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এসেসে মশক নিধসির িতুি ওষুধ 

নকউসেসের পাশাপানশ এনিে মশার ওপরও চেসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

 

এনিে মশা নিয়ন্ত্রসে চীি থেসক িতুি ওষুসধর িমুিা আমদানি কসরসে ঢাকা উত্তর নেটি করসপাসরশি (নিএিনেনে)। ভারত থেসক এসিসে ঢাকা 

দনক্ষে নেটি করসপাসরশি (নিএেনেনে)। এর মসে নিএেনেনে ওষুসধর িমুিা প্রােনমকভাসে পরীক্ষা কসরসে। নিতীয় ধাসপর পরীক্ষার জন্য 

পাঠাসিা হসয়সে েরকাসরর থরাগতত্ত্ব, থরাগ নিয়ন্ত্রে ও গসেষো ইিনিটিউট (আইইনিনেআর) এেং খামারোনির উনিদ েংরক্ষে শাখায়। 

নিএিনেনে ওষুসধর মাি পরীক্ষার উসযাগ নিসয়সে। নকন্তু  ফোফে কী হয় থে নেষসয় আসগভাসগই নকছু েেসত চাইসেি িা নিএিনেনের থময়র 

থমা. আনতকুে ইেোম। 

 

নতনি েসেি, 'থদখা যাক কী হয়।'  

 

নিএেনেনের প্রধাি নিে বাহী কম বকতবা থমাস্তানফজুর রহমাি েসেি, 'আমরা ভারসতর 'ইনিয়া োয়ার করসপাসরশি' িাসম একটি প্রনতষ্ঠাি থেসক িতুি 

ওষুসধর িমুিা এসি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু কসরনে। প্রেম ধাসপর পরীক্ষা থশসষ খামারোনি ও আইইনিনেআর-এ পাঠাসিা হসয়সে। থদখা যাক 

নরসপাসট ব কী আসে।'  

 

গত শুক্রোর ভারত থেসক আমদানি করা িতুি ওষুসধর মাঠ পয বাসয়র পরীক্ষা চাোয় নিএেনেনে। িগর ভেসির মূে ফটসকর োমসি নতিটি খাঁচার 

প্রনতটিসত ৫০টি মশা থরসখ পরীক্ষা চাোসিা হয়। দু-নতি ফুট দূর থেসক মশার ওষুধ থে করা হয়। ৩০ নমনিসটর পরীক্ষা থশসষ প্রেম খাঁচার ৫০টি 

মশার মসে ১৩টি, নিতীয় খাঁচার ১৪টি এেং তৃতীয় খাঁচার ৯টি মশা জ্ঞাি হারায়।  

 

কেকাতা থেসক আো মশক গসেষক শুভ থদ জািাি, িতুি ওষুসধ মশা মরসত ২৪ ঘণ্টা েময় োগসে। এ েমসয়র মসে ৮০ শতাংশ মশার মৃতুু 

হসে ধসর থিওয়া হসে ওষুসধর মাি ঠিক আসে। আর োয়ার করসপাসরশসির মশার ওষুধ মশা নিধসি কায বকর। এই ওষুসধ থযি পনরসেসশর ক্ষনত 

িা হয়, থেনদকটাও েক্ষু রাখা হয়। 

 

জািা থগসে, গতকাে ২৪ ঘণ্টা থশসষ ওষুসধর কায বকানরতা পাওয়া যায়। পসর ওই ওষুসধর িমুিা আইইনিনেআর ও খামারোনির কৃনষ েম্প্রোরে 

অনধদপ্তসর পাঠাসিা হয়।  

 

নিএেনেনের প্রধাি নিে বাহী কম বকতবা থমাস্তানফজুর রহমাি েসেি, 'এখি নেসশষজ্ঞরা পরীক্ষা কসর যা মতামত থদসেি, তারপরই নেদ্ধান্ত থিওয়া 

হসে, এ ওষুধ ব্যেহার করা হসে নক-িা।  

 

গতকাে শনিোর নেসকসে আইইনিনেআর-এর পনরচােক অোপক িা. োেনরিা থলারা েমকােসক েসেি, 'প্রেম ধাসপর পরীক্ষায় মশা মরসে 

থেটি মাঠ পয বাসয়ও মরার কো। তসে পরীক্ষা নরসপাসট ব কী এসো, থেটা তারা েেসেি িা। নেটি করসপাসরশিসক জানিসয় থদওয়া হসে।'  

 

এনদসক গত শুক্রোর রাসত চীি থেসক িতুি ওষুসধর িমুিা নিএিনেনের হাসত থপ ৌঁসে েসে জািাি নিএিনেনের এক স্বাস্থ্ু কম বকতবা। িাম প্রকাশ 



িা কসর নতনি েসেি, 'ওষুধটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চেসে। চূিান্ত নরসপাট ব িা পাওয়া পয বন্ত নকছু েো যাসে িা।'  

 

তসে জািা থগসে, আইইনিনেআর এোর নকউসেে ও এনিে মশার ওপসরও পরীক্ষা চাোসিার উসযাগ নিসয়সে। ওষুসধর গুেগত মাি নিনিত 

হওয়ার জন্যই এ পদ্ধনত তারা অেেম্বি করসত চায়। নকন্তু মাঠ পয বায় থেসক এনিে মশা েংগ্রহ করসত নগসয় তারা নেপাসক পসিসে। এ জন্য 

তাসদর পরীক্ষার নরসপাট ব নদসত নেেম্ব হসত পাসর।  

 

নেটি করসপাসরশসির এক কম বকতবা িাম প্রকাশ িা কসর েসেি, দীঘ বনদি ধসর আইইনিনেআর তাসদর ওষুসধর িমুিা পরীক্ষা করত। নকন্তু থেটা 

থকেে নকউসেে মশার ওপর নভনত্ত কসরই করা হসতা। এনিে মশার পরীক্ষা করা হসতা িা। থয কারসে এোর তারা ওষুসধর পরীক্ষা এনিে মশার 

ওপসরও করসত চাি। এ েের থযসহতু থিঙ্গু থরাসগর প্রভাে থেনশ, থে কারসে নেটি করসপাসরশি থেসক েো হসয়সে, এনিে মশার ফেও নদসত হসে। 

নকন্তু আইইনিনেআর েেসে, তারা এনিশ মশা খ ৌঁসজ পাসে িা। মশা েংগ্রহ করসত েময় োগসে। এ জন্য তারা আরও এক েপ্তাহ েময় চাইসে।  

 

নতনি েসেি, নকউসেে মশার প্রােশনি এনিে মশার থচসয় থেনশ। ওষুসধ নকউসেে মশার মৃতুু হসে এনিে মশাও মরসে। এ জন্যই এতনদি 

থকেে নকউসেে মশার ওপর পরীক্ষা চেত। নকন্তু এোর থিঙ্গু জ্বসরর ধরি পাসে যাওয়ার কারসে দুই মশার ওপসরই পরীক্ষা করার উসযাগ 

থিওয়া হসয়সে। এসত ওষুসধর মাি েম্পসকব আরও নিনিত হওয়া যাসে। 

 


