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শাধন ছাড়াই পািন দয় ঢাকা ওয়াসা - ৪০০ পাে  মশােনা হয় না ািরন 

অিমেতাষ পাল 

 

মাহা দ েরর মা ন রােডর নবীন সংঘ াব মােঠর কােণই ঢাকা ওয়াসার পা । সখান থেক তালা পািন বহার কেরন আশপােশর ৫০ 
হাজােরর বিশ মা ষ। ািরন িমিশেয় শাধেনর পর এই পািন সরবরাহ করার কথা। যিদও বা েব তা করা হয় না। পাে র অপােরটর নাম কাশ না 
করার শেত সমকালেক বেলন, বছর েয়ক আেগ পা  কডাউন হয়। মরামত কের চা র পর ািরন দওয়া ব  হেয় যায়। িসিল ারসহ য 
সটআপ িছল, কেয়ক মাস পর সটা হড অিফেসর লাকজন িনেয় গেছ। এখন ািরন ছাড়াই পািন সরবরাহ করা হে । 

এটা কবল মা ন রােডর পািনর পাে র নয়, পােশর বাবর রাড, লালমা য়ার আড়ংেয়র পছেনর কেলািন, ক াণ র ১ ন র এবং িমর র বা  লা 
কেলজ ওয়াসা অিফস ক াউে র পািনর পা সহ অ ত ৪০০ পাে র িচ ই এ রকম। 

গভীর নল েপর পািনর মান লনা লক ভােলা হেলও এেত নানা িতকর উপাদান থােক। স েলা ংস কের এই পািনেক পানেযা  কের লেত 
তােত পিরিমত ািরন মশােনা হয়। িনয়মা যায়ী, যাি ক প িতেত েয়াজনীয় ািরন িমিশেয় পাইপলাইেন সরবরাহ করার কথা। যিদও ঢাকা 
ওয়াসার নয় শতািধক পািনর পাে র অ ত চারশ' পাে ই ািরন না িমিশেয় পািন সরবরাহ করা হয়। িক  পাে  এ  মশােনার য পািত থাকেলও 
অেনক সময়ই ক  থেক ািরন সরবরাহ করা হয় না। তাই পা  অপােরটররা ািরন ছাড়াই পাইপলাইেন পািন সরবরাহ কেরন। তাই উৎপাদন ও 
সরবরাহ পযােয়ই িষত থেক যাে  ঢাকা ওয়াসার পািন। 

ঢাকা িব িব ালেয়র ফামািসউ ক ালস কিমি  িবভােগর অ াপক ড. মা. আ ল মিজদ সমকালেক বেলন, গভীর নল েপর পািনর মান িক টা 
ভােলা হেলও অেনক ে ই জীবা  থেক যায়। এসব জীবা  পেট গেল ডায়িরয়া, আমাশয়, টাইফেয়ডসহ নানা রাগ হেত পাের। আবার সরবরাহ 
লাইেনও অেনক িলেকজ থাকেত পাের। সখান িদেয়ও নানা ধরেনর াকেটিরয়া সরবরাহ লাইেন ঢােক। পািনর এসব িতকর জীবা েক িনি য় 
করেত গভীর নল েপর পািনেত িক টা হেলও ািরন মশােত হয়। এ জ ই ওয়াসার পা েলােত ািরন সটআপ থাকা েয়াজন। তা ছাড়া এই 

ািরনও হেত হেব মানস । না হেল আরও িঁকেত পড়েবন বহারকারীরা। 

দীঘিদন ধেরই ঢাকা ওয়াসার পািনর মান িনেয় নগরবাসীর সে হ ও আশ া রেয়েছ। তাই না েয় পািন পান করার সাহস কউই দখান না। 

স িত া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) এক গেবষণা িতেবদেনও এ ত  উেঠ এেসেছ। আইিব বেলেছ, ঢাকা ওয়াসার পািন 
েয় পান করেত নগরবাসীেক িত বছর ৩৩২ কা  টাকার াস পাড়ােত হয়। এরপর পািনর মানহীনতায় অিত  হেয় রাইেনর বািস া িমজা র 

রহমান স িত ওয়াসার পািন িদেয় শরবত পান করােত ওয়াসার ব াপনা পিরচালেকর ােরই হািজর হেয়িছেলন। এর পরও ওয়াসার প  থেক 
দািব করা হে , িত ান  য পািন সরবরাহ করেছ তা শতভাগ িব  ও িত  ফ টাই েপয়। তেব সমকােলর অ স ােন জানা গেছ, উৎপাদন 
পযােয়ই িষত পািন সরবরাহ করেছ ওয়াসা। 

ঢাকা ওয়াসায় বতমােন ৯০৬  গভীর নল প রেয়েছ। গভ  পািনর মানও সব ে  সমান নয়। আয়রনসহ অেনক িতকর উপাদানও থােক এেত। 
পািনর র নেম গেল িতকর উপাদােনর মা া আরও বােড়। রাজধানীর অেনক ােনই পািনর র িনেচ নেম যাওয়ায় পা েলার উৎপাদন 

মতাও কেমেছ। এসব পাে র উে ািলত পািনেত আরও বিশ জীবা  থাকার আশ া থােক। এ জ ই েত ক  পাে ই ািরন মশােনার ব া 
থাকার কথা। অথচ সরজিমন িগেয় এর অি  পাওয়া যায়িন। অিভেযাগ আেছ, ওয়াসার এক  অসা  চ  েয়াজনীয় ািরন সরবরাহ না কের সই 
অথ আ সাৎ কের ফেল। অেনক সময় ািরন শষ হওয়ার পর পা  অপােরটররা বারবার তািগদ িদেলও ক  থেক সরবরাহ করেত অনীহা কাশ 
করা হে । 

ঢাকা ওয়াসার এক কমকতা নাম কাশ না করার শেত বেলন, য ািরন সটআপ দওয়া হয়, সটা ইউেরািপয়ান া ােডর হওয়ার কথা। অথচ 
সরবরাহ করা হে  চীন থেক আমদািন করা মানহীন সটআপ। এই বল সটআেপ াে িরয়া িন ল হে  িক-না তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। 



সামি ক িবষেয়র তদারককারী ঢাকা ওয়াসার িসে ম অপােরশন অ া  কে ােলর িনবাহী েকৗশলী মাহ ল আলম স ােটর সে  যাগােযাগ করেল 
িতিন কথা বলেত অনা হ কাশ কেরন। িতিন বেলন, ওয়াসার পািন শাধেন ািরন কন বহার করা হয়, ািরেনর কাজ কী, সটা ওেয়বসাইেটই 
পাওয়া যায়। আর কতক েলা পাে  ািরন মশােনার ব া আেছ, সসব ত  দওয়ার অিধকার তার নই। তেব যেকােনা ত  ঢাকা ওয়াসার 
জনত  িবভাগ থেক জানেত পােরন। অ িদেক, এ সে  ঢাকা ওয়াসার জনত  িবভােগর উপ ধান জনত  কমকতা মা ফা তােরক বেলন, এ 
সং া  ত  তার কােছও নই। এটা জানেত হেল সমেয়র েয়াজন। 

মাহা দ র এলাকার একজন পা  অপােরটর বেলন, পা েলায় ওঠা পািন দখেত ভােলাই দখা যায়। িক  অেনক সময়ই এেত বা র দানা, 
আয়রনসহ আরও নানা িতকর উপকরণ রেয় যায়। তার পাে র সামেনর সরবরাহ লাইন কাটেলও দখা যােব ই ইি   কাদার মেতা ময়লার র 
জেম আেছ। অথচ তার পা  থেকই পািন যাে  ওই সরবরাহ লাইেন। িতিন িনেজই  তােলন, তা হেল স ণ িব  পািন কীভােব উৎপাদন 
পযােয় থাকেছ? 

উ রার এক  পাে র অপােরটর বেলন, ই-িতন মাস হেলা হড অিফেস জানাি  ািরন শষ হেয় গেছ। দেবা-িদি  কের ঘারােনা হে  তােক। 
িক  ািরন দওয়া হে  না। ধানমি  এলাকার একজন পা  অপােরটর বেলন, তার পাে  ািরন মশােনার যাবতীয় সটআপ থাকেলও িসিল ার 

িরেয় গেল তা আবারও পেত কেয়কিদন সময় লেগ যায়। তখন ািরন ছাড়াই পািন সরবরাহ করেত হয়। 

সমকােলর অ স ােন দখা গেছ, ধানমি র ৩ ন র রােডর লকপাড় ওয়াসা পাে র পািনেত ািরন না িমিশেয়ই সরবরাহ করা হে । ধানমি  ২৭ 
ন র রােডর পাে  কােনা সটআপই নই। িডি  র ের  এবং তজগ ও সাবেরিজি  অিফেসর পি ম পােশর পাে ও ািরেনর সটআপ নই। 
বাসােবা িজরানী খাল, রহমতগ  খলার মাঠ, বকশীবাজার, নািজমউি ন রাড, ল ীবাজার, ইসলামবাগ, বিড়ব ধ লিলথ, নথসাউথ রাড, 
নািজরাবাজার, বাংলােদশ মাঠ, বগমবাজার, দি ণ পাইকপাড়া এবং দা স সালাম পািনর পা সহ অেনক পাে ই ািরন না িমিশেয় পািন সরবরাহ 
করা হে । কাওলা ২ ন র পাে র একজন কমচারী বেলন, 'মাস হেলা সটআপ ন  হেয় গেছ। কমে ন িদেয়িছ। িক  কাজ কের না। বেল দখেত 
আসেব। িক  কউ আেস না।  

 


