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ঢাকা মহানগরীর সব  ওয়াসার য়ােরজ (পয়ঃবজ ) পাইপলাইন নই। মহানগরীর ২০ ভাগ এলাকায়
য়ােরজ িসে ম থাকেলও বািক ৮০ ভাগ এলাকায় তা নই। ফেল িতিদন ৮০ ভাগ এলাকার ২২৫

কািট িলটার পয়ঃবজ  সরাসির ডাবা, নালা, খাল ও চারপােশর নদীেত িগেয় িমশেছ।

পািন িন াশন েনর মাধ েম মানববজ  অপসািরত হওয়ায় পািন ও পিরেবশ মারা কভােব দিূষত হে ।
পয়ঃবজ  থেক চমেরাগ হেত পাের। এর সং েশ মুখ, গলা, নািড়ভঁুিড় সব  ইনেফকশন হেত পাের।
এমনিক ক া ার পয  হেত পাের। িক  পয়ঃবজ  কাযকরভােব অপসারেণ ঢাকা ওয়াসার কােনা উেদ াগ
নই। বরং সবা না িদেয় তারা নগরবাসীর কাছ থেক বছের ২১৪ কািট টাকা লেুট িনে ।

  মিতন আ ু াহ
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অ স ােন জানা যায়, ১০ বছেররও বিশ সমেয়র মেধ  ওয়াসা নতুন কের কােনা এলাকায় য়ােরজ
পাইপলাইন াপন কেরিন। আর িবদ মান য়ােরজ পাইপলাইন, য়ােরজ িলফট শন ও য়ােরজ
ি টেম ট  া ট  াপেনও  কাযকর  কােনা  পদে প  নয়িন।  এ  কারেণ  িবদ মান  ২০  ভাগ  এলাকার
পাইপলাইনও সিঠকভােব কাজ করেছ না।

পুরেনা পাইপলাইন ফেট পয়ঃবজ  ওয়াসার পািন িন াশন ন হেয় নদী, খাল ও ডাবায় িমশেছ। ১৯৯২
সােল গেড় তালা শহেরর একমা  পাগলা য়ােরজ ি টেম ট া ট দিনক সেবা  ৬ কািট ৫০ লাখ
িলটার য়ােরজ শাধন করেত পাের। বািক ায় ২২৫ কািট িলটার য়ােরজ য ত  িমেশ পিরেবশ
মারা কভােব দিূষত করেছ।

এ সে  ঢাকা ওয়াসার  এক েকৗশলী  বেলন,  ঢাকা  ওয়াসা দিনক ২৩২-২৩৫ কািট  িলটার পািন
নগরবাসীেক সরবরাহ কের। একই িহসােব দিনক শহের ২৩২-২৩৫ কািট িলটার য়ােরজ বজ  উৎপ
হয়। এর মেধ  ওয়াসা মা  ছয় কািট ৫০ লাখ িলটার য়ােরজ দিনক শাধন করেত পাের। বািক ২২৫
কািট িলটার য়ােরজ সরাসির নদী ও খােল পড়েছ। এসব বজ  ই কািট নগরবাসীর জীবনেক িবপ

কের তুলেছ।

এ সে  নগর িবেশষ  েকৗশলী ম. ইনামুল হক যগুা রেক বেলন, দীঘ সময় ধের য়ােরজ লাইন েলা
র ণােব ণ করেছ  না  ঢাকা  ওয়াসা।  এ  কারেণ  য়ােরজ পাইপলাইন  অেকেজা  হেয়  গেছ।  িবিভ
এলাকায় য়ােরজ ও খাবার পািন সরবরাহ লাইন এক হেয় গেছ। িতিন বেলন, বিশর ভাগ য়ােরজ
িমশেছ রাজধানীর চারপােশর নদী, খাল ও ডাবায়।

িতিন বেলন, পািন ও পয়ঃবজ  িন াশন িনেয় দীঘিদন ধের গেবষণা করিছ। এেত আমার মেন হেয়েছ,
বতমান ঢাকা ওয়াসার পাঁচ শতাংশ য়ােরজ লাইনও িঠক নই। এ কারেণ পাগলা শাধনাগাের খুবই কম
পিরমাণ য়ােরজ পৗেঁছ। িতিন আরও বেলন, আবার পাগলায় য ি টেম ট া ট আেছ, তা কােনাভােবই
নগরবাসীর পয়ঃবজ ের পাঁচ শতাংেশর বিশ শাধেনর মতা রােখ না। আবার পুেরা নগরীর পয়ঃবজ
একিটমা  ােন িনেয় যাওয়াও অেনক জিটল। কােজই অবিশ  পয়ঃবজ  শাধেন নগরীেত আরও কেয়কিট

া ট তির করা জ ির।

এ সে  ঢাকা ওয়াসার সােবক ব ব াপনা পিরচালক ড. আজহা ল হক যগুা রেক বেলন, ঢাকা ওয়াসার
একমা  য়ােরজ ি টেম ট া ট পাগলায়। বতমােন ওই ি টেম ট া ট কাযকর নই; িকছুিদেনর মেধ
সিটর সং ার কাজ  হেব। সং ারকাজ চলার সময় রাজধানীর কােনা পয়ঃবজ  পাগলায় শাধন হেব

না।

িতিন  আরও বেলন,  এখন রাজধানীেত িতিদেনর  উৎপািদত পয়ঃবজ  ঢাকার  খাল,  নদী  ও  ডাবায়
িমশেছ। হািতরিঝল এখন বড় পয়ঃবজ  আধাের পিরণত হেয়েছ। এ অব া থেক উ রণ ঘটােত হেল ত
কাজ  করেত হেব। িনরবি ভােব কাজ করা গেল অ ত ১০ বছর লাগেব ঢাকা শহেরর য়ােরজ
িসে ম কাযকর করেত।

এ ব াপাের বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপার) সাধারণ স াদক ডা. আব ল মিতন যগুা রেক
বেলন,  পয়ঃবজ  মানবেদেহর  জ  িতকর  বেল  শরীর  থেক  তা  বিরেয়  যায়।  িক  পয়ঃবজ
অব ব াপনায় সসব মা েষর মুেখ যাওয়ার পিরেবশ তির হে । এটা খুবই ঃখজনক। িতিন আরও
বেলন, পয়ঃবজ  শরীের লাগেল চমেরাগ হেত পাের। এর সং েশ মখু, গলা, নািড়ভঁুিড় সব  ইনেফকশন
হেত পাের। এর দষূণ থেক ক া ার পয  হেত পাের।

এ সে  ঢাকা ওয়াসার বাড চয়ারম ান েকৗশলী ড. হািববরু রহমান যগুা রেক বেলন, ঢাকা ওয়াসার
িকছু এলাকায় য়ােরজ িসে ম আেছ। আর অ সব এলাকায় য়ােরজ িসে ম গেড় তুলেত পাঁচিট
ি টেম ট া ট তিরর কাজ চলেছ।

পাগলা, দােসরকাি , উ রা, িমরপুর ও রােয়রবাজার এলাকায় এসব গেড় তালা হেব। এরই মেধ  িটর
কাজ  হেয়েছ। বািক েলা ততম সমেয় কাজ  হেব এবং শহের য়ােরজ পাইপলাইনও গেড়
তালা হেব।

এক ে র জবােব িতিন বেলন, ঢাকা শহেরর যসব এলাকায় পয়ঃবজ  পাইপলাইন গেড় উেঠিন, সসব
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এলাকায় পয়ঃবজ  গেড় তুলেত ৫-৭ বছর সময় লাগেত পাের। তেব কাজ  কের জিম অিধ হণসহ
অ সব জিটলতার সিৃ  হেল সময় আরও বিশ লাগেত পাের।

ঢাকা ওয়াসার এক েকৗশলী জানান, য়ােরজ সবার নােম ঢাকা ওয়াসা রাজধানীবাসীর সে  রীিতমেতা
তারণা করেছ। কননা ১০ বছেররও বিশ সময় য়ােরজ পাইপলাইন সং ােরর জ  সামা  পিরমাণ

অথও খরচ করা হয়িন। এ কারেণ য়ােরজ পাইপলাইন নটওয়াক ন  হেয় গেছ।

িতিন বেলন, য়ােরজ পাইপলাইন অ যায়ী লশান-বনানী এলাকার পয়ঃবজ েলা হািতরিঝেলর িনেচ
ািপত  পাইপলাইন  িদেয়  িন াশন  হওয়ার  কথা।  িক  হািতরিঝেলর  িনচ  িদেয়  বসােনা  য়ােরজ

পাইপলাইন েলা অেকেজা। এ কারেণ লশান-বনানী এলাকার পয়ঃবজ  হািতরিঝেল িমেশ লেকর পািন
ন  করেছ। এ পািন ব নবাড়ী খাল িদেয় বাল ুনদীেত িমশেছ।

অ  এক  েকৗশলী  জানান,  ঢাকা  ওয়াসা  ১০-১৫  বছের  িব  পািন  সরবরাহ  কােজ  এককভােব
মেনািনেবশ কেরেছ। এ কারেণ পািন সরবরাহ খােত মাটামুিট সাফল  এেসেছ। আর পয়ঃবজ  িন াশন ও
পািন িন াশন খােত মেনােযাগ না দয়ায় এ িট খােতর অব া ভয়াবহ খারাপ। িতিন বেলন, য়ােরজ
স েরর বড় সম া-পাইপলাইন েলার ৯৫ ভাগ ন  হেয় গেছ। পাগলা  শাধনাগার পয  য়ােরজ

পাইপ নটওয়াক রেয়েছ খুবই কম এলাকার। এ কারেণ অ  িকছু এলাকার য়ােরজ পাগলা ি টেম ট
াে ট যাে । বািক এলাকার পয়ঃবজ  নগরীর পািন িন াশন েনর মাধ েম নদী,  খাল ও ডাবায়

পড়েছ।

ঢাকা ওয়াসার য়ােরজ িবভােগর এক েকৗশলী যুগা রেক বেলন, বছের পািন ও য়ােরজ পাইপলাইন
পির াের ায় ই কািট টাকা বরা  থােক। তেব এটা খুব যেথ  নয়। এ বরা  িদেয় বছের একবার

ন েলা কােনা রকমভােব পির ার কের সচল রাখিছ।

িতিন বেলন, ঢাকা ওয়াসার যসব মডস জােন য়ােরজ পাইপলাইন নই, সসব জােন আমােদর চেয়
১৫-২০ লাখ টাকা কম বরা  দয়া হয়। এর বাইের য়ােরজ ব ব াপনায় জান থেক আর কােনা কাজ
করা  হয়  না।  অেনকিদন  ধের  নিছ,  ওয়াসার  য়ােরজ  পাইপলাইন েলা  নতুন  কের  তির  করেত
িব ব াংেকর অথায়েনর ক  বা বায়ন করা হেব; িক  কােনা িকছু তা দখিছ না।

সংি রা জানান, সবা না িদেয়ও য়ােরজ (পয়ঃবজ ) খােত রাজধানীবাসীর কাছ থেক বছের সািভস
চাজ িহেসেব ২১৪ কািট টাকা  লেুট িনে  ঢাকা  ওয়াসা। এমনিক িতবছর  য়ােরজ সবার ওপর
বাড়াে  করও। িন পায় নগরবাসী বাধ  হেয় এ অ ায় মুখ বেুজ স  করেছ।

িনয়ম  অ যায়ী  রাজধানীর  মা েষর  মলমূ  (পয়ঃবজ )  বাসাবািড়  থেক  পাইপলাইেনর  মাধ েম
নারায়ণগে র পাগলার য়ােরজ ি টেম ট াে ট নয়ার কথা ঢাকা ওয়াসার। এরপর তা পিরেবশবা ব
উপােয় শাধন করার কথা। এ শেত রাজধানীর বড় একিট অংেশর (সব ােন নয়) বাসাবািড়েত য়ােরজ
সািভস সংেযাগ িদেয়েছ সং ািট। এ সংেযাগ বাবদ পািনর িবেলর ায় সমপিরমাণ টাকা বাসাবািড় থেক
আদায় করেছ ওয়াসা।

তারা আরও জানান, রাজধানীর ২০ ভাগ এলাকায় য়ােরজ পাইপলাইন থাকেলও উৎপািদত বজ ের মা
পাঁচ শতাংশ পিরেশাধন করেত পারেছ ওয়াসা। বািক ৯৫ শতাংশ পয়ঃবজ  পািন িন াশেনর নালা হেয়
িমশেছ রাজধানীর চারপােশর নদী, ভতেরর খাল ও জলাধাের। দিূষত হে  পািন ও পিরেবশ। এ থেক
নানা েভাগ পাহােত হে  সাধারণ মা ষেক। িব প ভাব পড়েছ জনজীবেন।

িবে ষকরা বলেছন, সবা না িদেয় অথ আদায় অৈনিতক। এিট জনগেণর অথ লটুপাট ছাড়া িকছুই নয়।
এর ওপর দষূেণর মাধ েম শহরবাসীর িত করা হে ।

ঢাকা ওয়াসার তথ মেত, ২০০৯-১০ অথবছের য়ােরজ খােত ১১২ কািট ৪৩ লাখ টাকা আদায় হেয়েছ।
২০১০-১১  অথবছের  ১৩৩  কািট  ৯  লাখ  টাকা,  ২০১১-১২  অথবছের  ১৬৪  কািট  ২৮ লাখ  টাকা,
২০১২-১৩ অথবছের ১৯২ কািট  ৪১ লাখ টাকা,  ২০১৩-১৪ অথবছের ২০৮ কািট ৪৯ লাখ টাকা,
২০১৪-১৫ অথবছের ২০৫ কািট ৮০ লাখ টাকা এবং ২০১৫-১৬ অথবছের ২১৬ কািট ৯ লাখ টাকা
আদায় হেয়েছ। এরপর ২০১৬-১৭ অথবছের ২২ শতাংশ য়ােরজ িবল বিৃ  করায় পিরমাণ বেড় দাঁড়ায়

ায় ২১৬ কািট ৬০ লাখ টাকা।
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িতবছর পাচঁ  শতাংশ হাের িবল বিৃ র  িস া  অ যায়ী  ২০১৭-২০১৮ অথবছের ায় ১৩ লাখ টাকা
য়ােরজ িবল বেড় তা দাঁিড়েয়েছ ২১৬ কািট ৭৩ লাখ টাকায়। ২০১৮-২০১৯ অথবছের একই হাের
য়ােরজ ট া  বৃি  করায় ায় ১৪ লাখ টাকা বেড় তা দাঁিড়েয়েছ ২১৬ কািট ৮৭ লাখ টাকায়। একই

হাের চলিত অথবছেরও য়ােরজ িবল বাড়ােনা হেয়েছ।

ঢাকা ওয়াসা য়ােরজ পাইপলাইন মরামত বাবদ বছের পাঁচিট জােন গেড় ায় ১৫ লাখ টাকা কের খরচ
করেছ। এর বাৎসিরক পিরমাণ ১ কািট ২৫ লাখ টাকা। একই সে  পাগলা পয়ঃেশাধনাগােরর িবিভ
সং াের বছের খরচ করেছ আরও ায় দড় কািট টাকা। তেব এর বাইের ঢাকা ওয়াসার আর কােনা
খরচ নই। অথাৎ, ঢাকা ওয়াসা য়ােরেজর র ণােব েণ বছের ২ কািট ২৭৫ লাখ টাকা খরচ করেছ।

য়ােরজ থেক আেয়র আরও ২১৪ কািট টাকা অবিশ  থাকেছ।

ঢাকা ওয়াসার ১০ বছেরর বােজট িতেবদন ঘঁেট এ খােত খুবই সামা  ব য় পাওয়া গেছ। জনগেণর
কাছ থেক লেুট নয়া এসব টাকা ওয়াসা অ সব কায ম পিরচালনায় খরচ করেছ।

অ স ােন জানা  যায়,  ঢাকা ওয়াসার জান-১,  ২, ৩,  ৫ ও ৬ এর আওতায় রাজধানীর পুরান ঢাকা,
ধানমি - মাহা দপুরসহ আশপােশর এলাকা, বাসােবা- গ ািরয়াসহ আশপােশর এলাকা, লশান-বনানী-
বািরধারা,  মিতিঝল,  মািলবাগ,  স নবািগচা,  মগবাজার  এলাকা,  দিনয়া- ামপুরসহ  আশপােশ  ঢাকা
ওয়াসার ৯৩৪ িকেলািমটার য়ােরজ পাইপলাইন ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ। এ লাইন যু  হওয়ার কথা
পাগলার ি টেম ট াে ট। িক  দীঘিদন ধের র ণােব ণ বা মরামত না করায় লাইেনর ৯৫ শতাংশ
এখন অেকেজা। ফেল এসব পয়ঃবজ  সখােন যাে  না।

আবার একিট এলাকায় একিট- িট ন থাকেলও পুেরা এলাকার হাি ং থেক য়ােরজ ট া  আদায়
করেছ ওয়াসা।
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