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86িট o u েরর 65িট oয়াড র্ িমিলেয় 23৯িট oয়াড র্ রেয়েছ। eসব oয়ােড র্ ায় আড়াi েকািট (েবসরকাির িহসাব মেত) মানুেষর 
বসবাস। aথচ িবশাল ei আয়তেনর আড়াi েকািট মানুেষর শহের মশা িনধেনর জ  মা  81৯জন কম  রেয়েছন। গেড় িতটা 
oয়ােড র্ মা  4/5 জন কম  কাজ করেছন। যা িদেয় eকিট oয়ােড র্র সব র্  মশা িনধন স ব হয় না।  
মহ ায় মহ ায় ে াভ: েড  েরােগর াদুভ র্াব eখন ঢাকার িতটা aিলেত গিলেত ছিড়েয় পেড়েছ। িতিট eলাকার মানুষ eখন 
আতে  রেয়েছন। aথচ িসিট কেপ র্ােরশেনর প  েথেক কায র্ত েকান দে প েনয়া হে  না বেল জািনেয়েছন, িবিভ  eলাকার 
বািস ারা। u র বাসােবা eলাকার বািস া েমাহা দ আলী বেলন, গত দুমােসর মে  eকিদন আিম মশা িনধেনর কম েদর 
েদেখিছ। েসটা আবার মূল সড়েক। েযখােন মশার আ ানা েসখােন তারা েকান oষুধ েদনিন। িতিন বেলন, আমার বাসার আেশ পােশ 
দুi েমেয় o eক েছেল িশশুসহ িতনজেনর মৃতুয্ হেয়েছ েড  েরােগ।  
 
বাসােবা মাঠ eলাকার বািস া জিহরুল বেলন, আমার মেন েনi িঠক কেব আিম িসিট কেপ র্ােরশেনর মশক িনধন কম েক েদেখিছ। 
মুগদা eলাকার বািস া পলাশ বেলন, স য্ার পর মশার আনােগানা aেনক েবেড় যায়। ei eলাকাটা a  eলাকার েচেয় িকছুটা 
েনাংরা। তাi মশার uৎপাতটা েবিশ। aথচ ei eলাকায় মােস eকবারo মশা মারা হয় না। ফাম র্েগট রাজাবাজার eলাকার বািস া 
রহমত েহােসন বেলন, আমার পিরবােরর দুiজন েড েত আ া । eছাড়া eলাকার aেনেকi eখন আ া । িতিন বেলন, 
মাসখােনক আেগ eকবার মশা মারেত েদেখিছলাম। 
 
আর েদিখ েনi। মহাখালী eলাকার ƣসকত হাসান বেলন, আমার বাসার পােশi িসিট করেপােরশেনর aিফস। িক  মশার য ণা 
eখােনi েবিশ। েমাহা দপুেরর বািস া আলী েহােসন বেলন, আমরা eখন আর িসিট কেপ র্ােরশেনর aেপ া কির না। িনেজরাi 
মশা মারার ব া করিছ। কারণ তােদর aেপ ায় থাকেল েড েত মরেত হেব।  
নতুন oয়ােড র্ মশা িনধেনর বরা  েনi: দুi িসিট কেপ র্ােরশেন নতুনভােব যু  হoয়া 47িট oয়ােড র্ মশা িনধেনর জ  েকােনা বােজট 
েনi। েনi েকােনা জনবল o য পািত। eসব eলাকায় মশক িনধন করা হে  না। তাi নতুন a র্ভূ  eসব eলাকায় েড র ঝুিঁক 
বাড়েছ। িসিট করেপারেশেনর প  েথেক বলা হে  নতুন oয়াড র্গুেলােত িকছু জনবল o য পািত িদেয় মশক িনধন চলেছ। িক  
দি ণ িসিটর নতুন oয়াড র্গুেলােত েসটা হে  না।  
 


