডন। কুলয়ত-মমত্রী হাসপাতাল মর্থলি আবালরা ন্ডনলয়  াওয়া হললা 

বাসায়।’ তালরি ন্ডরপন মললখন, ‘ন্ডবগত ৫ ন্ডিন ন্ডতন্ডন ন্ডবেুমাত্র ঘুমালত পালরনন্ডন। ইন্ডতমলধু উনার হাত পা িুলল মগলে, োয়লবটিস র্রম হাই, িুসিুলস পান্ডন 

জলম মগলে। ৭ ন্ডিলনর মার্থায় অলনিলি ন্ডিলয় তিন্ডবর িলর িন্ডতচ  িরালন হললা হাটচ  ইনন্ডস্টটিউলট। মসখালন মনই মিালনা োোর। র্রম অবলহলা। ম খালন 

উনার িরিার তাৎেন্ডেি ন্ডর্ন্ডিৎসা, অন্ডিলজন মসখালন র্রম ন্ডঢললঢালা অবস্থা। মনই মিালনা োোর। সবাই নান্ডি েুটিলত। ২ ন্ডিন র্থািার পর হোৎ োোর 

বলললন আপনারা ন্ডরন্ডলজ ন্ডনলয় বাসায় র্লল  ান। এ ন্ডর্ন্ডিৎসায় সময় লাগলব। তার মর্লয় বাসায় র্থািা িাললা। আমরা অলনি বলল িলয়ও আর হাসপাতালল 

র্থািার অনুমন্ডত মপলাম না। না জানলাম উনার ন্ডি সমসুা না জানলাম উনার ন্ডর্ন্ডিৎসা পেন্ডত। বাসায় ন্ডনলয় আসা হললা নবম ন্ডিলনর মার্থায়। এিন্ডিন রাত ২ 

টায় র্রম শ্বাস িেশুরু হলল দুলািাইলয়র। আবারও বুর্থচ প্রলর্োর উলিলশু অুামু্বললন্স িল িলর হাটচ  ইনন্ডস্টটিউলটর ন্ডিলি রওনা হলাম। মসখালন মপ ুঁলে 

জানলাম ন্ডতন্ডন আর মনই। সবাইলি সব ধরলনর বুর্থচ প্রলর্ো মর্থলি মুন্ডে ন্ডিলয়লেন। তার আর মিালনা শ্বাসিেও হলি না। ন্ডতন্ডন মারা মগলেন। হা, িাইনান্ডল 

ন্ডতন্ডন মারা মগলেন। এজনু িাইনান্ডল বললাম, িারে গত ১০ন্ডিন মানন্ডসিিালব ন্ডতন্ডন প্রন্ডতন্ডিনই মারা মগলেন।’ [ ুগান্তর, ১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

মঙ্গলবার রালত রাজধানীর মসাহরাওয়ািী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর আইলসাললশন ওয়ালেচ  ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন এি মরাগী মারা মগলেন। হাসপাতাললর 

পন্ডরর্ালি উিম বিুয়া সাংবান্ডিিলির এ তলর্থুর সতুতা ন্ডনন্ডশ্চত িলরলেন। মৃত বুন্ডেটি পুরুষ। বয়স পঞ্চালশর মলতা। মঙ্গলবার দুপুলরই মসাহরাওয়ািী 

হাসপাতালল িন্ডতচ  হন। রালতর ন্ডিলি ন্ডতন্ডন মারা  ান। উিম বিুয়া বললন, ওই মরাগী প্রর্থলম ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল  ান। মসখান মর্থলি তালি 

কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল পাোলনা হয়। কুন্ডমচলটালা ওই মরাগীলি মসাহরাওয়ািীলত পাঠিলয় মিয়। রাত ৯টার ন্ডিলি ন্ডতন্ডন মারা  ান। ওই মরাগীর শরীর 

মর্থলি িলরানার নমুনা সংগ্রহ িরা হয়ন্ডন বললও জানান ন্ডতন্ডন। [ ুগান্তর, ২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

বুধবার। হাসপাতাল মর্থলি হাসপাতাল। েয়টি হাসপাতালল বৃো মালি ন্ডনলয় েুলটলেন সন্তানরা। ন্ডিন্তু মিালনা হাসপাতলই রালখনন্ডন মালি।  ন্ত্রোয় িাতরালিন 

মা। পালশ অসহায় সন্তানরা। ন্ডিিলবন্ডিি েুটােুটি িরলেন। এর-ওর হালত ধরলেন। অনুনয়-ন্ডবনয় িরলেন। ন্ডিন্তু মিালনা হাসপাতাললর িারওই মন গললে না। 

সবার সলেহ িলরানা মরাগী। অবলশলষ মগবাজালরর রাশনলনা হাসপাতাল আশা ন্ডিললা। িন্ডতচ  মনয়া হলব। ন্ডিন গন্ডিলয় রাত আটটা। রাজধানীলত এখন এ সমলয় 

মধুরালতর পন্ডরলবশ। রাস্তায় েুলট র্লল অবসরপ্রাপ্ত সু্ক্লসন্ডশন্ডেিালি বহনিারী অুামু্বললন্স।  তই এন্ডগলয়  ালি অুামু্বললন্স ততই অবনন্ডত হলি মালয়র 

অবস্থা। অবলশলষ হাসপাতালল মপ ুঁোলনার পরও গন্ডিমন্ডস। মিলল রাখা হয় ঘণ্টাখালনি। মশষ প চন্ত ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসালতই মৃতুু। এমন মৃতুুর ন্ডশিার হলয়লেন 

অবরপ্রাপ্ত সু্ক্ল ন্ডশন্ডেিা মাহমুিা খানম  (৭২)। অন্ডিল াগ রলয়লে, রাত সালি িশটার ন্ডিলি ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মৃতুুর পর ন্ডনর্তলায় মরলিহ মরলখ সটলি পলিন 

হাসপাতাললর ন্ডর্ন্ডিৎসি-স্টািরা। ওই ন্ডশন্ডেিার মেলল সালবি সাংবান্ডিি মসয়ি শাহীন বললন, মগবাজালরর এই হাসপাতালটিলত মিান ন্ডিলল তারা 

আইন্ডসইউ খান্ডল আলে বলল জানান।  ন্ডিন্তু হাসপাতালল আসার পর এমন অবস্থা মিলখ তারা বললন, আইন্ডসইউ খান্ডল মনই। তারা আমার মালি  প্রার্থন্ডমি 



 

ট্রিটলমন্টও মিয়ন্ডন। এিপ চালয় হাসপাতালল আলসন রমনা র্থানা পুন্ডলশ।তালির অনুলরালধও িাজ হয়ন্ডন। রালত সালি িশটায় তার মৃতুু হয়। হতিাগু সন্তানরা 

জানান, িীঘচন্ডিন শ্বাসিলের মরাগী ন্ডেললন তালির মা। িলরানার এ সমলয় ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতালল ধেচা ন্ডিললও তালি মিউই ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত রান্ডজ হয়ন্ডন। জানা 

 ায়, মাহমুিা খানম গত িশবের ন্ডনয়ন্ডমত মর্ি আপ িরালতন এুালপাললা হাসপাতালল। বুধবার সিালল হোৎ শ্বাসিে মবলি মগলল, সন্তানরা মালি ন্ডনলয় 

হাসপাতালল আলসন। মসখালন অলনি অনুলরাধ িরার পর তালি রালখন তারা। ন্ডিন্তু মিালনা আইন্ডসইউর বুবস্থা হয়ন্ডন। পলর সন্তানলির অনুলরালধ অন্ডিলজন 

ন্ডিলয় রালখ ন্ডিেুেে ।  এখান মর্থলি বাধু হলয় মরাগীলি সন্ডরলয় মনন স্বজনরা। মসয়ি শাহীন আলরা বললন, এলিি িলর রাজধানীর অলনিগুললা হাসপাতালল 

আমরা ন্ডগলয়ন্ডে। ন্ডিন্তু মিউ আমার মালি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত রান্ডজ হয়ন্ডন। সবার সলেহ িলরানা। অর্থর্ িলরানা ন্ডনেচয় িরার মলতা মিালনা ন্ডিেু মনই 

হাসপাতালগুললালত। [মানবজন্ডমন, ২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৩ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় এি বুন্ডের মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। মৃত ওই বুন্ডের নাম আবু তালহর। তার বান্ডি িাহ্মেবান্ডিয়া 

মজলার িসবা উপলজলার বালয়ি গ্রালম। মৃত তালহলরর মমলয় সুইটি আোর সমিাললি বললন, গত শুক্রবার মিালর তার বাবার মার্থায় রেেরে হয়। বি 

মমলয় ন্ডহলসলব মস তার স্বামীলি ন্ডনলয় বাবার ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু কুন্ডমল্লার প্রাইলিট হাসপাতাল রলয়লল ন্ডনলয়  ায়। ন্ডিন্তু মিালনা োোরই তার ন্ডর্ন্ডিৎসা িলরনন্ডন। 

মসখান মর্থলি ন্ডনরুপায় হলয় সুইটি তার বাবালি ন্ডনলয়  ান ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল। অলনি মিাগান্ডন্তর পর ওইন্ডিন রাত ১২ টার ন্ডিলি আবু 

তালহরলি হাসপাতালল িন্ডতচ  মনওয়া হয়। ন্ডিন্তু িন্ডতচ র পর মিালনা পরীো ন্ডনরীো োিাই তার বাবালি িলরানা ইউন্ডনলট পাোলনা হয়। আবু তালহলরর 

িলরানািাইরালসর মিান উপসগচ মনই বার বার বলললও নাসচ ও সংন্ডিেরা তালির মিালনা পািাই মিয়ন্ডন। সুইটি বললন, ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর 

িলরানা ইউন্ডনলট মিালনা োোরই মরাগীলির মিলখন না। ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় শন্ডনবার সিাল ১১:৪৭ ন্ডমন্ডনলট বাবা মারা মগলল এিিল োোর এলস তার শরীর 

মর্থলি নমুনা সংগ্রহ িলর আইইন্ডেন্ডসআলর পাোয়। বাবার লাশ মনওয়া হয় মলগচ। [সমিাল ৮ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৬ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতালল ঘুলর মিার্থাও ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় মারা মগলেন িীঘচন্ডিন িুসিুলসর সমসুায় িুগলত র্থািা ঢািা ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র ন্ডশোর্থী সুমন র্ািমা। 

ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র আইইআর ইনন্ডস্টটিউলটর মাস্টালসচর ন্ডশোর্থী ন্ডেললন সুমন। ঢািা ন্ডবশ্বন্ডবিুালয় জুম্ম ন্ডশোর্থী পন্ডরবার র্ুালনল আই অনলাইনলি তার মৃতুু 

সংবাি ন্ডনন্ডশ্চত িলর। মসামবার সিাল আটটায় খাগিােন্ডির আগালান্ডশং পািায় ন্ডনজ বান্ডিলত তার মৃতুু হয়। সুমলনর ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র বি িাই ন্ডরবুাঙ 

মিওয়ান বললন: ‘সুমন িীঘচন্ডিন ধলর িুসিুলসর সমসুায় িুগন্ডেল। এর আলগ িারলত তার ন্ডর্ন্ডিৎসা হয়। পলর সুস্থ হলয় মিলশ আলস। গত মালস আবার মস 

অসুস্থ হয়। তখন মিলশ িলরানা সংক্রমে মিখা মিয়। এসময় মস রাজধানীর ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু  ায় ন্ডিন্তু মিার্থাও তালি িন্ডতচ  মনওয়া হয় না। 

পলর মস ন্ডনজ বান্ডিলত র্লল  ায়।’ [র্ুালনল আই অনলাইন, ৬ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৯ এবিল ২০২০ – িররানা      

 

িলরানািাইরালসর (মিান্ডিে-১৯) সংক্রমলে ন্ডপ্রন্স গালমচন্টস ন্ডলন্ডমলটলের বুবস্থাপনা পন্ডরর্ালি (৬০) মারা মগলেন। বৃহস্পন্ডতবার ন্ডবলিল সালি ৩টায় কুলয়ত 

বাংলালিশ মমত্রী হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় মারা  ান। রাত সালি নয় টায় সরিার ন্ডনধচান্ডরত ন্ডখলগাও িবরস্থালন তালি িািন িরা হয়। পন্ডরবালরর 

অন্ডিল াগ, হাসপাতাল িতৃচ পলের অবলহলায় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগলেন ন্ডতন্ডন। মৃত বুন্ডের মোট িাই জানান, গত ২৮ মার্চ  শরীলর জ্বর অনুিব িলরন 

আমার বি িাই। এোিা িলরানার আর মিালনা লেে ন্ডেলনা তার শরীলর। এরপর বুন্ডেগত ন্ডর্ন্ডিৎসলির পরামলশচ জ্বলরর ওষুধ মখলয় সুস্থু ন্ডেললন ন্ডতন্ডন। ৫ 

তান্ডরলখ ন্ডনলজর িারখানাও পন্ডরিশচন িলর এলসলেন। এরপর ৬ এন্ডপ্রল অসুস্থু অনুিব িরলল পুরান ঢািার আসগর আলী হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত আলসন। 

ন্ডনয়ন্ডমত মর্িআলপ মিালনা ত্রুটি না র্থািায় ন্ডর্ন্ডিৎসলির পরামলশচ আইইন্ডেন্ডসআলরর মাধুলম িলরানা মটস্ট িরান। পলরর ন্ডিন ৭ এন্ডপ্রল সন্ধ্ুার পর অসুস্থু 

মবাধ িরলল আবারও আসগর আলী হাসপাতালল ন্ডনলয় আসা হয়। মসখানিার ন্ডর্ন্ডিৎসিরা আইইন্ডেন্ডসআলর ম াগাল াগ িলর তার শরীলর িলরানা পলজটিি 

হওয়ার তর্থু ন্ডনন্ডশ্চত হন। পলরর ন্ডিন (৮ এন্ডপ্রল) দুপুর ২ টায় কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয় তালি। এসময় অলনিটা সুস্থুলবাধ িরায় হাসপাতাললর 

র্তুর্থচ তলার এ ব্ললি ন্ডনলজই মহলট ওলেন ন্ডতন্ডন। িন্ডতচ  হওয়ার ৭ ঘন্টা মপন্ডরলয় রাত ৯টা প চন্ত মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি বা স্বাস্থু িমী তার খবর ন্ডনলত  ানন্ডন। 

এমনন্ডি তালি ন্ডিেু মখলতও মিয়া হয়ন্ডন। এমন খবর শুলন হাসপাতাললর পন্ডরর্ালি ো: ন্ডশহাব উিীলনর সালর্থ ম াগাল াগ িলরন পন্ডরবালরর মলািজন। পলর 

এিজন ন্ডর্ন্ডিৎসি তালি মিখলত আলসন। এরপর হাসপাতাললর মটন্ডললিালন িতৃচ বুরত ন্ডর্ন্ডিৎসলির সালর্থ ম াগাল াগ িলর অসুস্থু িাইলয়র ব্লাে মপ্রশার, 

জ্বর ও োয়ালবটিস এর খবর জানলত র্াইলল ন্ডর্ন্ডিৎসি তালি জানালত পালরন্ডন। এমনন্ডি ‘োয়ালবটিস পরীোর  ন্ত্র ন্ডি আপনার ন্ডিলন ন্ডিলয় মগলেন’এমন প্রশ্ন 

িলরন ন্ডর্ন্ডিৎসি। এোিাও মরাগীলি ম  খাবার পন্ডরলবশন িরা হয় তা মান সম্মত না হওয়ায় গ্রহেও িরলত পালরনন্ডন ন্ডতন্ডন। পলর ন্ডনলজর িালে র্থািা ন্ডিেু 

ড্রাইিুে মখলয়ই ঘুন্ডমলয় পলিন। সিাল ৯ টায় তার আলরি িাইলয়র সালর্থ ির্থা বললন মরাগী। এসমলয়র মলধু মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি বা স্বাস্থু িমী তার খবর 

ন্ডনলত আলসন্ডন বলল তার মোট িাইলি জানান। এরপর সিাল ৯ টা ১০ ন্ডমন্ডনট মর্থলি অসুস্থু বি িাইলয়র সালর্থ মমাবাইলল ম াগাল াগ িরার মর্ো িলর মোট 



 

িাই। ন্ডিন্তু বার বার বুর্থচ হলয় দুপুর ১১ টায় হাসপাতাল িতৃচ পলের সালর্থ ম াগাল াগ িলরন। এরপর দুপুর সালি বারটায় তালি জানালনা হয় তার িাইলি 

মলালর অলর্তন অবস্থায় পাওয়া মগলে তার ন্ডর্ন্ডিৎসা র্ললে। এর মবশী জানালত রাজী হয়ন্ডন হাসপাতাল িতৃচ পে। দুপুর সালি ন্ডতনটায় হাসপাতালল ন্ডগলয় 

তারা জানলত পালরন তার িাই সিালল বার্থ রুলম ন্ডগলয় পলি মসখালনই মারা  ায়। এরপর তালির ম াগাল ালগর মপ্রন্ডেলত হাসপাতাল িতৃচ পে এিটি 

বার্থরুলমর িরজা আটিালনা মিখলত পান। পলর মসটির িরজা মিলঙ্গ তার লাশ উোর িরা হয়। [১০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১০ এবিল ২০২০ – িররানা 

 

কুন্ডমল্লাসহ ঢািার ৮ হাসপাতাল ঘুলর ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা না মপলয় মিবীিালর িলরানায় আক্রান্ত হলয় এিজন (৫৩) মারা মগলেন। গত শুক্রবার (১০ এন্ডপ্রল) 

নারায়েগলঞ্জ মারা  ান ন্ডতন্ডন। গত বৃহস্পন্ডতবার তার শরীলরর নমুনা সংগ্রহ িলর আইইন্ডেন্ডসআর।  পরীোর তার মিলহ িলরানা শনাে হয়।  ন্ডিও প্রর্থলম 

কুলয়ত বাংলালিশ মমত্রী হাসপাতালল মরাগীর নমুনা পরীোরপর পলজটিি ন্ডরলপাটচ  না আসায় ির্থা জানায়। তার স্ত্রী আলেপ িলর বললন, কুন্ডমল্লা মর্থলি ঢািার 

৮ হাসপাতাল ঘুলরও স্বামীর ঠিিমত ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবার বুবস্থা িরলত পারলাম না। এিপ্রিার ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগললন ন্ডতন্ডন। িলরানায় আক্রান্ত ওই 

বুন্ডে নারায়েগলঞ্জ তুলা ও সুতার মালামাল সাপ্লাইলয়র িাজ িরলতন।  তার মবালনর মেললর সহল াগী ন্ডহলসলব িাজ িরলতন বলল তার 

স্ত্রী জান্ডনলয়লেন। ন্ডতন্ডন জানান, বান্ডিলত র্থািা অবস্থায় গত ৫ এন্ডপ্রল মর্থলি অসুস্থ হলয় পলিন। প্রর্থলম র্ান্ডেনা িি োয়াগলনন্ডস্টি মসন্টার তার পরীো 

ন্ডনরীোয় টাইিলয়ে জ্বর বলল োোর জান্ডনলয়ন্ডেললন।  ন্ডনহলতর স্ত্রী আরও জানান, ওই ন্ডিন (৯ এন্ডপ্রল বৃহস্পন্ডতবার) ন্ডবলিলল শ্বাসিে প্রিট হলল নন্ডবয়াবাি 

গ্রালমর ন্ডপ্রতম সাহা নালম এি  ুবি ৯৯৯ মিান িলর মিন। পলর অুামু্বললন্স িলর রাত ১০টার ন্ডিলি প্রর্থলম কুন্ডমল্লা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাল ন্ডনলয় 

 াওয়া হয় তালি। ওখালন জরুন্ডর ন্ডবিাগ তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা না ন্ডিলয় ঢািা মমন্ডেলিল িলললজ ম লত বলল। ওইন্ডিনই রালতই তালি ঢািা মমন্ডেলিল 

মনয়ার পলর্থ কুন্ডমল্লা ন্ডসন্ডেপুার্থ হাসপাতালল মনয়া হয়। তারাও ঢািা মমন্ডেলিলল মনয়ার পরামশচ মিন। তালির বহনিারী অুামু্বললন্স র্ালি ঢািা ম লত 

অপারগতা জান্ডনলয় নান্ডমলয় মিন। তারা অনু এিটি অুামু্বললন্স ঠিি িলর ঢািায় রওয়ানা মিন। মগণ্ডান্ডরয়া আজগর আলী হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান, ওখালনও 

তালি রাখা হয়ন্ডন, তারাও তালি ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয় ম লত বললন। পন্ডর্থমলধু আলরা এিটি হাসপাতাললর আইন্ডসইউলত রাখার মর্ো 

িলরন। ওই হাসপাতাললও এি প চালয় তালির িন্ডতচ  না িন্ডরলয় ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল মনয়ার পরামশচ মিন। ঢািা মমন্ডেলিল িললজ 

হাসপাতালল মনয়ার পর মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি তালি মিখলত আলসনন্ডন বলল অন্ডিল াগ িলরন ন্ডতন্ডন। পলর হাসপাতাললর মলািজন তালির কুলয়ত বাংলালিশ 

মমত্রী হাসপাতালল ম লত বললন। কুলয়ত বাংলালিশ মমত্রীলত মপ ুঁোলল মরাগীর নমুনা পরীোর পলজটিি ন্ডরলপাটচ  না আসায় মিরত পাঠিলয় মিয়। পলর 

নারায়েগঞ্জ এলস মারা  ান। এখালনই তার সৎিার িরা হয়। [সময় ন্ডনউজ, ১২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৩ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

শরীলর বুর্থা ও শ্বাসিে ন্ডনলয় এলি এলি মগলেন পাুঁ র্টি হাসপাতালল। তবুও জন্ডসম উন্ডিনলি (৫২) মরলত হলয়লে ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায়। সারান্ডিন হাসপাতাললর 

িালর িালর ঘুলর রন্ডববার (১২ এন্ডপ্রল) ন্ডিবাগত রাত ন্ডতনটার ন্ডিলি মস্ট্রাি িলর মারা  ান ন্ডতন্ডন। মৃত জন্ডসম উন্ডিন র্থািলতন ঢািার সািালরর মহমালয়তপুর 

এলািায়। িাুঁ র্ামাললর বুবসায়ী ন্ডেললন ন্ডতন্ডন। এন্ডিলি, িলরানািাইরালস তার মৃতুু হলয়লে, এমন সলেলহ রন্ডববার রালতই তার বান্ডিটি লিোউন মঘাষো 

িলরন সািার উপলজলা স্বাস্থু ও পন্ডরবার পন্ডরিল্পনা িমচিতচ া সালয়মুল হুিা। স্বজনরা জানান, জন্মগতিালবই জন্ডসম হাুঁ পান্ডন ও অুাজমায় আক্রান্ত ন্ডেললন। 

গত দুই বেলর দুই বার মস্ট্রাি িরায় মোুঁ ট মবুঁলি  াওয়াসহ ন্ডবন্ডিন্ন শারীন্ডরি জটিলতায় িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। রন্ডববার সিালল অসুস্্থ হলয় পিলল দুপুলর তালি 

সািালরর এনাম মমন্ডেলিল িললজ অুাি হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয়। তালির অন্ডিল াগ, িন্ডতচ র ন্ডিেুেে পলরই হাসপাতাল িতৃচ পে তালি “িলরানা 

আক্রান্ত মরাগী” আখুা ন্ডিলয় হাসপাতাল োিার ন্ডনলিচ শ মিয়। স্বজনরা হাসপাতাল িতৃচ পলের এ বেবু িুল িান্ডব িলর ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়ার জনু অনুলরাধ 

িরলত র্থালিন। তালির অনুলরালধ মন গললন্ডন এনাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাল িতৃচ পলের। অবলশলষ রাত নয়টার ন্ডিলি আশিাজনি অবস্থায় তালি 

হাসপাতাল মর্থলি মবর িলর মিওয়া হয়। স্বজনরা তখন তালি সািার উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয়  ান। মসখানিার িান্ডয়েরত ন্ডর্ন্ডিৎসিরাও জন্ডসমলি 

“িলরানািাইরাস আক্রান্ত” সলেলহ রাজধানীর কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল স্থানান্তলরর জনু বললন। ততেলে রাত ১১টা। কুন্ডমচলটালায় পরীোর পর 

জন্ডসলমর শরীলর িলরানািাইরাস সংক্রমলের লেে না পাওয়ায় তালি ঢািা মমন্ডেলিল িললজ অুাি হাসপাতালল িন্ডতচ  িরার পরামশচ মিওয়া হয়। তার 

স্বজনরা আরও জানান, ঢািা মমন্ডেলিল িলললজর জরুন্ডর ন্ডবিাগ মর্থলি ৬০১ নম্বলর িন্ডতচ  িরা হললও ইউন্ডনট মুালনজার তালিরলি িন্ডতচ  না মরলখই 

হাসপাতাল মর্থলি মবর িলর মিন। এরপর ন্ডিবাগত রাত মসায়া ২টার পলর বাবুবাজার এলািার ঢািা মহানগর মজনালরল হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয় তালি। 

রাত ৩টার ন্ডিলি জন্ডসলমর মৃতুু হয়।মৃতুুর িারে ন্ডহলসলব মের্থ সাটিচ ন্ডিলিলট “মস্ট্রাি িলর” মারা  াওয়ার ির্থা উলল্লখ িলর মহানগর মজনালরল হাসপাতাল 

িতৃচ পে। 

 

১৩ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 



 

“আমার মোট র্ার্া গতিাল রালত অসুস্থ হলয় ঢািায় ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতাল/ন্ডিন্ডনি ঘুলর োোর না মপলয় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় আজ রাত ১২টা ২০ ন্ডমন্ডনলট হৃিলরালগ 

আক্রান্ত হলয় ইলন্তিাল িলরন... তার এ মৃতুুর জনু মি িায়ী? িলরানা? বতচ মান স্বাস্থু বুবস্থা না িন্ডতপয় িান্ডয়েহীন োোর?” ন্ডনলজর মিসবুি মপালস্ট 

এমন প্রশ্ন েুলি ন্ডিলয় িলের ির্থা প্রিাশ িলরলেন নান্ডসম বানু শুামলী নালম এি িুেলিাগী। [বাতচ া মটালয়ন্ডন্টলিার েট িম, ২০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৬ এবিল ২০২০ – িররানা  

 

আইইন্ডেন্ডসআর মর্থলি িলরানা পন্ডজটিি ন্ডরলপাটচ  আসার দুই ঘণ্টা আলগই মরাগীর মৃতুু হলয়লে। এর পাুঁ র্ ন্ডিন আলগ আলগ িলরানা সলেলহ মরাগীর বান্ডিটি 

লিোউন িরা ন্ডেল। মমচান্ডন্তি এ ঘটনাটি ঘলটলে রাজধানীর বনানীর টিঅুািটি িললান্ডনর এিটি বান্ডিলত। মারা  াওয়া ঐ বুন্ডের মেলল বললন, মঙ্গলবার রাত 

মর্থলি আইইন্ডেন্ডসআর হটলাইলন ন্ডর্ন্ডিত্সার জনু মিান িলরন্ডেলাম। ওলয়টিং মিন্ডখলয় মিানটি বারবার মিলট  ায়। এিান্ডধিবার মর্ো িলর বুর্থচ হলয় 

পুন্ডলশলি জানাই। বুধবার দুপুলর বনানী র্থানা পুন্ডলশ এলস বাসাটি লিোউন িলর মিয়। িলরানা মটলস্টর জনু নমুনা মিওয়া হয়। এরপর মর্থলি বহুবার মর্ো 

িলরন্ডেলাম বাবালি হাসপাতালল িন্ডতচ  িরালত। ন্ডিন্তু মি মশালন িার আকুন্ডত। বৃহস্পন্ডতবার দুপুলর বাবা মৃতুুর মিালল ঢলল পলিন ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিত্সায়। ন্ডবিালল 

আইইন্ডেন্ডসআর মর্থলি জানালনা হয়, তার বাবার নমুনা পরীোয় িলরানা পন্ডজটিি পাওয়া মগলে। [ইলিিাি, ১৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৮ এবিল ২০২০ – িররানা বি না োনা যায়বন 

 

এি হাসপাতাল মর্থলি আলরি হাসপাতাল। এিালব রাজধানীর ১১টি হাসপাতালল স্বামীলি ন্ডনলয় ঘুলরলেন ন্ডমনু মবগম। মিালনা হাসপাতাললই ন্ডর্ন্ডিৎসা হয়ন্ডন 

আন্ডমনুললর (৫২)। ন্ডমনু মবগলমর িাকুন্ডত ন্ডমনন্ডত মিউ শুলনন্ডন। সবচলশষ শন্ডনবার কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতাল মর্থলিও ন্ডিন্ডরলয় মিয়া হয় তালি। তখন ন্ডিন 

ঘন্ডনলয় সন্ধ্ুা। অুামু্বললন্স ন্ডনলয় রওনা মিন মসাহরাওয়ািী হাসপাতাললর উলিলশ। ওই হাসপাতালল মপ ুঁোলনার আলগই মারা  ান আন্ডমনুল। রাজধানীর ন্ডমরপুর 

১১এর বান্ডসো আন্ডমনুল গত দুই সপ্তাহ ধলর শা¦সিে ও গুান্ডস্ট্রলির  ন্ত্রোয় িুগন্ডেললন। পন্ডরবালরর স্বজনলির সলঙ্গ ির্থা বলল জানা  ায়, আন্ডমনুল অুাজমার 

মরাগী ন্ডেললন। মালঝমলধুই শ্বাসিলের সমসুা হলতা তার। স্বজনলির অন্ডিল াগ রাজধানীর ১১টি হাসপতালল ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু ঘুরললও িলরানা সলেলহ মিউ 

তার ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত রান্ডজ হনন্ডন। মৃত আন্ডমনুললর স্ত্রী ন্ডমনু মবগম বললন, আমার স্বামীর অুাজমার সমসুা অলনি আলগ মর্থলিই। গত িশ পলনলরা ন্ডিন ধলর তার 

অুাজমা মবলি  ায়।  ার ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু এই শহলর এগালরাটি হাসপাতালল ন্ডগলয়ন্ডে। সবাই িলরানা সলেলহ আমার স্বামীর ন্ডর্ন্ডিৎসা িরললা না। আমার স্বামী 

মশষ প চন্ত ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগললা। আন্ডম জানতাম কুন্ডমচলটালায় িলরানা আক্রান্তলির ন্ডর্ন্ডিৎসা িরা হয় ন্ডিন্তু মসখালন  াওয়ার পর তারা বললে মটস্ট 

িন্ডরলয় আনার জনু। এখালন নান্ডি শুধু পলজটিি মরাগী ন্ডর্ন্ডিৎসা িরা হয়। আন্ডম তালির বলন্ডে আপনারা মটস্ট িরান। এখালন মতা মটস্ট িরালনা হয়। ন্ডিন্তু 

তারা মটস্ট না িলর আমালি মসাহরাওয়ািী হাসাপালত ম লত বললন। মসখান মর্থলি ম লত ম লতই আমার স্বামী রাস্তায় মারা  ায়। আমরা মিান মিশ বাস 

িরন্ডে? ম লিলশ এিজন মানুলষর ন্ডর্ন্ডিৎসা িরালনা  ায় না। এই মিশ ন্ডি আমালির না?। সরিার বললে ম  মিালনা সাহাল ুর জনু ৯৯৯ এ মিান মিয়ার 

জনু। এখালন মিান মিয়ার পর তারা বলল ন্ডবষয়টি মিখন্ডে। এর পর আর মিালনা সারা শব্দ মনই। আইইন্ডেন্ডসআর এ এি সপ্তাহ ধলর মিান ন্ডিলয় গত ১২ তান্ডরখ 

তালিরলি মপলয়ন্ডে। তালির িালে উপায় না মপলয় আমার স্বামীর উপসগচগুললা বান্ডিলয় বান্ডিলয় বলন্ডেলাম। ম ন তারা আমার স্বামীর জনু দ্রুত ন্ডিেু এিটা 

িলর। মসই ন্ডিন বললললা পলরর ন্ডিন এলস নমুনা ন্ডনলয়  ালব । আজ প চন্ত তালির মিউ আমালির িালে আলসন্ডন। গত পার্ুঁ টা ন্ডিন তালিরলি হাজার বার মিান 

ন্ডিলাম ন্ডিন্তু মিালনা সািা পাইন্ডন। এন্ডিলি ন্ডমনু মবগম অন্ডিল াগ িলর বললন, মসাহরাওয়ািী হাসপাতালল  মৃত মঘাষো িরার পর সলঙ্গ সলঙ্গ লাশ মবর িলর 

মিয় হাসপাতাল িতৃচ পে। এই অবস্থায় আন্ডম মিার্থায়  াই? আমার মিালনা মেলল সন্তান মনই। লাশ মিার্থায় ন্ডি িরলবা ন্ডিেুলতই মার্থায় আসন্ডেললা না। 

মসখালন আমালি সাহা ু িরার মলতা মিউ ন্ডেললা না। পলর আমার িাই ম াগাল াগ িরললা মারিাজুলল। মসখালন ন্ডগলয়ও ন্ডবপন্ডি। তারা বললেন , িলরানা  

পলজটিি বা মনলগটিলির মিালনা িাগজ মিখালত না পারলল তারা লাশ মধায়ার িাজ িরলব না। এমন অবস্থায় আমার বাসার র্ারপালশ েন্ডিলয় মগলে আমারা 

স্বামী নান্ডি িলরানা আক্রান্ত। আলশপালশর মলািজন বান্ডির মান্ডলি’মি মিান ন্ডিন্ডিললা আমালির মবর িলর মিয়ার জনু। অর্থর্ ওই সময় আন্ডম আমার স্বামী 

লাশ ন্ডনলয় িালর িালর ঘুরন্ডে। তখন আন্ডম ন্ডি আমার স্বামীর িািলনর বুবস্থা িরলবা না এলািাবসীলি মবাঝালবা? ন্ডিন্তু আমালির বান্ডির মান্ডলি আমালির পালশ 

ন্ডেললা। ন্ডতন্ডন আমার স্বামীর অসুস্থতার ির্থা অলনি আলগ মর্থলিই জানলতন। ন্ডমনু বললন , আমার স্বামীর লাশ  খন মারিাজুল মগাসল িরান্ডিললা না তখন 

স্বাস্থুমন্ত্রোললয়র এিটা নাম্বালর মিান ন্ডিলয়ন্ডেলাম। তখন ওখান মর্থলি বলন্ডেললা  ন্ডি আপনার স্বামীর িলরানা মটস্ট িরালত র্ান, তাহলল আলরা এিন্ডিন 

লাগলব। লাশ আপন্ডন মিার্থায় রাখলবন? আন্ডম তালিরলি বলন্ডেলাম আপনারা নমুনা মনন। িরিার হলল লাশ ন্ডিন্ডজং অুামু্বললন্স িািা িলর রাখলবা। আন্ডম 

মিখলত মর্লয়ন্ডেলাম , আসলল ন্ডি আমার স্বামী মিান্ডিে ২০১৯ আক্রান্ত ন্ডেললন ন্ডিনা। পলর তারা ন্ডিেুই িরললা না। তখন তারা মারিাজুললি বলল ন্ডিললা, 

পলর ন্ডখলগাুঁ ও ন্ডনলয় আমার স্বামীর লাশ িািন িরললা। অর্থর্ মিালনা মটস্টই িরললা না। আমালি তারা লাশটাও ন্ডিললা না। আমার স্বামী িলরানায় আক্রান্ত 

ন্ডিনা মসটার জানার বুবস্থাও তারা িরললা না। এখন  ন্ডি আমার স্বামী আক্রান্ত হলয় র্থালি তাহলল আমালির ন্ডি হলব? অমালির পন্ডরবালর পার্ুঁ জন রলয়লে। 

আমরাওলতা ঝুুঁ ন্ডিলত আন্ডে। আমালিরওলতা মিালনা নমুনা মনয়া হয়ন্ডন। [মানবজন্ডমন, ১৯ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২০ এবিল ২০২০ – িররানা নয় [ত্াবরখ োনা যারে না, ত্াই িাত্চ ায় িিাবিত্ বরর ারটচ র ত্াবররখ নবিিদ্ধ িরা হল] 

 



 

নাম প্রিালশ অন্ডনিুি িন্ডেে খালনর এি বান্ডসো জানান, তার মা জ্বর ন্ডনলয় রাজধানীর ৭-৮টি মবসরিান্ডর হাসপাতাল ঘুলর ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় ঢািা 

মমন্ডেলিললর আইলসাললশলন মারা  ান। নমুনা সংগ্রলহর ২৪ ঘণ্টা পর ন্ডরলপাটচ  আলস মনলগটিি। এর আলগ মিান ন্ডিলয়লেন অলনিগুললা হাসপাতালল ন্ডিন্তু 

মিউ মিান সারা মিনন্ডন বললও অন্ডিল াগ িলরন ন্ডতন্ডন। ন্ডতন্ডন মালয়র িরুে মৃতুুর ির্থা উলল্লখ িলর বললন, “আন্ডম র্াই না আমার মালয়র মলতা আর মিউ 

এিালব ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  াি। ঢািা মমন্ডেলিলল মরাগীর প্রন্ডত এত অবলহলা, এমন অবুবস্থাপনা র্থািলত পালর, মসখালন না মগলল জানলতই পারতাম না। 

নমুনা সংগ্রলহর আলগই মসখানিার এিজন োোর এলিবালর ন্ডনন্ডশ্চত হলয় বললন্ডেললন, আমার মা িলরানায় আক্রান্ত। ন্ডিন্তু পলর ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি এললা। 

ন্ডিন্তু ততেলে আমার মা আর মনই।” [বাতচ া মটালয়ন্ডন্টলিার েট িম, ২০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২২ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

২২ এন্ডপ্রল ঢািা মমন্ডেিুালল ন্ডর্ন্ডিৎসা অবলহলায় আবু তালললবর মৃতুুর অন্ডিল াগ িলরন স্বজনরা। তারা জানান, িলরানা সলেলহ তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা 

ন্ডিন্ডিললন না োোররা। অর্থর্ তার িলরানা মনন্ডগটিি আলস। [জনিন্ঠ ১৪ মম ২০২০] 

 

২৩ এবিল ২০২০ – িররানা  

 

ন্ডবশ্ববুাংলির িমচিতচ া ন্ডজয়াউন্ডিন হায়িার বুধবার প্রধানমন্ত্রী মশখ হান্ডসনালি এি ন্ডর্ঠিলত অন্ডিল াগ িলরলেন ম , ঢািার এিটি মবসরিান্ডর হাসপাতাল 

ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত অস্বীিার িরায় তার মা মাহমুিা খানম (৭৫) মারা মগলেন। তাুঁ র মালয়র মৃতুুর জনু ন্ডতন্ডন ইউনাইলটে হাসপাতাল ন্ডলন্ডমলটলের স্বাস্থুলসবার 

অবুবস্থাপনালি মিাষালরাপ িলরলেন। এই মৃতুুর জনু  ারা িায়ী তালির শান্ডস্তন্ডবধালন হস্তলেপ িরলত ন্ডতন্ডন প্রধানমন্ত্রীলি অনুলরাধ জানান। মতজগাুঁ ওলয় 

প্রধানমন্ত্রীর িা চাললয় পাোলনা ন্ডর্ঠিলত বলা হয়, ‘মালয়র মৃতুুর পর আমার জীবলনর প্রর্থম এই ন্ডর্ঠি আপনালি ন্ডলখন্ডে। আন্ডম নুায়ন্ডবর্ার িান্ডব িরন্ডে।’ 

ন্ডজয়াউন্ডিন হায়িার িলম্বান্ডেয়া ও লাওলস ন্ডবশ্ববুাংলির স্বাস্থু, পুন্ডে ও জনসংখুা ন্ডবষয়ি িা চক্রলমর িাস্টার ন্ডলোর পলি িমচরত। ন্ডর্ঠিলত ন্ডতন্ডন জানান, ৫ 

এন্ডপ্রল প্রর্- সন্ডিচ  হয় মালয়র। িন্ডতচ  িরার জনু ১১ এন্ডপ্রল লুবনা ও এুালপাললা হাসপাতালল মনওয়া হয় তালি। দুটি হাসপাতালই ‘না’ িলর মিয়। পলর তালি 

উিরায় ন্ডনলয় ন্ডরলজন্ট হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয়। ন্ডর্ঠিলত বলা হয়, িৃন্ডত্রম শ্বাস ন্ত্র বুবহালরর প্রলয়াজন হলয় পিলল, িন্ডিে-১৯ পরীোয় মনলগটিি মিখার 

পর উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসালর্থচ মাহমুিালি ইউনাইলটে হাসপাতালল স্থানান্তর িরা হয়। এ হাসপাতালল ১৩ এন্ডপ্রললর পরীোয় মিান্ডিে-১৯ পন্ডজটিি ধরা পিলল 

হাসপাতাল িতৃচ পে মাহমুিালি অনু হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়ার জনু পন্ডরবালরর সিসুলির ওপর র্াপ ন্ডিলত র্থালি। আলািা এিটি িামরায় মিন্ডন্টললশলন 

ন্ডেললন মাহমুিা। তবু তালি ন্ডনলজলির বুবস্থায় অনুত্র ন্ডনলয় ম লত পন্ডরবালরর সিসুলির ওপর র্াপ ন্ডিলত র্থালি হাসপাতাল িতৃচ পে। মবলা ২টার ন্ডিলি 

মাহমুিার মিন্ডন্টললশন বন্ধ্ িলর মিওয়া হয়। তখন তালি কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়া হয়। মসখালন ৯ ন্ডিন পর ২৩ এন্ডপ্রল ন্ডতন্ডন মারা  ান। 

[আমালির সময় েট িম, ২ মম ২০২০] 

 

২৩ এবিল ২০২০ – িররানা  

 

ঢািা িন্ডেে ন্ডসটি িরলপালরশলনর (ন্ডেএসন্ডসন্ডস) বজচ ু বুবস্থাপনা িমচিতচ া খেিার ন্ডমল্লাতুল ইসলাম ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয়ই মারা মগলেন বলল অন্ডিল াগ তার 

পন্ডরবালরর। মৃতুুর পরও িলরানািাইরাস পরীোয় নমুনা সংগ্রলহ িারও সহায়তা পান্ডন বলল অন্ডিল াগ তালির। ওই িমচিতচ ার িমচস্থল ন্ডেএসন্ডসন্ডস বললে, 

তারা এ ঘটনাটি এরই মলধু মম ন্ডখিিালব অবন্ডহত িলরলে স্বাস্থু মন্ত্রোলয়লি। ন্ডলন্ডখত অন্ডিল াগও জানালনা হলব বলল জান্ডনলয়লে ন্ডেএসন্ডস। গত বৃহস্পন্ডতবার 

(২৩ এন্ডপ্রল) ন্ডবলিলল হোৎ অসুস্থ হলয় পলিন্ডেললন ন্ডমল্লাতুল ইসলাম। মৃতুুর দুই ন্ডিন পর জানা  ায়, ন্ডতন্ডন িলরানািাইরালস আক্রান্ত ন্ডেললন। তলব অসুস্থ 

হলয়  াওয়ার পর হাসপাতালল ন্ডনলয়ও ন্ডর্ন্ডিৎসা না পাওয়া এবং মৃতুুর পর িলরানািাইরাস পরীোর নমুনা সংগ্রলহ মিালনা সহায়তা না পাওয়ার অন্ডিল াগ 

তার পন্ডরবালরর। ন্ডমল্লাতুল ইসলালমর মেলল খেিার মাজহারুল ইসলাম শাওন বললন, ২১ এন্ডপ্রল বাবা বার্থরুলমর িরজার সলঙ্গ মার্থায় আঘাত মপলয়ন্ডেললন। 

রালত বাবার জ্বর এলসন্ডেল। মার্থায় আঘাত পাওয়ার িারলেই জ্বর এলসন্ডেল বলল মিলবন্ডেললন বাবা। নাপা খাওয়ার পর জ্বর র্ললও ন্ডগলয়ন্ডেল। বুধবার বাবা 

অন্ডিস িলরলেন। বৃহস্পন্ডতবারও সিাল মর্থলিই বাসালত অন্ডিলসর িাজ িরন্ডেললন। দুপুলর অন্ডিলস  াওয়ার ির্থা ন্ডেল। ন্ডিন্তু খাওয়া-িাওয়ার পরই বাবা হোৎ 

বুলি হাত মর্লপ ড্রন্ডয়ং রুলমর মসািায় বলস পলিন। বললন, শরীর খারাপ লাগলে। বাবা ঘামন্ডেললন, ন্ডনঃশ্বাস ন্ডনলতও িে হন্ডিল। শাওন বললন, আলগর জ্বর 

ন্ডেল, শ্বাসিে হন্ডিল— এ অবস্থা মিলখ আইইন্ডেন্ডসআলরর (লরাগতত্ত্ব, মরাগ ন্ডনয়ন্ত্রে ও গলবষো প্রন্ডতষ্ঠান) হটলাইলন মিান িরললও মিউ মিান ধলরন্ডন। 

বাবার অবস্থা খারাপ হলি বলল তালি দ্রুত কুন্ডমচলটালা হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখান মর্থলি বলা হয়, িলরানা পন্ডজটিি না হলল মরাগী িন্ডতচ  হলব না। মসখালন 

পরীো িরলত মগললও তারা জানান, পরীোর বুবস্থা মনই। পলর বাবালি ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। ন্ডিন্তু মসখালন মপ ুঁোলনার আলগই 

বাবা মশষ ন্ডনঃশ্বাস তুাগ িলরন। শাওন আিলসাস িলর বললন, কুন্ডমচলটালা হাসপাতালল  ন্ডি বাবালি অন্ডিলজন মিওয়া হলতা, তাহলল হয়লতা বাবা মবুঁলর্ও 

ম লত পারলতন। ন্ডিন্তু তারা মতা বাবালি িন্ডতচ ই িলরন্ডন। আবার বাবার মৃতুুর পরও আইইন্ডেন্ডসআলর এিান্ডধিবার মর্ো িলরও সািা পায়ন্ডন। ন্ডসটি 

িরলপালরশলনর িমচিতচ ারাও মর্ো িলরন্ডেললন। তারাও বুর্থচ হলয়লেন। পলর আমরাই বাবার শরীর মর্থলি নমুনা সংগ্রহ িলর িলরানা পরীোর জনু পাঠিলয়ন্ডে। 

বাবার মৃতুুর দুই ন্ডিন পর জানলত পারলাম, বাবা িলরানায় আক্রান্ত ন্ডেললন। [সারাবাংলা েট মনট, ২৮ এন্ডপ্রল ২০২০] 



 

 

২৭ এবিল ২০২০ –িররানা নয় 

 

অবলহলায় মরাগীর মৃতুুর মমচস্পশী বেচনা ন্ডিলয় মলখা ে. সান্ডিয়া আিন্ডরন ন্ডত্রনার মিসবুি মপাস্টটি পােিলির জনু হুবহু তুলল ধরা হললা- “আজ আন্ডম আমার 

গত ২৪ ঘণ্টার অন্ডিজ্ঞতা মশয়ার িরব। আমালির োুঁ ই মিার্থায় মসটা জানার জনু! গতিাল ২৬/৪/২০ সিাল ৭.৩০ এ আন্ডম ২৪ ঘন্টার ন্ডশিট িরার জনু বাসা 

মর্থলি মবর হই ওন্ডজএসন্ডব হাসপাতাললর এমু্বলুান্স এ িলর। গত রাল ববার সিাল সালি ৯টায় এিজন মরাগী িন্ডতচ  হন পূবচ ন্ডনধচান্ডরত তান্ডরলখ ন্ডসজার িরার 

জনু। মরাগীর বয়স ৩৭ এবং এটি তার প্রর্থম মবন্ডব হওয়ায় অলনি গুরুেপূেচ মপ্রগ্নুান্ডস ন্ডেল। সিাল সালি ১১টার পর তার অপালরশন হয়। মাতৃেিালীন 

অবস্থায় উনার োয়লবটিি, হাুঁ পান্ডন, এোিা জরায়ুলত িাইিলয়লের সমসুা আলগ মর্থলিই ন্ডেল। এোিা অপালরশলনর পরও উনার িাইটাইলস িাললা ন্ডেল। 

ন্ডবলিলল লেু িরলাম ০২ সুাট (অন্ডিলজন সুারু্লরশন) িলম  ান্ডিল, ৯৪-৯৫%। তাই অন্ডিলজন সালপাটচ  ন্ডিলাম। এোিা ইনলহলার, মনবুলাইলজশনও 

ন্ডিলাম। এিটু উন্নন্ডত হয় ন্ডিন্তু আবার িলম  ায়। রাত ৮ টার ন্ডিলি মিখন্ডে ৯১-৯২%। এবার ন্ডিন্ডি হাই মলা-অন্ডিলজন। তালতও উন্নন্ডত মনই। এর মলধু 

িনসালটুান্টলি জানালাম এই পন্ডরন্ডস্থন্ডত। উন্ডন বলললন িয় মপওনা, ঠিি হলয়  ালব। ন্ডিন্তু আন্ডম িয় পাবার মানুষ নই। মসাহরাওয়ািী আর ঢািা মমন্ডেলিল 

এর মত টারন্ডশয়ান্ডর মললিললর হাসপাতালল ২০১৩ সাল মর্থলি িাজ িরন্ডে। খারাপ মরাগীর মর্হারা আমার এিটু হললও আোজ আলে। ঢািা মমন্ডেলিলল 

আন্ডম ন্ডনলজ খারাপ মরাগীর মস্ট্রর্ার মটলন মরাগীলি ২য় তলা মর্থলি ৪র্থচ তলায় আইন্ডসইউলত ন্ডশিট িলরন্ডে। তাই আন্ডম সলর্তন িালব মরাগীর পন্ডরবারলি 

মরিার লাগলত পালর বলল এিটু আোজও ন্ডিলাম। মপাস্ট অপালরটিলি ন্ডসস্টারলি বললাম লুান্ডরয়ানলগাসলিাপ (laryngoscope) এবং এলিাট্র্ুান্ডসয়াল 

টিউব (endotracheal tube) ম ন মবর িলর রালখ। এিটা এিট্র্া ইনলহলারও আন্ডনলয় রাখলাম। দুঃখজনি হললও সতু আমার িনসালটুান্ট মিালনর ওপার 

মর্থলি আমালি আশা ন্ডিলত র্াইললন মরাগী িাল হলয়  ালব, এই বলল। রাত মপালন ১০টায় ৮ ন্ডলটার অন্ডিলজনসহ এখন ৮৮-৮৯%। আন্ডম বুলঝ মগলাম আমার 

তালি মরিার িরা লাগলব। আন্ডম িনসালটুান্টলি ইনন্ডসস্ট িরলাম ম  মরিার লাগলবই মবন্ডশ মিন্ডর হবার আলগ। িারে মরিারাল মলটার ন্ডলখা, অুামু্বললন্স 

োিা, মরাগী ন্ডশিট, মিার্থায়  ালব মুালনজ িরা এগুললাও সমলয়র বুাপার। পলর রাত ১টায় ন্ডশিট িরলাম আহসান্ডনয়ার আইন্ডসইউলত। মসখালন িন্ডতচ  

িরললন। এরপর শুরু হল আসল িান্ডহনী। আহসান্ডনয়া মর্থলি ন্ডিেুেে পলর বলললন, শ্বাসিলের মরাগী উনারা রাখলবন না। কুন্ডমচলটালালত মনন। এরপর মগললা 

কুন্ডমচলটালা। মসখালন অুামু্বলললন্সই স্ক্ুান িলর বলললন ইন্ডন িরাল না রাল গী না। ঢািা মমন্ডেলিলল ন্ডনলত বললন। ঢািা মমন্ডেলিলল বলল মুগিালত মনন। উন্ডন 

এখালন রাখার মরাগী না। সালর্থ খুব দুবচুবহার! মুগিা বলল এই মরাগীলতা গাইনী ন্ডবিালগর, আমালির এখালন না। এর মালঝ ঢািা মমন্ডেলিললর ন্ডক্রটিিুাল 

মিয়ালর িাজ িরা মিিলি মিান ন্ডিলাম। সাহা ু িরার মর্ো িরল। তারপর অুামু্বললন্স ড্রাইিার বলল, আপা এখন ন্ডি িরব? আন্ডম বললাম, বাি আলে 

মসাহরাওয়ািী, ওখালন  ান। আন্ডম আমার এি বি িাইলি মিান ন্ডিলাম ন্ডতন্ডন ওখানিার িরাল না ইসুু ন্ডনলয় োইলরক্টন্ডল িাজ িরলেন। ন্ডজজ্ঞাসা িরলাম, 

মরাগীলতা িলরানা ন্ডেলটিলটে না। িন্ডতচ  ন্ডি ন্ডনলব না? িাই বলললন, এখালনও হলব না। িারে, নন-মিান্ডিে; হাসপাতালল সাসলপলক্টে মিস ন্ডনলব না। তাহলল 

ন্ডি িরা  ায়? মরাগীরলতা সালপাটচ  লাগলব। বলল, পাঠিলয় মিখ। ড্রাইিার মি বললাম, মসাহরাওয়ািীলত ম লত। রওনা ন্ডিল। এর মালঝ আন্ডম মরাগীর মখাুঁ জ 

ন্ডনন্ডি। আমার িালে র্থািা অবস্থায়  ালি এি মুহূলতচ র জনু অন্ডিলজন খুললত মিয়ন্ডন, মস ন্ডিিালব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে! তার শ্বাসিেটা আমালি খুব অন্ডস্থর 

িরন্ডেল। অন্ডস্থরতাটা মবাঝালত পারলবা না। শুধু িাবন্ডেলাম, এিটু সালপাটচ  লাগলব, তাহললই মবাধহয় মবুঁলর্  ালব! মসাহরাওয়ািীর মগলট মরাগী অন্ডিলজন মনয়া 

বন্ধ্ িরল। মিরত আসল আমার িালেই। ন্ডনলর্ মনলম িান্ডিলয় আন্ডে মের্থ ন্ডেলটিশন এর সরঞ্জাম ন্ডনলয়। মস্টর্থ, ন্ডবন্ডপ মমন্ডসন, লাইট। মরাগী আমার শ্বাস মনয় 

না, হৃৎস্পেন মনই, ন্ডপউন্ডপল োইলললটে, ন্ডিিে। অবলশলষ সিাল ৬টায় তার মৃতুু মঘাষো িরলাম। এিজন োোর হলয় এই িাজটি িরা িতটা িঠিন, 

মসটা আমরাই জান্ডন। আমরাও মানুষ। আমালিরও মন খারাপ হয়। ন্ডিন্তু মর্ালখ পান্ডন আসা  ালব না। িারে, আমরা ম  োোর! আমার প্রশ্ন, মিান্ডিে 

হাসপাতাল মিান্ডিে-১৯ পলজটিি োিা ন্ডনলব না, নন-মিান্ডিে হাসপাতালল সাসলপলক্টে মিস ন্ডনলব না, নন-মিান্ডিে হাসপাতাল মিান্ডিে মনলগটিি োিা 

ন্ডনলব না। তাহলল মরাগীরা  ালব মিার্থায়? এিালবই ন্ডি হাসপাতালল হাসপাতালল ঘুলর অুামু্বলললন্স মারা  ালব?? বাস্তব ন্ডর্ত্র এটাই। এটাই হলি। িারে মিান 

সঠিি ন্ডিি-ন্ডনলিচ শনা মনই, মনই মিান জবাবন্ডিন্ডহতা। মরাগীলি ন্ডরন্ডসি িরলাম আন্ডম, মের্থ সাটিচ ন্ডিলিটও ন্ডিলাম আন্ডম। বুবধান ২১/২২ ঘণ্টা!  সঠিি ন্ডিি-

ন্ডনলিচ শনাটা ন্ডি মিান িালব পাওয়া সম্ভব? এিজন োোর হলয় বি ন্ডনরুপায় লাগল আজ ন্ডনলজলি!” [ মুনা টিন্ডি, ৩০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১ জম ২০২০ – িররানা নয় >> ১০ বিশু 

 

এি ন্ডিলন ন্ডতনটি ন্ডশশু মারা মগলে রাজধানীর মাতুয়াইললর ন্ডশশু-মাতৃ স্বাস্থু ইনন্ডস্টটিউলট। এোিা গত ১০ ন্ডিলন মারা মগলে ১০ ন্ডশশু। স্বজনলির অন্ডিল াগ, 

উপ ুে ন্ডর্ন্ডিৎসার অিালব ওই ন্ডশশুলির বাুঁ র্ালনা  ায়ন্ডন। এোিা অন্ডিল াগ আলে, হাসপাতালল ন্ডনয়ন্ডমত উপন্ডস্থত র্থালিন না ন্ডর্ন্ডিৎসি। গত ১ মম ন্ডবনা 

ন্ডর্ন্ডিৎসায় এিন্ডিলন ৩ ন্ডশশুর মৃতুু আতি মতন্ডর িলরলে অনুানু মরাগীর স্বজনলির মালঝ। তারা বললেন, গত ১০ ন্ডিলন এমন ১০ ন্ডশশুর মৃতলিহ হাসপাতাল 

মর্থলি মবর িরা হলয়লে। হাসপাতালল িন্ডতচ  হওয়া ১৫ ন্ডিলনর এি ন্ডশশুর নানা রুস্তম আলী জানান, ন্ডখরু্ন্ডন ও ন্ডনউলমান্ডনয়া মরালগর উপসগচ ন্ডনলয় নান্ডতলি গত 

২৩ এন্ডপ্রল মাতুয়াইললর ন্ডশশু-মাতৃ স্বাস্থু ইনন্ডস্টটিউলট বহু িলে িন্ডতচ  িন্ডর। ১০ ন্ডিলন মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি আমার নাতন্ডনলি মসবা ন্ডিলত আলসন্ডন। আন্ডম আমার 

নাতন্ডনলি ন্ডনলয় শন্ডিত। ২/১ ন্ডিন পরপর ওয়ােচ  বয় এলস ন্ডবন্ডিন্ন পরামশচ ন্ডিলয়  ায়। তাও আবার েন্ডেলির জনু।  মুনা টিন্ডি’র এি প্রন্ডতলবিলন বলা 

হয়, হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসি না র্থািললও মরাগীর সালর্থ মিখা িরলত মগলল গুনলত হয় ৩০০/৪০০ টািা। সরিার ন্ডর্ন্ডিৎসিলির সলবচাচ্চ সহায়তা মিয়ার 



 

মঘাষো ন্ডিললও রহসুজনি িারলে মাতুয়াইললর ন্ডশশু-মাতৃ স্বাস্থু ইনন্ডস্টটিউলটর ন্ডর্ন্ডিৎসিরা ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা মিয়া বন্ধ্ মরলখলেন। এ বুাপালর জানার জনু 

মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসিলি পাওয়া  ায়ন্ডন। [বাংলা, ৩ মম ২০২০] 

 

৭ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

মিলশর মবসরিান্ডর মটন্ডলন্ডিশন র্ুালনল এিাির-এ সিু স্বজনহারা সাইিুন্ডিন নান্ডসর নালম এি বুন্ডে ন্ডনলজর িয়াবহ মসই অন্ডিজ্ঞতার ির্থা জানান৷ 

সাইিুন্ডিলনর স্ত্রীর বি মবান মরলবিা সুলতানা (৪৫) দুই সন্তান ন্ডনলয় ঢািার িুান্টনলমন্ট এলািায় বসবাস িরলতন৷ ন্ডিেন্ডন মরালগ আক্রান্ত এ নারীলি 

ন্ডনয়ন্ডমত োয়ালাইন্ডসস িরালত হলতা৷ বরাবলরর মলতা ৭ মম সিাললও রাজধানীর ন্ডবআরন্ডব হাসপাতালল োয়ান্ডলন্ডসস িরালত ন্ডগলয়ন্ডেললন৷ ন্ডিন্তু হাসপাতাল 

িতৃচ পে তালি জানান, মরলবিা সুলতানার হাটচ  অুাটাি হলয়লে৷ তালির হাসপাতালল হৃিলরালগর ন্ডর্ন্ডিৎসা হয় না, তাই নুাশনাল হাটচ  িাউলিশলন ম লত 

বলা হয়৷ সাইিুন্ডিন বললন,‘‘সিাল ৯টার ন্ডিলি মিান মপলয় আন্ডম ন্ডবআরন্ডব হাসপাতালল  াই৷ তারা আমালির হাসপাতাল োিলত বাধু িলর৷ অুামু্বলললন্স 

মরাগীলি ন্ডনলয়  াই হাটচ  িাউলিশলন৷ তারা বললন, তালির ওখালন োয়ান্ডলন্ডসলসর বুবস্থা মনই, তাই মরাগী িন্ডতচ  রাখলব না৷ মসখালন মর্থলি মগলাম স্ক্য়ার 

হাসপাতালল৷ তারা বলললা, তালির আইন্ডসইউ খান্ডল মনই৷ ‘‘আয়শা মমলমান্ডরয়ালল ম াগাল াগ িরলল তারা বলললন, িলরানার মটস্ট োিা মরাগী িন্ডতচ  িরলব 

না৷ মগলাম ইমপালস হাসপাতালল৷ তারা বলললন, তালির ওখালন অলনি িলরানা মরাগী িন্ডতচ  আলেন, নতুন মরাগী রাখলবন না৷ ন্ডনরুপায় হলয় বারলেম 

হাসপাতালল মগলল োোর মরাগীলি পরীো িলর আইন্ডসইউলত িন্ডতচ  িরালত বলললন৷ ন্ডিন্তু আইন্ডসইউর িান্ডয়লে র্থািা োোররা মটস্ট োিা িন্ডতচ  িরালত 

রান্ডজ হললন না৷ অলনি অনুনয় িলরন্ডে, তিন্ডবরও িন্ডরলয়ন্ডেলাম৷ ন্ডিন্তু ন্ডিেুলতই িাজ হললা না৷ ন্ডবিাল র্ারটার ন্ডিলি মরাগী মারা  ান৷ হাসপাতাল মর্থলি 

হৃিলরালগ মৃতুু হলয়লে বলল সনি মিয়া হয়৷’’ [েয়লর্ মিলল, ৯ মম ২০২০]  

 

৭ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

বৃহস্পন্ডতবার রালত এি গেমাধুমিমীর মৃতুু হয়। এর আলগ শ্বাসিেসহ িলরানার উপসগচ মিখা মিওয়ায় ন্ডতন্ডন নমুনা পরীো িলরন। মৃতুুর আলগর ন্ডিন 

পরীোর িল মনলগটিি আলস। ন্ডিন্তু বৃহস্পন্ডতবার তার শারীন্ডরি অবস্থার অবনন্ডত হলল প্রর্থলম তালি রাজধানীর িািরাইললর এিটি মবসরিান্ডর হাসপাতালল 

মনওয়া হয়। ন্ডিন্তু লেে-উপসগচ মিলখ িলরানা সলেহ হওয়ায় ওই হাসপাতাল তালি িন্ডতচ  িলরন্ডন। পলর ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল মনওয়ার 

পলর্থ তার মৃতুু হয়। ওই সাংবান্ডিি হললন: মিালরর িাগজ পন্ডত্রিার আসলাম রহমান (৪২)। [ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসার ির্থা আলে মিশ রূপান্তর, ১৫ মম ২০২০]। 

সাংবান্ডিলির নাম আলে [প্রর্থম আললা, ৮ মম ২০২০। তলব প্রর্থম আললালত িািরাইললর হাসপাতাল মর্থলি িলরানা সলেলহ িন্ডতচ  না িরালনার ির্থার উলল্লখ 

মনই] 

 

৭ জম ২০২০ –িররানা নয় 

 

হন্ডবগলঞ্জর রু্নারুঘাট উপলজলা জাতীয় পাটিচ র সাধারে সম্পািি ও ক্রীিা সংগেি আবদুল মুনালয়ম মর্ ধুরী ইবলন ন্ডসনা হাসপাতালল গত শুক্রবার মারা  ান। 

হৃিলরালগ আক্রান্ত হলয় হাসপাতালল এলসন্ডেললন ন্ডতন্ডন। গত মালর্চ  এই হাসপাতাললই হালটচ  ন্ডরং লাগালনা হয় তার। গত ৪ মম বুলি বুর্থা ন্ডনলয় িন্ডতচ র পরই 

ন্ডর্ন্ডিত্সিরা িলরানা পরীো িরলত বললন। তালি আইন্ডসইউলত মিলল রাখা হয়। অলনি মর্োর পর ৬ মম তার িলরানা পরীো হয়। ন্ডিন্তু ন্ডরলপাটচ  আসার 

আলগই ৭ মম ন্ডতন্ডন মারা  ান। ৮ মম পাওয়া ন্ডরলপালটচ  মিখা  ায় ন্ডতন্ডন িলরানা মনলগটিি ন্ডেললন। [ইলিিাি, ১২ মম ২০২০] 

 

৮ জম ২০২০ –িররানা নয় 

 

এি ন্ডিন আলগ রাজধানীর মুগিা মজনালরল হাসপাতাললর সামলন প্রায় এিই ধরলনর এিটি ঘটনার খবর আলস স্থানীয় সংবাি মাধুলম৷ মসখালন এি নারী 

মোট িাইলয়র িলরানা মটলস্টর ন্ডরলপাটচ  ন্ডনলত এলসলেন৷ ওই নারী জানান, বেবুান্ডধলত মিাগা তার ৩৮ বেলরর িাই সাতন্ডিন আলগ হোৎ িলরই মারাত্মি 

অসুস্থ হলয় পলিন৷ ‘‘অলনি হাসপাতাল ঘুলরন্ডে, ন্ডিন্তু মিউ িন্ডতচ  িরলত রান্ডজ না৷ পলর মহাখালীর বেবুান্ডধ হাসপাতাল বলললে, িালরানা পরীোর ন্ডরলপাটচ  

মপলল িন্ডতচ  িরলব৷ তাই ন্ডরলপাটচ  ন্ডনলত আসন্ডে৷’’ ন্ডরলপাটচ  মিওয়ার ন্ডনধচান্ডরত সমলয়র আলগই লাইলন িাুঁ িালনা এ নারী বারবার মিান িলর িাইলয়র খবর 

ন্ডনন্ডিললন৷ এি সময় খবর আলস তার িাই আর মবুঁলর্ মনই৷ িাইলয়র িলরানা ন্ডরলপাটচ  ‘মনলগটিি’ এলসলে৷ অর্থচাৎ, তার িাই িলরানায় আক্রান্ত ন্ডেললন না৷ 

ন্ডরলপাটচ  হালত ওই নারী ন্ডর্ৎিার িলর বলন্ডেললন, ‘‘এই ন্ডরলপাটচ  ন্ডিলয় আন্ডম এখন িী িরলবা? আমার িাই মতা আর মবুঁলর্ মনই৷ এই ন্ডরলপালটচ র জনু মিউ 

িন্ডতচ  িরললা না৷’’ [েয়লর্ মিলল, ৯ মম ২০২০]  

 

৯ জম ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

https://www.dw.com/bn/করোনা-আতঙ্ক-বিনা-চিকিৎসায়-মৃত্যু/a-53289878


 

ন্ডিেন্ডন জটিলতায় অসুস্থ অন্ডতন্ডরে সন্ডর্ব মগ তম আইর্ সরিারলি ন্ডনলয় এলির পর এি আটটি হাসপাতাল ঘুলরও প্রলয়াজনীয় ন্ডর্ন্ডিৎসা মিয়া সম্ভব হয়ন্ডন। 

িলল তার অিাল মৃতুু হলয়লে। অনু মিান হাসপাতালল না মপলর মশলষ গত বৃহস্পন্ডতবার মিান্ডিে-১৯ মরাগীলির জনু ন্ডনন্ডিচ ে কুন্ডমচলটালা মজনালরল 

হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হলয়ন্ডেল এই সরিারী িমচিতচ ালি। গত শন্ডনবার মবলা ১২টার ন্ডিলি মগ তম আইলর্র মৃতুু হয় বলল তার মমলয় সুন্ডিতা আইর্ 

জান্ডনলয়লেন, ন্ড ন্ডন ন্ডনলজও এিজন ন্ডর্ন্ডিৎসি। গত বৃহস্পন্ডতবার লুাবএইে হাসপাতালল অন্ডতন্ডরে সন্ডর্ব মগ তলমর োয়ালাইন্ডসলসর সময় মপ্রসার বািার 

পাশাপান্ডশ শ্বাসিে শুরু হলল লুাবএইলের ইমালজচ ন্ডন্স মর্থলি ন্ডর্ন্ডিৎসি মমলয় সুন্ডিতালি মিান িরা হয়। ন্ডতন্ডন জানান, আন্ডম বাবালি লুাবএইলে িন্ডতচ  

িরালত বন্ডল। তখন তারা বলল, তালির িনসাললটন্ট মনই, িন্ডতচ  রাখলত পারলব না। আইন্ডসইউ সালপাটচ  ন্ডিলত পারলব না। মপ্রসার িমালনার ওষুধ ন্ডিলয় বাসায় 

ন্ডনলয় ম লত বলল। লুাবএইলে ন্ডতন্ডন ন্ডনয়ন্ডমত ম  োোরলি মিখান ন্ডতন্ডনও মসন্ডিন েুটিলত ন্ডেললন। ন্ডতন্ডন জানান, আমরা বাবালি ন্ডনলয় ন্ডবলিল ৫টার ন্ডিলি 

ইউনাইলটে হাসপাতালল  াই। তালির ির্থা, শ্বাসিে ম লহতু হলি, মিান্ডিে-১৯ ন্ডি না? তার মিান জ্বর ন্ডেল না। আন্ডম ন্ডনলজ োোর পন্ডরর্য় ন্ডনলয় সব ন্ডিেু 

বুন্ডঝলয় বললাম। তখন তারা বলল, মিান মরিালরন্স োিা তারা িন্ডতচ  ন্ডনলত পারলব না। মসখালন আমরা মিান্ডিে-১৯ মটস্ট িরালত র্াইলল তারা 

আইইন্ডেন্ডসআলরর ির্থা বলল। ন্ডিন্তু তারা (আইইন্ডেন্ডসআর) মতা মটস্ট িরালনা বন্ধ্ িলর ন্ডিলয়লে! পলর মগ তমলি ন্ডনলয় মহাখালীর ইউন্ডনিালসচল মমন্ডেিুাল 

িললজ হাসপাতালল  ান তার মমলয়। তারাও মটস্ট িরালনার ির্থা বলল স্ক্য়ালর মনয়ার পরামশচ মিন। মসখান মর্থলি আলনায়ার খান মেচ ান হাসপাতালল ন্ডনলয় 

আন্ডস, ন্ডিন্তু তারা মপলসন্টলি মিলখইন্ডন, মর্িও িলরন্ডন। ...ওখালন আইন্ডসইউ সালপাটচ  ন্ডিলত পারলব না বলল জানালনায় স্ক্য়ালর ন্ডনলয়  াওয়া হয়। স্ক্য়ার বলল, 

আমালির পলে িন্ডতচ  মনয়া সম্ভব নয়, আমরা মটস্ট বন্ধ্ িলর ন্ডিলয়ন্ডে। পলর মসখান মর্থলি ঢািা মমন্ডেিুালল  াই। তারা বলল, এই মপলশন্টলি িান্ডেচ য়াি 

সালপাটচ  মিয়া িরিার, ন্ডিেন্ডনর মপলসন্ট ম লহতু। আমালির এই সালপাটচ  শুরু হয়ন্ডন, আমরা পারব না। মসখান মর্থলি মসাহরাওয়ািী িান্ডেচ য়ালি  াই। তারা 

রাখলত পারলব না বলল জানায়। বঙ্গবনু্ধ্ মশখ মুন্ডজব মমন্ডেিুাল ন্ডবশ্বন্ডবিুালয় ির্থা বন্ডল, তারাও বলল, এই মুহূলতচ  িন্ডতচ  মনয়া সম্ভব না। আন্ডম ন্ডমরপুলরর ন্ডরলজন্ট 

হাসপাতাললও ন্ডগলয়ন্ডে। সুন্ডিতা জানান, আমালির আশপালশ এমন মিান হাসাপাতাল মনই ম খালন িন্ডতচ  িরালনার মর্ো িন্ডরন্ডন। পলর সালি ৯টার পর  খন 

আর ন্ডিেু িরার ন্ডেল না তখন আমরা বাসায় এলস বলস র্থান্ডি। িারে আমালির আর ন্ডিেুই িরার ন্ডেল না। [জনিন্ঠ, ১৪ মম ২০২০]  

 

১১ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

িলরানা পরীোর ন্ডরলপাটচ  মিখালত না পারায় মসামবার মিালর ঢািায় ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতাল ঘুলরও ন্ডরমন মহাসাইনলি (৩৪) তারা িন্ডতচ  িরালত পালরনন্ডন। ঢািা 

মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল আনার পর মিার েয়টার ন্ডিলি মস মারা  ায়। মেললর মৃতুুর খবর শুলন এি ঘণ্টার মলধু তার বাবা ইয়ার মহালসন (৬০) মারা 

 ায়। ন্ডসন্ডেরগলঞ্জর সরিারপািা এলািায় ন্ডরমলনর বান্ডি। ন্ডতন্ডন স্থানীয় এিটি ইট িাটার মান্ডলি। তার আট মালসর এিটি মেলল আলে। ন্ডরমলনর র্ার্া সান্ডনি 

মহালসন িু মেইন্ডল স্টারলি বললন, ‘ঢািা মমন্ডেলিলল িান্ডতজার মৃতুুর খবর শুলন বি িাই বাসায় অসুস্থ হলয় পলিন। পলর মমন্ডেলিলল ন্ডনলয় মগলল োোর 

তালি মৃত মঘাষো িলর। তালির িািন িরার পর মিালন জানালনা হললা ন্ডরমন িলরানায় আক্রান্ত ন্ডেল না। আজলি তার ন্ডরলপাটচ  আসলে। এই ন্ডরলপাটচ টা আলগ 

মপলল ন্ডরমনলি ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মরলত হলতা না।’ ন্ডর্ন্ডিৎসা না পাওয়ার ঘটনা সম্পলিচ  ন্ডতন্ডন বললন, িলয়ি ন্ডিন আলগ বুলি বুর্থার ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু ঢািায় 

আজগর আলী হাসপাতালল ন্ডগলয়ন্ডেল ন্ডরমন। োোর তালি িলরানার মটস্ট িন্ডরলয় আনলত বলল জানান, ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি হলল তলবই ন্ডর্ন্ডিৎসা হলব। তখন 

তার শুধু িান্ডশ ন্ডেল। োোলরর মিওয়া এিটি পরীোয় মসন্ডিন তার ন্ডনউলমান্ডনয়া ধরা পলি। িলরানা পরীোর জনু গত শন্ডনবার মস রূপগলঞ্জ নমুনা ন্ডিলয় 

আলস। মরাববার রাত ৯টায় ন্ডরমন বলল ওর বুলির ন্ডনলর্ বুর্থা ও শ্বাস ন্ডনলত িে হলি। সলঙ্গ সলঙ্গ আমরা তালি সাইনলবােচ  এলািার মপ্রা-অুািটিি মমন্ডেলিল 

িললজ এি হাসপাতাল ন্ডলন্ডমলটলে ন্ডনলয়  াই। মসখান তাপমাত্রা মিলখ ৯৮ ন্ডেন্ডগ্র। তারপরও বলল িলরানা পরীোর ন্ডরলপাটচ  োিা ন্ডর্ন্ডিৎসা হলব না। মসখান 

মর্থলি ঢািায় আজগর আলী হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালন োোররা বললন, ন্ডনউলমান্ডনয়ার সমসুা আলে অন্ডিলজন ন্ডিলত হলব। তখন আমরা তালির বন্ডল 

 া টািা লালগ ন্ডিলবা ন্ডর্ন্ডিৎসা মিন। ন্ডিন্তু িলরানার ন্ডরলপাটচ  না র্থািায় ঢািা মমন্ডেলিল ন্ডনলয়  াওয়ার জনু বলল। বাধু হলয় ঢািা মমন্ডেলিল িললজ 

হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালনও এিই অজুহাত; ন্ডরলপাটচ  মিখান, ন্ডসট নাই এসব ির্থা বললত শুরু িলর। অলনি অনুলরাধ, ন্ডর্ৎিার-মর্ুঁ র্ালমন্ডর্, ন্ডবন্ডিন্ন 

জায়গায় তিন্ডবলরর পর রাত ১টার ন্ডিলি িন্ডতচ  মনয়। এর মলধু এিটা টুালবলট মখলত মিয়। মিার ৫টায় ন্ডরমন মারা  ায়। িান্ডতজার শ্বাস ন্ডনলত িে হন্ডিল তবু 

মিউ এিটু অন্ডিলজন বা মিান ন্ডিেুই মিয়ন্ডন। ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় িান্ডতজা মারা মগল।’ ন্ডতন্ডন বললন, ‘আমার িান্ডতজার অনু মিালনা মরাগ ন্ডেল না। মোটলবলায় 

ন্ডনউলমান্ডনয়া হলয়ন্ডেল। তখন ন্ডর্ন্ডিৎসায় িাললা হলয়  ায়। ন্ডিেুন্ডিন ধলর হোৎ িলর আবার মিখা মিয়।’ সান্ডনি মহালসন আরও বললন, ‘সব োোর বলল মটস্ট 

ন্ডরলপাটচ  ন্ডনলয় আসলত। ন্ডিন্তু আন্ডম মসটা মিার্থায় মর্থলি ন্ডনলয় আসব। পরীো িরলত ন্ডিলয় এলসন্ডে ন্ডরলপাটচ  আসলল মতা ন্ডিব। এর মলধু মতা ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলব। 

ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি হলল বলল ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলব আর পন্ডজটিি হলল কুন্ডমচলটালায় ন্ডনলয় ম লত। ন্ডরমলনর মলতা আর িরও সলঙ্গ ম ন এমন না হয়। [মেইন্ডল স্টার 

বাংলা, ১২ মম ২০২০] 

 

১১ জম ২০২০ –িররানা নয় 

 

হৃিলরালগ আক্রান্ত হলয় হাসপাতালল মগললও িলরানা সলেলহ ন্ডর্ন্ডিৎসা মমললন্ডন। জরুন্ডর ন্ডর্ন্ডিৎসালসবা ন্ডনলত রাজধানীর িলয়িটি মবসরিান্ডর হাসপাতললর 

িারস্থ হললও িন্ডতচ  মনয়ন্ডন। পলর ঢািা মমন্ডেিুাল িললজ (ঢালমি) হাসপাতালল মনওয়ার পলর্থই মারা  ান লালমাটিয়ার বুবসায়ী শামীম মনওয়াজ খান (৫৮)। 

গত মসামবার এ ঘটনা ঘটললও গতিাল বুধবার মৃলতর মেলল শান্ডনি মনওয়াজ খান আমালির সময়লি এ তর্থু জানান। শান্ডনি মনওয়াজ খান বললন, ‘১১ মম 



 

আনুমান্ডনি দুপুর ২টার ন্ডিলি বাবার শ্বাসিে মিখা ন্ডিলল মহাখালীর ইউন্ডনিালসচল মমন্ডেিুাল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালন তালি অবজারলবশলন 

অন্ডিলজন ন্ডিলয় রাখার পাশাপান্ডশ ইন্ডসন্ডজসহ িলয়িটি মটস্ট িরালনা হয়। এলত মিখা  ায়, ওনার হাটচ  অুাটাি হলয়লে। সলঙ্গ জ্বরও ন্ডেল। তাই িলরানা 

সলেলহ তারা আর ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় দ্রুত হাসপাতাল মর্থলি র্লল  াওয়ার জনু বললন। পলর ঢািা মমন্ডেিুালল মরিার িলর তালত ন্ডললখ মিওয়া হয়Ñ 

িলরানা সাসলপস্ট। অর্থর্ প্রর্- শ্বাসিে র্থািায় বাবার ন্ডসন্ডসইউ (িলরানান্ডর মিয়ার ইউন্ডনট) সালপাটচ  িরিার ন্ডেল। তাই হাটচ  িাউলিশন ও বেবুান্ডধ 

হাসপাতালল ম াগাল াগ িরা হলল তারাও ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত অপারগতা প্রিাশ িলর। এিপ চালয় ইউন্ডনিালসচল মমন্ডেিুাললর র্াপার্ান্ডপলত সন্ধ্ুা ৭টায় 

অুামু্বলললন্স ঢািা মমন্ডেিুালল ন্ডনলয়  াওয়ার পলর্থই বাবা মারা  ান।’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘ঘটনার ন্ডিন সিাললই বাবার িলরানার মটস্ট িরলত মিওয়া হয়। 

পরন্ডিন মরজাল্ট পাই, ন্ডতন্ডন িাইরাসটিলত আক্রান্ত নন। অর্থর্ িলরানা সলেলহ আমার বাবা ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগললন।’ [আমালির সময়, ১৪ মম ২০২০] 

 

১৩ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

গত বুধবার দুই বের ন্ডতন মালসর এি িনুান্ডশশু ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় টাঙ্গাইললর বাসায় মারা মগলে। ওই ন্ডশশুর বাবা মসখানিার এিজন িললজন্ডশেি। ন্ডশশুর 

এি আত্মীয় মিশ রূপান্তরলি জানান, ন্ডশশুটির মিন টিউমার ধরা পলিন্ডেল। এন্ডপ্রললর প্রর্থম সপ্তালহ রাজধানীলত এিটি সরিান্ডর ন্ডবলশষান্ডয়ত হাসপাতালল িন্ডতচ  

িরা হয়। অলস্ত্রাপর্ালরর প্রলয়াজন হয়। ন্ডিন্তু িলরানার সময় ওই হাসপাতালল বি মিালনা অলস্ত্রাপর্ার িরা হলব না বলল তালি ন্ডিন্ডরলয় মিওয়া হয়। পলর 

ন্ডশশুটি তার বাবা-মার সলঙ্গ রাজধানীর এি আত্মীলয়র বাসায় ওলে। মসখান মর্থলি রাজধানীর পান্থপর্থ ও ন্ডগ্রন মরােসহ রাজধানীর মবশন্ডিেু হাসপাতালল ঘুলরও 

িন্ডতচ  হলত পালরন্ডন। এ সময় ন্ডর্ন্ডিৎসলির পরামশচ ন্ডনলত এসব হাসপাতাল োিাও মবশ িলয়িজন ন্ডবলশষজ্ঞ ন্ডর্ন্ডিৎসলির বুন্ডেগত মর্ম্বালর  ায়। ন্ডিন্তু 

মসখালনও মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসলির মিখা মমললন্ডন। এন্ডিলি রাজধানীর ম  বাসায় ন্ডশশুটি উলেন্ডেল, প্রন্ডতন্ডিন হাসপাতালল হাসপাতালল মঘারার ির্থা শুলন মস বাসা 

মর্থলিও অন্ডিল াগ আলস। িলল বাধু হলয় ২০-২২ ন্ডিন রাজধানীলত মর্থলি ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় গত সপ্তালহ ন্ডশশুলি ন্ডনলয় টাঙ্গাইলল ন্ডিরলত বাধু হন বাবা-মা। 

পলর গত বুধবার দুপুলর ন্ডশশুটি বাসায় মারা  ায়। এ বুাপালর ন্ডশশুর এই আত্মীয় মিশ রূপান্তরলি বললন, সরিান্ডর হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হললও তারা 

অপালরশন িরল না। বলল এখন হলব না। ন্ডবলিলশ ন্ডনলয়  ান। আর মবসরিান্ডর হাসপাতালগুললা মতা িন্ডতচ ই িরল না। িলরানার মিালনা উপসগচ না র্থািললও 

তারা মরাগীলি মিখলও না। এসব হাসপাতালল মিালনা ন্ডবলশষজ্ঞ ন্ডর্ন্ডিৎসিও মপলাম না। মিউ মর্ম্বালর মনই। এমনন্ডি হাসপাতাললর মলািজন ‘দূর দূর’ িলর 

তান্ডিলয় মিয়। খারাপ বুবহার িলর। [মিশ রূপান্তর, ১৫ মম ২০২০] 

 

ফবরদ যর জেলা 

 

১০ এবিল ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

িন্ডরিপুলর জ্বলর আক্রান্ত হলয় রাস্তার পালশ সারান্ডিন িাতরালনার পরও িলরানা আতলি তার িালে আলসন্ডন মিউ। িীঘচসময় পর খবর মপলয় প্রশাসলনর 

মলািজন তালি উোর িলর শুক্রবার (১০ এন্ডপ্রল) গিীর রালত িন্ডরিপুর মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল পাোয়। তলব হাসপাতালল আনার আলগই তার মৃতুু 

হলয়লে। মমচান্ডন্তি এ ঘটনাটি ঘলটলে িন্ডরিপুলরর মধুখালী উপলজলায়। মৃত ওই বুন্ডের নাম আবু্দস সামাি মিল (৪৮)। তার বান্ডি  লশালরর খাজুরা এলািায়। 

শন্ডনবার (১১ এন্ডপ্রল) সিাল ১০টার ন্ডিলি আবু্দস সামালির মরলিহ িন্ডরিপুর মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর মলগচ রাখা ন্ডেল। তার স্বজনলির এখনও সন্ধ্ান 

মমললন্ডন। মধুখালী উপলজলার িামারখালী বাজালরর বুবসায়ী মমাহাম্মি আলী বললন, আবু্দস সামাি মিল িামারখালীলত এলসন্ডেললন ন্ডিনমজুলরর িাজ 

িরলত। শুক্রবার জ্বলর আক্রান্ত হওয়ায় ন্ডতন্ডন এিটি িুানল ালগ হাসপাতালল  ান্ডিললন। পন্ডর্থমলধু িলরানা আতলি িন্ডরিপুর-খুলনা মহাসিলির 

মান্ডঝবান্ডিলত এিটি জুট ন্ডমললর সামলন রাস্তার পালশ তালি মিলল মরলখ  ান িুানর্ালি। অসুস্থ অবস্থায় সারান্ডিন রাস্তার ওপর পলি ন্ডেললন আবু্দস সামাি। 

ওই পর্থ ন্ডিলয় অলনলিই  াতায়াত িরললও মিউ তালি বাুঁ র্ালত এন্ডগলয় আলসন্ডন িলরানা আক্রান্ত সলেলহ। খবর মপলয় সন্ধ্ুায় মসখালন  ান মধুখালী 

উপলজলা ন্ডনবচাহী িমচিতচ া ও র্থানা পুন্ডলশ। [মপ্রস বাংলা এলজন্ডন্স, ১১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

গােী যর জেলা 

 

৭ জম ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

গাজীপুলর িালরানািাইরালস আক্রান্ত সলেলহ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় োয়ন্ডরয়া মরালগ মলগুনার মহলপার ন্ডিলশালরর মৃতুু হলয়লে। শুধু তাই নয়, মৃতুুর পরও 

সিলির িলয়িঘণ্টা পলিন্ডেল তার লাশ। িাগুাহত ইউসুি মহালসন (১৫) ময়মনন্ডসংলহর ন্ডত্রশাল র্থানার মাোইটা গ্রালমর সাহামুন্ডিলনর মেলল। মস 

গাজীপুলরর র্ােনা এলািায় িািা মর্থলি মলগুনায় মহলপালরর িাজ িরত। গাজীপুর মমলট্র্াপন্ডলটলনর এন্ডেন্ডস (নর্থচ) আবু লাইর্ মমা. ইন্ডলয়ার্ ন্ডজকু জানান, 

বৃহস্পন্ডতবার তার িলয়িবার বন্ডম ও পাতলা পায়খানা হলল বান্ডির মান্ডললির িাে মর্থলি ১৫০ টািা ধার ন্ডনলয় ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত গাজীপুলরর শহীি তাজউিীন 

আহমি মমন্ডেলিলল  ায়। ন্ডিন্তু মসখালন বতচ মালন িলরানা মরাগী োিা অনুলির ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া হয় না জানলত মপলর অনু ন্ডিন্ডনলি মগলল তালি িলরানা 



 

মরাগী মিলব ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত রান্ডজ হয়ন্ডন। পলর মস ন্ডরিশািুান িািা িলর টঙ্গী শহীি আহসান উল্লাহ মাস্টার মজনালরল হাসপাতালল  াওয়ার জনু রওনা হয়। 

পলর্থ িুালনর ওপর মারা মগলল র্ােনা এলািায় আলজায়া িন্ডি হাউলসর সামলন ঢািা-গাজীপুর সিলি ন্ডিলশালরর লাশটি মিলল মরলখ িুানর্ালি পান্ডললয় 

 ায়। সিলির পালশ িলয়ি ঘণ্টা লাশটি পলি র্থািললও িলরানায় মৃতুু মিলব মিউ িালে  ান্ডিল না। পলর খবর মপলয় পুন্ডলশ ঘটনাস্থল মর্থলি ন্ডনহলতর লাশ 

উোর িলর। িীঘচ সমলয়ও স্বজনরা না আসায় পুন্ডলশ গাজীপুর মহানগলরর ইটাহাটা িবরস্থালন লাশ িািন িলরলে। [জুম বাংলা, ৯ মম ২০২০] 

 

নারায়ণগঞ্জ জেলা 

 

৭ এবিল ২০২০ -- িররানা 

 

িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় নারায়েগলঞ্জ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় এি  ুবলির মৃতুু হলয়লে। ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডমলললও মঙ্গলবার (৭ এন্ডপ্রল) সিালল ন্ডসটি িরলপালরশন িতৃচ পে 

খায়রুল আলম ন্ডহরু নালম ওই  ুবলির লাশ িািলনর জনু পন্ডরবালরর িাে মর্থলি ন্ডনলয় মগলে। ন্ডহরু ন্ডসটি িরলপালরশলনর ১৬ নম্বর ওয়ালেচ র মিওলিাগ 

এলািার বান্ডসো ন্ডেললন। গত ১০ ন্ডিন োণ্ডা, জ্বর, সন্ডিচ -িান্ডশলত আক্রান্ত হললও মিার্থাও ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত পালরনন্ডন ন্ডতন্ডন। পন্ডরবালরর সিসুলির অন্ডিল াগ, 

মঙ্গলবার মিালর অুামু্বলললন্স িলর হাসপাতালল ন্ডনলয় ম লত র্াইললও লিোউলনর অজুহালত তালতও বাধা মিয় এলািাবাসী। [সারাবাংলা েট মনট, ৭ এন্ডপ্রল 

২০২০] 

 

১৯ এবিল ২০২০ – িররানা  

 

মেলল অন্ডনবােচ সাহালি বনচনা িরলত হলয়লে তার বাবা ন্ডবিাশ সাহার ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  াওয়ার ন্ডনষু্ঠরতার। ম  বাবা সারা জীবন মমহনতী মানুলষর ির্থা 

বলললেন। ম  বাবা জনতার অন্ডধিালর মসাচ্চার ন্ডেললন। বাবা ন্ডবিাশ সাহা ন্ডেললন, বাংলালিশ িন্ডমউন্ডনস্ট পাটিচ  (ন্ডসন্ডপন্ডব) নারায়েগঞ্জ মহানগর ১৪নং ওয়ালেচ র 

সাধারে সম্পািি। ন্ডিন্ডেও বাতচ ায় অন্ডনবােচ সাহা বললন, ‘আমার বাবার িলরানা পন্ডজটিি ন্ডেল। ন্ডতন্ডন ১৯ এন্ডপ্রল সিাল ৭টায় ঢািার কুন্ডমচলটালা হাসপাতালল 

মৃতুুবরে িলরন। আন্ডম আপনালির িলরানার ন্ডর্ন্ডিৎসার ন্ডবষলয় ন্ডিেু ধারো ন্ডিলত পান্ডর। সবাই হয়লতাবা মলন িরলেন, আমালির মিলশ মরাগটির িাললা 

ন্ডর্ন্ডিৎসা হলি। ন্ডিন্তু সন্ডতু ঘটনাটা আন্ডম আপনালির বলব, ম টা আমার বাবার মালন আমালির সলঙ্গ ঘলটলে।’ ন্ডতন্ডন বললন, ‘বাবার িলরানার লেে মিখা 

ন্ডিলল তালি পরীো িরাই। পন্ডজটিি র্থািার ন্ডবষয়টি জানলত পান্ডর ১৭ এন্ডপ্রল। পরন্ডিনই তালি খানপুর হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। িারে আন্ডম মজলনন্ডেলাম, 

খানপুর হাসপাতালল িলরানার ন্ডর্ন্ডিৎসা িরা হয়। মসখালন মনওয়ার পর জানলত পারলাম ন্ডর্ন্ডিৎসা মতা দূলরর ির্থা মরাগীটালি ঠিিমলতা মিলখও না। আর 

 ন্ডি জানলত পালর িলরানা পন্ডজটিি তা হলল কুন্ডমচলটালা ন্ডনলয়  াওয়ার পরামশচ মিয়। আমরা সলঙ্গ সলঙ্গ এিটি অুামু্বললন্স িািা িলর কুন্ডমচলটালায়  াই। 

মসখালন মনওয়ার পর িন্ডতচ  িরার ির্থা বললল ওখানিার মলািজন আমালির ন্ডজলজ্ঞস িলর, আপনার বাবা ম  িলরানা পন্ডজটিি মসটার মিালনা েকুলমন্টস বা 

প্রমাে আলে? আন্ডম বললাম আলে। তখন বলা হয় মিালনা িাগজ বা মমলসজ মিওয়া হলয়লে? তখন বন্ডল মিালন জান্ডনলয় মিওয়া হলয়ন্ডেল। ন্ডিন্তু তারা আমার 

এ ির্থার ওপর ন্ডিন্ডি িলর িন্ডতচ  িরলত রান্ডজ নয়। মপপার অর্থবা মমলসজ লাগলব। ম খান মর্থলি জানালনা হলয়ন্ডেল মসখালন ম াগাল াগ িন্ডর। এন্ডিলি বাবার 

অবস্থা খুব খারাপ হলত র্থালি। িন্ডতচ র জনু অলনি অনুলরাধ িরলত র্থান্ডি তালির। এমনন্ডি অসুস্থ বাবাও খুব িে িলর তালির অনুলরাধ িলরন। এলতও তালির 

মন গলল না। মমলসজটি এলল ন্ডবিাল প্রায় সালি ৩টার ন্ডিলি বাবালি িন্ডতচ  িরলত রান্ডজ হয়।’ এর পর আরও নানা ন্ডবিম্বনার ির্থা জান্ডনলয় ন্ডতন্ডন বললন, ‘এ 

তলা মসই তলা িলর অলনি িলে ৫ তলায় ন্ডগলয় বাবার জনু এিটি মবলের বুবস্থা িন্ডর। মসটি ন্ডেল এলিবালরই মনাংরা অপন্ডরিন্ন। মিালনা র্াির বা বান্ডলশও 

ন্ডেল না। তারপরও বাবালি বসাই। ন্ডিন্তু মরাগীর সলঙ্গ এিজলনর মবন্ডশ র্থািলত মিলব না বলল আমালি মবর িলর মিয়। মালি মরলখ ন্ডনলর্ র্লল  াই। বাবার 

শ্বাসিে র্থািায় মা নাসচলির িালে ন্ডগলয় অন্ডিলজলনর ির্থা বললন। তখন তারা জানায়, আলগ মরাগীলি মিখলব এবং তখন  ন্ডি মলন হয় তার অন্ডিলজন 

প্রলয়াজন তা হলল মিলব। অলনিেে পর এিজন এলস বাবার শারীন্ডরি অবস্থা প চলবেে িলরন। মিখার পর অন্ডিলজন মিন। এলত ন্ডতন্ডন ন্ডিেুটা িাললা 

অনুিব িলরন। এর মলধু আবারও বাবার শ্বাসিে শুরু হয়, তখন মা আবার ন্ডগলয় অন্ডিলজন র্ান। এলত ওখানিার নাসচ ও বয়রা মালয়র সলঙ্গ খুব বালজ আর্রে 

িলরন। আন্ডম বাইলর ওলয়টিং মপ্ললস বলস র্থান্ডি। সন্ধ্ুার ন্ডিলি মসখানিার এি আনসার আমালি মিলখ বললন, আপন্ডন এখালন মিন বলস আলেন?। এখালন 

বসলত পারলবন না। আন্ডম বললাম আমার মরাগী আলে ওপলর, তাই বলস আন্ডে। তখন ন্ডতন্ডন বললন, মরাগী র্থািললও এখালন বসলত পারলবন না। আপন্ডন রাস্তার 

ওই পালি গালের ন্ডনলর্ ন্ডগলয় বলস র্থালিন। আন্ডম সারারাত িে িলর রাস্তায় গালে ন্ডনলর্ বলস র্থান্ডি। এন্ডিলি বাবার শ্বাসিলের ির্থা মা বারবার জানালনার পরও 

মিালনা অন্ডিলজন মিয় না তারা। অলনিবার বলার পর এিটি অন্ডিলজন ন্ডসন্ডলিার ন্ডনলয় আলস। তলব আমার মা বুঝলত পালর ন্ডসন্ডলিারটি খান্ডল। মসটা লাগালনার 

পরও বাবার মিালনা িাজ িরন্ডেল না। হাসপাতালটিলত শুরু মর্থলি আমরা মিালনা োোর মিন্ডখন্ডন। শুধু নাসচ ন্ডেল। তারাও তালির ওলয়টিং রুলম ন্ডগলয় বলস 

র্থালি। মরাগীর সলঙ্গ মিালনা মলাি না র্থািলল মরাগী ন্ডিেু বললতও পারলব না এবং মসখালনই মস মারা  ালব। িারে নাসচরা মরাগীর সামলনই আলস না। সারারাত 

আন্ডম বাইলর র্থািার পর মিালরর ন্ডিলি লুন্ডিলয় হাসপাতালল ঢুন্ডি এবং বাবার িালে  াই। এর ন্ডিেুেে পর তার প্রর্ি শ্বাসিে শুরু হয়। এ সময় তালি 

আইন্ডসইউ ন্ডিংবা মিন্ডন্টললশলন রাখার প্রলয়াজন মলন িন্ডর। নাসচলির ওলয়টিং রুলমর ন্ডিলি  াই। মসখালন আনসাররা আমালি র্থান্ডমলয় মিন। নাসচ পাোলি 

বলল মসখান মর্থলি র্লল ম লত বলল। প্রায় আধাঘণ্টা পরও নাসচ না আসায় বাবার অবস্থা ক্রমশ খারালপর ন্ডিলি ম লত র্থালি। তখন আবারও আন্ডম তালির 

অনুলরাধ িন্ডর, বাবার অবস্থা খুব খারাপ। িয়া িলর আপনারা ন্ডিেু এিটা বুবস্থা মনন। আন্ডম তালির পালয় প চন্ত ধরলত  াই। তালতও িাজ হয়ন্ডন। এিটা সময় 



 

বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস মর্থলম  ায়। তখন এিজন নাসচ আলস বাবালি মিখলত। বাবা ম  আর মবুঁলর্ মনই ন্ডবষয়টি আন্ডম জানলত মপলরও ন্ডজলজ্ঞস িন্ডর তার অবস্থা। 

তখন ন্ডতন্ডন আমালি বললন আপন্ডন ন্ডনলজই মতা মিখলত পালিন িী অবস্থা, তা হলল আবার আমালি মিন ন্ডজলজ্ঞস িরলেন? আন্ডম ম  আপানালির প্রর্থলমই 

বললাম ম  বাবালি আইন্ডসইউলত ন্ডনলয়  ান। তখন মিন মিালনা বুবস্থা ন্ডনললন না? তখন তারা আমালি বলল, আমালির আইন্ডসইউ খান্ডল মনই। খান্ডল না 

র্থািলল িীিালব আপনার বাবালি ন্ডনলয়  াব?” এিালবই িাঙা িাঙা গলায় ির্থাগুললা বলন্ডেললন িলরানা আক্রান্ত হলয় মারা  াওয়া ন্ডবিাশ সাহার মেলল। 

ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় বাবার এমন ন্ডনমচম মৃতুু পর তালির জনু ম  আরও বালজ ন্ডিেু অলপো িরন্ডেল মসটা ন্ডতন্ডন বুঝললন লাশ হস্তান্তলরর সময়। ধমীয় রীন্ডতমলতা 

সৎিালরর জনু লাশটি ন্ডনলয় আসলত র্াইলল মসখালনও নানা রিম মিাগান্ডন্তর ন্ডশিার হলত হয় তালির। সিাল ৭টায় মৃতুু হললও মসই লাশ তালির িালে 

হস্তান্তর িরা হয় রাত প্রায় ৮টা!  [ ুগান্তর, ২৫ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২১ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

নারায়েগলঞ্জ ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতাল ঘুলর ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় মারা মগলেন ৯ মালসর অন্তঃসত্ত্বা সান্ডজয়া মবগম (২০)। ২১ এন্ডপ্রল, মঙ্গলবার দুপুর মর্থলি রাত প চন্ত 

ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতাল ও ন্ডিন্ডনি ঘুলর ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় বান্ডি মিরার পলর্থ অলটান্ডরিশার মলধুই বাবা ও স্বামীর মিালল প্রাে হারান এই নারী। অন্তঃসত্ত্বা সান্ডজয়া 

নগলরর মাসিাইর এলািার আবদুল জন্ডলললর মমলয় এবং মমা. সুমলনর স্ত্রী। সান্ডজয়ার পন্ডরবালরর বরাত ন্ডিলয় নারায়েগঞ্জ ন্ডসটি িলপচালরশলনর ১৩ নম্বর ওয়ােচ  

িাউন্ডন্সলর মািেুদুল আলম খেিার মখারলশি বললন, মঙ্গলবার সিালল সান্ডজয়া পা ন্ডপেলল পলি ন্ডগলয় অসুস্থ হলয়  ান। তালি তার স্বামী ও বাবা প্রর্থলম 

নগলরর মিয়ার হাসপাতালল তারপর নারায়েগঞ্জ ৩০০ শ ুান্ডবন্ডশে হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান। ন্ডিন্তু হাসপাতালটি িলরানা মরাগীলির জনু প্রস্তুলতর িাজ র্লায় 

মসখালনও তার মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসা হয়ন্ডন। পলর তালি ঢািা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়া হয়। মসখালনও মিউ সান্ডজয়ালি িন্ডতচ  িরলত র্ায়ন্ডন। 

পরবতীলত তালি ন্ডনলয় আবালরা ন্ডিলর আসা হয় নারায়েগলঞ্জ। নারায়েগলঞ্জর খানপুর এলািার এিটি ন্ডিন্ডনলি তালি ন্ডনলয়  াওয়া হলল মসখালনও মিালনা 

ন্ডর্ন্ডিৎসি না র্থািায় ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় অলটান্ডরিশা িলর বান্ডি মিরার পলর্থই মারা  ান সান্ডজয়া। [বাংলা, ২৩ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২৯ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

নারায়েগলঞ্জর ন্ডসন্ডেরগলঞ্জর আিমজী নতুন বাজার এলািায় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় এি বৃোর মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। ন্ডনহলতর নাম খাইরুলন্নিা (৭০)। ন্ডতন্ডন 

আিমজী আইলপািা মৃত আবু্দল খালললির স্ত্রী। গতিাল ন্ডবলিলল আন্ডলি মমন্ডেিুাল হসন্ডপটালল এ ঘটনা ঘলট। ন্ডনহলতর নাতনী পন্ডল আোর িাললর 

িণ্ঠলি জানান, ন্ডনহত বৃো খাইরুলন্নিা শ্বাসিেজন্ডনত মরালগ িুগন্ডেললন। হোৎই তার ওই ন্ডিন শ্বাসিে মিখা ন্ডিলল আন্ডলি মমন্ডেিুালল ন্ডনলয় আলসন। 

মমন্ডেিুাললর সামলন মরাগী মিলখই মিালনা ধরলনর অন্ডিলজন ন্ডিংবা প্রার্থন্ডমি মসবা না ন্ডিলয়ই মরাগীলি বান্ডি পাঠিলয় মিন হাসপাতাল িতৃচ পে। িলশ্রুন্ডতলত 

বান্ডিলত আনার সময়ই মৃতুুর মিালল ঢলল পলিন খাইরুলন্নিা। এন্ডিলি মৃতুুর খবলর হাসপাতালল জলিা হন ন্ডনহলতর স্বজনরা। এবং মসবা না ন্ডিলয় মরাগী 

মিন বান্ডি পাোললন জানলত র্াইলল মিালনা প্রিার সিলিার ন্ডিলত পালরনন্ডন হসন্ডপটালটির মুানাজারসহ উপন্ডস্থত োোর, নাসচ ও হাসপাতাল িতৃচ পে। 

এলত মরলগ ন্ডগলয় জনতা হসন্ডপটাললর ন্ডরন্ডসপশলনর লাস িাঙরু্র িলর এবং মুানাজালরর সলঙ্গ তলিচ  জন্ডিলয় পলিন। [িাললর িন্ঠ, ৩০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৪ জম ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 

আওয়ামী লীলগর মনতৃোধীন মহালজালটর শরীিিল গেতন্ত্রী পাটিচ র মজলা শাখার সিাপন্ডত মাহতাব উন্ডিন (৭২) ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগলেন বলল অন্ডিল াগ 

পাওয়া মগলে। মসামবার মিালর িলরানা উপসগচ জ্বর ও শ্বাসিে ন্ডনলয় নারায়েগলঞ্জর িতুল্লার পঞ্চবটি গুলশান মরালের ন্ডনজ বাসায় মারা  ান ন্ডতন্ডন। ন্ডবষয়টি 

ন্ডনন্ডশ্চত িলরন মজলা গেতন্ত্রী পাটিচ র সাধারে সম্পািি মমা. মিবুল মহালসন মুকুল। মাহতাব উন্ডিলনর পন্ডরবালরর বরাত ন্ডিলয় ন্ডতন্ডন জানান, গত িলয়িন্ডিন 

ধলর জ্বর, শ্বাসিে ও িুসিুলসর মরালগ িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। গত শন্ডনবার তালি মসাহরাওয়ািী হাসপাতালল মনওয়া হয়, ন্ডিন্তু মসখালন িন্ডতচ  মনওয়া হয়ন্ডন। পলর 

নারায়েগঞ্জ ৩শ’ শ ুা হাসপাতালল মনওয়া হয়। মসখালন তালি অন্ডিলজন মিওয়া হললও িন্ডতচ  না িরায় ন্ডসন্ডেরগলঞ্জর সালজিা হাসপাতালল ন্ডনলয় ম লত বলা 

হয়। সালজিা হাসপাতালল ন্ডনলয় মগলল মসখালনও তালি িন্ডতচ  রাখা হয়ন্ডন। পলর তালি বান্ডিলত ন্ডনলয় আসা হয়। মিবুল মহালসন বললন, আমালির পন্ডরন্ডর্ত 

এি ন্ডর্ন্ডিৎসলির পরামলশচ িুসিুস ও িলরানা পরীো িরালনা হয়। ন্ডিন্তু িলরানার ন্ডরলপাটচ  এখনও পাইন্ডন। মসামাবার সিালল ন্ডনজ বান্ডিলত মারা মগলেন 

ন্ডতন্ডন। [সমিাল, ৪ মম ২০২০] 

 

মাদারী যর জেলা 

 

২০ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 



 

 

ইয়াসন্ডমন গত বৃহস্পন্ডতবার ন্ডবলিলল রাবজর বাজার মর্থলি বাসায় ন্ডিলর ন্ডিেুেে পর তার মালি জানায় মস ১০টি ঘুলমর ওষুধ মখলয়লে। সলঙ্গ সলঙ্গ পন্ডরবালরর 

মলািজন তালি রাবজর হাসপাতালল ন্ডনলয় আলসন। এ সময় জরুন্ডর ন্ডবিালগ িান্ডয়েরত মমন্ডেলিল অন্ডিসার ন্ডশউন্ডল িাস তালি িন্ডতচ  িলর িলয়টি সুালাইন ও 

টুাবললট ন্ডললখ মিন। নাসচরা সুালাইন পুশ িলর ন্ডিলয় আর মিালনা খবর মননন্ডন। এমনন্ডি ন্ড ন্ডন মরাগী িন্ডতচ  িলরলেন মসই ো. ন্ডশউন্ডল িাসও আর মরাগীর 

মিালনা খবর মননন্ডন। রালত ইয়াসন্ডমন অসুস্থ হললও মিালনা নাসচ বা োোরলি পাওয়া  ায়ন্ডন। সিাল ১০টার ন্ডিলি পুনরায় অসুস্থ হলল হাসপাতালল আবান্ডসি 

মমন্ডেলিল অন্ডিসার ন্ডমেুন ন্ডবশ্বাস দুটি িটসন (পিঃংিহ) ইনলজিশন ন্ডললখ মিন। পলর নাসচরা ইনলজিশন দুটি পুশ িরার ১০ ন্ডমন্ডনলটর মলধু ন্ডখুঁরু্ন্ডন ন্ডিলয় 

ইয়াসন্ডমন মারা  ায়। ইয়াসন্ডমলনর মা ন্ডলন্ডপ মবগম অন্ডিল াগ িলরন, আমার মমলয় ঘুলমর ওষুধ মখলয় অসুস্থ হলয় পিলল বৃহস্পন্ডতবার ন্ডবিাল সালি ৫টার ন্ডিলি 

রাবজর উপলজলা হাসপাতালল িন্ডতচ  িরার সময় মপট ওয়াশ না িলরই বললন, পান্ডন মখলয় বন্ডম িরললই ঠিি হলয়  ালব। এরপর এিটি বুবস্থাপত্র ন্ডললখ মিন। 

তারপর বারবার মেলিও মিালনা োোরলি পাওয়া  ায়ন্ডন। এ অবস্থায় ১৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পর শুক্রবার সিাল ১০টার ন্ডিলি আমার মমলয়র অবস্থার অবনন্ডত 

হলল ো. ন্ডমেুন রায় এলস আলগর বুবস্থাপত্র অনু ায়ী পরপর ২টি ইনলজিশন (িটসন) পুশ িলরন। এরপরই ন্ডখুঁরু্ন্ডন ন্ডিলয় আমার মমলয়টি নীরব হলয়  ায়। অর্থর্ 

আজ সিাল প চন্ত মমলয়টি আমার সলঙ্গ িাললািালব ির্থা বললন্ডেল। ইয়াসন্ডমলনর বাবা ইন্ডলয়াে মশখ অন্ডিল াগ িলরন, আমার মমলয়লি বাুঁ র্ালনার জনু সব 

োোলরর িালে মগন্ডে, মিউ আলসনন্ডন। সারা রাত মিালনা নাসচ বা োোর আমার মমলয়র িালে আলসনন্ডন। আমার মমলয় সিালল বলল, আন্ডম িাললা হলয় 

মগন্ডে বাবা, আমালি বান্ডি ন্ডনলয়  াও। আমার মসই িাললা মমলয়লি ন্ডমেুন োোর ইনলজিশন মিয়ার পর মস মারা  ায়। আন্ডম োোরলগা ন্ডবর্ার র্াই। মমলয়র 

মামা শানু্ট ন্ডময়া জানান, োোর আমার িান্ডগ্নলি না মিলখই িন্ডতচ  িলরলেন। ওর (ইয়াসন্ডমন) মপট ওয়াশ িরা হয়ন্ডন। োোলরর অবলহলালতই আমার িান্ডগ্নর 

মৃতুু হলয়লে। [মিালরর িাগজ, ২১ মার্চ  ২০২০] 

 

ময বিগঞ্জ জেলা 

 

১৯ এবিল ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

মুন্ডন্সগলঞ্জর টন্ডঙ্গবািী উপলজলার হাট বান্ডলগাুঁ ও উপস্বাস্থু মিলে আজ মরাববার দুপুলর শ্বাসিলের এি মরাগী ন্ডনলয় আলসন দুজন বুন্ডে। ন্ডর্ন্ডিৎসি ওই মরাগীর 

উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয় ম লত বললন। ন্ডিন্তু মরাগীলি ন্ডনলয় ম লত  ানবাহন োিার ির্থা বলল পান্ডললয়  ান ওই দুজন। এরপর 

ন্ডবলিল মসায়া র্ারটার ন্ডিলি ওই বুন্ডের মৃতলিহ উোর িলর পুন্ডলশ। মারা  াওয়া ওই বুন্ডের (৪০) বান্ডি ময়মনন্ডসংহ মজলায়। ন্ডতন্ডন টন্ডঙ্গবািী উপলজলার 

বান্ডলগাুঁ ও বাজালর শ্রন্ডমলির িাজ িরলতন। হাট বান্ডলগাুঁ ও উপস্বাস্থু মিলের িতচ বুরত ন্ডর্ন্ডিৎসি মমা. ন্ডসরাজুল ইসলাম জানান, দুপুর ১২টার ন্ডিলি দুজন 

বুন্ডে ওই মরাগীলি ন্ডনলয় আলসন। তাুঁ রা জানান, মরাগী গাে মর্থলি পলি আহত হলয়লেন। তলব ওই মরাগী প্রায় অলর্তন অবস্থায় শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। 

মরাগীর শরীলর গাে মর্থলি পলি আহত হওয়ার মিালনা লেে ন্ডেল না। তাই উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু তাুঁ লি উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয় ম লত বলা হয়। 

মরাগীর সলঙ্গ আসা দুজন িুানগান্ডি আনার ির্থা বলল মরাগীলি হাসপাতাললর বালরোয় মরলখ র্লল  ান। ন্ডিেুেে পর ওই বুন্ডে মারা  ান। [প্রর্থম আললা, ১৯ 

এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

নরবসিংবদ জেলা 

 

১৫ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

নরন্ডসংিীর মাধবিীলত িলরানা সলেলহ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মরলহনা (৫০ )নালমর এি নারীর মৃতুুর অন্ডিল াগ পাওয়া মগলে।  আজ বুধবার (১৫ এন্ডপ্রল) এ ঘটনা 

ঘলট। ওই নারীর মেলল জানান, শ্বাসিে জন্ডনত মরাগ র্থািার িারলে স্থানীয় হাসপাতালগুললার িালর িালর ঘুলরও মিানও ন্ডর্ন্ডিৎসা পায়ন্ডন তারা। পলর তালি 

বাংলালিশ মমন্ডেলিল িললজ ন্ডনলয়  াওয়া হলল তারা তালি মিানও ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় িলরানা সলেলহ পরীোর জনু কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল 

মরিােচ  িলর। ন্ডিনির নানা ন্ডবিম্বনায় স্বীিার হলয় মরাগীলি বান্ডিলত মিরত ন্ডনলয়  ায় তার স্বজনরা। পলর তার অবস্থার অবনন্ডত হলল নরন্ডসংিী সির 

হাসপাতালল মনয়ার পলর্থ মারা  ান ওই নারী। সির হাসপাতাললর ন্ডর্ন্ডিৎসিরা জানান, ন্ডতন্ডন হৃিলরালগ আক্রান্ত হলয় মৃতুুবরে িলরন। এ বুাপালর নরন্ডসংিী 

মজলা ন্ডসন্ডিল সাজচ ন ো. ইিাহীম টিটন দুঃখ প্রিাশ িলর বললন, ‘তারা আলগই   ন্ডি এ ঘটনাটি আমালি অবন্ডহত িরত তাহলল প্রলয়াজনীয় বুবস্থা মনয়া 

ম ত।’ [আরটিন্ডি অনলাইন, ১৫ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

িরীয়ত্ যর জেলা 

 

৩০ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 



 

 

গতিাল শরীয়তপুর হুগন্ডল গ্রলমর বান্ডসো (এসন্ডপ অন্ডিলসর ন্ডপেলন) মশখ মমাঃ মতুচ জা আলী (ন্ডরপন) নালম এি  ুবি মস্ট্রাি িলর শরীয়তপুর সির 

হাপাতালল োোর না পাওয়ার িারলে ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  ান। মৃলতর বি িাই, শরীয়তপুর জজ মিালটচ র মবঞ্চ সহিারী (মপশিার), মশখ মমাঃ মহন্ডসন 

উন্ডিন স্বপলনর সালর্থ মুলোলিালন ম াগাল াগ িরলল ন্ডতন্ডন বললন, “গতিাল ৩০মার্চ , ২০২০ মসামবার, আনুমান্ডনি ন্ডবিাল সালি ন্ডতনটায় বা র্ারটার মলধু 

ন্ডরপন মস্ট্রাি িলর। আমরা দ্রুত তালি শরীয়তপুর সির হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালন ন্ডগলয় আমরা মিান োোর না মপলয় জরুরী ন্ডবিালগর এলটনলেন্স 

নজরুল িাইলয়র পরামলশচ আমরা ন্ডরপনলি ন্ডনলয় জান্ডজরা সরিারী হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। ন্ডিন্তু আমালির দুিচ াগু মসখালনও মিান োোর ন্ডেললা না। 

অতঃপর মসখানিার এিজন ড্রাইিার, আমার পন্ডরন্ডর্ত, ন্ডতন্ডন অলনি মর্ো িলর প্রায় আধ ঘন্টা পলর এিজন মন্ডহলা োোরলি তার বাসা মর্থলি মেলি 

ন্ডনলয় আলসন। ন্ডতন্ডন ন্ডরপনলি মিলখ মৃত মঘাষো িলরন। ন্ডরপন আনুমান্ডনি ন্ডবিাল ৫টার ন্ডিলি মারা  ায়। োোর  খন মের্থ সাটিচ ন্ডিলিট ন্ডললখন তখন ন্ডবিাল 

৬:০৩ন্ডমন্ডনট। িাই িী বলব! িলরানার িলয় শরীয়তপুর হাসপাতালল মিান োোরই ন্ডেউটিলত র্থালি না। শুধু তাই নয়, অনুানু সমলয়ও মিান োোর 

সঠিিিালব ন্ডেউটি সমলয় সরিারী হাসপাতালল র্থালি না। তাই আজ আমার িাই ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগললা!” [গেির্থা, ৩১ মার্চ  ২০২০] 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

জ্বর-শ্বাসিে ন্ডনলয় শরীয়তপুর সির হাসপাতাললর আইলসাললশন ন্ডবিালগ িন্ডতচ  হওয়ার িলয়ি ঘণ্টার মলধু এি বুন্ডের মৃতুু হলয়লে। এমন খবলর ওই 

এলািায় আতি ন্ডবরাজ িরলে। ইলতামলধু িলরানা িাইরাস সলেলহ তার নমুনা সংগ্রহ িলরলে আইইন্ডেন্ডসআলর পাঠিলয়লে শরীয়তপুর স্বাস্থু ন্ডবিাগ। সরিান্ডর 

ন্ডনলিচ শনায় ন্ডবশ্ব স্বাস্থু সংস্থার ন্ডিিন্ডনলিচ শনা মত ন্ডনরাপি অবস্থায় ইসলামী িাউলিশলনর ন্ডপন্ডপই পন্ডরন্ডহত ৪ জলনর িালে ওই বুন্ডের মরলিহ িািলনর জনু 

হস্তান্তর িরা হলয়লে। স্বাস্থু ন্ডবিাগ জানায়, শরীয়তপুলরর নন্ডিয়া উপলজলার মমাোলরর র্লরর মবপারীিান্ডে গ্রালমর রন্ডিকুল গতিাল সিালল জ্বর-

শ্বাসিেজন্ডনত িারলে নন্ডিয়া উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি িন্ডতচ  হয়। ন্ডিন্তু তার অবস্থার অবনন্ডত হলত র্থািলল ন্ডবলিল ৫টার ন্ডিলি তালি শরীয়তপুর সির 

হাসপাতালল এলন আইলসাললশন ন্ডবিালগ িন্ডতচ  িরালনা হয়। মসখালন মস ন্ডর্ন্ডিৎসারত অবস্থায় গতিাল রাত ৯টার ন্ডিলি মারা  ায়। মৃত রন্ডিকুল এিজন 

ন্ডর্ন্ডিত  ো মরাগী ন্ডেল। মস সরিান্ডরিালব  োর ন্ডর্ন্ডিৎসা গ্রহে িরন্ডেললন। ম লহতু মৃতুুর আলগ তার শরীলর জ্বর এবং অন্ডতন্ডরে শ্বাসিে ন্ডেল এবং নন্ডিয়ায় 

ম হতু অলনি ইতান্ডল প্রবাসী মিরত এলসলে মসই মেলত্র মৃতুুর িারে জানলত এবং তার শরীলর িলরানা িাইরাস এর সংক্রমে ন্ডেল ন্ডিনা মসই ন্ডবষয়টি 

ন্ডনন্ডশ্চত হওয়ার জনুই নমুনা সংগ্রহ িলর তা আজ আইইন্ডেন্ডসআলর পাোলি স্বাস্থু ন্ডবিাগ। ন্ডবষয়টি ন্ডনন্ডশ্চত িলরলেন শরীয়তপুর সির হাসপাতাললর 

তত্ত্বাবধায়ি ো. মন্ডনর আহলম্মি। এন্ডিলি, মস িলরানা মরাগী নয় এবং তার টিন্ডব হলয়ন্ডেল এমন িান্ডবলত ন্ডর্ন্ডিৎসার অবলহলার অন্ডিল াগ আলন মৃত রন্ডিকুললর 

পন্ডরবার। [সময় ন্ডনউজ, ১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

টাঙ্গাইল জেলা  

 

৮ এবিল ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন  

 

শহলর জ্বর, োিা ও শ্বাসিে ন্ডনলয় বুধবার সন্ধ্ুার ন্ডিলি এি বুন্ডে মারা মগলেন। পলর তাুঁ র বান্ডিসহ আশপালশর েয়টি বান্ডি লিোউন িরা হলয়লে। মারা 

 াওয়া ওই বুন্ডের নাম শাহ আলম (৪৫)। ন্ডতন্ডন শহলরর ঢািা মরাে ন্ডবশ্বাস মবতিা এলািার বান্ডসো। জ্বর শ্বাসিে ন্ডনলয় সন্ধ্ুার পর তাুঁ লি টাঙ্গাইল মজনালরল 

হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু মনওয়া হলয়ন্ডেল। মসখান মর্থলি তাুঁ লি ঢািার কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল মনওয়ার পরামশচ মিওয়া হয়। মসখালন রওনা 

হওয়ার সময় অুামু্বলললন্সর মলধু তাুঁ র মৃতুু হয়। টাঙ্গাইল মজনালরল হাসপাতাললর মমন্ডেন্ডসন ন্ডবিালগর পরামশচি সুজাউন্ডিন তালুিিার বললন, আলগ মর্থলিই 

শাহ আললমর অুাজমা সমসুা ন্ডেল। িলয়ি ন্ডিন  াবৎ ন্ডতন্ডন জ্বর, শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। মরাগীর স্বজলনরা তাুঁ লি এসব ির্থা জান্ডনলয়লেন। বুধবার সন্ধ্ুায় তাুঁ র 

অবস্থার অবনন্ডত হলল অুামু্বললন্সল ালগ টাঙ্গাইল মজনালরল হাসপাতালল আনা হয়। অুামু্বলললন্সই তাুঁ লি পরীো িলর মিখা  ায়, ন্ডনউলমান্ডনয়ায় আক্রান্ত। 

তাুঁ লি আইন্ডসইউলত রাখার প্রলয়াজন ন্ডেল। টাঙ্গাইলল ম লহতু আইন্ডসইউ সুন্ডবধা মনই, তাই তাুঁ লি ঢািার কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল মনওয়ার পরামশচ 

মিওয়া হয়। এ জনু প্রস্তুন্ডত মনওয়ার সময় অুামু্বলললন্সর মিতলরই তাুঁ র মৃতুু হয়। [প্রর্থম আললা, ৮ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৮ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

টাঙ্গাইললর ন্ডমজচ াপুলর কুমুন্ডিনী হাসপাতালল িলরানা িাইরালসর উপসগচ ন্ডনলয় মৃত অন্তঃসত্ত্বা মসই গৃহবধূর িলরানা িাইরাস সংক্রমে ন্ডরলপাটচ  ন্ডনলগটিি 

এলসলে। মসামবার রালত আইইন্ডেআর মর্থলি গৃহবধূর রলের নমুনা ন্ডরলপাটচ  উপলজলা স্বাস্থু ও পন্ডরবার পন্ডরিল্পনা অন্ডিলস এলসলে। গত (১৮ এন্ডপ্রল) শন্ডনবার 

িলরানা আইলসাললশন ইউন্ডনলট ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় ন্ডতন্ডন মারা  ান। গৃহবধূর পন্ডরবার অন্ডিল াগ িলরলে, িলরানা উপসগচ নয়, কুমুন্ডিনী হাসপাতাললর 

অবলহলায় তার মৃতুু হলয়লে। [ইলিিাি, ২১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 



 

বিরিারগঞ্জ জেলা 

 

৫ এবিল ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

িন্ডরমগঞ্জ উপলজলার িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় মৃত মসন্ডলম ন্ডময়া সন্ডিচ , িান্ডশ ও জ্বর ন্ডনলয় ঢািা মর্থলি ন্ডনজ বান্ডি মুসন্ডলমপািা গ্রালমর বান্ডিলত আলসন। ন্ডিন্তু 

অসুস্থতার ির্থা পন্ডরবালরর মলািজন মগাপন িলর ন্ডবন্ডিন্ন জায়গায় ন্ডর্ন্ডিৎসা িরান। পলর অবস্থা অবনন্ডত হলয় রন্ডববার রালতর মশষ িালগ মারা  ায়। পন্ডরবালরর 

মলািজন পরন্ডিন সিালল তা প্রিাশ িলরন। [মিশ রূপান্তর, ৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৭ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 

জহারসন যররর িন্ডেে পানান গ্রালম ন্ডিতীয় মশ্রন্ডেপি–য়া ৭ বেলরর ন্ডশশুটি িলয়ি ন্ডিন ধলর জ্বর ও মপট বুর্থায় িুগন্ডেল। শুক্রবার সিালল অবস্থার অবনন্ডত 

হলল স্বজনরা তালি ন্ডিলশারগঞ্জ ২৫০ শ ুা মজনালরল হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান। মসখালন ন্ডর্ন্ডিৎসা না পাওয়ায় তালি বান্ডিলত ন্ডনলয় আসা হয়। পলর দুপুলর 

ন্ডশশুটির মৃতুু হয়। [জুম বাংলা, ১৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৫ জম ২০২০ – িররানার বরর াটচ  আরসবন 

 

ন্ডিলশারগলঞ্জর মিরব শহলরর পলতািাো এলািায় অন্ডমও িাস নালমর এি মাে বুবসায়ী িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় মারা মগলেন। শুক্রবার ন্ডিবাগত রাত সালি 

১০ টায় ন্ডিলশারগলঞ্জর মসয়ি নজরুল ইসলাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল মৃতুুবরে িলরন ন্ডতন্ডন। অন্ডমও িালসর িলরানা উপসগচ মিখা ন্ডিলল বৃহস্পন্ডতবার 

নমুনা পাোলনা হয় ঢািায়। ন্ডরলপাটচ  আসার আলগই ন্ডতন্ডন মারা মগললন। পান্ডরবান্ডরি সূলত্র জানা মগলে, গত ন্ডতনন্ডিন  াবত অন্ডমও িালসর শরীলর প্রর্ণ্ড জ্বর, 

সন্ডিচ -িান্ডশ, গলা বুর্থা ও শ্বাসিে ন্ডেল। এই অবস্হা মিলখ বৃহস্পন্ডতবার উপলজলা স্বাস্হু িমলপ্ললির োোলরর মাধুলম তার িলরানা পরীোর জনু নমুনা 

পাোলনা হয় ঢািায়। শুক্রবার দুপুলর তার শ্বাসিে, জ্বর-িান্ডশ ও গলা বুর্থা মবলি মগলল মুমূষুচ অবস্থায় তালি ন্ডবলিলল অুামু্বললন্সল ালগ ন্ডিলশারগলঞ্জর মসয়ি 

নজরুল ইসলাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু পাোলনা হয়। মসখালন ন্ডর্ন্ডিৎসারত অবস্থায় রাত সালি ১০ টায় ন্ডতন্ডন মারা  ান। এ ন্ডরলপাটচ  

মলখা প চন্ত ( রাত ১টা) তার লাশ হাসপাতাল মর্থলি মিরলব আলসন্ডন। তলব রালতই লাশ মিরলব মপ ুঁেলত পালর বলল সংন্ডিে সূলত্র জানা মগলে। উপলজলা 

স্বাস্থু ও পন্ডরবার পন্ডরিল্পনা িমচিতচ া ো. বুলবুল আহলমি জানান, অন্ডমও িালসর িলরানা উপসলগচর খবর মপলয় বৃহস্পন্ডতবার সিালল তার নমুনা সংগ্রহ িলর 

মটলস্টর জনু ঢািায় পাোলনা হলয়লে। ন্ডিন্ত ন্ডরলপাটচ  এখনও আলসন্ডন। এরই মধু শুক্রবার ন্ডবলিলল তার শ্বাসিে, জ্বর ও গলা বুর্থা মবলি মগলল পন্ডরবালরর 

সিসুরা আমালির সালর্থ ম াগাল াগ িলরন। তার এ অবস্থা মিলখ আমরা তালি মরিােচ  িলর দ্রুত ন্ডিলশারগঞ্জ হাসপাতালল পাঠিলয় মিই। মসখালন 

ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় রালত ন্ডতন্ডন মারা  ান বলল খবর মপলয়ন্ডে। [জালগা ন্ডনউজ, ১৬ মম ২০২০] 

 

রােিাড়ী জেলা 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

িলরানা আক্রান্ত সলেলহ রাজবািী মর্থলি ঢািায় পাোলনা এি মরাগীর মৃতুু হলয়লে। মঙ্গলবার রাত ৯টার ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। মৃত ওই মরাগীর বয়স ৬০ 

বের। তার বািী রাজবািী শহলরর সজ্জনিাো টিএিটি পািায়। ন্ডতন্ডন স্থানীয় শ্রীপুর বাজালর সবন্ডজ ন্ডবন্ডক্র িরলতন। মঙ্গলবার সিালল সন্ডিচ , জ্বর ও অনুানু 

উপসগচ ন্ডনলয় রাজবািী সির হাসপাতাললর আইলসাললশলন প চলবেলে র্থািা ওই মরাগীর মিলহ িলরানা সংক্রন্ডমত হলত পালর বলল আশিা িলরন স্থানীয় 

ন্ডর্ন্ডিৎসিরা। পলর তার মরাগ ন্ডনেচলয়র জনু সরিান্ডর অুামু্বলললন্স ঢািার উিরায় কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল পাোলনা হয়। মরাগী বহনিারী রাজবািী সির 

হাসপাতাললর অুামু্বললন্স র্ালি মাইনুন্ডিন খান জানান, দুপুলরর পর মরাগীলি ঢািার উিরায় কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল মপ ুঁলে ন্ডিলয় ন্ডতন্ডন রাজবািীলত ন্ডিলর 

আলসন। মরাগীর প্রন্ডতলবশী অুােলিালিট বাবন র্ক্রবতী জানান, মরাগীর সলঙ্গ র্থািা তার স্ত্রী কুলয়ত মমত্রী হাসপাতালল িন্ডতচ র আলবিন িরার পর তালত সািা 

না পাওয়ায় তারা এিটি প্রাইলিটিার ম ালগ রাজবািীর উলিলশু রওনা হন। বািী মিরার পলর্থ রাত ৯টার ন্ডিলি রাজবািীর মগায়ালে এলািায় মরাগীটির 

মৃতুু হয়। [মিশ রূপান্তর, ১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২৪ এবিল ২০২০ –িররানা নয় 

 



 

মৃত িজলুল হলির িাই জান্ডহদুল ইসলাম ন্ডলটু জানান, তালির বাসা সির হাসপাতাললর মপেলনর এলািায়। তার িাই িজলুল হি ঢািায় র্ািন্ডর িলরন। 

িলরানািাইরালসর প্রদুিচ াব মর্থলি রো মপলত ন্ডতন্ডন রাজবািীর বাসায় মবশ ন্ডিেু ন্ডিন ধলর অবস্থান িরলেন। শুক্রবার মিালর ন্ডতন্ডন হোৎ িলরই অসুস্থ হলয় 

পলিন। তালি ওই সময়ই রাজবািী সির হাসপাতালল ন্ডনলয় আসা হয়। মস সময় হাসপাতাললর জরুন্ডর ন্ডবিালগর িান্ডয়েপ্রাপ্ত ন্ডর্ন্ডিৎসি রন্ডবউল আ ম ঘুন্ডমলয় 

ন্ডেললন। পলর তারা তালি মেলি মতাললন। মস সময় োোর তার িাইলয়র ইন্ডসন্ডজ িরলত বললন। তলব ন্ডতন্ডন মপ্রসার মালপনন্ডন। আবার ইন্ডসন্ডজ ন্ডরলপাটচ  আনার 

পর মসটিও ন্ডতন্ডন মিলখনন্ডন এবং ওই অবস্থায় হাসপাতালল তার িাইলি িন্ডতচ  িরলত ন্ডনলিচ শ মিন। দুপুলরর ন্ডিলি তার িাইলয়র শারীন্ডরি অবস্থার অবনন্ডত হয় 

এবং তার িাই মারা  ান। তার িাই মৃতুুর পর ইন্ডসন্ডজর ন্ডরলপাটচ টি মিলখ অনুানু ন্ডর্ন্ডিৎসিরা। তারা তালির বললন ইন্ডসন্ডজ ন্ডরলপালটচ  মিখা  ান্ডিল িজলুল 

হলির হালটচ র সমসুা রলয়লে। সিাললই  ন্ডি তার িাইলি উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু িন্ডরিপুর অর্থবা ঢািায় মনওয়া সম্ভব হলতা তাহলল তার িাইলয়র এই অিাল 

মৃতুু হলতা না। স্থানীয়রা জানান, োোর রন্ডবউল আ ম ন্ডনয়ন্ডমতিালব মািি মসবন িলরন। ন্ডতন্ডন তার হাসপাতাললর মিতলরর বাসিবলন বন্ডহরাগতলির ন্ডনলয় 

মািি মসবলনর আড্ডা বসান। িলল ন্ডিলনর মবন্ডশর িাগ সময়ই ওই ন্ডর্ন্ডিৎসি মনশাগ্রস্ত র্থালিন। [িাললর িন্ঠ, ২৪ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

মাবনিগঞ্জ জেলা 

 

২০ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

গলায় গরুর মগাশত আটলি মান্ডনিগলঞ্জ র্ঞ্চল মহালসন (২০) নালম এি  ুবলির মৃতুু হলয়লে। বুধবার (২০ মম) দুপুলর মান্ডনিগঞ্জ মজলা সির হাসপাতাল 

তার মৃতুু হয়। ন্ডনহত র্ঞ্চল সির উপলজলার উরু্টিয়া এলািার মৃত আবদুর রন্ডহলমর মেলল। র্ঞ্চললর মবান সুমাইয়া আোর জানান, ঢািার এিটি মপ্রলস 

র্ািন্ডর িরলতা তার িাই র্ঞ্চল। বুধবার সিালল ঢািা মর্থলি বান্ডি আলসন ন্ডতন্ডন। বান্ডিলত এলস তািাহুিা িলর িাত ও গরুর মগাশত খাওয়ার সময় গলায় 

এি টুিলরা  আটলি  ায়। পলর তালি ন্ডনলয় মান্ডনিগঞ্জ মজলা হাসপাতাললর জরুন্ডর ন্ডবিালগ আনা হলল িলরানা আক্রান্ত সলেলহ তার পালশ মিানও 

ন্ডর্ন্ডিৎসি আলসন্ডন। ন্ডিেুেে পর র্ঞ্চল মারা মগলে বলল তালির জানালনা হয় জরুন্ডর ন্ডবিাগ মর্থলি। [মিন্ডনি জাগরে, ২০ মম ২০২০] 

 

জগা ালগঞ্জ জেলা 

 

২০ জম ২০২০ – িররানা 

 

মগাপালগলঞ্জ ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় িলরানা আক্রান্ত মরাগীর মৃতুুর ঘটনায় িুুঁ লস উলেলে সাধারে মানুষ। গত ১৬ মম রালত মজলায় িলরানা আক্রান্ত প্রর্থম 

মরাগীর মৃতুু হয়। পন্ডরবার ও স্থানীয় জনপ্রন্ডতন্ডনন্ডধর অন্ডিল াগ, ন্ডর্ন্ডিৎসলির অবলহলায় মৃতুু হলয়লে এই ন্ডিন্ডনি মুালনজালরর। পুলরাপুন্ডর িায় স্বীিার না 

িরললও তিন্ত মিালর বুবস্থা মনয়ার আশ্বাস ন্ডিলয়লে হাসপাতাল িতৃচ পে। মগল এন্ডপ্রললর মাঝামান্ডঝ সময় ন্ডিন্ডেও িনিালরলন্স প্রধানমন্ত্রীলি মগাপালগলঞ্জর 

ন্ডসন্ডিল সাজচ ন জানান, প্রস্তুন্ডত সলন্তাষজনি। ন্ডবন্ডিন্ন সময় এিই িান্ডব িলর এলসলেন অনু ন্ডর্ন্ডিৎসিরাও। ন্ডিন্তু, গত ১৬ মম মগাপালগলঞ্জ প্রর্থমবালরর মলতা 

িলরানা আক্রান্ত মরাগীর মৃতুু হলল, িুুঁ লস ওলে মসখানিার সবচস্তলরর মানুষ। সামান্ডজি ম াগাল াগ মাধুলম ওলে ন্ডনো ও প্রন্ডতবালির ঝি। অন্ডিল াগ, মিান 

ন্ডর্ন্ডিৎসাই মিয়া হয়ন্ডন তালি। [র্ুালনল মটালয়ন্ডন্টলিার, ২০ মম ২০২০] 

 

িট্টগ্রাম বিভাগ 

 

িট্টগ্রাম জেলা 

 

২৯ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

র্টগ্রালমর সীতাকুলির িাটিয়ান্ডর মেশন মরাে এলািায় অবন্ডস্থত বাংলালিশ শীপ মিিাসচ এলসান্ডসলয়শন (ন্ডবএসন্ডবএ) হাসপাতালল সিি দূঘচটনায় গুরুতর 

আহত নবজাতলির ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা না পাওয়ায় মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। তলব এ ন্ডবষলয় জানলত হাসপাতালটির পন্ডরর্ালি মুন্নার(০১৬১৯১৭১৬৯৬) 

মুলটালিালন এিান্ডধিবার মিান িরললও মিান ন্ডরন্ডসি না হওয়ায় বেবু মনওয়া সম্ভব হয়ন্ডন। শন্ডনবার ন্ডিবাগত রাত দুইটার সময় উপলজলার িাটিয়ান্ডর 

মািামন্ডবন্ডবরহাট নামি এলািায় এই দূঘচটনা ঘলট এবং রন্ডববার সিালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় র্লমি হাসপাতালল মৃতুুবরে িলরন। এিই ঘটনায় আহত 

হলয়লে নবজাতলির সালর্থ র্থািা ন্ডপতা ও নানী। তলব ন্ডতনজনই আহত হওয়ায় নাম-ঠিিানা জানা সম্ভব হয়ন্ডন। জানা  ায়,শন্ডনবার রালতই পাশবেী উপলজলা 

মীরশ্বরাই এলািার বাবরয়ারহাট মপ রসিার এিটি হাসপাতাল মর্থলি সিু এিটি নবজাতিলি উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু োোর মপ্ররে িলরন র্টগ্রাম 



 

মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল। ন্ডিন্তু িাগুর ন্ডনন্মচ ম পন্ডরহাস সীতাকু- উপলজলার ঢািা-র্টগ্রাম মহাসিলির মািামন্ডবন্ডবরহাট নামি এলািা নবজাতিলি 

আলরাহনিান্ডর অুামু্বললন্স অন্ডতক্রমিালল এিইমুন্ডখ এিটি লন্ডর গান্ডি সলজালর অুামু্বলললন্সর ন্ডপেলন ধাক্কা মিয়। এলত অুামু্বলললন্সর ন্ডপেলনর অংশ দূমলি-

মূর্লি ন্ডগলয় অুামু্বলললন্স র্থািা নবজাতিসহ আলরা দুই আলরান্ডহ গুরুতর আহত হয়। গিীর রালত মহাসিলি নবজাতিলি ন্ডনলয়  খন সালর্থ র্থািা নানী ও 

ন্ডপতা ন্ডিশা না মপলয় ন্ডি-ন্ডবন্ডিি েুটােুটি িরন্ডেল,ঠিি তখন বাজালরর িালরায়ান মর্থলি খবর মপলয় স্থানীয় সাংবান্ডিি মামুন ও স্থানীয় ইউন্ডপ সিসু সালহি 

ঘটনাস্থলল েুলট আলস এবং গুরুতর আহত ন্ডশশুটিলি তালিরই মমাটর সাইলিল ম ালগ িাটিয়ান্ডর মেশন মরাে এলািায় অবন্ডস্থত ন্ডবএসন্ডবএ হাসপাতালল ন্ডনলয় 

 ান। ন্ডিন্তু োোর,নাসচ মিউই নবজাতিলি ধলরও মিখললা না এবং তার সালর্থ র্থািা আহতলিরও ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা ন্ডিল না। এরপর স্থানীয় সাংবান্ডিি মামুন ও 

সালহি ন্ডবষয়টি িায়ার সান্ডিচ সলি অবগত িরলল,উনার এলস নবজাতিসহ আহতলির র্টগ্রাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  ান। ন্ডিন্ত অন্ডতন্ডরে 

রে েরলনর িারলে রন্ডববার সিালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় র্লমি হাসপাতালল নবজাতিটি মতুুবরে িলর। [জনিন্ঠ, ২৯ মার্চ  ২০২০]  

 

১ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

সীতাকুলণ্ডর বান্ডসো এি নারী ন্ডেললন নগরীর মমলহিীবাগ এলািার নুাশনাল হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন। হাসপাতাল িতৃচ পে তাুঁ লি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত অপারগতা 

প্রিাশ িলর আইন্ডসইউ মর্থলি নান্ডমলয় মিয়। এরপর গত বুধবার রালত ওই নারীর মৃতুু হয়। মৃতুুর পর পরীোয় জানা মগল, ওই নারী িলরানা আক্রান্ত ন্ডেললন 

না। [িাললর িন্ঠ, ৬ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৩ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

গত শুক্রবার রালতও পলতঙ্গা র্থানার এি নারীর মৃতুু হয় ন্ডর্ন্ডিৎসার অিালব। ওই নারীর সন্তান নানািালব মর্ো িলরও র্টগ্রালমর মবসরিান্ডর হাসপাতালল 

মালয়র ন্ডর্ন্ডিৎসা িরালত পালরনন্ডন। [িাললর িন্ঠ, ৬ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৬ এবিল ২০২০ – ত্াবরখ জদয়া নাই, এই ত্াবররখ িিাবিত্ জদরখ এই ত্াবররখ এবি জদয়া হল 

 

এিইিালব হাটহাজারী উপলজলার বান্ডসো আলরি নারীর মৃতুুও হয় ন্ডর্ন্ডিৎসার অিালব। এই িান্ডব ওই নারীর স্বজনলির। এিালব মবসরিান্ডর হাসপাতালগুললা 

ন্ডর্ন্ডিৎসাবুবস্থা অলঘান্ডষতিালব বন্ধ্ িলর মিওয়ায় র্টগ্রালম প্রন্ডতন্ডিনই ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মরাগীর মৃতুু হলি। [িাললর িন্ঠ, ৬ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১২ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

গত রন্ডববার রালত মারা  ায় পটিয়ার েয় বের বয়সী এি প্রন্ডতবন্ধ্ী ন্ডশশু। শ্বাসিে র্থািায় তার আইন্ডসইউ মসবা জরুন্ডর হলয় ওলে। [বাংলালিশ প্রন্ডতন্ডিন, ১৬ 

এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৩ এবিল ২০২০ –িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

গত মসামবার নগলরর সরাইপািা এলািার এি নারী মারা  ায় । শ্বাসিে র্থািায় তার আইন্ডসইউ মসবা জরুন্ডর হলয় ওলে। তাোিা নারী মরাগীলি স্বজনরা 

মজনালরল হাসপাতালল আইন্ডসইউ বুবস্থা না র্থািায় প্রাইলিট হাসপাতাললও ন্ডনলয়  ান। ন্ডিন্তু মসখালন িন্ডতচ  িরা হয়ন্ডন। পলর ন্ডতন্ডন মারা  ান। [বাংলালিশ 

প্রন্ডতন্ডিন, ১৬ এন্ডপ্রল ২০২০] র্টগ্রালমর পাহািতলী র্থানার সরাইপািায় িলরানায় আক্রান্ত হলয় মারা  াওয়া নারীলি র্টগ্রাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাল 

মর্থলি ‘আইন্ডসইউ সালপাটচ  িরিার’ বললই মসামবার (১৩ এন্ডপ্রল) মিালর ট্র্ান্সিার িরা হলয়ন্ডেল র্টগ্রাম মজনালরল হাসপাতালল। মজনালরল হাসপাতাললর 

জরুন্ডর ন্ডবিালগর িান্ডয়েরত োোররাও ওই নারীর পন্ডরবালরর সিসুলির জান্ডনলয়ন্ডেললন ‘মরাগীর অবস্থা িাল না, আইন্ডসইউ িরিার।’ তলব আইন্ডসইউর 

ন্ডবষলয় তালির (মজনালরল হাসপাতাললর) ন্ডিেু িরার মনই— এটা জানার পর পন্ডরবালরর সিসুরা সিাললই ন্ডনজ উলিুালগ ওই নারীলি ন্ডনলয়  ান পাুঁ র্লাইশ 

িাতালগলঞ্জর পািচ  ন্ডিউ হাসপাতালল। মসখালন প্রর্থলম িন্ডতচ  মনওয়ার উলিুাগ মনওয়া হললও িাগজপত্র মিলখ ‘সলেহ’ হওয়ায় ন্ডিন্ডরলয় মিয় পািচ ন্ডিউ 

িতৃচ পে। তীি শ্বাসিলে মিাগা মালি ন্ডনলয় ন্ডতন ঘণ্টা ধলর র্লমি-মজনালরল হাসপাতাল-পািচ ন্ডিউ হাসপাতাল মি িালি ন্ডি িরা দুই মেলল মশলষ বাধু হলয় 

মালি ন্ডনলয় মিলরন মজনালরল হাসপাতালল। এরপর আইলসাললশন ওয়ালেচ র বাইলর িাুঁ ন্ডিলয় দুই মেলল ঘন্টান্ডতলনি ধলর মালয়র ন্ডনন্ডশ্চত মৃতুুর প্রহর 

গুলেলেন। িলরানা আক্রান্ত মসই মা সারা র্টগ্রাম খুুঁলজও শুধুমাত্র এিটি আইন্ডসইউর (ইনলটনন্ডসি মিয়ার ইউন্ডনট) অিালব সিাল মপ লন ১১টার ন্ডিলি 

অবলশলষ মৃতুুর মিালল ঢলল পলিন। [র্টগ্রাম প্রন্ডতন্ডিন, ১৫ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৫ জম ২০২০ – িররানা  



 

 

মসামবার সিাল ৭টার ন্ডিলি মসিাোর মহালসলনর (৪৫) নালম এি প্রবাসী বাটালী মরালের ন্ডনজ বাসায় িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় মারা  ান। পলর রালত তার 

িলরানা ন্ডরলপাটচ  পলজটিি আলস। এন্ডিলি প্রবাসী মসিাোলরর স্বজনরা অন্ডিল াগ িলরলেন- ১৫ ন্ডিন ধলর জ্বর-সন্ডিচ র সালর্থ শ্বাসিলে িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। ন্ডবন্ডিন্ন 

হাসপাতালল িন্ডতচ র মর্ো িরা হললও তা সম্ভব হয়ন্ডন। গত িলয়িন্ডিন আলগ মরাগীর অবস্থার আরও অবনন্ডত হলল িলরানা পরীোর জনু মজনালরল 

হাসপাতালল তার নমুনা মিয়া হয়। ন্ডরলপাটচ  আসার ধীরগন্ডতর িারলে মৃতুুর আলগ জানা  ায়ন্ডন ন্ডতন্ডন িলরানা আক্রান্ত ন্ডেললন। মৃত প্রবাসীর স্ত্রী জানান, তার 

স্বামী র্লন্ডত বেলরর জানুয়ান্ডরর মশষ ন্ডিলি মস ন্ডি আরব মর্থলি মিলশ আলসন। তখন ন্ডতন্ডন সুস্্থ ন্ডেললন। এর আলগ গতিাল সিালল মসিাের মারা  াওয়ার পর 

িলরানা সলেলহ দুপুর মর্থলি এলািা ন্ডঘলর রালখ পুন্ডলশ সিসুরা। মসিাোলরর শুালি সালমান িারুিী বললন, ‘গত ৩১ জানুয়ান্ডর মিলশ ন্ডিলরন্ডেললন 

দুলািাই। ১৫ ন্ডিন আলগ হাল্কা জ্বর হলল মসটা মসলর  ায়। পলর আবারও জ্বর হয়, সলঙ্গ মিখা মিয় শ্বাসিে। আমরা মর্ো িলরও তালি হাসপাতালল িন্ডতচ  

িরালত পান্ডরন্ডন। সবার ির্থা ন্ডেল, আলগ িলরানা ন্ডরলপাটচ , তারপর িন্ডতচ ।’ আলেপ িলর িারুিী বললন, ‘বৃহস্পন্ডতবার মজনালরল হাসপাতালল ন্ডগলয় নমুনা 

মিয়া সম্ভব হয়। তখন আমরা তালি হাসপাতালল িন্ডতচ র অনুলরাধ িলরন্ডেলাম। ন্ডিন্তু মসখালন ন্ডসট খান্ডল না র্থািায় িন্ডতচ  মনয়ন্ডন। মরাগীলি বাসালতই ন্ডর্ন্ডিৎসা 

মনয়ার পরামশচ মিয়া হয়। তখন আমরা মর্ো িলরন্ডে  ত তািাতান্ডি সম্ভব িলরানার ন্ডরলপাটচ টি হালত মপলত। তাহলল হাসপাতালল িন্ডতচ  িরালনা ম ত। ন্ডিন্তু 

ন্ডসন্ডিল সাজচ ন জানান এি সপ্তালহর আলগ ন্ডরলপাটচ  আসলব না। অর্থর্ মারা  াওয়ার পর জানা মগলে দুলািাই িলরানা আক্রান্ত ন্ডেল।’ পন্ডরবালরর অন্ডিল ালগর 

ন্ডবষলয় জানলত র্াইলল ন্ডসন্ডিল সাজচ ন বললন, ‘আমালির িরেীয় ন্ডিেুই ন্ডেল না। ন্ডবআইটিআইন্ডে মর্থলি িলরানার নমুনার িলািল মপলত এি সপ্তালহর মবন্ডশ 

সময় লাগলে।’ [ইউএনন্ডব, ৫লম ২০২০] 

 

১১ জম ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

র্টগ্রালম িলরানািাইরালসর উপসগচ ন্ডনলয় বুন্ডেগত গান্ডিলত মারা মগলেন এিজন বুাংিার। ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু হাসপাতালল  াওয়ার পর মসখান মর্থলি 

‘ন্ডিন্ডরলয় ন্ডিলল’ অনু হাসপাতালল  াওয়ার পলর্থ গান্ডির মলধু ন্ডতন্ডন মারা  ান। মসামবার মবলা ১২টার ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। মৃত বুাংিার জামলসি হায়িার 

মর্ ধুরী এনন্ডসন্ডস বুাংি আগ্রাবাি শাখার অুান্ডসস্টুান্ট িাইস মপ্রন্ডসলেন্ট (এন্ডিন্ডপ) ন্ডহলসলব িমচরত ন্ডেললন। তার বাসা নগলরর মমলহন্ডিবাগ এলািায়। মৃত 

বুাংিালরর পন্ডরবালরর আন্ডিল াগ তার িাই ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় মারা মগলেন। জামলসি হায়িালরর িাই ন্ডজয়া হায়িার বললন, “আমার িাই িলয়িন্ডিন ধলর 

জ্বলর িুগলেন এবং তার শ্বাসিে ন্ডেললা। শারীন্ডরি অবস্থার অবনন্ডত হলল মসামবার সিালল তালি মি জিারহাট বাংলালিশ ইনন্ডস্টটিউট অব ট্র্ন্ডপিুাল অুাি 

ইনলিিশাস ন্ডেন্ডজলজস (ন্ডবআইটিআইন্ডে) ন্ডনলয়  াওয়া হয়। ন্ডিন্তু ন্ডবআইটিআইন্ডে লু িনচালর তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া হয়ন্ডন। োোররা তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা না 

ন্ডিলয় র্টগ্রাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয় ম লত বলল।” পলর হাসপাতালল মনওয়ার পলর্থ গান্ডিলতই তার মৃতুু হয় বলল জানান ন্ডজয়া। [জুম বাংলা, 

১২ মম ২০২০] 

 

১৩ জম ২০২০ এিিং ১৫ জম ২০২০ – িররানা – ২ েন 

 

র্টগ্রালম দুই ন্ডিলনর বুবধালন িলরানার উপসগচ ন্ডনলয় ঢািা ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র এি ন্ডশোর্থীর বাবা ও িাইলয়র মৃতুু হলয়লে। গত ১৩ মম র্টগ্রাম মমন্ডেলিল 

িললজ হাসপাতালল বাবার মৃতুুর পর পরীোয় মিান্ডিে-১৯ পন্ডজটিি এলসলে। দুন্ডিন পর শুক্রবার এিই উপসগচ ন্ডনলয় তার বি িাই মারা  ায়।ঢািা 

ন্ডবশ্বন্ডবিুাললয়র বুবস্থাপনা ন্ডবিালগর মাস্টচ ালসচর ওই ন্ডশোর্থীর নাম হান্ডববুল্লাহ ন্ডরিাত। তার অন্ডিল াগ, িলরানা পরীোর িীঘচসূত্রতার জনু তার বাবালি 

আইন্ডসইউলত িন্ডতচ  িরালনা  ায়ন্ডন। আর বি িাইলয়র মিহ মর্থলি নমুনা মনওয়া হললও পরীোর িল এখলনা পাওয়া  ায়ন্ডন। ন্ডরিালতর পন্ডরবালরর সবাই 

র্টগ্রালমর হান্ডলশহর এলািায় িািা বাসায় র্থািলতন। ন্ডরিাতসহ তার আলরি িাইলয়র নমুনা পরীোয় মিান্ডিে-১৯ মনলগটিি এলসলে। তলব তার মা ও 

মবালনর এখলনা পরীো িরালনা হয়ন্ডন। [মেইন্ডল স্টার বাংলা, ১৬ মম ২০২০] 

 

১৬ জম ২০২০ >> ২ মৃত্য ু – িররানা  

 

সলিালরাধ্বচ  আরন্ডত মিলবর শ্বাসিে বািলল উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু ন্ডনলয় আসা হয় র্টগ্রাম মমন্ডেিুাল িললজ হাসপাতালল। প্রর্থলম িন্ডতচ  িরা হয় ১৩ নম্বর 

মমন্ডেন্ডসন ওয়ালেচ । পলর শ্বাসিে র্থািায় মরাগীলি স্থানান্তর িরা হয় লু িনচার ও ন্ডবলশষ অবজারলিশন মসলল। ন্ডিন্তু িলরানা আক্রান্ত ন্ডিনা নমুনা পরীোর 

আলগই মারা  ান আরন্ডত মিব। এ সময় োোর ন্ডিংবা নাসচ িালরা মিালনা ধরলনর সহায়তা না পাওয়ার অন্ডিল াগ স্বজনলির। স্বজনলির এিজন বললন, 'নমুনা 

ন্ডনলত বলন্ডে ন্ডিন্তু তারা বলল নমুনা মনওয়া মশষ। বলললও মিালনা োোর, নাসচ আলসন্ডন। এরিম িরলত িরলত ১০ টার পর মারা মগলে।' অনুন্ডিলি, ষালটাধ্বচ  

আবু মুসা জ্বর ও শ্বাসিলে িুগলত র্থািায় মিার্থাও িন্ডতচ  িরলত না মপলর ন্ডনলয় আসা হয় র্লমলি। ন্ডবলশষ অবজারলিশন মসলল মরলখ নমুনা পরীো িরা 

হললও ন্ডরলপাটচ  আসার আলগই মারা  ান ন্ডতন্ডন। আইন্ডসইউ সালপাটচ  না মপলয় তার মৃতুু হলয়লে বলল িান্ডব মৃলতর সন্তালনর। মৃত আবু মুসার মেলল বললন, 

'আমার বাবার জান র্থািা অবস্থায় আইন্ডসইউলত মঢািালত পান্ডরন্ডন।' এন্ডিলি, নমুনা সংগ্রহ ও িলািল মপলত ধীরগন্ডত, স্বাস্থুিমীলির অবলহলায় মোি প্রিাশ 

িলরন মরাগীর স্বজনরা। মরাগীর স্বজনলির এিজন বললন, 'মটলস্টর িলািল পন্ডজটিি না। তাও মসবা ন্ডিলত রান্ডজ না, হয়রান্ডন িলর।' মরাগীর আলরি স্বজন 



 

বললন, 'আমার মরাগী বুিা, ন্ডর্ন্ডিৎসি বলল বালজ মন্ডহলা। বুিা মলািলর এমন বললেন মিলনা বললল ন্ডর্ন্ডিৎসি বলল গালয় হাত তুন্ডলন্ডন এটাইলতা মবন্ডশ।' 

িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু র্লমি ন্ডবলশষান্ডয়ত হাসপাতাল না হওয়ার িারলে িলরানা আক্রান্ত মরাগীলির আইন্ডসইউ মসবা মিয়া সম্ভব হলি না বলল জানান 

র্লমি পন্ডরর্ালি এস এম হুমায়ুন িন্ডবর। [সময় ন্ডনউজ, ১৬ মম ২০২০] 

 

িক্সিাোর জেলা 

 

৮ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

মলহশখালীলত িলরানা িাইরালসর সলেলহ ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় র্টগ্রাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল এি বুন্ডের মৃতুু হলয়লে। ন্ডতন্ডন মলহশখালী উপলজলা 

পুটিন্ডবলা গ্রালমর মৃত আবু্দল আলী এর পুত্র মমাস্তাি আহলমি (৪৫)। ৮ এন্ডপ্রল বুধবার সিাল ১১টায় র্টগ্রাম মমন্ডেলিল হাসপাতালল মৃতুু হলয়লে। ন্ডতন্ডন অসুস্থ 

হলল র্লন্ডত মালসর ১ তান্ডরখ মলহশখালী হাসপাতালল ন্ডনলয় মগলল অবস্থার অবনন্ডত মিলখ িিবাজার সির হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়ার জনু বললল তারা 

িিবাজার মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  ায়।লসখালন মরাগীর অবস্থা মিলখ গত ০৩ এন্ডপ্রল র্টগ্রাম মমন্ডেলিল হাসপাতালল মরিার িলর।পলর 

র্টগ্রাম মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয় মগলল মসখালন িলরানা মরাগী বলল মিলল রাখা হয় এবং িলরানা পন্ডরোর পলর ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা প্রিান িরা হলব 

বলল জানান মরাগীর স্বজন। পলর িলরানার পন্ডরো মিওয়া হয় এবং ন্ডরলপাটচ  আসা প ন্তচ  তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা মর্থলি বন্ডঞ্চত িরা হয় আর ততেলে মস মৃতুুর 

মিালল ঢলল পিললন। অর্থর্ িলরানা পন্ডরোর িলািল আলস মনলগটিি। [ন্ডসপ্লাসন্ডবন্ডে েট মনট, ৯ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

রাঙামাটি জেলা 

 

১৩ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

মজলা শহলর প্রর্থমবালরর মলতা ৫৫ বের বয়সী অসুস্থ এি বুন্ডে িলরানা িাইরালস আক্রান্ত হলত র্থািলত পালরন এমনটি আর্ুঁ  িরলত মপলর উে মরান্ডগলি 

আইসুললশন ওয়ালেচ  স্থানান্তর িলর রাঙামাটি মজনালরল হাসপাতাল িতৃচ পে। সন্ডিচ  িান্ডশ ও গলা বুর্থা ন্ডনলয় সংন্ডিেু সাধারে ওয়ালেচ  ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন ৫৫ বের 

বয়সী ঐ বুন্ডে রাঙামাটি শহলরর রূপনগর এলািার বান্ডসো। গত শন্ডনবার ন্ডতন্ডন হাসপাতাললর সন্ডিচ -িান্ডশ ন্ডবিালগ িন্ডতচ  হলয়ন্ডেললন। মরাববার সিালল তার 

শান্ডরন্ডরি অবস্থার অবনন্ডত হলত র্থািলল িলরানা িাইরালসর উপশম বুঝলত মপলর আইসুললশন ওয়ালেচ  স্থানান্তর িরা হয় বলল হাসপাতাল িতৃচ পে ন্ডনন্ডশ্চত 

িলরলে। এসময় মরান্ডগর শরীর মর্থলি দু’বার রলের নমুনা সংগ্রহ িলর পাোলনা হয় র্টগ্রালম। নাম প্রিালশ অন্ডনিুি এিজন ন্ডর্ন্ডিৎসি জানান, মরান্ডগর অবস্থা 

খারাপ মিলখ তালি আমরা র্টগ্রাম মরিােচ  িলর ন্ডিলত প্রস্তুন্ডত ন্ডনন্ডিলাম। এই ধরলনর মরান্ডগর মেলত্র মরিােচ  িরলত হলল সংন্ডিে হাসপাতাল িতৃচ পলের 

সালর্থ আলগ মর্থলিই ম াগাল াগ িরলত হয়।  র্থারীন্ডত ম াগাল াগ িরা হলল র্টগ্রালমর দুইটি হাসপাতাল মর্থলিই আপাতত পরীোর ন্ডরলপােচ  না আসা প চন্ত 

এই মরান্ডগলি র্টগ্রাম না পাোলত বলল মিওয়া হয়। পরবতীলত মরাববার ন্ডিবাগত রাত মসায়া দুইটার সময় মরান্ডগটি মারা  ায়।[ইনন্ডিলাব, ১৪ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

খাগড়াছবড় জেলা 

 

২৫ মািচ  ২০২০ – িররানা বি না োনা যায়বন 

 

খাগিােন্ডি সির হাসপাতালল আইলসাললশলন র্থািা ৩০ বেলরর এি মরাগী মারা মগলেন। জ্বর ও শ্বাসিলে িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। আইলসাললশলন মনওয়ার েয় 

ঘণ্টার মলধু মারা  ান ওই মরাগী। গতিাল বুধবার রাত সালি ৮টার ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। হাসপাতাললর আবান্ডসি মমন্ডেলিল অন্ডিসার ো. পূেচ ন্ডবিাশ র্ািমা 

জান্ডনলয়লেন, বুধবার ন্ডবিাল সালি ৩টার ন্ডিলি ওই মরাগী িন্ডতচ  হন হাসপািালল। জ্বর, িান্ডশ ও প্রর্ণ্ড শ্বাসিে ন্ডেল তার। অবস্থা খারাপ হলত র্থািায় তালি 

আইলসাললশলন পাোলনা হয়। ন্ডতন্ডন বললন, আমরা অলনিবার মরাগতত্ত্ব, মরাগন্ডনয়ন্ত্রে ও গলবষো ইনন্ডস্টটিউট (আইইন্ডেন্ডসআর) এর সলঙ্গ ম াগাল ালগর মর্ো 

িলরন্ডে। তলব তারা তাৎেন্ডেিিালব সািা মিয়ন্ডন। ওই মরাগীর মৃতুুর পর হাসপাতাললর দুই জন ন্ডর্ন্ডিৎসি ও দুই জন নাসচসহ  পাুঁ র্ জনলি মিায়ালরন্ডন্টলন 

পাঠিলয় মিয়া হলয়লে, জানান ন্ডতন্ডন। ন্ডতন্ডন বললন, মরাগীর পন্ডরবার জান্ডনলয়লে, অলনিন্ডিন ধলরই শ্বাসিলে িুগন্ডেললন ওই মরাগী। আমরা তার রলের নমুনা 

সংগ্রহ িলরন্ডে এবং আইইন্ডেন্ডসআলর তা পাোলনা হলয়লে, বললন ন্ডতন্ডন। [মেইন্ডল স্টার বাংলা, ২৬ মার্চ  ২০২০] 

 

জনায়াখাবল জেলা 

 

https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/করোনা
https://www.dailyinqilab.com/tagsearch/করোনা


 

২৩ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

মসামবার মনায়াখালী সিলরর এওয়াজবান্ডলয়ার আবদুর রন্ডহম (৬০) টাইিলয়লে আক্রান্ত হলয় মনায়াখালী মজনালরল হাসপাতালল এলল জরুন্ডর ন্ডবিাগ মর্থলিই 

তালি মিরত মিয়া হয়। বান্ডি মনয়ার পলর্থই ন্ডতন্ডন মারা  ান। [ ুগান্তর, ২৫ মার্চ  ২০২০] 

 

২৩ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

মজলার মবগমগঞ্জ উপলজলার কুতুবপুর ইউন্ডনয়লনর আলাইয়ারপুর গ্রালমর আশ্রাি আলী িুঞা বান্ডির মবলালয়ত মহালসন ওরলি িালা মখািন (৪০) শন্ডনবার 

মর্থলি লু জ্বলর িুগন্ডেললন। মসামবার ন্ডতন্ডন হৃিলরালগ আক্রান্ত হলল আত্মীয়স্বজন তালি মনায়াখালী প্রাইম প্রাইলিট হাসপাতালল ন্ডনলয়  ায়। হাসপাতাল তালি 

িন্ডতচ  না িলর মনায়াখালী মজনালরল হাসপাতালল  াওয়ার পরামশচ মিয়। মখািনলি মনায়াখালী মজনালরল হাসপাতালল ন্ডনলয় মগলল তার শরীলরর তাপমাত্রা 

মিলখ িন্ডতচ  না িলর তালি ঢািায় ন্ডনলয়  াওয়ার পরামশচ মিয়া হয়। ন্ডিন্তু আন্ডর্থচি সংিলটর িারলে আত্মীয়রা তালি ঢািায় না ন্ডনলয় বান্ডি ন্ডনলয়  ায়। মসামবার 

সন্ধ্ুায় ন্ডতন্ডন ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  ান। [ ুগান্তর, ২৫ মার্চ  ২০২০] 

 

১২ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

মনায়াখালীর মজলা শহলরর আলমন্ডরিান মস্পশালাইজে হাসপাতাললর ন্ডবরুলে ন্ডর্ন্ডিৎসা অবলহলায় রালসল নালম ৮ বেলরর এি ন্ডশশু মৃতুুর অন্ডিল াগ 

উলেলে। ন্ডশশুটি হৃিলরালগ আক্রান্ত হলয় হাসপাতাল িন্ডতচ  হলয় শন্ডনবার ন্ডিবাগত রালত ন্ডশশুটি মারা  ায়। ন্ডশশুর মা েন্ডিনা মবগম বললন, রালসললর বুলির 

শ্বাসবুর্থা িীঘচ ৫ বের ধলরই। ইলতামলধু ন্ডর্ন্ডিৎসিলির পরামলশচ নানা পরীো-ন্ডনরীোও িন্ডরলয়লেন। ন্ডশশুটির অপালরশলনর জলনু হাসপাতালল িন্ডতচ র ির্থা 

র্থািললও িলরানার িারলে তা আর হলয় ওলেন্ডন। ন্ডতন্ডন বললন, শন্ডনবার সলন্ধ্ু ৬টার ন্ডিলি এ ন্ডশশুটির শ্বাস িে শুরু হলল তালি মজলা শহলরর আলমন্ডরিান 

মস্পশলাইজে হসন্ডপটালল িন্ডতচ  িরা হয়। এ সময় ওই হসন্ডপটালল উলল্লখল াগু ন্ডর্ন্ডিৎসি ও নাসচ না র্থািললও িতৃচ পে মিান সমসুা না হওয়ার অিয় ন্ডিলয় 

ন্ডশশুর পন্ডরবারলি আশ্বস্ত িলরন। এিপ চালয়, অন্ডিজ্ঞ ন্ডর্ন্ডিৎসি আসার বাহনা ন্ডিলয় সময় পার িরায়। এসময় ন্ডবদুুৎ র্লল  ায়। এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধলর 

ন্ডবদুুৎ না এললও মজনালরটলরর মতল মনই বলল তাও বন্ধ্ িলর রালখ। তলব তিারন্ডি আর উপ ুে ন্ডর্ন্ডিৎসার অিালব ন্ডশশুটি রাত সালি ৩টার ন্ডিলি মারা 

 ায়। মিালর হাসপাতাল িতৃচ পে ন্ডশশুটির লাশ তন্ডিঘন্ডি িলর মেলি মিয়। [মশয়ার ন্ডবজ, ১২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

জফনী জেলা 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

মিনী সির উপলজলায় িলরানা িাইরালসর উপসগচ ন্ডনলয় এি  ুবলির (৩০) মৃতুু হলয়লে। বুধবার (১ এন্ডপ্রল) দুপুলর উপলজলার পন্ডশ্চম েনুয়া গ্রালমর ন্ডনজ 

বান্ডিলত তার মৃতুু হয়। মিনীর ন্ডসন্ডিল সাজচ ন ো. সাজ্জাি মহালসন বাংলান্ডনউজলি জানান, মিনীর েনুয়া গ্রালম মৃত  ুবলির নমুনা সংগ্রহ িলর পরীোর জনু 

র্টগ্রালমর সীতাকুলণ্ড ন্ডবলশষান্ডয়ত হাসপাতাল বাংলালিশ ইনন্ডস্টটিউট অব ট্র্ন্ডপিুাল অুাি ইনলিিশাস ন্ডেন্ডজলজজ (ন্ডবআইটিআইন্ডে) হাসপাতালল পাোলনা 

হলি। ওই  ুবলির মৃতুুর খবর েন্ডিলয় পিলল এলািায় আতি েন্ডিলয় পলি। পুন্ডলশ, স্বাস্থু ন্ডবিাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত র্ার মর্থলি পাুঁ র্ ন্ডিন আলগ ওই 

 ুবলির জ্বর ও শ্বাসিে মিখা মিয়। পলর মসামবার (৩০ মার্চ ) তার স্বজনরা মিনী মজনালরল হাসপাতালল ন্ডনলয় মগলল ন্ডর্ন্ডিৎসি প্রার্থন্ডমি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলয় 

বান্ডিলত অবস্থালনর পরামশচ মিন। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ ) রাত মর্থলি তার শ্বাসিে মবলি দুপুলরর ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। [বাংলান্ডনউজ মটালয়ন্ডন্টলিার , ১ এন্ডপ্রল 

২০২০] 

 

কুবমল্লা জেলা 

 

২ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

কুন্ডমল্লা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় এি প্রবাসীর মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। শন্ডনবার সিাল ৯টার ন্ডিলি হাসপাতালল তার মৃতুু হয়। ন্ডনহত 

নুর আহম্মি (৫০) নাঙ্গললিালটর বাঙ্গড্্ড  া ইউন্ডনয়লনর িািবা গ্রালমর হায়াতুন নবীর মেলল। তার স্ত্রী ও ৪ মমলয় রলয়লে। ন্ডতন্ডন েুটিলত গত র্ার মাস মর্থলি 

বান্ডিলত অবস্থান িরলেন। তার মৃতুুলত পন্ডরবালর মশালির মাতম বইলে। ন্ডনহত নুর আহম্মলির বি িাই িলয়জ আহম্মি বললন, আমার মোট িাই নুর 

আহম্মিলি োয়ালবটিিস ও পালয়র তালুর ন্ডবষ মপাুঁ িার সমসুা ন্ডনলয় গত শুক্রবার ন্ডবলিলল কুন্ডমল্লা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। হাসপাতালল 



 

ন্ডনলয় অলনি হয়রান্ডনর পর ন্ডবলিল ৫টায় তালি হাসপাতাললর ৫ম তলার ১৫ নং মবলে িন্ডতচ  িন্ডর। িন্ডতচ  িরার পর অলনি মর্ো িলরও োোর, নাসচলির 

মিখা মমললন্ডন। পলর রালত এি ইন্টান্ডনচ োোর ও নাসচ আসললও তারা তালি িাললািালব মিলখন্ডন। োোররা তার োয়ালবটিিসসহ অনুানু পরীোর ির্থাও 

বললন্ডন। এি প চালয় শন্ডনবার সিাল ৯টার ন্ডিলি োয়ালবটিিস (সুগার) শূলনুর মিাটায় এলস মস মৃতুুর মিালল ঢলল পলি। ন্ডতন্ডন অন্ডিল াগ িলর আলরা বললন, 

আমার িাই হাসপাতালল িন্ডতচ র ১৬ঘন্টায়ও োোর, নাসচলির মিান মসবা না মপলয় অবলহলায় মৃতুুবরে িলরন। মস িাললা ন্ডেল। সারারাত এবং সিাললও মস 

ির্থা বলললে। ন্ডনলজ োয়ালবটিস পরীো িলর ১.৩ মপলয়লে। োোররা তার োয়ালবটিিসসহ মিান পরীো িরার জনু এিবারও বলল নাই। [আমালির 

কুন্ডমল্লা, ৩ মম ২০২০] 

 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া জেলা 

 

১১ এবিল ২০২০ 

 

িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় িাহ্মেবান্ডিয়ায় এি নারীর মৃতুু হলয়লে। শন্ডনবার সিাল ৭টায় শহলরর িাউতলীর ন্ডনজ বাসায় ৩৫ বেলরর ওই নারী মারা  ান। ন্ডতন্ডন টানা 

১০ ন্ডিন ধলর জ্বর, িান্ডশ ও শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। ওই নারীর স্বামী জানান, তার স্ত্রী গত ৩১ মার্চ  জ্বর, সন্ডিচ - িান্ডশ ও শ্বাসিে ন্ডনলয় মজলা সির হাসপাতালল 

ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত  ান। মসখান মর্থলি তালি ঢািায় ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত বলা হয়। তলব ন্ডতন্ডন ঢািায় ম লত না র্াওয়ায় বান্ডিলতই ন্ডর্ন্ডিৎসা র্লন্ডেল তার। তার মৃতুুর 

খবর মপলয় এিটি মমন্ডেলিল টিম তার শরীলরর নমুনা সংগ্রহ িলরলেন। [ঢািা টাইমস, ১১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

খযলনা বিভাগ 

 

খযলনা জেলা 

 

১৯ মািচ  ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

৫ ন্ডিন ধলর জ্বলর িুগন্ডেললন বালগরহালটর মমাংলা উপলজলার জয়বাংলা গ্রালমর বান্ডসো বাবুল (৪০)। স্থানীয় উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলয়ও 

অবস্থার উন্নন্ডত হন্ডিল না। বৃহস্পন্ডতবার দুপুর ১২টা ২০ ন্ডমন্ডনলট উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু খুলনা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল আনা হয় তালি। হাসপাতালল 

মঢািার মাত্র এি ঘণ্টার মলধুই তার মৃতুু হয়।তলব পন্ডরবালরর অন্ডিল াগ, এই সময়টা তারা হাসপাতাললর বন্ডহন্ডবচিাগ এবং জরুন্ডর ন্ডবিালগ মি িালি ন্ডিলতই 

পার িলরলেন। িলরানা সলেলহ মিালনা োোরই তালি ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু এন্ডগলয় আলসনন্ডন।  ার িারলে মৃতুু হলয়লে বাবুললর। ন্ডনহত বাবুললর বি মবান 

জাহানারা মবগম বললন, গত শুক্রবার মর্থলি বাবুল জ্বলর আক্রান্ত হয়। সাধারে জ্বর মিলব প্রর্থলম তালি মমাংলা উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্লি মর্থলি ন্ডর্ন্ডিৎসা 

মিয়া হয়। তলব উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললির ন্ডর্ন্ডিৎসায় জ্বর িলমন্ডন। ন্ডতন্ডন আরও বললন, র্ারন্ডিলি িলরানা আতি েন্ডিলয় পলিলে।  ার িারলে আমরাও িয় 

মপলয় উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু বৃহস্পন্ডতবার খুলনা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয় আন্ডস। হাসপাতাললর বন্ডহন্ডবচিালগ ন্ডনলয় মগলল মসখান মর্থলি জানালনা 

হয় ১২টার পর মিালনা মরাগী মসখালন মিখা হয় না। তারা আমালির জরুন্ডর ন্ডবিালগ ম াগাল াগ িরলত বললন। জাহানারা মবগম বললন, আমরা জরুন্ডর ন্ডবিালগ 

মগলল মসখানিার িতচ বুরত ন্ডর্ন্ডিৎসি মমা. আশরািুর রহমান মরালগর লেে জানলত র্ান। তখন আমরা তালি জ্বলরর ন্ডবষয়টি বন্ডল। জ্বর শুলনই োোর 

আমালির দূলর ন্ডগলয় বসলত বললন। তারপর ন্ডতন্ডন বললন, ‘আপনারা হাসপাতাললর আরএমওর িালে  ান’। ন্ডতন্ডন বললন, আমরা মসখান মর্থলি হাসপাতাললর 

মরন্ডসলেন্ডন্সয়াল মমন্ডেলিল অন্ডিসার (আরএমও) অঞ্জন র্ক্রবতীর রুলম  াই। ন্ডতন্ডনও মরালগর লেে শুলন বুলঝ আমালির আবারও বন্ডহন্ডবচিালগ ম লত বললন। 

এর মলধু আমার িাই মবন্ডশ অসুস্থ হলয় পিলল আমরা হাসপাতাললর িমচর্ারীলির মস্ট্রর্ালর িলর ন্ডনলয় ম লত অনুলরাধ জানাই। তলব তারাও আমালির িালে 

মিলিন্ডন। িলল বাধু হলয় আমরা মসখান মর্থলি মবর হলয় মহুঁ লট বন্ডহন্ডবচিালগর বারাোয়  াই। জাহানারা মবগম বললন, এ সময় আমার িাই আরও মবন্ডশ অসুস্থ 

হলয় পলি। এিপ চালয় মস র্লার্ললর শন্ডেও হান্ডরলয় মিলল। এিপ চালয় বন্ডহন্ডবচিালগর ন্ডসুঁন্ডিলত লুটিলয় পলি। মসখালনই তার মৃতুু হয়। [ ুগান্তর,১৯ মার্চ  

২০২০] 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

মহানগরীর খান্ডলশপুলরর সু্ক্ল োত্র ন্ডরিাত ন্ডলিার ন্ডসলরান্ডসলস আক্রান্ত। গতিাল মঙ্গলবার দুপুলরর ন্ডিলি তার শারীন্ডরি সমসুা প্রিট হলয় ওলে। তালি খুলনা 

মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালসহ এলি এলি ৪টি স্বাস্থু মসবা প্রন্ডতষ্ঠালন মনয়া হয়। ন্ডিন্তু মিার্থাও তালি িন্ডতচ  িলর ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা প্রিান িরা সম্ভব হয়ন্ডন। 

মশষ প চন্ত সন্ধ্ুায় ন্ডরিাত মৃতুুলিই বরে িলর মনয়। [বন্ডেি বাতচ া, ১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 



 

৪ জম ২০২০ এর আরগ – িররানা নয় >> ৯ েন 

 

খুলনা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর িলরানা সাসলপিলটে আইলসাললশন ওয়ালেচ র ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা ন্ডনলয়ই এবার প্রশ্ন উলেলে। অন্ডিল াগ 

রলয়লে- সাবচেন্ডেি ন্ডর্ন্ডিৎসি না র্থািায় ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয়ই গত িলয়িন্ডিলন এ ওয়ােচ টিলত অন্তত ৯ জন মরাগীর মৃতুু হলয়লে। তলব মৃতুুর 

পর নমুনা পরীোয় তালির িারও শরীলরই িলরানািাইরাস মমললন্ডন। স্বজনলির অন্ডিল াগ, ন্ডিেন্ডন বা হালটচ র মরাগী শ্বাসিলে িুগললই তালির 

িলরানা সাসলপিলটে ওয়ালেচ  পাোলনা হয়। ন্ডিন্তু এখালন জরুন্ডর ন্ডর্ন্ডিৎসায় আইন্ডসইউ বা ন্ডসন্ডসইউর বুবস্থা মনই। িলরানা ইউন্ডনট হওয়ায় 

ন্ডিেন্ডন বা হালটচ র ন্ডবলশষজ্ঞ ন্ডর্ন্ডিৎসিরা এখালন আলসন না। িালে র্থািলত না পারায় জরুন্ডর মুহূলতচ  মরাগীর স্বজনরাও মিালনা বুবস্থা ন্ডনলত 

পালরন না। িলল এি প্রিার ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  ান মরাগী। এন্ডিলি িলরানা সাসলপিলটে ওয়ালেচ র ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা ন্ডনলয় অন্ডিল াগ ওোয় 

এরই মলধু িান্ডয়েরত ন্ডর্ন্ডিৎসি-নাসচ ও স্বাস্থুিমীলির মনাটিস ন্ডিলয়লে হাসপাতাল িতৃচ পে। ন্ডবনা অনুমন্ডতলত অনুপন্ডস্থত র্থািলল তার ন্ডবরুলে 

বুবস্থা মনওয়া হলব। এিই সলঙ্গ সলরজন্ডমন ওয়ােচ টির ন্ডর্ন্ডিৎসা মসবা সম্পলিচ  মখাুঁ জ ন্ডনলত পন্ডরিশচন খাতা র্ালু িরা হলয়লে। জানা  ায়, গত ২২ 

এন্ডপ্রল রালত বুলি বুর্থা ও শ্বাসিে ন্ডনলয় হাসপাতালল এলল খুলনার িুলতলার ন্ডমজানুর রহমানলি (৫২) িলরানা সাসলপিলটে ওয়ালেচ  পাোলনা 

হয়। মসখালন রাত আিাইটার ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। ন্ডমজানুর রহমালনর বি িাই আবুল হাসান মমািল জানান, হোৎ বুলি বুর্থা হওয়ায় প্রর্থলম 

তালি িরটিিস হাসপাতালল মনওয়া হলয়ন্ডেল। ন্ডিন্তু শ্বাসিে মিলখ তারা আিাইশ মবে হাসপাতালল (খুলমি হাসপাতাল) পাঠিলয় মিয়। এখালন 

িলরানা সলেলহ তালি মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় িলরানা সাসলপিলটে ওয়ালেচ  ন্ডনলয়  ায়। মসখালন ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় আমার িাই মারা  ায়। 

ন্ডতন্ডন বললন, রাত আিাইটায় মারা মগললও িলরানা পরীোর জনু নমুনা সংগ্রহ িরা হয় পরন্ডিন দুপুলর। এলত মনলগটিি এলসলে। িলরানা 

ওয়ালেচ  না ন্ডনলয় তালি আইন্ডসইউ বা জরুন্ডর ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া হলল এ মৃতুুর ঘটনা ঘটত না। খুলমি হাসপাতাললর পন্ডরর্ালি ো. মুন্সী মমা. 

মরজা মসলিোর বললন, হাসপাতালল োোর সংিট মনই। শ্বাসিে হলল মুমূষুচ অবস্থায় সাধারেত িলরানা পরীোর জনু এখালন পাোলনা হয়। 

িলল তালির মৃতুুর সম্ভাবনাই মবন্ডশ র্থালি। [বাংলালিশ প্রন্ডতন্ডিন, ৪ মম ২০২০] 

 

যরিার জেলা 

 

৯ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

‘পুন্ডলশ এলতা মসবা ন্ডিলি অর্থর্ পুন্ডলশ পন্ডরবালরর সিলসুর ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মতুু হললা’- লশার হাহপাতালল স্বামীর লাশ ন্ডনলয় িাুঁ িলত িাুঁ িলত এ অন্ডিল াগ 

তুলললন নারী ওন্ডস মরািসানা খাতুন। ন্ডতন্ডন বলললেন, োোর নাসচলির অবলহলায় তার স্বামীর মৃতুু হলয়লে। হাসপাতালল েটিট িরললও অন্ডিলজন প চন্ত 

মিয়া হয়ন্ডন। নারী ওন্ডস মেঁলি বলললেন, ‘এই শুনলো, মতামার মমলয় ন্ডনলয় এখন আন্ডম িী িরলবা? মতামার মমলয় এিা এিা খায় না তুন্ডম োিা। এই োোররা 

মিালনা ট্রিটলমন্ট ন্ডিললা না। পুন্ডলশ এলতা মসবা ন্ডিলি অর্থর্ পুন্ডলশ পন্ডরবার আজলি মসবা মপল না।’ নারী ওন্ডস নিাইললর নিাগান্ডত র্থানার। স্বামী পাবনার 

সুজানগলরর আহসানুল হি (৫০)। র্থািলতন  লশার মিাতয়ান্ডল মলেল র্থানা স্টাি মিায়াটচ ালর। র্ািন্ডর িরলতন মবনালপাললর মরলওলয়লত। ঘটনার ন্ডিন 

বৃহস্পন্ডতবার সিালল তার বুলি বুার্থা হয়। এিজন পুন্ডলশ সিসু তালি হাসপাতাললর জরুন্ডর ন্ডবিালগ ৭টা ৩০ন্ডমন্ডনলট মনয়। হাসপাতালল ইমারলজন্সী 

মমন্ডেলিল অন্ডিসার দ্রæত তালি িলরানারীলত পাোন ৭টা ৩৫ন্ডমন্ডনলট। ৮টা ২০ন্ডমন্ডনলট ন্ডতন্ডন মারা  ান। ওন্ডস মরািসানা খাতুন বুলির বুার্থা ও শ্বাসিলের 

মরাগীর অন্ডিলজন না মিয়ার অন্ডিল াগ িলর আলরা বললন, ‘তারা ন্ডিেুই িলরন্ডন। তারা ওয়ালেচ  মরলখ র্লল মগলে। মরাগীর িালে মিালনা োোর, নাসচ বা 

মিালনা আয়া ন্ডেল না। আমার দুন্ডনয়াো অন্ধ্িার িলর ন্ডিললা তালির অবলহলা।’ তার ির্থা, ‘আমার মোট বাচ্চা। মস (স্বামী) হাসপাতালল আসলত িয় পায়। 

আমার স্বামী হাসপাতালল আসার আলগ বলন্ডেললা ‘সবাই আমালি িলরানা মরাগী িাবলব।’ আন্ডম বললন্ডে, ‘ া িালব িাবুি। তুন্ডম  াও।’ বলললা ‘োোররা 

আমালর মিার্থায় মিলায় রাখলবলন।’ আন্ডম িই, ‘না োোররা মিলায় রাখলব না।’ িয়, ‘তুন্ডম মিান িলরা, মিান িলরা।’ আন্ডম বলল ন্ডিন্ডে, তারপরও মিালনা 

োোর আলসন্ডন। এিটি ইমারলজন্সী মরাগীলি আইন্ডসইউলত না ন্ডনলয় িীিালব ওয়ালেচ  মিলল রালখ? োোর আইলে পলর। এলস মিখালি ম , আমরা 

অন্ডিলজন ন্ডিন্ডে, এ ন্ডিন্ডে, মস ন্ডিন্ডে। ন্ডিিু না। িীিালব এিটা মানুষলি ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মালর?’ হাসপাতাল িতৃচ পে অন্ডিল াগ অস্বীিার িলর িান্ডব িলরলেন, 

ন্ডর্ন্ডিৎসায় মিান অবলহলা হয়ন্ডন। হাসপাতাললর সুপার ো. িীন্ডলপ কুমার রায় বলললেন, ন্ডতন্ডন িান্ডেচ য়াি অুাটালি মারা  ান। িলরানারীর ো. মসাহান তালি 

ন্ডর্ন্ডিৎসা মিন। মরাগীর েটিলটর িারলে ইন্ডসন্ডজ প চন্ত িরা  ায়ন্ডন। নাসচরা অন্ডিলজন মিয়ন্ডন মিন ন্ডবষলয় ন্ডতন্ডন বললন অন্ডিলজন গ্রহলের অবস্থা ন্ডেল না। 

[ইনন্ডিলাব, ১০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৬ এবিল ২০২০ – িররনা নয় 

 



 

মজলার মর্ গাো উপলজলার স্বরূপিাহ গ্রালমর আনারুল হলির মেলল আলমগীর িন্ডবর। ন্ডতন্ডন ন্ডিেন্ডন মরালগ আক্রান্ত হলয় ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু িারলত  ান। 

মসখান মর্থলি ১০ এন্ডপ্রল মিলশ মিলরন। মবনালপালল মপ ুঁোলনার পর িলরানািাইরাস সংক্রমে মরালধ স্বাস্থু ন্ডবিালগর িমচিতচ ারা তালি  লশার মজনালরল 

হাসপাতালল আইলসাললশন ওয়ালেচ  ১৪ ন্ডিলনর মিায়ালরন্টাইলন পাোন। মসখালন গত বৃহস্পন্ডতবার মিালর তার মৃতুু হয়। তার স্ত্রী সানন্ডজিা আোলরর 

অন্ডিল াগ, তার স্বামী িন্ডবলরর অবস্থা মবশ খারাপ বুঝলত মপলর ন্ডর্ন্ডিৎসি উবায়দুল িালির উজ্জললি ৫০ বালররও মবন্ডশ িল ন্ডিলয়লেন ন্ডতন্ডন। ন্ডিন্তু 

ন্ডর্ন্ডিৎসি উবায়দুল িালির তার িল ন্ডরন্ডসি িলরন ন্ডন। সানন্ডজিার অন্ডিল াগ তার স্বামী ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা মগলেন। [ঢািা টাইমস, ১৮ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৩ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

 লশার ২৫০ শ ুা ন্ডবন্ডশে মজনালরল হাসপাতালল ন্ডবনান্ডর্ন্ডিৎসায় আবু মহালসন(৫০) নালম এি মরাগী মৃতুুর ঘটনায় এি মসন্ডবিা লান্ডিত ও এি িালাল প্রহৃত 

হলয়লে৷ এ ঘটনায় র্ার ইন্টানচ ন্ডর্ন্ডিৎসিলি িারে িশচালনার মনাটিশ মিয়া হলয়লে। মরাববার সিালল হাসপাতাললর ৩য় তলায় পুরুষ মমন্ডেন্ডসন ওয়ােচ  এঘটনা 

ঘলট৷ ন্ডনহত আবু মহালসন সির উপলজলার মিয়ািা ইউন্ডনয়ালনর হাসলা গ্রালমর মৃত ইমাম মমালুার মেলল। লান্ডিত মসন্ডবিা হললন মুন্ডে রানী ন্ডবশ্বাস এবং 

প্রহৃত িালাল রালসল  লশার সির উপলজলার হান্ডশমপুর গ্রালমর মৃত মরাস্তম আলীর মেলল। রালসললি হাসপাতাললর সাজচ ান্ডর ন্ডবিালগ িন্ডতচ  িরা হয়লে। 

হাসপাতাললর মসন্ডবিা মুন্ডেরানী ন্ডবশ্বাস জানান, ‘আবু মহালসন মরারবার মিার মপ লন পাুঁ র্টার ন্ডিলি মস্টালির মরাগী ন্ডহসালব হাসপাতাললর মমন্ডেন্ডসন ন্ডবিালগ 

িন্ডতচ  হয়৷ ওই সময় মর্থলি সিাল নয়টা প চন্ত মিান ন্ডর্ন্ডিৎসি ন্ডেল না৷ রালত দুই জন ইন্টােচ ন্ডর্ন্ডিৎসি ন্ডেউটিলত ন্ডেললা। মিালর তারা মসলহন্ডর খাওয়ার 

জনু বাসায়  ান। তারপর তারা আর হাসপাতালল ন্ডিলর আলসন্ডন। সিাল ন্ডেউটিলত ম  সিল ইন্টােচ ন্ডর্ন্ডিৎসি িান্ডয়লে ন্ডেললন তারাও ন্ডেউটিলত আলসনন্ডন। 

মরাগীটি  খন মারা  ায় তখন সিাল নয়টা বালজ। তখন আন্ডম আর এম ও সালহলবর িালে  াই। মসখান মর্থলি ন্ডিলর ওয়ালেচ  আসলতই মৃ ৃ ৃ ৃত মরাগীর 

স্বজলনরা নারী পুরুষ ন্ডমলল আমালি লান্ডিত িলরন। মস সময় রালসল নালম এি বুন্ডে ওয়ালেচ  আসলল তারা তার উপর র্িাও হয় এবং মারন্ডপট িলর। এরপর 

তারা লাশ ন্ডনলয় র্লল  ায়।’ রালসল জানায়, ‘আমার এিটা মরাগী ন্ডেললা আন্ডম ওই সময় ওই ওয়ালেচ   াই। ওই অবস্থা মিলখ আন্ডম মেিালত মগলল ন্ডেন্ডবর ওন্ডস 

পন্ডরর্লয় এিললাি আমালি ন্ডিল ঘূন্ডষ মালর। মসসময় ৪/৫জন নারী পুরুষ ন্ডমলল আমালি মারন্ডপট িলর। পলর আন্ডম হাসপাতালল িন্ডতচ  হলয় ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনন্ডি। ’ 

[বাংলালিশ টুলে, ৩ মম ২০২০] 

 

সাত্ক্ষীরা জেলা 

 

২০ মািচ  এর বিছয  আরগ, একুররট ত্াবরখ োনা যায়বন। 

 

সাতেীরা শহলরর েক্টরস্ লুাব মর্থলি মমন্ডেলিল মটে না িরায় িন্ডতচ  না মনয়ায় িতৃচ পলের অবলহলার িারলন এিটি ন্ডশশুর মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ 

উলেলে। শুক্রবার ন্ডবিালল সাতেীরা মপ্রসিালব এি সংবাি সলম্মললন এই অন্ডিল াগ িলরন ন্ডশশুটির বাবা সাতেীরার আশাশুন্ডন উপলজলার িরগাহপুর 

গ্রালমর মমাঃ আবু্দল মুন্ডিত। ন্ডলন্ডখত বেলবু ন্ডতন্ডন বললন, আমার মমলয়র ন্ডিেুন্ডিন আলগ খুব জ্বর হওয়ায় ন্ডশশু ন্ডবলশষজ্ঞ োঃ আন্ডজজুর রহমালনর িালে ন্ডনলয় 

 াই। োোরলি বললাম আমার বাচ্চার জ্বর হলয়ন্ডেল মসখান মর্থলি খুব শ্বাসিে হলি। ন্ডিন্তু োোর বুস্ততা র্থািায় আমার বাচ্চালি িাললািালব না মিলখ 

তালি েক্টরস্ লুালব িন্ডতচ  িরার পরামশচ মিন। এর আলগ ন্ডতন্ডন ৬শ’ টািা ন্ডিন্ডজট গ্রহে িলরন। এসময় ন্ডতন্ডন ন্ডনলজর পুালে এিটি মপ্রসন্ডক্রপশন িলর ন্ডিলয় 

িলয়িটি মটস্ট িরার পরামশচ মিন। োোলরর ির্থামত েক্টরস্ লুালব  াওয়ার পর ২টি পরীো িরলত প্রায় ৪,৫০০/- টািা লাগলব বলল তালি জানালনা হয়। 

এসময় আন্ডম মটে গুললা মসখান মর্থলি না িলর সাতেীরা ন্ডস ন্ডব হসন্ডপটাল মর্থলি মাত্র ১১৫০ টািায় ওই মটে গুললা িন্ডরলয় মনই। পলর আমরা আবার েক্টরস্ 

লুালব র্লল  াই। মরাগীর অবস্থা খারাপ র্থািায় আমরা ন্ডরলপাটচ  ন্ডনলত পান্ডরন্ডন। ন্ডতন্ডন অন্ডিল াগ িলর বললন, েক্টরস লুালব  াওয়ার পর িতৃচ পে বললন টািার 

অংি শুলন আপনারা মরাগী িন্ডতচ  না িলর র্লল মগললন ন্ডস ন্ডব হসন্ডপটালল। এখন আবার এখালন ম াগাল াগ িরলেন মিন? তখন আন্ডম বললাম মরাগী িন্ডতচ  

িরার জনু আসলাম। ন্ডিন্তু ু োঃ আন্ডজজুর রহমালনর পুালে িন্ডতচ  িরার ির্থা মলখা না র্থািার িারন মিন্ডখলয় েক্টরস লুালবর িতৃচ পে মরাগী িন্ডতচ  িলরনন্ডন। 

মরাগী িন্ডতচ  িরালত হলল োোলরর অনুমন্ডত প্রলয়াজন হলব বলল তারা জানান। ন্ডতন্ডন আলরা বললন, আন্ডম অনুমন্ডত মনয়ার জনু তৎেন্ডেি োোলরর বাসায় 

 াই। োোলরর সহিান্ডর বললন, আপনারা মতা ন্ডনলজরাই ন্ডসোন্ত ন্ডনলয় মরাগীলি িন্ডতচ  না িলর ন্ডনলয় মগলেন। বুবস্থাপত্র অনু ায়ী এিসপ্তাহ পর ম াগাল াগ 

িরলবন। তলব মটস্টগুললা আপনালির েক্টরস লুাব মর্থলিই িরলত হলব, তা না হলল োোর সালহব মিখলবন না। এির্থা শুলন আমরা মরাগীলি সাতেীরা 

সির হাসপাতালল িন্ডতচ  িন্ডর। সির হাসপাতাল মর্থলি মরাগীলি খুলনায় মরিােচ  িরার জনু বলল। ন্ডিন্তু সময় অন্ডতবান্ডহত হওয়ার িারলে আর বাচ্চালি 

বাুঁ র্ালনা  ায়ন্ডন। [বাংলালিশ টুলে, ২১ মার্চ  ২০২০] 

 

২৯ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

পন্ডরবালরর অন্ডিল াগ, সাতেীরা হাসপাতালল ন্ডতন্ডন ৭-৮ ঘন্টা ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় পলি ন্ডেললন। িলরানািাইরাস সলেলহ োোররা তার ধালরিালে আলসনন্ডন। 

ন্ডলিার ন্ডসলরান্ডসলস (জন্ডিস) আক্রান্ত হলয় মৃতুুবরে িলরলেন সাতেীরার তরুে সাংবান্ডিি আবু্দস সালাম (২৬)। বুধবার (২৯ এন্ডপ্রল) ন্ডবিাল সালি ৫টায় 



 

সাতেীরা মজলা সির হাসপাতাল মর্থলি উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু খুলনা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল  াওয়ার পলর্থ তার মৃতুু হয়। তলব পন্ডরবালরর পে 

মর্থলি অন্ডিল াগ িরা হয়, হাসপাতাল িতৃচ পলের অবলহলায় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় আবু্দস সালালমর মৃতুু হলয়লে। আবু্দস সালাম তালা উপলজলার বারুইহাটি 

গ্রালমর ন্ডসরাজ মমািললর মেলল। মৃত আবু্দস সালালমর স্বজনরা জানান, ন্ডতন্ডন দুই সপ্তাহ ধলর ন্ডলিার ন্ডসলরান্ডসস িারলে রেশুনুতাসহ মিামলরর বুর্থায় 

িুগন্ডেললন। গত ২৮ এন্ডপ্রল গুরুতর অসুস্্থ হলয় পিলল তার পন্ডরবার তালি তালা হাসপাতালল ন্ডনলয় মগল িতচ বুরত োোর সলঙ্গ সলঙ্গ সাতেীরা সির 

হাসপাতালল পাোন। ন্ডিন্তু সাতেীরা হাসপাতালল ন্ডতন্ডন ৭-৮ ঘন্টা ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় পলি ন্ডেললন। তার পন্ডরবার আরও জানায়, িলরানািাইরাস সলেলহ 

োোররা তার ধালরিালে আলসনন্ডন। সিালল োোররা তালি বান্ডিলত ন্ডিন্ডরলয় ন্ডনলত বললন। ন্ডবিালল বান্ডিলত মিরার পলর্থ ন্ডতন্ডন মারা  ান। [ঢািা ট্রিন্ডবউন ১ 

মম ২০২০] 

 

কুবিয়া জেলা 

 

৮ এবিল ২০২০ –িররানা নয় 

 

৮ এন্ডপ্রল ন্ডবিালল কুন্ডেয়া মজনালরল হাসপাতালল হৃিলরালগ মতজন্ডিন নালম এি বুবসায়ীর মৃতুু হয়। ন্ডনহলতর স্বজনলির অন্ডিল াগ ন্ডর্ন্ডিৎসি না মপলয় ন্ডতন্ডন 

মারা মগলেন। ন্ডনহত মতজন্ডিন কুন্ডেয়া শহরতলীর কুমারগািা এলািার প্রন্ডতন্ডষ্ঠত সুালনটারী বুবসায়ী। ন্ডনহলতর মেলল র্াুঁ িরুল ইসলাম বললন, বুধবার ন্ডবিালল 

জরুরী ন্ডবিালগ প্রার্থন্ডমি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলয় বাবালি ২নং ওয়ালেচ  িন্ডতচ  িরা হয়। মসখালন মিান ন্ডর্ন্ডিৎসি না মপলয় নালসচর সহায়তায় মিয়া হয় অন্ডিলজন। মেলল 

অন্ডিল াগ িলর বললন, এি ঘণ্টা ধলর োিাোন্ডি িলরও মিান োোর পায়ন্ডন। অবলশলষ ন্ডবলিল ৫টায় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মৃতুুর মিালল ঢলল পলিন বাবা। 

[বাংলালিশ জানচাল, ১৪ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

৯ এবিল ২০২০ –িররানা নয় 

কুন্ডেয়ার কুমারখালী উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় ২৩ ন্ডিলনর ন্ডশশু মুস্তান্ডিন োিা ও শ্বাসিেজন্ডনত িারলন মারা  ায়। োোলরর অবলহলার 

িারলন ন্ডশশু মুস্তান্ডিলনর মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ িলরন তার স্বজনরা। ন্ডশশুটি উপলজলার জগন্নার্থপুর ইউন্ডনয়লনর র্ি িবানীপুর গ্রালমর এনামুল হলির 

পুত্র। ন্ডশশুটির নানা আখতার জানান, ৮ এন্ডপ্রল সন্ধ্ায় োিা ও শ্বাসিে জন্ডনত িারলন হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হলয়ন্ডেল। রাত ৮ টার ন্ডিলি মাত্র এিবার োোর 

এলস ন্ডশশুটিলি মিলখলেন। ৯ এন্ডপ্রল দুপুলর ন্ডরন্ডলজ ন্ডনলয় অনুত্র ন্ডনলয় ম লত োোর ও নাসচলির বারবার হাত-পা ধলরন্ডে। ন্ডিন্তু িলরানা িাইরালসর িলয় মিউ 

না আসায় মুস্তান্ডিন মারা  ায়। ন্ডতন্ডন আলরা জানান, শুধু িলরানািাইরাস নয়, মিালনা মরান্ডগলিই োোররা মিখলেন না। কুন্ডেয়ার ন্ডসন্ডিল সাজচ ন ো. এইর্ এম 

আলনায়ারুল ইসলাম জানান, ন্ডপন্ডপই োিা মিান োোরই এখন মরান্ডগ মিখলব না। আমালির হালত প চাপ্ত ন্ডপন্ডপই নাই। তাই হাসপাতালল ন্ডিন্ডজট িন্ডমলয় 

মিয়া হলয়লে। এটা শুধু কুন্ডেয়ায় নয়, সারা মিলশরই এিই অবস্থা। [বাংলালিশ জানচাল, ১৪ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১২ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 

কুন্ডেয়া মজনালরল হাসপাতাললর আইলসাললশন ওয়ালেচ  ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন এি নারীর (৪৩) মৃতুু হলয়লে বলল হাসপাতাল সূলত্র জানা মগলে। তলব ন্ডতন্ডন িলরানা 

আক্রান্ত নয় িান্ডব িলর ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় তার মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ িলরলেন ওই নারীর স্বজনরা। মরাববার (১২ এন্ডপ্রল) দুপুর সালি ১২টার ন্ডিলি ওই 

নারীলি মৃত মঘাষো িলরন ন্ডর্ন্ডিৎসিরা। কুন্ডেয়া মজনালরল হাসপাতাললর আবান্ডসি মমন্ডেিুাল অন্ডিসার ো. তাপস কুমার সরিার বাংলান্ডনউজলি জানান, 

মরাববার দুপুর সালি ১২টার ন্ডিলি আইলসাললশন ওয়ালেচ  ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন ওই নারীলি মৃত মঘাষো িরা হয়। এর আলগ গত শুক্রবার (১০ এন্ডপ্রল) দুপুলর ওই 

নারী োণ্ডা, জ্বর ন্ডনলয় জরুন্ডর ন্ডবিালগ এলল িান্ডয়েরত ন্ডর্ন্ডিৎসি তালির িলরানা আক্রান্ত সলেলহ হাসপাতালল িন্ডতচ  িলরন। শন্ডনবার (১১ এন্ডপ্রল)  র্থারীন্ডত 

তার নমুনা সংগ্রহ িলর আইইন্ডেন্ডসআলরর লুালব পাোলনা হলয়লে। তলব িাইরাস পরীোর িলািল এখনও আমরা জানলত পান্ডরন্ডন। মৃত নারীর স্বামী 

বাংলান্ডনউজলি জানান, ১০ মাস আলগ তার স্ত্রী ইউলটরালসর টিউমার অপালরশন িরার পর মর্থলিই মবন্ডশ অসুস্থ হলয় পলিন। ন্ডতন্ডন এুাজমাসহ মূত্রনালীর 

সংক্রমলে িুগন্ডেললন। প্রায়ই োোলরর িালে আসলত হয়, ওষুধ খাওয়াও র্লন্ডেললা। গত বৃহস্পন্ডতবার রাত মর্থলি মবন্ডশ অসুস্থ হওয়ায় তালি শুক্রবার 

সিালল ন্ডমরপুর উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয়  ায়। মসখালন িন্ডতচ  বা ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় কুন্ডেয়া মজনালরল হাসপাতালল মনওয়ার ির্থা বললন। কুন্ডেয়া 

মজনালরল হাসপাতাললর জরুন্ডর ন্ডবিালগ ন্ডনলল োোর মিলখ িলরানা ওয়ালেচ  িন্ডতচ  িলরন। ওই ওয়ালেচ  মরলখ মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া হয়ন্ডন। ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসার 

িললই মারা মগলেন বলল অন্ডিল াগ তার। [বাংলান্ডনউজ মটালয়ন্ডন্টলিার েট িম, ১২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

জমরহর যর জেলা 

 

১১ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 



 

মমলহরপুলরর গাংনীলত োোলরর অবলহলায় ইসরাি মহালসন (৫০) নালমর এি মরাগীর মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ উলেলে। ইসরাি গাংনী মপ র এলািার 

পন্ডশ্চম মালসািহ গ্রালমর রুস্তম আলীর মেলল। আজ শন্ডনবার ন্ডবলিল ৫টার ন্ডিলি গাংনী উপলজলা স্বাস্থুিমলপ্ললি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলত এলস ইসরাি মহালসলনর 

মৃতুু হয়। এন্ডিলি অবলহলার িারলে মরাগীর মৃতুু হলয়লে এমন অন্ডিল ালগ মরাগীর স্বজনরা োোরলির ন্ডবর্ালরর িাবীলত হাসপাতাল র্েলর প্রন্ডতিৃয়া মিখায়। 

ইমরালির মোট িাই মগালাম মমাস্তিা ন্ডপন্ডবএলি জানান, আমার বি িাই ইসরাি ন্ডবলিলল গ্রালমর মালে িাজ িরন্ডেললন। িাজ িরার সময় হোৎ ন্ডতন্ডন 

অসুস্থ হলয় পলিন। মালের অনুানু িৃষিলির সহল ান্ডগতায় তালি গাংনী উপলজলা স্বাস্থুিমলপ্ললির জরুরী ন্ডবিালগ ন্ডনলয় আন্ডস। মরাগীলি ন্ডর্ন্ডিৎসা মিবার 

ললে উপলজলা স্বাস্থু ও পন্ডরবার পন্ডরিল্পনা িমচিতচ া োোর ন্ডরয়াজুল আলমলি োিলত তার বাসিবলন  ায়। এসময় ন্ডতন্ডন মরাগীলি মিখলত না এলস 

বাসিবলনই অবস্থান িলরন। ইসরালির ন্ডনিট আত্মীয় পন্ডশ্চম মালসািহ গ্রালমর সালবি িুটবলার মসনু্ট আলী জানান মরাগীলি ন্ডর্ন্ডিৎসা মিয়ার জনু 

হাসপাতাললর োোরলির অনুলরাধ িরা হললও তা িেচপাত িলরনন্ডন। ইসরালির মোট মেলল ন্ডমিাইল মহালসন জানান, আমার বাবালি হাসপাতালল মনয়ার 

পর িীঘচ সময় ধলর োোর ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত মরাগীর শরীলর স্পশচ িলরনন্ডন। পলর িীঘচ সময় ধলর অনুলরাধ িরার পর মপ্রসার মাপার এিটি অলিলজা  ন্ত্র ন্ডনলয় 

আলস। তালত িাজ না হলল,পূনরায়  ন্ত্র খুুঁজলত  ায়। তলতােে বাবা মারা ন্ডগলয়লেন। োোরলির অবলহলায় আমার বাবার মৃতুু হলয়লে। আন্ডম এ সব 

োোরলির ন্ডবর্ার র্াই। [ন্ডপন্ডবএ, ১১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২৭ এবিল ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

মমলহরপুলরর গাংনীলত ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় পাতানী খাতুন (৭০) নালমর এি বৃোর মৃতুু’র অন্ডিল াগ িলরলে তার স্বজনরা। মসামবার দুপুর এিটার ন্ডিলি গাংনী 

হাসপাতালল তার মৃতুু হয়। পাতানী খাতুন উপলজলার মষালটািা গ্রালমর মৃত আবু্দল ওহালবর স্ত্রী। পাতানী খাতুলনর মেলল আওয়াল মহালসন বললন, তার মা 

উচ্চ রের্ালপর মরান্ডগ। হোৎ মালয়র মপ্রসার মনলম মগলল তালি গাংনী হাসপাতাললর জরুরী ন্ডবিালগ মনয়া হয়। জরুরী ন্ডবিালগর ন্ডর্ন্ডিৎসিগে মরান্ডগর িলরানা 

সংক্রমে আলে সলেলহ এি ঘন্টারও মবন্ডশ ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় বন্ডসলয় রালখন। অলনি অনুনয় ন্ডবনলয়র পর এিটি মবসরিারী োয়াগনন্ডস্টি মসন্টালর ইন্ডসন্ডজ 

িরালত বলায় আমরা তা িলর আন্ডন। অতঃপর মালি আবালরা হাসপাতালল ন্ডনলয় অন্ডিলজন মিওয়ার মাত্র ১ ন্ডমন্ডনট পরই খুলল মনয়া হয়। এর পরপরই মালয়র 

মৃতুু হয়। আমরা এর ন্ডবর্ালরর িান্ডবলত লাশ ন্ডনলয় শহীি ন্ডমনালর অনশন িরলত মর্লয়ন্ডেলাম। তলব গাংনী উপলজলা ন্ডনবাহী িমচিতচ া তিন্ত িলর ন্ডবর্ালরর 

আশ্বাস ন্ডিলল লাশ বান্ডিলত মনয়া হয়। [মসানালী ন্ডনউজ, ২৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

নড়াইল জেলা 

 

৩১ মািচ  ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় মারা মগললন সুপারী বুবসায়ী শওিত আলী (৩৫)। িশ মর্থলি বার ন্ডিন আলগ তার জ্বর, িান্ডশ ও শ্বাসিে শুরু হলয়ন্ডেল। িলরানার সমস্ত 

উপসগচ তার মলধু র্থািায় তার পন্ডরবার আইন্ডসইন্ডেআলরর হটলাইলন ম াগাল াগ িলর মিানও িল হয়ন্ডন। অবলশলষ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ  রালত তার শারীন্ডরি 

অবস্থার অবনন্ডত হলল তালি সির হাসপাতালল আনা হয়। িন্ডতচ  িরলল মবলে মনওয়ার আলগই তার মৃতুু হয়। শওিত আলী নিাইল মপ রসিাধীন িন্ডেে 

নিাইললর ওমর আলীর মেলল। তলব সির হাসপাতাললর িমচরত ন্ডর্ন্ডিৎসি ো. তন্ডহদুল হাসান তুন্ডহন বললন, মরাগী  খন জরুন্ডর ন্ডবিালগ আলস তখন তার 

বন্ডম ও শ্বাসিে ন্ডেল। মরাগীর আত্মীয় বাবু মমালুা বললন, প্রর্থম মর্থলিই আমালির সলেহ হয় শওিলতর িলরানা হলয়লে। তাই আমরা আইন্ডসইন্ডেআলরর হট 

লাইলন ম াগাল াগ িরলল তারা আমালির মিানও সদুির মিনন্ডন। নিাইল সির হাসপাতাললর ো. তন্ডহদুল হাসান তুন্ডহন ন্ডবষয়টি ন্ডনন্ডশ্চত িলরলেন। [আরটিন্ডি 

অনলাইন, ১ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

মাগুরা জেলা 

 

১৯ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

মাগুরার মহম্মিপুর উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললির ইমালজচ ন্ডন্সলত সম্প্রন্ডত ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় জাহানারা খাতুন (৩০) নালম এি মালয়র মৃতুুর অন্ডিল াগ পাওয়া 

মগলে। গত মরাববার মিাররালতর এ ঘটনার পর জনমলন নানা প্রশ্ন মিখা ন্ডিলয়লে। এ ন্ডনলয় মসাশুাল ন্ডমন্ডেয়ায় ন্ডবন্ডিন্ন মলখাললন্ডখ হলল ন্ডবষয়টি আললার্নায় 

আলস। অন্ডিল াগিারী, ন্ডর্ন্ডিৎসি এবং সংন্ডিেলির মিয়া তলর্থু গিন্ডমল পন্ডরলন্ডেত হওয়ায় প্রশ্ন ওলে িার গান্ডিলন্ডতলত ওই মালয়র মৃতুু হলয়লে। ওই নারীর 

স্বামী মমা. নালয়ব আলী মওলা অন্ডিল াগ িলর জানান, ন্ডর্ন্ডিৎসলির গান্ডিলন্ডতলতই তার স্ত্রীর মৃতুু হলয়লে। ন্ডতন্ডন জানান, উপলজলার আিমান্ডঝ গ্রালমর 

বান্ডিলত স্ত্রী জাহানারা রাত মিিটার ন্ডিলি গ্রামু ধাত্রীর মাধুলম নরমালল এিটি পুত্র সন্তান জন্ম মিয়। এরপর িুল না পিায় প্ররু্র রেেরে হয়। এর আলগর 

বাচ্চা বান্ডিলতই জলন্মর ৩ ঘণ্টা পর িুল পিায় এবালর এিটু অলপো িন্ডর। এরপরও িুল না পিায় অবস্থা খারাপ মিলখ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালন 

মপ ুঁোই রাত আিাইটায়। ৪৫ ন্ডমন্ডনট পর ন্ডর্ন্ডিৎসি এলস ধমন্ডিলয় বলললন, এ মরাগী আপনারা আনলেন মিন? অসুস্থ মবন্ডশ। ইমালজচ ন্ডন্সলত আলনন।  াওয়ার 



 

পর ন্ডপন্ডপই পরা ওই ন্ডর্ন্ডিৎসি স্ত্রীর মর্থলি ৩-৪ িুট দূরে ন্ডনলয় িাুঁ িান। তার শরীলর হাত না ন্ডিলয় এি মেলললি ন্ডিলয় মপশার মাপান। মপশার মলা র্থািায় 

িন্ডরিপুর ন্ডনলয় ম লত বললন। নালয়ব আলী বললন, মরাগীর অবস্থা িয়াবহ হওয়ায় অলনি আকুন্ডত িলর ইমালজচ ন্ডন্স বুবস্থা জানলত র্াইলল ওই োোর 

আমালি জানান, তার ন্ডিেুই িরার মনই। পলর মোট এিটি িাগলজ িলয়িটি নাম ন্ডললখ ওষুধ আনলত বলললন। বাজার ঘুলর মিার্থাও ওষুধ পাইন্ডন। এিালব 

আধাঘণ্টা পার হয়। হাসপাতালল ১ ঘণ্টা ১৫ ন্ডমন্ডনট পার হওয়ার পর আমার স্ত্রী ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  ায়। ন্ডতন্ডন বললন, আমার মরাগী মারা  াি, তালত িে 

মনই। আমার িাললা লাগত ম  োোর আমার মরাগী মিখলেন। ন্ডতন্ডন জরুন্ডরিালব ন্ডিেু িরলে। ন্ডতন্ডন ন্ডিেুই িলরনন্ডন। এ ন্ডিলি অন্ডিল াগিারীর গান্ডিলন্ডতলতই 

এই মরাগীর মৃতুু হলয়লে বলল হাসপাতাললর ন্ডর্ন্ডিৎসিরা জানান। তারা জানান, ম খালন সন্তান জলন্মর আধাঘণ্টা পার হওয়ার পর আমরা মরাগীলি ইমালজচ ন্ডন্স 

মুালনজলমন্ট িন্ডর। মসখালন ওই অন্ডিল াগিারী মরাগীলি বান্ডিলত ৩-৪ ঘণ্টা অবস্থালনর পর হাসপাতালল ন্ডনলয় আলসন। এত সময় বান্ডিলতই ওই মরাগীর প্ররু্র 

রেেরে হয় এবং মসখালনই মস অজ্ঞান হলয়  ায়। [ ুগান্তর, ২৩ এন্ডপ্রল  ২০২০] 

 

রােিাহী বিভাগ 

 

িগুড়া জেলা 

 

২৮ মািচ  ২০২০ – িররানা নয়,  রর জটরস্টর বরর াটচ  আরস 

 

প্রর্ি জ্বলর অলর্তন, হাসপাতালল মনওয়ার োলি প্রন্ডতলবশীলির সািা না মিওয়া, অুামু্বলললন্সর জনু রাতির স্ত্রীর মর্ো, এলির পর এি হটলাইলন মিান 

িলর ন্ডবিল সবন্ডিেুলি মপেলন মিলল মারা মগললন বগুিার ন্ডশবগলঞ্জর এি বুন্ডে। গাজীপুর মর্থলি বান্ডিলত ন্ডিলর জ্বর ও সন্ডিচ -িান্ডশলত পলিন ন্ডতন্ডন। ন্ডতন্ডন 

িলরানািাইরালস আক্রান্ত হলত পালরন, এমন আতলি মিউ তার পন্ডরবালরর আকুন্ডতলত সািা মিয়ন্ডন। গত শুক্রবার রালত ওই বুন্ডের অবস্থার অবনন্ডত হয়। 

অসুস্থ স্বামীলি হাসপাতালল মনওয়ার জনু স্ত্রী পািা-প্রন্ডতলবশীলির সহল ান্ডগতা র্ান। ওই বুন্ডে িলরানািাইরালস আক্রান্ত সলেলহ মিউ এন্ডগলয় আলসনন্ডন। 

এরপর স্ত্রী অুামু্বলললন্সর জনু মুলোলিালন ম াগাল াগ িলরন মজলা ও উপলজলার হাসপাতাল, িায়ার সান্ডিচ স ও পুন্ডললশ। ন্ডিন্তু সারা রালত মিার্থাও মর্থলি 

ন্ডতন্ডন মিালনা সািা পানন্ডন। সারা রাত এিালবই িালট। গতিাল শন্ডনবার দুপুলর ন্ডশবগঞ্জ উপলজলা ন্ডনবচাহী িমচিতচ া (ইউএনও) আলমগীর িন্ডবর তার মৃতুুর 

খবর ন্ডনন্ডশ্চত িলরন। [প্রন্ডতন্ডিলনর সংবাি, ২৯ মার্চ  ২০২০] 

 

১৮ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

বগুিার শাজাহানপুর উপলজলায় িলরানা উপসগচ ন্ডনলয় ৭০ বের বয়লসর এি বৃলের মৃতুু হলয়লে। শন্ডনবার রালত উপলজলার মবতগান্ডির এিটি মিািান ঘলর 

ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় তার মৃতুু হয়। স্বাস্থুিমীরা রালতই তার শরীর মর্থলি নমুনা সংগ্রহ িলরলেন। মৃত বৃলের নাম মমাহাম্মি আলী প্রামান্ডেি। ন্ডতন্ডন শাহানপুর 

উপলজলার মবতগান্ডি মধুপািার মৃত িালজম উন্ডিলনর মেলল। স্থানীয়রা জানান, বৃে মমাহাম্মি আলী বান্ডির িালে এিটি মিািানঘলর র্থািলতন। ন্ডতন্ডন 

িীঘচন্ডিন ধলর শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। িলয়িন্ডিন ধলর তার সন্ডিচ , জ্বর ও গলাবুর্থা শুরু হয়। শন্ডনবার ন্ডবিালল মবন্ডশ অসুস্থ হলল হটলাইন ৯৯৯ ও ৩৩৩ নম্বলর 

মিান িলর মিালনা সারা পাওয়া  ায়ন্ডন। পলর শাজাহানপুর র্থানায় মিান িরলল উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্লি মর্থলি ন্ডর্ন্ডিৎসি আলসন। তার আলগই মমাহাম্মি 

আলী মৃতুুবরে িলরন। [ ুগান্তর, ১৯ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৩ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

বগুিা শহলর সুরুজ ন্ডময়া (২৬) নালম এি িসাইলি েুন্ডরিাঘালত হতুা িরা হলয়লে। বুধবার ন্ডবিালল শহলরর মালগ্রাম র্াপিপািায় তার শরীলরর ন্ডবন্ডিন্ন স্থালন 

েুন্ডরিাঘাত িরা হয়। রাত আিাইটার ন্ডিলি বগুিা শহীি ন্ডজয়াউর রহমান মমন্ডেিুাল িললজ (শন্ডজলমি) হাসপাতালল অন্ডতন্ডরে রেেরলে তার মৃতুু হয়। 

সির র্থানার ইন্সলপক্টর (তিন্ত) মরজাউল িন্ডরম মরজা জান্ডনলয়লেন, পান্ডরবান্ডরি ন্ডবলরালধ এ হতুািাণ্ড সংঘটিত হলয়লে। পুন্ডলশ ও এলািাবাসীরা জানান, 

শহলরর খাোর এলািার মৃত োবলু িসাইলয়র মেলল মপশায় িসাই সুরুজ ন্ডময়া পাশ্বচবতী মালগ্রাম র্াপিপািায় িািা বাসায় র্থালিন। র্ার্া শ্বশুর রানা, 

মান্ডনি ও ন্ডিলরাজলির মলধু ন্ডবলরাধ র্লন্ডেল। এসব ন্ডবলরালধর মজর ধলর বুধবার ন্ডবিাল সালি ৪টার ন্ডিলি এিপে সুরুলজর মপটসহ শরীলরর ন্ডবন্ডিন্ন স্থালন 

েুন্ডরিাঘাত িলর দুবৃচিরা। রোে অবস্থায় তালি উোর িলর বগুিা শন্ডজলমি হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয়।বগুিা ন্ডেন্ডলমপুর মমন্ডেিুাল িাুঁ ন্ডির এসআই 

আবদুল আন্ডজজ মিল জানান, হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসি না র্থািায় অন্ডতন্ডরে রেেরে ও ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় রাত আিাইটার ন্ডিলি সুরুলজর মৃতুু হলয়লে। 

[বাংলা ট্রিন্ডবউন, ১৪ মম ২০২০] 

 

রােিাহী জেলা 



 

 

২৬ এবিল ২০২০ – িররানা  

 

রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় িলরানা আক্রান্ত এি বুন্ডের মৃতুুর পর মবন্ডরলয় এলসলে নানা অসঙ্গন্ডত। িলরানা মমািান্ডবলায় 

প্রস্তুন্ডতর অংশ ন্ডহলসলব অন্তত ২১টি মিন্ডন্টললটরসহ দুটি ন্ডনন্ডবি পন্ডরর্ চা মিে (আইন্ডসইউ) প্রস্তুত রাখা হলয়লে। অর্থর্ আক্রান্ত মরাগীর জনু এিটিও বুবহার 

িরা হয়ন্ডন। িলরানা আক্রান্ত—শুলনই ন্ডর্ন্ডিৎসিরা দূলর সলর মগলেন। তালি স্থানান্তলরর মিালনা বুবস্থা ন্ডেল না। মৃত বুন্ডের স্বজন ও হাসপাতাল সূত্র এ 

তর্থুগুললা জান্ডনলয়লে। গত ১৭ এন্ডপ্রল মূত্রর্থন্ডললত জ্বালা-মপািার সমসুা ন্ডনলয় রাজশাহীর বাঘা উপলজলা মর্থলি আসা ৮০ বের বয়সী এি বুন্ডেলি 

হাসপাতাললর পঞ্চম মমন্ডেন্ডসন ইউন্ডনলট িন্ডতচ  মনওয়া হয়। পলর মিখা  ায়, তার জ্বর ও শ্বাসিলের সমসুা আলে। বুলির এি-মর িলর মিান্ডিে-১৯ আক্রান্ত 

সলেলহ নমুনা পরীো িরা হয়। ২০ এন্ডপ্রল রালত ন্ডরলপালটচ  িলরানা পন্ডজটিি আলস। মরাগী িলরানায় আক্রান্ত জানার পর রালতই পঞ্চম মমন্ডেন্ডসন ইউন্ডনট 

মর্থলি ন্ডর্ন্ডিৎসি-িমচর্ারীরা সবাই র্লল  ান। পরন্ডিন ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন মরাগীলির মেলি ন্ডিলয় ওই ইউন্ডনটটি তালা বন্ধ্ িলর মিওয়া হয়। সূত্র জান্ডনলয়লে, মসখালন 

অন্তত ২০ জন মরাগী ন্ডেললন। িলরানায় আক্রান্ত বৃে তীি শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। জরুন্ডর ন্ডিন্ডিলত তার আইন্ডসইউ ও মিন্ডন্টললটর সালপাটচ  িরিার ন্ডেল। ন্ডিন্তু 

মস ন্ডসোন্ত মিওয়ার মলতা িান্ডয়েশীল মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি মসখালন ন্ডেললন না। হাসপাতাললর ১৫ শ ুার আইন্ডসইউ িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসায় বুবহৃত হলব মস ন্ডসোন্ত 

আলগ মর্থলিই মনওয়া হলয়ন্ডেল। ন্ডিন্তু ওই বৃেলি মসখালন না ন্ডনলয় রালমি হাসপাতাললর অধীলন সংক্রামি বুান্ডধ হাসপাতালল মনওয়া হয়। মসখালন 

আইলসাললশলন রাখার বুবস্থা োিা িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসায় অনু মিালনা ধরলনর সুন্ডবধা ন্ডেল না। মিান্ডিে-১৯ আক্রান্ত মরাগীলি স্থানান্তলর হাসপাতাললর 

িমচর্ারীলির আলািা এিটি িল মতন্ডর িরা হললও, ওই বৃেলি স্থানান্তলরর সময় িাউলি পাওয়া  ায়ন্ডন। শুধু মাস্ক্ পলর মরাগীর স্ত্রী ও মেলল সব বুবস্থা 

িলরলেন। মিান্ডিে-১৯ আক্রান্ত বৃেলি আইন্ডসইউলত না মনওয়ার ন্ডবষলয় হাসপাতাললর উপপন্ডরর্ালি সাইিুল মিরলি স বললন, ‘আইন্ডসইউ বুবহালর 

মরাগীর স্বজনরা অনাগ্রহ প্রিাশ িলরন্ডেললন।’ তলব এটা সতু নয় বলল িান্ডব িলরলেন মরাগীর মেলল। ন্ডতন্ডন বললন, ‘আব্বালি আইন্ডসইউলত ন্ডনলয়  াওয়ার 

মিালনা বুবস্থা হাসপাতাল িতৃচ পলের ন্ডেল না। আইলসাললশলন র্থািািালল তারা আমালি বললন্ডেললন আব্বালি আইন্ডসইউলত ন্ডনলত। এি সপ্তাহ ধলর আমার 

আব্বা শ্বাস ন্ডনলত পারন্ডেললন না। আন্ডম আর আমার মা িীিালব আব্বালি আইন্ডসইউলত ন্ডনলত পারতাম?’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘আমরা মিালনা োোরও 

পাইন্ডন। আব্বালি বাুঁ র্ালনা  ালব না মসটা আমরা আলগই মটর মপলয়ন্ডেলাম। হাসপাতাললর সবার বুবহার মস রিমই ন্ডেল। এিজন োোর ২৪ ঘণ্টায় এিবার 

মাত্র জানালা ন্ডিলয় আব্বালি মিলখ র্লল ম লতন। আব্বালি বাুঁ র্ালনার মিালনা মর্োই মিউ িলরন্ডন। আন্ডম আর আমার মা এই মরাগলি িয় পাইন্ডন। আমরা 

মরাগীর সলঙ্গ এিই ঘলর র্থািতাম। শুধু তার মৃতুুর ন্ডতন ন্ডিন আলগ আমালির আলািা র্থািার বুবস্থা িরা হলয়ন্ডেল।’ এই বৃলের মৃতুুর পর হাসপাতাললর 

আইন্ডসইউ ন্ডবিালগ িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসার মহিা হয়। মসখালন এি বা এিান্ডধি িলরানা মরাগী এলল মি, মিান িান্ডয়ে িীিালব পালন িরলব তা মিখালনা হয়। 

গত ১৯ এন্ডপ্রল অর্থচাৎ িলরানা আক্রান্ত বৃে হাসপাতালল িন্ডতচ র দুন্ডিন পলর আইন্ডসইউ ন্ডবিাগটি িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসার উপল াগী িলর প্রস্তুত িরা হয়। ২০ শ ুার 

আইন্ডসইউ ন্ডবিালগর ১৫টি মিন্ডন্টললটর আলে। মসখালন আরও পাুঁ র্টি মিন্ডন্টললটর ও পাুঁ র্টি মনলগটিি মপ্রসার আইলসাললশন রুলমর বুবস্থা িরা হলব। 

ন্ডর্ন্ডিৎসিলির অন্তত েয়টি িল মসখালন ন্ডনলয়ান্ডজত। এলিি িলল আলেন ন্ডতন জন ন্ডর্ন্ডিৎসি, ১০ জন নাসচ ও র্ার জন িমচর্ারী। তারা সাত ন্ডিন িাজ িলর 

১৪ ন্ডিন আইলসাললশলন র্থািলবন। এ রিম বুবস্থা হাসপাতাললর মিতলরই র্থািার পরও ওই বৃেলি হাসপাতাললর বাইলর আইলসাললশন পলয়লন্ট মনওয়া 

হলয়ন্ডেল। গত ৬ এন্ডপ্রল রাজশাহী ন্ডবিাগীয় সিায় ন্ডসোন্ত হলয়ন্ডেল িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসায় বুন্ডে মান্ডলিানাধীন ন্ডসন্ডেএম হাসপাতাললর েয়টি মিন্ডন্টললটরসহ 

আইন্ডসইউ ন্ডবিাগ বুবহার িরা হলব। ওই বৃেলি মসখালনও মনওয়া হয়ন্ডন। [মেইন্ডল স্টার বাংলা, ২৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

এই জলাি িররানায় মারা যায়বন --- 

রাজশাহীলত সংক্রামি বুান্ডধ (আইন্ডে) হাসপাতাললর আইলসাললশন ইউন্ডনলট িলরানায় আক্রান্ত হলয় ২৬ এন্ডপ্রল মারা  াওয়া বাঘার ৮০ বেলরর বৃে আবু্দস 

মসাবহান িলরানায় আক্রান্ত ন্ডেললন না বলল এখন িান্ডব িরলেন ন্ডর্ন্ডিৎসি। তার িুসিুলস পান্ডন ও বাতাস জলমন্ডেল। এ িারলেই তালি বাুঁ র্ালনা সম্ভব হয়ন্ডন 

বলল জান্ডনলয়লেন রাজশাহী মমন্ডেলিল িলললজর অধুে অধুাপি ো. মমা. নওলশর আলী। 

এর আলগ রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ (রালমি) হাসপাতাললর িলরানা ন্ডর্ন্ডিৎসায় গঠিত মমন্ডেলিল টিলমর প্রধান ো. আন্ডজজুল হি আজাি বললন্ডেললন, 

িলরানা আক্রান্ত হলয় বাঘার ওই বৃলের মৃতুু হলয়লে। মঙ্গলবার স্বাস্থু অন্ডধিিতলরর ন্ডনয়ন্ডমত অনলাইন ন্ডবন্ডিংলয়ও এিই ির্থা জানালনা হয়। রাজশাহীর 

ন্ডর্ন্ডিৎসিরা এখন বললেন, প্রর্থম িিা নমুনা পরীোয় িলরানা ‘পন্ডজটিি’ ন্ডেললন আবু্দস মসাবহান। মস ন্ডহলসলব মজলায় িলরানািাইরালস আক্রান্ত হলয় মারা  

 াওয়া প্রর্থম বুন্ডে ন্ডতন্ডন। তলব এি সলেহ মর্থলি ন্ডিতীয় িিায় পরীোর জনু মৃতুুর আলগর ন্ডিন তার নমুনা সংগ্রহ িরা হলয়ন্ডেল। মসই পরীোর প্রন্ডতলবিন 

‘মনলগটিি’ এলসলে। রাজশাহী মমন্ডেলিল িলললজর অধুে ো. মমা. নওশাি আলী এ তর্থু ন্ডনন্ডশ্চত িলর জানান, ওই বুন্ডের িুসিুলস পান্ডন ও বাতাস 

জমায় ন্ডর্ন্ডিৎসিরা তালি বাুঁ র্ালত পালরনন্ডন। রালমি হাসপাতাল সূলত্র জানা মগলে, ১৯ এন্ডপ্রল আবু্দস মসাবহান জ্বর ও প্রস্রালবর  ন্ত্রো ন্ডনলয় িন্ডতচ  হন। এি-মর 

িরার পর ন্ডর্ন্ডিৎসিরা সলেহ িলরন, ন্ডতন্ডন িলরানায় আক্রান্ত হলত পালরন। ন্ডর্ন্ডিৎসিরা তার নমুনা পরীো িরান। পরীোর প্রন্ডতলবিন ‘পন্ডজটিি’ আলস। 

তারপর মর্থলি তালি আইন্ডে হাসপাতাললর আইলসাললশন ইউন্ডনলট রাখা হয়। ন্ডিন্তু এর আলগই রালমি হাসপাতাললর অলনি ন্ডর্ন্ডিৎসি ও নাসচ ওই বৃলের 

সংস্পলশচ এলসন্ডেললন। এমন ৪২ জন ন্ডর্ন্ডিৎসি, নাসচ ও িমচর্ারীর নমুনা পরীো িরা হয়। এ োিা ওই মরাগীর সলঙ্গ র্থািা তার স্ত্রী ও সন্তালনরও নমুনা পরীো 

িরা হয়। ন্ডিন্তু পরীোয় এিটি প্রন্ডতলবিনও ‘পন্ডজটিি’ আলসন্ডন। িলল ন্ডর্ন্ডিৎসিরা ওই মরাগীর ন্ডিতীয় িিায় নমুনা পরীোর ন্ডসোন্ত মনন। গত শন্ডনবার নমুনা 

সংগ্রহ িরা হয়। পলরর ন্ডিন মসই নমুনা পরীোর আলগই তার মৃতুু হয়। রাজশাহী মমন্ডেলিল িলললজর অধুে ো. নওশাি আলী বললন, ন্ডিতীয় পরীোয় ওই 

বুন্ডের প্রন্ডতলবিন িলরানা ‘মনলগটিি’ এলসলে। ন্ডতন্ডন আসলল িলরানায় আক্রান্ত হলয় মারা  ানন্ডন। তার িুসিুলস পান্ডন ও বাতাস জলমন্ডেল। এ িারলেই 



 

তালি বাুঁ র্ালনা সম্ভব হয়ন্ডন। রাজশাহী মমন্ডেলিল িলললজর ন্ডপন্ডসআর লুালব নমুনা পরীোয় এমন গিন্ডমল মিন হলি জানলত র্াইলল রালমি অধুে ো. 

নওশাি আলী বললন, ন্ডিেু সমসুা মতা মিার্থাও হলি। িলল প্রিৃত িলািল মপলত ন্ডিেুটা সমসুা হলি বলল মলন হলি। আমরা এ ন্ডবরু্ুন্ডতর জায়গাটা 

খন্ডতলয় মিখন্ডে। রাজশাহীর বৃে িলরানায় মারা  ায়ন্ডন এ ন্ডরলপাটচ  আমরা বৃহস্পন্ডতবার হালত মপলয়ন্ডে। [সমলয়র আললা, ৩ মম ২০২০] 
 

নওগাাঁ  জেলা 

 

২৮ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

িলরানা আক্রান্ত সলেলহ রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল িন্ডতচ র পর মারা মগলেন আল আন্ডমন নালমর এি  ুবি। তার বান্ডি নওগাুঁ  মজলার রানীনগর 

উপলজলার অলংিার ন্ডিন্ডঘ গ্রালম। নারায়েগঞ্জ মিরত  ুবি আল আন্ডমন (২২) রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল মারা মগলেন শন্ডনবার রাত সালি 

আটটায়। শন্ডনবার সিালল তীি জ্বর, সন্ডিচ , িান্ডশ, ও শ্বাসিে ন্ডনলয় গ্রালম মিলরন। তলব গ্রালমর মলালিরা তালি বান্ডিলত রাখলত মিয়ন্ডন। নওগাুঁ  মজলা সির 

হাসপাতাল, আিমন্ডিন্ডঘ উপলজলা স্বাস্থু মিে, রানীনগর উপলজলা হাসপাতালসহ পাুঁ র্টা হাসপাতাল ঘুলরও মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় শন্ডনবার ন্ডবিালল 

তালি রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল িন্ডতচ  িরা হয়। মসখালন রাত সালি আটটার ন্ডিলি আল আন্ডমন মারা  ান। মৃত  ুবি আল আন্ডমলনর বাবা 

মমাখললসুর রহমান  ুগান্তরলি জানান, তার মেলল নারায়েগলঞ্জ এিটি িাপলির মিািালন ন্ডবক্রয়িমীর িাজ িরলতন। শন্ডনবার সিালল মস প্রর্ণ্ড জ্বর, সন্ডিচ , 

িান্ডশ ও শ্বাসিে ন্ডনলয় বান্ডিলত মিলর। এ সময় গ্রালমর মলালিরা তালি গ্রালম রাখলত বাধা প্রিান িলরন। িলল দ্রুত তালি নওগাুঁ  মজলা সির হাসপাতালল 

ন্ডনলয়  াওয়া হয়। তলব মসখানিার ন্ডর্ন্ডিৎসিরা আল আন্ডমনলি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত অস্বীিার িলরন ও মিরত পাোন। উপায়ন্তর না মিলখ অসুস্থ মেলললি ন্ডনলয় 

মমাখললসুর রহমান েুলটন পাশ্বচবতী বগুিার আিমন্ডিন্ডঘ উপলজলা হাসপাতালল। মসখালনও তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডিলত অস্বীিার িরা হয়। পলর রানীনগর উপলজলা 

ন্ডনবচাহী অন্ডিসার আল মামুনলি জানালল তার হস্তলেলপ আল আন্ডমনলি প্রর্থলম রানীনগর উপলজলা হাসপাতালল ও পলর আবার নওগাুঁ  মজলা হাসপাতালল 

পাোলনা হয়। মসখান মর্থলি ন্ডবিালল রাজশাহী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল ন্ডনলয়  াওয়া হলল ন্ডর্ন্ডিৎসিরা আল আন্ডমনলি ২৩ নং মমন্ডেন্ডসন ওয়ালেচ  িন্ডতচ  

িলরন। রাত সালি ৮টার ন্ডিলি আল আন্ডমন মারা  ান। রালমি হাসপাতাললর উপপন্ডরর্ালি ো. সাইিুল মিরলি স  ুগান্তরলি জানান, আল আন্ডমলনর লাশ 

রালতই পন্ডরবালরর িালে হস্তান্তর িরা হলয়লে। তলব আল আন্ডমন িলরানায় নয়, মন্ডস্তলস্ক্র সংক্রমে বা মমন্ডননজাইটিস ন্ডনলয় হাসপাতালল িন্ডতচ  হলয়ন্ডেললন। 

িন্ডতচ র সময় তার শরীলর জ্বলরর মাত্রা তীি ন্ডেল। মার্থা বুার্থা ও গলা বুার্থা ন্ডেল। মমন্ডেলিললর মের্থ প্রন্ডতলবিলনর সূত্র উলল্লখ িলর ন্ডতন্ডন আরও বললন, সন্ডিচ জ্বর 

ও শ্বাসিেসহ িলরানার ন্ডবন্ডিন্ন উপসগচ র্থািললও আল আন্ডমন মারা মগলেন মমন্ডননজাইটিস বা মন্ডস্তলস্ক্র সংক্রমলে। [ ুগান্তর, ২৯ মার্চ  ২০২০] 

 

 ািনা জেলা 

 

৮ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

পাবনার মবিা উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় েয় মাস বয়লসর খুন্ডশ নালম এিটি ন্ডশশুর মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ পাওয়া মগলে। বুধবার 

সিাল ১০টার ন্ডিলি ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় হাসপাতাললর বারাোয় ন্ডশশুটির মৃতুু হয়। পন্ডরবালরর মলািজলনর অন্ডিল াগ, ন্ডশশুটিলি িন্ডতচ র জনু বারবার আকুন্ডত 

জানালনার পরও স্বাস্থু িমলপ্ললির িতচ বুরত ন্ডর্ন্ডিৎসলিরা তালি িন্ডতচ র বুবস্থা মনয়ন্ডন ও প্রলয়াজনীয় ন্ডর্ন্ডিৎসা মিয়ন্ডন। মবিা মপ র এলািার সান্ডনলা শাহ্পািা 

মহল্লার ন্ডিনমজুর মখারলশি আললমর েয় মালসর ন্ডশশুিনুা খুন্ডশ আোর মঙ্গলবার োয়ন্ডরয়ায় ও জ্বলর অসুস্থ হলয় পলি। ওইন্ডিন সন্ধ্ুা ৭টার ন্ডিলি ন্ডশশুটিলি 

তার পন্ডরবালরর মলািজন মবিা উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডর্ন্ডিৎসার জনু ন্ডনলয়  ান। ন্ডশশুটিলি মসখালন িন্ডতচ র জনু পন্ডরবালরর মলািজন আকুন্ডত 

জানাললও তালি িন্ডতচ  িরা হয়ন্ডন। এর পন্ডরবলতচ  ন্ডশশুটিলি িাললািালব না মিলখই সংন্ডিে ন্ডর্ন্ডিৎসি এিটি বুবস্থাপত্র ন্ডললখ ন্ডিলয় তালি বান্ডি ন্ডনলয় ম লত 

বললন। বান্ডি মনয়ার পর তার অবস্থার আলরা অবনন্ডত হয়। পলর বুধবার সিাল ১০টার ন্ডিলি পন্ডরবালরর মলািজন আবারও তালি উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি 

ন্ডনলয়  ান। এ সমলয়ও পন্ডরবালরর মলািজন ন্ডশশুটিলি স্বাস্থু িমলপ্ললি িন্ডতচ  িলর অন্ডিলজন মিয়ার আকুন্ডত জানালত র্থালিন। ন্ডিন্তু িতচ বুরত ন্ডর্ন্ডিৎসি তা 

না িলর ন্ডশশুটিলি বান্ডিলত ন্ডনলয় ম লত বললন। এ সময় তালি মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসাও মিয়া হয়ন্ডন। এি প চালয় মবলা ১১টার ন্ডিলি ন্ডশশুটি বারাোলতই মারা  ায়। 

[ঢািা টাইমস, ৮ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

২১ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

মঙ্গলবার পাবনায় িলরানািাইরালসর ন্ডরলপালটচ  মনলগটিি আসললও জ্বর শ্বাসিলে আসলাম মহালসন (৬০) এি মালের আিৎিালরর মৃতুু হলয়লে। মঙ্গলবার 

সিালল ন্ডনজ বান্ডিলত ন্ডতন্ডন মারা  ান। ন্ডতন্ডন পাবনা শহলরর িন্ডেে রাঘবপুর এলািার মৃত মলািমান মহালসলনর মেলল। স্থানীয় সূত্র জানায়, আসলাম মহালসলনর 

শরীলর িলরানা উপসলগচর িারলে উপলজলা প্রশাসন গত ৫ এন্ডপ্রল তার বান্ডি লিোউন িলর। তার নমুনা ন্ডনলয় শনােিরলের জনু রাজশাহী মপ্ররে িলর 



 

স্বাস্থু ন্ডবিাগ। পাবনা সির উপলজলা ন্ডনবচাহী িমচিতচ া জয়নাল আলবিীন জানান, পরীোর ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি আসায় ১১ এন্ডপ্রল তার বান্ডি লিোউন তুলল 

মনয়া হয়। এলািাবাসী জানান, িলরানা উপসগচ র্থািললও তার পরীোয় মনলগটিি মরজাল্ট আলস রাজশাহী মর্থলি। তলব স্থানীয় মলািজন রাজশাহীলত 

িলরানা পরীো ন্ডনলয় সলেহ িরলেন। িলরানা আতলি আলেন এলািাবাসী। মৃত বুন্ডের স্বজনরা জানান, আসলাম মহালসন িীঘচন্ডিন ধলর অুাজমা, হাটচ -এর 

অসুলখ িুগন্ডেললন। সম্প্রন্ডত ন্ডনউলমান্ডনয়া হলয় ১০ ন্ডিন পাবনা মজনালরল হাসপাতালল িন্ডতচ  ন্ডেললন। তলব পন্ডরবালরর পে মর্থলি নাম প্রিাশ না িরার শলতচ  

বলা হয়, স্থানীয় প্রশাসন আমালির বান্ডি লিোউন িলর। িলল এলািায় আতি েন্ডিলয় পলর। আমালির সলঙ্গ প্রন্ডতলবশীরাও ন্ডবরূপ আর্রে িরলত শুরু 

িলরন। ন্ডিন্তু স্বাস্থু ন্ডবিাগ মর্থলি বারবার সহল ান্ডগতা মর্লয়ও আমরা তা পাইন্ডন। ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় আসলালমর মৃতুু হলয়লে। [ ুগান্তর ২২ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

বসরােগঞ্জ জেলা 

 

৬ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 

ন্ডসরাজগলঞ্জর তািালশ িলরানািাইরাস উপসগচ হাুঁ ন্ডর্-িান্ডশ ন্ডনলয় গতিাল দুপুলর শন্ডহদুল ইসলাম নালম এি মপাশািশ্রন্ডমলির মৃতুু হলয়লে। তার বয়স ১৮। মস 

উপলজলার মাধাইনগর ইউন্ডনয়লনর সরাপপুলরর আবদুস সািালরর মেলল। স্থানীয়রা জানান, ১ এন্ডপল হাুঁ ন্ডর্-িান্ডশ ন্ডনলয় ঢািা মর্থলি বান্ডি আলসন শন্ডহদুল 

ইসলাম। এরপর তার জ্বর ও প্রর্- গলা বুর্থা শুরু হয়। আশিাজনি অবস্থায় গতিাল দুপুলর ন্ডসরাজগলঞ্জর হাটিকুমরুল মিয়ার হাসপাতালল মনওয়া হলল 

মসখালন িলরানা আতলি তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা না ন্ডিলয় বগুিা শহীি ন্ডজয়াউর রহমান মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল মনওয়ার পরামশচ মিওয়া হয়। বগুিা 

মনওয়ার পলর্থ তার মৃতুু হয়। [বাংলালিশ প্রন্ডতন্ডিন, ৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 
 

রিং যর বিভাগ 

 

কুবড়গ্রাম জেলা 

 

২ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

 

প্রসববুর্থা ন্ডনলয় এলি এলি র্ার হাসপাতাল ঘুলরও ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় সুন্ডজনা মবগম (২৮) নালম এি গৃহবধূর মৃতুু হলয়লে। গত বৃহস্পন্ডতবার সন্ধ্ুায় কুন্ডিগ্রাম 

সির হাসপাতালল এ ঘটনা ঘলট। ন্ডনহত সুন্ডজনা মবগম মজলার উন্ডলপুর উপলজলার ন্ডময়াজীপািা গ্রালমর হতিন্ডরদ্র িুানর্ালি শন্ডিকুল ইসলালমর স্ত্রী। 

স্বজনলির অন্ডিল াগ, ন্ডর্ন্ডিৎসি ও নাসচলির িান্ডয়ে অবলহলায় তার মৃতুু হয়। সুন্ডজনার স্বামী শন্ডিকুল ইসলাম জানান, গত বুধবার সন্ধ্ুায় সুন্ডজনার প্রসববুর্থা 

শুরু হয়। রালতই স্ত্রীলি ন্ডনলয় ন্ডতন্ডন উন্ডলপুর উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি  ান। মসখালন আিাই ঘণ্টা অলপো িলরও স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডর্ন্ডিৎসলির মিখা 

পানন্ডন। রাত ৯টার ন্ডিলি স্বাস্থু িমলপ্ললি িমচরত এি ন্ডর্ন্ডিৎসি স্থানীয় আখতারুন্নাহার মমলমান্ডরয়াল হাসপাতালল মরাগীলি পাঠিলয় মিন। মসখালন হাসপাতাল 

িতৃচ পে ৭০০ টািার ন্ডবন্ডনমলয় সুন্ডজনালি িন্ডতচ  মনন। ওই গৃহবধূর স্বামী জানান, পলর ন্ডসজান্ডরয়ান অপালরশলনর ির্থা বলল ওষুধ ন্ডিনলত বলা হয়। ন্ডিন্তু 

আখতারুন্নাহার মমলমান্ডরয়াল হাসপাতালল িন্ডতচ র পর বৃহস্পন্ডতবার দুপুর ২টা প চন্ত ন্ডর্ন্ডিৎসি আলসনন্ডন। এ অবস্থায় মরাগীর শারীন্ডরি অবনন্ডত হলল তন্ডিঘন্ডি 

িলর হাসপাতাললর মলািজন ৮০০ টািায় অুামু্বললন্স িািা িলর কুন্ডিগ্রাম মজনালরল হাসপাতালল পাঠিলয় মিন। ন্ডতন্ডন আরও জানান, বৃহস্পন্ডতবার ন্ডবলিলল 

কুন্ডিগ্রাম মজনালরল হাসপাতাল মর্থলি মরাগীলি পালশর মবসরিান্ডর ন্ডিন্ডনি ন্ডগ্রন লাইি মজনালরল হাসপাতালল ন্ডনলত বললন ন্ডর্ন্ডিৎসি। মসখালন ২ হাজার 

৩৫০ টািা ন্ডিলয় মরাগীলি িন্ডতচ  িলর ন্ডসজান্ডরয়ান অপালরশলনর ির্থা বলল ওষুধ মিলনন নাসচ। পলর ন্ডর্ন্ডিৎসি না র্থািায় মরাগীর অবস্থার আরও অবনন্ডত হয়। 

সন্ধ্ুায় মসখান মর্থলি মরাগীলি আবারও কুন্ডিগ্রাম মজনালরল হাসপাতালল পাোলনা হয়। শন্ডিকুল ইসলাম অন্ডিল াগ িলরন, ‘ন্ডিতীয় িিায় কুন্ডিগ্রাম 

হাসপাতালল মনওয়ার পর সুন্ডজনালি ইনলজিশন মিওয়া হয়। এর ন্ডিেুেে পরই আমার স্ত্রী মারা  ায়। এি হাসপাতাল মর্থলি আলরি হাসপাতাল; এিালব 

র্ার হাসপাতাল ঘুরলাম। োোর-নালসচর হালত-পালয় ধরলাম। তবুও আমার স্ত্রীলি ন্ডর্ন্ডিৎসা মিয়ন্ডন। আন্ডম গন্ডরব মানুষ। অলনি টািা খরর্ িরলাম। তবুও 

স্ত্রীলি বাুঁ র্ালত পারলাম না। আমার আট বেলরর এিটা ন্ডশশু সন্তান এন্ডতম হলয় মগল। আন্ডম আমার স্ত্রী হতুার ন্ডবর্ার র্াই।’ [আমালির সময় ৪ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

 ঞ্চগড় জেলা 

 

২০ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 



 

পঞ্চগি মজলার মবািা উপলজলার ময়িানন্ডিঘী ইউন্ডনয়লনর গাইঘাটা গ্রালম ১৬ বের বয়সী এি ন্ডিলশার সন্ডিচ , জ্বর ও গলাবুর্থা ন্ডনলয় মারা মগলে। তার িলরানা 

পরীোর জনু নমুনা সংগ্রহ িলরলেন মজলা স্বাস্থু ন্ডবিাগ। ন্ডিলশালরর বাবা জানান, আমার মেলল িীঘচন্ডিন ধলর জন্ডিলস িুগন্ডেল। আমরা আলগ তা মটর পাইন্ডন। 

িলয়িন্ডিন আলগ মটর মপলয় আমরা স্থানীয় ন্ডর্ন্ডিৎসিলির পরামশচ ন্ডনলয় ওষুধ খাওয়ান্ডিলাম। রন্ডববার ন্ডবলিলল মস আলরা অসুস্থ হলয় পিলল তালি োকুরগাুঁ ও 

আধুন্ডনি সির হাসপাতালল ন্ডনলয়  াই। মসখালন িান্ডয়েপ্রাপ্ত ন্ডর্ন্ডিৎসি ও নাসচরা আমার মেলললি িাল িলর মিলখন্ডন। শ্বাসিে হললও তারা িলরানা 

সংক্রমলের িলয় অন্ডিলজন মিয়ন্ডন। ন্ডর্ন্ডিৎসায় গান্ডিলন্ডতর িারলেই তার মেললর মৃতুু হলয়লে বললও িান্ডব িলরন ন্ডতন্ডন। এমনন্ডি লাশ ন্ডনলয় আসার সময় 

হাসপাতাল িতৃচ পে ন্ডবন্ডিন্নিালব হয়রান্ডন িলরলে বললও জানান ন্ডতন্ডন। [িাললর িন্ঠ, ২০ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

গাইিান্ধা জেলা 

 

৫ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায় বন 

 

গাইবান্ধ্ার মগান্ডবেগলঞ্জ সন্ডিচ -জ্বলর আক্রান্ত হলয় ন্ডনজ বান্ডিলত মারা মগলেন এি বৃে (৭০)। মরাববার সিাল ১১টায় ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মারা  ান ন্ডতন্ডন। ২ এন্ডপ্রল 

নয়া ন্ডিগলন্ত 'মগান্ডবেগলঞ্জ সন্ডিচ -জ্বলর আক্রান্তলি মিে িলর িলরানা আতি' ন্ডশলরানালম তালি ন্ডনলয় এিটি খবর োপা হলয়ন্ডেল। এলািাবাসীরা জানায়, গত 

িলয়িন্ডিন ধলর সন্ডিচ -জ্বর সহ িলরানা উপসলগচ িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। স্থানীয় ইউন্ডপ সিসু হালরজুল ইসলাম জানান, এ ন্ডবষলয় গত দু’ন্ডতন ন্ডিন আলগ স্থানীয় 

প্রশাসন ও হাসপাতাল িতৃচ পলের সালর্থ ম াগাল াগ িরা হলয়লে। ন্ডিন্তু তালির পে মর্থলি মিালনা সািা মমললন্ডন। তার মৃতুুর পর মর্থলি ওই গ্রালম 

িলরানািাইরাস আতি আলরা মজারিার হলয়লে। মসানার্রলের পান্ডরবান্ডরি সূত্র জানায়, িলয়ি ন্ডিন আলগ গলায় বুার্থা ন্ডনলয় ওই বৃো পল্লী ন্ডর্ন্ডিৎসলির 

শরনাপন্ন হয়। স্থানীয় পল্লী ন্ডর্ন্ডিৎসি োঃ শন্ডিউল ইসলাম মলবু তালি ন্ডর্ন্ডিৎসা মিন। ন্ডিন্তু ন্ডর্ন্ডিৎসায় ন্ডতন্ডন িাল না হওয়ায় গত বৃহস্পন্ডতবার পন্ডরবালরর 

মলািজন জ্বর ও সন্ডিচ র ওষুধ ন্ডনলত ওই োোলরর বান্ডিলত  ায়। ন্ডিন্তু োোর তালিরলি উন্নত ন্ডর্ন্ডিৎসা মনয়ার পরামশচ মিন। [নয়া ন্ডিগন্ত, ৫ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

িবরিাল বিভাগ 

 

িবরিাল জেলা 

 

১ জম ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

বন্ডরশাললর বাবুগঞ্জ উপলজলায় িলরানার উপসগচ ন্ডনলয় জাহাঙ্গীর মহালসন (৫০) নালমর এি িৃষলির মৃতুু হলয়লে। আজ শুক্রবার মিাররালত তার মৃতুু 

হয়।বৃহস্পন্ডতবার সন্ধ্ুায় তালি উন্ডজরপুর উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয়  াওয়া হয়। ন্ডিন্তু মসখালন মিান িান্ডয়েরত ন্ডর্ন্ডিৎসি ন্ডেললা না বলল িান্ডব 

স্বজনলির। মৃত জাহাঙ্গীর উপলজলার িাহ্মেন্ডিয়া গ্রালমর মৃত আবদুল খাললি মাস্টালরর মেলল। শুক্রবার মিার মপ লন ৪টার ন্ডিলি ন্ডনজ বান্ডিলত তার মৃতুু হয়। 

ন্ডতন্ডন গত ৩ ন্ডিন ধলর প্রর্ি জ্বলরর সলঙ্গ পাতলা পায়খানা এবং শরীলরর ন্ডবন্ডিন্ন অংলশ বুার্থায় িুগন্ডেললন বলল প্রার্থন্ডমিিালব জানা মগলে। মরহুলমর স্বজন 

আবদুল হান্ডলম জানান, বান্ডিলত প্রর্ি জ্বর,ন্ডগুঁলট বুর্থা এবং পাতলা পায়খানা ন্ডনলয় জাহাঙ্গীলরর অবস্থার অবনন্ডত হলল বৃহস্পন্ডতবার সন্ধ্ুায় তালি উন্ডজরপুর 

উপলজলা স্বাস্থু িমলপ্ললি ন্ডনলয়  াওয়া হয়। তলব মসখালন োোর না র্থািায় রালতই তালি আবার বান্ডিলত ন্ডিন্ডরলয় আনা হলয়ন্ডেললা। বান্ডিলতই ন্ডবনা 

ন্ডর্ন্ডিৎসায় তার মৃতুু হয়। [নাগন্ডরি বাতচ া, ১ মম ২০২০] 

 

১৪ জম ২০২০ – িররানার জটস্ট হয়বন 

 

বন্ডরশাল মশলরবাংলা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর িলরানা ইউন্ডনলট ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় এি গৃহবধূর (২২) মৃতুুর অন্ডিল াগ উলেলে। ন্ডর্ন্ডিৎসিলির 

অবলহলায় গত বৃহস্পন্ডতবার রাত মসায়া ১১টার ন্ডিলি ওই গৃহবধূর মৃতুু হলয়লে বলল অন্ডিল াগ তার স্বজনলির। ওই গৃহবধূর বান্ডি মিালার র্রিুাশন 

উপলজলার র্র  মুনা গ্রালম। মশলরবাংলা মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর পন্ডরর্ালি ো. মমা. বান্ডির মহালসন জানান, িলরানার উপসগচ ন্ডনলয় গত ৯ মম ওই 

মরাগী হাসপাতালল িন্ডতচ  হন। পরন্ডিন বন্ডরশাল লুালব তার নমুনা পরীো হয়। ওই ন্ডিন ১০ মম রালত তার িলরানা ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি আলস। এরপরও অসুস্থ 

র্থািায় তালি িলরানা ওয়ালেচ র আইলসাললশলন মরলখ ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া হন্ডিল। দুই ন্ডিন আলগ ওই মরাগীর মপলট বুর্থা ও মপট িুললত শুরু িলর। গত 

বৃহস্পন্ডতবার ন্ডবিাল মর্থলি তার স্বালস্থুর অবনন্ডত হয়। রাত মসায়া ১১টার ন্ডিলি তার মৃতুু হয়। ন্ডতন্ডন মরাগী মৃতুুর ঘটনায় োোলরর অবলহলার অন্ডিল াগ 

অস্বীিার িলরন। [বাংলালিশ প্রন্ডতন্ডিন ১৫ মম ২০২০] 

 



 

িরগুনা জেলা 

 

২৭ এবিল ২০২০ – িররানা বিনা োনা যায়বন 

 

মসামবার মিালর মপ র শহলরর মিন্ডজসু্ক্ল সিি এলািার আইউব মুানশলনর বান্ডসো মগালাম সলরায়ার নানু্টর মেলল মাইনুর রহমান ন্ডনশাত (২৭) মারা  ান। 

স্বজনরা জানান, ন্ডনশাত িলয়িন্ডিন ধলর জ্বর ও শ্বাসিলে িুগন্ডেললন। মধুরালতর পর তীি শ্বাসিে মিখা ন্ডিলল ন্ডর্ন্ডিৎসিলির সলঙ্গ ম াগাল াগ িরা হয়। ন্ডিন্ত 

মিালনা ন্ডর্ন্ডিৎসি সািা মিনন্ডন। হাসপাতালল মনওয়ার জনু অুামু্বললন্সও পাওয়া  ায়ন্ডন। মিালর ওই  ুবলির মৃতুু হয়। [সমিাল ২৭ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

 

বসরলট বিভাগ 

 

বসরলট জেলা 

 

২৪ মািচ  ২০২০ – িররানা নয় 

 

ন্ডনয়ন্ডমত োয়ালাইন্ডসস িরালত হলতা ন্ডসললট নগরীর হাউন্ডজং এলস্টলটর বান্ডসো ন্ডগয়াস উন্ডিনলি (৬৫)। গত ১৫ মার্চ  োয়ালাইন্ডসলসর জনু তালি ন্ডসললট 

ন্ডিেন্ডন িাউলিশন হাসপাতালল মনয়া হয়। মস সময় ন্ডিেুটা শ্বাসিলে িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। এিন্ডিন আলগ তার মেলল  ুেরাজু মর্থলি এলসলে শুলন 

োয়ালাইন্ডসস না িলর তালি বান্ডিলত র্থািার পরামশচ মিন ন্ডর্ন্ডিৎসিরা। পলর ন্ডসলললটর আলরা িলয়িটি হাসপাতালল োয়ালাইন্ডসলসর মর্ো িলরও বুর্থচ হন 

ন্ডগয়াস উন্ডিলনর স্বজলনরা। ন্ডর্ন্ডিৎসা না মপলয় ২৪ মার্চ  মৃতুু হয় তার। [বন্ডেি বাতচ া, ৩ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

১৫ এবিল ২০২০ -- িররানা 

 

এি সপ্তাহ আলগ, গত ৮ এন্ডপ্রল,  খন মিান্ডিে-১৯ আক্রান্ত ো. মমা. মঈন উন্ডিনলি ন্ডসললট মর্থলি ঢািায় মরিার িরা হয়, তখন প্রশ্ন ওলে মিলনা তালি 

ন্ডসলললটর ইনলটনন্ডসি মিয়ার ইউন্ডনলট (আইন্ডসইউ) িন্ডতচ  িরা হললা না। নান্ডি ন্ডসলললটর আইন্ডসইউ সর্ল নয়। মস রালতই জরুন্ডর এিটি সংবাি সলম্মললন 

ন্ডবষয়টি ন্ডনলয় এিটি বুাখুা মিয় ন্ডসললট এমএন্ডজ ওসমানী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাল িতৃচ পে। ন্ডিন্তু বুধবার ঢািার কুন্ডমচলটালা মজনালরল হাসপাতালল 

তার মৃতুুর পর ন্ডবষয়টি ন্ডনলয় আবালরা আললার্না শুরু হলয়লে। ো. মঈন ন্ডসললট এমএন্ডজ ওসমানী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতাললর মমন্ডেন্ডসন ন্ডবিালগর 

সহিারী অধুাপি এবং এখন প চন্ত মিলশ মিান্ডিে-১৯ এ আক্রান্ত হলয় মৃতুুবরে িরা এিমাত্র োোর। গত ৫ এন্ডপ্রল তার িলরানা শনাে হয় এবং ৭ এন্ডপ্রল 

তালি ন্ডসললট শহীি শামসুন্ডিন আহমি হাসপাতালল স্থান্ডপত িলরানা আইলসাললশন মসন্টালর িন্ডতচ  িরা হয়। এই হাসপাতালটি ওসমানী হাসপাতাললর অধীন 

এিটি ১০০ শ ুা ন্ডবন্ডশে হাসপাতাল এবং িলরানা আইলসাললশন মসন্টার ন্ডহলসলব মঘাষোর পর এিটি দুই শ ুার আইন্ডসইউ ইউন্ডনট এখালন স্থাপন িরা 

হলয়লে। হাসপাতালটির আবান্ডসি মমন্ডেলিল অন্ডিসার ো. সুশান্ত কুমার মহাপাত্র বললন, ‘ো. মঈন উন্ডিলনর শারীন্ডরি অবস্থা আইন্ডসইউলত রাখার মলতা 

খারাপ ন্ডেল না। অন্ডিলজন সালপাটচ  মিওয়ার পর তার অবস্থা স্বািান্ডবিই ন্ডেল। ম লহতু এখানিার আইন্ডসইউ নতুন, আর ওসমানী মমন্ডেলিললর আইন্ডসইউ 

অলনিন্ডিন ধলর সর্ল; তাই ন্ডতন্ডন প্রর্থলম মসখালন ম লত র্ান। ন্ডিন্তু মসখালন তালি িন্ডতচ  না িরলত পারায় ন্ডতন্ডন ঢািায় ম লত র্ান।’ ওসমানী হাসপাতাললর 

আইন্ডসইউলত মিলনা তালি িন্ডতচ  িরা  ায়ন্ডন, এ বুাপালর হাসপাতাললর উপপন্ডরর্ালি ো. ন্ডহমাংশু লাল রায় বললন, ‘িলরানা আক্রান্তলির ন্ডর্ন্ডিৎসায় 

আলািা ইউন্ডনট িরার ন্ডনলিচ শনা র্থািায় আমরা পুলরা শামসুন্ডিন হাসপাতাললি িলরানা আইলসাললশন মসন্টার ন্ডহলসলব মঘাষো িন্ডর,  ালত মূল মমন্ডেলিল 

িললজ হাসপাতালটি িলরানামুে রাখা  ায়।’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘ম লহতু ওসমানী মমন্ডেলিললর আইন্ডসইউলত সব ধরলের মরাগী আলেন, তাই এখালন ো. 

মঈনলি িন্ডতচ  িরা  ায়ন্ডন। পলর ন্ডতন্ডন ঢািায় ম লত র্াইলল আমরা িতৃচ পলের সলঙ্গ ির্থা বলল তালি ঢািায় মরিার িন্ডর। সরিান্ডর আইন্ডসইউ অুামু্বললন্স না 

র্থািায় ন্ডতন্ডন মবসরিান্ডর এিটি আইন্ডসইউ অুামু্বলললন্সর বুবস্থা িলর ঢািায়  ান। ওনালি আইন্ডসইউলত িন্ডতচ র বুাপালর মিালনা বুন্ডেগত ন্ডিেু ন্ডেল না, আর 

ওনার মৃতুুলত আমরাও মশািাহত।’ ন্ডসললট স্বাস্থু ন্ডবিালগর সহিারী পন্ডরর্ালি (মরাগ ন্ডনয়ন্ত্রে) ো. আন্ডনসুর রহমান বললন, ‘শামসুন্ডিন হাসপাতালটি মূলত 

সির হাসপাতাল ন্ডেল। আর এটিই মিলশ এিমাত্র সির হাসপাতাল  া স্বাস্থু ন্ডবিালগর অধীলন নয়, বরং ওসমানী মমন্ডেলিল িলললজর অধীলন। ম লহতু 

হাসপাতালটির পন্ডরর্াললির হালত দুটি হাসপাতাল ন্ডেল, ন্ডতন্ডন শামসুন্ডিন হাসপাতাললি িলরানা মসন্টার ন্ডহলসলব ন্ডনবচান্ডর্ত িলরন।’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘উন্ডন 

মর্লয়লেন মূল হাসপাতাললর স্বািান্ডবি ন্ডর্ন্ডিৎসা বজায় মরলখ িলরানা মরাগীলির পৃর্থিিালব ন্ডর্ন্ডিৎসা িরলত। আর এ িারলেই ো. মঈনলি ওসমানী 

মমন্ডেলিল িলললজর আইন্ডসইউলত িন্ডতচ  িরা হয়ন্ডন।’ এরই মলধু শামসুন্ডিন হাসপাতালল আরও নয়টি আইন্ডসইউ মবে ও নয়টি মিন্ডন্টললটর আনা হলয়লে 

এবং বিমালপর এিটি আইন্ডসইউ ইউন্ডনট স্থাপলনর িাজ র্ললে বললও জানান ন্ডতন্ডন। তলব হাসপাতাল ও প্রশাসন্ডনি িমচিতচ ালির এ বেলবুর পলরও ো. 

মঈলনর সহিমী ও অনুানু োোরলির িান্ডব, িতৃচ পে র্াইলল ওসমানী মমন্ডেলিললর আইন্ডসইউলত ন্ডর্ন্ডিৎসা মিওয়া ম লতা তালি। মমন্ডেলিল িললজটির 



 

মমন্ডেন্ডসন ন্ডবিালগর প্রধান ও অধুাপি আ.ি.ম. নাজমুল ইসলাম বললন, ‘ো. মঈলনর মৃতুুলত আমরা মমচাহত। এটা এিটা মহামান্ডর, সবাই ঝুুঁ ন্ডিলত রলয়লেন। 

আর  ারা স্বাস্থুলসবায় ন্ডনলয়ান্ডজত তালির ঝুুঁ ন্ডি সবলর্লয় মবন্ডশ। আইন্ডসইউ মালন,  খন ম খালন ম টা প্রলয়াজন মসটা মিওয়া। আমার মলত, ন্ডসলললট ম লহতু 

ওসমানী মমন্ডেলিল িললজ হাসপাতালল এিটা প্রন্ডতন্ডষ্ঠত আইন্ডসইউ ইউন্ডনট আলে, আর মিান্ডিে-১৯ ম লহতু এিটা জরুন্ডর অবস্থা, তাই উন্ডর্ত ন্ডেল 

হাসপাতাললর আইন্ডসইউটিলিই মিান্ডিে-১৯ মরাগীলির জনু মেন্ডেলিলটে িরা।’ ন্ডতন্ডন বললন, ‘আইন্ডসইউ মতা ন্ডক্রটিিুাল মপলশন্টলির জনু। ন্ডসলললট 

আইন্ডসইউ র্থািা অবস্থায় এিজন োোরলি, বা মহািনা মিালনা এিজন সাধারে মরাগীলি বা এিটা ন্ডক্রটিিুাল মপলশন্টলি, এখালন িন্ডতচ  িরা হললা না। 

এটাই বুর্থা ও দুঃখ।’ ন্ডতন্ডন আরও বললন, ‘ো. মঈন ন্ডসললট আইন্ডসইউলত র্থািলল, আমরা মলন হয় ওিারিাম িরলত পারতাম এই ন্ডেন্ডজজটা।’ [মেইন্ডল 

স্টার বাংলা, ১৬ এন্ডপ্রল ২০২০] 

 

জমৌলভীিাোর জেলা 

 

১ জম ২০২০ – িররানা নয় 

 

ন্ডসলললট িলরানার উপসগচ ন্ডনলয় মারা মগললন ইমন আহমি নালম এি পুন্ডলশ সিসু। তাুঁ র অবস্থার অবনন্ডত হলল প্রর্থলম মম লিীবাজার ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতালল 

ন্ডনলয় মগললও ন্ডর্ন্ডিৎসা না পাওয়ার অন্ডিল াগ িলরন স্বজনরা। শুক্রবার রালত ন্ডসললট এমএন্ডজ ওসমানী মমন্ডেিুাল িললজ হাসপাতালল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় 

ন্ডতন্ডন মারা  ান। ন্ডনহত পুন্ডলশ সিসু ইমন মম লিীবাজার মজলার সির উপলজলার ওন্ডলপুর গ্রালমর বান্ডসো। ন্ডতন্ডন ২০১৮ সালল বাংলালিশ পুন্ডললশ ম াগিান 

িলরন। ওসমানী মমন্ডেিুাল িললজ হাসপাতাললর উপ-পন্ডরর্ালি ন্ডহমাংশু লাল রায় এ ন্ডবষলয় গেমাধুমলি বললন, ইমন জ্বর, সন্ডিচ , িান্ডশলত আক্রান্ত ন্ডেললন। 

তলব িলরানা আক্রান্ত ন্ডেললন বলা  ালি না। মিননা, ঢািায় মটস্ট িরালনার পর তার নমুনা ন্ডরলপাটচ  মনলগটিি আলস। ইমন নারায়েগঞ্জ ন্ডশল্প পুন্ডললশর 

িনলস্টবল পলি িমচরত ন্ডেললন। মসখালন জ্বর, সন্ডিচ , িান্ডশলত আক্রান্ত হলল তালি মহাম মিায়ালরন্ডন্টলন বান্ডিলত পাোলনা হয়। ন্ডিন্তু গত ২৭ এন্ডপ্রল তার 

অবস্থার অবনন্ডত হলল প্রর্থলম মম লিীবাজার ন্ডবন্ডিন্ন হাসপাতালল ন্ডনলয় মগললও ন্ডর্ন্ডিৎসা না পাওয়ার অন্ডিল াগ িলরন স্বজনরা। পলর ওসমানী মমন্ডেিুাল 

িললজ হাসপাতালল মনওয়া হলল ন্ডর্ন্ডিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রালত তার মৃতুু হয়। [ইনন্ডিলাব, ২ মম ২০২০] 

 

সযনামগঞ্জ জেলা 

 

৫ এবিল ২০২০ – িররানা নয় 

অবলশলষ ন্ডবনা ন্ডর্ন্ডিৎসায় মৃতুুবরে িলরলেন সুনামগলঞ্জর ধমচপাশা উপলজলার বংশীকুিা উির ইউন্ডনয়লনর সাউিপািা গ্রালমর বীর মুন্ডেল াো আলী 

উসমান (৭৮)। িীঘচন্ডিন ধলর িুান্সার, হাপান্ডনসহ নানান জটিল মরালগ িুগন্ডেললন ন্ডতন্ডন। আলবিন িলরও পানন্ডন সরিান্ডর ন্ডর্ন্ডিৎসা সহায়তা। ন্ডর্ন্ডিৎসালসবায় 

এন্ডগলয় আলসনন্ডন সমালজর ধনবাসহ ন্ডবলবিবান মানুষ। িলল মরাববার দুপুর মিিটায় ন্ডনজ বান্ডিলত ধুুঁলি ধুুঁলি স্বাধীন বাংলাসহ পৃন্ডর্থবীর মায়া তুাগ িলরলেন 

এিািলরর ওই বীর মুন্ডেল াো। মুন্ডেল াো আলী উসমান অন্ডববান্ডহত জীবলন তাুঁ র এি িান্ডতজালি ন্ডনলজর মেললর মলতা লালন িলরলেন। অসুস্থু হওয়ার 

পর ঢািা বেবুান্ডধ হাসপাতালল ৬ মাস ন্ডর্ন্ডিৎসা ন্ডনলয় অর্থচািালব বের খালনি আলগ ন্ডতন্ডন বান্ডি ন্ডিলর এসন্ডেললন। আন্ডর্থচি সংিলটর িারলে আর 

ন্ডর্ন্ডিৎসালসবা ন্ডনলত পারন্ডেললন না ন্ডতন্ডন। তাই সরিান্ডর সহায়তার জনু মগল ১৬ মার্চ  উপলজলা ন্ডনবচাহী িমচিতচ ার িালে ন্ডতন্ডন ন্ডলন্ডখতিালব আলবিন 

িলরন্ডেললন। এ বুাপালর প্রলয়াজনীয় বুবস্থা গ্রহলের জনু উপলজলা সমাজলসবা িমচিতচ ালি ন্ডনলিচ শ ন্ডিলয়ন্ডেললন ইউএনও। ন্ডিন্তু িলািল শূনু। [মিন্ডনি 

সুনামগলঞ্জর খবর, ৫ এন্ডপ্রল ২০২০] 
 


