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িব জেুড় নতুন ‘ ু ’ মহামারী আকাের ছিড়েয় পড়ার আশ া করেছন িবেশষjরা। িব বয্াংক o িব  sাsয্
সংsার (ডিbueiচo) েযৗথ eক বািষর্ক pিতেবদেন e শ ার কথা uেঠ eেসেছ।

েgাবাল িpেপয়ারডেনস মিনটিরং েবােডর্ র (িজিপeমিব) বধুবার pকাশ করা oi pিতেবদেন বলা হেয়েছ,
‘ ু ’িটর সংkমণ েদখা িদেল তা মাt 36 ঘ ার মেধয্ িব জেুড় ছিড়েয় পড়েত পাের। eমনটা হেল িবে
মারা পড়েব 8 েকািট মানুষ।

‘e  oয়াlর্  aয্াট  িরs’ িশেরানােমর  oi  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  যিদ  eমন  ু  ছিড়েয়  পেড়  তাহেল  তা
েমাকােবলার  জনয্  পযর্াp  psিত  েনi  িব  েনতােদর।  ডিbueiচo’র  সােবক  pধান  ডা.  েgা  হারেলম
bাnটলয্ােnর  েনতৃেt  আnজর্ ািতক eকদল  িবেশষj  pিতেবদনিট  ৈতির  কেরন।  তারা  বলেছন,  ‘ ু ’িটর
dত  িবsার  লােভর  সkমতা  আেছ।  eর  ফেল  খুব  al  সমেয়র  মেধয্  কেয়ক  েকািট  মানুষ  মারা  েযেত
পােরন। তােত িবি ত হেব aথর্নীিত। aিsিতশীল হেয় পড়েত পাের জাতীয় িনরাপtা।

pিতেবদেন  iেবালার মেতা  মহামারীর pাদভুর্ াব েমাকােবলায়  খুবi কম  psিতর কথা  বলা হেয়েছ।  eিট
ছাড়াo গত কেয়ক বছের ছিড়েয় পেড়িছল েসায়াiন, মারস, সারস, িজকা, িনপাহ o পাঁচ রকেমর ু । eর
মেধয্ আেছ oেয়s িনল ভাiরাস। eিট eিnবােয়ািটেকর িব েd কাজ কের। সৃি  কের iেয়েলা িফভার,
েড ,ু েpগ o মাি পk।
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নতুন pিতেবদেন িবে র eকিট মানিচt যুk করা হেয়েছ। তােত েদখােনা হেয়েছ সmাবয্ ‘ ু ’িট েকাথায়
েকাথায় সংkমণ ঘটােত পাের। ei তািলকায় aবশয্ বাংলােদশ েনi। তেব গত বছর কেলরা o িনপাহ
ভাiরােসর কারেণ বাংলােদেশর িজিডিপর 2 শতাংশ পিরমাণ আিথর্ক kিত হেয়েছ বেল uেlখ করা হেয়েছ।

pিতেবদেন বলা হেয়েছ, আেমিরকা, iuেরাপ o আি কার েদশ েলােত নতুন ু েয়র েবিশ সংkমণ ঘটেত
পাের।  eিশয়ার  মেধয্  চীন,  জাপানসহ  oi  a ল  ঝঁুিকেত  রেয়েছ।  িবেশষjরা  বলেছন,  aিভবাসী  o
পযর্টকেদর মাধয্েম dত িবিভn েদেশ ু িটর সংkমণ ঘটেব। মাt 36 ঘ ার মেধয্i তা িব জেুড় ছিড়েয়
পড়েব।  1918  সােল  েsেন  মহামারী  আকাের  ছিড়েয়  পড়া  ু েয়র  kয়-kিতo  তুেল  ধরা  হেয়েছ
pিতেবদেন।
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