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29 েথেক 3৯ জুলাi পয র্  ঢাকার দুi িসিটর ৯9 oয়ােড র্র eকশ' েট e জিরপ কাজ পিরচালনা করা হয়। eেত ঢাকা দি ণ িসিটর 
6৯ eবং u র িসিটর 52 eলাকায় সং ামণ েরাগ িনয় ণ শাখার িচিকৎসক o কীটত িবেদর সমনব্েয় গিঠত কেয়কিট দল ভাগ হেয় 
ei জিরপ কাজ পিরচালনা কের। ei জিরেপর ফলাফল eখনo আনু ািনকভােব কাশ করা হয়িন। তেব জিরপ কােজর সে  যু  
eকািধক কম র্কত র্ার সে  কথা বেল জানা েগেছ, ঢাকা u র িসিটর গুলশান o বনানী eলাকায় eিডস মশার লাভ র্ার মা া 361-eর 
মেতা পাoয়া েগেছ। u র িসিটর মে  eিটi সেব র্া  মা ার ঝুিঁকপূণ র্ eলাকা। e ছাড়া দি ণ িসিটর সব্ামীবাগ eলাকা সবেচেয় 
ঝুিঁকপূণ র্। ei eলাকায় eিডস মশার লাভ র্ার uপি িত ৯1 মা ায় পাoয়া েগেছ। মায়াকানন o সবুজ কানন আবািসক eলাকায় 91 
মা ায় লাভ র্ার uপি িত পাoয়া েগেছ। লাভ র্ার মা া 31-eর েবিশ হেল েসিটi ঝুিঁকপূণ র্ বেল িবেবিচত হয়।  
 
ঢাকা u র িসিটর ঝুিঁকপূণ র্ eলাকা :2 নমব্র oয়ােড র্র u রা eলাকা, 21 নমব্র oয়ােড র্র গাবতলী, িমরপুর কেলািন o দারুসসালাম 
eলাকা, 22 নমব্র oয়ােড র্র পাiকপাড়া, 26 নমব্র oয়ােড র্র ভাসানেটক, মািটকাটা, মািনকদী o বােরনেটক, 2৯ নমব্র oয়ােড র্র গুলশান 
o বনানী, 34 নমব্র oয়ােড র্র িখলগাঁo িব েজান, পূব র্ হাজীপাড়া o েচৗধুরীপাড়া, 35 নমব্র oয়ােড র্র েতজগাঁo িশ  eলাকা o 
কুিনপাড়া, 43 নমব্র oয়ােড র্র লালমািটয়া, আসাদেগট, িখলজী েরাড, বাবর েরাড, iকবাল েরাড, আoর েজব েরাড o িপিস কালচার 
eলাকায় eিডস লাভ র্ার uপি িত পাoয়া পাoয়া েগেছ eবং eসব eলাকা aতয্  ঝুিঁকপূণ র্।  
 
ঢাকা দি ণ িসিটর ঝুিঁকপূণ র্ eলাকা :2 নমব্র oয়ােড র্র িখলগাঁo e o িস েজােনর িখলগাঁo কেলািন eলাকা, মায়াকানন, সবুজবাগ, 
u র মুগদাপাড়া, আহে দবাগ, কদমতলা o বাসােবা, 23 নমব্র oয়ােড র্র মািলবাগ, বকশী বাগ, গুলবাগ, শাি বাগ o i পুরী, 24 
নমব্র oয়ােড র্র চােমলীবাগ o আিমনবাগ, রাজারবাগ পুিলশ লাi , পুরানা প ন, িবজয় নগর, িসaয্া িব মাঠ o শাি নগর বাজার 
eলাকা, 4৯ নমব্র oয়ােড র্র েকeম দাস েলন, aভয়দাস েলন, টেয়নিব সাকু র্লার েরাড, জয়কালী মি র েরাড, ভগবতী ানাজ  েরাড, 
েফা ার ি ট, হাটেখালা েরাড o আর েক িমশন েরাড, 51 নমব্র oয়ােড র্র দয়াগ  েরাড, দয়াগ  হাটেলন, দয়াগ  েজেলপাড়া, 
নাির া েলন, শরৎগু  েরাড, বসু বাজার েলন o মুিনর েহােসন শাহ েলন, 56 নমব্র oয়ােড র্র িডি লাির েরাড, দীননাথ েসন েরাড, 
কয্াশাব ানাজ  েরাড, শশীভূষণ চয্াটাজ  েলন, রজনী েচৗধুরী েরাড, সােবক সরাফৎ গ  েলন o সেতয্  কুমার দাস েরাড, 57 নমব্র 
oয়ােড র্র িমল ারাক aয্া  পুিলশ লাiন, কয্াশাব ানাজ  েরাড, a য় দাস েলন, শাঁখারী নগর েলন, হিরচরণ রায় েরাড, 
আলমগ  েরাড, ঢালকানগর েলন o সতীশ সরকার েরাড, 59 o 61 নমব্র oয়ােড র্র সােয়দাবাদ o যা াবাড়ী eলাকা aিধক 
ঝুিঁকপূণ র্। 
 
জানেত চাiেল জিরপকােজর সে  যু  সব্া য্ aিধদ েরর েডপুিট ে া াম ােনজার (েরাগ িনয় ণ শাখা) ডা. আ ারু ামান জানান, 
জিরপকাজ েশষ হেলo চূড়া  ফল eখনo হােত আেসিন। সািব র্ক িবষয় িনেয় কাজ চলেছ। ei কাজ েশষ হেল জিরেপর ফল 
সবাiেক জানােনা হেব। 
 
ডা. আ ারু ামান আরo বেলন, াথিমকভােব জিরেপ যা েদখা েগেছ, েস aনুযায়ী গুলশান o বনানী eলাকায় eিডস মশার লাভ র্ার 
েবিশ uপি িত পাoয়া েগেছ। a  aেনক eলাকায় কমেবিশ লাভ র্ার aি তব্ পাoয়া েগেছ। শুধু aিভজাত eলাকা নয়, eর বাiেরo 
িবিভ  eলাকায় লাভ র্ার uপি িত িমেলেছ। তেব িনম র্াণাধীন ভবন, ডােবর েখাসা, টায়ার, পািন জেম থাকা িবিভ  পাে র মে  
aিধকমা ায় লাভ র্ার uপি িত পাoয়া েগেছ।  
 
সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বেলন, মশার জনন aব া পয র্েব ণ করেত oi জিরপ 
চালােনা হেয়েছ। 21 িদন াপী জিরপকাজ েশষ হেলo ফল যাচাi-বাছাi করা হে । e ি য়া স  করেত আরo কেয়ক িদন 
সময় লাগেত পাের। ফল চূড়া  হেল তা কাশ কের পিরি িত সবাiেক জানােনা হেব। মহাপিরচালক আরo বেলন, মশা িনধন করা 
সব্া য্ aিধদ েরর কাজ নয়। আ া েদর িচিকৎসােসবা দান করাi আমােদর মূল কাজ। eর পাশাপািশ িবিভ  েরাগী িনেয় গেবষণা 
পিরচালনা eবং েস aনুযায়ী েরাগ িতেরােধ গাiডলাiন িনধ র্ারণ কের সংি েদর তা aবিহত করাi সব্া য্ িবভােগর কাজ। যােত 
তারা a ািধকার িভি েত কাজিট করেত পাের। eরi aংশ িহেসেব oi জিরপ চালােনা হেয়েছ। 
 
লাভ র্া ধব্ংস করেত া মাণ আদালত মােঠ :33 জুলাi েথেক ঢাকা u র o দি ণ িসিট করেপােরশেনর িবিভ  eলাকায় েড বািহত 
eিডস মশার জনন ল ধব্ংস করেত মােঠ েনেমেছন া মাণ আদালত। 35 জুলাi িডeনিসিসর িনব র্াহী ািজে ট সািজদ 
আেনায়ােরর েনতৃেতব্ 265 ভবেন aিভযান চািলেয় eিডেসর লাভ র্া পাoয়ায় 33 ভবন মািলকেক জিরমানা করা হয়। 36 জুলাi 
িডeসিসিসর া মাণ আদালত aিভযান চািলেয় ৯ ভবন মািলকেক জিরমানা কেরন। দুi িসিট করেপােরশন গত ছয় িদেন 354 
ভবেন aিভযান চািলেয় 4৯ ভবন মািলকেক জিরমানা কের।  



 
েদেশর 61 েজলায় েড র িব ার : থেম রাজধানীেকি ক হেলo ধােপ ধােপ িব ার ঘিটেয় েড  eখন েদেশ 61 েজলায় ছিড়েয় 
পেড়েছ। সব্া য্ aিধদ েরর েহলথ iমােজর্ি  aপােরশনস েস ার o কে াল রুেমর ত  aনুযায়ী, ঢাকা িবভােগর ঢাকা, গাজীপুর, 
েগাপালগ , মাদারীপুর, মািনকগ , নরিসংদী, রাজবাড়ী, টা াiল, মু ীগ , িকেশারগ  o নারায়ণগ , চ াম িবভােগর চ াম, 
েফনী, কুিম া, চাঁদপুর, া ণবািড়য়া, ল ীপুর, েনায়াখালী, ক বাজার, খাগড়াছিড় o রাঙামািট, খুলনা িবভােগর খুলনা েজলা, 
কুি য়া, যেশার, িঝনাiদহ, বােগরহাট, সাত ীরা o চুয়াডা া, রাজশাহী িবভােগর রাজশাহী েজলা, বগুড়া, পাবনা, িসরাজগ , নoগা,ঁ 
চাঁপাiনবাবগ  o নােটার, রংপুর িবভােগর রংপুর েজলা, লালমিনরহাট, কুিড় াম, গাiবা া, নীলফামারী, িদনাজপুর, প গড় o 
ঠাকুরগাঁo, বিরশাল িবভােগর বিরশাল েজলা, পটুয়াখালী, েভালা, িপেরাজপুর o ঝালকািঠ eবং িসেলট েজলায় েড  ছিড়েয় পেড়েছ। 
ei েজলাগুেলা েথেক e পয র্  eক হাজার 394 জন েরাগী পাoয়া েগেছ।  
 
িতিদনi েরাগী বাড়েছ :গত চিবব্শ ঘ ায় েড  আ াে র সংখয্া eক হাজার ছািড়েয়েছ। গতকাল েসামবার eক হাজার ৯7 জন 

আ া  হেয়েছ। িতিদেনর িহসােব গত 2৯ বছেরর মে  eিট eকিদেন আ াে র সেব র্া  সংখয্া। চলিত মােস গতকাল পয র্  22 
হাজার 561 জন আ া  হেয়েছ। মােসর িহসােব eিটo েরকড র্। aথ র্াৎ eক মােস eত সংখয্ক আর আ া  হয়িন। সব িমিলেয় 
চলিত বছর আ াে র সংখয্া 24 হাজার 748 জন। eিটo 2৯ বছেরর মে  সেব র্া । রাজধানীেত সরকাির 24িট o েবসরকাির 47 
হাসপাতােল ভিত র্ েরাগীর তািলকা ধের সব্া য্ aিধদ র আ াে র ei সংখয্া িনধ র্ারণ কের। িক  ei িহসােবর বাiের রাজধানীেত 
আরo ায় সােড় িতনশ' েবসরকাির হাসপাতাল-ি িনক রেয়েছ eবং েসগুেলােতo uপেচপড়া িভড়। িক  সব্া য্ aিধদ েরর তািলকায় 
েসi েরাগীর িহসাব েনi। eমনিক হাসপাতােলর আuটেডার েথেক িচিকৎসা িনেয় যারা বাসায় েফেরন, তােদর তািলকাo েনi। 
মৃতুয্র িহসাবo সিঠকভােব েনi। e পয র্  51 জেনর মৃতুয্ হেলo aিধদ র আটজেনর মৃতুয্ িনি ত করেত েপেরেছ। মৃতুয্ িনি ত 
করা সং া আiiিডিসআেরর ভূিমকাo িব । তেব িত ানিটর পিরচালক a াপক ডা. মীরজািদ ে ারা বেলেছন, েড েত মৃতুয্র 
িবষয় শনা  করেত তােদর eকিট কিমিট আেছ। তারা পরী া-িনরী া কের যখন শতভাগ িনি ত হন, তখনi েঘাষণা েদoয়া হয়। 
কতজেনর িবষেয় পরী া-িনরী া চলেছ, তা জানােত aপারগতা কাশ কের িতিন বেলন, শতভাগ িনি ত হেয়i মৃেতর সংখয্া 
কাশ করা হেব। 
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