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ােসর পাiপ েথেক পািন সরবরাহ লাiেন ঢুকেলo েকােনা সম া হেব না। কনসালটয্া  েযভােব বেলেছ, েসভােবi কাজ করা 
হেয়েছ। কাজo েমাটামুিট েশষ। eিদেক পািনর খিন পাoয়ার কথা বেল 3123 সােলর জুন মােস সাভােরর ে তুলেঝাড়া o ভাকুত র্া 
eলাকায় গভীর নলকূপ াপেনর জ  ভাকুত র্া-ে তুলেঝাড়া oেয়লিফ  ক  হােত েনয় oয়াসা। e জ  য় ধরা হয় 684 েকািট 
টাকা। e কে র আoতায় 57িট পা , পাে র পািন েশাধেন দুিট আয়রন aপসারণ া , eকিট ভূ-uপির  জলাধার, eকিট 
aিফস ভবন eবং 53 িকেলািমটার পািন সরবরাহ লাiন াপন করার uে াগ েনoয়া হয়। েসখান েথেক uে ািলত পািন িমরপুর 
eলাকায় সরবরাহ করা হেব। িতিদন পাoয়া যােব 26 েকািট িলটার পািন। 3127 সােলর মে  কে র কাজ েশষ করার কথা 
থাকেলo oয়াসা তা পােরিন। দুi দফা সময় বাড়ােনা হয়। িক  কেয়কিট পা  চালুর পরi আশপােশর সাধারণ িটuবoেয়লগুেলােত 
পািন েতালা ব  হেয় যায়। e aব ায় 26িট পা  চালু কের কে র কাজ েশষ কের ঢাকা oয়াসা। গত জানুয়াির মােস ক িট 
oয়াসােক বুিঝেয় েদয় েকািরয়ান িঠকাদাির িত ান হু াi রেটন। কােজর মে  মে  িবল েনoয়ার পাশাপািশ ক  বুিঝেয় েদoয়ার 
পর বািক িবলo oয়াসা েথেক তুেল েনয় তারা। সেরজিমেন েদখা েগেছ, সাভােরর েহমােয়তপুর েথেক পি ম-দি ণ িদেকর সড়কিট 
ধের িকছুদূর eেগােলi ায় ফাঁকা মােঠর মে  ƣতির করা হেয়েছ কেয়কিট পা । িকছু পা  পাiিলং কের রাখা হেয়েছ। েসগুেলার 
পাiিলংেয়র পাiপগুেলা কৃিষজিমর েভতের খাড়া হেয় আেছ।  
 
oয়াসায় েখাঁজ িনেয় জানা যায়, e রকম সাতিট নলকূপ পাiিলংেয়র পর eভােব পেড় আেছ। eেককিটর পাiিলংেয় খরচ হেয়েছ 81 
লাখ টাকা। েসখােন পা  বসােলo পািন uঠেব না- e কারেণi eগুেলার কাজ েফেল রাখা হেয়েছ। বািক 26িট নলকূপ চালু করা 
হেয়েছ। a গুেলার aবকাঠােমা ƣতিরর পর েসগুেলা ব  আেছ। e কে র সে  স ৃ  eক কম র্কত র্া সমকালেক বেলন, eকিট 
পাে র ে িসিফেকশন ািফিট (পারফর া  iি েকটর বা স মতা িনেদ র্শক সূচক) িতন দশিমক 86 হেল মানস ত িহেসেব ধের 
েনoয়া হয়। তেব ভাকুত র্া-ে তুলেঝাড়া কে র পা গুেলার ে িসিফেকশন ািফিট পাoয়া েগেছ 2 দশিমক 6 েথেক 3 দশিমক 
শূ র মে । েয কারেণ েবিশরভাগ পা  চেল না। e aব ায় oয়াসা ক িট বুেঝ িনেয়েছ eবং িঠকাদারেক ধােপ ধােপ পুেরা িবল 
পিরেশাধ করা হেয়েছ। e সে  ক  পিরচালক নুরুল iসলাম সমকালেক বেলন, িকছু কাজ বািক আেছ। তেব েসটা িঠকাদাির 
িত ান কের েদেব। e জ  তােদর জামানেতর টাকা রাখা আেছ। দুi বছর তারা েমiনেট া  করেব। e সমেয়র মে  কাজ কের 

না িদেল তােদরi েলাকসান হেব। েয পা গুেলার কাজ বািক আেছ, েসগুেলাo তারা করেব। তেব ে িসিফেকশন ািফিট-6 
পাoয়া েগেছ বেল দািব কের িতিন বেলন, আশপােশ পািন সংকট সৃি র িবষয়িট সরকার চাiেল a ভােব সমাধান করেত পাের। 
পাiপলাiেনর মা েম oi eলাকায় পািন সরবরাহ করেত পাের। e ক  বা বায়ন হে  কেয়কিট জায়গায়। e ধরেনর ক  
বা বায়ন করা েবশ কিঠন। e দুিট কে র িঠকাদাির িত ােনর e েদশীয় eেজ  িহেসেব িছেলন আিজজুল আিকল েডিভড নােমর 
eক ি । তার সে  েযাগােযাগ করেল e িবষেয় িতিন েকােনা কথা বলেত aসব্ীকৃিত জানান। 

 


