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মা ািফজুর রহমান িটট,ু গাজীপরু ॥ গাজীপেুরর ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম িনজ উেদ ােগ িস াপরু থেক
আ জািতকমােনর কাযকরী ওষুধ এেন নিজর সৃি  করেলন। ধু তাই নয়, ওই ওষুধ িতিন িবনামেূল  অ া  িসিট
কেপােরশনেকও সরবরাহ  করার আ হ কাশ  কেরেছন। গত  রিববার  িতিন  ানীয়  সরকার সিচব  হলালু ীন
আহমেদর সে  সা াত কের তার এই আ েহর কথা ব  কেরেছন।

এ বছর রাজধানীসহ সারােদেশ ড  ুমহামারী আকার ধারণ করায় বতমােন ঢাকার ই িসিট কেপােরশন এলাকায় য
মশার ওষুধ িছটােনা হে  তার কাযকািরতা িনেয়  ওেঠ। পের িবিভ  ল াব পরী ায় মাণ হয় িছটােনা ওষুেধর
কাযকািরতা নই। হাইেকাটও জ রী িভি েত ওষুধ আনা কন হেব না তা জানেত চায় ই িসিটর কােছ।

নবগিঠত গাজীপরু িসিট কেপােরশেনর ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম এিডস মশা িনধেন আ জািতকভােব ীকতৃ
ও পরীি ত িবপুল পিরমাণ কাযকরী ওষুধ িস াপুর থেক ঢাকায় িনেয় আেসন।

ব ি গত উেদ ােগ িতন িদেনর ব বধােন িতিন ই দফায় ৫০ টন ওষুধ িবমােন কের আমদািন কেরেছন। গত
রিববার ও সামবার ২৫ টন কের ‘ বনটাসাইড’ নােমর আ জািতক মানস  ওই ওষুধ িবমানেযােগ বাংলােদেশ
এেস পৗেঁছেছ।

ইে ােনিশয়া, মালেয়িশয়ার মেতা িস াপুেরও এিডস মশার েকাপ বিশ। ফেল িব  া  সং ার অ েমাদন েম
িস াপরু ‘ বনটাসাইড’  মশার ওষুধ িনেজরা উৎপাদন কের ব বহার করেছ। আ জািতক মানস  এই ওষুধিট
এিডস মশা িনধেন খুবই কাযকর। ফেল িবে র ২০ দশ িস াপুর থেক ‘ বনটাসাইড’ আমদািন করেছ। ঢাকার অিত
সি কেট হওয়ায় গাজীপুর শহেরও এিডস মশা ছিড়েয় পড়ায় ড ু রােগর েকাপ দখা িদেয়েছ। গাজীপেুরর ময়র

ত ওই ওষুধ িনেয় এেসেছন িনজ শহের ব বহােরর জ । সখান থেক উ ৃ  ওষুধ িতিন ঢাকার ই িসিট
কেপােরশনসহ অ া  িসিট  কেপােরশনেকও িবনামেূল  িদেত  চান।  এ  িবষয়  িতিন  ানীয়  সরকার সিচবেক
জািনেয়েছন।

ড ু িতেরােধ ওই রাগ বহনকারী এিডস মশা িনধেনর কাযকরী ওষুধ আমদািন ও সরবরাহ সে  ম লবার
িবিভ  ে র জবােব এসব কথা জানান িতিন।

এ সে  গাজীপুর িসিট কেপােরশেনর ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম দিনক জনকে র িতিনিধেক বেলন,
‘রাজধানী ও গাজীপরুসহ দেশ িতিদনই ড ু আ াে র সংখ া বাড়েছ। রাজধানী ঢাকার ই িসিট কেপােরশন
এলাকায় এ রােগর েকাপ বিশ। তাই মা  িতন িদেনর ব বধােন আিম ব ি গত উেদ ােগ এিডস মশা ও লাভা
িনধেন আ জািতকভােব ীকতৃ এবং পরীি ত ায় ৫০ টন কাযকরী ওষুধ িস াপুর থেক আমদািন কেরিছ।’

িতিন আরও বেলন, েয়াজন হেল আিম ঢাকাসহ অ  িসিট েলােতও িবনামেূল  তা সরবরাহ কের ড ু মশা িনধেন
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সহেযািগতা করব। ইে  করেল য কউ এই ওষুেধর মান যাচাই করেত চাইেল আিম তােতও সহেযািগতা করব।

িতিন জানান, এিডস মশা িনধেন গাজীপুর িসিট কেপােরশেনর ৫৭িট ওয়ােড িনিদ  পিরমাণ কেরািসন িমিশেয়
িতিদন এক টন কের ওষুধ ব বহার করা হেব। নগরবাসীর িনরাপ ার কথা িচ া কের েয়াজেন আরও ওষুধ

আমদািন করা হেব। স ণূ ব ি গত অথ ব েয় এই ওষুধ আমদািন করা হেয়েছ বেল িতিন জানান।

ময়র বেলন, ‘আমরা ইেতামেধ  গাজীপুর িসিটর ৫৭িট ওয়ােড ড ু মশক িনধেন দলমত িনিবেশেষ ঐক ব ভােব
কাজ  কেরিছ। আিম নগরীর পির ার-পির তার জ  নগরবাসী সবার সহেযািগতা চাই।’

ড রু রাগ বহনকারী এিডস মশা িনধেনর কাযকরী ওষুধ সরবরাহ িনেয় ঢাকার ই িসিট কেপােরশেনর ময়র যখন
আদালতসহ িবিভ  মহেল নানা আেলাচনা-সমােলাচনার মেুখ পেড়েছন, িঠক তখনই গাজীপুর িসিট কেপােরশেনর
ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম এিডস মশা িনধেন আ জািতকভােব ীকতৃ কাযকরী ওষুধ িনেয় আসায় নগরবাসীর

মােঝ আশার আেলা জেগ উেঠেছ। গাজীপরুবাসীর মেত, রাজধানী ঢাকার ই িসিটর ময়র দীঘিদেনও ড রু রাগ
বহনকারী এিডস মশা ও ওই মশার লাভা িনধেনর জ  কাযকরী ওষুধ সরবরাহ করেত পােরনিন। অথচ গাজীপরু
িসিট কেপােরশেনর ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম গাজীপরু নগরীেক ড মুু  করেত এিডস মশা িনধেন ব ি গত
উেদ ােগ  মা  িতন  িদেনর ব বধােন  আ জািতকমােনর কাযকরী  ওষুধ  িস াপুর  থেক  আমদািন  করেত স ম
হেয়েছন।
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