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উ র িসিটর ১০ বছেরর িবেশষ পিরক না

মিশউর রহমান খান ॥ ড ু ও িচ ন িনয়া িতেরােধ শহেরর িতিট অিলগিল পির ার-পির  রাখেত ১০ বছর
ময়াদী এক িবেশষ পিরক না হণ করেছ ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন (িডএনিসিস) কতৃপ । ড ু িতেরােধ

কলকাতার পৗর সং ার ডপিুট ময়েরর সে  িভিডও কনফােরে র মাধ েম অিভ তা িবিনমেয়র পরই িডএনিসিস
ময়র আিত ল ইসলাম কলকাতার মেতা িতন ের ড ু িতেরােধ ব ব া হেণর উেদ াগ িনেয়েছন। এরই অংশ

িহেসেব মশক িনধন ও পির তা কমসূচী ঢেল সাজােত ১০ বছেরর দীঘেময়াদী পিরক না হণ করা হে  বেল
িডএনিসিস সূে  জানা গেছ। িভিডও কনফােরে  কলকাতার ডপুিট ময়র ড  ু িতেরােধ ২০০৯ সাল থেক 
কের ১০ বছের তা অেনকটা িতেরাধ করেত স ম হেয়েছন বেল জানান। তাই িডএনিসিস ময়র এখন থেকই
পিরক না হণ ও বা বায়েন মেনােযাগ িদেত চান বেল জানা গেছ। িডএনিসিস সূে  জানা গেছ, পিরক না
অ যায়ী  সারাবছরই সব অিলগিল  ও  ফাঁকা  িকংবা  জনব ল  সব ােন িনয়িমতই পিরচািলত হেব  মশক  িনধন
কমসূচী। শহেরর িতিট অিলগিল িতিনয়তই পির তাকমী িদেয় করা হেব ঝকঝেক তকতেক। শহেরর কাথাও
কান ময়লা আবজনা পচা কান ব ই জেম থাকেত দয়া হেব না। ড ওু িচ ন িনয়া, টাইফেয়ড থেক  কের

পািনবািহত ধূিলবািহত বা ময়লা আবজনা াঁতেসঁেত পিরেবশ সৃি র কারেণ কান ধরেনর ছাঁয়ােছ রাগ যােত সৃি
না হয় সজ  নয়া হেব নানা ব ব া। অিত ে র সে  এসব কায ম অিত ে র সে  কেঠার হে  তা
মিনটিরংেয়র জ  থাকেব িবেশষ জনবল। িত ওয়ােড গঠন করা হেব িবেশষ মশক িনধন ও পির তা কায ম
বা বায়ন কিমিট। যােদর কাজ িনয় েণ কাজ করেব া  িবভাগ।

পিরক নায়  ড ু  ও  িচকন িনয়াসহ  সব  কার মশার হাত  থেক  নাগিরকেদর র ায়  ও  কান েমই যন
মশাবািহত রাগ ারা নাগিরকেদর আ া  হেত না হয় তার িবেশষ ব ব া থাকেব। একই সে  পির তা কমী থেক

 কের মিনটিরংেয়র দািয়ে  িনেয়ািজত সব পযােয়র জনবল কাঠােমাই পিরবতন করা হেব বেল জনক েক
জািনেয়েছন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর (িডএনিসিস) মাঃ আিত ল ইসলাম।

িডএনিসিস সূ  জানায়, মশক িনধন কায ম চা েপ স  করেত ও িকভােব ড ু মশােক িনয় েণ আনেত
পেরেছ কলকাতা পৗর সং া তা সরজিমেন দখেত িডএনিসিসর প  থেক অিত তই একিট কিমিটেক কলকাতা

পাঠােনা হেব। কিমিটেত িডএনিসিসর ধান া  কমকতা, মশখ িনধন সং া  কিমিটর সদ রা, িবিভ  ওয়ােডর
কাউি লর, া কমী ও া  িবেশষ েদর রাখা হেব। এই কিমিট সরজিমেন পিরদশন শেষ তারা তােদর িলিখত
মতামত দান  করেবন ময়েরর কােছ। ময়র তােদর মতামত ও রাজধানী  থেক  মশা িনধেন  ও  পির তা
কায মেক িকভােব শতভাগ বা বায়ন করা যায় তা িবেশষভােব িবেবচনা করেব। মশার সে  যেহতু পির ার-
পির তার িবেশষ সংেযাগ রেয়েছ তাই িডএনিসিস কতৃপ  একই সে  মশা িনধন ও পির  কায ম বা বায়ন
করেব।

িডএনিসিস সূ  জানায়, বতমােন িডএনিসিসেত মশক িনধন কায ম পিরচালনার জ  িত ওয়ােড গেড় মা  ৫
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জন কমী কাজ কের। এসব কমী রা ায় হঁেট হঁেট সকােল ও স ায় িবিভ  এলাকায় মশার ওষুধ িছঁটােনার কাজ
কের। তেব কান কান এলাকায় মশক িনধেনর কমীরা বছেরও একবার যান না বেল ব াপক অিভেযাগ রেয়েছ যা
ব  পুরেনা।

সংি  সূ  জানায়, মশক িনধন কমীেদর জবাবিদিহতার আওতায় আনেত িডএনিসিস কতপৃ  নতুন পিরক না
অ যায়ী এখন থেক হঁেট হঁেট মশার ওষুধ িছঁটােনার পিরবেত াথিমকভােব মাটরসাইেকেল কের মশার ওষুধ
িছঁটােবন। এেত কের অিত অ  সমেয় অিধক পিরমাণ ােন মশার ওষুধ িছঁটােনা স ব হেব। একইসে  িতিট
মশক িনধন কমীর সে  একিট কের াকার লাগােনা হেব। ফেল মশক িনধেনর কাজ সিঠকভােব পিরচালনা করা
হে  িক না তা ই টারেনেটর মাধ েমই মিনটিরং করা হেব। ফেল কান এলাকায় না িগেয় কান মশক িনধন কমী
বেস থাকেত পারেবন না। এছাড়া নতুন পিরক নায় মশক িনধেনর বতমান ওষুধ পিরবতন করা হেব। িব  া
সং া,  আইিসিসিডআরিব বা  জাতীয়  উদরাময় কে র মেতা  হণেযাগ  গেবষণা িত ান  কতৃক  মশার ওষুধ
পরী ার মাধ েম দয়া সনদ াি  সােপে ই এসব ওষুধ মশা মারেত ব বহার করা হেব।

পিরক না অ যায়ী বষাকাল বা কান িনিদ  সমেয়র জ  নয় সারাবছরই মশক িনধন কমীেদর িনয়িমতভােব কাজ
করেত হেব। িতিট ওয়ােড সমােজর শীলেদর িনেয় মশক িনধন কায ম সিঠকভােব পিরচািলত হে  িক না তা
পযেব ণ করেত একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেব। উ  কিমিটেত ানীয় ওয়াড কাউি লর, ানীয় রাজৈনিতক
দেলর পদধারী নতা, িবিভ  মসিজেদর ইমাম ও মা াসার ধানরা, রা ীয় পূণ ব ি  বা সরকারী উধতন
আমলা ও সমােজর স ািনত ব ি বগেক রাখা হেব। কিমিটেত সাত সদে র একিট বাড থাকেব। এর মেধ  অ ত
৪ সদ  মশক িনধন কমী এলাকায় সিঠকভােব সময়মেতা কাজ কেরেছ তা িনি ত করার পর া র দান করেলই
উ  মশক িনধন কমীর বতন দান করেব িসিট কেপােরশন।

এর বাইের িসিট কেপােরশেনর িনিদ  কমীরা পির তা কায ম সিঠকভােব পিরচািলত হে  িক না বা কান
ওয়ােডর কান ােন মশার উৎপি ল রেয়েছ বা িঠকমেতা মশা িনধন হে  িক না তাও সরজিমেন িতিদনই
পিরদশন করেব। একইসে  উ  কােজ দািয় া রা  িতিদন  স ার  মেধ ই  তােদর িব ািরত  িরেপাট  িসিট
কেপােরশেনর  কােছ  জমা  দেবন।  উ  িরেপাট  দেখই  া  শাখা  িব ািরত  িবষয়  িবেবচনায়  সে  সে ই

েয়াজনীয় ব ব া নেবন। একইসে  মশক িনধেন বা ময়লা আবজনা পির ার করেত িগেয় দািয়  পালেন কান
কার অবেহলা করেল বা কান িবেশষ পিরি িতর সৃি  হেল তাৎ িণকভােব ময়েরর কােছ পরামশ হণপবূক
েয়াজনীয় ব ব া নেব কেপােরশেনর া  শাখা। এর বাইের ক ীয়ভােব মশক িনধন ও পির তা কায ম

সিঠকভােব  বা বায়েনর জ  ওয়াডিভি ক  কিমিট  তােদর ওয়ােড  িবিভ  সময় নতুন  কান পদে প হেণর
েয়াজন হেল িবিভ  পািরশ করেব। যা বা বায়েনর মলূ দািয়  ক ীয় কিমিটর।

িডএনিসিস সূ  জানায়, মশক িনধন ও পির তা কায ম বা বায়েনর জ  চলমান জনবল স ট পেুরাপিুর দূর
করা হেব। বতমােন ওয়াড িত পাঁচজন মশক িনধন কমীর পিরবেত ি ণ িতন ণ বা কান কান ে  ওয়ােডর
আয়তন ও চািহদা বেুঝ পাঁচ ণ পয  জনবল বাড়ােনা হেব। এ জ  িসিট কেপােরশেনর অগােনা াম বদলােত
সরকােরর সে  জ রী িভি েত কাজ  করেব বেল জানা গেছ। এছাড়া মশক িনধন কমী ও পির তা কমীেদর

া  র া, আবাস ল িনমাণ, বতন ভাতাসহ আ ষি ক িবধা িনি ত করেত কাজ করেব িডএনিসিস কতৃপ ।
১০ বছর ময়াদী এ পিরক না হণ কের সরকােরর সেবা  সহায়তায় িসিট কেপােরশন িকভােব অিত তই তা
বা বায়ন করেত স ম হেব তার জ  ময়র সরকােরর সব ের এর অিত েয়াজনীয়তা বুঝােত আেলাচনা সভা
করেব বেল জানা গেছ।
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সূ  জানায়, নগরেক শতভাগ পির  রাখেত ময়লার াকেক িনয়িমত পযেব ণ করা হেব। একইসােথ িতিট
ােক একিট কের াকার লাগােনা হেব। নগর ভবন থেক পির তার কায ম সকাল-িবেকল ও রােত পযেব ণ

করা হেব। এমনিক মশক িনধন ও পির তা কমীেদর িতিট ওয়াড অিফস ও তােদর পারভাইজারেদর শতভাগ
িডিজটাল হািজরার আওতায় আনারও পিরক না নয়া হেয়েছ। যখােনই ময়লা আবজনা সখােনই সে  সে ই
িকভােব পির ার করা যায় তার জ  বতমােনর তুলনায় ি েণর বিশ জনবল েয়াজন হেব।

িডএনিসিস সূ  জানায়, পিরক না অ যায়ী অিত ততার সে  পির তা কায মেক ম া য়াল প িত থেক
ম াকািনক াল প িতেত িনেয় যাওয়া হেব। মা েয় এ প িত বা বায়ন করা হেব। পির তা কায ম সিঠকভােব
কম সমেয় ও কম খরেচ বা বায়ন করেত হােতর শলার ঝাড়রু পিরবেত মিশেনর ঝাড়ু আনা হেব। এসব মিশেন
শলা লাগােনা থাকেব বেল কম সমেয়ই রা া পির ার করা স ব হেব। একইসে  মিশন িদেয় রা া পির ােরর
কাজ করেল জনবল কম লাগার পাশপািশ অিথকভােবও সা য় হেব। এছাড়া উ ত িবে র সে  তাল  িমিলেয়
বতমােন পরী ামলূকভােব চলমান ভ া য়াম ি নার বা রাড ইপােরর সংখ া অিত ততার সে  িকভােব বাড়ােনা
যায় তার পিরক না হণ করা হেয়েছ। এর বাইের ন পির ােরর জ  উ তমােনর য  সংেযাজন করা হেব।
স ণূ পিরেবশবা ব প িতেত আবজনা সং হ করেত ও িনিদ  ােন তা জমা করেত উ তমােনর ভ ািহেকল আনা
হেব। এসব ভ ািহেকল িদেয় কান কার গ  ছড়ােব না। একইসে  ময়লােক স েদ পা র করেত নয়া হেব
নানা িবেশষ উেদ াগ। িডএনিসিসর মেত, কান বজ েই আর যন পেচ গ  সৃি  না হয় তাই এসব বজ  উ ত

যিু র সম েয় কােজ লািগেয় স েদ পিরণত করা হেব। পির তা কায ম ও মশক িনধেনর মাধ েম চলা
কায ম রা ীয় পিরেবশিবদ, া  িবেশষ  ও িবিভ  দেশর এ িবষেয় অিভ েদর সবসময়ই পরামশ নয়া হেব।
সমেয়াপেযাগী করেত িসিট কেপােরশেনর া  শাখার কমকতা কমচারীসহ সংি েদর উ তমােনর িশ ণ হণ
ও পিরদশেনর জ  দশ-িবেদেশ  পাঠােনা  হেব। তােদর অিভ তা িবিনময় ও সফলভােব েয়ােগর মাধ েমই
রাজধানী ঢাকােক পির ার-পির  ও শ ামু  া কর ঢাকা গড়েত কাজ করেব িডএনিসিস।

এ িবষেয় জানেত চাইেল ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর (িডএনিসিস) ময়র মাঃ আিত ল ইসলাম জনক েক
বেলন, আমরা  ড ু  িচ ন িনয়াসহ সব কার মশাবািহত  রাগ িতেরাধ করেত ও  শহেরর িতিট  অিলগিল
পির ার-পির  রাখেত ১০ বছর ময়াদী এক িবেশষ পিরক না হণ করিছ। এ িবেশষ পিরক না , মধ ম
ও দীঘেময়ােদ বা বায়ন করা হেব। তৃণমূল পযােয় ওয়াড লেভল, বু েরা লেভল বা জান এবং িসিট কেপােরশেনর
ক ীয় লেভল এই িতন র থেক মিনটিরং করা হেব। ২৪ ঘ াই এর কায ম চলমান থাকেব। ঢাকা উ র িসিট

মশকমু  ও পির ার-পির  রাখেত বতমােনর তলুনায় জনবল বিৃ  করা হেব। দনি ন কায ম সেবা  
িদেয় পিরচালনার জ  মা েয় আমরা বতমােনর ম া য়াল প িত থেক মকািনক াল প িতেত পিরচািলত করব।
বজ  ব ব াপনায়  আনা  হেব  উ তমােনর  পিরেবশবা ব  য পািত।  আশা  কির  বতমান  চলমান  অেনক  িকছুই
পিরক না বা বায়েনর মাধ েম আমরা কম সমেয় পাে  িদেত স ম হব।

ময়র বেলন, মশক িনধন কায ম পযেব েণ আমরা ানীয়েদর অ ভু  কের কাজ করব। ানীয়েদর পরামশ হণ
ও আমােদর কমীরা িঠকমেতা কাজ করেছ িক না তার দািয়  দয়া হেব। তােদর দয়া িরেপাটের মাধ েমই কবল
তােদর বতন দয়ার পিরক না নয়া হেয়েছ। হঁেট হঁেট মশা মারার পিরবেত কম সমেয় অিধক ােন ওষুধ
িছঁটােত মাটরসাইেকেল ওষুধ িছটােনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, িনয়িমত পযেব ণ ও জবাবিদিহতার
তেব অিত তই িকভােব পিরক নার সিঠক বা বায়েনর ফল মেল তার উপর িবেশষ জার িদে  িডএনিসিস।
িভিডও কনফােরে  কলকাতা পৗর সং ার পরামশ ও মতামত অ যায়ী কলকাতার ময়র ড ু িতেরােধ ২০০৯
সাল থেক  কের ১০ বছের তা অেনকটা িতেরাধ করেত স ম হেয়েছ। তেব আমােদর মশক িনধেনর সে
পির তা কায েমর িবশাল স ক রেয়েছ তাই আমরা মশক িনধেনর পাশপািশ িনয়িমত আবজনা পির ার ও
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মিনটিরংেয়র জ  িত ওয়ােড একজন কের পারভাইজার িনেয়াগ করব। িযিন িতিদনই অিফেস এেস তার
িরেপাট দান করেবন। ক ীয়ভােব তা সংর েণর পর দনি নই স অ যায়ী া  শাখা েয়াজনীয় ব ব া নেব।
এছাড়া রাড ইপার, ভ া য়াম ি নার, বজ  ব ব াপনার অত াধুিনক য পািতর মাধ েম নগরেক ঝকঝেক তকতেক
রাখেত েয়াজেন বতমান িসিট কেপােরমেনর অ ােনা ামও পিরবতন করা হেব। মূলথ আমরা চাই দীঘেময়াদী
পিরক নার সিঠক বা বায়ন যার মাধ েম চলমান ড ু  িচ ন িনয়া বা টাইফেয়ডসহ কান কার মশাবািহত
রােগর া ভাব না ঘেট। সারাবছরই মশক িনেয় কায ম চলমান রাখেত চাই। সবার সহেযািগতা ও সেচতনা সৃি র

মাধ েম ঢাকা উ র িসিটেক গড়েত চাই পিরেবশবা ব া কর র পির  নগরী। এজ  িতিন সবার আেগ
সকেলর আ হ সৃি র মাধ েম পিরক না বা বায়েনর জ  সবার সহেযািগতা কামনা কেরন।
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