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ওয়াসার স মতা বাড়ােনার পািরশ
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রাজধানীর পািন  সংকট  িনরসন ও েপয় পািন সরবরাহ িনি ত  করেত ওয়াসার স মতা  বাড়ােনার
পািরশ কেরেছ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট। একই

সে  বষা মৗ ম র আেগই জলাব তা িনরসেন েয়াজনীয় ব ব া হণ এবং ঢাকা মহানগরীেত বিৃ র
পািন যােত ত সমেয় অপসারণ করা যায় সজ  কাযকর পদে প িনেত বলা হেয়েছ। বধুবার জাতীয়
সংসদ  ভবেন  অ ি ত কিমিটর বঠেক এ পািরশ করা  হয়।  কিমিটর সভাপিত খ কার মাশাররফ
হােসন এেত সভাপিত  কেরন।

কিমিট সূ  জানায়, বঠেক রাজধানীর পািন সংকট িনেয় আেলাচনা শেষ েপয় পািন সরবরাহ িনি ত
করেত ওয়াসার স মতা বাড়ােনার পািরশ করা হয়। এছাড়া ভূগভ  পািনর ব বহার কিমেয় ভূ-উপির
পািনর ব বহার বাড়ােনার লে  পু র, খাল ও জলাশয় পুনঃখনেনর িনেদশনা দয়া হয়। এছাড়া দেশর
িসিট কেপােরশন ও পৗরসভা েলােত ট া  বিৃ র লে  িবদ মান ট া  ব ব া সং ােরর তািগদ দয়া
হয়।

সূ  জানায়, বঠেক আেলাচনায় অংশ িনেয় দেশর িসিট কেপােরশন েলার জনবল কাঠােমায় িনেয়াগ ও
ভার া  ময়েরর দািয়ে  িবধান িনেয় আপি  তেুল ধেরন নারায়ণগ  িসিট কেপােরশেনর ময়র ডা.
সিলনা হায়াৎ আইিভ। িতিন জনবল কাঠােমা বা অগােনা াম সংেশাধেনর দািব জানান। িতিন বেলন,

ঢাকায়  ই  িসিট  কেপােরশন  হেলও  এখনও  জনবল কাঠােনা  চড়ূা  হয়িন।  আর জনসংখ া  অ যায়ী
কমকতা-কমচারীেদর িনেয়াগ দয়ার কথা না থাকায় জনবল কাঠােমা পিরবতন েয়াজন। বঠক শেষ
কিমিটর  সভাপিত  খ কার  মাশাররফ  হােসন  সাংবািদকেদর  জানান,  ময়র  আইিভ  রহমান  িসিট
কেপােরশেনর অগােনা ােমর স  তুলেলও আমরা বেলিছ এটা অথ ম ণালেয়র কাজ। এজ  কিমিটর
বঠক থেক কােনা পািরশ করা হয়িন।

বঠক শেষ কিমিটর সদ  িতম ী পন ভ াচায বেলন, কিমিট আগামী বষা মৗ ম আসার আেগই
জলাব তা দরূীকরেণ েয়াজনীয় ব ব া নয়ার পািরশ কের। ঢাকা িসিট এলাকায় বিৃ েত সৃ  জলাব তা
যােত ত সমেয় িনরসন করা যায় সজ  েয়াজনীয় ব ব া িনেত পািরশ করা হেয়েছ।

জানা  গেছ,  বঠেক দেশর িসিট কেপােরশন ও পৗরসভা েলােক ট া  বিৃ র লে  িবদ মান ট া
ব ব া সং ােরর পািরশ করা হয়।

বঠেক কিমিটর সদ  িতম ী পন ভ াচায, মা. মিসউর রহমান রা া, শখ আিফল উি ন, বগম
রেবকা মিমন,  রাজী মাহা দ ফখ ল, মা.  শােহ আলম, মা.  ছােনায়ার হােসন ও আ সু সালাম

মেুশদীসহ  সংি  কমকতারা  উপি ত  িছেলন।  এছাড়াও  বঠেক  িবেশষ  আম েণ  নারায়ণগ  িসিট
কেপােরশেনর ময়র ডা.  সিলনা হায়াৎ  আইিভ ও গাজীপুর িসিট কেপােরশেনর ময়র মা.  জাহা ীর
আলম উপি ত িছেলন।

  সংসদ িরেপাটার
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