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ড  িনেয় আগাম বাতা আমেল নয়িন ক প  - মােচই সতক কেরিছল া  
অিধদ র 

এক িদেন আ া  ১০৯৬ জন, মারা গেছন আেরা িতন জন  

  আ ল খােয়র 

আগাম সতকবাতা থাকেলও ড  িতেরােধ কাযকর পদে প নয়িন সরকােরর সংি  ক প । গত মােচই ই িস  করেপােরশনেক সতক 
কেরিছল া  অিধদ র। িক  িবষয়  আমেল নওয়া হয়িন বেলই এখন লািফেয় লািফেয় বাড়েছ ড  ের আ াে র সং া। িতিদনই 
ন ন রকড ি  হে । গত ২৪ ঘ ায় ১ হাজার ৯৬ জন ড  রাগী সারােদেশ সরকাির- বসরকাির হাসপাতােল ভিত হেয়েছ। মারা গেছ আেরা 
প চ জন। এ িনেয় সরকাির িহসােব েতর সং া দ ড়াল ১৯। বসরকাির িহসােব মারা গেছ ৪৪ জন। ঢাকাসহ ৫০  জলায় ড  আ া  রাগী 
শনা  করা হেয়েছ। ড র ভয়াবহতা াপক হাের বাড়েলও এখেনা অ ািডস মশা মারার মান িক ই পিরলি ত হয়িন। মশা মারার ও ধ 
অকাযকর। িক  কাযকর ও ধ জ ির িভি েত আনা হে  না। ও ধ আনেতই শষ হেয় যােব ড র মৗ ম। আর এেত অেনক মা ষ  ও 
আিথক িতর স ুখীন হেব। এর দায়ভার ক নেবন? া  অিধদ েরর রাগ িনয় ণ শাখার পিরচালক অ াপক ডা. সািনয়া তহিমনা বেলন, 
চলিত বছেরর মােচ ঢাকার ই িস  করেপােরশনেক এবার ড  আউটে ক হেত পাের বেল সতক করা হেয়িছল। গতকাল সকাল ১০টায় ড  
িনেয় া  অিধদ ের আেয়ািজত সংবাদ সে লেন িতিন আেরা বেলন, ‘জা য়ািরেত আমরা েরা ঢাকায় জিরপ কেরিছলাম। ঐ সময় অ ািডস 
মশার লাভা এবং কাথাও কাথাও অ াডা  অ ািডস মশা দখা িগেয়িছল। সজ  মােচ িস  করেপােরশনেক জানােনা হেয়িছল। ফ য়াির 
থেক আমরা িচিক সক, নাসেদর িশ ণ দওয়া  কির।’ ডা. সািনয়া তাহিমনা বেলন, ‘ াণঘাতী এ রাগ য ঢাকার বাইেরও ছড়ােত পাের, 
সই আশ ার কথাও তারা আেগই জািনেয়িছেলন। আশ া থেকই আমরা ড  গাইডলাইন আপেডট কেরিছ। ইিতমে  িত  জলা শহের 
ড  ট  িকট পা েয় দওয়া হেয়েছ। া  অিধদ র জািনেয়েছ, ৫০  জলায় ড  রাগী শনা  হেয়েছ। িবিভ  জলায় আ া েদর অেনেক 

ঢাকা থেক রাগ িনেয় গেছন। তেব রাজধানীর বাইেরও অ ািডস মশার িবচরণ রেয়েছ বেল ানীয় পযােয় আ াে র স াবনাও উিড়েয় দওয়া 
যাে  না।’ ঢাকার ই িস  করেপােরশেনর বােজেট ন নভােব  ৩৬  ওয়ােডর মশক িনধেন কােনা কায ম নই। মশা মারার জ  কােনা 
অথ বরা  নই; তাই নই জনবল, য পািতও। ড র েকাপ বাড়ার পর ঢাকা উ র িস  করেপােরশন ওয়াড েলােত িক  য পািত ও অ ায়ী 
লাকবল িনেয়াগ িদেলও তােক েয়াজেনর লনায় অ ল বলেছন কাউি লররা। আর দি ণ িস  করেপােরশেনর ন ন ১৮  ওয়ােড তা-ও 
নই। 

রাজধানীর মশা িনবারেণর জ  আেছ এক  ‘মশক িনবারণী দ র’। রাজধানীর লালবােগর ঢােক রী মি র থেক এক  সামেন এেগােলই 
হােতর ডান পােশ িত ান র কাযালয়, লাল রেঙ বেড়া কের লখা ‘মশক িনবারণী দ র’। এই দ েরর কায েম এখন হযরল অব া। ঢাকার 
ই িস  করেপােরশন যখন মশা মারেত িহমিশম খাে , তখন এই দ র কের যাে  ই াশাসিনক কাজ। কারণ মশা মারার কােনা উে াগ 

তােদর নই। মশা দমেনর ল ল  িনেয় ১৯৪৮ সােল এ  িত া করা হয়। সই সময় এ  া  ম ণালেয়র অধীেন িছল। ১৯৮০ সােলর ২৬ 
ন এ  ানীয় সরকার ম ণালেয়র অধীেন া  করা হয়। একসময় এই দ েরর কােজ াণচা  থাকেলও বতমােন এই িত ােন নসান 

নীরবতা। এখন শহেরর মশা দমেনর কােজ নয়, িস  করেপােরশেনর মশার ও েধর খািল াম সংর েণর গাডাউন িহেসেব বহার করা হয় 
এই দ রেক। সেরজিমন ের এবং সখানকার কমচারীেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, একসময় ােলিরয়া িন েল এই দ র সফল হেয়িছল। 

ােলিরয়ার বাহক মশা সারাবছর থােক, িক  অ ািডস মশা িতন মােসর। তারপরও অ ািডস মশা িন েল ই িস  করেপােরশন চরম থতার 
পিরচয় িদেয়েছ। জানা গেছ, মশক িনবারণী দ ের জনবল আেছ ২৭৬ জন। থাকার কথা ৩৯৬ জন। ১৯৮২ সােলর ৮ িডেস র থেক ানীয় 
সরকার ম ণালেয়র এক আেদেশ মশক িনবারণী দ ের ২৭৬ জন মাঠপযােয়র কম েক ঢাকা িস  করেপােরশেনর অধীেন  করা হয়। ঐ 
থেক তারা িস  করেপােরশেনর মাঠকম েদর সে  মশক িনধেনর কায ম চািলেয় আসেছ। ২৭৬ জনেক িস  করেপােরশেনর অধীেন  

করা হেলও তােদর াশাসিনক কায ম চেল ানীয় সরকার ম ণালয় থেক। আর িস  করেপােরশন হেলা ায় শািয়ত। এই ত শাসেনর 
কারেণ মাঠপযােয় মশক িনধেনর কায েম হযবরল অব া। মাঠপযােয়র কম রা ইে ফাকেক জানান, ‘ য ও ধ আমরা মশার জ  বহার 
করিছ, আসেল ও ধ না পািন িক ই িঝ না। এই ও েধ মশা মের না। অ ািডস মশার বংশ িনধন হয় না।’ 



‘মশক িনবারণী দ েরর’ ল ফটেকর গােয়ও ছােটা কের দ েরর নােমর  মেনা াম দখা যায়। ভতের েবশ কেরই চােখ পেড় সাির সাির 
হাজার খােনক খািল াম। এর মে  িক  াম আবার রাদ- ি েত মিরচা পেড়েছ। এর ভতের ও ফ েক ফ েক জেম আেছ ি র পািন এবং িক  
িক  জায়গায় জে েছ আগাছা। িত  ােমর ধারণ মতা ২০০ িলটার। ই িস  করেপােরশেনর মশা মারার ও েধর খািল াম এখােন রাখার 
কথা জানা গেলও সেরজিমেন দখা যায়, বিশরভাগ ােমর গােয় দি ণ িস  করেপােরশেনর স ি  উে খ করা। 

া  অিধদ েরর হলথ ইমােজি  অপােরশন স ার ও কে াল েমর সহকারী পিরচালক ডা. আয়শা আ ার জানান, গত ২৪ ঘ ায় 
সারােদেশর সরকাির- বসরকাির হাসপাতােল ১ হাজার ৯৬ জন ড  রাগী ভিত হেয়েছন। এর মে  কবল ঢাকােতই হাসপাতােল ভিত হওয়া 
রাগীর সং া ৮৫৬। আর ঢাকা শহর বােদ ঢাকা িবভাগীয় এলাকায় রাগীর সং া ৩৯ জন। আর মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ১২৫ জন, 

িমটেফাড হাসপাতােল ১১৩ জন, ঢাকা িশ  হাসপাতােল ৩৪ জন, শহীদ সাহরাওয়াদ  হাসপাতােল ৪৮ জন, হিল ফ ািমিল রড ি েস  
হাসপাতােল ৪১ জন, বারেডম হাসপাতােল ২৩ জন, িবএসএমএমইউেয় ৩৭ জন, রাজারবাগ িলশ হাসপাতােল ২১ জন, গদা মিডক াল 
কেলজ হাসপাতােল ৬০ জন, িপলখানার িবিজিব হাসপাতােল ১০ জন, িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ৭৯ জন ড  ের আ া  হেয় ভিত 
হেয়েছন। সারােদেশর ড  রাগীর ত  েল ধের িতিন জানান, চ াম িবভােগ ১০১ জন, লনা িবভােগ ১৭ জন, রং র িবভােগ ১৯ জন, 
রাজশাহী িবভােগ ৪২ জন, বিরশাল িবভােগ ছয় জন ও িসেলট িবভােগ ১৬ জন ড  রাগী রিববার সকাল থেক সামবার সকাল পয  সমেয়র 
মে  হাসপাতােল ভিত হেয়েছন। এরমে  গাজী েরর তাজউি ন আহেমদ মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৮৬ জন, গাজী ের প চ জন, 
গাপালগে  প চ জন, মাদারী ের ১৪ জন, মািনকগে  ১৬ জন, নরিসংদীেত ই জন, রাজবাড়ীেত ৯ জন, শরীয়ত ের সাত জন, টা াইেল আট 

জন, ীগ  জনােরল হাসপাতােল আট জন, িকেশারগে  ৫৬ জন, নারায়ণগে  ১৮ জন, চ াম মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৬১ জন, 
চ াম জলায় ৮৭ জন, ফনীেত ৫৯ জন, িম ায় ৪৮ জন, চ দ র সদর হাসপাতােল ৭৫ জন, া? ণবািড়য়া সদর হাসপাতােল ১৪ জন, 
ল ী র সদর হাসপাতােল ১২ জন, নায়াখালীেত ২৩ জন, ক বাজাের সাত জন, খাগড়াছিড়েত চার জন, রা ামা েত এক জন, লনা 
মিডক াল কেজল হাসপাতােল ৪৬ জন, ি য়া জনােরল হাসপাতােল ৩৩ জন, যেশার আড়াই শ বেডর হাসপাতােল ৪৪ জন, িঝনাইদহ ২৫০ 
বেডর হাসপাতােল ১৪ জন, বােগরহােট চার জন, সাত ীরায় আট জন, য়াডা ায় চার জন, রাজশাহীেত ৫৩ জন, ব ড়ায় ৬০ জন, পাবনায় 

৩৮ জন, িসরাজগে  আট জন, নওগ য় ই জন, চ পাইনবাবগে  ৯ জন, নােটাের এক জন, রং ের ৪৫ জন, লালমিনরহােট ই জন, িড় ােম 
িতন জন, গাইবা ায় িতন জন, নীলফামারীেত ই জন, িদনাজ ের এক জন, প গেড় এক জন, ঠা রগ ওেয় চার জন, বিরশাল শের বাংলা 
মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৪২ জন, প য়াখালীেত ছয় জন, ভালায় ছয় জন, িপেরাজ ের ই জন, ঝালকা েত এক জন, িসেলট মিডক াল 

কেলজ হাসপাতােল ৩০ জন ড  ের আ া । আমােদর জলা িতিনিধ ও উপেজলা সংবাদদাতােদর পাঠােনা ত  অ যায়ী, ড  ের 
গতকাল প চ জন মারা গেছন। সাভােরর এনাম মিডক াল কেলজ হাসপাতােল িচিক সাধীন েয়ল মাহ দ নয়ন নােম এক ড  রাগী মারা 
গেছন। গত এক স াহ ধের িতিন ড  ের গিছেলন। বরণকারী নয়ন ধামরাই উপেজলার া ােমর জিলল উি েনর ছেল। 
মৗলভীবাজােরর লাউড়া উপেজলার হাজী র ইউিনয়েনর কািনহা  উ  িব ালেয়র নবম িণর ছা  নাইম আহেমদ (১৪) িতন িদন ের 
ভাগার পর গতকাল র ৩টায় হাজী র উপ- া  কে  আনার পেথ মারা যায়। স ইউিনয়েনর দাউদ র ােমর আছিকর আলীর । 

ব ড়ার আদমদীিঘেত সােজ র রহমান সা  নােমর এক গািড়চালক ড  ের আ া  হেয় সামবার ভাের ঢাকা মিডক াল কেলজ 
হাসপাতােল বরণ কেরেছন। আদমদীিঘর ওপর পৗওঁতার আনছার আলীর ছেল সােজ র রহমান সা  (৩৫) এক  কা ািনর গািড় 
চালােতন। ফিরদ েরর চরভ াসেন রিববার ঢাকা থেক র িনেয় বািড় এেস সিলম িব াস (৪০) নােম এক ি র  হেয়েছ। গাজী েরর 
কাপািসয়ায় ড  ের আ া  হেয় আ ল কিরম সরকার (৬০) নােম এক ি  িচিক সাধীন অব ায় ঢাকায় মারা গেছন। রিববার ম রােত 
ঢাকা সি িলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ) তার  হয়। গতকাল ের লশান ােব িবিভ  ি  ও ইেলক িনক িমিডয়ার 
স াদকেদর সে  আলাপকােল ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর ময়র আিত ল ইসলাম বেলন, মশক িনধেনর ও ধ এখন থেক িস  
করেপােরশন সরাসির আমদািন করেব। ‘ ই কা ািনর কােছ আমদািন করা মশার ও ধ িজি  রেয়েছ’— অিভেযাগ কের িতিন বেলন, 
িসি েকট ভেঙ এখন থেক আমরা িনেজরাই সরাসির ও ধ আমদািন করব। এিদেক ড েত আ া  রাগীেদর েয়াজনীয় িচিক সা সবা 
িনি ত করেত ব ব  শখ িজব মিডক াল িব িব ালেয় (িবএসএমএমইউ) ড  সেলর শ া সং া ৪০ থেক বািড়েয় দড় শতািধেক 
উ ীত করা হেয়েছ। সামবার সকােল উপাচায অ াপক ডা. কনক কাি  ব য়া কিবন েকর িনচতলায় ড  িচিক সােসবা সেলর সবা 
কায ম পিরদশন কেরন। িতিন রাগীেদর সে  কথা বেলন এবং তােদর িচিক সার খ জ-খবর নন। 

৫০০ টাকার ড  ট  ১২০০, প লারেক জিরমানা:  ড  টে র জ  সেবা  িফ ৫০০ টাকা িনধারণ কেরেছ া  অিধদ র। তা মানেছ না 
বসরকাির প লার হাসপাতাল। ৫০০ টাকা না িনেয় তারা ১২০০ টাকা িনে । এ জ  প লারেক ৫০ হাজার টাকা জিরমানা কেরেছ ভা া 

অিধকার সংর ণ অিধদ র। একই সে  ড  টে  অিতির  িফ আদায় ও ও েধর দাম বিশ নওয়ার অিভেযােগ াবএইড, ইবেন িসনা ও 
য়ার হাসপাতাল ক প েক তলব কেরেছ অিধদ র। রাজধানীর ধানমি  এলাকায় সামবার িবিভ  হাসপাতােল অিভযান চািলেয় এ জিরমানা 

করা হয়। অিধদ েরর ঢাকা িবভাগীয় কাযালেয়র উপ-পিরচালক মন র মাহা দ শাহিরয়ােরর সািবক ত াবধােন অিভযান পিরচালনা কেরন 
সহকারী পিরচালক আফেরাজা রহমান ও আ ল জ ার ম ল। 

  


