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াফ িরেপাটার ॥ রাজধানীেত এিডস মশার েকাপ কমােত িবেদশ থেক আমদািন করা অিধক কাযকরী নতুন
ওষুধ বহৃ িতবার থেকই িছটােনা  করেব ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন (িডএনিসিস)। একইসে  এিডস মশার

জননে  ংস করেত এখন থেক িতিট ওয়ােড একিট িটম পাঠােব িডএনিসিস। িটম থেম িগেয় য বািড় বা
াপনায় এিডস মশার অি  পাওয়া যােব সই বািড়র সামেন এই বািড়েত এিডস মশার উপাদান পাওয়া িগেয়েছ
লখা স িলত ি কার টািনেয় দয়া হেব। এেতও সতক না হেল উ  বািড়েত পুনরায় কান লাভা পাওয়া গেল
জল-জিরমানা করা হেব বেল জািনেয়েছন সং ািটর ময়র মাঃ আিত ল ইসলাম। বধুবার লশােনর নগর ভবেন

এিডস মশার বংশিব ার রােধ িডএনিসিসর নয়া উেদ াগসমহূ স েক জানােত অেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন
ময়র এসব কথা বেলন। সংবাদ সে লেন কীটত িবদ ড. ম রু আহেমদ চৗধুরী, জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র
ািণিবদ া িবভােগর অধ াপক কিব ল বাশার, িডএনিসিসর ধান িনবাহী কমকতা মাঃ আ লু হাই, ধান া

কমকতা  ি েগিডয়ার  জনােরল  মািম র  রহমান  মামনু,  কিৃষ  স সারণ  অিধদফতেরর  উি দ  সংর ণ  শাখার
অিতির  উপ-পিরচালক  মাঃ  মাশাররফ  হােসন  মখু  উপি ত  িছেলন।  অপরিদেক  ঢাকা  দি ণ  িসিট
কেপােরশেনর  (িডএসিসিস)  াথিমক  িফ  টে  নতুন  আনা  মশার  ওষুেধর  নমনুা  পরী ায়  উ ীণ  হওয়ায়
চড়ূা ভােব পরী ার জ  ল াব টে  পািঠেয়েছ িডএসিসিস কতৃপ । তেব কেব নাগাদ এ ওষুধ িছটােনার কােজ
ব বহার করা  হেব তা সংি  কউ বলেত পােরিন।

অ ােন আিত ল ইসলাম দীঘ বছেরর মশার ওষুধ আমদািনর গিঠত িসি ডেকট ভে  িবেশষ উেদ ােগ মশার ওষুধ
আনেত দির হওয়ায় ও এ সমেয়র মেধ  যারা ড েুত আ া  হেয় মারা গেছন তােদর পিরবােরর সদ েদর কােছ

মা চান। িতিন বেলন, যার জন মারা গেছ সই বুেঝ এর ক  কী? এটা খুবই ঃখজনক ব াপার। যারা মারা
গেছন তােদর পিরবােরর কােছ আিম ব ি গতভােব িবনেয়র সে  মা চেয় িনি । আমরা মেন কির এিট মােটও

কাম  নয়। য পিরবাের ড ু হেয়েছ সই বঝুেব এর ালা। তাই আিম িবনেয়র সে  বলব, আ ন আমরা ধু ওষুধ
ওষুধ না এর সে  সেচতনতাও বিৃ  কির।

ময়র বেলন, নতুন ওষুধ থেম িডএনিসিস এলাকার অ  িকছু ওয়াড এবং পযায় েম সব ওয়ােড চীন থেক আনা
নতুন কীটনাশক েয়াগ করা হেব। আমরা এ ওষুধ কাযকরভােব সংি  িবেশষ  িদেয় পরী া কেরিছ। এখন
থেক অিধক কাযকরী এ ওষুধ িছটােনা হেব। িতিন বেলন, মশা িনধন কায ম ও ড ু িতেরােধ সরকােরর প
থেক িতিট ওয়ােড একজন কের উপ-সিচব মযাদার অিফসার দয়া হেয়েছ। এ উপ-সিচবেক আ ায়ক কের নয়

সদে র িটম কাজ করেব। যার ধান উপেদ া ওয়াড কিমশনারেক করা হেয়েছ। এই িটম িতিট বািড়েত যােব য
বািড় বা াপনায় এিডস মশার লাভা পাওয়া যােব সই বািড়েত লাগােনা হেব নািটস ‘সাবধান এই বািড় বা াপনায়
এিডস মশার অি  পাওয়া িগেয়েছ’। এরপরও কউ লাভা ংস না করেল পরবতীেত আবার অিভযান পিরচালনার
সময় ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন-২০০৯ অ যায়ী জল-জিরমানা করা হেব।

ময়র বেলন, ড রু া ভাব ঢাকাসহ সারােদেশ ছিড়েয় পড়েছ। িতিদনই কাথাও না কাথাও ড ু ের আ া
না ফরার দেশ পািড় িদে ন। এমন পিরি িতেত যত ত স ব ড রু া ভাব থেক দশেক মিু র জ
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ধানম ী  িনেদশনা িদেয়েছন। এজ  ময়র ধানম ীেক িবেশষ ধ বাদ জানান।

িতিন বেলন, আমােদর অেনক মশক কমী িফে  যান না,  আবার িফ  অিফসারও িঠকমেতা থােকন না এমন
অিভেযাগ ায়শই পাই। তাই আমরা মিনটিরং  করার জ  অনলাইেনর মাধ েম জনগণেক জািনেয়িছ। এমনিক
জাতীয় পি কায় িব াপন িদেয় জািনেয়িছ ওই এলাকায় আমােদর এই মশক িনধনকমী এবং পারভাইজার যােবন,
তােদর নাম ও মাবাইল ন র িদেয়িছ। এছাড়া এখন িজিপআরএস-এর মাধ েম ািকং করা হে । এছাড়া মশার
লাভা িচি ত কের তা ংস করেত ও জনসেচতনতার সৃি  করেত ২০ জন ম ািজে ট িনেয় কেয়কিদেনর মেধ ই
মােঠ নামেব িডএনিসিস। িতিন বেলন, ধু ওষুধ আনেলই চলেব না। আমােদর পযা  ফিগং মিশন নই। তাই
আমরা ত ফিগং মিশন আনার ব ব া কেরিছ। আগামী চারিদেনর মেধ  ২০০ ফিগং মিশন চেল আসেব।

ময়র বেলন, নতুন ওষুধ পরী ায় উ ীণ হেয়েছ। নতনু ওষুেধর িফ  ট  ও ল াব ট  শষ হেয়েছ। এ েলা
সরকােরর িনয়মা যায়ী পরী া হেয়েছ। আমার উপি িতেত হেত হেব তা নয়। এর দািয়ে  টকিনক াল কিমিট
রেয়েছ।

লাভািবেরাধী অিভযান ॥ ড রু জ  দায়ী এিডস মশার লাভািবেরাধী অিভযান আরও জারদার করা হেয়েছ। এই
মশা িনমূেল িভ  চারিট াম মাণ আদালত পিরচালনা কের িবিভ  িত ানেক জিরমানা কেরেছ ঢাকা উ র িসিট
কেপােরশন (িডএনিসিস)। বধুবার িডএনিসিসর আওতাধীন িবিভ  এলাকায় এসব অিভযান পিরচালনা করা হয়।
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