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রাজধানীর মশক িনধন অিভযান : জনন ান
ংেস নই কাযকর উেদ াগ

এখনই এিডেসর জনন ে  আঘাত হানেত না পারেল ড  ুপিরি িত আরও ভয়াবহ প
ধারণ করেত পাের, শ া িবেশষ েদর

কাশ : ২০ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এিডস মশার জনন ান ংেস ঢাকার ই িসিট কেপােরশেনর এখন পয  তমন কােনা  কাযকর
উেদ াগ  নই  বেল  অিভেযাগ  নগরবাসীসহ িবেশষ েদর।  তােদর  মেত,  িঢেমতােল  চলেছ  ড ু েরর
জীবাণুবাহক এিডস মশার জনন ান ংেসর যাবতীয় কায ম।

এমনিক  া  অিধদফতেরর  প  থেক  জিরপ  পিরচালনা  কের  রাজধানীর  দি ণ  ও  উ র  িসিট
কেপােরশনেক মশার জনন ান িচি ত কের িদেলও সসব ান পির ার রাখা হে  না।

সিঠকভােব এিডস িনধন কায ম পিরচািলত হে  না বেল িতিদনই িবপুলসংখ ক নগরবাসী নতুন কের
ড ুেত আ া  হে ন। আবার অেনেক মারাও যাে ন।

এখনই এিডেসর জনন ে  আঘাত হানেত না পারেল চলিত মৗ েম ড ু পিরি িত আরও ভয়াবহ প
ধারণ করেত পাের বেল আশ া িবেশষ েদর।

া  অিধদফতেরর  রাগ  িনয় ণ  শাখার  জিরপ  অ যায়ী,  মহানগরীর  গাবতলী  বাস  টািমনাল,  ঢাকা

  মিতন আ ু াহ
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মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও িমরপুর-১২ ন র িবআরিটিস বাস িডেপার ৬০-৮০ শতাংশ পাে  মশার
লাভা পাওয়া গেছ।

আর মুগদা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, কমলাপুর িবআরিটিস বাস িডেপা, কমলাপুর রলওেয় কেলািন,
মহাখালী বাস টািমনাল ও শাহজাদপুর বি েত য ত  ফেল রাখা জমাট পাে র ৮০ শতাংেশর মেধ  লাভা
িমেলেছ।

এ ছাড়া ওই জিরেপ সােয়দাবাদ বাস টািমনাল, কড়াইল বি , মে ােরল ক  এলাকার উ য়ন েটর
২০-৬০ শতাংশ জমাট পািনেত মশার লাভা িমেলেছ।

সেরজিমন ঘেুর এবং সংি েদর সে  আলাপ কের জানা গেছ, উি িখত ান েলােত সিঠকভােব মশক
িনধন অিভযান পিরচািলত হে  না। আর কাথাও কাথাও এ অিভযান চলেলও তা পযা  নয়।

এমনিক  সব  এলাকায়  িনয়িমতভােব  অিভযান  চলেছ  না।  মে ােরল  ক  এলাকা,  কড়াইল  বি ,
শাহজাদপুর বি েত এখনও মশক িনধেন পির তা অিভযান বা ওষধু িছটােত দখা যায়িন।

আরও জানা গেছ, রাজধানীর িবিভ  থানার ড াি ং ােন চরু মশা জ  িনে । ঢাকার ই ময়েরর প
থেক ঢাকা মহানগর পুিলশ ড াি ং জান পির ার করার আ ান জানােলও পুিলেশর প  থেক এখনও
কােনা কাযকর পদে প নয়া হয়িন।

এ ব াপাের ঢাকা মহানগর পুিলেশর অিতির  কিমশনার কৃ পদ রায় যগুা রেক বেলন, এবার ড রু
েকাপ বাড়ার পর থেক আমরা খবুই সেচতন থেক েত ক থানা ও ডাি ং জান িনয়িমতভােব পির ার

রাখার িনেদশ িদেয়িছ।

আর িডএমিপর প  থেক সসব কায ম তদারিকও করা হে । রাববার উ  আদালত এিডস মশা দমন
িবষেয় অসে াষ কাশ কেরেছন হাইেকাট। আদালত বেলেছন, ড ু  দমেন সময়মেতা পদে প িনেল
এমন পিরি িত হেতা না।

ড ু িনধেন মানিসকতা ও দ তার অভাব রেয়েছ। কাগেজ-কলেম সবিকছুই িঠক আেছ, আদেত ড ু
িনধেন িকছুই পুেরাপুির িঠক নই। উ  আদালত আরও বেলন, ড  ুমশার লাভা ও িডম থােক পািনেত।

ওনারা সটা পির ার না কের রা ায় ময়লা ফেল পির ার করেলন। এসব নহাতই হা কর। িবদ মান
পিরি িতেত  করণীয়  স েক  জাহা ীরনগর  িব িবদ ালেয়র  কীটত  িবভােগর  অধ াপক  ও  কীটত
গেবষক ড. কিব ল বাশার যুগা রেক বেলন, িবদ মান সময় ড রু সাইেকেলর জ  খুবই কিঠন সময়।

এ পিরি িত মাকােবলা করেত দািয় া  সং া েলােক আরও সি য় হেত হেব। মশার জনন ান েলা
ংস করেত হেব। মশার জনন ান কাযকরভােব িবনাশ করা গেল ড ু আ াে র সংখ া কমত।

িবদ মান পিরি িত দেখ তমনিট মেন হে  না।

িতিন বেলন, সরকাির দফতর েলােত যােত কােনাভােব মশার জনন না হেত পাের, এ ব াপাের সরকাির
াপন জাির করা যেত পাের। কননা, ড  ুিনয় েণ মশার জনন ল ংস করাই ধান কাজ।

মশার জনন ান কাযকরভােব ংস করেত না পারেল চলিত মৗ েম পিরি িত আরও ভয়াবহ হেত
পাের।

কীটত িবদ ড. ম রু চৗধরুী যগুা রেক বেলন, এিডস মশাবািহত ড ু ের আ াে র সংখ া িনয় েণ না
আসার একমা  কারণ মশার জনন ান িঠকঠাকভােব পির ার করেত না পারা।

তেব ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর ময়র মা. আিত ল ইসলাম যুগা রেক বেলেছন, আমরা এখন মশার
জনন ান ংেস সেবা   িদেয় কাজ করিছ।

া  অিধদফতেরর জিরপ এবং আমােদর িনজ  জিরেপ যসব ানেক মশার জনন ান মেন হে ,
সসব ােন পির তা কায ম পিরচালনা করা হে । ওষধু িছটােনা হে ।

িতিন  আরও  বেলন,  আপনারা  জেন  থাকেবন,  আমরা  ইিতমেধ  বাসাবািড়,  িনমাণাধীন  ভবন,  বাস
টািমনাল, বি , উ য়ন ক সহ সব জায়গায় পির তা কায ম জারদার কেরিছ। আর কাল (আজ)
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থেক মাসব াপী মশক িনধেন িচ িন অিভযান পিরচালনা করা হেব। এ অিভযােন েত ক ওয়ােডর সব
জায়গায় মশক িনধন, পির তা কায ম ও ওষধু িছটােনা হেব।

এ িবষেয় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা. মা ািফজরু রহমান যগুা রেক
বেলন, িডএসিসিস মশক িনধেন িবেশষ উেদ াগ হণ কেরেছ। এ উেদ াগ বা বায়েনর মাধ েম মশার

জনন ানসহ উড়  মশা িনধন করা হে ।

এ কমসূিচর আওতায় আমরা হাসপাতাল,  বাস টািমনাল,  িনমাণাধীন ভবন, বাসাবািড়র ভতর ও ছাদ
পিরদশন কের মশার লাভা বা জনন ান ন  করা হে । আগামী ৩১ আগ  পয  আমােদর কায ম
চলমান থাকেব।

এিদেক যগুা েরর উ রা িতিনিধ জানান, এিডস মশার েকােপর মেধ  উ রা মেডল টাউন এলাকায়
স ােহ এক বা ’িদন মশার ওষুধ িছটােত দখা গেছ। এেত তমন কাজ হে  না।

কননা, উ রা লক পাড় ও উ রা সংল  তুরাগ, উ রখান, দি ণখান এলাকা থেক দিনক চুর মশা
উ রায় চেল আেস। এ জ  এ এলাকায় িনয়িমত মশক িনধন কায ম পিরচালনা করা জ ির বেল ম ব
কেরন এলাকাবাসী।

তুরাগ িতিনিধ জানান, তুরাগ থানার আওতায় িডএনিসিসর ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ন র ওয়াড। এখন ড রু
ভয়াবহ উপ ব চলেছ। িসিট কেপােরশেনর প  থেক দািব করা হয়, িতনিট ফগার মিশন িদেয় িতিদন
সকাল-িবকাল িতন ওয়ােড ফিগং কের মশক িনধন করা হে ।

িক , িদয়াবাড়ী, ধউর, বাউিনয়া ও কামারপাড়ার বািস ােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, কােনা মশক
িনধন কমীেক ফিগং বা  করেত দেখনিন তারা।

তুরােগর বাউিনয়া এলাকার বািস া মা. েবল আহেমদ যগুা রেক বেলন, িনবাচেনর সময় কাউি লর
াথীরা বেলিছল িনবাচেনর পর থেক এলাকায় মশক িনধেন  করা হেব। এলাকা পির ার-পির

করা হেব।

িক  িনবাচেনর পর থেক এখন পয  ওই এলাকায় মশক িনধেন কােনা কায ম পিরচালনা করা হে
না।

িতিন আরও বেলন, িকছুিদন আেগ আমরা ধু  রােতর বলায় মশার উপ ব ল  কেরিছ। আর এখন
িবকাল  থেকই  মশা  কামড়াে ।  এলাকার  মা ষ  অ  হেয়  হাসপাতােল  ভিত  হে ,  িক  িসিট
কেপােরশেনর কাউি লর ও কমকতারা ধ ুআ াসই িদেয় যাে ন।

উ র ও দি ণখান িতিনিধ জানান, এিডস মশার এই েকােপর সমেয় িসিট কেপােরশেনর প  থেক
মশক িনধেন কােনা তৎপরতা চালােনা হে  না। ইিতমেধ  অেনক মা ষ ড ু ের আ া  হেয়েছন।
কউ  হেয়েছন, অেনেক হাসপাতােল ভিত রেয়েছন।

স িত দি ণখােনর এক বািস া ড  ুআ া  হেয় মারা গেছন।

ডমরা িতিনিধ জানান, স িত ডমরা, সা িলয়া, বড়ভা া, ডগাইর, বাঁেশরপুল ও কানাপাড়া এলাকা
ঘুের ও ানীয় মা েষর সে  কথা বেল জেনেছন, চলিত মৗ েম ওইসব এলাকার অেনক মা ষ ড ু
আ া  হেয়েছন।

কউ হাসপাতাল থেক িচিকৎসা িনেয় বাসায় িফেরেছন এবং অেনেক এখেনা হাসপাতােল ভিত।

আরও জানান, ওইসব এলাকায় বশ কেয়কিট মশার জনন ান রেয়েছ। এ ছাড়া চরু মশা রেয়েছ। রাত
ও িদন উভয় সময়ই মশার উপ েব অিত  থােকন এলাকাবাসী।

িক  িসিট কেপােরশেনর প  থেক মশার জনন ান ংেস কােনা তৎপরতা ল  করা যাে  না। িসিট
কেপােরশেনর প  থেক এলাকাবাসীেক বলা হে , ওইসব এলাকার জ  কােনা বরা  নই।

িক  ওই এলাকার বািস ােদর অিভেযাগ, ভাট িদেয় জন িতিনিধ িনবািচত কেরেছন তারা, তেব কন
সবা পােবন না?
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