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জানিসংটের উটযাটে প্রিীি টেকসই উন্নয়ি অভীটের ৬ িম্বর অভীটে উটেখ করা িটয়টে " নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশিঃ 

পনরকনিি পানির উৎস সংরক্ষণ উটযাে ও দক্ষ পানি ব্যবস্িাপিার মাধ্যটম সমাটজর সকটের জন্য, নবষয় কটর িারী, নশশু, বৃদ্ধ ও 

প্রনিবন্ধীটদর জন্য দীে ঘটময়াটদ সুটপয় পানি ও পয়ঃব্যবস্িা নিনিি করা।" এই অভীেটি বাস্তবায়টি সিট ােী মন্ত্রণােয় নিটসটব িথ্য 

ও সম্প্রচার মন্ত্রণােটয়র দানয়ত্ব রটয়টে। িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণােটয়র অধীিস্থ দপ্তর ও অনধদপ্তর নবটশষ কটর িথ্য অনধদফির, 

েণট াোট াে অনধদপ্তর,চেনিত্র ও প্রকাশিা অনধদপ্তর, বাংোটদশ টবিার এবং বাংোটদশ টেনেনভশি এ নবষয় গুটো সম্পটকঘ জিেণটক 

অবনিি ও সটচিি করার েটক্ষে িািা ধরটির প্রচার কা ঘক্রম নিয়নমি পনরচােিা করটে। শুধু িাই- িা এনবষটয় জিেটণর মিামি ও 

সরকাটরর িীনিনিধ ঘারক মিটের নিকে  থা থ কর্তঘপটক্ষর মাধ্যটম টপ ৌঁটে নদটে। 

আমরা সবাই জানি জিসংখ্যার েিটত্বর নদক টথটক বাংোটদশ নবটের সবটচটয় েিবসনিপূণ ঘ টদশগুটোর মটধ্য অন্যিম।টদশ 

স্বাধীটির সময় টদটশর জিসংখ্যা নেে সাটে সাি টকাটি,আর বিঘমাটি টদটশর জিসংখ্যা নিগুটিরও অনধক বৃনদ্ধ টপটয়  সাটে টষাে 

টকাটি অনিক্রম কটরটে। ধারণা করা িটে ২০৫০ সাে িাোদ এ টদটশর জিসংখ্যা ২০ টকাটি োনেটয়  াটব। এটি পনরটবটশর 

পনরবিঘিজনিি উটেখট াগ্য প্রভাব পেটব।জিসংখ্যা বৃনদ্ধর সাটথ সাটথ বনধ ঘি জিসংখ্যার জন্য িেরায়ি ও নশিায়ি আনুপানিক িাটর 

বৃনদ্ধ পাটব।এটিকটর পানি,বায়ু ও মাটির দূষণ বৃনদ্ধ টপটয় পনরটবটশর উপর মারাত্মক প্রভাব টফেটব, া জিস্বাটস্থের জন্য মারাত্মক হুমনক 

নিটসটব টদখা নদটব। 

বনধ ঘি িাটর নশি কেকারখািা স্িাপটির ফটে পানি দূষণ এখি জিস্বাটস্থের জন্য সবটচটয় বটো হুমনক। পানি দূষণটরাটধ 

বিঘমাটি  পনরটবশ অনধদপ্তর িার সীনমি জিবে নিটয় দানয়ত্ব পােি করটে, া টকািভাটবই  টথে িা।সারা টদটশ ট  সব নশি প্রনিষ্ঠাি 

পানি দূষণ কটর চেটে িাটদর সকেটক প ঘটবক্ষটণর আওিায় এটি নিয়নমি মনিেনরং করা পনরটবশ অনধদপ্তটরর পটক্ষ সম্ভব িয় নি। 

িটব এো প্রটয়াজি।এজন্য পনরটবশ অনধদপ্তটরর সক্ষমিা বৃনদ্ধ করা দরকার, পাশাপানশ জিসটচিিিা সৃনের েটক্ষে কাজ করটি িটব। 

বাংোটদটশর পানি দূষটণর জন্য মূেিঃ দায়ী নশিী কেকারখািার বজঘে, িের এোকার বজঘে, কৃনষটি ব্যবহৃি রাসায়নিক বজঘে, টি  

 াি টথটক টচায়াটিা টিে, েবণাক্তিা বৃনদ্ধ ও আটস ঘনিক। এসব দূষটণর নবষয় বেটরর পর বের কা ঘকর টকাি পদটক্ষপ গ্রিি িা করার 

কারটণ আমাটদর িদীগুটোর পানির মাি মারাত্মক ক্ষনিগ্রস্ত িটয়টে। টদটশর িদীগুটোর পানি দূষটণর মাত্রা শীি কাটে সবটচট ়ে টবনশ 

টদখা  ায়। বষ ঘা টম সুটম পানির মাি নকছুো উন্ননি িটেও িা মাি সম্মি িয় িা। টদটশর নশিায়ি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুেিা, িারায়ণেঞ্জ, 

োজীপুর, িরনসংদী ও কুনমোর মটিা গুটিকটয়ক এোকায় সীমাবদ্ধ। টস কারটণ এসব এোকার িদীগুটোর পানি টবনশ দূষটণর নশকার 

িটে। নবটশষ কটর ঢাকার প্রধাি দুটি িদী বুনেেঙ্গা ও তুরাে িীটর অবনস্থি নবনভন্ন নশি  কেকারখািার বটজঘের কারটণ এ িদী দুটির 

পানি মারাত্মক দূষটণর নশকার িটে। এ িদী দুটির পানি এখি আর ব্যবিার উপট ােী িয়। 

অটিক টক্ষটত্র টদখা  ায় িদ ঘমার টিাংরা পানি ও িেরীর কঠিি বটজঘের চূোন্ত েন্তটব্য পনরিি িয় িদী। টদটশর ৬৪ টি টজোর  

মটধ্য ৬০ টজোর এক োখ ২৬ িাজার ১৩৪ বে ঘনকটোনমোর এোকার খাবার পানি আটস ঘনিক দূষটণর নশকার। নবনভন্ন ধরটির নশি ও 

বানণনজেক খাটি টেকসই উপাটয় ভূেভঘস্থ পানির ব্যবিার নিনিি িা িওয়ায় টদটশর পানি নিরাপত্তা খাটি মারাত্মক হুমনক সৃনে িটে। 

চর,িাওর,পািানে ও উপকূেীয় অঞ্চটে তুেিামূেকভাটব নিম্নমাটির পানি সরবরাি, স্যানিটেশি ও পনরেন্নিা পনরটসবা নবরাজমাি। 

নবটশষ কটর উপকূেীয় এোকায় এ সমস্যা সবটচটয় টবনশ প্রকে।দুে ঘম এোকায় পানি সরবরাি ও স্যানিটেশি নিনিি করটণর জািীয় 

টক শে  ২০১১ অনু ায়ী, পািানে অঞ্চটের পর উপকূেীয় এোকায় নিিীয় সটব ঘাি সংখ্যক দুে ঘম ইউনিয়ি অবনস্থি। জেবায়ু পনরবিঘটির 

প্রভাটব সৃে সমুদ্রপৃটষ্ঠর উিিা বৃনদ্ধ ও েবণাক্তিার কারটণ উপকূেীয় এোকা মারাত্মক ভঙ্গুরিার নশকার। ভূেভঘস্থ পানিটি েবিাক্তিা 

বৃনদ্ধ এ সব এোকার দনরদ্র জিটোষ্ঠীর জন্য বােনি দুটভ ঘাটের কারণ নিটসটব নবটবনচি িটে। টদটশর দনক্ষণ - পনিম উপকূেীয় এোকার 

প্রায় ২৫ োখ মানুষ নবশুদ্ধ খাবার পানির চরম সংকটে ভুেটেি। ২০৫০ সাে িাোদ ঐ অঞ্চটের ৫২ োখ দনরদ্র ও ৩২ োখ চরম দানরদ্রে 

পানি সংকটের সমু্মখীি িটব।উপকূেীয় অঞ্চটের  নবশাে জিটোষ্ঠী িাটদর এোকার েবিাক্ত পানি ব্যবিার উপট ােী িা িওয়ায় িারা 

নবনভন্ন অরনক্ষি স্বাধুপানির উৎস ট মি পুকুটরর পানি ব্যবিার কটর থাটক। এটিকটর ঐ এোকার জিটোষ্ঠী  মারাত্মক স্বাস্থেঝৌঁনকর 

সমু্মখীি িটে। পানিটি েবণাক্তিা বৃনদ্ধর কারটণ সুন্দরবি এোকার স্কুে গুটোটি নকটশারী নশক্ষাথীটদর উপনস্থনির িার কটম  াটে। 

কারণ এ সব নকটশারী নশক্ষাথীটদর দীে ঘ পথ পানে নদটয় পনরবাটরর জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রি করটি িয়। 

বাংোটদটশর বাস্তবিায় উপকূেীয় এোকার ন্যায় পািানে এোকা,িাওর অঞ্চে, চর অঞ্চে ও বনস্তবাসীর জন্য নিরাপদ পানি 

সরবরাি ও স্বাস্থে সম্মি স্যানিটেশি ব্যবস্িা নিনিি করা সব সময়ই একো বটো চেটেঞ্জ।আমাটদর টদটশর টবনশর ভাে বনস্তই নিচু  
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ভূনমটি অবনস্থি িওয়ায় টসখািকার জিেণ জোবদ্ধিা ও প্রাকৃনিক দুট ঘাটের নশকার। অপ ঘাপ্ত স্যানিটেশি ব্যবস্িা পাশাপানশ 

স্বাধুপানির সংকে ও খাবার পানির সমস্যা বনস্তবাসীসি চর অঞ্চে, িাওে অঞ্চে ও পািানে অঞ্চটের মানুটষর জন্য সব সময় একটি 

বটো ইসুে।এসব এোকার জিটোষ্ঠীর স্বাস্থে ঝৌঁনক অন্য ট টকাটিা এোকার মানুটষর টথটক টবনশ। এসব এোকায় পানি বানিি টরাে 

নবটশষ কটর ডায়নরয়া, আমাশটয়র মটিা টরাে এবং ম্যাটেনরয়া ও টডঙ্গুর মটিা মশাবানিি টরাে টবনশ টদখা  ায়। দুব ঘে বজঘে ব্যবস্িাপিা 

ও দুনষি জোশয় পনরটবটশর সটঙ্গ সংনিে মারাত্মক স্বাস্থেঝৌঁনক সৃনে করটি পাটর। 

সরকার ২০৩০ সাটের মটধ্য গ্রাম ও শির এোকার সব মানুটষর জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাটির অঙ্গীকারবদ্ধ। 

ইনিমটধ্যই টদটশর শিকরা  ৯৮.৩ শিাংশ জিেিটক নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্িা করা িটয়টে। শহুটর মানুটষর জন্য শিভাে এবং 

গ্রাটমর মানুটষর জন্য শিকরা ৯০ শিাংশ স্বাস্থেসম্মি পায়খািা ব্যবিার নিনিটি অঙ্গীকারবদ্ধ। ইনিমটধ্যই টদটশর শিকরা ৮১.৫ 

শিাংশ মানুটষর জন্য  স্বাস্থ সম্মি পায়খািা ব্যবিার নিনিি করা িটয়টে। এসনডনজ'র এ েক্ষে মাত্রাটি  ২০৩০ এর আটেই বাস্তবায়ি 

সম্ভব িটব মটম ঘ আশা করা  ায়। 

টদশ স্বাধীটির পর টথটকই িািা োি প্রনিোটির মটধ্যই এনেটয়  াটে বাংোটদশ। িটব এক যুে আটের বাংোটদশ আর 

আজটকর  বাংোটদশ এক িয়।আজটকর বাংোটদশ  সকে সমস্যাটক সফেভাটব সমাধাি কটর দুব ঘার েনিটি এনেটয় চো আপার 

সম্ভাবিার এক বাংোটদশ। ২০৪১ এর উন্নি বাংোটদটশর েটক্ষে এনেটয় চো বাংোটদশ। 
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