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eবারo জলাব তায় ভুগেব রাজধানীবাসী 
সমীর কুমার েদ 

eবারo জলাব তার য ণায় ভুগেব রাজধানীবাসী। বলেত েগেল বষ র্া েমৗসুম eেকবােরi েদারেগাড়ায়। িক  ভারী 
বষ র্েণ নগরীেত েযন িবগত বছরগুেলার মেতা জলাব তা েদখা না েদয়, েস লে য্ সংি  কতৃর্পে র িত চলেছ 
যেথ  িঢেমতােল। পািন িন াশেনর কােজ বহূত ে ন-খাল পির ােরo েনi েজার তত্পরতা। e িনেয় িসিট 
করেপােরশন আর oয়াসার মে  রিশ টানাটািন েতা আেছi। eর মে  েমে ােরলসহ u য়নমূলক কােজর জ  
িনয়িমতi চলেছ েখাঁড়াখুিঁড়। পািন েবর হoয়ার পথগুেলা ায় ব  হেয় আেছ। রাজধানীর চারপােশ নদী u াের 
তত্পরতা চলেলo িবিভ  aৈবধ াপনার েভেঙ েফলা aংশ েথেক যাে  নদীতীেরi। ফেল েয uে  িনেয় aৈবধ 
দখলদার uে দ করা হে  তার সুফল রাজধানীবাসী না পাবার আশ াi েজারােলা হেয় uঠেছ। 

রাজধানীর জলাব তা িনেয় গেবষণা করা েবসরকাির u য়ন সং া িসপ i ার াশনােলর ‘জািন র্ টুoয়াড র্স 
িডসা ার েরিসে  ঢাকা িসিট’ কে র সমনব্য়ক সাiফুন নাহার iে ফাকেক বেলন, ‘eবার বষ র্া েমৗসুেম 
রাজধানীবাসীর েয কী aব া হেব েসটা বেল েবাঝােনা যােব না। পিরক নাহীনতা, সমনব্য়হীনতা, কােজ 
গািফলিত, ে ন পির ার না কেরi িবল তুেল েখেয় েনoয়াসহ u য়নমূলক কাজগুেলা eবার খুবi েভাগােব। 
আবহাoয়ার পূব র্াভােস েতা জানাi েগেছ, eবার বৃি পাত বাড়েব। পাশাপািশ আমরা েদখিছ, নদীগুেলা দখলমু  
করা হে । খুবi ভােলা uে াগ। িক  eখন পয র্  েয 34িট ভবন ভাঙা হেয়েছ তার ডা  েতা নদীপােড়i রেয় 
েগেছ। eগুেলা না সরােনা হেল নদীগুেলা িদেয় পািন িঠকমেতা বািহত হেব না। তাহেল ei u ার তত্পরতার 
সুফল মানুষ কীভােব পােবন? ে নগুেলা eখেনা িঠকমেতা পির ার করা হে  না। রাজৈনিতক কম েদর eসব কাজ 
েদoয়া হে । ফেল তারা কাজ না কেরi িবল তুেল িনে । আমরা েদখিছ, িসিট করেপােরশন o oয়াসা ƣদনি ন 
কােজর বাiের িকছুi করেছ না।’ 

েমে ােরলসহ eকািধক u য়ন কে র কারেণ রাজধানীর িবিভ  eলাকার ে েনজ ব ার েযমন দুরব া, েতমিন 
পািন িন াশেনর ধান ei মা ম ে ন িনেয়o চলেছ িসিট করেপােরশন o ঢাকা oয়াসার মে  আেছ রিশ 
টানাটািন। 2৯৯7 সােলর পািন সরবরাহ o পয়ঃিন াশন কতৃর্প  আiেনর 28 ধারায় বলা আেছ, ঢাকা oয়াসা 
পািন িন াশেনর জ  বড় ে ন িনম র্াণ, র ণােব ণ o খাল েদখভাল করেব। a িদেক িসিট করেপােরশন আiন 
311৯-eর তৃতীয় তফিসেল বলা হেয়েছ, েছাটখােটা নালা, ে ন িনম র্াণ o র ণােব ণ করেব িসিট করেপােরশন। 
ei আiেনর সুেযােগ তারা পর েরর oপর েদাষ চািপেয় যাে । 

ঢাকা oয়াসার ব াপনা পিরচালক তাকিসম e খান iে ফাকেক বেলন, ‘আমােদর েতা মূল কাজ িভ । আমরা 
েসটা কির। পাশাপািশ বষ র্া েমৗসুেমর িত িহেসেব আমােদর যতটুকু করা দরকার, আমরা েসটা করিছ। পুেরা 
ে ন পির ার রাখার কাজটা িসিট করেপােরশেনর। তারা িন য় েসi কাজটা করেছ। আর খালগুেলার মে  3 
হাজার িকেলািমটার পির ার রাখেব িসিট করেপােরশন। oয়াসা শুধু 411 িকেলািমটার খাল পির ার রাখেব। 
আমােদর েযটা পির ার রাখার কথা, েসটা পির াের আমরা কাজ শুরু কেরিছ। পাশাপািশ ঢাকা শহের বৃি েত জেম 



যাoয়া পািন পা  কের েসেচ েফলেত হয়। আমােদর পা গুেলা আমরা র ণােব ণ কের িঠক রাখার েচ া 
করিছ। েমাট কথা আমােদর িত আমরা েনoয়ার েচ া করিছ।’ 

aেনক আেগ েথেকi ঢাকা oয়াসা বেল আসেছ, ে ন েদখভােলর দািয়তব্ িসিট করেপােরশেনর। আর িসিট 
করেপােরশন বলেছ, oয়াসার াে েটর মে i ে েনর মািলকানা েদoয়া আেছ। e aব ায় জলাব তার ে ে  
দুi িত ােনর কায র্ েমর মে  আেছ াপক সমনব্য়হীনতা। eবার ei সংকট আেরা কট আকার ধারণ 
কেরেছ। oয়াসার aিভেযাগ, িসিট করেপােরশন সারেফস (u ু ) ে নগুেলা পির ার রােখ না। িসিট করেপােরশন 
বেল oয়াসা ব কালভাট র্ o ম র্ সুয্য়ােরজ ে ন পির ার রােখ না। পির ােরর নােম েকৗশলী-িঠকাদার টাকাগুেলা 
লুেট েনয়। ei েঠলােঠিলেত পেড় কাজগুেলা িঠকভােব eগুে  না। 

ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া েমা ািফজুর রহমান iে ফাকেক বেলন, ‘গত মােসi 
আমরা oয়াসা আর পািন u য়ন েবাড র্— সবাi িমেল ƣবঠক কেরিছ। eখােন েঠলােঠিল নয়, সবাi িমেলi 
eকসে  কাজ করব। oয়াসার সে  আমােদর কথা হেয়েছ, তারা বেলেছ, সবিকছু eকসে i হেব। সামেনi বষ র্া 
েমৗসুম, eখন আর েদির করার সময় েনi। সবাi িমেলi কাজটা করেত হেব। আমরা িসিট করেপােরশেনর 
কাজটা শুরু কেরিছ, oয়াসাo তােদর কাজটা শুরু করেব। আমরা েচ া করব যতটা কম রাখা যায় জলাব তা।’  

জানা েগেছ, রাজধানীেত ায় 21 িকেলািমটার ব কালভাট র্ রেয়েছ। ei ব কালভাট র্ বৃি র পািন িন াশেনর 
a তম মা ম। eছাড়া রেয়েছ সােড় িতনশ িকেলািমটার ম র্ সুয্য়ােরজ লাiন। e দুিট মা েমi বৃি র পািন 
িবিভ  জলাশয়, খাল বা নদীেত পেড়। eগুেলা েদখভাল কের ঢাকা oয়াসা। eছাড়া ঢাকার দুi িসিট 
করেপােরশেনর রেয়েছ 3 হাজার 62 িকেলািমটার u ু  (সারেফস) ে ন। মূলত বৃি র পািন oi সারেফস ে ন 
িদেয় ব কালভাট র্ বা ম র্ সুয্য়ােরজ লাiেন েবশ কের। ম র্ সুয্য়ােরজ লাiন বা ব কালভাট র্ িদেয় সরাসির 
েসi পািন িনচু জলাশেয় িগেয় জমা হয়। িকছু পািন পা  কেরo েবর করা হয়।  

জানা যায়, িতবছর বষ র্া েমৗসুম েশেষ েদখা যায় ব কালভাট র্ o ম র্ সুয্য়ােরজ লাiনগুেলার a ত 91 শতাংশi 
ভরাট হেয় যায়। েসগুেলা পির ােরর জ  িত বছর aে াবর মাস েথেকi নানা ধরেনর uে াগ েনoয়া হয়। 
eবার েসi uে াগ িনেত েবশ েদির হেয় েগেছ। eখনo েসi কাজ পুেরাপুির শুরু হয়িন। 

ঢাকার দুi িসিট করেপােরশেনর কম র্কত র্ারা জানান, ম র্ সুয্য়ােরজ o ব কালভাট র্ পির ােরর দািয়তব্ ঢাকা 
oয়াসার। আর সারেফস ে ন পির ােরর দািয়তব্ িসিট করেপােরশেনর। সারেফস ে নগুেলা পির ােরর াপাের দুi 
িসিট করেপােরশন কাজ করেছ। িক  ব কালভাট র্ o ম র্ সুয্য়ােরজ যিদ পির ার করা না হয় তাহেল সারেফস 
ে ন পির ার কের েকােনা লাভ হেব না। তারা বেলন, কারণ সারেফস ে েনর পািন ব  কালভাট র্ o ম র্ 
সুয্য়ােরজ ে ন িদেয়i যায়। েসগুেলা পির ার না হেল বৃি র পািন রা ার oপেরi ভাসেত থাকেব। তেব িসিট 
করেপােরশন সারেফস ে নগুেলা িনয়িমত পির ার কের। eবারo েসটা করেছ। 

  


