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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

 

স ািনত সভাপিত, 

সহকম , 

উপি ত িধম লী, 

 আসসালা  আলাই ম। 

‘িব  পািন িদবস ২০১৯’     উপলে  আিম উপি ত সবাইেক েভ া জানাি ।  

আিম গভীর ার সে  রণ করিছ, সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক। রণ 

করিছ জাতীয় চার- নতা, ি ে র ৩০ লাখ শিহদ ও স মহারা ’লাখ মা- বানেক। সমেবদনা জানাি  াহত ি েযা া 

এবং শিহদ পিরবােরর সদ েদর িত। 

এ বছর িব  পািন িদবেসর িতপা , ‘             Leaving no one behind’, যা টকসই উ য়ন অভী  বা SDG’রও 

ল িবষয়। পািনর অিধকারেক জািতসংঘ মৗিলক মানবািধকার িহেসেব ঘাষণা কেরেছ। টকসই উ য়ন অভী -৬-এ ভােব 

উে খ করা হেয়েছ, ২০৩০ সােলর মে  সবার জ  পািনর অিধকার িনি ত করেত হেব।  

২০১৫ সােল SDG’র ল মা া িনধারণ করা হয়। এর অধ েগরও আেগ ২০০৮ সােল আমরা পক  ২০২১ ঘাষণা 

কির। আমােদর পকে  সকেলর জ  িনরাপদ এবং েপয় পািনর িবষয়  অ  কির। ইেতামে  ৮০% মা েষর জ  

িনরাপদ এবং েপয় পািনর ব া আমরা কেরিছ। ২০২১ সােলর মে  আমরা শতভাগ মা েষর কােছ িনরাপদ ও েপয় পািন 

পৗঁেছ িদেত পারব বেল আশা কির।  

িধম লী, 

বাংলােদেশর মাট আয়তেনর এক- তীয়াংশ পািন স দ। আবহমান কাল ধের এেদেশর মা েষর জীবন-জীিবকা 

পািনেক িঘেরই আবিতত হত। 

ভৗেগািলক অব ানগত কারেণ আমােদর দেশর পািন ব াপনা উজােনর দেশর উপর িনভরশীল। িবষয় র  

অ ধাবন কের জািতর িপতা আ ঃসীমা  পািন ব াপনার জ  ১৯৭২ সােল ‘ যৗথ নদী কিমশন- জআরিস' গঠন কেরন। তারই 

ধারাবািহকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সােল ভারেতর সে  ৩০ বছর ময়ািদ গ া নদীর পািন ব ন ি  া র কের 

এবং তা বা বায়ন কের। ভারেতর সে  অ া  নদীর পািন ব ন িনেয় আমরা আেলাচনা চািলেয় যাি । ২০১১ সােল ভারেতর 

সে  া িরত হেয়েছ Framework Agreement on Cooperation for Development. 

ধী, 

িবিভ  কারেণ এক সমেয়র খরে াতা নদী েলা মের গেছ। অপিরকি ত ব ধ ও রা াঘাট িনমাণ, উজান থেক নেম 

আসা পিলমা , নদী ভাঙন ইত ািদ কারেণ আমােদর নদী েলা ভরাট হেয় গেছ। পািন ধারণ মতা এবং না তা হািরেয় 

ফেলেছ।  

আমরা িজংেয়র মা েম নদীর গিতপথ ও না তা ন ােরর উে াগ িনেয়িছ। পাশাপািশ উপ লীয় এলাকায় ব ধ 

শি শালীকরণ এবং াবন িমর সে  নদীর সংেযাগ াপন করা হে । পিরেবশ ও িতেবশ র ায় নদীর তীর বরাবর 

বাফারেজান তিরর ওপর িবেশষ  িদেয় িবিভ  কায ম বা বায়ন করা হে ।  



নদ-নদীর র া ও নৗপিরবহনেক িনিব  করার লে  াধীনতার পর ব ব  সরকার ৭  জার সং হ কেরিছেলন। 

এর দীঘ সময় পর আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১৩ ময়াদকােল আরও ১৪  জার সং হ কের। বতমােন পািন স দ 

ম ণালেয়র ২২ , নৗপিরবহণ ম ণালয় এবং সনাবািহনীর আওতায় ৪০  জার রেয়েছ। আরও ৮০  জার সং হ 

ি য়াধীন আেছ। চলিত ময়ােদ ১০ হাজার িকেলািমটার নৗপথ নঃখনন কের নৗ চলাচেলর উপেযাগী করা হেব। 

নদীেত িশ বজ  ফলা স ণভােব ব  করেত হেব। ইেতামে  ঢাকার আেশপােশর নদী েলার "পােড়র অৈবধ াপনা 

উে দ অিভযান পিরচালনা করা হে । দেশর অ া  ােনও একই ধরেনর অিভযান পিরচালনা করা হেব। কান নদী যােত 

কারও দখেল না থােক স াপাের কেঠার ব া নওয়ার জ  আিম সংি  সকলেক িনেদশ িদি ।  

ঝড়-জেলা স থেক উপ লীয় এলাকা র ার জ  উপ ল রখা াপী ৫০০ িমটার চওড়া ায়ী স জ ব নী গেড় তালা 

হে । সচ িবধা স সারণ ও লবণা তা রাধ এবং রবেনর অববািহকা অ েলর িমঠা পািন সরবরােহর জ  গ া ােরজ 

ক  বা বায়েনর উে াগ নওয়া হেব। 

বাংলােদশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন কেরেছ তখনই দেশর পািন স েদর ু ব াপনা ও উ য়নেক িবেশষ 

 িদেয়েছ। জািতর িপতা ১৯৭২ সােল িত া কেরিছেলন পািন উ য়ন বাড। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সােল সরকার গঠন কের 

পািন স দ উ য়েনর এক  সামি ক কমপিরক না হণ কের।  

“িনরাপদ পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন নীিতমালা”, “জাতীয় পািন নীিত”, “বাংলােদশ হাওর ও জলা িম উ য়ন 

বাড” আইনসহ িবিভ  আইন ও নীিতমালা আমরা ণয়ন কেরিছ। ২০১৮ সােল আমরা “বাংলােদশ পািন িবিধমালা” ণয়ন কির 

যার আওতায় জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় সমি ত পািন স দ ব াপনা কিম  গঠন করা হেয়েছ। এছাড়া পািন স দ 

ম ণালেয়র আওতায় দেশ আ জািতকমােনর পািন স দ িশ ণ ও গেবষণা িত ান তিরর উে াগ নওয়া হেয়েছ । 

িধম লী, 

িবে র হ ম ব- ীপ বাংলােদশ জলবা  পিরবতন ও া িতক েযােগর ফেল সবেচেয় বিশ িঁকেত রেয়েছ। জলবা র 

ঘাত- িতঘাত মাকািবলা কের কাি ত উ য়ন িনি ত করেত আমরা “বাংলােদশ ব- ীপ পিরক না ২১০০” Delta Plan-

২১০০ ণয়ন কেরিছ।  

২০১৪ সােল িতেবিশ দেশর সে  স সীমা িবেরাধ িন ি  কের আমরা সবেমাট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ 

বগিকেলািমটার স  অ ল লাভ কেরিছ। এই িব ীণ স  অ ল Blue Economy বা নীল অথনীিত িবকােশ অপার 

স াবনা ি  কেরেছ। আমরা স স েদর সেবা , টকসই বহার িনি ত করেত চাই। 

িধ , 

টকসই উ য়ন অভী েলা পর র স ক । এসিডিজ-৬-এর আওতায় সমি ত পািন স দ ব াপনা, পািন’র 

উপর িনভরশীল িতেবেশর র ার সে  এসিডিজ-১৪ এর আওতায় সা ি ক িতেবেশর র া িনিবড়ভােব জিড়ত। নদীর 

উৎস থেক মাহনা হেয় স  পয  পািন, িতেবশ র ায় এক  সামি ক ি ভি  থাকা দরকার।  

সহ া  উ য়ন ল মা ার আওতায় পািন স দ ব াপনায় সাফে র ী িত প আমােক এসিডিজ িবষয়ক 

জািতসংেঘর High Level Panel on Water-এর অ তম সদ  ও এিশয়ার অ তম িতিনিধ িহেসেব মেনানীত 

করা হেয়েছ। ফেল, আ জািতক পিরম েল পািন স দ ব াপনার ে  বাংলােদশেক এক  রাল মেডল িহেসেব িত ার 

দায়ব তা বেড় গেছ।  

সকেলর সি িলত েচ ায় িনধািরত সমেয়র আেগই আমরা এসিডিজ-২০৩০-এর পািন স দ সংি  ল মা া অজন 

করেত পারব বেল আিম িব াস কির।  

িনরাপদ খাবার পািন এখন এক  সবজনীন সম া। িবে র কেয়ক শ কা  মা ষ আজ িনরাপদ খাবার পািন থেক 

বি ত। েয়াজেনর লনায় পািনর সরবরাহ কম থাকায়, পািন বহাের আমােদর আরও সেচতন ও িমত য়ী হেত হেব।  

পাশাপািশ -গভ  পািনর উপর িনভরতা কিমেয় -উপির  পািনর বহার বাড়ােত হেব। িবেশষ কের আমােদর 

িষে ে  পািনর অপচয় রাধ করেত হেব। জলাধার িনমাণ কের সখােন পািন ধের রাখেত হেব। সই পািন সেচর কােজ 

লাগােত হেব। এে ে  ি র পািন সংর ণ কের পািনর চািহদা অেনকাংেশ মটােনা স ব বেল আিম মেন কির। 



শহরা েল আমােদর অেনেকই অযথাই পািন অপচয় কের থােকন। ওয়াসা য পািন সরবরাহ কের তা অিত বান। 

নদী থেক পািন এেন সই পািন শাধন কের সরবরাহ করেত হয়। এই শহেরর অেনক মা ষ এখনও যেথ  পািন পায় না। কােজই 

আপনার পািনর অপচয় করা মােন আেরকজনেক বি ত করা।   

িব  পািন িদবেস আিম সকেলর কােছ উদা  আ ান জানাই- আমরা এক ফাটা পািনর অপচয় করব না, এই হাক 

আমােদর অ ীকার।  

আমরা উ য়নশীল দেশর কাতাের সািমল হেয়িছ। ২০১৭-১৮ অথবছের িজিডিপ ি  িছল ৭.৮৬ শতাংশ যা ২০২৩-

২৪-এ ১০ শতাংেশ উ ীত হেব বেল আশা করিছ। ২০০৫-০৬ সােল িবএনিপ-জামাত সরকােরর সমেয় য মাথািপ  আয় িছল মা  

৪২৭ ডলার, তা এই অথবছের ১ হাজার ৯০৯ ডলাের উ ীত হেব। আমােদর এই অ যা ােক অ াহত রাখেত হেল, পািনসহ সকল 

া িতক স েদর টকসই বহার িনি ত করেত হেব, তেবই আমরা এক  উ ত-স  দশ গড়েত পারব।  

আপনােদর সবাইেক আবারও ধ বাদ জািনেয় “িব  পািন িদবস, ২০১৯” এর কম িচর ভ উে াধন ঘাষণা করিছ। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


