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বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 
চনম্নচবত্ত বা বচিবাসীদক সাশ্রয় মদূলে পাচন প্রেয়ার চনদেেশনা স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 
 
ঢাকা,  ৩০ প্রম,  ২০২২ইাং,  প্রসামবার। 
 
অচিজাত এলাকায় পাচনর মূলে বাচিদয় চনম্নচবদত্তর মানুষ বা বচিবাসীদক সাশ্রয় মূদলে পাচন চেদত 
ওয়াসাদক চনদেেশনা চেদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম। 
 
শুধু পাচন নয় প্র াচডাং ট্োক্স,  গোস ও চবদ্যেৎস  অন্যান্য ইউচট্চলকোল সাচিেদসর মূলেও 
প্রজানচিচত্তক চনধোরণ করা উচিত বদল জানান মন্ত্রী। 
 
আজ রাজধানীদত ঢাকা ওয়াসার  লরুদম আদয়াচজত ‘Joint Research Project on Covid-

19 by Dhaka WASA and ICDDR,B শীষেক প্রসচমনাদর প্রধান অচতচির বক্তদবে চতচন এসব 

কিা জানান। 
 
মন্ত্রী বদলন,  িূতেচক চেদয় প্রকান প্রচতষ্ঠান িলদত পাদর না। গচরব মানুদষর চনকট্ প্রিদক রাজস্ব 
চনদয় ধনীদের কম োদম পাচন প্রেয়ার সুদ াগ প্রনই। পাচনর োম বািাদনা বা কমাদনা ওয়াসা 
কততেপদের চবষয়। ২৫ ট্াকায় পাচন উৎপােন কদর ১৫ ট্াকায় প্রেয়া সমিেন প্র াগে নয়। 
চনম্নচবদত্তর মানুষদক সাবচসচি চেদয় পাচন প্রেয়া প্র দত পাদর। চকন্তু  ারা উচ্চচবত্ত বা অচিজাত 
এলাকায় বসবাস কদরন তাদেরদক প্রেয়ার সুদ াগ প্রনই। ‘ইকুইদট্বল প্রিদিলপদমন্ট্’ প্রচতষ্ঠা করদত 
 দব। 
 
চতচন জানান,  ওয়াসা চনরাপে পাচন উৎপন্ন কদর িাদক। প্রসই পাচন  খন পাইপ লাইদনর মাধেদম 
সরবরা  করা  য় তখন অদনদক অননচতকিাদব পাইপ চেদ্র কদর সাংদ াগ প্রনয়। চকন্তু চেদ্র চিকমত 
প্রজািা না প্রনয়ায় অিবা বাসায় পাচনর চরজোি ট্োাংক বা ওিারদ ি ট্োাংদকর মাধেদম পাচনদত 
েচতকর জীবাণু প্রদবশ কদর।  া পরবতেীদত সব জায়গায় েচিদয় পদি। 
 
নতুন পাইপ লাইন স্থাপদনর পাশাপাচশ  ারা পাইপলাইন প্রিদক অনবধিাদব সাংদ াগ চেদে বা 
চনদে তাদেরদক শাচির আওতায় আনার চনদেেশ প্রেন প্রমা.  তাজুল ইসলাম। 
 
এ প্রসদে চতচন বদলন,  ঢাকা শ দরর পাচন সরবরাদ র জন্য পুরদনা পাইপ লাইন গুদলা পচরবতেন 
কদর নতুনিাদব সাংদ াজন করা  দে  াদত কদর জীবাণুমুক্ত পাচন সরবরা  করা সম্ভব  য়। 
পাচনবাচ ত চবচিন্ন প্ররাগ প্রিদক মানুষদক বাাঁিার জন্য সরকার চবচিন্ন সময় চবচিন্ন উদেোগ চনদয়দে 
এবাং এবোপাদর সতকে রদয়দে। 



 
প্রধান অচতচধ বদলন,  প্রকল্প প্রনয়ার সময় চিচজচবচলচট্ স্টাচি,  জায়গা অচধগ্র ণ অিবা প্রলান 
প্রনদগাচসদয়শদন বেদরর পর বের িদল  ায়  া গ্র ণদ াগে নয়। সব প্রলান প্রনয়া  াদব না। প্রেদশর 
জন্য অিবা চজচিচপদত অবোন রাখদব এমন প্রলান চনদয় প্রকল্প চনদত  দব। চতচন আদরা বদলন,  
জাচতর চপতা বেবন্ধু প্রশখ মুচজবরু র মান চবদেচশদের কাে প্রিদক চিো কদর খাওয়ার জন্য প্রেশ 
স্বাধীন কদরনচন। 
 
ঢাকায় িাচ োর তুলনায় প্রবচশ পাচন উৎপােন  দে উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন,  পাাঁি  াজার 
বাসাবাচিদত পাচন সরবরা  করার জন্য পাইপ লাইন বসাদনা  দলও সমদয়র বেবধাদন ঐ এলাকায় 
জনসাংখো কদয়কগুণ বতচি প্রপদয়দে। িদল মানুষ চিকমদতা পাচন পাদে না। কারণ পাচনর 
সরবরাদ র তুলনায় বেব ারকারীর সাংখো অদনক প্রবচশ।  
 
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী কদরানার সদে অন্যান্য প্রকান িাইরাস  াদত ওয়াসার পাচনদত না িাদক প্রসই 
বেবস্থা চনদত সাংচিষ্টদের চনদেেশনা প্রেন। 
 
ঢাকা ওয়াসার বেবস্থাপনা পচরিালক ইচিচনয়ার তাকচসম এ খাদনর সিাপচতদে প্রসচমনাদর চবদশষ 
অচতচি চ দসদব উপচস্থত চেদলন ICDDR,B এর সাদবক চনবো ী পচরিালক Dr. John D 

Clemens।  
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তিে ও জনসাংদ াগ কমেকতো 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 
ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com


 

 



 


