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গ ার আেরক নিজর ঢাকা ওয়াসায় - ২২০ কা  টাকার পাি ং শন  
থেকই িবকল 

অিমেতাষ পাল 

 

রাজধানীর জলাব তা িনরসেন ২২০ কা  টাকা েয় িনিমত ঢাকা ওয়াসার  পাি ং শন িবকল হেয় আেছ চা  হওয়ার পর থেকই। 
আ িনক ি র এই শেন িন মােনর য পািত বহােরর কারেণ চা  করা স ব হে  না পা  । ফেল েয়াজেনর সময় কােনা 
কােজই আসেছ না ওই পা  শন। এ র এক  রাম রায়, আেরক  কমলা ের। কমলা েরর শন  িবক  উপােয় া য়াল প িতেত 
চালােনা হে । রাম রার শন  কবল কেয়ক িদেনর জ  চা  হেয়িছল ২০১৬ সােল। এ ছাড়া এটা আর বহার করা স ব হয়িন। রাম রার 
পাি ং শেনর মা েম িত সেকে  ২৫ হাজার িলটার পািন িন াশেনর কথা। কমলা র শেনর মা েম ১৫ হাজার িলটার। চলিত বষা 
মৗ ম  হেল ঢাকা ওয়াসার েনজ সােকেলর লাকজন রাম রা শেনর অব া পযেব েণ যান। দেখন, স র এক  য  ন । 
মরামেতর জ  ২২ লাখ টাকা েয় িবেদশ থেক িবেশষ  েকৗশলী আনার কাজ চলেছ। িক  এ াপাের ঢাকা ওয়াসার দািয় শীল কউ 

কথা বলেত রািজ নন।  
ঢাকা ওয়াসার ব াপনা পিরচালক েকৗশলী তাকিসম এ খােনর সে  কথা বলেত তার কাযালেয় গেল সং া র উপ ধান জনত  কমকতা 
মা ফা তােরক জানান, আগামী িক িদন িতিন কােনা ইেলক িনক ও ি  িমিডয়ার সে  কথা বলেবন না। েরা িবষয়  তােক অবিহত 

করেল এ িতেবদকেক িতিন বেলন, 'পাে র য িবষয় েলার কথা আপিন বলেলন, সটা আিম এমিড মেহাদয়েক অবিহত করব। িতিন কথা 
বলার েয়াজন মেন করেল আপনার সে  আমরাই যাগােযাগ করব।' 
পা   পিরচালেনর দািয় া  কমকতা ঢাকা ওয়াসার েনজ সােকেলর ত াবধায়ক েকৗশলী িমজা র রহমােনর সে  কথা বলার জ  
স নবািগচায় তার কাযালেয় গেল বেলন, 'একবার ধালাইখােল এক  জলাশয় পিরদশেন যাওয়ার পর এক িভ সাংবািদক তার কােছ 

জানেত চান, কেব থেক জলাশয় আ িনকায়েনর কাজ  হেব। কেব থেক জলাশেয়র ময়লা-আবজনা অপসারণ করা হেব। উ ের বেলিছলাম, 
আিম বলেত পারব না। ওই িভ চ ােনেল িরেপাট হেলা যার দািয়  জলাশয় র া করার, িতিনই িক  জােনন না। এরপর থেক িস া  িনেয়িছ 
িমিডয়ার সে  আিম কােনা কথা বলব না। তেব বলেত পাির, এ জ  এমিডর ( ব াপনা পিরচালক) অ মিত লাগেব।' তেব রাম রা পা  



শেনর মরামত ও র ণােব েণর দািয়ে  িনেয়ািজত ঢাকা ওয়াসার িনবাহী েকৗশলী মা ল আলম বেলন, '২০১৮ সােলর মাচ মােস 
আমােক এটা দখভােলর দািয়  দওয়া হেয়েছ। এই সমেয়র মে  এটা কখনও চেলিন। স িত এক  িজিনস ন  হেয় গেছ। সটা মরামেতর 
জ  য ধরেনর িবেশষ  েকৗশলী েয়াজন, সটা বাংলােদেশ নই। িস া র ও ভারেত আেছ। ভারত থেক সই িবেশষ েক আনার জ  
পা  শন াপেনর কাদাির িত ানেক বলা হেয়েছ। তারা জািনেয়েছ, ২২ লাখ টাকা খরচ হেব। এখন তােক আনার কাজ চলেছ।' িতিন 
আরও বেলন, এই পা  চালােনার কৗশল শখার জ  কাদাির িত ান আমােক চীেন িনেয় িগেয়িছল। িক  কােনা িক  শখায়িন। ১০ 
িদন েরিফের চেল আিস। ফেল আিমও আসেল জািন না কােনা সম া হেল কী করেত হেব। কােজই বেস থাকা ছাড়া আর কােনা উপায় নই। 
তেব দমকল প িতেত পাি ং করেত িব েতর খরচ বিশ হয় িবধায় তখন এ ক  নওয়া হেয়িছল। িক  সবসময় ২৫ িডি  সি ে ড 
তাপমা ার িনেচ এই পাে র মিশনাির েলা রাখেত হয়। এ জ  মিশন েম ২০-২৫টা এিস লাগােনা আেছ। এ জ  মােস িব েতর িবল ওেঠ 
িতন লাখ টাকা।' িতিন জানান, এই পা টােতও সম া আেছ। কমলা েরর পাে ও একই সম া। সংি েদর সে  কথা বেল জানা যায়, 
২০১২ সােল রাজধানীর জলাব তা িনরসেনর লে  রাম রা ি েজর পােশ ও কমলা র িডয়ােমর পােশ  আ িনক পাি ং শন 
িনমােণর উে াগ নয় ঢাকা ওয়াসা। রাম রার পাে র মা েম হািতরিঝেলর পািন পাি ং কের রাম রা খােল ফলা হেব ও কমলা র 
পাি ং শেনর মা েম স নবািগচা, ফিকরা ল, মািলবাগ, কাকরাইল, মিতিঝলসহ আশপােশর পািন িন াশন করা হেব। কারণ, বষা 
মৗ েম রাজধানীর বা েলর পািনর র রাজধানীর পািনর েরর চেয়  হেয় যায়। ফেল াভািবকভােব রাজধানীর পািন বাইের বািহত 

হওয়ার েযাগ থােক না। এ জ  অথায়ন কের িব াংক। এ কে র জ  ঢাকা ওয়াসার তৎকালীন ধান েকৗশলী আ ল আিজজেক ক  
পিরচালক িনেয়াগ করা হয়। লত তার ত াবধােনই ক  বা বািয়ত হয়। আ জািতক দরপ  আ ান করা হয় স সময়। কাজ পায় চীনা 

িত ান িসএএমিস। িক   থেকই কে  িন মােনর য পািত বহােরর অিভেযাগ উঠেত থােক। ২০১৪ সােল পাি ং শেনর কাজ 
স  কের। দরপে র শত অ যায়ী ওয়ােরি  িপিরয়ড িহেসেব ই বছর তারা পা  র ত াবধান করেব। পের তারা ওয়াসার কােছ স ণ 

 করেব। এরপর তােদর কােনা দায় থাকেব না। তেব এ সমেয় পা   পিরচালনার জ  ঢাকা ওয়াসার এক  মেক দ  িহেসেবও গেড় 
িদেয় যােব। িক  তারা ঢাকা ওয়াসার কাউেক সভােব দ  িহেসেব গেড় তােলিন। ওয়াসাও গা-ছাড়া িদেয়িছল। য সমেয় িসএএমিস 
ত াবধােনর দািয়ে  িছল, ওই সমেয়ও পা   কােনা কােজ আেসিন। ওয়াসার হােত  করার সময় ২০১৬ সােল রাম রা পা  
কেয়ক িদেনর জ  চা  কেরিছল। পের আর চা  করা স ব হয়িন। আর কমলা েরর পা  অচল থাকার কারেণ পের ওয়াসা বা  হেয় 
পােশই রেনা দমকল প িতেত িফের যায়। সখােন ওই প িতেত পাি ংেয়র কাজ চািলেয় যাে  ঢাকা ওয়াসা। আর মােঝ মােঝই এেকক  
য পািত ন  হেয় যাে । তখন মরামেতর জ  ২০-২৫ লাখ টাকা খরচ হে । সেরজিমন রাম রা পাি ং শেন িগেয় দখা যায়, শন  
তিরর জ  রাম রা ি েজর পােশ এক  ইসেগট তির করা হেয়েছ। গট িদেয় সই পািন পাি ং শেনর সে   এক  ওয়াটার পে  

জমা হয়। সই পািন িন াশেনর জ  ল শেন রেয়েছ িতনতলার এক  অবকাঠােমা। ল মিশনাির েলা তীয় তলায় শীতাতপ িনয়ি ত 
কে । আর িনচতলায় রেয়েছ প চ  পাে র সটআপ। একইভােব কমলা র পাি ং শেন রেয়েছ িতন  পাে র সটআপ। এেকক  পা  

িত সেকে  ৫ হাজার িলটার পািন িন াশেনর মতা থাকার কথা। িক  স েলা কােনা পািনই িন াশন করেত পারেছ না।  
এ সে  তৎকালীন ধান েকৗশলী ও এ কে র পিরচালক (িপিড) আ ল আিজজ বেলন, ' থেম আ ল কােশম নােমর একজন িপিড 
িছেলন। পের আিম হই। ওয়াসায় থাকার সময় এ ধরেনর কােনা অিভেযাগ আিম পাইিন। িন মােনর িজিনসপ  দওয়ার অিভেযাগ য কউ 
করেত পাের। িক  একটা কাজ করেত গেল সটা ম ণালয় দেখ। িব াংেকর ওয়ািশংটন অিফেস পাঠােত হয়। িবেশষ রা পরী া কেরন। 
অেনক িক  অ সরণ কেরই তা করা হয়। তেব অেনক আেগই যেহ  আিম ওয়াসা থেক অবসর িনেয়িছ, তাই এখন আর এ িবষেয় িক  
বলেত চাই না।' েতই অিনয়ম :জানা যায়,  পাি ং শন িনমােণর আ জািতক দরপ  আ ােনর পর ছয়  িত ান আেবদন কের। এর 
মে  সবিন  দরদাতা হয় চীনা কা ািন িসএএমিস ইি িনয়ািরং িলিমেটড। ওই িত ােনর বাংলােদিশ এেজ  িছল সােবক যাগােযাগম ী 
সয়দ আ ল হােসেনর কা ািন সােকা ই ার াশনাল। িক  তখন প া স েত িব াংেকর অথায়ন িনেয় সােকা ই ার াশনােলর িব ে  

সমােলাচনা ে । আর ি তীয় সবিন  দরদাতা হয় কািরয়ান কা ািন হাইওয়াং ইবারা। ওই সময় ওয়াসার প  থেক বলা হয়, সােকা 
ই ার াশনালেক কাজ িদেল িব াংক অ িশ হেত পাের। এ জ  লাকাল এেজ  পিরবতন করেত হেব। তখন আিজ ল আিকল ডিভড 
নােমর এক ি  িসএএমিস ইি িনয়ািরং িলিমেটেডর বাংলােদিশ এেজ  হন। লত আিজ ল আিকল ডিভডই পের পা   িনমাণ কেরন। 
এ ঘটনায় সােকা ই ার াশনাল ওয়াসায় অিভেযাগও দােয়র কের। ওয়াসা তা আমেল নয়িন। এ সে  সােকা ই ার াশনােলর দািয় া  

ি  মা. ফা ক বেলন, 'তখন তারা একটা অিভেযাগ িদেয়িছেলন। তেব সত  কথা হেলা, পা   িনমােণর পর থেকই কমেতা চলেছ না। 
এর ফেল দশ িত  হেয়েছ। ঢাকার বািস ারা জলাব তার ভাগাি েত পড়েছন।'অব  এ সে  িসএএমিসর বাংলােদেশর এেজ  
আিজ ল আিকল ডিভড সমকালেক বেলন, ' ই বছর ওয়ােরি  িপিরয়ড িছল। ওই সমেয়র মে  ওয়াসার সে  যত ধরেনর ি  িছল, 
সবিক  আমরা ণ কেরিছ। তখন ওয়াসা কােনা অিভেযাগ কেরিন। এখন যিদ কউ বেল িন মােনর িজিনসপ  দওয়া হেয়েছ, স অিভেযাগ 
হণেযা  হেব না। এমনিক পা  চালােনার জ  ওয়াসার লাকেদর িবেদেশ িনেয় িনংেয়রও ব া কেরিছ। কউ যিদ কমেতা িশ ণ 

না নয়, তাহেল সটা িশ াণাথ র দায়, িশ েকর নয়।'পািন উ য়ন বােডর সােবক ধান েকৗশলী ও পািনস দ পিরক না সং ার 
সােবক মহাপিরচালক ম ইনা ল হক সমকালেক বেলন, 'ঢাকা ওয়াসা সাভােরর ভা তােত একটা ক  কেরেছ, সখােন নািক পািনর খিনর 
আেছ। অথচ এখন তারা পািন পাে  না সখােন। সখােনও অেনক টাকা খরচ কেরেছ তারা। এ েলা বলেত গেল তারা বেল, তােদর পছেন 
লেগিছ। আর ওয়াসার দািয় শীলেদর সে  তা কথা বলাই শিকল। এ জ  ওয়াসা িনেয় কথাও বলেত চাই না।'  

 


