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মশা মারার ৫০ কািট টাকাই পািনেত
কাশ : ০১ আগ  ২০১৯, ০৩:৩০ | অনলাইন সং রণ

মশার ওষধু অকাযকর জেনও রাজধানীর মশা িনধেনর জ  ৫০ কািট টাকা খরচ কেরেছ ঢাকার
ই  িসিট করেপােরশন। এর মেধ  দি ণ  িসিটেত খরচ হেয়েছ  সােড় ২৮ কািট টাকা ও উ র

িসিট করেপােরশন খরচ কেরেছ ২৩ কািট টাকা। মশার ওষধু কনা-কাটা, মশা িনধেনর য পািত
ফগার/ ইল/  মিশন য়,  মিশন পিরবহন এবং কচিুরপানা-আগাছা  পির ােরর নােম  এসব
টাকা খরচ করা হেয়েছ।

মশা মারার এসব আেয়াজন সবই গেছ জেল। গত কেয়ক বছেরর তলুনায় এ বছর ড ু ভয়াবহ আকার
ধারণ কেরেছ।  িবেশষ রা  বলেছন,  মশার ওষধু  ওকাযকর এটা  জেন েন এ  খােত খরচ করা  মােন
জনগেণর ট াে র টাকা জেল ফলা। এ খােত নীিত হওয়ার আশ া উিড়েয় দওয়ার মেতা না।

ই িসিট করেপােরশন সেূ  জানা যায়, ২০১৮-১৯ অথবছের দি ণ িসিট করেপােরশন মশা িনধন খােত
২৬ কািট টাকা বরা  কের। অ িদেক উ র িসিট কেরেছ ২১ কািট টাকা। দি ণ িসিট ২৬ কািট টাকার
মেধ  ২৩ কািট ৭০ লাখ টাকা বরা  িছল ওষধু কনার জ । এছাড়া মশা মারার য  ও পিরবহেন ব য়
ধরা হেয়িছল ২ কািট টাকা। কচিুরপানা-আগাছা পির াের ব য় ধরা হেয়িছল ৩০ লাখ টাকা। এছাড়া িসিট
করেপােরশেনর িনজ  অথায়েন আড়াই কািট টাকার মশা িনধেনর য পািত িকেনেছ সং ািট। অ িদেক
উ র িসিটর ২১ কািট টাকার মেধ  ওষধু কনার জ  বরা  িছল ১৮ কািট টাকা। মশা িনধেনর য পািত
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

য়  করা  হেয়েছ  ২  কািট  টাকার।  মিশন  পিরবহেন  ব য়  ধরা  হেয়িছল  ২  কািট  টাকা  এবং
কচিুরপানা-আগাছা পির াের ব য় ধরা হেয়িছল ১ কািট টাকা। চলিত অথবছের দি ণ িসিট ২৮ কািট
টাকা এবং উ র িসিটেতও এ খােত গত বছেরর চেয় কেয়ক কািট টাকা বিশ বরা  রাখার পিরক না
কেরিছল।

আরও পড়ুন: া  ম ণালয় ও ই ময়েরর অবেহলা অমাজনীয়: ড. কামাল

আ জািতক উদারাময় গেবষণা ক  আইিসিডিডআরিব’র এক গেবষণায় দখা গেছ, চিলত কীটনাশক
িদেয় ঢাকা উ র ও দি ণ িসিটর এিডস মশা মরেছ না। িব ানী ও গেবষকরা ওই গেবষণার ফলাফল ১৪
মাস আেগ জানােলও আমেল নয়িন িসিট করেপােরশন। ২০১৭ সােলর িডেস র থেক ২০১৮ সােলর ম
পয  রাজধানীর আটিট এলাকায় অ ািডস মশা িনেয় গেবষণা কের িব ানীরা দখেত পান, ঢাকা শহেরর
অ ািডস মশা ওষধু িতেরাধী। বতমান ওষেুধ মশা মের না।

 থেকই ই  িসিটর সংি  কমকতােদর গেবষণার িবষেয় অবিহত করা  হেয়িছল এবং  গেবষণার
ফলাফল স েকও ই িসিট করেপােরশন অবিহত। তেব সব জেনও কতপৃ  মশা মারার ওষধু পিরবতেন
পদে প নয়িন। চলিত বছেরর েতই অ ািডস মশাবািহত ড রু া ভাব বিৃ র শ া কাশ কেরিছল

া  অিধদ েরর রাগিনয় ণ শাখা। গত মাচ মােস া  অিধদ েরর রাগিনয় ণ শাখার আওতায় ঢাকা
উ র ও দি ণ িসিট করেপােরশন এলাকার ৯৭িট ওয়ােডর ১০০িট ােনর ৯৯৮িট বািড় পিরদশন কের
নমনুা সং হ কের এবং ১০ িদনব াপী জিরপ চালােনা হয়। ওই জিরেপ িডএসিসিসর ৮০ ন র ওয়ােড
অ ািডস মশার লাভার ঘনে র সচূক বা িবআই সবেচেয় বিশ—৮০ শতাংশ পাওয়া িগেয়িছল। হািতরিঝল
এলাকার ই পােশ ই িসিট করেপােরশেনরই কেয়কিট ওয়ােড অ ািডস মশার লাভার ঘন  বিশ পাওয়ার
কথা  জািনেয়িছল রাগিনয় ণ  শাখা।  বষায়  অ ািডস  মশার উপ ব  বাড়েত পাের বেলও তখন সতক
কেরিছল া  অিধদ র। সই শ ার বা ব প িনেয়েছ জেুনর েতই। চলিত বছেরর এি েল ঢাকা
উ র িসিট করেপােরশন সভাকে  িট গেবষণা ফলাফল উপ াপন করা হয়। আইিসিডিডআরিব, িসিডিসর
িব ানী  ও  গেবষক ছাড়াও সভায়  ঢাকা  উ র িসিট করেপােরশেনর ময়র আিত ল ইসলাম  উপি ত
িছেলন। ঢাকা দি ণ িসিটর ময়র সাঈদ খাকন বরাবরই মশার ওষধু অকাযকেরর িবষয়িট ত াখ ান
কের আসেছন। িতিন ইে ফাকেক বেলন, ওষেুধর কাযকািরতা শতভাগ না হেলও ৮০ থেক ৮৫ ভাগ
কাযকািরতা আেছ। ান, কাল, পাে র ওপর এর কাযকািরতা িনভর কের। পুরান ঢাকায় ওষধু যভােব
কাজ করেব, নতনু ঢাকায় সভােব কাজ না-ও করেত পাের।

সরকােরর উ পযায় থেক মশার নতুন ওষধু কনার িনেদশনা দওয়ার পর নেড়চেড় বেসেছ ই িসিট
করেপােরশন। নতুন ওষধু কনার ি য়া চলেছ। যত ত স ব নতুন ওষধু আমদািন করা হেব বেল
জািনেয়েছন িসিট করেপােরশেনর কমকতারা। এ িবষেয় বাংলােদশ ইনি িটউট অব ানােসর (িবআইিপ)
সাধারণ  স াদক নগর  পিরক নািবদ  অধ াপক ড.  আিদল  মাহা দ  খান  বেলন,  সরকাির সং ার
গেবষণায় িসিট করেপােরশেনর মশা িনধেনর ওষধু য অকাযকর তা মািণত। তারপরও এই অকাযকর
ওষধু িকেন আসেল জনগেণর ট াে র টাকা জেল ফলা হেয়েছ।

ইে ফাক/এমআরএম
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