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মশা নিধনি 'ফনগিং' কেবলই ভ্রানি : ডব্লিউএইচও নবনশষজ্ঞ 

যাযানি কডস্ক কডঙ্গুর ভয়ঙ্কর রূপ পাওয়ার োরণ খ ুঁজনে যখি িািা েেকনবেেক চলনে, আিালনের আনিনশ ঢাোর দুই নিটি 

েরনপানরশি যখি নবনিশ কেনে োয কের ওষুধ আিার কোড়নজাড় েরনে, েখিই নবশ্ব স্বাস্থ্য িিংস্থ্ার এেজি নবনশষজ্ঞ জািানলি- 

বািংলানিশ হাঁটনে 'ভুল পনে'। ডনবস্নউএইচওর িনিণ-পূব ক এনশয়া োয কালনয়র কজযষ্ঠ েীটেত্ত্ববনবি নব এি িাগপাল কিামবার স্বাস্থ্য 

অনধিপ্তনর িািংবানিেনির িনে এে মেনবনিময় িভায় বনলি, ফগার কমনশনি রাস্তা বা উন্মুক্ত জায়গায় েীটিাশে নেটিনয় কডঙ্গু 

করানগর বাহে এনডি মশা মারার আশা কেবলই 'নমে'। 'োর বিনল নিনজর ঘরবানড় পনরচ্ছন্ন রাখি এবিং িোল-িন্ধ্যা অযানরািল কে 

েরুি, োরণ এনডি মশা ওখানিই োনে।' চলনে বেনরর শুরুনে আইনিনডনডআর,নবর এে গনবষণায় কিখা যায়, ঢাো নিটি 

েরনপানরশনি মশা মারনে কয ওষুধ ব্যবহার েরা হয় ো আর 'োয কের িয়'। এরপর জুনির শুরুনে ঢাোয় কডঙ্গুজ্বনরর প্রনোপ 

বাড়নে শুরু েনর এবিং জুলাইনয়র কশনষ ো েনড়নয় পনড় কিনশর িব কজলায়। ফনল এই নিটি েরনপানরশনির মশা নিধি োয কক্রনম 

নশনেলোর অনভনযাগ ওনে; মশা মারার োয কের ওষুধ কেি কেিা হনলা িা- কিই প্রশ্ন কজারানলা হনয় ওনে। এই পনরনস্থ্নেনে হানে 

োো ওষুনধর কডাজ আর ফগার কমনশি বানড়নয় রাস্তা ঘানট নেটিনয় মানুনষর আেঙ্ক েমানিার কচষ্টা েরনে কিখা যায় দুই নিটি 

েরনপানরশিনে। দুই কময়নরর পাশাপানশ িরোনরর মন্ত্রীনিরও ফগার কমনশি হানে রাস্তায় িামনে কিখা যায় নবনভন্ন েম কসূনচনে। 

দুনিি আনগ এে অিলাইি িিংবািমাধ্যনমর লাইভ আনলাচিায় এনি মশার ওষুনধর োয কোনরো নিনয় দুই রেম মেপ্রোশ েনর 

ঢাোর দুই কময়র িাঈি কখােি ও আনেকুল ইিলাম। িনিনণর কময়র কখােি িানব েনরি, 'নফল্ড কটনস্ট' নেনি কিনখনেি, োনির 

ব্যবহৃে ওষুনধ ৮৫ শোিংশ মশা মনর। অন্যনিনে উত্তনরর কময়র আনেকুল ইিলাম বনলি, পূণ ক বয়স্ক এনডি মশার ওপর ওষুনধর 

পরীিায় ভানলা ফল পািনি নেনি। নেন্তু মশা নিনয় ৪০ বের ধনর গনবষণা েরা নব এি িাগপাল এনডি মশা মারনে ফনগিং কমনশনির 

প্রনয়াগ পদ্ধনে িােচ েনর নিনয় বনলি, িবার আনগ এ মশার প্রজিিস্থ্ল শিাক্ত ও ধ্বিংি েরার নিনে িজর নিনে হনব। এেটি পানির 

কবােনলর ঢােিা কিনখনয় নেনি বনলি, মাত্র দুই নমনলনলটার পানি কপনলও এনডি মশা কিখানি বিংশ নবস্তার েরনে পানর। 'এনডি মশা 

পানির উপনরেনল এমিভানব নডম োনড়, যানে কিগুনলা বেরজুনড় টিনে োেনে পানর। যখি পাত্র ভনর পানি উপনচ পনড়, েখি কিই 

নডম কেনে লাভ কা জন্ম কিয়।' ড. িাগপাল এনডিনে বণ কিা েনরি এেটি 'স্মাট ক মশা' নহনিনব। নেনি বনলি, এ মশা কিয়ানল িা বনি 

কটনবল, নবোিা, কিাফা, পি কা ও ঝুলি োপনড়র নিনচ অন্ধ্োনর লুনেনয় োনে। োই এিব জায়গায় অযানরািল কে েরনে হনব। 'নেন্তু 

এ মশার প্রজিিস্থ্ল নচনিে েরাটাই আিল। িাধারণ মানুনষর োনে এেটা িহজ বােকা আমানির কপ ুঁনে নিনে হনব। ো হনলা- 

আপিার আপিার বানড় িপ্তানহ অিে এে ঘণ্টা পনরষ্কার েরুি। মানুনষর োনে িঠিে বােকাটি আমানির কপ ুঁনে নিনে হনব- কেিিা 

োনির িনক্রয় িা েনর এ করাগ নিয়ন্ত্রণ েরা িম্ভব িয়।' িবাই যনি ঠিেোে নিনি কশিাগুনলা অনুিরণ েনর োহনল িশ নিনির মনধ্য 

পনরনস্থ্নে নিয়ন্ত্রনণ নিনয় আিা িম্ভব বনল মে কিি নবশ্ব স্বাস্থ্য িিংস্থ্ার এই নবনশষজ্ঞ। নেনি বনলি, এনেে ধরনির মশার বিংশবৃনদ্ধ 

আর টিনে োোর পদ্ধনে এনেে রেম। সুেরািং নিয়ন্ত্রনণর কিনত্রও নভন্নভানব ভাবনে হনব। ড. িাগপাল ঢাোয় এনি কয পরামশ ক 

নিনলি, োনে মশা নিয়ন্ত্রণ নিনয় চলমাি নবেনেকর এেটি িমাধানির পে নমলল। কিই িনে এনডি মশা নিয়ন্ত্রনণ িীনেনিধ কারেনির 

কয অনভজ্ঞোর ঘাটনে, কিটাও আরও স্পষ্ট হনলা। স্বাস্থ্য অনধিপ্তনরর েথ্য অনুযায়ী, চলনে বের এ পয কি কমাট ২৭ হাজার ৪৩৭ জি 

কডঙ্গুনে আক্রাি হনয় হািপাোনল ভনেক হনয়নেি। কেবল শনিবারই হািপাোনল কগনেি ২০৬৫ জি কডঙ্গু করাগী। এেজি িািংবানিে 

ড. িাগপানলর োনে জািনে কচনয়নেনলি, িরোর েয় মাি আনগ িঠিে েথ্য কপনল কডঙ্গুর ভয়াবহ হনয় ওো কেোনিা কযে নে িা। 

উত্তনর নেনি বনলি, 'োজ শুরুর জন্য এ িময়টাও িঠিে। কডঙ্গু আক্রানির িিংখ্যা অন্য অনিে কিনশর মনো এে লাখ, দুই লাখ বা 

নেি লানখ কপ ুঁোনিার আনগই িরোর উনযাগী হওয়ার সুনযাগ পানচ্ছ। 'আমরা সুনযাগ হানরনয় কফনলনে এমি িয়। কডঙ্গুর প্রনোপ 

কিনেম্বর পয কি োেনব। সুেরািং কডঙ্গুর িব প্রজিিস্থ্ল আমানির ধ্বিংি েরনে হনব।' বািংলানিনশ যখি েনয়ে মাি আনগ কডঙ্গুর 

প্রনোপ বাড়নে শুরু েনর, নবশ্ব স্বাস্থ্য িিংস্থ্া েখি কেি পরামশ ক নিনয় এনগনয় এল িা- কিই প্রশ্ন ড. িাগপালনে েনরনেনলি এেজি 

িািংবানিে। েনব নেনি এর কোনিা উত্তর কিিনি। স্বাস্থ্য অনধিপ্তনরর মহাপনরচালে অধ্যাপে আবুল োলাম আজাি এ িময় বনলি, 

এই প্রনশ্নর উত্তর নিনে পানর নবশ্ব স্বাস্থ্য িিংস্থ্া ের্তকপি, ড. িাগপাল িি। নবশ্ব স্বাস্থ্য িিংস্থ্ার এই নবনশষজ্ঞ বনলি, োরা কেবল 

োনরগনর িহায়ো নিনে পানরি, নেন্তু মানুনষর োনে িঠিে বােকা কপ ুঁনে কিয়ার োজটি িিংবানিেরা েরনে পানরি। মশা মারার ওষুধ 

প্রনয়াগ িঠিেভানব হনচ্ছ নে িা- কি নবষনয়ও িজর কিয়ার োনগি কিি এই েীটেত্ত্বনবি। নেনি বনলি, িঠিে ওষুধ িঠিে মাত্রায় এবিং 

িঠিেভানব কিয়া িা হনল মশার লাভ কা িষ্ট েরনে খব কবনশ িাফল্য পাওয়া যানব িা, বরিং োনে পনরনবশ দূষণ হনব। 'ফগানরর 



মাধ্যনম কয ওষুধ নেটানিা হয়, োনে ৯৫ শোিংশ নডনজল বা কেনরানিি োনে। শ্বানির িনে ো আমরা কটনি নিনচ্ছ, োনে শ্বািেন্ত্র 

আর হৃিযনন্ত্রর জটিলো তেনর হনচ্ছ। এ োরনণ ডনবস্নউএইচও ফনগিংনয়র পরামশ ক আর কিয় িা।' এনডি মশা উনড় নেি কেনে চারশ 

নমটানরর কবনশ কযনে পানর িা; েনব এর লাভ কা কপ ুঁনে কযনে পানর বহুদূর। আিন্ন ঈনির কম সুনম কযনহতু বহু মানুষ ঢাো কেনড় গ্রানম 

যানবি, কিনহতু এনডি মশার অযালনবানপেটাি প্রজানের মাধ্যনম কডঙ্গুজ্বর আরও কবনশ েনড়নয় পড়নে পানর বনল আশঙ্কা েরনেি 

অনিনে। েনব এর িনে নিমে কপাষণ েনর িাগপাল বনলি, এনডি ইনজোই হনচ্ছ কডঙ্গুজ্বনরর মূল বাহে। গ্রানম অযালনবানপেটাি 

োেনলও ো কডঙ্গুজ্বনরর নবস্তানরর জন্য তুলিামূলেভানব েম িায়ী। 'এটা কেমি শনক্তশালী বাহে িয়; বড়নজার শূন্য িশনমে ৫ 

শোিংশ কেনে ১ শোিংশ নবস্তার ঘটানে পানর এই প্রজানে।' >> কডঙ্গুর বাহে এনডি মশা ঘনর োনে। মাত্র দুই নমনলনমটার পানি 

কপনলই এ মশা বিংশনবস্তার েরনে পানর >> এনডি মশা িালা, পুকুর, খাল, িিী বা আবজকিার স্তূনপ বিংশনবস্তার েনর িা >> পুরুষ 

মশা রক্ত খায় িা, বাঁনচ ৭ কেনে ১০ নিি। কমনয় মশা মানুনষর রক্ত খায়, টিেনে পানর চার কেনে েয় িপ্তাহ। >> এেনিি পরপর 

এনির রনক্তর প্রনয়াজি হয়, আর এেবার রক্ত খাওয়ার পর এরা নডম পানড় >> এেবার নডম পাড়ার জন্য প্রনয়াজিীয় রক্ত িিংগ্রহ 

েরনে এেটি এনডি মশা ৫ কেনে ১৭ জনির শরীনর হুল কফাটায় >> কিয়ানল িয়, নবোিা, কিাফা, পি কা ও ঝুলি োপনড়র নিনচ 

লুনেনয় োনে এনডি মশা >> এ মশা কবনশ িনক্রয় হয় সূয কানস্তর পর এবিং সূনয কািনয়র আনগ; এিব জায়গায় অযানরািল কে েরনল 

িবনচনয় ভানলা ফল নমলনে পানর >> কিই িনে িপ্তানহ অিে এেনিি এে ঘণ্টা ব্যয় েরনে হনব ঘর পনরষ্কানর >> এনডি মশার 

লাভ কা িষ্ট েরনে ১০ নলটার পানিনে ১ গ্রাম কটনমফি নমনশনয় ব্যবহানরর পরামশ ক নিনচ্ছ ডনবস্নউএইচও 

 


