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বেলেছন,২০২৩ সােলর মধ্েয সারােদশ উচ্চগিতর ব্রডব্যান্ড ইন্টারেনট
সংেযােগর আওতায় আসেব।
বৃহস্পিতবার (১ েসপ্েটম্বর) েনত্রেকাণা পাবিলক হেল, বন্যায়
ক্ষিতগ্রস্তেদর মধ্েয জরুির খাদ্য সামগ্রী িবতরণকােল মন্ত্রী এ
কথা বেলন। বাংলােদশ েরড ক্িরেসন্ট েসাসাইিট েনত্রেকাণা েজলা
ইউিনট এই অনুষ্ঠােনর আেয়াজন কের।
েটিলেযাগােযাগমন্ত্রী বেলন, “এক
সংেযাগ পর্যাপ্ত িছল না। আমরা
নতুন প্রজন্মেক িডিজটাল দক্ষতা
িবিনর্মাণ ত্বরান্িবত করা সম্ভব

সময় েটিলেযাগােযাগ ও ইন্টারেনট
েস িবষয়িট সমাধান কেরিছ। এছাড়া
িদেত না পারেল, উন্নত বাংলােদশ
হেব না।

েমাস্তাফা
জব্বার
বেলন,
“িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনর্মােণর
ধারাবািহকতায় বাংলােদেশর জীবনযাত্রা পাল্েট েগেছ। েয গ্রােম েথেক
একিদন হাইস্কুেল পড়েত পািরিন, েস গ্রােমর শত শত িশক্ষার্থী আজ
স্নাতেকাত্তর িডগ্রী অর্জন করেছ। এছাড়া হাওের এখন আউট েসার্িসং
ইন্ডাস্ট্ির প্রিতষ্ঠা লাভ কেরেছ। েনত্রেকানা শহেরর পােশ
ধর্মপাশা উপেজলার আহেমদপুর গ্রাম েথেক এখন ৬০ জন প্েরাগ্রামার
সফটওয়্যার ৈতিরর কাজ করেছ।”

িডপেথিরয়ায় ৫৩ িশশুর
পর ছড়াচ্েছ আতঙ্ক

মৃত্যুর

চট্টগ্রাম প্রিতিনিধ।।
প্রাণঘাতী িডপেথিরয়া েরােগ আক্রান্ত হচ্েছ েরািহঙ্গা িশশুরা।
িচিকৎসকরা বলেছন, এ েরাগ অত্যন্ত েছাঁয়ােচ। আক্রান্ত েকানও িশশুর
সংস্পর্েশ এেল দ্রুত অন্যেদরও সংক্রিমত হওয়ার ঝুঁিক থােক। সর্িদকািশ ও হাঁিচ েথেক এিট ছড়ায়।
কক্সবাজার িসিভল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৭ সাল েথেক
কক্সবাজাের অবস্থানরত েরািহঙ্গা িশশুেদর শরীের িডপেথিরয়া েরাগ
শনাক্ত হয়। এর মধ্েয গত ছয় বছের নমুনা পরীক্ষায় ৪০৯ জেনর শরীের
িডপেথিরয়া েরাগ শনাক্ত হয়। তােদর মধ্েয চার জন িছল বাংলােদিশ।
বািক ৪০৫ জন িছল েরািহঙ্গা িশশু। শনাক্তেদর মধ্েয ৫৩ জন মারা
েগেছ। তােদর েবিশর ভােগর বয়স ৫ েথেক ১৫ বছেরর মধ্েয।
চলিত বছর আগস্ট পর্যন্ত আট মােস ৩৭ জেনর শরীের িডপেথিরয়া েরাগ
শনাক্ত হয়। তােদর মধ্েয ৪ জন বাংলােদিশ এবং ৩৩ জন েরািহঙ্গা
িশশু। মারা েগেছ একজন। ২০২১ সােল শনাক্ত ৩০ জেনর মধ্েয মারা যায়
একজন। ২০২০ সােল ১৯ জন শনাক্ত হয়। ২০১৯ সােল ৩১ জন শনাক্ত হয়।
মারা যায় ৩ জন। ২০১৮ সােল ২২৬ জন শনাক্ত হয়। মারা যায় ১৪ জন।
২০১৭ সােল ৬৬ জন শনাক্ত হয়। তােদর মধ্েয ৩০ জন মারা যায়।
কক্সবাজার িসিভল সার্জন কার্যালেয়র েরাগ িনয়ন্ত্রক ডা. ফািহম
আহেমদ ফয়সাল বেলন, ‘কক্সবাজাের েরািহঙ্গা িশশুরা প্রিত বছরই
িডপেথিরয়া েরােগ আক্রান্ত হচ্েছ। আমােদর েদেশর িশশুেদর জন্েমর
১৪-১৫ মােসর মধ্েয েযসব িটকা েদওয়া হয় তার মধ্েয িডপেথিরয়া
েরােগর িটকাও রেয়েছ। এ কারেণ বাংলােদেশ এ েরাগ েনই। তেব
েরািহঙ্গা িশশুরা িময়ানমাের িঠকমেতা িটকা পায়িন। এ কারেণ
বাংলােদেশ আসার পর েথেক তােদর শরীের এ েরাগ ধরা পড়েছ। গত আট মােস
েয ৩৭ জন শনাক্ত হেয়েছ তার মধ্েয চার বাংলােদিশ িশশুও রেয়েছ।’
বাংলােদশ ইনস্িটিটউট অব ট্রিপক্যাল অ্যান্ড ইনেফকশাস িডিজেজজ
(িবআইিটআইিড) হাসপাতােলর সহেযাগী অধ্যাপক েমা. মামুনুর রিশদ
বেলন, ‘অত্যন্ত ভয়ংকর একিট েরােগর নাম িডপেথিরয়া। গত েদড় বছের ৯
েরািহঙ্গা িশশু এ েরােগর লক্ষণ িনেয় হাসপাতােল িচিকৎসার জন্য

ভর্িত হেয়েছ। এসব িশশুেক েটকনাফ েথেক এ হাসপাতােল হস্তান্তর করা
হয়। এর মধ্েয দুই িশশু মারা েগেলও বািকরা সুস্থ হেয় িফের েগেছন।
ভর্িত হওয়া ৯ িশশুর বয়স িছল ৫ েথেক ৯ বছেরর মধ্েয।’
িতিন জানান, এ েরােগর লক্ষণগুেলার মধ্েয রেয়েছ– জ্বর, গলাব্যথা,
কািশ এবং জিটল পর্যােয় েগেল মারাত্মক শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এ েরাগ
শ্বাসনািলেক ব্লক কের েদয়। এ কারেণ মৃত্যুর ঝুঁিক থােক।
েকন েরািহঙ্গা িশশুরা িডপেথিরয়া েরােগ আক্রান্ত হচ্েছ? এমন
প্রশ্েনর উত্তের ডা. মামুনুর রিশদ বেলন, ‘আমােদর েদেশর িশশুেক
জন্েমর পর েথেক সরকািরভােব েয দশিট েরােগর িটকা েদওয়া হয় তার
মধ্েয িডপেথিরয়ার িটকা রেয়েছ। এ কারেণ আমােদর েদেশর িশশুরা এ
েরােগ আক্রান্ত হয় না। তেব েরািহঙ্গা িশশুরা িময়ানমাের এ িটকা
পানিন। তােদর িশশুরা িটকার আওতার বাইের থাকায় এ েরােগ আক্রান্ত
হওয়ার ঝুঁিক থােক।’
িতিন আরও বেলন, ‘এ েরাগ মারাত্মক েছাঁয়ােচ। আক্রান্ত কারও
সংস্পর্েশ অন্য িশশু েগেল তারও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক থােক।’
চট্টগ্রাম েজলা িসিভল সার্জন ডা. েমাহাম্মদ ইিলয়াছ েচৗধুরী বেলন,
‘িডপেথিরয়া েরােগ কক্সবাজাের েরািহঙ্গা িশশুরা আক্রান্ত হয় বেল
আমােদর কােছ তথ্য আেছ। তেব আমােদর েদেশর েকানও িশশুর এ েরােগ
আক্রান্ত হওয়ার তথ্য েনই। েরািহঙ্গা ক্যাম্েপ এ েরােগ আক্রান্ত
িশশুর অবস্থা জিটল হেল তােক চট্টগ্রােমর িবআইিটআইিড হাসপাতােল
হস্তান্তর কেরন। িডপেথিরয়া েরাগ িনেয় েদেশর েরাগতত্ত্ব, েরাগ
িনয়ন্ত্রণ
েজেনিছ।’

ও

গেবষণা

ইনস্িটিটউট

(আইইিডিসআর)

গেবষণা

করেছ

বেলও

কক্সবাজার েরািহঙ্গা ক্যাম্েপর প্রধান স্বাস্থ্য সমন্বয়ক ডা. আবু
েতাহা ভুঁইয়া বেলন, ‘বাংলােদেশর িশশুেদর মােঝ িডপেথিরয়া েরাগিট
েনই। বাংলােদিশ িশশুেদর জন্েমর পর েথেক েযসব িটকা েদওয়া হয়
েসগুেলার মধ্েয িডপেথিরয়া েরােগর িটকাও রেয়েছ। এ কারেণ বাংলােদেশ
এ েরােগর আক্রান্েতর হার শূন্য। েরািহঙ্গা িশশুরা িনজ েদেশ িটকার
আওতার বাইের িছল। এখন তােদরও সব ধরেনর িটকা েদওয়া হচ্েছ। আমরা
েচষ্টা করিছ, েরািহঙ্গা িশশুেদর মােঝও িডপেথিরয়া েরাগিট শূন্েয
িনেয় আসার।’
িতিন আরও বেলন, ‘আক্রান্ত িশশুেক আমরা পিরবার েথেক আলাদা কের
েফিল। অর্থাৎ আইেসােলশেন রাখা হয়। যারা ওই িশশুর সংস্পর্েশ

এেসিছল তােদরও আইেসােলশেনর পাশাপািশ প্রেয়াজনীয় িচিকৎসা েদওয়া
হয়। েকননা এ েরাগ েছাঁয়ােচ। এ িশশুর সংস্পর্েশ আসা অন্যেদরও এ
েরােগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক থােক।’
সরকার ইিপআইেয়র মধ্েয অিত জরুির ১০িট েরােগর অর্থাৎ যক্ষ্মা,
িডপেথিরয়া, ধনুস্টংকার, হুিপংকািশ, েপািলও, েহপাটাইিটস িব,
িসিপিভ, িহেমাফাইলাস ইনফ্লুেয়ঞ্জা, এসআর
ভ্যাকিসন িদচ্েছ।
জন্েমর পর প্রথম ১৪ িদেনর মধ্েয িবিসিজ ও েপািলও ভ্যাকিসন েদওয়া
যায়। এরপর বয়স ৬ সপ্তাহ বা ৪২ িদন েথেক বািক িটকা েদওয়া শুরু হয়।
এরপর এেক এেক িটকাগুেলা ১৫-১৬ মােসর মধ্েয পাঁচ বাের েশষ করেত
হয়।

মসিজেদ
আত্মঘাতী
তােলবানপন্থী
ধর্মীয়
িনহত ১৮

হামলায়
েনতাসহ

আন্তর্জািতক েডস্ক।।
আফগািনস্তােনর পশ্িচমাঞ্চলীয় েহরাত শহেরর একিট মসিজেদ িবস্েফারেণ
ক্ষমতাসীন তােলবােনর শীর্ষ পর্যােয়র এক ধর্মীয় েনতাসহ অন্তত ১৮
জন িনহত হেয়েছ। শুক্রবার এই িবস্েফারণ ঘেট। কাতারিভত্িতক
সংবাদমাধ্যম আল জািজরা এখবর জািনেয়েছ।
সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম প্রকািশত ছিবেত েদখা
প্রাঙ্গেন রক্তাক্ত েদহ ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ।

েগেছ,

মসিজেদর

তাৎক্ষিণকভােব এই হামলার দায় েকানও েগাষ্ঠী স্বীকার কেরিন।
েহরাত প্রেদেশর গভর্নেরর মুখপাত্র হািমদুল্লা েমাতাওয়ািকল বেলন,
১৮ জন িনহত ও অপর ২৩ জন আহত হেয়েছ।
শুক্রবার জুমার নামােজর সময় গুজারগা মসিজেদ এই িবস্েফারণ ঘেট।
িবস্েফারেণ কেয়কজন েদহরক্ষীসহ তােলবানপন্থী ধর্মীয় েনতা মুিজব
রহমান আনসারী ও েবশ কেয়কজন েবসামিরক িনহত হেয়েছন।

েহরাত পুিলেশর মুখপাত্র মাহমুদ রাসুিল আনসারী িনহত হওয়ার িবষয়িট
িনশ্িচত কেরেছন। িতিন বেলন, এক আত্মঘাতী েবামা হামালকারী তার
(আনসারী) হােত চুমু খাওয়ার সময় িবস্েফারণ ঘটায়।
তােলবান মুখপাত্র জিবউল্লাহ
শাস্িত েদওয়া হেব।
জুন মােসর
প্রবীনেদর
বেলেছন।
প্রশাসেনর

মুজািহদ

বেলেছন,

হামলায়

জিড়তেদর

েশষ িদেক মুিজব রহমান আনসারী কেয়ক হাজার ধর্মীয় েনতা ও
সমােবেশ দৃঢ়ভােব তােলবােনর প্রিত সমর্থন জািনেয় কথা
সমােবশিট
আেয়াজন
কেরিছল
তােলবান।
কট্টরপন্থীেদর
িবরুদ্ধাচারণকারীেদর িনন্দা জািনেয়িছেলন িতিন।

মাত্র এক মােসর মধ্েয িবস্েফারেণ িনহত দ্িবতীয় তােলবানপন্থী
ধর্মীয় েনতা আনসাির। এর আেগ কাবুেল একিট মাদ্রাসায় আত্মঘাতী
েবামা হামলায় িনহত হেয়িছেলন রিহমুল্লাহ হাক্কািন। সশস্ত্র
েগাষ্ঠী ইসলািমক স্েটট (আইএস) িবেরাধী ক্ষুব্ধ ভাষণ েদওয়ার জন্য
পিরিচত িছেলন রিহমুল্লাহ। তােক হত্যার দায় স্বীকার কেরেছ আইএস।
আফগািনস্তােন িশয়া মুসিলমেদর টার্েগট কের শুক্রবার জুমার নামােজর
সময় েবশ কেয়কিট আত্মঘাতী হামলা চািলেয়েছ আইএস।

