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মশক নিবারণী দপ্তর মশাদদর দখদে 

পনরচােক নবদদদশ, কমীদদর কাজ নিই 

অনমদ াষ পাে 

 

িাম 'ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর', নকন্তু মশা নিবারদণর নকাদিা কার্ যক্রমই নিই  াদদর। উদটা পুদরা দপ্তরই নর্ি পনরণ  হদেদে মশা 

উৎপাদদির কারখািাে। অথচ সা  দশক আদে প্রন ষ্ঠার পর কী কম যচঞ্চেই িা নেে এটির কার্ যােে! নেঙ্গু এখি মূন যমাি ত্রাস হদে 

উদেদে সারাদদদশ। এমি একটি প্রন ষ্ঠাদির পনরচােক দুই সপ্তাহ ধদর নদদশর বাইদর রদেদেি। অন্য কম যচারীরাও সমে পার করদেি 

নহদেদুদে। 

 

'নিস্কম যা' এই মশক নিবারণী দপ্তদরর অবস্থাি রাজধািীর অরফাদিজ নরাে সংেগ্ন ঢাদকশ্বরী মনিদরর ক ক নবপরীদ । ে  নসামবার 

সদরজনমদি দপ্তরটিদ  নেদে নদখা র্াে, প্রধাি ফটক বন্ধ। নকছু সমে ধদর োকাোনকর পর একজি নিরাপত্তাকমী এদস ফটক 

নখাদেি। নে দর ঢুদকই নচাদখ পদে মশার ওষুদধর শ  শ  খানে ড্রাম। বো র্াে, পুদরা প্রাঙ্গণই খানে ড্রাদম পূণ য। কারও নকাদিা 

কাজ নিই বদে অনফদস  াদদর উপনস্থন ও কম।  

 

নিরাপত্তাকমী িাম-পনরচে িা নদদে জািাদেি, এখাদি ২৮১ জি কম যচারী আদেি। এর মদে সুপারোইজার ৩৪ জি। বানকরা 

এদকবাদরই নিম্ন নেনণর কম যচারী। নসটি করদপাদরশি োকদে  ারা মশা মারাে সহদর্ানে া কদরি। প্রন ষ্ঠািটির শীষ য কম যক যা আ ি 

ম ফেজুে হক; একজি উপসনচব। নকন্তু মন্ত্রণােদেই নবনশরোে সমে কাটাি ন নি। খুব প্রদোজি হদে এক-আধঘণ্টার জন্য দপ্তদর 

এদস নফর চদে র্াি। ে  ২৬ জুোই নথদক ন নি নবদদদশ আদেি। কদব নফরদবি,  া নকউ বেদ  পারদেি িা। অবশ্য িাম প্রকাশ িা 

কদর একজি জািাদেি, প্রাথনমক স্বাস্থয পনরচর্ যা ও পুনি নসবা নবষদে প্রনশক্ষণ নিদ  নবদদশ সফদর নেদেি এই উপসনচব। 

 

কদেকজি কমী জািাি, পনরচােক িা থাকদে নটারনকপার নেোস উনিিই সব নিদদ যশিা নদি। নকন্তু ঢাকা উত্তর নসটি করদপাদরশদি 

(নেএিনসনস) একটি নমটিং থাকাে ন নি নসখাদি নেদেি।  ার নফাি িম্বরও নদদ  পারদেি িা নকউ। অনফদসর নকউই পনরচে নদদে 

কথা বেদ  আগ্রহ নদখাদেি িা।  

 

কদেকজি জািাি, এক সমে ঢাকাে খুব ম্যাদেনরোর প্রদকাপ নেে। এ জন্য ১৯৪৮ সাদে ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর প্রন ষ্ঠা কদর 

 ৎকােীি পানকস্তাি সরকার। নস সমে ম্যাদেনরো নমাকাদবোে পুদরা ভূনমকাই রাখ  এই দপ্তর। অদিদকই কাজ করদ ি। মশা 

নিেন্ত্রদণ গুরুত্বপূণ য ভূনমকা রাখ  প্রন ষ্ঠািটি। ১৯৭২ সাদে দপ্তরটির ৩৩৮ জিবে স্বাস্থয মন্ত্রণােদের অধীদি নিে সরকার। ১৯৮১-৮২ 

সাদে এ নবোেদক স্থািীে সরকার মন্ত্রণােদের অধীদি নিদে আসা হে। পদর ঢাকা নসটি করদপাদরশদির  ত্ত্বাবধাদি নদওো হে। 

এোদব সংস্থাটি গুরুত্ব হানরদে নফেদ  শুরু কদর।  
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িাম প্রকাদশ অনিচ্ছুক এক কম যচারী বদেি,  াদদর কাজ মশা নিধি করা। অথচ  াদদর নকাদিা ক্ষম াই নিই। পুদরা দপ্তর এখি নেফ 

মশার ওষুধ রাখার নোোউদি পনরণ  হদেদে। নসটি করদপাদরশি কী পনরমাণ ওষুধ রাখে, ক টা নিদে নেে,  ার নহসাব রাখা ও 

 াদদর নিদদ যশিা অনুর্ােী মশা মারার ওষুধ নবনেন্ন নজাদি নব রণ করাই এখি  াদদর কাজ। 

 

কদেকজি কম যচারী জািাি,  াদদর স্থািীে সরকার মন্ত্রণােে নথদক নব ি নদওো হে। এদ   ারা সন্তুি িি। কারণ মাদেমদেই 

 াদদর নব ি-ো া নপদ  নদনর হে। নসটি করদপাদরশি  াদদর কার্ যক্রম মনিটর করদেও নজারাদো নকাদিা িজর নিই। স্থািীে 

সরকার মন্ত্রণােেও এ দপ্তদরর ব্যাপাদর উদাসীি। অদিকটা অনেোবকহীিই বো র্াে এ দপ্তরদক। 

 

প্রন ষ্ঠািটির প্রধাি ফটক নদদে ঢুকদেই নচাদখ পদে সানর সানর খানে ড্রাম (ব্যাদরে)। উঁচুদ  টিোর মদ া সানজদে রাখা হদেদে। 

নকাদিাটা মনরচা ধদর ফুদটা হদে নেদে, নকাদিাটা নফদট নেদে। নকাদিাটির নে দর-বাইদর পানিও জদম আদে। সব নমনেদে 

ড্রামগুদোে মশার বংশনবস্তাদরর নবশ অনুকূে পনরদবশ ত নর হদেদে। কম যচারীরা বেদেি, অদিক খানে ড্রাম জমার পর নসটি 

করদপাদরশি নিোম নেদক ব্যাদরেগুদো নবনক্র কদর নদে। ে  চার বের ধদর নিোম িা হওোে ড্রামগুদো নখাো জােোে পদে 

আদে। নসখাদি েনজদে উদেদে ে াগুল্ম, ঘাস, োেপাো, নোপোে। 

 

কম যচারীরা জািাি, নে দর একটা নটার রুম আদে। নসখাদি নকছু ড্রাদম মশার ওষুধ রাখা আদে। নসটি করদপাদরশি চাইদে নসখাি 

নথদক ওষুধ সরবরাহ করা হে। পুরদিা ড্রামগুদো  াদদর কদেকবার সনরদে নিদ  বো হদেদে।  াদ  সাো নমদেনি।  

 


