িবশ্েব কেরানা আক্রান্ত ছাড়াল
৩ েকািট ৮৩ লাখ
ৈবশ্িবক মহামাির কেরানাভাইরােস আক্রান্েতর সংখ্যা ৩ েকািট ৮৩ লাখ
৫৩ হাজার ছািড়েয়েছ। আর এ মহামািরেত আক্রান্ত হেয় িবশ্েব মৃেতর
সংখ্যা ছািড়েয়েছ ১০ লাখ ৯০ হাজার।

কেরানাভাইরােস আক্রান্তেদর সংখ্যা ও প্রাণহািনর পিরসংখ্যান রাখা
ওেয়বসাইট ওয়ার্ল্ডওিমটােরর তথ্যানুযায়ী, বুধবার (১৪ অক্েটাবর)
সকাল পর্যন্ত িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশ কেরানাভাইরােস আক্রান্ত হেয়
মৃত্যু হেয়েছ ১০ লাখ ৯০ হাজার ৭৫৬ জেনর এবং আক্রান্েতর সংখ্যা
দাঁিড়েয়েছ ৩ েকািট ৮৩ লাখ ৫৩ হাজার ৮৪৬ জন। এর মধ্েয সুস্থ হেয়
বািড় িফেরেছন ২ েকািট ৮৮ লাখ ৪৬ হাজার ৫৮৭ জন।

িবশ্েব এখন পর্যন্ত কেরানায় আক্রান্ত হেয় সবেচেয় েবিশ মৃত্যু
হেয়েছ যুক্তরাষ্ট্ের, ২ লাখ ২০ হাজার ৮৭৩ জন। িবশ্েব সর্েবাচ্চ
আক্রান্েতর সংখ্যাও এই েদশিটেত। এ িনেয় ৮০ লাখ ৯০ হাজার ২৫৩ জন
এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হেয়েছন।

কেরানা আক্রান্েতর সংখ্যায় দ্িবতীয় এবং মৃেতর সংখ্যায় তৃতীয়
অবস্থােন আেছ ভারত। েদশিটেত এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হেয়েছন ৭২ লাখ
৩৭ হাজার ৮২ জন। এখন পর্যন্ত েদশিটেত কেরানায় আক্রান্ত হেয় মারা
েগেছন ১ লাখ ১০ হাজার ৬১৭ জন।

কেরানা আক্রান্েতর সংখ্যায় তৃতীয় এবং মৃেতর সংখ্যায় দ্িবতীয়
অবস্থােন আেছ ব্রািজল। েদশিটেত এখন পর্যন্ত এ ভাইরােস আক্রান্ত
হেয়েছন ৫১ লাখ ১৪ হাজার ৮২৩ জন। এখন পর্যন্ত েদশিটেত কেরানায়
আক্রান্ত হেয় মারা েগেছন ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৩ জন।

কেরানায় মৃেতর িদক েথেক চতুর্থ অবস্থােন েমক্িসেকা। েদশিটেত এখন
পর্যন্ত এ ভাইরােস আক্রান্ত হেয় মারা েগেছন ৮৪ হাজার ৪২০ জন। আর
এ পর্যন্ত েদশিটেত আক্রান্ত হেয়েছ ৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৪০ জন।

আক্রান্েতর িদক েথেক চতুর্থ অবস্থােন আেছ রািশয়া। েদশিটেত এখন
পর্যন্ত আক্রান্ত হেয়েছ ১৩ লাখ ২৬ হাজার ১৭৮ জন। আর মৃেতর সংখ্যা
২২ হাজার ৯৯৬ জন।

সুস্থতার িদক েথেক প্রথম অবস্থােন উেঠ এেসেছ ভারত (৬২ লাখ ৯৮
হাজার ৭০৫ জন), দ্িবতীয় অবস্থােন আেছ যুক্তরাষ্ট্র (৫২ লাখ ২৬
হাজার ৪২৭ জন) এবং তৃতীয় অবস্থােন আেছ ব্রািজল (৪৫ লাখ ২৬ হাজার
৯৭৫ জন)।

গত বছেরর িডেসম্বেরর েশষ িদেক চীেনর হুেবই প্রেদেশর উহান েথেক
কেরানাভাইরাস সংক্রমণ শুরু হয়। এখন পর্যন্ত বাংলােদশসহ িবশ্েবর
২১৫িট েদেশ ও অঞ্চেল ছিড়েয় পেড়েছ েকািভড-১৯।

