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আইসিসিসিআর’সির গবিষণা 

ডিঙ্গু-সিকুনগুসনয়ািাহী মশা কীটনাশক প্রসিবরাধী 

িি ধরবনর মশা কীটনাশক প্রসিবরাধী হবয় ওঠায় দ্রুি কীটনাশক পসরিিতন জরুসর * পসরসিসি পাল্টাবনা না ডগবল 

মশািাসহি ডরাবগ মৃবির হার িাড়বি 

রাবশদ রাসি 

ডদবশ প্রিসলি ও িহুল ব্যিহৃি কীটনাশক প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে িি ধরবনর মশা। ফবল রাজধানীিহ িারা ডদবশ সনয়সমি মশার ওষুধ 

সেটাবনা হবলও মশা মরবে না। এমন িথ্য উবঠ এবিবে আইসিসিসিআর’সির এক গবিষণায়। 

ডিখাবন ডদখা ডগবে, প্রিসলি ওষুবধ মশাগুবলা শিভাগ কীটনাশক প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে। সশগসগর যসদ এিি কীটনাশক পসরিিতন করা না 

হয় িাহবল মশািাসহি ডরাবগ আক্রান্ত হবয় ডদবশ মৃবির িংখ্যা িাড়বি- এমন মন্তব্য সিবশষজ্ঞবদর। 

ঢাকার দুই সিটি কবপ তাবরশবনর িবে িম্প্রসি স্বািঅ িসধদফিবরর এক ডয   বিঠবক এ গবিষণা িথ্য উপিাপন করা হয়। মাসকতন যুক্তরাবের 

ডিন্টার ফর সিসজজ কবরাবলর (সিসিসি) ি তায়বন রাজধানী ঢাকা শহবর এ গবিষণা পসরিাসলি হয়। 

ডিবেম্বর ২০১৭ ও ডফব্রুয়াসর ২০১৮ পয তন্ত পসরিাসলি এ গবিষণায় ডদখা ডগবে, ডিঙ্গু ও সিকুনগুসনয়ার জীিাণুিাহী এসিি ও সকউসলক্স মশা 

এরই মবে ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে। 

সিশ্ব স্বািঅ িংিার সনবদ তশনায় িলা হবয়বে, কীটনাশক ব্যিহাবরর পর একটি সনসদ তষ্ট িমবয়র মবে মশা মৃত্যঅর হার যসদ ৯০ শিাংবশর সনবি 

হয় িাহবল এটা সনসিি ডয, মশা কীটনাশক প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে। ি ি আইসিসিসিআর’সির গবিষণায় ডদখা ডগবে, এসিি ও সকউসলক্স 

মশার মৃত্যঅহার শূবের ডকাঠায়। এমনসক কীটনাশবকর মাত্রা সিগুণ হাবর প্রবয়াগ করবলও মশার মৃত্যঅ ঘবটসন িবল জানান প্রসিষ্ঠানটির গবিষক 

ি. ডমাহাম্মদ শাসফউল আলম। 

সিসন িবলন, এই গবিষণা পসরিালনার জে রাজধানীর ধানমসি, ডমাহাম্মদপুর, গুলশান, কুু সড়ল, সমরপুর-১, উত্তরা ডিক্টর-৪, মাসলিাগ 

ডি ধুরীপাড়া, সখলগঁও, আসজমপুর, নাখালপাড়া ড বক মশার সিম িংগ্রহ করা হয়। 

িারপর ডিগুবলাবক ল্যাবি ডরবখ লাভ তা, শুককীট, সপউপা ও প্রাপ্তিয়স্ক মশায় পসরণি হওয়ার পর িার ওপর প্রিসলি কীটনাশকিহ 

(পারবমসিন ও ডটট্রাবমসিন) ডিশ কবয়কটি প্রবয়াগ করা হয়। 

ডিখাবন ডদখা যায়, এলাকাবভবদ মশার মৃত্যঅর হার ডকা াও শূে ভাগ, ডকা াও শূে দশসমক ৯ ভাগ, ডকা াও ১ দশসমক ৭, ডকা াও ১ 

দশসমক ৯ ভাগ। সিসন িবলন, সিটি কবপ তাবরশবনর ব্যিহৃি কীটনাশকগুবলা লাভ তা হিঅা করবি পারবলও প্রাপ্তিয়স্ক মশার ডেবত্র ডকাবনা প্রভাি 

ডফলবি পাবর না। 

গবিষণার িারাংবশ িলা হয়, িারটি কীটনাশবকর ডেবত্র এসিবির প্রসিবরাধী হবয় ওঠার প্রমাণ পাওয়া ডগবে। সকছু সকছু এলাকায় ডিল্টাবমসিন 

ও ডমলাস উন আংসশক প্রসিবরাধী হওয়ার প্রমাণ সমবলবে। 

িবি কীটনাশক ‘সিসিওক্রাি’ ব্যিহাবর মশার মৃত্যঅ শিভাগ সনসিি করা িম্ভি হবয়বে। ি তাৎ মশা এখনও সিসিওক্রাি প্রসিবরাধী হবয় 

ওবঠসন। িেসদবক সকউসলক্স মশার ডেবত্র ‘প্রবপাক্সার’র কায তকাসরিা শিভাগ প্রমাসণি হবয়বে। 



স্বািঅ িসধদফিবরর পসরিালক (বরাগ সনয়ন্ত্রণ) িোপক িা. িাসনয়া িাহসমনা যুগান্তরবক িবলন, আইসিসিসিআর’সি একটি গবিষণা 

িাসলবয়বে। ডিখাবন এসিি ও সকউসলক্স মশার কীটনাশক প্রসিবরাধী হবয় ওঠার সিত্র পাওয়া ডগবে। 

ডযবহত্য ওষুধ ডকনা ও প্রবয়াগ করা সিটি কবপ তাবরশবনর কাজ িাই এ সিষয়টিবি িাবদর গুরুত্ব সদবি হবি। িোপক িাসনয়া িবলন, িাইবলই 

কীটনাশক পসরিিতন করা যায় না। নত্যন কীটনাশক সনিন্ধন করবি হবল িবনক িমবয়র প্রবয়াজন হয়। 

এবেবত্র সিটি কবপ তাবরশবনর পে ড বক ডকাবনা ধরবনর কাসরগসর িহায়িা িাওয়া হবল আমরা িহবযাসগিা করি। ঢাকা উত্তর সিটি 

কবপ তাবরশবনর প্রধান স্বািঅ কম তকিতা সিবগসিয়ার ডজনাবরল মসমনুর রহমান মামুন যুগান্তরবক িবলন, এ সিষয়টি সনবয় এরই মবে প্রা সমক 

আবলািনা হবয়বে। 

ডময়র আসিকুল ইিলাম ওষুধ পসরিিতবনর জে সনবদ তশনা সদবয়বেন। আগামী ১৫ জুলাই স্বািঅ িসধদফিবরর সিসিসি’র পসরিালকিহ িি 

ডেকবহাল্ডাবরর িবে আনুষ্ঠাসনকভাবি আবলািনা হবি। 

সিসন িবলন, এ ধরবনর কীটনাশক পসরিিতন িময়িাবপে। কৃসষ মন্ত্রণালবয়র িনুমসির প্রবয়াজন হয়। নত্যন একটি কীটনাশবকর িনুবমাদন 

করবি পসরবিবশর ওপর এর প্রভাি পরীো কবর িবিই িনুবমাদন ডদয়া হয়। িারপরও যি দ্রুি এটা করা িম্ভি আমরা করি। 

এসদবক িম্প্রসি এক িনুষ্ঠাবন ঢাকা উত্তর সিটি কবপ তাবরশবনর ডময়র আসিকুল ইিলাম িবলন, আমরা ডদবখসে মশার ওষুবধর কবপাসজশন 

(রািায়সনক সমশ্রণ) ডযটা  াবক, ১১ িের ধবর একই ধরবনর কবপাসজশন িলবে। 

আমরা আইসিসিসিআর’সি ও স্বািঅ িসধদফিবরর িবে ক া িবল ইসমসিবয়টসল মশার ওষুবধর কবপাসজশবন পসরিিতন আনার সিষবয় 

সিদ্ধান্ত ডনি। আসিকুল ইিলাম িবলন, সিশ্ব স্বািঅ িংিার িনুবমাদন সনবয় নত্যন ওষুধ ও নত্যন কবপাসজশন এবন আমরা ডিষ্টা করি। 

ডয সিনটি কবপাসজশন সনবয় ওষুধটি হয় এর একটি পসরিিতন করা হবয়বে, আসম িবলসে না- সিনটি কবপাসজশনই পসরিিতন করবি হবি। এ 

সিষবয় সিবশষজ্ঞ যারা আবেন আমরা িাবদর িবে ক া িলসে। আমাবদর সিশ্বাি আমরা একটি ভাবলা ফল পাি। 

এসদবক প্রসিবিশী ডদশ ভারি ও সময়ানমাবর ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে ম্যাবলসরয়া ডরাবগর জীিাণু। একই িবে ডদশ দুটির িীমাবন্ত এ 

ডরাবগর সিস্তার  াকায় িাংলাবদবশও ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় উঠবি পাবর ম্যাবলসরয়া জীিাণু। 

এমনটি মবন করবেন িংসিষ্টরা। িবি এ ধরবনর পসরসিসি ডযন সৃসষ্ট না হয়, ডিজে প্রবয়াজনীয় ব্যিিা গ্রহণ করা হবয়বে িবল জাসনবয়বে 

স্বািঅ িসধদফিবরর ম্যাবলসরয়া সনয়ন্ত্রণ কম তসূসি িংসিষ্টরা। 

সূত্র জানায়, িাংলাবদবশর সিনটি পাি তিঅ ডজলার িবে ভারি ও সময়ানমাবরর িীমান্ত রবয়বে। সময়ানমার ও ভারবির ডিশ সকছু এলাকায় 

ইসিমবে ম্যাবলসরয়া জীিাণু ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় উবঠবে। ম্যাবলসরয়ার জীিাণু িাহক মশার ডকাবনা িীমান্ত ডনই। 

িাই একই িীমাবন্তর ওপাবর যসদ জীিাণু ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় ওবঠ, িাহবল িীমাবন্তর এপাবরও একই পসরসিসি হওয়া িিম্ভি নয়। 

এ সিষবয় স্বািঅ িসধদফিবরর ডরাগ সনয়ন্ত্রণ শাখার পসরিালক িোপক িা. িাসনয়া িাহসমনা যুগান্তরবক িবলন, পাবশর ডদশগুবলাবি 

িঅাবনাসফসলি মশা ও ম্যাবলসরয়ার জীিাণু ওষুধ প্রসিবরাধী হবয় উঠবলও আমাবদর ডদবশ এর প্রমাণ পাওয়া যায়সন। িবি সিষয়টি সিন্তার 

কারণ। 

 


