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শীেতo  কামড়ােc  eিডস  মশা।  চলিত  বছেরর  মাঝামািঝ  সমেয়  বাড়েত  থাকা
েড রু  pাদভুর্ াব  িডেসmের  eেসo  েশষ  হয়িন।  eখেনা  pিতিদন  েদেশর  িবিভn
হাসপাতােল ভিতর্  হেc নতুন েড ু েরাগী। গত 24 ঘ ায় রাজধানীসহ সারােদেশ
19  জন  েড ু jের  আkাn  হেয়  িবিভn  হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন।  আেগ  জনু,

জলুাi, আগs o েসেpmর মােস েড রু  pেকাপ  িছল। ঐ সময় ঘন বিৃ পােতর
কারেণ eিডস মশার িবsার হেতা। eখন সারা বছরi হেc। eখনi মশা িনধেনর
kয্াশ  েpাgাম  না  িনেল  শীেতর  পর  েড ু  মহামাির  আকার  ধারণ  করেব  বেল

িবেশষjরা জানান।

ব বnু েমিডকয্াল িব িবদয্ালেয়র  েমিডিসন  aনষুেদর  সােবক িডন o িবিশ  েমিডিসন  িবেশষj aধয্াপক ডা. e িব eম
আbুlাহ বেলন, eিডস মশা িনধেনর কাযর্kম eখন েথেকi  করেত হেব। সু ু  পিরকlনার মাধয্েম মশা িনধেনর কাযর্kম

 না করেল আগামী বছর বয্াপক হাের েড  ুেরাগী েদখা েদেব। তাi সময় থাকেত বয্বsা           েনoয়া uিচত বেল িতিন
জানান। sাsয্ aিধদpেরর েহলথ iমােজর্ িn aপােরশন েসnার o কেnাল েমর সহকারী পিরচালক ডা. আয়শা আkার বেলন,

e বছর সারা েদেশi েড রু িবsার ঘেটেছ। eখন েড েুত মানুষ আkাn হেc। তাi েড ু pিতেরােধ মশা িনধন করা ছাড়া
েকােনা িবকl েনi।

e বছর েড রু জীবাণু বাহক eিডস মশার িবsার ঘেটেছ েদেশর pায় সব eলাকায়। e কারেণ eখন েথেক েড ু সারা বছরi
কমেবিশ থাকেব বেল মেন করেছন িবেশষjরা। আেগ eিডস মশার িবচরণ শহর eলাকােতi  েবিশ িছল। eখন gামা েলo
ছিড়েয় পড়ায় আেরা সতকর্  থাকার পরামশর্ িদেcন িবেশষjরা। eকi সে  িবপদ eড়ােত েদশ জেুড় সারা বছর মশক িনধন
কাযর্kম চালােনার তািগদ িদেয়েছন তারা।

েড রু জীবাণবুাহী eিডস মশা িনধেনর বয্বsাপনা unয়ন o কমর্পিরকlনা pণয়েন eকিট কিমিট করা হেc বেল জািনেয়েছন
sানীয়  সরকার  মntী  তাজলু  iসলাম।  গতকাল  রিববার  সিচবালেয়  মশা  o  kিতকর  কীটপতে র  িবsার  েরােধ  সমিnত
বয্বsাপনা িবষয়ক ৈবঠেক e কথা জানান মntী। e বছর েড রু বয্াপকতার িবষয়িট ভাবনায় িনেয় আগামী বছর যােত eর
pভাব না থােক, েসজনয্ কীভােব কাজ করা হেব েসটাi মলূ uেdশয্। িতিন বেলন, ‘সভায় ময্ােনজেমn েডেভলপেমn করার
জনয্ eকিট কিমিট করেত যািc। েসi লেkয্ আমােদর sানীয় সরকার িবভােগর aিতিরk সিচবেক (নগর unয়ন) আhায়ক
কের eর সে  ঢাকা িসিট করেপােরশন, িবিভn িব িবদয্ালেয়র কীটতttিবদ, sাsয্েসবা িবভাগ, sাsয্ aিধদpরসহ িবেশষjেদর
িনেয় কিমিট করা হেব। মntী আেরা বেলন, ‘e কিমিট eকিট ময্ােনজেমn িসেsম কীভােব unত করা যায়, কী কের সারা
বাংলােদেশ মশক িনধন বা kিতকর কীটপত  েথেক রkা করা যায়, eজনয্ eকিট বয্বsাপনা গেড় েতালার পরামশর্ েদেব।
কিমিট আগামী eক মােসর মেধয্ eকিট pিতেবদন েদেব।’

sাsয্ aিধদpেরর েরাগ িনয়ntণ শাখার িহসােব, বছেরর  েথেক গতকাল সকাল 8টা পযর্n েড ু আkাn হেয় সারা েদেশর
িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন 1 লাখ 1 হাজার 209 জন। েরাগতtt, েরাগ িনয়ntণ o গেবষণা iনিsিটuেট (আiiিডিসআর)

েড ু সেnেহ 266 জেনর মৃতুয্র তথয্ eেসেছ। eরi মেধয্ আiiিডিসআর 223 জেনর মতুৃয্ পযর্ােলাচনা কের 141 জেনর মৃতুয্
েড জুিনত বেল িনি ত হেয়েছ। সরকাির পিরসংখয্ান িবে ষণ কের েদখা যায়, 2000 সাল েথেক 2006 সাল পযর্n েড রু

  আবলু খােয়র
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

pেকাপ েবিশ িছল। e সময় 15 হাজার 125 জন হাসপাতােল ভিতর্  হন, মারা যান 233 জন। 2007 সাল েথেক 2014 সাল পযর্n
েড রু pেকাপ িকছুটা কেম আেস। েস সময় েমাট আkাn হন 6 হাজার 656 জন; মারা যান 9 জন। 2015 সাল েথেক েড রু
pেকাপ আবার বাড়েত থােক। 2015 েথেক 2018—ei চার বছের 22 হাজার 139 জন আkােnর পাশাপািশ 54 জেনর মৃতুয্
হয়। 2000 েথেক 2018 সাল পযর্n েমাট 50 হাজার 148 জেনর েড রু িচিকtসা েনoয়ার তথয্ নিথভুk হেয়েছ সরকােরর
খাতায়। আর 2019 সােল eর িd েণরo েবিশ মানুষ েড েুত আkাn হেয়েছ।

দিkণ িসিট করেপােরশেনর pধান sাsয্ কমর্কতর্ া িbেগিডয়ার েজনােরল ডা. েমা. শরীফ আহেমদ বেলন, পুরান ঢাকায় িকছু
মানষু খাবার পািন সংgহ কের জমা রাখার কারেণ েসখােন িকছু লাভর্ া জেম। eছাড়া িনমর্াণাধীন ভবেনর মেধয্o eিডেসর লাভর্ া
রেয়েছ। আমরা eসব জায়গা েথেক লাভর্ া দরূীকরেণ কাজ করিছ। eছাড়া eটাo ভাবা হেc কীভােব খাবার পািনর মধয্ েথেক
ei লাভর্ া দরূ করা যায়। তেব eখন eিডেসর লাভর্ ার েচেয় িকuেলk মশার uপdব বাড়েছ। আমরা েসিট tসহকাের িনিc।
আমরা সােভর্  কের মশার লাভর্ ার জায়গা েলা িনধর্ারণ কের কাজ করিছ। আমােদর পযর্াp মশার কীটনাশক রেয়েছ।

utর িসিট করেপােরশেনর pধান sাsয্ কমর্কতর্ া িbেগিডয়ার েজনােরল েমািমনুর রহমান মামুন বেলন, pেতয্ক oয়ােডর্  আমরা
িকuেলk মশার লাভর্ া েযখােন জেn eমন জায়গা সােভর্  কের শনােkর মাধয্েম aিতিরk েলাক িদেয় েsp করার বয্বsা কেরিছ।
eছাড়া আমােদর পিরকlনা রেয়েছ eখন যারা েড ু আkাn, তােদর বসবােসর eলাকা শনাk কের েসসব eলাকায়o eিডস
মশার লাভর্ া ংস করেত েsp করব। আমােদর পযর্াp কীটনাশক রেয়েছ মশা িনধেনর। আমরা েস aনুযায়ী কাজ করিছ।
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