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ড : িব  ছাদবাগান! 

জয়নাল আেবদীন 

 

ইট-পাথেরর এই ঢাকা শহের স জায়ন আর অি েজেনর জাগান িদেত ছাদবাগান গড়ায় উৎসাহ-উ ীপনার অভাব নই। িস  
করেপােরশন থেকও এ রকম ছাদবাগান করার জ  বলা হে । দওয়া হে  েণাদনা। বািড়র বারা ায় টেব লাগােনা হে  নানািবধ 

ল, ল ও সবিজ গাছ। এ াপাের নগরবাসীর সেচতনতাও বেড়েছ। িক  অিতযে  গেড় তালা সৗ েযর এ বাগানই সামা  
অবেহলা ও অসেচতনতার কারেণ িক  িক  ে  হেয় উঠেছ এিডস মশার উৎপাদন ল। আর এই মশা এখন ড  ছিড়েয় পিরণত 
হেয়েছ নগরবাসীর অ তম আতে । স িত  বসরকাির িত ােনর উে ােগ ােনর মা েম চািলত জিরেপ রাজধানী ঢাকার 
মা  িতন এলাকােতই এমন িক  েলর টব, ছাদবাগান, শীতাতপ িনয় ণ য , টায়ার, পিরত  পিলিথন, মগ, বালিতসহ নানা পা  
পাওয়া গেছ, য েলা এিডস মশার স া  জননে । সং া ও যনেতন নয়, ৩০ হাজার ১৯১। এর মে  েলর টবই আেছ ২৪ 
হাজার ২১৬ ।পিরেবশবাদীরা অব  এ জিরেপর পর অ  আশ া করেছন। তােদর মেত, এই জিরেপর মা েম ছাদবাগান িনেয় 
নগরবাসীর মে  কােনা ল ত  গেল সটা হেব িতকর।তারা বেলন, এিডস মশা দমেনর নােম কােনাভােবই ছাদবাগান ংস 
করেত দওয়া যােব না।  িদেত হেব বাগান পির ার করার ে । তােদর পরামশ- ছাদ বা বারা ায় টেবর িনেচর ট সিরেয় 
রাখেত হেব। কাযকর রাখেত হেব পািন িন াশন ব া। তারপরও গােছর গাড়ায় পািন জমেল ত সটা অপসারণ করেত হেব। 
এটা করা গেলই ছাদবাগােন ড র িঁক থাকেব না। ছাদবাগান জনি য় করার ে  ণ অবদান রাখেছন গণমা ম ি  
শাইখ িসরাজ। এ াপাের যাগােযাগ করা হেল শাইখ িসরাজ বেলন, ছাদবাগান আমােদর উপকার কের, অপকার না। য ছাদবাগান 
কের না, তার ছােদও তা লাভা পাওয়া গেছ। এর মােন হেলা, সম া  ছাদবাগােন না, পির ার-পির তাই ফ া র। কউ যিদ 
ছাদবাগান করেত িগেয় ওপের নানারকম পা  ফেল আর খ জ না নয়, সই দায় ছাদবাগােনর ওপর যায় না।সরকার ছাদ িষ 

েমাট করেছ জািনেয় িতিন বেলন, মা  ছাদ িষেতই জাপােনর টািকওর তাপমা া দড় িডি  সলিসয়াস কেম গেছ। ঢাকা 
শহেরও এ  বই জ ির। এ জ  নানা কে র আওতায় কাজ চলেছ। মা ষ আেগর চেয় অেনক সেচতন। যারা ছয় মাস একবারও 
ছােদ যায় না, তারা তপে  িষে মী না। 
 



ান উিড়েয় তালা ছিব িবে ষেণ এিডেসর স া  জননে  পাওয়ার য দািব করেছ  বসরকাির িত ান, স িবষেয়ও 
জারােলা আপি  জানান িতিন।শহরবাসীর অি েজন জাগােত উ ু করণ কম িচ পালন কের থােক বাংলােদশ ি ন ফ ভেম  

নােম এক  ােসবী সংগঠন। এর সাধারণ স াদক েকৗশলী মা. গালাম হায়দার সমকালেক বেলন, একসময় আমরা 
মা ষেক বলতাম য, 'ছােদ বাগান ক ন।' এখন আমােদর বলেত হেব, '  বাগান নয়, পির ার-পির -পিরকি ত বাগান ক ন।' 
এিদেক ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর (িডএনিসিস) অিভযােনও দখা গেছ, িত ১০  ছাদবাগান ও েলর টেবর মে  অ ত 

েত এিডস মশার লাভা রেয়েছ। ছাদ স জায়ন কের িনয়িমত আর য  নওয়া হয়িন। ফেল ছাদ হেয় উেঠেছ তে েত, 
অপির । ব  ােন জমাট  পািন, যা এিডস মশার বংশিব ােরর জ  উবরে । িডএনিসিসর ৫৪ শতাংশ বািড়েত এ রকম 
পিরেবশ দখা গেছ। ১ দশিমক ৭৭ শতাংশ বািড়েত িমেলেছ লাভাও।িডএনিসিসর অ ল-১-এর িনবাহী কমকতা লকার নাইন 
সমকালেক বেলন, এমনও অেনক বািড়র ছাদ দেখিছ, যখােন কােনা একসময় বাগান করা হেয়িছল; অথচ এরপর আর পিরচযাই 
করা হয়িন। অেনকরকম পা  পেড় রেয়েছ, যখােন কেয়কিদেনর পািন জেম আেছ। িবেশষ কের ই বািড়র মাঝখােন এবং অেনক 
বািড়র বজেমে  জেম থাকা পািনেত এিডস মশার লাভা বেড় উঠেছ। িতিন বেলন, স জায়ন করেত িগেয় যিদ এিডস মশার জনন 

 বানােনা হয় তাহেল সটা ঃখজনক। িডএনিসিসর ধান জনসংেযাগ কমকতা এ এস এম মা ন জানান, ২৫ আগ  থেক 
টানা ১০ িদেন ৩৬  ওয়ােড সব িমিলেয় এক লাখ ছয় হাজার ৯৮২  বািড় ও াপনা পিরদশন কের এক হাজার ৮৯৩  বািড় ও 

াপনায় এিডস মশার লাভা েঁজ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ৫৮ হাজার ১৫  বািড় ও াপনায় এিডস মশার বংশিব ার উপেযাগী ান বা 
জেম থাকা পািন পাওয়া যায়। সসব ান ংস কের লািভসাইড েয়াগ করা হয়।িডএনিসিস থেক া  ত  অ যায়ী রাজধানীর 

লশান, বনানী, বািরধারা, উ রা, বনানী ও বা া এলাকায় সবািধক এিডস লাভা পাওয়া গেছ।  
 

িষ স সারণ অিধদ েরর ছাদবাগান কে  িন  এক কমকতা সমকালেক জানান, রাজধানীেত ায় প চ লাখ ছাদবাগান 
রেয়েছ। সাধারণত ই-িতন  গাছ থাকেলও স  ছাদবাগান বেল গ  করা হয়। ২০১ একের ৫৩৪৭ স া  এিডস জননে  
:রাজধানীর িমর র, কমলা র এবং নাির া এলাকায় ান উিড়েয় তালা ছিব পযেব ণ কের এিডস মশার স া  জননে  
িচি ত কেরেছ  বসরকাির সং া। জিরেপর িরেপাট  এরই মে  িস  করেপােরশেনর কােছ দওয়া হেয়েছ। এেত দখা যায়, 
২০১ একর আয়তেনর িতন  এলাকায় এিডস মশার জনন ল পাওয়া গেছ প চ হাজার ৩৪৭ । এসব এলাকায় থাকা বািড়র 
ছাদ েলােত দখা যায় পািনভিত নানারকম পা । েলর টব, টায়ার, এিসর জমাট পািনসহ ৩০ হাজার ১৯১  ান।েরাগ িনরী ণ 
কায েম তাি ক ত  সং েহ ােসবেকর িমকা পালন কের আসা বসরকাির িত ান প াপারস জিরপ  কেরেছ। আর, 

ান পিরচালনার কাজ  কেরেছ ইগেল  নােমর আেরক  িত ান। প াপারেসর গেবষক ও মানিচ  িবেশষ  েকৗশলী 
সািজদ ইবেন জামান ধবার সমকালেক জানান, ােনর মা েম নওয়া অ ত ৭০০  ছিব পযােলাচনা কের তারা এক  িস াে  
আেসন। িমর ের ৫৫ একেরর জিরেপ ২ হাজার ৭৫৮ , কমলা ের ৩৩ একের ১ হাজার ৫৫৯  এবং নাির ায় ১১৩ একের ১ 
হাজার ৩০  এিডস মশার স া  জনন ল রেয়েছ।তার দািব, িতন  এলাকার ছিব পযােলাচনা কের পািনর ১৮২  খালা া  ও 
৪৫  পািন সংর ণাগার পাওয়া গেছ। এ ছাড়া ২৪ হাজার ২১৬  েলর টব, এক হাজার ৯৮  এিস, এক হাজার ৬১৪  পিরত  
পিলিথন, ৭৩২  টায়ার এবং বালিত, মগসহ নানা ধরেনর কৗটা দখা গেছ ই হাজার ২৯৪ ।জিরেপ ত  পাওয়ার কথা ীকার 
কের িডএনিসিসর ধান া  কমকতা ি েগিডয়ার জনােরল মা. মািম র রহমান মা ন বেলন, অেনক বাসায় েলর টব ও 
ছােদর ওপের গড়া বাগােন এিডস মশার জননে  উপেযাগী পিরেবশও পাওয়া গেছ। এিডস মশার বংশ ংস করার জ  
গেবষণািভি ক কায ম চািলেয় যাওয়া উিচত। এ ছাড়া িনমাণাধীন মে ােরল ও ভবন, হৎ াপনা এমনিক িচিড়য়াখানায় পয  
এিডস মশার লাভা পাওয়ার ত  দন িতিন।গেবষক সািজদ সমকালেক বেলন, ' কউ যিদ ই-িতন িদেনর জ  ঢাকার বািড় থেক 
বাইের থােকন, তাহেল ওই বািড়র ছােদ বা সংি  বাসায় থাকা টব জননে  হেয় উঠেত পাের। ছােদর ওপর অরি ত অব ায় 
যসব েলর টব এবং নানারকম পা  পেড় আেছ, সখানকার মে  এক  পাে ও যিদ এিডস মশা বংশিব ােরর েযাগ পায়, 

তাহেল স  েরা এলাকার মা ষেক আ া  করার জ  যেথ ।  ধবার রাজধানীর কমলা র ও নাির া এলাকায় সেরজিমন ের 
দখা যায়, এসব এলাকায় পািন িন াশেনর ন েলার অিধকাংশই জলাব ।  লতান রােডর ১৮/িব ন র েটর বািড়র ওপের 

রেয়েছ অপির  ছাদবাগান। একই সড়েকর ২০/২ ন র হাি ংেয়র আলম িভলার ওপের কেয়ক  টেব গাছ লাগােনা হেয়িছল। 
সখােনও দীঘিদন ধের পিরচযা হয়িন।  


