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বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

পাচনর অপিয় প্ররাদে চরসাইচলাং করার উদেযাগ চনদত হদব:  এলচজআরচি মন্ত্রী 

ঢাকা,  ২২প্রশ মািচ,  ২০২২ইাং,  বুেবার। 

প্রেদশ পাচনর অপিয় প্ররাদে গৃহস্থাচল এবাং সকল চশল্প- কলকারখানায় বযবহৃত পাচন চরসাইচলাং কদর বযবহার উপদ াগী করার উদেযাগ চনদত হদব বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় 
সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

এোডা,  অবযবহারদ াগয পাচন বযবহারদ াগয করার জন্য বড বড সুয়াদরজ চিটদমন্ট প্লান্ট স্থাপদনর জন্য মাস্টার প্লযান প্রণয়দনর কথাও জানান মন্ত্রী। 

আজ রাজোনীর প্রহাদটল প্ররচিসন ব্লু প্রত ' চবশ্ব পাচন চেবস' - ২০২২ উে াপন উপলদে জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচেেপ্তর আদয়াচজত জাতীয় প্রসচমনাদর প্রোন অচতচথর বক্তদবয 
চতচন এসব কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  ' আমাদের প্রেদশর অদনদকই চরসাইচলাং কাজদক কচিন বদল উদল্লখ কদরন। চকন্তু এচট অসম্ভব নয়। পৃচথবীর বহু প্রেশ চরসাইচলাং কদর পাচনর বযবহার করদে। 
আমাদের প্রেদশও এই বযবস্থা িালরু উদেযাগ চনদত হদব। এজন্য েরকার সাচবচক একচট বযবস্থাপনা। প্র  সকল প্রচতষ্ঠান ও চশল্প- কলকারখানার বযবহৃত পাচন চরসাইচলাং 
করার সেমতা রদয়দে তাদেরদক অবশ্যই করদত হদব।   

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  ঢাকা শহর প্র ভাদব গদড উদিদে এদত কদর প্রদতযক বাসায় পাইপ লাইন প্রেয়া অথবা রাস্তা খুুঁদড পাইপলাইদনর মােযদম চিটদমন্ট প্লাদন্ট চনদয় 
 াওয়া সম্ভব নয়। আমাদের েরকার সুয়াদরজ চিটদমন্ট প্লান্ট। এজন্য প্রদতযক বাসা- বাচডদত প্রসচিক টযাাংক চনচিত করদত হদব। এরপর প্রসখান প্রথদক সাংগ্রহ কদর চিটদমন্ট 
প্লান্ট চনদয় পাচন প্রশােন কদর বযবহার উপদ াগী করদত হদব। সুয়াদরজ চিটদমন্ট প্লান্ট স্থাপদনর জন্য মাস্টার প্লযান গ্রহদণর জন্য ওয়াসাসহ সাংচিষ্টদের বলা হদয়দে বদলও 
জানান চতচন।  

চতচন বদলন,  ' প্রটকসই উন্নয়ন লেযমাত্রা- এসচিচজ অনু ায়ী ২০৩০ সাদলর মদেয ৭০ শতাাংশ ভ-ূ উপচরস্থ পাচনর বযবহার চনচিত করদত বলা হদয়দে। বাাংলাদেশ বতচমাদন 
প্র  অবস্থায় রদয়দে,  আচম আশা কচর প্রেশ চনচেচষ্ট সমদয়র আদগই লেয অজচন করদব' । এ লদেয সারাদেদশ অদনকগুদলা ওয়াটার চিটদমন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হদয়দে এবাং 
হদে। 

মন্ত্রী জানান,  ভূগভচস্থ পাচন উদতালদনর জন্য  ত গভীদর  াওয়া হদব আদসচচনক োডাও অদনক প্রহচভ প্রমটাল রদয়দে প্র গুদলা পাচনর সাদথ উদি আসদব এবাং শরীদর েচতকর 
প্রভাব প্রেলদব। তাই ভূগভচস্থ পাচনর পচরবদতচ ভূউপচরস্থ পাচন সাংরেণ ও বযবহাদরর উপর প্রজার চেদত হদব। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম আরও জানান,  প্র সব এলাকায় পাচনর সাংকট রদয়দে প্রসসব অঞ্চদল  পাচন সরবরাহ করার জন্য ন্যাশনাল গ্রীি লাইন স্থাপদনর প্রাথচমক কাজ শুরু 
হদয়দে। প্রেদশর অথচননচতক উন্নয়দনর জন্য সারা প্রেদশ অদনক ইদকানচমক প্রজান করা হদে। এসব প্রজাদন প্রচতচষ্ঠত চশল্প- কলকারখানায় প্রিুর পচরমাদণ পাচনর প্রদয়াজন 
হদব। প্রস লেয সামদন প্ররদখ কাজ করদে সরকার। প্রেদশর পাচনর প্রোনতম উৎসগুদলা প চাদলািনা করা হদে। প্র মন প্রমঘনা প্রথদক চমদররসরাই ইদকানচমক প্রজাদন পাচন 
প্রনওয়ার চবষদয় এখন স্টাচি িলদে। 

পাচন উৎপােদন সরকার এখনও ভূতুচচক চেদয়  াদে উদল্লখ কদর প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম পাচনর অপিয় প্ররাদে সবাইদক আদরা প্রবচশ সদিতন হওয়ার আহ্বান জানান। চতচন 
বদলন,  পাচনর উৎপােন খরি এবাং চবক্রদয়র মদেয প্রবশ তোৎ রদয়দে। এচটর সমন্বয় েরকার। 

রাজোনীদত প্রজানচভচতক পাচন,  গযাস,  চবদ্যযৎসহ অন্যান্য ইউচটচলচটকযাল সাচভচদসর োম চনেচারণ করার কথা উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন,  গুলশান,  বাচরোরা,  বনানীসহ 
অচভজাত এলাকায় বসবাসরত মানুষ প্র   নাগচরক সুদ াগ সুচবো প্রভাগ কদরন  াত্রাবাডী অথবা পরুান ঢাকার মানুষ তা পায় না। জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মচুজবুর রহমান 
সমতাচভচতক উন্নয়দনর কথা বদলদেন। সমাজ ও মানুদষর মদেয ববষময প্রচতচষ্ঠত করার জন্য বঙ্গবন্ধ ু প্রেশ স্বােীন কদরনচন বদল উদল্লখ কদরন মন্ত্রী। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  চশো,  স্বাস্থয,  কমচসাংস্থানসহ শহদরর সকল সুদ াগ- সুচবো গ্রাদম প্রপৌুঁদে চেদে সরকার। মানুষ গ্রাদমই উন্নত সকল সুদ াগ- সুচবো পাদব। তাই 
উন্নত জীবন বযবস্থার জন্য সবাইদক ঢাকায় আসার প্রদয়াজন প্রনই। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর চসচনয়র সচিব প্রহলালদু্দীন আহমদের সভাপচতদে অনুষ্ঠাদন বাাংলাদেদশ চন কু্ত সুইদিদনর রাষ্ট্রেূত,  ইউচনদসে এবাং িচব্লউএইিও এর কাচন্ি 
চরদপ্রদজদন্টচটভ প্রগস্ট অব অনার চহদসদব উপচস্থত চেদলন। 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচেেপ্তদরর প্রোন প্রদকৌশলী প্রমাোঃ সাইেরু রহমান অনুষ্ঠাদন স্বাগত বক্তবয রাদখন। মলূ প্রবন্ধ উপস্থাপন কদরন প্রদেসর ি.  আইনুন চনশাত। 

উদল্লখয,  এবের চবশ্ব পাচন চেবদসর প্রচতপােয-  'Groudwater: Making the Invisible Visible'. 

 

স্বােচরত/ -  
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