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পুিলশ

পুিলশ সদর দপ্তেরর তথ্যানুযায়ী, গত ৮ এপ্িরল েথেক অক্েটাবর
পর্যন্ত েমাট ১৫ হাজার ১৫০ জন সদস্য কেরানায় আক্রান্ত হেয়েছ।
সুস্থ হেয়েছ ১৪ হাজার ৪৫৪ জন। মৃত্যু হেয়েছ ৭৪ জেনর। সংক্রমেণর
সংখ্যার িবচাের জুন মােস সর্েবাচ্চ ৪ হাজার ৮৯৭ জন পুিলশ সদস্য
আক্রান্ত হেয়েছ। সর্েবাচ্চ সংখ্যক ২৫ জেনর মৃত্যুও হেয়েছ এ মােস।
আর সর্বিনম্ন আক্রান্ত ও মৃত্যু হেয়েছ অক্েটাবর মােস। মাত্র ১
জেনর মৃত্যু হেয়েছ অক্েটাবের। আর সর্েবাচ্চ ৪ হাজার ৮০৪ জন সুস্থ
হেয়েছ জুলাই মােস। তথ্যানুযায়ী, গত এপ্িরল মােস কেরানায় আক্রান্ত
হয় ৬১১ জন পুিলশ সদস্য। এ সমেয় সুস্থ হেয়েছ ২৮ জন। আর মৃত্যু
হেয়েছ ৩ জন পুিলশ সদস্েযর। এরপেরই জ্যািমিতক হাের বাড়েত থােক
আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এরই ধারাবািহকতায় েম মােস ৩ হাজার
৭৪৩ জন আক্রান্ত, ১ হাজার ৯২১ জন সুস্থ ও ১৩ জেনর মৃত্যু হেয়েছ।
জুেন ৪ হাজার ৮৯৭ জন আক্রান্ত, ৩ হাজার ৬৯৯ জন সুস্থ ও ২৫ জেনর
মৃত্যু হেয়েছ। জুলাই েথেক আক্রান্ত ও মৃত্যু কমেত শুরু কের।

জুলাইেয় ৩ হাজার ৫৬০ জন আক্রান্ত, ৪ হাজার ৮০৪ জন সুস্থ ও ২০
জেনর মৃত্যু হেয়েছ। আগস্েট ১ হাজার ৭৩৪ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ৭৫৯
জন সুস্থ ও ৯ জেনর মৃত্যু হেয়েছ। েসপ্েটম্বের ৬০৫ জন আক্রান্ত, ১
হাজার ২৪৩ জন সুস্থ ও ৩ জেনর মৃত্যু হেয়েছ। অক্েটাবের মাত্র ১
জেনর মৃত্যু হেয়েছ।

আনসার ও িভিডিপ সদর দপ্তেরর তথ্যানুযায়ী, গত ১৯ অক্েটাবর পর্যন্ত
আনসার ও প্রিতরক্ষা বািহনীর েমাট ১ হাজার ২৭১ জন আক্রান্ত হেয়েছ।
সুস্থ হেয়েছ ১ হাজার ১৬ জন। আর মৃত্যু হেয়েছ ১২ জেনর। গত কেয়কিদন
ধের নতুন কের আক্রান্ত না হওয়ায় সংক্রমণ প্রায় শূন্েযর েকাটায়
েনেম েগেছ। তথ্য িবশ্েলষণ কের েদখা যায়, জুন মােস সর্েবাচ্চ
সংখ্যক আক্রান্ত ও মৃত্যু হেয়েছ। এরপের পর্যায়ক্রেম কেম েগেছ
সংক্রমেণর হার। ফায়ার সার্িভস এন্ড িসিভল িডেফন্স অিধদপ্তেরর
তথ্যানুযায়ী, ২০ অক্েটাবর পর্যন্ত বািহনীিটর েমাট ২৮৫ জন

আক্রান্ত হেয়েছ। এরমধ্েয শুধু ১ জন িচিকৎসাধীন রেয়েছ। বািকরা
সবাই
সুস্থ।
এ
বািহনীেত
েকােনা
প্রাণহািনর
ঘটনা
ঘেটিন।
আক্রান্েতর গ্রাফ েদখেল েদখা যায়, এপ্িরল মােস মাত্র ৫
ফায়ারম্যান আক্রান্ত হেলও েম মােস সর্েবাচ্চ সংখ্যক ১১৫ জন সদস্য
কেরানা আক্রান্ত হয়। জুন মােস ৮১ জন আক্রান্ত হেলও এরপর েথেক
পর্যায়ক্রেম কেম আেস আক্রান্েতর সংখ্যা। জুলাইেয় ৫০, আগস্েট ৩০,
েসপ্েটম্বের ৩ জন এবং অক্েটাবের মাত্র ১ জন আক্রান্ত হেয়েছ।

সদস্যেদর কেরানা সংক্রমেণর িবষেয় জানেত চাইেল পুিলশ সদর দপ্তেরর
এআইিজ (িমিডয়া) েসােহল রানা েভােরর কাগজেক বেলন, কেরানা আক্রান্ত
পুিলশ সদস্যেদর িচিকৎসায় রাজারবােগ েকন্দ্রীয় পুিলশ হাসপাতালসহ
ঢাকায় উন্নত িচিকৎসার ব্যবস্থা করা হেয়েছ। এর ফেল কেরানা
আক্রান্ত পুিলশ সদস্যরা দ্রুত সুস্থ হেয় উঠেছন। িবভাগীয় পুিলশ
হাসপাতালসমূেহ ঢাকার একই িচিকৎসা প্রেটাকেল কেরানা আক্রান্ত
পুিলশ সদস্যেদর িচিকৎসা করা হচ্েছ। মূলত আইিজিপর েনতৃত্েব কেরানা
আক্রান্ত পুিলশ সদস্যেদর উন্নত িচিকৎসার ব্যবস্থা েনয়ায় পুিলেশ
মৃত্যুর হার হ্রাস েপেয়েছ। এ ছাড়া, পুিলশ সদস্যরা যােত কেরানায়
সংক্রিমত সংক্রমণ না হয়, েস জন্য মাঠ পর্যায়সহ সব পর্যােয়র পুিলশ
সদস্যেদর প্রেয়াজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী েদয়া হেয়েছ। পুিলশ সদস্যেদর
েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ােনার জন্য িভটািমন িড.িস. িজংক
ট্যাবেলটসহ অন্যান্য ওষুধ সরবরাহ করা হেয়েছ।
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কর্মকর্তা েমা. রায়হান বেলন, সারােদেশ কেরানা মহামাির শুরু হওয়ার
পরই আশঙ্কা করা হচ্িছল ফায়ার সার্িভেসও আঘাত আনেত পাের এিট। এরই
অংশ িহেসেব মহাপিরচালেকর িনর্েদেশ পূর্বাচেল কেরানা েরাগীেদর
িচিকৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও েদেশর িবিভন্ন স্থােন
আইেসােলশন েসন্টার ও আক্রান্তেদর উন্নত িচিকৎসার ব্যবস্থা করা
এবং কেরানা প্রিতেরােধ সামগ্িরক সুরক্ষা ব্যবস্থা করায় সংক্রমণ
বর্তমােন শূন্েযর েকাটায় েনেম েগেছ।

