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পাবনায় হাসপাতাল ও বািড় লকডাউন
পাবনা প্রিতিনিধ : এলাকাবাসীর িবক্েষােভর মুেখ পাবনা েপৗর এলাকার
শালগািড়য়া মহল্লার হাসপাতাল সড়েকর িপিডিস হাসপাতাল লকডাউন কেরেছ
েপৗরসভা ও উপেজলা প্রশাসন।

েসই সােথ িপিডিস হাসপাতােলর সত্বািধকারী িশশু েরাগ িবেশষজ্ঞ
অবসরপ্রাপ্ত িচিকৎসক ক্যাপ্েটন আিনসুর রহমােনর বসত বািড়ও লকডাউন
করা হেয়েছ।

বৃহস্পিতবার (২৫ জুন) িবকােল এলাকাবাসীর িবক্েষােভর মুেখ েজলা
স্বাস্থ্য িবভােগর িনর্েদেশ ওই প্রিতষ্ঠান ও বািড় লকডাউন করা হয়।

স্থানীয়েদর অিভেযাগ, িতন েথেক চার িদন আেগ ক্িলিনক সূত্ের খবর
ছিড়েয় পেড়, ডা. আিনসুর রহমান কেরানা পিজিটভ হেয়েছন।

িকন্তু পিজিটভ েরজাল্ট আসার আেগ
েচম্বাের িনয়িমত েরাগী েদেখেছন।

এবং

পের

িতিন

িনজ

বািড়েত

এই খবেরর পের স্থানীয়রা দুপুের ওই ক্িলিনক এবং েচম্বার বন্েধর
জন্য িবক্েষাভ কের। পের েজলা স্বাস্থ্য িবভােগর িনর্েদেশ উপেজলা
প্রশাসন ও েপৗরসভা তার বািড় ও প্রিতষ্ঠান লকডাউন কের লাল পতাকা
টািনেয় িদেয় যায়।

তেব সকােল ওই প্রিতষ্ঠােনর সামেন অবস্থান িনেল েদখা যায়, েগেট
থাকা কর্তব্যরত িসিকউিরট গার্ড বািড়র মূল ফটক খুেল েভতর েথেক
মানুষ বাইের েবর করেছন আবার েভতের প্রেবশ করাচ্েছন।

লকডাউন িবষেয় েগট িসিকউিরিট বেলন, গতকাল
আর বািড় লকডাউন হেয়েছ। আমার তখন িডউিট িছল
পালন করিছ। বর্তমােন িতনজন েরাগী ভর্িত
যাচ্েছন িনেজেদর বািড়েত। আর রােত ক্িলিনেক
যারা িছেলন তারা সকােল চেল েগেছন।

িবেকল েথেক প্রিতষ্ঠান
না। সকােল এেস দািয়ত্ব
আেছন। তারা সকােল চেল
েরাগীর েসবার দািয়ত্েব

আগামী শিনবার (২৭ জুন) পর্যন্ত প্রিতষ্ঠান বন্ধ থাকেব বেল জানান
িতিন।

কেরানা পিজিটভ জানার পেরও েচম্বাের েরাগীর ব্যবস্থাপত্র েদওয়ার
িবষেয় ডা. আিনসুর রহমােনর কােছ জানেত চাইেল িতিন বেলন, চলিত
মােসর ২০ তািরখ (শিনবার) আিমসহ আমার স্ত্রী ও অিফস সহকারী
িতনজেনর কেরানা পরীক্ষা করেত েদওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) রােত িসিভল সার্জন েফােন আমােক জানান, িতনজেনর
মধ্েয আমার কেরানা পিজিটভ এেসেছ। আমার েকােনা শারীিরক সমস্যা
েনই। আিম এই পরীক্ষার আগ েথেক েরাগী েদখা বন্ধ কেরিছ।

যারা বলেছ আিম কেরানা িনেয় েরাগী েদেখিছ তারা িমথ্যা বলেছ। আমার
প্রিতষ্ঠােনর প্রিত ঈর্ষান্িবত হেয় ষড়যন্ত্র করেছ। আিম ওই সংবাদ
েশানার পর েথেক আর বাইের েবর হয়িন।

উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা জয়নাল আেবিদন বেলন, প্রশাসন এবং
েপৗরসভা েযৗথভােব ওই বািড়েত িগেয় লাল পতাকা টািনেয় লকডাউন কেরেছ।
স্থানীয় জনপ্রিতিনিধেদর নজরদারী করার জন্য িনর্েদশনা েদওয়া
হেয়েছ।

পাবনা িসিভল সার্জন ডা. েমেহদী ইকবাল জানান, স্থানীয়েদর মাধ্যেম
আমরা জানেত পাির, িতিন কেরানা পিজিটভ হেয়ও েরাগী েদখেছন। িসিভল
সার্জন বেলন, বৃহস্পিতবার ওই বািড় ও প্রিতষ্ঠান লকডাউন করার
িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ ।

কেরানা পিজিটভ হেয়ও ব্যবস্থাপত্র িদেয়েছন িকনা জানেত চাইেল িতিন
বেলন, িবষয়িট আিম শুেনিছ। তদন্ত চলেছ। সত্য হেল তার িবরুদ্েধ
ব্যবস্থা েনওয়া হেব।

