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ঢাকা ওয়াসার সবা িনেত িগেয় ৬২ ভাগ হীতা নীিতর িশকার হেয়েছন। তােদর মেধ  ৩৬ শতাংশ
াহক ঘষু বা িনয়ম-বিহভূত অথ আদায়, ৫১ শতাংশ দািয়  পালেন অবেহলা, ২১ শতাংশ সময়ে পণ,

২৩ শতাংশ ভৗিতক িবেলর মেতা নীিতর িশকার হেয়েছন। সািবকভােব ওয়াসার পািন ও পয়ঃিন াশন
সবায় অস  ৩৭ শতাংশ াহক। এছাড়া ওয়াসার পািনর মান খারাপ হওয়ায় ৯১ শতাংশ াহকেক

ফিুটেয় পান করেত হয়। এজ  বছের আ মািনক ৩৩২ কািট টাকার গ াস খরচ হে ।  া পােরি
ই টার াশনাল বাংলােদেশর (িটআইিব) এক গেবষণা িতেবদেন এসব তথ  উেঠ এেসেছ।

‘ঢাকা  ওয়াসা: শাসেনর  চ ােল  ও  উ রেণর উপায়’  শীষক গেবষণা  িতেবদনিট  গতকাল  বধুবার
িটআইিবর ধানমি ড কাযালেয় কাশ করা হেয়েছ।  এ উপলে  আেয়ািজত সংবাদ সে লেন উপি ত
িছেলন িটআইিবর াি  বােডর চয়ারপারসন  অ াডেভােকট  লতানা  কামাল,  িনবাহী  পিরচালক ড.
ইফেতখা ামান,  উপেদ া-  িনবাহী  ব ব াপনা  অধ াপক  ড.  মাইয়া  খােয়র  মখু।  গেবষণা

িতেবদনিট ণয়ন ও উপ াপন কেরন িটআইিবর া াম ম ােনজার মা.শাহনরূ রহমান এবং ডপুিট
া াম ম ােনজার মা. শিহ ল ইসলাম। ঢাকা ওয়াসার কায ম াহকবা ব ও জবাবিদিহমলূক করেত

১৩ দফা পািরশ কেরেছ িটআইিব।

গেবষণায় দখা গেছ, িসে ম লস কিমেয় আনা, রাজ  আদায় বিৃ , ওেয়বসাইেটর মাধ েম িবেলর তথ
জানা  এবং  মাবাইল  ফান  ও িডট  কােডর  মাধ েম  িবল  পিরেশাধ  ব ব ার মেতা  ঢাকা  ওয়াসার
উে খেযাগ  ইিতবাচক অজন ও উেদ াগ রেয়েছ। তেব এখেনা িত ানিটর নানা কায ম পিরচালনায়

তা ও জবাবিদিহতার ঘাটিতর পাশাপািশ অিনয়ম ও নীিত িবদ মান রেয়েছ।

টকসই ও পিরেবশবা ব পািনর উ পাদন ব ব ায় ঘাটিতর কারেণ গত ১০ বছের ভূগভ  পািন উে ালেন
পাে র সংখ া বেড় ৪৮২িট থেক ৯০০িটেত উ ীণ হেয়েছ। এখেনা ভূগভ  পািনর উপর িনভরতা ৭৮
শতাংশ। অিতির  উে ালেনর ফেল ভগূভ  পািনর র িতবছর ২ থেক ৩ িমটার িনেচ নেম যাে ।
অপরিদেক চািহদা অ যায়ী পািন সরবরােহ ঘাটিত থাকায় সবা হীতােদর ৪৪ দশিমক ৮ শতাংশ চািহদা
অ যায়ী পািন পান না। জিরেপ অংশ নওয়া ২০ দশিমক ৬ শতাংশ সবা হীতা সারাবছর এবং ৯৪
শতাংশ সবা হীতা ী কােল পািন ঘাটিতর সম ার কথা জািনেয়েছন।

ওয়াসার পািন  সরবরাহ  ও িবিলং  ব ব ায় ায তার ঘাটিতর পাশাপািশ  পািনর মান  িনেয়  অিভেযাগ
রেয়েছ।  সবা  হীতােদর ৫১ শতাংশ পািন অপির ার এবং ৪১ শতাংশ পািনেত গে র অিভেযাগ
কেরেছন। সবা হীতােদর ২৫ শতাংশ সদ  কােনা না কােনা পািনবািহত রােগ আ া  হেয়েছন।
এছাড়া পািনর িন মােনর কারেণ ৯১ শতাংশ াহক পািন ফুিটেয় পান করেছন। এজ  বছের গ াস খরচ

ায় ৩৩২ কািট ৩৭ লাখ ৫৮ হাজার ৬২০ টাকার।

গেবষণায় দখা যায়, ঢাকা ওয়াসার িনেয়াগ,  পদায়ন ও বদিল,  কমকতা-কমচারীেদর িশ ণসহ য়
ি য়া, ক  বা বায়ন, িমটার িরিডং নওয়া এবং সেবাপির াহক সবায় ব াপক অিনয়ম ও নীিত

িবদ মান। জলুাই ২০১৭ হেত জুন ২০১৮ সময়কােল পািন ও পয়ঃিন াশন সং া  সবা বা সম া িনেয়
ঢাকা ওয়াসার সােথ যাগােযাগকারী সবা হীতার ৬১ দশিমক ৯ শতাংশ নানা ধরেনর অিনয়ম, হয়রািন
ও নীিতর িশকার হেয়েছন।

  ইে ফাক িরেপাট

print | ওয়াসার ৬২ ভাগ হীতা নীিতর িশকার | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/46570/ওয়াসার-৬২-ভাগ- ...

1 of 2 4/18/2019 10:27 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ড. ইফেতখা ামান বেলন, ওয়াসার কাছ থেক ঢাকাবাসীর ত ািশত সবা পাওয়ার ে  এখেনা
অেনক  ঘাটিত  িবদ মান।  এর  অ তম  কারণ  ঢাকা  ওয়াসার  শাসন  ও  াচাের  ঘাটিত।  ঘষু
আদান- দােনর িবষয়িট পার িরক সমেঝাতার িভি েত হওয়ার কারেণ কৃত নীিতবাজেক খুঁেজ বর
করা কিঠন হয়। তেব নীিত দমন কিমশন চাইেল নীিতর কৃত অব া উে াচন করা স ব। িটআইিবর
প  থেক ওয়াসার পািন ও পয়ঃিন াশন সবার মলূ  িনধারেণ ত  র েলটির কিমশন গঠন, শূ
পদ েলােত  অ ািধকারিভি েত  জনবল  িনেয়াগ,  অিনয়ম  ও  নীিত  রােধ  ইিতবাচক  ও  নিতবাচক

েণাদনার ব ব া চালসুহ ১৩িট পািরশ করা হেয়েছ।
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