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ানীয় সরকার ম ী তাজুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘হাসপাতাল বজর্য্ িনেয় আিম িনেজo িচি ত। তেব দািয়তব্ েনoয়ার পর 
েথেক সব িসিট o েজলায় আলাদা কের া  ƣতিরর কথা ভাবিছ। থেম ঢাকা u র িসিট করেপােরশেনর (িডeনিসিস) মা েম 
ক িট শুরু করা হেব। eখােন সফলতা eেল পের সব েজলা শহেরo া  াপন কের ƣব ািনকভােব হাসপাতাল বজর্য্ ব াপনা 

করা হেব।’ 
সংি  িসিট করেপােরশেনর বজর্য্ ব াপনা িবভােগর ত  aনুযায়ী, নবগিঠত ময়মনিসংহ িসিট করেপােরশেন ƣদিনক ায় িতন টন 
হাসপাতাল বজর্য্ uৎপ  হয়। সরকাির-েবসরকাির হাসপাতাল েথেক আলাদাভােব oi সব বজর্য্ সং হ করেলo তা a া  বেজর্য্র 
ভাগােড় েফলা হে  বেল জািনেয়েছন সং ািটর েমিডকয্াল কম র্কত র্া ডা. eiচ েক েদবনাথ। পু  েসতুর পূব র্ িদেক aবি ত 
শ ুগে র চর ঈশব্রিদয়ায় u ু  ােন সব ময়লার সে i হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হয়। ময়মনিসংহ-েন েকানা সড়েকর দি ণ পােশ 
aবি ত u ু  ভাগাড়িটর পি ম পােশi পু  নদ। ফেল বৃি র পািনেত ফসেলর মাঠ হেয় বেজর্য্র দূষণ ছড়ায় নদীেতo। e ছাড়া 
ভাগাড় পূণ র্ হেয় যাoয়ায় মহাসড়েকর মে o েফলা হে  বজর্য্। তেব েবসরকাির ি িনেকর বজর্য্ ব াপনার জ  ‘নব eশ’ নােমর 
eকিট েবসরকাির সং ার (eনিজo) সে  চুি  কেরেছ ময়মনিসংহ িসিট করেপােরশন। িসিট করেপােরশেনর পির তা কম র্কত র্া 
মহবব্ত আলী জানান, ফুলবািড়য়া বাস য্া  eলাকায় eকিট া  াপন করা হেলo সরকাির হাসপাতাল o েমিডকয্াল কেলেজর 
বজর্য্ eখেনা a  সব আবজর্নার সে  েখালা ভাগােড়i েফলা হে । 
িসেলট িসিট করেপােরশেনর (িসিসক) পির তা কম র্কত র্া েমা. হািনফুর রহমান জানান, নগের ƣদিনক পাঁচ টেনর মেতা হাসপাতাল 
বজর্য্ েফলা হয় a া  বেজর্য্র সে । শহর েথেক সাত িকেলািমটার দূের লালমািটয়ায় oi সব বজর্য্ েফলা হয়। 
চ াম িসিট করেপােরশন (চিসক) সূে  জানা যায়, বজর্য্ েফলার জ  আেরিফননগর o হািলশহের দুিট ভাগাড় রেয়েছ। নগেরর 
িতিদেনর ায় িতন টন হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হয় oi দুi ভাগােড়। 

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর সব্া য্ কম র্কত র্া ডা. রিবuল iসলাম জানান, িতিদন গেড় িতন টন হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হে  
কাuিনয়ায়। 
খুলনা িসিট করেপােরশেনর পির তা কম র্কত র্া আিনসুর রহমান জানান, নগের িতিদন uৎপািদত িতন টন হাসপাতাল বজর্য্ রাজবাগ 
eলাকায় a া  বেজর্য্র সে  েফলা হে । 
রংপুর িসিট করেপােরশেনর সিচব রােশদুল হক জানান, ƣদিনক িতন টেনর মেতা হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হে  নাসিনয়ার িবল 
eলাকায় a া  বেজর্য্র সে । 
গাজীপুর িসিটেত uৎপািদত দুi টন বজর্য্ িতিদন েফলা হয় কদ র্া বাiেলন eলাকার ভাগােড়। তেব ভাগােড়র eকপােশর গেত র্ 
হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হয় বেল দািব কেরন িসিট করেপােরশেনর ধান বজর্য্ ব াপনা কম র্কত র্া েসাহরাব েহাসাiন। 
কুিম া িসিট করেপােরশন (কুিসক) eলাকায় িতিদন uৎপািদত িতন টন হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হয় ব র েরাড eলাকায়। 
া িফেলর eকপােশ হাসপাতাল বজর্য্ েফলা হেলo তা ƣব ািনক uপােয় ব াপনা করার েকােনা ব া েনi বেল জানান 

কুিসেকর পির তা কম র্কত র্া আবু সােয়ম ভূiঁয়া। 
তেব েসে মব্র মাস েথেক িসেলট, রাজশাহী o রংপুর িসিট করেপােরশেনর হাসপাতাল বজর্য্ পিরেবশ o সব্া য্স তভােব ব াপনা 
করার জ  ি জম বাংলােদেশর সে  চুি  হেয়েছ বেল জানা েগেছ। 
চিসেকর ধান পির তা কম র্কত র্া েশখ শিফকুল মা ান িসি কী কােলর ক েক বেলন, ‘চ ােম uৎপািদত বজর্য্ িনেয় খুব িবপােক 
আিছ। দুিট ভাগাড়i ায় পূণ র্ হেয় েগেছ। হাসপাতাল বজর্য্ ব াপনার জ  আলাদা েকােনা ব া েনi চ ােম। তাi a া  
বেজর্য্র ভাগােড়i েফলা হে ।’ 
সূ  মেত, েদেশর 23িট িসিট করেপােরশেনর মে  ঢাকার দুিট eবং নারায়ণগ  িসিট করেপােরশেনর েমিডকয্াল বজর্য্ ব াপনা 
করেছ eকিট েবসরকাির সং া। ei িতন িসিট করেপােরশেনর েমিডকয্াল বজর্য্ সং হ কের েপাড়ােনা হয় মাতুয়াiেল। তেব ঢাকার 
আিমন বাজাের িডeনিসিসর া িফেলo eকিট eনিজo হাসপাতাল বজর্য্ েফেল বেল জািনেয়েছন eক কম র্কত র্া। রাজশাহী িসিট 
করেপােরশেনরo েমিডকয্াল বজর্য্ েপাড়ােনার িনজসব্ ব া রেয়েছ। 
 


