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িতেরােধ o eিডশ মশা িনয় েণ নতুন oষুেধর েখাঁেজ নােম িসিট করেপােরশন। e জ  জরুির ƣবঠকo করা 
হয়। ƣবঠেক uপি ত েটকিনকয্াল িবেশষ রা eকিদেক aকায র্কর oষুধ a িদেক মানহীন o েভজাল oষুেধর 
পিরবেত র্ জরুির িভি েত নতুন oষুধ সং হ করার পরামশ র্ েদন, িক  েসi সভায় েকােনা িনিদ র্  oষুেধর নাম েকu 

াব কেরিন। ফেল িসিট করেপােরশন েকােনা oষুধ সং েহর uে াগ িনেত পােরিন। eমন পিরি িতর মুেখ 
আগামী 26 জুলাi আেরক দফা েটকিনকয্াল কিমিটর সভা ডাকা হেয়েছ। জানেত চাiেল ঢাকা u র িসিট 
করেপােরশেনর ধান সব্া য্ কম র্কত র্া ি েগিডয়ার েজনােরল েমা. েমািমনুর রহমান মামুন কােলর ক েক বেলন, 
‘িলিমট নােমর ক ািনেক আমরা কােলা তািলকাভু  কেরিছ। তারা আমােদর eখােন আর কাজ করেত পারেব 
না। পাশাপািশ েনাকেনর কাছ েথেক েনoয়া িতনিট uপাদােনর কমব্াi  eকিট oষুধ eখন আমােদর হােত আেছ, 
েযটা পুেরাপুির aকায র্কর বা মানহীন বলা না েগেলo আংিশক িটপূণ র্ বলেত হেব। কারণ তােদরo oi oষুেধর 
িতনিট uপাদােনর মে  eকিট িনেয় (পারেমি ন) আপি  আেছ, বািক দুিট uপাদান েট ােমি ন o বােয়ােলি ন 
কায র্কর আেছ। তেব আমােদর হােত a  েকােনা oষুধ না থাকায় oi oষুধ বহার ব o করেত পারিছ না। 
আমরা েনাকেনর oষুধ eখন ে  করিছ, eটা যা মজুদ আেছ তােত আেরা মাসখােনক কাজ চলেব। পের নতুন 
oষুধ সং হ করব।’ 

eিদেক গতকাল আiিসিডিডআর,িবর প  েথেক আেরকিট পরামশ র্মূলক িচিঠ েপেয়েছ u র িসিট করেপােরশন। 
oi িচিঠেত আiিসিডিডআর,িব আপৎকালীন িবক  oষুধ িহেসেব েড ােমি ন বা েমলািনয়ন uপাদােনর oষুধ 
বহােরর পরামশ র্ েদoয়া হেয়েছ। তেব e িবষেয় ি েগিডয়ার েজনােরল েমা. েমািমনুর রহমান মামুন বেলন, 

‘আপৎকালীন বা সব্  সমেয়র জ  oষুধ েকনা আমােদর জ  সম া। e ছাড়া রাজধানীর েকাথাo েকাথাo oi 
কীটনাশকo েরিজ য্া  ƣতির করেত েপেরেছ। তাi আমরা নতুন oষুেধর জ i aেপ া করেত চাi। তবু 26 
জুলাiেয়র সভার িস াে র oপরi সব িকছু িনভ র্র করেব। e ছাড়া িতিন aয্াডাি সাiেডর (uড়  মশা িনধেন 
বহার করা হয়) েচেয় লািভ র্সাiেডর (লাভ র্া aব ায় িনধেন বহার করা হয়) oপরi েবিশ নজর িদেত চান বেল 

কােলর ক েক জানান। a িদেক ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান সব্া য্ কম র্কত র্া ি েগিডয়ার েজনােরল 
শরীফ আহে দ কােলর ক েক বেলন, ‘আমােদর কােছ eখন পয র্  েকােনা সং া aিফিশয়ািল জানায়িন েয মশার 
কীটনাশক aকায র্কর হেয় পেড়েছ। তবু আমরা িমিডয়ায় শুেন o েদেখ সব্া য্ aিধদ েরর সে  েযাগােযাগ কেরিছ। 
তােদর বেলিছ েকান oষুধ বহার করব, েসটা আমােদর জানােনার জ । তারা েযিট বলেব আমরা েসিট েনব। 
তেব eর আেগ পয র্  আেগ েথেক বহার হেয় আসা কীটনাশক বািতল বা বহার ব  রাখার uপায় েনi।’ 

eিদেক মশার oষুধ িনেয় িসিট করেপােরশেনর eমন aব ানi বেল িদে  মশার uৎপাত েথেক খুব িশগিগর 
েরহাi িমলেছ না নগরবাসীর। নগরবাসী চায় মশার uপ ব েযেকােনা uপােয়i ব  করেত হেব, েড  েথেক 
সুর া িদেত হেব মানুষেক। eমনিক স িত ঢাকা দি েণর েময়েরর কথায়o িবরূপ িতি য়া সৃি  হেয়েছ 
aেনেকর মে । রাজধানীর েমাহা দপুর কাটাসুেরর বািস া আতাuর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘21 তলায় 
বাসা; মশা তাড়ােত মােস বড় বড় িতন কয্ান ে  েশষ কির, খরচ যায় eক হাজার টাকার oপের। তার oপর 
মােঝমে  বা ােদর জ  িবেশষ ধরেনর েলাশনo বহার কির। তবু শাি েত eকটু বসেত পাির না।’ বাসােবা 
eলাকার হরনাথ রায় নােমর আেরক বািস া বেলন, ‘মােঝমে  িসিট করেপােরশন েথেক oষুধ িছটােত েদিখ, 
িক  তােতo েতা মশা কেম না। বছেরর পর বছর eকi aব া েদখিছ। তাহেল মশার uপ ব েথেক র ায় কী 
uপায় আেছ? eত ƣহৈচ, পিরক না, aিভযান থ র্ হেয় যাে  েকন?’ কীটত িব ানী  o ব ব  েশখ মুিজব কৃিষ 
িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ a াপক ড. মাহাবুবুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘আমােদর েদেশ সাধারণত 
54 েথেক 56 জািতর মশার aি তব্ রেয়েছ। আর eখােন তাপমা া 38-43 িডি েত েপৗঁছেলi তা মশা-মািছ বা 
a া  েপাকা-মাকেড়র জ  জননবা ব হেয় oেঠ। eটা বষ র্া থাক বা a  েকােনা ঝতু। তেব বষ র্া থাকেল 
মশার জনেনর মা া aেনক েবেড় যায়। আর বষ র্ার ধরন aসব্াভািবক হেল তা ভয়াবহ আকার পায়, িক  
আমােদর সম া হে  মশা িনয় েণ দ তা o পিরক নার aভাব। শুধু oষুধ িছটােলi মশা িনয় ণ হেব না। 



কখন েকাথায় িকভােব eসব oষুধ িঠকমেতা েয়াগ করেত হেব েসi াপাের যেথ  দ  o িশি ত জনবল 
েয়াজন। মশার জননে  eবং eর পিরেবশ- িতেবশ বুেঝ, েসi aনুযায়ী কীটনাশক েয়াগ করেত হেব। 

নয়েতা oষুেধ oষুধ যােব, টাকার গ া হেব, মশা না মরেলo oi কীটনাশেকর পাশব্র্ িতি য়া মানুেষর িত বেয় 
আনেব।’ িবেশষ রা জানান, েদেশ মশা িনয় েণ দীঘ র্িদন ধেরi ঘের ঘের েয ে  বা কেয়ল বহার করা হয় 
েসগুেলােত সাধারণত পারেমি ন, বােয়া-aয্ােলাি ন, িড- া  aয্ােলাি ন, েট াি ন, েড ােমি ন, বােয়ােলি ন, 
েমেটা ি ন, সাiপারেমি ন, iিমেপাি ন, ডায়াজিননসহ আেরা িকছু uপাদানi েবিশ। eগুেলা মূলত uড়  মশার 
ে ে  কাজ কের, িক  মশার জনন েরােধ িকংবা লাভ র্া িনেরােধ েতা eর েকােনা ভূিমকা েনi।  a াপক ড. 
মাহাবুবুর রহমান বেলন, ‘মশা েয েকােনা েকােনা কীটনাশক িতেরাধী হেয় uঠেছ েসটা আেগ েথেকi বেল 
আসিছলাম। 3128 সাল েথেকi eকিট সং ার গেবষণায়o eিট uেঠ eেসেছ। িক  েসটা সংি রা আমেল 
েনয়িন। e ছাড়া eেলােমেলাভােব িকংবা েযখােন-েসখােন eডাি সাiড বা লািভ র্সাiড েয়াগ করেলi হেব না। 
তাi পিরক নার সময় aব i e কােজ কম  বা েসব্ ােসবক যারাi কাজ করেব তােদর িশ েণর িদকিটেক 
গুরুতব্ িদেত হেব। e ছাড়া িসিট করেপােরশেন আেরা কীটত িবদ িনেয়ােগরo েয়াজনo আেছ। বাসাবািড়েত 
ে র ে ে  মানুেষর আেরা সেচতন হoয়া জরুির।’ a িদেক েদেশ কীটনাশেকর aনুেমাদন o িনয় ণকারী 
কতৃর্প  কৃিষ স সারণ aিধদ েরর া  েটকশন iuংেয়র aিতির  পিরচালক (মানিনয় ণ) েমা. জিহরুল 
iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘আিম ei দািয়েতব্ নতুন eেসিছ। আিম আসার পের দুi িসিটর েকােনািটর েকােনা 
oষুেধর পরী া হয়িন। মশার oষুেধর েরিজ য্া  হেয়েছ কী, না হেল কী করণীয়, েস াপাের আগামী রিববার 
আমরা eকিট ƣবঠক করব। েয়াজেন oষুেধর া ল eেন পরী া করব। তারপর েয়াজনীয় ব া েনoয়া 
হেব।’ 

	


