কেরানায় দশ মােসই পৃিথবী ছাড়া
১২ লাখ মানুষ
িবশ্ব েডস্ক : ৈবশ্িবক মহামাির কেরানারাঘােত মাত্র দশ মােসই
পৃিথবী ছাড়া প্রায় ১২ লাখ মানুষ। এর মধ্েয গত একিদেনই মৃত্যু
হেয়েছ সােড় ছয় হাজার। সময় যত গড়াচ্েছ অবস্থা আরও েশাচনীয় হেয়
উঠেছ। একইসঙ্েগ নতুন কের েপৗেন ৫ লাখ মানুেষর কেরানা শনাক্ত
হেয়েছ। এেত কের আক্রান্েতর সংখ্যা ৪ েকািট ৬৩ লাখ ছািড়েয় েগেছ।
যার অিধকাংশই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রািজল ও রািশয়ার
নাগিরক।

িবশ্বখ্যাত জিরপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডওিমটােরর তথ্যানুযায়ী, গত ২৪
ঘণ্টায় িবশ্েব কেরানা শনাক্ত হেয়েছ ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২০১ জেনর
েদেহ। এ িনেয় আক্রান্েতর সংখ্যা েবেড় দাঁিড়েয়েছ ৪ েকািট ৬৩ লাখ
৬৭ হাজার ৪৭৩ জেন। নতুন কের ৬ হাজার ৪৮৮ জন মারা যাওয়ায় মৃেতর
সংখ্যা েবেড় ১১ লাখ ৯৯ হাজার ৭২৭ জেন েঠেকেছ।

আক্রান্তেদর মধ্েয এখন পর্যন্ত সুস্থতা লাভ কেরেছন ৩ েকািট ৩৪
লাখ ৭৯ হাজােরর েবিশ ভুক্তেভাগী। এর মধ্েয গত একিদেনই েবঁেচ
িফেরেছন ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮৩০ জন েরাগী।

গত বছেরর িডেসম্বের চীন েথেক সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর িবশ্বব্যাপী
এ পর্যন্ত ১৮৯িট েদেশ ছিড়েয়েছ প্রাণঘাতী কেরানাভাইরাস। গত ১১
মার্চ কেরানাভাইরাস সংকটেক মহামাির েঘাষণা কের িবশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থা (ডব্িলউএইচও)।

এর মধ্েয মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সবকিট অঙ্গরাজ্েযই দীর্ঘ হেয়
চেলেছ কেরানা েরাগীর সংখ্যা। েদশিটেত এখন পর্যন্ত আক্রান্ত
হেয়েছন ৯৪ লাখ ২ হাজার ৫৯০ জন। এর মধ্েয মৃত্যু হেয়েছ ২ লাখ ৩৬
হাজার ৭২ জেনর।

সংক্রমেণর হাের দ্িবতীয় অবস্থােন থাকা ভারেত এখন পর্যন্ত
আক্রান্ত হেয়েছন প্রায় ৮১ লাখ ৮২ হাজার ৮৮১ জন এবং মৃত্যু হেয়েছ
এক লাখ ১২২ হাজার ১৪৯ জেনর।

প্রাণহািনেত দ্িবতীয় সর্েবাচ্চ ও সংক্রমেণ িতেন থাকা ব্রািজেল
এখন পর্যন্ত কেরানার িশকার ৫৫ লাখ ৩৫ হাজার ৬০৫ জন মানুষ। মৃত্যু
হেয়েছ এক লাখ ৫৯ হাজার ৯০২ জেনর।

চাের থাকা রািশয়ায় এখন পর্যন্ত কেরানার ভুক্তেভাগী ১৬ লাখ ১৮
হাজােরর েবিশ মানুষ। এর মধ্েয প্রাণ হািরেয়েছন ২৭ হাজার ৯৯০ জন।

ফ্রান্েস এখন পর্যন্ত কেরানা হানা িদেয়েছ প্রায় ১৩ লাখ ৬৮ হাজার
মানুেষর েদেহ। এর মধ্েয প্রাণ ঝেরেছ ৩৬ হাজার ৭৮৮ জেনর।
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েবেড় ১২ লাখ ৬৫ হাজার ছুঁেত চেলেছ। প্রাণহািন ঘেটেছ ৩৫ হাজার ৮৭৮
জেনর।

দ্িবতীয় তরঙ্েগ মহামাির গিত বাড়েছ যুক্তরাজ্েযও। প্রিত নয় িদেন
েসখােন আক্রান্েতর সংখ্যা দ্িবগুণ হচ্েছ বেল জািনেয়েছ েদশিটর
স্বাস্থ্য িবভাগ। এমতাবস্থায় আগামী একমাস নতুন কের লকডাউন েঘাষণা
কেরেছ েদশিটর সরকার।

এিদেক, বাংলােদেশর স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর তথ্য অনুযায়ী গতকাল
শিনবার পর্যন্ত আক্রান্ত হেয়েছন ৪ লাখ ৭ হাজার ৬৮৪ জন। এর মধ্েয
৩ লাখ ২৪ হাজার ১৪৫ জন সুস্থতা লাভ করেলও প্রাণহািন ঘেটেছ ৫
হাজার ৯২৩ জেনর।

