
Sustainable Development Goal-6 (SDG-6) বাস্তবায়নে আনয়াজিত  

িাতীয় কর্ মশালা উনবাধে অনুষ্ঠাে 

     

র্ােেীয় প্রধাের্ন্ত্রী 

শশখ হাজিো 
করবী, প্রধাের্ন্ত্রীর কার্ মালয়, ঢাকা, রজববার, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ২০ েনেম্বর ২০১৬ 

জবিজর্ল্লাজহর রাহর্াজের রাজহর্ 

 

অনুষ্ঠানের িোপজত, 

িহকর্ীবৃন্দ, 

উপজিত সুজধর্ন্ডলী, 

 

আিিালামু আলাইকুর্। 

 িাজতিংঘ শঘাজিত ‘শেকিই উন্নয়ে লক্ষ্যর্া্া (এিজিজি)-২০৩০’ এর আওতায় ‘‘িবার িন্য জেরাপদ পাজে ও 

পয়ঃজেষ্কাশে ব্যবিা (এিজিজি’র লক্ষ্যর্া্া-৬): বাংলানদশ শপ্রজক্ষ্ত’’ জবিনয় িাতীয় কর্ মশালায় উপজিত িকলনক আজর্ 

শুনেচ্ছা ও অজেন্দে িাোজচ্ছ।  

 বক্তনব্যর শুরুনত আজর্ গেীর শ্রদ্ধার িানে স্মরণ করজি িব মকানলর িব মনশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুজিবুর রহর্ােনক। শ্রদ্ধার িানে স্মরণ করজি িাতীয় চার শেতা, র্হাে মুজক্তযুনদ্ধর ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ জের্ মাজতত র্া-

শবােনক। ১৫ আগনের শহীদনদর রূনহর র্াগনেরাত কার্ো কজর। 

 শদনশর িার্জগ্রক উন্নয়নে পাজের গুরুত্ব বুঝনত শপনর িাজতর জপতা ১৯৭২ িানল আন্তঃনদশীয় িীর্ান্ত পাজে ব্যবিাপো 

জবিনয় শর্ৌে েদী কজর্শে গঠে কনরে। স্বাধীেতার পরই জতজে উপলজি কনরে-বাংলানদনশর িবধরনণর উন্নয়নের িানে েদ-

েদী ও পাজে িম্পদ অঙ্গাজঙ্গোনব িজিত। তারই ধারাবাজহকতায় আর্ানদর িরকার ১৯৯৬ িানল গঙ্গা চুজক্তর র্াধ্যনর্ ৩০ 

বিনরর িন্য গঙ্গার পাজের ন্যায্য জহস্যা আদায় কনরনি।  

 এিজিজি’র ১৭টি শগানলর র্নধ্য ৬ েম্বর শগাল হনচ্ছ-িকনলর িন্য জেরাপদ পাজে ও পয়ঃজেষ্কাশে ব্যবিা 

জেজিতকরণ। এর্জিজি’র র্ত এনক্ষ্ন্ও আর্ানদর িােল্য অিমে করনত হনব।  

 আিনকর এই কর্ মশালায় এিজিজি-৬ অিমনেও বাংলানদশ র্ানত জবশ্বব্যাপী অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বা ‘শরাল র্নিল’ হনয় 

উঠনত পানর তার শকৌশলপ্ ততজর করনত হনব। আজর্ জবশ্বাি কজর, দু’টি শক্ষ্ন্ই বাংলানদশ জবশ্বব্যাপী দৃষ্টান্ত হনয় উঠনব। 

 আর্ানদর িরকার িেগনণর িন্য জেরাপদ পাজে জেজিত করনত ইজতর্নধ্যই যুগান্তকারী িােল্য অিমে কনরনি। 

বতমর্ানে শদনশর ৯৮% র্ানুি জেরাপদ পাজে পানচ্ছ। আর্রা শতোগ র্ানুিনক জেরাপদ পাজে িরবরাহ করনত চাই। িাজতিংঘ 

জেধ মাজরত ির্নয়র অনেক আনগই আর্রা তা পারব।  

 বতমর্ানে শদনশর ৬১% র্ানুি পয়ঃজেষ্কাশে ব্যবিার আওতায় এনিনি। উন্মুক্ত িানে র্লমূ্ তযানগর পজরর্াণ 

বতমর্ানে ১% এর জেনচ (.৮৮) শেনর্ এনিনি। র্া ২০০৩ িানলও ৪২% জিল। এ জবিনয় েতুে লক্ষ্যর্া্া জেধ মারণ কনর ির্য় 

জেজিক কর্ মপজরকল্পো হানত শেওয়া হনয়নি। ২০২১ িানলর র্নধ্যই দু’টি শক্ষ্ন্ শতোগ িােল্য আিনব।    

সুজধবৃন্দ, 

 কৃজিনত শিচ জকংবা জশল্পায়েিহ শহর উন্নয়নের কারনণ পাজের চাজহদা শবনিই চলনি। িলবায়ূ পজরবতমনের োো 

প্রোবিহ বাংলানদনশ খরায় পাজের িঙ্কে এবং বন্যা, িনলাচ্ছ্বািিহ োো দুনর্ মানগ অনঢল পাজের অপচয়ও হনচ্ছ। ভূ-গেমি 

পাজের স্তর জেনচ শেনর্ র্ানচ্ছ। এনত শুকনো শর্ৌসুনর্ এখই পাজে দুষ্প্রাপ্য হনয় উঠনি।  

 িাজতর জপতার উন্নয়ে দৃজষ্টেঙ্গী জিল- ‘উন্নয়ে হনব শদশীয় পদ্ধজতনত জকন্তু র্াে হনব আন্তিমাজতক’। তার শদখানো 

পনেই পাজে িম্পদ ব্যবিাপোয় আর্রা শদনশর িাজব মক পজরজিজত জবনবচোয় জেনয়জি। এনক্ষ্ন্ আর্রা ভূ-গেমি পাজে ব্যবহার 

কজর্নয় ভূ-উপজরজিত পাজের িংরক্ষ্ণ ও ব্যবহার উপনর্াগী করার উপর জবনশি গুরুত্ব জদনয়জি।  



 

 িেগনণর িন্য জেরাপদ পাজে িরবরাহ এবং স্বািযকর পয়ঃজেষ্কাশে ব্যবিা জেজিত করনত আইে ও জবজধজবধানের 

পজরবতমে এবং ির্য় উপনর্াগী অিংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হনয়নি। একই িনঙ্গ শিলা-উপনিলা শেনক শুরু কনর ইউজেয়ে 

পজরিনদর ওয়াি ম জেজিক তৃণমূনলর প্রাজন্তক র্ানুনির কানি এিব সুজবধা শপৌৌঁনি শদওয়া হনচ্ছ।  

 আবার জবনশি শশ্রণীর িেনগাষ্ঠী (জশশুনদর িন্য প্রােজর্ক জবদ্যালনয়) জকংবা জবনশি এলাকা জেজিক (লবণাক্ততা 

জকংবা আনি মজেক যুক্ত এলাকা) বহুমুখী পজরকল্পো জেনয় জেরাপদ পাজে ও স্বািযকর পয়ঃজেস্কাশে শিবা িেগনণর শদার শগািায় 

শপৌৌঁনি শদওয়া হনচ্ছ। িােীয় িরকার র্ন্ত্রণালয় দক্ষ্তা এবং দ্রুততার িনঙ্গ এই কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ে করনি। আজর্ তানদর 

ধন্যবাদ িাোই।  

 এর্জিজি’শত ৮৪% র্ানুনির িন্য জেরাপদ পাজে িরবরানহর কো োকনলও আর্রা জেধ মাজরত ির্নয়র র্নধ্য 

লক্ষ্যর্া্া িাজিনয় ৮৭% র্ানুনির র্নধ্য তা িরবরাহ কনরজি। এিজিজি-৬ বাস্তবায়নে আর্ানদর কার্ মক্রর্িমূনহর র্নধ্য 

জবনশিোনব উনল্লখ্যঃ- 

 ১৯৯৯  িানল িাতীয় পাজে েীজত প্রণয়ণ কনরজি।  

 ওয়াোর িাপ্লাই এন্ড সুয়ানরি এযাক্ট-১৯৯৬ প্রণয়ে কজর।  

 ১৯৯৮ িানল িাতীয় জেরাপদ পাজে িরবরাহ ও পয়ঃজেষ্কাশে েীজতর্ালা কনরজি। 

 ১৯৯৭ িানল পজরনবশ িংরক্ষ্ণ জবজধর্ালা প্রণয়ে কজর।  

 পাজে আইে-২০১৩ প্রণয়ে করা হনয়নি।  

 ন্যাশোল ওয়াোর িাপ্লাই এন্ড স্যাজেনেশে এযাক্ট-২০১৪ প্রণয়ে কনরজি।  

 আনি মজেক ির্স্যা শর্াকানবলায় ‘ন্যাশোল পজলজি ের আনি মজেক জর্টিনগশে এন্ড ইর্জপ্লনর্নেশে প্লযাে’ (NAMIP) 

প্রকল্প বাস্তবায়ে চলনি। 

 ন্যাশোল স্ট্র্যানেিী ের ওয়াোর এন্ড স্যাজেনেশে ইে হাি ম এন্ড জরচ এজরয়া’ি অব বাংলানদশ-২০১২ প্রকল্প বাস্তবায়ে 

করা হনচ্ছ।  

 ইর্জপ্লনর্নেশে প্লযাে ের আনি মজেক জর্টিনগশে ের ওয়াোর িাপ্লাই-২০১৬ প্রকল্প বাস্তবায়োধীে রনয়নি।  

 গত ৭ বিনর এই দু’টি খানত িরকানরর বরাদ্দ জিল ১৪ হািার ৯শ’ শকাটি োকা।  

 বতমর্ানে এই খাত দু’টিনত ৩২ হািার শকাটি োকার প্রকল্প চলর্াে আনি।  

 ইজতর্নধ্য আর্রা ২৩ হািার প্রােজর্ক জবদ্যালনয় গেীর েলকূপ িরবরাহ কনরজি। ১২ হািার প্রােজর্ক জবদ্যালনয় 

পাকা স্যাজেনেশনের ব্যবিা কনরজি।  

 ১১০টি উপনিলার ১২শ’ ১৪টি ইউজেয়েনক ২০১৯ িানলর র্নধ্য আনি মজেক মুক্ত শঘািণার কার্ মক্রর্ চলনি। 

 শ্যানলা-টিউব-ওনয়নল আনি মজেক শবজশ পাওয়ায় এরকর্ ৩৩৮ ইউজেয়নে জিপ-টিউব-ওনয়ল শদওয়ার কার্ মক্রর্ হানত 

শেওয়া হনয়নি। 

 লবণাক্ত পাজে প্রধাে এলাকায়-পুকুনরর পাজে জেল্টার কনর লবণাক্ততা মুক্ত করা হনয়নি ৭ হািার পুকুনর, গেীর কূপ 

খেে করা হনয়নি ৩২ হািার ৬শ’টি এবং বি মার পাজে িংরক্ষ্ণ করনত ৪ হািার ৭শ’টি িলাধার ততজর করা হনয়নি।   

 ২০২১ িানলর র্নধ্য ঢাকা, চট্রগ্রার্, রািশাহী ও খুলোিহ িকল জবোগীয় শহনরর জেরাপদ পাজে ভূ-উপজরজিত পাজে 

শেনক জেজিত করার কার্ মক্রর্ চলনি।  

 আর্ার জেিস্ব জচন্তা শেনক ঢাকার জতেশ’ ফুে রাস্তার পানশ জতেশ’ ফুে প্রশস্ত কযানেল খেনের উনদ্যাগ জেনয়জি।  

 ইজতর্নধ্য ১২শ’ পুকুর খেনের প্রকল্প হানত শেওয়া হনয়নি। এিব পুকুর পানি তালগাি লাগানো হনব। েজবষ্যনত 

পর্ মায়ক্রনর্ িকল পুকুর খেে করা হনব।  

 োরনতর িানে ২০১১ িানল Framework Agreement on Cooperation for Development চুজক্তনত 

পাজে ব্যবিাপোনক গুরুত্ব শদওয়া হনয়নি। 

 জেরাপদ পাজে ও পয়ঃজেষ্কাশে স্বািযিম্মত করনত ২০১১ িানল ১৫ বির শর্য়াদী ‘শিক্টর শিেলপনর্ে প্লযাে’ 

(এিজিজপ) হানত শেওয়া হনয়নি।  



 

 শতবনি মর পজরবতমনের গজত র্াোয় শরনখ পাজে িম্পনদর ির্জিত ব্যবিাপোর িন্য আর্ানদর িরকানরর যুগান্তকারী 

উনদ্যাগ হনচ্ছ ‘বাংলানদশ শিল্টা  প্লযাে-২০১০’। 

সুজধবৃন্দ, 

 শগাো জবনশ্ব এই মুহুনতম ২৪০ শকাটি শলাক স্যাজেনেশে সুজবধা বজিত। ৬৬ শকাটি ৩০ লাখ শলাক জেরাপদ পাজে বজিত 

রনয়নি। এিািা জেরাপদ পাজের অোনব পৃজেবীনত বিনর ১০ লাখ শলাক র্ারা র্ায় র্ানদর অজধকাংশই জশশু। প্রজতজদে গনি 

জবনশ্ব এক হািার জশশু জবশুদ্ধ পাজের অোনব প্রাণ হারায়। জবশ্ব পজরজিজত জেনয়ও আর্ানদর োবনত হনব।  

 আন্তিমাজতক শোরানর্ আজর্ জবিয়টি তুনল ধনরজি। গত ১৫ েনেম্বর র্রনকার র্ারানকশ শহনর অনুজষ্ঠত িলবায়ূ 

িনম্মলনের বক্তনব্য আজর্ িলবায়ূর জবরূপ প্রোনব পাজে ব্যবিাপোয় ক্ষ্জতগ্রস্ত শদশগুনলার িন্য জেরাপদ পাজে ও স্যাজেনেশে 

জবিনয় পৃেক োন্ড গঠনের দাজব িাজেনয়জি। 

 বাংলানদশনক িাজতিংঘ গঠিত জেরাপদ পাজে ও স্যাজেনেশে জবিয়ক জবনশিজ্ঞ প্যানেনল রাখা হনয়নি। িাজতিংঘ 

র্হািজচব বাে জক মুে, জবশ্বব্যাংক প্রধাে জির্ ইয়ং জকর্-এর শর্ৌে উনদ্যানগ জবগত ২১ এজপ্রল ২০১৬ জবনশ্বর দশটি শদনশর 

প্রধােনদর জেনয় উচ্চ ক্ষ্র্তািম্পন্ন পাজে জবিয়ক প্যানেল গঠিত হয়।  

 বাংলানদশ িরকানরর দক্ষ্তা ও এর্জিজি’র লক্ষ্যর্া্া অিমনে অোবেীয় িােনল্যর কারনণ আর্ানক এই প্যানেনলর 

অন্যতর্ িদস্য ও এজশয়ার অন্যতর্ প্রজতজেজধ জহনিনব র্নোেীত করা হনয়নি। র্া িরকার এবং বাংলানদনশর িন্য জবরল 

িম্মানের।  

 এর্জিজি’র লক্ষ্যর্া্া অিমনে বাংলানদশ জবশ্বব্যাপী শরাল র্নিল হনয় উনঠজিল। বাংলানদশ ২০১৫ িানলর র্নধ্য 

র্াোজপছু দাজরদ্র্য ২৪.৮% হ্রাি এবং দাজরদ্র্য দুরত্ব অনুপাত ৬.৫ এ হ্রাি, স্বল্প ওিে জশশুর িংখ্যা কর্ানো, প্রােজর্ক ও 

র্াধ্যজর্ক জশক্ষ্াস্তনর জলঙ্গ ির্তা, পাঁচ বিনরর কর্ বয়িী জশশুর মৃতুযর হার ১৫.১% শেনক ৪.১ এ হ্রাি করা হনয়নি। এিািা 

প্রােজর্ক জশক্ষ্াস্তনর জশশুনদর অন্তর্ভ মজক্ত বৃজদ্ধিহ অন্যান্য লক্ষ্যর্া্া অিমে করনত িেল হনয়নি। এিজিজি’র লক্ষ্যর্া্ািমূহ 

অিমনেও আর্ানদর িােল্য জেজিত।  

 আর্ানদর লক্ষ্য স্বাধীেতার ৫০ বির পূজতমনত অে মাৎ ২০২১ িানলর র্নধ্য র্ধ্যর্ আনয়র শদশ এবং ২০৪১ িানলর র্নধ্য 

উন্নত িমৃদ্ধ বাংলানদশ জহিানব গনি শতালা। িাজতর জপতার স্বনের ‘শিাোর বাংলা’ গনি শতালার অঙ্গীকার পুেঃব্যক্ত কনর 

এই কর্ মশালার শুে উনবাধে শঘািণা করজি। 

শখাদা হানেি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানদশ জচরিীবী শহাক। 

... 


