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73/4 িসে শব্রী সাকু র্লার েরােডর বািস া কাজী আজমল েহােসন বেলন, ei সড়েকর 71 নমব্র েহাি ং েথেক 77 নমব্র েহাি ংেয়র 
েতয্কিট বাসায় ময়লা পািন পাiপলাiন িদেয় েবশ কের।  

 
561/2/িব পি ম েশoড়াপাড়ার বািস া মাহবুব েমােশ র্দ বেলন, েবশ িকছু িদন ধেরi লাiেন পািন আেস কম। যখনi পািনর 
সরবরাহ কেম যায়, তখনi পািনর মান খারাপ হoয়া শুরু কের। স িত েয পািন আসেছ েসi পািনর মান খুবi খারাপ।  
 
পূব র্ জুরাiেনর 243৯/2 নবারুণ ল গিলর বািস ারা aিভেযাগ কেরন, তারা আেগ দূিষত পািন েপেতন। eখন েকােনা পািনi 
পাে ন না। পূব র্ জুরাiন াংক কেলািনেতo eকi aব া। আর জুরাiন ঋিষপাড়ায় আেগ পািন পাoয়া না েগেলo গত দু'িদন ধের 
দূিষত পািন িমলেছ।  
 
েগ ািরয়ার ফিরদাবােদর 53/2/4 েকশব ানািজর্ েরােডর বািস া oয়ািহদ বেলন, ভােলা-খারাপ েতা দূেরর কথা, eক মােসর েবিশ 
সময় ধের পাiপলাiেন পািনর পয র্া  সরবরাহ েনi। ঢাকা oয়াসার নমব্ের েফান িদেয় পািনর গািড় েচেয়o পাoয়া যায় না। eলাকার 
মানুেষর কে র সীমা েনi।  
 
মগবাজােরর িমরবাগ eলাকার বািস া iশিতয়াক হুসাiন বেলন, মগবাজােরর িমরবাগ eলাকার পািনেত াপক দুগ র্ । খাoয়া েতা 
দূেরর কথা, েগাসল করেল শরীর চুলকায়।  
 
পািনর মান িনেয় গত 25 aে াবর জনসব্ােথ র্ আদালেত িরট করার পর িতন দফায় শুনািন aনুি ত হেয়েছ। স িত oয়াসার প  
েথেক 6৯িট eলাকার পািন েবিশ দূিষত বেল আদালেত িতেবদন uপ াপন কের ানীয় সরকার িবভাগ। আদালত ত েতয্কিট 
oয়ােড র্র কেয়কিট নমুনা পরী া কের িরেপাট র্ uপ াপেনর িনেদ র্শ েদন। eরপরo পািনর মােনর েকােনা পিরবত র্ন ঘেটিন।  
 
নগরবাসীর aিভেযাগ, ঢাকা oয়াসা েয পািন সরবরাহ কের, তােক েমােটi সুেপয় বলা যায় না। eমনিক oয়াসা েয গভীর নলকূেপর 
পািন নগরীেত সরবরাহ কের, েসi পািনo সব ে ে  েশাধন করা হয় না। aথচ গভীর নলকূপ েথেকo aেনক সময় জীবাণুযু  পািন 
oেঠ। e জ i গভীর নলকূেপর পািনেত ে ািরন িমিশেয় েশাধন কের সরবরাহ লাiেন েদoয়ার কথা। oয়াসার aেনক পাে i 
ে ািরেনর েসটআপ েনi। থাকেলo িঠকমেতা ে ািরন সরবরাহ না কের oi aথ র্ আ সাৎ কেরন দািয়তব্ া রা। e ছাড়া েয সরবরাহ 
লাiন িদেয় পািন াহেকর টয্ােপ েপৗঁেছ, েসi লাiেনo aসংখয্ িছ  রেয়েছ। oi িছ  িদেয় ময়লা-আবজর্না পাiেপ ঢুেক পেড়। 
সােয়দাবাদ o চাঁদনীঘাট পািন েশাধনাগাের শীতল য্া o বুিড়গ া নদীর পািন েশাধন কের পাiপলাiেন েদoয়া হয়। শু  েমৗসুেম 
দুিট নদীর পািনর মানi খুব িন  o িবষা  হেয় পেড়। চয্ােনল িদেয় মলমূ সহ নানা আবজর্না েমশা পািন েশাধনাগাের েবশ কের। 
আর i-েকালাi ভাiরােসর uপকরণ মলমূ । oi পািন েশাধেনর সময় মা ািতির  ে ািরন, লাiম (চুন) o aয্ালাম (িফটিকির) 
বহার করা হয়। তারপরo পািনেত জীবাণু েথেক যায়। aিতির  রাসায়িনক বহােরর ফেল পািনেত গ o পাoয়া যায়। ei পািন 

সব্াে য্র জ  আরo িতকর। e ছাড়া aেনক ে ে  সুয্য়ােরজ লাiেনর সে  oয়াসার পাiপলাiেনরo সংেযাগ ঘেট যায়। স িত 
িটআiিবর িতেবদেন বলা হেয়েছ, ঢাকা oয়াসার পািন দূিষত হoয়ার কারেণ ৯4 ভাগ াহক তা ফুিটেয় পান কেরন। e জ  বছের 
443 েকািট টাকার গয্াস েপাড়ােত হয়। eর পরi ঢাকা oয়াসার eমিড সংবাদ সে লন কের জানান, িটআiিবর িতেবদন 
িভি হীন। oয়াসার পািন শতভাগ িবশু ।  
 
ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ফাম র্ািসuিটকয্ালস েকিমি  িবভােগর a াপক ড. েমা. আ ল মিজদ সমকালেক বেলন, ঢাকা শহেরর সব 
জায়গার পািনi কম-েবিশ খারাপ। কােজi oয়াসার পািনেক েকােনাভােবi সুেপয় বলা যায় না। e জ  িতিনয়ত পরী া কের 
িটগুেলা সংেশাধন করা েয়াজন। না হেল নগরবাসীর সব্াে য্র চরম aবনিত ঘটেত পাের।  

 
 


