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রাজধানী ঢাকার দiু  িসিট  কেপর্ােরশেনর  aিনয়ম  o দনুর্ীিতর  কারেণ েড ু ছিড়েয়েছ।  aকাযর্কর oষুধ
েকনা,  সিঠক  কমর্পিরকlনা  না  থাকা,  কীটনাশক  েকনায়  সরকাির  নীিত  aনুসরণ  না  করায়  eমন
পিরিsিতর  সৃি  হেয়েছ।  াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদেশর  (িটআiিব) eক  গেবষণা  pিতেবদেন
eমন তথয্ uেঠ eেসেছ। বুধবার রাজধানীর ধানমি েত িটআiিব কাযর্ালেয় eক সংবাদ সেmলেন গেবষণা
pিতেবদনিট pকাশ করা হয়।
pিতেবদেন বলা হয়- ঢাকার দiু িসিটর সংি রা oষুধ েকনায় সরকাির নীিত aনুসরণ কেরিন। eছাড়া
eকi oষুধ utর িসিটর েচেয় দিkণ িসিট েবিশ দােম েকনায় 40  শতাংশ বা সােড় ছয়  েকািট টাকার
আিথর্ক kিত হেয়েছ। মশা িনধেনর িবদয্মান দরুবsা েথেক utরেণর জনয্ িটআiিব সরকােরর কােছ 15
দফা সুপািরশ uপsাপন কেরেছ। pিতেবদনিটর জনয্ 20 আগs েথেক 20 েসেpmর পযর্n তথয্ সংgহ করা
হয়।
‘ঢাকা  শহের  eিডস  মশা  িনয়ntেণ  সুশাসেনর  চয্ােল  o  utরেণর  uপায়’ শীষর্ক  গেবষণা  pিতেবদনিট
pকাশ aনু ােন িটআiিবর িনবর্াহী পিরচালক ড. iফেতখা jামান, গেবষক েমা. জলুকার নাiন, েমা.
েমাsফা কামাল pমখু uপিsত িছেলন।
সংবাদ সেmলেন বলা হয়- eিডস মশা িনয়ntেণ পিরেবশগত বয্বsাপনা, ৈজিবক বয্বsাপনা, রাসায়িনক
িনয়ntণ o যািntক পdিত aনুসরণ করা pেয়াজন। ঢাকার দiু িসিট কেপর্ােরশন ধু রাসায়িনক িনয়ntণ

  যুগাnর িরেপাটর্

িটআiিবর গেবষণা pিতেবদন: ঢাকার দiু িসিটর বয্থর্তায় েড  ুছিড়েয়েছ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/224862/িটআiব...

1 of 3 9/26/2019, 10:33 AM



ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম
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কের।  বাংলােদেশ  2000  সাল  েথেক  েড রু  pাদভুর্ াব  থাকেলo  বািক  পdিত েলা  িসিট  কেপর্ােরশন  বা
aনয্সব sানীয় সরকার pিত ােনর পিরকlনায় o বােজেট রাখা হয় না।
বলা হয়, দiু িসিট কেপর্ােরশন ধু সাধারণ িকuেলk মশােক লkয্ কের কাযর্kম পিরচালনা কের। eিডস
মশা  িনয়ntেণর  aনয্তম uপায় হল মশার uৎস িনমূর্ল। িকn e বছর বয্াপক  pাদভুর্ ােবর আেগ eিডস
মশার uৎস িনমূর্েল েকােনা কাযর্kম েনয়া হয়িন।
দiু িসিট aিধকাংশ সময় aয্াডািlসাiড িনভর্ র (পূণর্বয়s মশা িনধন) মশা িনধন কাযর্kম চািলেয়েছ।
িকn িবেশষjেদর মেত aয্াডািlসাiড (uড়n মশা িনধন) 30 শতাংশ eবং লািভর্ সাiড (মশার লাভর্ া)
80 শতাংশ িনধন করা সmব। aয্াডািlসাiেডর েচেয় লািভর্ সাiড eবং uৎস িনমূর্ল aেনক েবিশ কাযর্কর
o sl খরেচর হেলo দiু িসিট কেপর্ােরশেনর কাযর্kম সব সময় aয্াডািlসাiডেকিndক িছল। িটআiিব
বলেছ, e কাযর্kেম েকনাকাটার সুেযাগ েবিশ eবং দনুর্ীিতর সুেযাগ ৈতির হয়। eকi সে  eডািlসাiেড
মানেুষর নজর েবিশ পেড়।
কীটনাশক  িনবর্াচেন  সংি  pিত ােনর  গেবষণােক  আমেল  না  িনেয়  eকi  কীটনাশক  বারবার  েকনা
হেয়েছ। দiু িসিট কেপর্ােরশেনর মেধয্ সমnেয়র ঘাটিতর কারেণ eক িসিট কেপর্ােরশেনর কােলা তািলকাভুk
pিত ান eবং বািতল করা কীটনাশক aনয্ িসিট কেপর্ােরশন িকেনেছ।
িটআiিব  জানায়,  ঢাকা  দিkণ  িসিট  কেপর্ােরশন  সরকাির  pিত ান  নারায়ণগ  ডকiয়াডর্  aয্াn
iি িনয়ািরং  িলিমেটডেক  pিত  িলটার  কীটনাশক  378  টাকায়  সরাসির  েকনার  কাযর্ােদশ  েদয়ায়  pিত
িলটার  কীটনাশক  েকনার  েkেt  161  টাকা  kিত  হেয়েছ।  সংsািট  িলিমট  eেgা  েpাডাk  নােম  েয
pিত ােনর  কাছ  েথেক  e  কীটনাশক  িকেনেছ  েসi  eকi  pিত ান  utর  িসিটর  unkু  দরপেt  pিত
িলটােরর দর 217 টাকা psাব কের।
িটআiিব গেবষণায় েদেখেছ, সkমতার ঘাটিতর কারেণ sাsয্ aিধদফতর ধু ঢাকার সব সরকাির o
েবসরকাির হাসপাতােলর মেধয্ মাt 41িটর তথয্ সংকলন কের। েরাগ িনণর্য় েকnd েলা েথেক পরীkায়
যারা েড ু আkাn হেয়েছ, িকn হাসপাতােল ভিতর্  হয়িন তােদর তথয্ সংকলন করা হয়িন। aথচ ঢাকায়
েবসরকাির  হাসপাতােলর  সংখয্া  ছয়  শতািধক  eবং  েরাগ  িনণর্য়েকিndক  pায়  eক  হাজার।  িটকেয়ক
হাসপাতােলর e খি ত পিরসংখয্ান িদেয় aনয্ েদেশর েড ু আkােnর হােরর সে  তুলনা কের েড ু মাtা
কম েদখােনা হেc।
িটআiিব  বলেছ,  জাতীয়  পযর্ােয়  েরাগ  সংkামক  কীট  িনয়ntণ  o  বয্বsাপনা  েকৗশল  েনi।  তেব  েরাগ
সংkামক  কীেটর  সমিnত  বয্বsাপনা  কাযর্kম  বাড়ােত  জাতীয়  েকৗশেলর  খসড়া  ৈতির  করার  uেদয্াগ
েনয়া  হয়  2017  সােল,  যা  eখনo  pাথিমক  পযর্ােয়  রেয়েছ।  e  িবষেয়  েকােনা  িসিট  কেপর্ােরশেনর  কীট
বয্বsাপনা পিরকlনা েনi।
eেত বলা হয়, মশক িনধন কাযর্kেম সংি  pিত ান েলার মেধয্ সমnেয়র ঘাটিত থাকায় সারা েদেশ
েড ু ছিড়েয়  পড়ার  পর  সাধারণ  জনগেণর  oপর  দায়  চািপেয়  জিরমানা  আদায়  করা  হয়।  eছাড়া  দiু
িসিটেত গেড় oয়াডর্ pিত পাঁচজন মশক িনধন কমর্ী রেয়েছ, যা খুবi apতুল। eলাকার আয়তন িবেবচনায়
িনেয় মশক িনধন কমর্ী ব ন করা হয় না। eছাড়া কমর্ীেদর pিশkেণর ঘাটিত রেয়েছ।
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।
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