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ঢাকা ওয়াসার পদ্মা (জশলদিয়া) পাদি শশাধিাগার দির্ মাণ (শেজ-১) প্রকল্পের ‘দিদিপ্রস্তর স্থাপি’ অনুষ্ঠাল্পি এখাল্পি 

এবং মুদিগল্পে যারা উপদস্থত আল্পেি সবাইল্পক আন্তদরক শুল্পিচ্ছা জািাদচ্ছ।  

ঢাকা র্হািগরবাসীর চাদহিা অনুযায়ী সুল্পপয় পাদি সরবরাল্পহর লক্ষ্য দিল্পয় পদ্মা (জশলদিয়া) পাদি শশাধিাগার দির্ মাণ 

(শেজ-১) প্রকে গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। এই প্রকে বাস্তবায়ি হল্পল ঢাকা র্হািগরবাসী দিদিক অদতদরক্ত ৪৫ শকাটি দলোর সুল্পপয় 

পাদি পাল্পব। শেজ-১ এর কাজ শশষ হল্পল আর্রা শেজ-২ এর শুরু করব। শেজ-২ শেল্পক আর্রা আরও ৪ শকাটি দলোর পাদি 

পাব। 

শহরাঞ্চল্পল দবল্পশষ কল্পর ঢাকায় জিসংখ্যা ক্রর্াগতিাল্পব বৃদি পাল্পচ্ছ। এই বাড়দত জিসংখ্যার জন্য আর্রা 

অতযাবশ্যকীয় িাগদরক সুদবধা শযর্ি পাদি, দবদ্যযৎ, গ্যাস, পয়ঃদিস্কাশি ব্যবস্থা ইতযাদি উন্নয়ল্পির কায মকর পিল্পক্ষ্প দিল্পয়দে।  

সুদধর্ন্ডলী, 

আর্রা যখি ১৯৯৬ সাল্পল ২১ বের পর সরকার গঠি কদর তখি ঢাকা র্হািগরীল্পত পাদির হাহাকার দেল। ঢাকা 

র্হািগরবাসীর সুল্পপয় পাদির চাদহিা শর্োল্পত সাল্পয়িাবাি শেজ-১ দির্ মাণ শুরু কদর এবং সর্াপ্ত কদর শসইসাল্পে শেজ-২ 

দির্ মাল্পণর কাজ আর্রা শুরু কল্পরদেলার্। দকন্তু সর্য় কর্ োকায় আর্রা শেজ-২ শশষ করল্পত পাদরদি। পরবতীল্পত দবএিদপ-

জার্াত ক্ষ্র্তায় এল্পস শেজ-২ এর দির্ মাণ কাজ বন্ধ কল্পর শিয়। আর্রা ২০০৯ সাল্পল সরকাল্পর এল্পস সাল্পয়িাবাি পাদি 

শশাধিাগার প্রকে শেজ-২ এর দির্ মাণ কাজ আবার শুরু কদর এবং ২০১২ সাল্পল আদর্ সাল্পয়িাবাি পাদি শশাধিাগার শেজ-২ 

প্রকল্পের উল্পবাধি কদর।  

১৯৯৬ সাল্পল আর্রা পদ্মা (জশলদিয়া) পাদি শশাধিাগার দির্ মাণ (শেজ-১) প্রকে বাস্তবায়ল্পির উল্পযাগ গ্রহণ কদর। 

প্রের্ সর্ীক্ষ্া পয মাল্পয়র কাজ ১৯৯৭ সাল্পল হাল্পত শিওয়া হয়।  

২০০১ সাল্পল দবএিদপ-জার্াত শজাে সরকার ক্ষ্র্তায় এল্পস এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ কল্পর শিয়। েল্পল ঢাকার পাদি 

সর্স্যা প্রকে আকার ধারণ কল্পর। ২০০৯ সাল্পল সরকাল্পরর িাদয়ত্ব গ্রহল্পণর পর ২০১০ সাল্পল আর্রা আবার এই প্রকে 

বাস্তবায়ল্পির কাজ শুরু কদর। 

এই বৃহৎ প্রকেটির প্রাক্কদলত ব্যয় ধরা হল্পয়ল্পে শর্াে ৩ হাজার ৫০৮ শকাটি োকা। প্রকেটি বাস্তবায়ল্পির জন্য সরকার 

১ হাজার ৭৩ শকাটি োকা, ঢাকা ওয়াসা ২২ শকাটি এবং চীল্পির এদির্ ব্যাংক ঋণ সহায়তা দহল্পসল্পব ২ হাজার ৪১৩ শকাটি োকা 

দিল্পব। প্রকে বাস্তবায়ল্পি আদে মক সহল্পযাদগতার জন্য আদর্ চীি সরকারল্পক আন্তদরক ধন্যবাি জািাই। 



 

এ প্রকে বাস্তবায়ি সম্পন্ন হল্পল ঢাকা িগরবাসী দিদিক ৪৫শকাটি দলোর অদতদরক্ত সুল্পপয় পাদি পাল্পবি। শেজ-১ এর 

কাজ শশষ হল্পল আর্রা ২য় পয মাল্পয়র কাজ শুরু করব। ২য় পয মায় বাস্তবাদয়ত হল্পল দিদিক আরও অদতদরক্ত ৪৫ শকাটি দলোর 

পাদি সরবরাহ করা সম্ভব হল্পব।  

সুদধবৃন্দ, 

আর্াল্পির কায মকর পিল্পক্ষ্ল্পপর েল্পল গত ৫০ বেল্পরর র্ল্পে এই প্রের্ ঢাকা ওয়াসার পাদির উৎপািি ক্ষ্র্তা 

চাদহিাল্পক োদড়ল্পয় শগল্পে। ২০০৯ সাল্পল দিদিক পাদির চাদহিা দেল ২১২ শকাটি দলোর। আর উৎপািি দেল ১৮৮ শকাটি দলোর। 

২০১৫ সাল্পল দিদিক ২২০/২২৫ শকাটি দলোর চাদহিার দবপরীল্পত ঢাকা ওয়াসার উৎপািি ক্ষ্র্তা িাঁদড়ল্পয়ল্পে ২৪২ শকাটি দলোর। 

িগরবাদসর পাদির চাদহিা স্থায়ী ও শেকসই সর্াধাল্পির জন্য একটি িীর্ মল্পর্য়ািী পদরকেিা আর্রা গ্রহণ কল্পরদে।  

আর্রা ইল্পতার্ল্পেই ওয়াোর সাপ্লাই র্াস্টার প্লযাি ও সুযয়াল্পরজ র্াস্টার প্লযাি দতদরর কাজ সম্পন্ন কল্পরদে। অদচল্পরই 

শেল্পিজ র্াস্টার প্লযাি প্রণয়ল্পির কাজ শশষ হল্পব।  

িদবষ্যত চাদহিার কো র্াোয় শরল্পখ আর্রা শর্র্িার পাদি ব্যবহার কল্পর ধলপুর এলাকায় সাল্পয়িাবাি পাদি 

শশাধিাগার শেজ-৩ এবং িারায়ণগে শজলার চর গন্ধবপুর এলাকায় আরও একটি পাদি সরবরাহ প্রকে দির্ মাল্পণর পদরকেিা 

দিল্পয়দে।  

এোড়া রাজধািীর পদির্াঞ্চল্পল পাদি সরবরাল্পহর লল্পক্ষ্য সািাল্পরর শততুলঝড়া িাকুতমা এলাকায় ওল্পয়লদেল্ড দির্ মাণ 

প্রকল্পের কাজ চলল্পে।  

সুদধবৃন্দ, 

ওয়াসা একটি শসবামূলক স্বায়ত্বশাদসত বাদণদজযক সংস্থা। সরবরাহকৃত পাদির মূল্য ব্যবহারকারীল্পির কাে শেল্পক 

যোযেিাল্পব আিাল্পয়র ব্যবস্থা ওয়াসাল্পক দিদিত করল্পত হল্পব। এ সংস্থাল্পক লািজিক করল্পত হল্পব।  

২০০৯ সাল্পল ওয়াসার ’দসল্পস্টর্ লস’-এর পদরর্াণ দেল শতকরা ৪০ িাগ। বতমর্াল্পি তা কল্পর্ শতকরা ২২ িাল্পগ শিল্পর্ 

এল্পসল্পে। প্রযু্দক্ত এবং প্রশাসদিক িক্ষ্তা বৃদির র্ােল্পর্ ’দসল্পস্টর্ লস’-এর পদরর্াণ আরও কদর্ল্পয় আিল্পত হল্পব।  

জিগণ যোসর্ল্পয় সল্পন্তাষজিকিাল্পব শসবা শপল্পল অবশ্যই তাঁরা ব্যবহৃত পাদির মূল্য পদরল্পশাধ করল্পবি। এজন্য 

আপিাল্পির শসবার র্াি বাড়াল্পত হল্পব।  

ঢাকা ওয়াসা শয পাদি সরবরাহ করল্পে তার শবদশিাগই ভূগিমস্থ পাদি। ভূগি মস্থ পাদি একদিি শশষ হল্পয় যাল্পব। তাোড়া 

পদরল্পবল্পশর জন্য র্াটির িীচ শেল্পক অদতদরক্ত পাদি শতালা ক্ষ্দতকর। 

বুদড়গঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ, কণ মতাদল, ধল্পলশ্বরীসহ অল্পিকগুল্পলা িিী এবং খাল ঢাকা র্হািগরীল্পক দর্ল্পর আল্পে।  

এসব িিীর পাদি শশাধল্পির র্ােল্পর্ ব্যবহার করল্পত পারল্পল পদরল্পবল্পশর ক্ষ্দত শরাধ করা সম্ভব হল্পব। দকন্তু এসব িিীর 

দূষণর্াত্রা এর্ি পয মাল্পয় শপ ৌঁল্পেল্পে শয এ পাদি পদরল্পশাধল্পিরও অল্পযাগ্য হল্পয় পল্পড়ল্পে। এজন্য বাে হল্পয় শর্র্িা/যমুিা িিী শেল্পক 

পাদি আিার পদরকেিা শিওয়া হল্পচ্ছ। 

িিী দূষণ বল্পন্ধর জন্য আর্রা শবশ দকছু কায মক্রর্ হাল্পত দিল্পয়দে। বুদড়গঙ্গা িিীল্পত ওয়াসার শেল্পিজ সংল্পযাগস্থল্পল 

শশাধিাগার দির্ মাল্পণর র্ােল্পর্ পাদি ও বজময শশাধল্পির ব্যবস্থা শিওয়ার জন্য আদর্ ওয়াসাল্পক দিল্পি মশ দিল্পয়দে। িিীর তলল্পিল্পশর 

বজময অপসারল্পণর কাজ শুরু হল্পয়ল্পে।  

দ্যই তীল্পরর অববধ স্থাপিা অপসারণ করা হল্পয়ল্পে। শুষ্ক শর্ সুল্পর্ ঢাকার চারপাল্পশর িিীল্পত পাদির প্রবাহ বৃদির লল্পক্ষ্য 

যমুিা িিী শেল্পক পাদি আিার প্রকে হাল্পত শিওয়া হল্পয়ল্পে। শকাি দশে বজময যাল্পত িিী দূষণ করল্পত িা পাল্পর শসজন্য কল্পঠার 

পিল্পক্ষ্প শিওয়ার জন্য আদর্ সংদিষ্ট সবাইল্পক দিল্পি মশ দিদচ্ছ।  

পাদির অপচয় বল্পন্ধ গ্রাহকল্পিরও সল্পচতি হল্পত হল্পব। পাদির অপচয় বন্ধ করল্পত িাগদরকল্পির সল্পচতিমূলক কায মক্রর্ 

গ্রহণ করল্পত হল্পব। দির্ মাণ কাজ, বাদড়র্র শধায়া-শর্াো এবং গােপালা ও বাগাি পদরচয মায় অপদরল্পশাদধত পাদির ব্যবহারল্পক 

জিদপ্রয় কল্পর তুলল্পত হল্পব।  

সর্ল্পবত সুদধ,  

ঢাকা এখি পৃদেবীর অন্যতর্ জিবহুল র্হািগরী। সীদর্ত সম্পি দিল্পয় এত দবপুল সংখ্যক র্ানুল্পষর িাগদরক চাদহিা 

শর্োল্পত হল্পচ্ছ।  



 

িগরবাসীর যািজে সর্স্যা দিরসল্পির জন্য ইল্পতার্ল্পেই গুদলস্তাি-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওিার, কুদড়ল ফ্লাইওিার, এবং 

ঢাকা কযান্টিল্পর্ল্পন্টর দিতর দিল্পয় দর্রপুর শেল্পক বিািী পয মন্ত ফ্লাইওিার দির্ মাণ কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। শতজগাঁও-র্াদলবাগ 

ফ্লাইওিার দির্ মাণ কাজ চলল্পে। 

দবর্ািবন্দর শেল্পক কুতুবখালী পয মন্ত ২৬ দকল্পলাদর্োর িীর্ ম এদলল্পিল্পেড এিল্পপ্রসওল্পয় দির্ মাণ কাজও চলল্পে। শর্ল্পরাল্পরল 

দির্ মাল্পণর প্রােদর্ক কাজ শুরু হল্পয়ল্পে। শাদন্তিগর হল্পত ঢাকা-র্াওয়া শরাল্পডর দঝলদর্ল পয মন্ত আরও একটি ফ্লাইওিার দির্ মাল্পণর 

উল্পযাগ গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। ঢাকা-িারায়ণগে, ঢাকা-ব্রাহ্মণবাদড়য়া ও ঢাকা-জার্ালপুর কমুযোর শরি সাদি মস চালু করা হল্পয়ল্পে। 

ঢাকার চারপাল্পশ সাকুমলার শরাড দির্ মাল্পণর পদরকেিা শিওয়া হল্পয়ল্পে। 

পাদি অদত মূল্যবাি প্রাকৃদতক সম্পি। পাদির সুষ্ঠু ব্যবহার দিদিত করল্পত িা পারল্পল আর্াল্পির কৃদষ উৎপািি শেল্পক 

শুরু কল্পর সকল উন্নয়ি কায মক্রর্ বাধাগ্রস্ত হল্পব। িিীপেগুল্পলার িাব্যতা বজায় রাখল্পত পারল্পল পদরবহি খরচ অল্পিক কল্পর্ যাল্পব।  

শসল্পচর পাদির জন্য সরকার সারাল্পিল্পশর দির্ী, পুকুর, জলাশয় ও খাল খিল্পির ব্যাপক কায মক্রর্ হাল্পত দিল্পয়দে। 

এরেল্পল বৃদষ্টর পাদি ধল্পর রাখা যাল্পব, সবুজ ও সুন্দর পদরল্পবশ সৃদষ্টর পাশাপাদশ ভূ-গিস্থ পাদির ব্যবহাল্পরর উপর চাপ কল্পর্ 

যাল্পব।  

সুদধ, 

আওয়ার্ী লীগ যখিই সরকার পদরচালিার িাদয়ত্ব পায় র্ানুষ তার অদধকার দেল্পর পায়। গণতন্ত্র শদক্তশালী হয়। 

লুেপাে, সন্ত্রাস, জদঙ্গবাি বন্ধ হয়। িাদরদ্র্য হ্রাস পায়।  

২০০৫ সাল্পলর িাদরল্পদ্র্যর হার দেল ৪০ শতাংশ। বতমর্াল্পি তা ২২.৪ শতাংল্পশ শিল্পর্ এল্পসল্পে। র্াোদপছু আয় ১ হাজার 

৩১৪ ডলাল্পর উন্নীত হল্পয়ল্পে। আর্রা ইল্পতার্ল্পে দিম্ন র্ের্ আল্পয়র শিল্পশর স্বীকৃদত শপল্পয়দে। আর্াল্পির লক্ষ্য ২০২১ সাল্পলর 

র্ল্পে র্ের্ আল্পয়র শিল্পশ পদরণত হওয়া। এজন্য আর্াল্পির শয সম্পি আল্পে তার সঠিক ব্যবহার দিদিত করল্পত হল্পব। শয শকাি 

ধরল্পণর অপচয় বন্ধ করল্পত হল্পব। 

দবএিদপ-জার্াত শজাে সরকার শিশল্পক লুেপাে, দিরাজয আর ধ্বংল্পসর দিল্পক শঠল্পল দিল্পয়দেল। হাওয়া িবি সৃদষ্ট 

কল্পরদেল। বাংলা িাই, ২১ আগস্ট শগ্রল্পিড হার্লা, ১৭ আগল্পস্টর শিল্পশর ৬৪ শজলায় দসদরজ শবার্া হার্লা-জিগণ শিাল্পলদি।  

ওরা যিাপরাধীল্পির বাঁচাল্পত হরতাল, অবল্পরাধ কর্ মসূদচর র্ােল্পর্ র্ানুষল্পক পুদড়ল্পয় হতযা কল্পরল্পে। শিশ যখি এদগল্পয় 

যাল্পচ্ছ তখি আবারও দবল্পিশী িাগদরক হতযা, ধর্ীয় সর্াল্পবল্পশ হার্লা কল্পর শিশল্পক অদস্থদতশীল করার অপল্পচষ্টা করল্পে।  

দকন্তু বাংলাল্পিল্পশর র্ানুষ এসব পেন্দ কল্পর িা। জদঙ্গল্পির এল্পিল্পশর র্াটিল্পত শকাি জায়গা শিই। এল্পির রুখল্পত 

সবাইল্পক ঐকযবি হল্পত হল্পব।  

সুদধর্ন্ডলী,  

আর্রা আগার্ী প্রজল্পের জন্য একটি বাসল্পযাগ্য ঢাকা উপহার দিল্পত চাই। সরকাল্পরর পাশাপাদশ এ উন্নয়ল্পি 

িগরবাসীল্পক এদগল্পয় আসল্পত হল্পব। পাদি-দবদ্যযৎ-গ্যাসসহ সকল িাগদরক শসবা ব্যবহাল্পর িগরবাসীল্পক আরও সল্পচতি ও 

দর্তব্যয়ী হওয়ার জন্য আ  ি জািাদচ্ছ।  

আসুি জাদতর দপতার স্বপ্ন পূরল্পণ সকল্পল দর্ল্পল ক্ষুধা িাদরদ্র্-শশাষণমুক্ত শসািার বাংলা গল্পড় তুদল। ২০৪১ সাল্পলর র্ল্পে 

আর্াল্পির এই দপ্রয় বাংলাল্পিশল্পক উন্নত দবল্পশ্বর কাতাল্পর দিল্পয় যাই।  

সবাইল্পক আবারও শুল্পিচ্ছা জাদিল্পয় আদর্ ঢাকা ওয়াসার পদ্মা (জশলদিয়া) পাদি শশাধিাগার দির্ মাণ (শেজ-১) 

প্রকল্পের শুি উল্পবাধি শর্াষণা করদে।  

শখািা হাল্পেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাল্পিশ দচরজীবী শহাক। 

... 


