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পিরচালনা ও মিনটিরংেয়র পরামশ
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ড ু েরর বাহক এিডস মশার অ াভািবক জনেনর জ  ঢাকার ই িসিট কেপােরশেনর দািয় া েদর
চরম গািফলিত িছল বেল অিভেযাগ কেরেছন িবেশষ সহ সংি রা।

তােদর মেত, মশক িনধেন য ওষধু রাজধানীেত িছটােনা হে , তা কাযকর নয় বেল ায় এক বছর আেগ
গেবষণা  িতেবদন িদেয়িছল আ জািতক উদারাময়  গেবষণা  ক ,  বাংলােদশ (আইিসিডিডআর,িব)।
এমনিক চলিত মৗ েম ড ু  িব ােরর িবষেয় িতন মাস আেগ া  অিধদফতেরর প  থেকও দয়া
হেয়িছল আগাম সতকতা। আর এিশয়া-প ািসিফক অ েল ড রু ভয়াবহতার সকত বাতা িদেয়িছল িব

া  সং া (ডি উএইচও)। এমনিক পাঁচ মাস আেগ ড ু ও িচ ন িনয়া রােধ কাযকর ব ব া িনেত
বেলিছেলন হাইেকাট।

িক  কােনা  িকছুেতই  টনক  নেড়িন  ই  িসিটর  কতােদর।  উে া  আইিসিডিডআর,িব’র  গেবষণােক
উে েণািদত িহেসেব আখ ািয়ত কের িছটােনা ওষধু কাযকর বেল দািব কেরেছন তারা। ফেল অকাযকর
ওষধু িদেয় পিরচািলত হে  মশক িনধন কমসিূচ।

  মিতন আ ু াহ
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িবেশষ েদর আরও অিভমত, পূবাভাস আমেল না নয়া হেল য আশ ার কথা বলা হেয়িছল, সিটই
বা েব প পেয়েছ। ঢাকার ড ু ছিড়েয় পেড়েছ সারা দেশ। কারণ া  িবভােগর এক পিরসংখ ােন
দখা গেছ, ঢাকার বাইের যারা ড েুত আ া  হেয়েছন, তােদর ৯০ শতাংশই ঢাকা থেক গেছন। আর
িতিদনই সারা দেশ গেড় সহ ািধক মা ষ ড েুত আ া  হে ন। মারা

যাে ন উে খেযাগ  সংখ ক ড ু রাগী। এ মহূুেত ড ু পিরি িত মহামারীর ার াে  উপনীত হেয়েছ।
িবদ মান পিরি িত মাকােবলায় জ ির ও অ ািধকার িভি েত কাযকর ওষধু এেন মশক িনধন অিভযান
পিরচালনার মরামশ দন তারা। পাশাপািশ এ মহূুত থেক আর গািফলিত বা রাজনীিত বা এেক অপরেক
দাষােরাপ না কের কাযকর ভিূমকা িনেত ই িসিটর সংি েদর িত আ ান জানান তারা। ড ু সং া

যাবতীয় কায ম বছরজুেড়ই পিরচালনা করার তািগদ দন িবেশষ রা।

এ িবষেয় পিরক নািবদ ও বাংলােদশ ানাস ই িটিটউেটর সাধারণ স াদক অধ াপক ড. আিদল
মহুা দ খান যগুা রেক বেলন, ‘ঢাকার ই িসিট বছরখােনক আেগ জানেত পাের, তােদর ব ব ত ওষধু
অকাযকর।  িক  এরপরও  ওষধু  পিরবতন  না  কের  অকাযকর  ওষধু  ব বহার  কের  চেলেছ।  এটা
কােনাভােবই মেন নয়া যায় না।’

িতিন আরও বেলন, ‘যিদ এমন হেতা দািয় া  ই িসিট কেপােরশন সেবা  চ া কেরেছ এবং তারপর
এ অব া, তাহেল আমরা এটা মেন িনেত পারতাম। চােখ আ লু িদেয় দিখেয় দয়ার পরও কউ আমেল
না নয়ােক চরম উদাসীনতা,  সীমাহীন ব থতা এবং জন াে র িত ঘণৃ  অব া ছাড়া আর কী বলা
যায়?’

ড. আিদল আরও বেলন, ‘যতটু  িত হেয়েছ সিট আর িফিরেয় আনা স ব হেব না। তাই এখন বলব-
আর গািফলিত নয়,  এখন থেক এিডস মশা িনয় েণ গহৃীত উেদ াগ েলা বছরজেুড় কাযকরভােব চালু
রাখেত হেব।’

েকৗশলী ও নগরিবেশষ  ম. ইনামলু হক যগুা রেক বেলন, ‘কিঠন ও সিলট বজ  অপসারণ করা ঢাকার
ই  িসিটর ধান  কাজ।  িক  এই  ই  সং া  তােদর  কতব  পালেন  চরমভােব  ব থ।  যার মারা ক
নিতবাচক ভাব হে  মশার উপ ব বিৃ  এবং ড রু েকাপ।’

িতিন আরও বেলন, ‘য ত  ছিড়েয় িছিটেয় থাকা বজ ের িকছু েনর মাধ েম নদীেত চেল যাে  এবং
িকছু টাকাইরা সং হ কের িনে । আর াি ক ব  বা পিলিথন য ত  পেড় থাকেছ। এসব াি ক
বজ  থেকই মশার উৎপি  হে  এবং ড রু েকােপরও এিট অ তম ধান কারণ। এজ  আিম ই
িসিটর কতােদর অ েরাধ করব, মশার ওষধু িছটােনার আেগ শহরেক ভােলা কের পির  ক ন।’

এ িবষেয় া  অিধদফতেরর কীটত িবদ খিললরু রহমান যগুা রেক বেলন,  ‘গত মােচ আমরা যখন
রাজধানীর মশার া ভােবর ব াপাের সােভ কেরিছলাম, সই সময় মশার জনন ান েলায় লািবসাইট
বা এডাি সাইট  কের সসব ন  করেল িবদ মান পিরি িতর সিৃ  হেতা না।’

িতিন আরও বেলন, ‘এছাড়া এবার বিৃ  িকছুটা আেগ  হেয়েছ, এ কারেণ মৗ েমর আেগই এিডস
মশার েকাপ বেড়েছ। মশার জনন ােন পযা  ওষধু িছটােনা হেল এ অব ার সিৃ  হেতা না। এখন য
কাজ ই িসিট কেপােরশন  কেরেছ, সটা অব াহত রাখেল ভিব েতর জ  ভােলা হেব।’

বধুবার  রাজধানীেত  বাংলােদশ  পিরেবশ  আে ালন  আেয়ািজত  এক মানবব েন  সংগঠেনর  সাধারণ
স াদক ডা. মা. আব ল মিতন বেলন, ‘বতমােন দেশ ড ু মহামারী আকার ধারণ কেরেছ। এখন
পয  ৬২িট জলায় এ রাগ ছিড়েয় পেড়েছ, যা জািতর জ  মােটও ি র িবষয় না। ঢাকার ই ময়র
আেগ থেক সতক হেল এখন এ অব ার সিৃ  হেতা না। তােদর অবেহলার কারেণ  এখন দেশ ড ু
মহামারী  আকার  ধারণ  কেরেছ।  ওষধু  িনেয়ও  অেনক  অিনয়ম  ও  নীিত  হেয়েছ।  আমরা  এ  সম

নীিতবাজেদর িবচার চাই।’ ম লবার ঢাকা িশ  হাসপাতাল ও শহীদ সাহরাওয়াদী হাসপাতােল ড ু
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

আ া  রাগীেদর দখেত িগেয় সােবক া ম ী ও আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  মাহা দ নািসম
বেলেছন, ‘এিডস মশা িনমূেল এবার ই িসিট কেপােরশন যথাযথভােব দািয়  পালেন ব থ হেয়েছ। মশা
িনমেূল িসিট কেপােরশেনর য দািয়  িছল, তারা সই দািয়  পালন করেত পােরিন।’

া  অিধদফতরসহ পাঁচিট িত ােনর প  থেক আগাম সতক করা হেলও মশক িনধেনর ব াপাের
দৃ মান তৎপরতা ল  করা যায়িন কন- এমন ে র জবােব ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ময়র
মাহা দ সাঈদ খাকন যগুা রেক বেলন, ‘দি ণ িসিট কেপােরশন মশক িনধন কােজর ব াপাের আেগ
থেকই সতক িছল এবং িটন কাজ েলা যথাযথভােব স  কেরেছ।’ িতিন আরও বেলন, ‘এখনকার
মৗ মটা  এিডস  মশার জনন মৗ ম  এ  কারেণ  িকছুটা  বিশ  আ া  হে  মা ষ।  তেব  এিশয়ার
দশ েলার িদেক তাকােল আমরা বশ ভােলা আিছ- এটা বলা যায়। আমরা আমােদর সেবা  স মতা

িদেয় চ া করিছ; আশাকির ততম সমেয়র মেধ  ড  ুবা এিডস মশা িনয় ণ করেত স ম হব।’

একই িবষেয় ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর ময়র মা. আিত ল ইসলাম যগুা রেক বেলন, ‘ব  আেগ
থেক ঢাকা িসিট কেপােরশন িটনমািফক মশক িনধন কায ম েলা পিরচালনা কের আসিছল। এখন

এিডস মশার জনন মৗ ম হওয়ায় একট ু বিশ কাজ করেত হে ।’ িতিন আরও বেলন, ‘আিম গত মােচ
দািয়  হণ কের দেখিছ মশক িনধন কাজ েলা ভােলাভােব চলিছল। আমার নতৃে  এ কাজ েলা
আমরা আরও বগবান কেরিছ। ভিব েত এসব কায ম আরও পিরকি তভােব করার েচ া  থাকেব
আমােদর। আিম মেন কির, সারা বছরই সমান  িদেয় মশক িনধন কায ম পিরচালনা করা উিচত।’

স ত, গত ফ য়ািরেত ড -ুিচ ন িনয়া রােধ ই িসিট কেপােরশনেক সতক কেরিছেলন হাইেকাট।
িক  তা আমেল না  নয়ায় বধুবার অসে াষ কাশ কেরেছন হাইেকাট। এছাড়া আ জািতক উদারাময়
গেবষণা ক , বাংলােদেশর (আইিসিডিডআর,িব) এক গেবষণায় দখা গেছ, চিলত কীটনাশক িদেয়
ঢাকা উ র ও দি ণ িসিট কেপােরশন এলাকায় ড  ুভাইরাসবাহক এিডস মশা মরেছ না।

২০১৭ সােলর িডেস র থেক ২০১৮ সােলর ম মাস পয  রাজধানীর ৮িট এলাকায় এিডস মশা িনেয়
গেবষণা কের িব ানীরা দখেত পান, ঢাকা শহেরর এিডস মশা ওষধু িতেরাধী। বতমান ওষেুধ তারা
মের না। ড ু  মৗ ম র এক বছর আেগ আইিসিডিডআর,িব এ িবষেয় ঢাকার ই  িসিটেক সতক
করেলও তােত কণপাত কেরনিন ঢাকার ই িসিটর কতাব ি রা। ধু তাই নয়, ঢাকার ই িসিটেক সতক
কেরিছল া  অিধদফতরও।

গত সামবার া  অিধদফতেরর পিরচালক ( রাগ িনয় ণ) অধ াপক ডা. সািনয়া তাহিমনা এক সংবাদ
সে লেন বেলন, ‘গত মােচ রাগ িনয় ণ শাখার প  থেক এিডস মশার ওপর একিট জিরপ চালােনা
হয়। তখনই আমরা এমন পিরি িতর িবষয়িট ধারণা কির এবং িসিট কেপােরশনসহ সংি  কতৃপ েক
জানাই।’

এিদেক িব  া  সং ার (ডি উএইচও) ওেয়বসাইট ঘেঁট দখা গেছ, ২০১২ সােল ডি উএইচও এক
সতক বাতায় এিশয়া-প ািসিফক অ লেক িবেশষভােব িচি ত করা হয়। ওই সতক বাতায় আরও বলা হয়,
িবে র মাট জনেগা ীর ৪০ শতাংশ ড রু িশকার হেত পাের। ড ু বি ক উে েগর িবষয় হেলও ড ু
সং িমত হেয়েছ এমন দশ ও ড  ুআ া  ব ি েদর ৭৫ শতাংেশর বসবাস এিশয়া-প ািসিফক অ েল।
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