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মশা মারেত 61 েকািট টাকা েয়র পেরo েড েত আ া  32শ’ 
িবেশষ িতিনিধ ॥ রাজধানীর িবিভ  ােন oয়াসার পািন দূষেণর কারণ িচি ত কের তা িতেরােধ ব া েনয়া হেব বেল 
জািনেয়েছন ানীয় সরকার ম ী তাজুল iসলাম। ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়র সাঈদ েখাকন বেলেছন, e বছর eখন পয র্  
দুi হাজার 2শ’ জন েড েত আ া  হেয়েছন। তেব পিরি িত eখনo িনয় েণর বাiের যায়িন। রিববার সিচবালেয় ঢাকা মহানগরীর 
মশা িনধন কায র্ ম িনেয় পয র্ােলাচনা সভায় সাংবািদকেদর ে র জবােব eবং ারি ক ব ে  তারা eসব কথা বেলন। 

স িত ঢাকার 21 েজােনর 45 পেয়ে র পািনর নমুনা পরী া কেরেছ ানীয় সরকার o প ী u য়ন ম ণালয়। পরী ায় চারিট 
েজােনর আট পেয়ে র পািন দূিষত থাকার মাণ িমেলেছ। eসব ােনর পািনেত িতকর আেস র্িনক, ে ািরন, eয্ােমািনয়া o i-
েকালাi াে িরয়ার uপি িত রেয়েছ। রিববার দূিষত পািন সরবরােহর িবষেয় oয়াসার াখয্া েচেয়েছ হাiেকাট র্। 

হাiেকােট র্র াখয্া চাoয়ার িবষেয় জানেত চাiেল ানীয় সরকার ম ী বেলন, 45 পেয়  েথেক পািন পরী ার পর 37 ােনর 
পািনেত দূষণ পাoয়া যায়িন। 7 বা আটিটেত কনসান র্ আেছ, েসখােন i-েকালাi াে িরয়া পাoয়া েগেছ, তেব েসটা মানবেদেহর 
জ  aিতমা ায় িতকর নয়। আমরা eকটা জায়গায়o েকান ক ািমেনেটড oয়াটার সা াi করার পে  নi। িতিন বেলন, 39 
পেয়ে র পািন যিদ তাৎ িণক পরী া কের ভাল পাoয়া যায় তেব eজ  তােক eি িসেয়ট করেত হেব; আর খারাপটার জ  তােক 
(জবাবিদিহ) করেত হেব। েযগুেলা খারাপ আেছ েসগুেলােক িচি ত কের ব া েনব। 

েড র uপ ব িবষেয় ম ী বেলন, iেতামে  eিডস মশার uপ বটা মাথা থার কারণ মেন করা হে , eটা িনরসেন িসিট 
কেপ র্ােরশনসহ ম ণালয় eকসে  কাজ করার uে াগ িনেয়েছ। িতিন বেলন, িসিট কেপ র্ােরশনগুেলা মশা িনধেন কাজ করা সে o 
াদুভ র্াবমু  করেত পারেছ না, eটােক িনয় ণ o িনমূ র্েলর জ i সভায় বেসিছ। সবার ব  শুেন করণীয় িনধ র্ারণ করব। বষ র্া 

আসার সে  সে  জলাব তা সৃি  হoয়ায় eবার আেগi ে নগুেলা পির ােরর ব া করা হেয়েছ, যােত a  বৃি েতi জলাব তার 
সৃি  না হয়। 

বষ র্াকােল oয়াসার রা া কাটা-সং া  eক ে র জবােব ানীয় সরকারম ী বেলন, শহেরর রা াঘােটর পাশ িদেয় oয়াসা, িবদুয্ত, 
গয্াস, পািনর পাiপলাiন েগেছ, eগুেলা সনাতনী প িতেতi িত াপন করেত হয়। যখনi েয়াজন হয় oi কতৃর্পে র মািট কাটার 
িবষয়িট aপিরহায র্ হেয় যায়। আমরা শহরেক oভােব গড়েত পািরিন। িতিন বেলন, aেনক aেনক বছর আেগ eসব পাiপলাiন 
াপন করা হেয়েছ। ভিব ত পিরক না িনি  যােত eসব ক  েথেক নাগিরকেদর পির াণ িদেত পাির। িসিট কেপ র্ােরশনগুেলা 

u রািধকার সূে  eসব রা া েপেয়েছ। 

eবার a  বৃি েত সিচবালেয়i জলাব তা েদেখিছ- e িবষেয় দৃি  আকষ র্ণ করেল তাজুল iসলাম বেলন, aিতবৃি  হেল পািন জমেত 
পাের। aেনক সময় নালাগুেলা ভালমেতা পির ার করা হয় না। eটা েযন না হয় েসজ  িসিট কেপ র্ােরশন কাজ কেরেছ। আমার মেন 
হয় aতীেতর তুলনায় সে াষজনক aব ায় আেছ। আমােদর েয পিরক না আেছ তা বা বায়ন হেল আিম মেন কির ঢাকাবাসী eকটা 
দৃি ন ন শহর uপেভাগ করেত পারেবন। িতিন আরo বেলন, সব aজর্ন eক বছের করার পিরক না েনয়াটা বুি মােনর কাজ হেব 
না, আপনারাo েসটা সমথ র্ন করেবন না। 

মশক িনধন কায র্ ম িবষয়ক পয র্ােলাচনা সভায় সাংবািদকেদর uপি িতেত ারি ক ব ে  ঢাকা দি েণর েময়র সাঈদ েখাকন 
বেলন, e বছর eখন পয র্  দুi হাজার eকশ’ মানুষ েড েত আ া  হেয়েছন। তেব েড  পিরি িত eখনo িনয় েণর বাiের 
যায়িন। েময়েরর ভা মেত, আ া েদর ৯9-৯৯ শতাংেশর ‘ য্ািসকয্াল েড ’ হে , যা সাত েথেক 21 িদেনর মে  চেল যায় eবং 
eেত েতমন িতর কারণ থােক না।  



তেব িবেশষ  িচিকৎসকরা বলেছন, eবার েড  আেগর েচেয় aেনক েবিশ মারা ক হেয় eেসেছ। ত হাসপাতােল না আনেল 
পিরি িত িনয় েণর বাiের চেল যাে । e িবষেয় হিল ফয্ািমিল হাসপাতােলর িশশু িবভােগর ধান a াপক ডাঃ eল i ফাতমী 
বেলেছন, eবার েয ধরেনর েরাগী আসেছ তােদর মে  েড  েহেমােরিজক eবং শক িসনে াম েবিশ পাে ন তারা। 

মশা মারেত aধ র্শত েকািট টাকা েয়র পরo বাড়েছ েড  ॥ eবার েড েত দুজেনর মৃতুয্ হেয়েছ বেল জািনেয়েছন েময়র সাঈদ 
েখাকন। তেব সব্া য্ aিধদফতেরর েরাগ িনয় ণ শাখার ত  aনুযায়ী, গত 26 জুন পয র্  597 েড  েরাগী শনা  হেয়িছল, যােদর 
মে  দুজন মারা যান। eরপের আরo a ত িতনজেনর মৃতুয্র িবষেয় জানা েগেছ, যােদর মে  eকজন িচিকৎসকo রেয়েছন। 

সিচবালেয় ei সভায় ানীয় সরকারম ী তাজুল iসলাম o ঢাকা u র িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়র আিতকুল iসলাম ছাড়াo িবিভ  
িসিট কেপ র্ােরশেনর িতিনিধ eবং ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা িছেলন। 

সাঈদ েখাকন বেলন, ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর সব রকেমর uে াগ চলমান রেয়েছ, েড  িনেয় আতি ত হoয়ার মেতা িকছু 
েনi আিম দািয়তব্ িনেয় বলিছ। েড  িনয় েণর বাiের eখনo যায়িন eবং খুব ত সমেয়র মে  কেম আসেব। eটােত আতি ত 
হoয়ার মেতা েকান কারণ েনi। আতি ত হoয়ার মেতা পিরি িতরo সৃি  হয়িন। 

েখাকন বেলন, গত জানুয়াির েথেক সারােদেশ দুi হাজার 211 ি  েড েত আ া  হেয়েছ। eর মে  eক হাজার 986 জন 
িচিকৎসা িনেয় বাসায় েগেছন, িচিকৎসাধীন রেয়েছন 411 ি , দুiজন মারা েগেছন। ািসকয্াল েড  ৯9-৯৯ পারেস , যা সাত 
েথেক 21 িদেনর মে  চেল যায়, eটােত েতমন েকান িতর কারণ থােক না, আতি ত হoয়ার মেতা িকছু েনi। 

সাঈদ েখাকন বেলন, স¤ িত েড  মশা eকটা আেলািচত িবষেয় পিরণত হেয়েছ। বষ র্া েমৗসুেম eর াদুভ র্াব ছিড়েয় থােক। িবগত 
কেয়ক বছেরর তুলনায় eবার মেন হেয়েছ েড র েকাপ িকছুটা েবিশ, যিদo মা  েমৗসুম শুরু হেয়েছ, েমৗসুম eখনo েশষ হয়িন। 
রুিটন oয়ােক র্র বাiের িবেশষ কায র্ ম শুরু কির। ব ব  েমিডকয্ােলর িবেশষ েদর িনেয় সােয়ি িফক েসিমনােরর আেয়াজন কের 
করণীয় িনধ র্ারণ কির। ািত ািনক uে াগ o কায র্ েমর সে  জনগণেক স ৃ  কের েড  িকংবা িচকুনগুিনয়া িনয় ণ করা স ব। 

দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর িতিট eলাকায় মশক িনধন কায র্ ম চলমান থাকার কথা জািনেয় েময়র বেলন, জুমায় iমামরা খুতবায় 
বয়ান িদে ন, িশ কেদর িচিঠ েদয়া হেয়েছ তারা eয্ােসিমব্িলেত বা ােদর e িবষেয় সেচতন কের তুলেছন। িতিন বেলন, আমরা 
iেতামে  কিমuিনিট eয্ামব্ােসডর িনেয়াগ িদেয়িছ। েতয্কিট oয়াড র্েক চারিট ভােগ ভাগ কের eেককিট eলাকা েথেক মসিজেদর 
iমাম, িশ ক, aবসর া  কম র্কত র্া-কম র্চারী, সুশীল সমাজসহ সাতজন কের নাগিরক িতিনিধ িনেয় eকিট oয়ােড র্ 39 কিমuিনিট 
eয্ামব্ােসডর িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ, তারা িবষয়গুেলা তদারিক করেছন। আমােদর ে - ান যিদ aনুপি ত থােক তাহেল সহেজi 
িচি ত করেত পারিছ। 

26 জুলাi েথেক া মাণ েমিডকয্াল িটম ॥ েড সহ বষ র্া েমৗসুেম েযসব েরাগ েবিশ হয় েসগুেলার িচিকৎসা িদেত দি ণ িসিট 
কেপ র্ােরশন eলাকার সব oয়ােড র্ আগামী 26 জুলাi েথেক া মাণ েমিডকয্াল িটম নামােনা হেব বেল জািনেয়েছন েময়র েখাকন। 
িতিন বেলন, 26 জুলাi েথেক 561 িশ া িত ান eবং পাড়া-মহ ািভি ক া মাণ েমিডকয্াল িটম oয়ােড র্ oয়ােড র্ aব ান েনেব। 
তার আেগ eলাকাবাসীেদর জািনেয় েদয়া হেব যিদ েকu েড েত আ া  হেয় থােক বা েড  না হেলo যিদ ঠা-◌া, কািশ, জব্রসহ 
াথিমক সব্া য্েসবার েয়াজন পেড় সংি  eলাকার েমাবাiল িটম েথেক সব্া য্কম  o ডা াররা িবনামূে  তােদর িচিকৎসা েদেবন 

eবং oষুধ সরবরাহ করেবন। oi িটম েকান েরাগীেক হাসপাতােল পাঠােনার েয়াজন মেন করেল মহানগর েজনােরল হাসপাতাল, 
িশশু হাসপাতালসহ িনকটবত  হাসপাতােল ভিত র্ করােনা হেব eবং িচিকৎসার য় দি ণ িসিট কেপ র্ােরশন বহন করেব। 26 জুলাi 
eকিট হটলাiন চালু করা হেব জািনেয় েখাকন বেলন, েমিডকয্াল িটেম িগেয় েকu িচিকৎসা িনেত না পারেল হটলাiেন েফান করেলi 
সব্া য্কম  o িচিকৎসকরা বাসায় চেল যােবন। 

 


