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েপেত যারা শিkশালী তােদর uপর চাপ সৃি

কির। িহuময্ান রাiটস oয়াচ eকিট িনরেপk,

আnজর্ািতক সংগঠন যা মানুেষর সmানেক িনি ত করার eবং সবার জনয্ মানবািধকােরর
uেdশয্েক agসর করার eক সেতজ o সিkয় আেnালেনর aংশ িহসােব কাজ কের।
িহuময্ান রাiটস oয়াচ eকিট আnজর্ািতক সংগঠন যার কমর্ীগণ 40 িটরo েবিশ েদেশ আেছন eবং
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aয্াে লস, মেsা, নাiেরািব, িনuiয়কর্ , পয্ািরস, সান ািnসেকা, িসডিন, েটািকেয়া, টেরেnা,
িটuিনস, oয়ািশংটন িডিস eবং জুিরেখ eিটর দফতর আেছ।
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সারমমর্
খবর তার stী, দুi েছেল eবং েমেয়সহ বাংলােদেশর েকেnd eকিট gােম aবsান কের। মািটর েমেঝ,
কি র েদয়াল eবং িটেনর ছােদর েছাট eকিট ঘর তােদর। িনেজর জিম েকনার সামথর্য্ েনi, তাi
খবর ধনী pিতেবশীর জিম চাষ eবং েসখান েথেক sl মুনাফা aজর্ন কের জীিবকা িনবর্াহ কের।
িহuময্ান রাiটস oয়ােচর সােথ কথা বলার আেগ, েস িনকটবতর্ী মাঠ েথেক তার eকিট মাt গ র
জনয্ ঘাস িনেয় িফরিছল। তার েরাগা, eবং েপিশসবর্s েদহ মধয্ােhর pখর সূেযর্র তােপ পির েমর
জনয্ দরদর কের ঘামিছল।
মেধয্ িতিরেশর, খবর সmpিত তার বুেক eবং পােয়র পাতায় েছাপ েছাপ দাগ লkয্ কেরেছ। িতনবছর
আেগ তার মা eবং eর eকবছর পর তার বাবা মারা যায়, তােদর দুজেনেরi শরীের eকi ধরেনর
দােগর সুs

িচh িছল।

খবর ei দােগর কারন িহেসেব িনকটবতর্ী নলkেপর আেসর্িনকযুk পািনর জনয্ বেল সেnহ করেছ
দায়ী কের, eকটা েছাট বয্ােসর পাiপ মািটর গভীের গতর্ কের ঢু িকেয় হাত পােmর সাহােযয্ পািন
uেtালন করা হয়। ব বছর আেগ, যখন সরকািরভােব নলkেপর পািন পরীkা করা হয়, তারা
বেলিছল পািনেত "আেসর্িনেকর পিরমাণ 250 [মাiেkাgাম/িলটার]" eর কাছাকািছ। aনয্ েকানo
uপায় না থাকায়, পুেরা পিরবার ei দূিষত kপ েথেক পািন েখেত বাধয্। যিদo েস জােন তার aথর্:
"[e পািন] আমােদর মৃতুয্র কারন হেত পাের।"
আেসর্িনক িমি ত পািন বণর্হীন, sাদহীন eবং গnহীন। icাকৃ ত aথবা aসাবধানতাবশত ucমাtায়
ঁ ু িন, েকামা, দেরাগ eমনিক মৃতুয্o হেত পাের। slমাtায় আেসর্িনেকর সংsশর্o
আেসর্িনক সংsেশর্ িখচ
sােsয্র জনয্

তর পিরণাম বহন কের আেন, যিদo তা ঘটেত ব বছর েলেগ পায়। tেক গাঢ়

eবং/aথবা হাlা দাগ eবং হােতর তালু eবং পােয়র তলার aংশিবেশষ শk হেয় যাoয়া pায়i
দীঘর্sায়ী সংsেশর্র pথম লkণীয় uপসগর্ , িকn eমতাবsায় মৃতুয্র pধান কারন হেc কয্াnার,
ফু সফু েসর aসুখ eবং

দেরাগ।

খবর িহuময্ান রাiটস oয়াচেক জািনেয়েছ েয ব

বছর আেগ নলkপ পরীkা করার পর সরকােরর

পk েথেক েকu আেসন িন। েবশীরভাগ বয্িkমািলকানাধীন নলkপo দূষণযুk eবং gােমর e aংেশ
েকােনা সরকাির নলkপ েনi। আেসর্িনক দূষেণর কারেন udূ ত

তর sাsয্গত সমসয্া সmেকর্

aবিহত করার জনয্ েস কখনo েকােনা সরকাির ডাkার aথবা sাsয্কমর্ী েদেখিন।

1

িহuময্ান রাiটস oয়াচ | eিpল 2016

uপায়াnর না েদেখ, খবর eবং তার পিরবার আেসর্িনক eিড়েয় চলার সেবর্াc pেচ া কের। বষর্াকােল
তােদর িটেনর ছাদ বয্বহার কের খবর বৃি র পািন সংgহ কের। িকn বষর্া ঋতু েশষ হয় েগেল,
ঘেরর aনয্তম পািন সংgেহর পাt- eকিট সাদা ধাতব বালিত eবং eকিট মািটর জালা, মাt eক
সpােহর বা থুব েবশী হেল দুi সpােহর পািন সংgহ কের। তারপর, ধীের ধীের মৃতুয্র িদেক িনেয়
যােc েজেনo তারা আবার নলkেপর দূষণযুk পািন পােন eবং িনতয্pেয়াজনীয় কােজ বয্বহার করেত
বাধয্ হয়।
***
বাংলােদেশর ভূ গভর্ s জেল pাকৃ িতকভােব আেসর্িনক পাoয়া যায়। িকn বাংলােদেশর gামীণ দিরd
মানুষেদর a েল খাবার পািনেত আেসর্িনক দূষেণর ভয়াবহতা eক িবপযর্য় যা মানুষ ৈতরী কেরেছ
eবং বজায় েরেখেছ।
বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকা aথবা aনয্ েকােনা বড় শহের খাবার পািনেক আেসর্িনক দূিষত কের না,
কারন খাবার পািন িহেসেব uc মানসmn জলাধােরর পািন aথবা পিরেশািধত পািন পাiেপর মাধয্েম
সমg শহের িবতরণ করা হয়।
বরং আেসর্িনেকর pভাব লkয্ করা যায় বাংলােদেশর gামা েল েযখােন হাত পােmর সাহােযয্ েবিশরভাগ
েkেti aগভীর নলkপ েথেক পািন uেtালন করা হয়। সমg েদশবয্াপী aগভীর নলkেপর সংখয্া
uেlখ করা হেয়েছ eক েকািট, যিদo তা খসড়া গণনা।
সরকার eবং আnজর্ািতক দাতােগা ী, ব

বছর আেগ uপেরর sেরর পািনেত জীবাণু dারা সৃ

েরাগ

eবং মৃতুয্ pিতেরােধর জনয্ dত হাের নলkপ খনেন uৎসািহত কেরিছল। নbi দশেকর pথমিদেক,
e pচােরর সমেয় বাংলােদেশর ভূ গভর্ s পািনেত, িবেশষ কের েকndীয় eবং দিkণ aংেশ কতখািন
আেসর্িনক আেছ তা aজানা িছল। ei pচাের uৎসািহত হেয় gােমর মানুষ সরকািরভােব eবং দাতা
েগা ীর মাধয্েম, aথবা িনজ uেদয্ােগ নলkপ sাপনা

কের।

বতর্ মােন, eক গেবষণায় েদখা েগেছ েয, pিত বছর বাংলােদেশ আেসর্িনক-জিনত েরােগ মৃতুয্বরণ
কের pায় 43,000 মানুষ। েলখেকরা eিট গণনা করেছন েয, সংsেশর্র aবসােনর pিkয়ার uপর
িনভর্ র কের, 2000 েথেক 2030 সাল নাগাদ জn েনয়া 9 েকািট িশ র মেধয্ 10-50 লk িশ
মৃতুয্বরণ করেব আেসর্িনক যুk খাবার পািন পান করার দ ন।
বাংলােদেশর pিত িলটার পািনেত আদশর্50 মাiেkাgাম আেসর্িনেকর মাtা বজায় রােখ। যিদo,খাবার
পািনেত 10 েথেক 50 মাiেkাgােমর মেধয্ আেসর্িনক-সংsেশর্র কারেণ িবেবিচত েরাগ eবং মৃতুয্র
pমাণ িদন েক িদন বাড়েছ।
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e pিতেবদন ৈতির করা হেয়েছ বাংলােদেশর পাঁচিট gােমর sানিভিtক কােযর্র তেথয্র uপর িভিt
কের; সবর্েমাট 134 িট সাkাতকার, যার anগর্ত আেসর্িনক-জিনত sাsয্ সমসয্ায় আkাn বেল ধারণা
করা হেয়েছ eমন মানুষজন, পািন েকেndর সরকাির তttাবধায়ক, eর পাশাপািশ সরকাির কমর্চারী
eবং েবসরকারী সংগঠেনর (eনিজoর) কমর্ী ; েসiসােথ 2006 েথেক 2012 (সরকাির পািন েকেndর
আনুমািনক 85 শতাংশ ei সমেয়র মেধয্ sািপত হেয়েছ বেল আiনতঃ পিরগিণত।) পযর্n sািপত
আনুমািনক 125,000 লk পািন েকেndর িবে ষণ।
েদখা েগেছ েয, বাংলােদেশর gাম a েল খাবার পািনজিনত আেসর্িনক-দূষেণর pিতেরােধ সরকাির
pেচ া বয্থর্ হেয় পড়েছ পিরবেতর্ , েযসব eলাকায় আেসর্িনক-দূষেণর সmাবনা aেপkাকৃ ত কম eলাকা
eবং েযখােন পািনর মান aেপkাকৃ ত ভােলা েসসব a েল সরকার বয্াপক পিরমােণ সmদ বয্য়
করেছ। করা হেয়েছ েয, েযসব eলাকায় সবেথেক pেয়াজন েসখােন আেসর্িনক িনরসেনর িবকl িল
লkয্মাtা িহসােব ধের সরকােরর আরo ভাল কাজ করা uিচত বেল সরকাির িরেপােটর্ uেlখ করা
সেto, সরকার তা করেত চূ ড়াnভােব বয্থর্। িহuময্ান রাiটস oয়াচ ei মেনাভােবর িবষেয় িচিঠর
মাধয্েম সরকােরর কােছ কারণ জানেত েচেয়েছ , িকn pকােশর সময় পযর্n সরকারপk েথেক েকােনা
utর আেসিন।
আরo েদখা েগেছ েয, সরকারী পািন েকnd sাপেনর aেনক আেগ, রাজনীিতিবদরা pায়i িনেজেদর
সমথর্ক o েজাট িলর মেধয্ জীবন রkাকারী সরকারী uপকরণ েলা িবতরেণর মাধয্েম সরকার dারা
sািপত নতু ন kেপর (kয়া) বরােdর pিkয়া বয্াহত করেছ। anত eকিট সাmpিতক সরকারী pকেl,
সরকাির নীিতেত, 50 শতাংশ নতু ন পািন েকnd sাপেন সাংসদেদর pভােবর কথা sীকার করা হেয়েছ।
আেসর্িনক িনরসন pকেl যথাযথ পযর্েবkণ o মান িনয়ntেণর aভাব লkয্ করা েগেছ। খুবi al
িকn

tপূণর্ কেয়কিট েkেt, সরকার-sািপত পািন েকেnd েলােত আেসর্িনেকর dারা দূষেণর মাtা

জাতীয় মাtার েচেয় েবশী । িহuময্ান রাiটস oয়াচ eকিট gাম পযর্েবkণ কেরিছল েযখােন gামবাসীরা
খাবার পািন িহেসেব সরকার-sািপত আেসর্িনক যুk kেপর পািন পান কের। িহuময্ান রাiটস oয়ােচর
িবে ষণ aনুযায়ী, 2006 েথেক 2012 সাল পযর্n (aিধকাংশ সরকারী পািন েকnt ei সমেয়র মেধয্
sািপত হেয়েছ বেল আiনতঃ পিরগিণত।) সরকার-sািপত 125,000 িট পািন েকnd sািপত হেয়েছ,
যারমেধয্ 5 শতাংেশ আেসর্িনক-দূষেণর মাtা বাংলােদেশর আদশর্ মাtার েবিশ হoয়ার ফেল দূিষত হেয়
েগেছ।
েযসব eলাকায় আেসর্িনক দূষেণর ঝুঁ িক েবিশ েসখােন হsেkপ করার জনয্ যুিkস ত পদেkপ gহেণ
pযুিkগত সমসয্ার েমাকািবলা করেত (েযখােন সমসয্া িবদয্মান), আেসর্িনক-িনরসেন pকl িলর
ণগত মান িনয়ntণ করেত, সরকােরর বয্থর্তা,যার সােথ সমি ত রাজনীিতিবেদর সমথর্কেদর মেধয্
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বয্াপকহাের িনরাপদ পািনর যnt িবতরণ; িনরাপদ পািন, সুsােsয্র জনয্ মানুেষর aিধকারেক eবং
সেবর্াপির জীবেনর aিধকারেক ল ন কের।
ব

দশক আেগ, েকােনা নলkেপর পািনর জনয্ সতকর্ তামূলক রাসায়িনক িবপদ পরীkা ছাড়াi, েযমন

আেসর্িনক পরীkা, সরকার eবং আnজর্ািতক দাতােগা ী বাংলােদেশরর gামা েলর মানুষেক নলkেপর
পািন পােন uৎসািহত কেরিছল, । যিদo ei চলমান সংsশর্েক eকi েনoয়া uিচত হেব না। বরং
e হল েয unয়ন ঘেটেছ তার েkেt রাজৈনিতক আt-pসাদ বা িনেজর িপঠচাপড়ািন, জীবন রkাকারী
িবকl পdিত ব েনর েkেt রাজৈনিতক pভাব, eবং eবং pকেlর িনবর্াহেনর o

ণগত মান

িনয়ntেণর aভােবর ফল িত।

দূষণ েমাকািবলা
gামীণ a েল পািন সরবরােহ আেসর্িনক -দূষেণর বয্াপকতা pকাশ পায় 90 দশেকর মাঝামািঝ।
1999 েথেক 2006 সাল পযর্n, সরকার, আnজর্ািতক দাতা েগা ী o েবসরকাির সংsা(eনিজo)
বাংলােদেশর ভূ গভর্ s জেল আেসর্িনক-দূষণ pশমেন eক েযৗথ uেদয্ােগর তtাবধান কেরেছ। েদশবয্াপী
50 লk নলkপ সর াম dারা পরীkা করা হেয়েছ eবং তার ফলাফল মািলকেদর জানােনা হেয়েছ।
যিদo িব

sাsয্ সংsা (ডাবিলueiচo), খাবার পািনেত আেসর্িনেকর 10 মাiেkাgাম/ িলটােরর

শতর্ াধীন িনেদর্ িশকা মান িsর কেরেছ।, েস তু লনায় বাংলােদেশর আদশর্মান aেনক েবশী েশাষেণর
aনুমিত েদয় -50 মাiেkাgাম/িলটার- eবং পাm েলা লাল aথবা সবুজ রং করা হেয়েছ আেসর্িনেকর
পিরমাণ ei মােনর েচেয় েবশী (লাল) aথবা কম (সবুজ) eর িভিtেত। পরবতর্ী গেবষণায় েদখা
েগেছ েয, মানুষ খাবার পািনর জনয্ সবুজ রং eর kপ বয্বহার করেত

কেরেছ যখন েস িল

দূষেণর aেপkাকৃ ত কাছাকািছ িছল।
সরকার, আnজর্ািতক দাতােগা ী eবং eনিজo েলা আনুমািনক 100,000 িনরাপদ পািনর যnt sাপন
কেরেছ - েবশীরভাগi গভীর নলkপ, যা unতমােনর ভূ গভর্ s পািন পযর্n েপৗঁছােব। 2004 সােল,
বাংলােদশo আেসর্িনক িনরসন eবং তার সহেযাগী বাsবায়ন পিরকlনার জনয্ জাতীয় নীিত gহণ
কেরেছ। নতু ন সরকাির পািন েকnd বরােdর সময় দিরd জনেগা ীেক pাধানয্ েদoয়ার জনয্ 2005
সােল “দিরd agািধকার নীিত" gহণ করা হেয়েছ।

kীয়মান pেচ া
2006 সাল েথেক ei প pেচ ার

sজনpীিত eবং aবেহলা

t hাস হেয়েছ।
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gামsের সরকািরভােব kেপর পািন পরীkা o ফলাফল পযর্েবkণ aতয্n কম বা eেকবাের েনi বলেলi
চেল, িকছু মানুষ মেন কেরন ei সমসয্ার aেনকখািন সমাধান হেয় েগেছ। aিধকাংশ agগিত
পযর্ােলাচনায় সরকার, আnজর্ািতক দাতােগা ী eবং eনিজo dারা sািপত িনরাপদ খাবার পািন যেntর
সংখয্া uেlখ করা হেয়েছ, তারপর ei সংখয্ােক িবিভn পািন েকেndর চূ ড়াn বয্বহারকারীর eকটা
আনুমািনক সংখয্া dারা

ন করা হেয়েছ। eiভােব গননার মাধয্েম, বাংলােদেশ খাবার পািনেত

আেসর্িনক দূষণ pিতেরােধর aথর্ লk লk মানুষ িনরাপদ পানীয় যেntর আoতাভু k”।
agগিতর সীমা পিরমােপর eকিট aিধকতর pতয্k uপায় হল gামsের পািন পরীkা করা। 2000
েথেক 2006 সাল পযর্n জাতীয় নলkপ বাছাiেয় েদখা েগেছ েয েদশবয্াপী আনুমািনক 20 শতাংশ
নলkপ, 2 েকািট মানুষ aথবা েমাট জনসংখয্ার 14 শতাংশ মানুেষর পািনর চািহদা পূরণ কের,
যােত আেসর্িনেকর পিরমাণ 50 মাiেkাgাম/িলটার eর েচেয় েবশী।
2013 সােল, েদশবয্াপী খাবার পািনর

ণা ণ সmিকর্ ত eক গেবষণায় eকi ফলাফল পাoয়া যায়।

যিদ e গেবষণায় নলkেপর পািন নয় বরং েলাকজেনর বািড় েথেক বয্বহারকালীন খাবার পািনর
নমুনা পিরমাপ করা হেয়েছ, েদখা েগেছ েয, 12.4 শতাংশ পািনর নমুনা বাংলােদেশর মান ছািড়েয়
েগেছ, েয হার আনুমািনক 2 েকািট মানুষেক সংsশর্ বা আkাn করার সমান।
েযসব পিরবার িনজ uেদয্ােগ সুলভ মূেলয্ aগভীর নলkপ sাপন কেরেছ েস িলর দূিষত হবার
সmাবনা েবশী eবং সরকােরর িনরাপদ পািন েকেndর সংখয্ার তু লনায় aেনক েবশী। েবশীর ভাগ
পুরেনা নলkপ েলা aপরীিkত eবং েস েলা দূষণযুk িকনা তা িনেয় gামবাসী িdধািnত। ব েkেt
তারা আর পেরায়া কেরনা। আেসর্িনেকর ভয়াবহতা সmেকর্ জনসেচতনতামূলক pচার ব

আেগi বn

হেয় েগেছ। সরকােরর kেপর পািন পরীkার pিkয়া - যা, gামবাসীেদর পািনর নমুনা েজলা শহের
সরকাির দফতের িনেয় আসার uপর িনভর্ র কের - তা নােমমাt কাযর্কর।

sােsয্র uপর pভাব uেপিkত
বাংলােদেশের sাsয্ বয্বsায়, aতীেত eবং বতর্ মােন জনগেণর sােsয্র uপর আেসর্িনেকর সংsেশর্র
pভাব চরমভােব uেপিkত। ei pিতেবদেনর গেবষণা করার সময় , িহuময্ান রাiটস oয়াচেক
বারবার বলা হেয়েছ েয সmpিত সরকারী ডাkার aথবা sাsয্কমর্ী gােম আেসর্িনক পরীkা কের িন।
যিদ েকােনা েরাগী আেসর্িনক সমসয্ার লkণ িনেয় gােমর sাsয্ িkিনেক যায়, তােদর জনয্ িকছু যােব
না বলা হয় । তারা যিদ েকােনা িনকটবতর্ী sাsয্ ভবেন যায়, তাহেল তারা িচিকৎসা িহসােব েয
মািlিভটািমন eবং মলম েপত েস িলo আর েনi বেল তােদর জানােনা হয়।
সরকােরর কােছ েরাগীেদর eকটা জাতীয় তািলকা থােক, যােত tেকর kেতর মাধয্েম তােদর
pাথিমকভােব শনাk করা যায়। িকn আেসর্িনেকর সংsেশর্ আসা িবশাল জনেগা ীর (দীঘর্কালবয্পী
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সেবর্াc সংsেশর্ থাকা জনেগা ীরo) tেক kত dারা আkাn হয়না বরং তারা aনয্ েরােগর ঝুঁ িকেত
থােক। আেসর্িনক-জিনত েরােগ মৃতুয্র pধান কারন হেc কয্াnার (tক, যকৃ ত, িকডিন, মুtথিল
eবং ফু সফু স),

দেরাগ eবং ফু সফু েসর েরাগ।

আেসর্িনক-জিনত েরােগ বাংলােদেশর gামীণ জনসংখয্ার মৃতুয্ eবং েরােগর িহসাব করার েkেt aেনক
aিন য়তার আেছ, যার anগর্ত েকােনা বয্িkর আেসর্িনেকর সংsেশর্ আসার সময়কােল িবিভnতা
eবং িবিভn েরােগর িবিভn সমেয় বিহঃpকাশ। eত aিন য়তা সেtto, aনুমান করা যায় েয,
আেসর্িনেকর কারেন বাংলােদেশ েকািট েকািট মানুেষর aকাল মৃতুয্ ঘটেব।
eমনিক যখন মারাtক নয়, তখনo েকািট েকািট বাংলােদিশ আেসর্িনেকর কারেন

দেরাগ, কয্াnার,

ফু সফু েসর েরাগ eবং aনয্ানয্ aসুsতা যা আেসর্িনক সংsেশর্র সােথ সmিকর্ ত েযমন ব মূt, uc
রkচাপ eবং যkা eসব িনেয় েবঁেচ থাকেব আেছi। িশ রা aপিরপূণর্ মানিসক িবকােশর dারা
kিতgs হেব।
sানীয়

সরকােরর

মntণালয়

o

gামীণ

unয়ন

o

সমবােয়র

aধীেন

জনsাsয্

iি িনয়ািরং

িবভাগ(িডিপeiচi) gামবাসীেদর মেধয্ িনরাপদ পািন সরবরােহর pেচ া িনেয়েছ । িকছু gােম,
সরকারী গভীর নলkপ েলা কাযর্কর eবং সুলভ যা হাজােরা মানুেষর জনয্ pচু র পিরমােণ জীবন
রkাকারী পািন সরবরাহ কের।

আেসর্ িনক দূষণ pিতেরােধ বয্থর্ তা
ei pিতেবদেন েদখােনা হেয়েছ েয, জাতীয় sের, েযসব eলাকায় আেসর্িনক-দূষেণর সmাবনা aেপkাকৃ ত
কম eলাকা eবং েযখােন পািনর মান aেপkাকৃ ত ভােলা েসসব a েল সরকার বয্াপক পিরমােণ
সmদ বয্য় করেছ।
েবশীর ভাগ েkেt, gামsের aবsা আেগর েচেয় eকটু ভােলা।
িহuময্ান রাiটস oয়াচ পাঁচিট gােম েয 56 িট সরকারী পািন েকnd িচিhত কেরেছ, তারমেধয্ 23
িট কাযর্কর eবং সুলভ। 18 িট aকাযর্কর (তাi বয্বহারেযাগয্ নয়) eবং 15 িট কাযর্কর িকn
জনসাধারেণর েkেt িনয়িntত। খুবi al িকn

tপূণর্ েkেt েদখা েগেছ েয, সরকার-sািপত পািন

েকেnd েলােত আেসর্িনেকর মাtা বাংলােদেশর জাতীয় মােনর েচেয় েবশী িছল।
িকছু eলাকায় িনরাপদ পািন যnt sাপেন িনঃসেnেহ pযুিkগত বাধা আেছ, আেসর্িনক মুk জলাধােরর
uপের শk পাথেরর sর eর মেধয্ aনয্তম। িকn gাম a েল, eipকার ভূ -tািtক বা পািনসংkাn
সমসয্া েমাকািবলা করার েকােনা uেদয্াগ েদখা যায়িন। বsতপেk, েযসব eলাকায় pযুিkগত বাধা
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আেছ, েসখােন িকছু সংখয্ক সরকারী eবং েবসরকারী(eনিজo) পািন েকnd িনরাপদ িবকেlর বয্বsা
কেরেছ, যা pমাণ কের েয নয্াযয্ pয়ােসর dারা eসব eলাকায় আেসর্িনক সমসয্া িনরসেন aেনক
িকছু করার আেছ।

pেয়াজনীয় পদেkপ
বাংলােদশ, জাতীয় সংেঘ (iuনাiেটড নয্াশেন) িনরাপদ পািনর aিধকারেক eকিট aনয্তম
মানবািধকার িহেসেব sীকৃ িত িদেত আnজর্ািতক pচারেক েনতৃ t িদেয়েছ। িকn জাতীয় পযর্ােয়, সরকার
eবং আnজর্ািতক দাতােগা ী িনরাপদ পািনর aিধকার pিত া করার েচ া কেরেছ 2006 সাল পযর্n।
তারজেনয্ দরকার ঝুঁ িকপূণর্ eলাকা শনাk করা। রাজৈনিতক েনতােদর pভাব েথেক মুk কের নতু ন
পািন েকnd বরাd করা। দূিষত পািন েকেndর জনেগা ীর জনয্ যথাযথ পিরকlনা gহণ করা। আরo
দরকার, িবশাল পিরসের সব kপ eবং বািkগত aগভীর নলkপ পরীkা করা।
বাংলােদেশ পlী eলাকার জনসাধারেণর সুsােsয্র aিধকার িনি তকরেণর পূবর্শতর্ হেc আেসর্িনকসমসয্াজিনত েরাগীর জনয্ নূয্নতম sাsয্ েসবা। gামবাংলার জনসাধারেণর জনয্ েদেশর িবিভneলাকায়
sাsয্ িkিনক রেয়েছ, িকn েসখােন আেসর্িনক- জিনত েরােগর েকােনা িচিকৎসা েদয়া হয়না। সরকােরর
uিচত uপেজলা sাsয্ েকnd েলার িচিকৎসা েসবা unত o েজারদার করা eবং েজলা হাসপাতাল েলার
েরাগ িনণর্য়, িচিকৎসা, েসবা o ধারণ kমতা বৃিd করা যােত িবপুল সংখয্ক আেসর্িনক আkাn
েরাগীর িচিকৎসা েদয়া যায়, যােদর হয়ত েকােনা দৃশয্মান লkণ েযমনঃ tেকর kত েনi।
বাংলােদেশর িdপাি র্ক eবং ব পাি র্ক দাতােগা ীেদর eখনi uেদয্াগ িনেত হেব। বাংলােদেশ আেসর্িনক
সমসয্া িনরসেন aিবলেm eকিট সমিnত জাতীয় নীিতমালা gহণ করেত হেব।
িকn e িরেপােটর্ েদখা েগেছ েয, তারজনয্ aথর্ বরাd বৃিd করেত হেব।
iuিনেসফ eবং িব

বয্া

বতর্ মান সরকােরর িনরাপদ পািন েকnd sাপন pকেlর দুিট aনয্তম

aথর্দাতা। 2007 েথেক 2012 সাল পযর্n iuিনেসফ বাংলােদশ সরকারেক aথর্ েযাগান িদেয় আসেছ
েযখােন িনরাপদ পািন েকnd sাপেনর কথা িছল, যিদo (iuিনেসেফর মেত) "[pাথিমকভােব] পািনর
নমুনা সংgহ o পরীkা করার pিkয়া sc o সৎ" িছলনা। পরবতর্ীকােল, 2012 eবং 2013 সােল
পনরায় পরীkা কের পাoয়া যায় েয, 1,733 িট kেপ (20,597 kেপর মেধয্) আেসর্িনেকর মাtা
জাতীয় মাtার েচেয় েবশী িছল। iuিনেসফ eেক eেক 1,733 দূিষত kপ েলা পুনরায় সংেশাধন eবং
sাপন কের।
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iuিনেসফ, 2006 েথেক 2012 পযর্n িডিপeiচ dারা sািপত আনুমািনক 125,000 kেপর পািন
পরীkার জনয্o সমথর্ন িদেয়িছল, ei পরীkা dারা েস সময় sািপত pায় 85 শতাংশ সরকারী পািন
েকেndর পািন পরীkা করা সmবপর হেয়িছল। e পরীkার ফলাফল িহেসেব েদখা েগেছ েয, আরo
5000 eর মত kেপ আেসর্িনেকর মাtা জাতীয় মাtা েথেক েবশী িছল। iuিনেসফ eবং িব

বয্া

eর সােথ েযাগােযাগ করেল যাবা যায় েয, ei kপ েলা লাল রং করা িছল। িহuময্ান রাiটস
oয়ােচর েকান ধারনা িছল না েয, সরকার e kপ েলা পিরবতর্ ন aথবা পুনরsািপত কেরিছল।
িহuময্ান রাiটস oয়ােচর কােছ েকানo তথয্ েনi যা pমাণ কের েয, িব

বয্াংেকর বাংলােদশ পািন

বরাd pকেlর (2004- 2010) সহায়তায় sািপত নলkপ েলা দূিষত। যিদo বয্াে র সহায়তায়
sািপত পািন েকnd েলা, 125000 িট পািন েকেndর anভুর্ k যা িডিপeiচ dারা পিরিkত - যারমেধয্
5 শতাংশ দূিষত পাoয়া েগেছ। িহuময্ান রাiটস oয়াচ িব াস কের েয, িব

বয্াে র পু ানুপু ভােব

তদn করা uিচত - তােদর আিথর্ক সহায়তায় sািপত পািন েকnd েলা দূিষত িকনা, eবং দূিষত
পাoয়া েগেল তা পিরেশাধন eবং পুনরsাপন করা uিচত।
িহuময্ান রাiটস oয়াচ িব াস কের েয, িব

বয্াে র পু ানুপু ভােব dত তদn করা uিচত -

তােদর আিথর্ক সহায়তায় sািপত পািন েকnd েলা দূিষত িকনা, eবং দূিষত পাoয়া েগেল েসi kপ িল
পুনঃpিতি ত aথবা পিরবিতর্ ত করেত হেব। িহuময্ান রাiটস oয়ােচর সােথ পt েযাগােযােগ, িব
বয্াংেকর েদশীয় িডেরkর িলেখেছন েয বয্াংেকর সহায়তায় sািপত েকােনা kপ দূিষত িকনা তা
পযর্ােলাচনা করার pেয়াজনীয়তার সােথ বয্াংক eকমত eবং পযর্ােলাচনার পদেkপ gহেণর জনয্ পdিতর
কথা বতর্ মােন eিট িবেবচনা করেছ।
সরকােরর িনরাপদ পািন েকnd pকেlর সকল আnজর্ািতক দাতােগা ীর pকl পযর্েবkণ o সেচতনতা
বৃিd করা pেয়াজন। বাsিবক aেথর্, িক ৈতির করা হেয়েছ তার dারা সাফলয্ িনধর্ারণ না কের, বরং
e pকl কত মানুেষর িনরাপদ পািনর aিধকার িনি ত কেরেছ, তার uপর িনভর্ র করা uিচত।
iuিনেসফ eবং িব

বয্া

িহuময্ান রাiটস oয়াচেক জািনেয়েছ েয, তারা চলমান pকl েলােত পািনর

ণা ণ পযর্েবkণ করার uেদয্াগ বৃিd কেরেছ।

বাংলােদেশর gামীণ জনসাধারেণর কােছ িনরাপদ পািন eবং সুsােsয্র aিধকার জn-মৃতুয্র সমপযর্ােয়
eেস দাঁিড়েয়েছ।
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psািবত পদেkপ
বাংলােদশ সরকাের uেdেশয্
● রাজৈনিতক েনতােদর (সংসদ সদসয্, uপেজলা েচয়ারময্ান aথবা aনয্েদর) pভাব বলয়
েথেক সরকারী পািন েকেndর eলাকা মুk করা।
● বাংলােদেশর খাবার পািনেত আেসর্িনক pিতেরােধ জাতীয়-নীিত gহণ করা eবং তা বাsবায়েন
যথাযথ uেদয্াগ, aথর্ৈনিতক বরাd eবং সুিনিদর্

সময়কাল িনধর্ারণ করা। জনsাsয্ iি িনয়ািরং

িবভাগ (িডিপeiচ) eবং জনsাsয্ পিরচালক দpর (িডিজeiচ) েক pধান কের gাম a েল
আেসর্িনক দূষণ কিমেয় আনা। eর aংশ িহেসেবঃ
o জনsাsয্ iি িনয়ািরং িবভাগ (িডিপeiচ) েক িদক িনেদর্ শনা েদয়া যােত eকিট
িনেবিদত eবং সমিnত আেসর্িনক িনরসন pকেlর বাsবায়ন সmব, িবেশষত েয
eলাকা েলা "খুবi uc" eবং "uc" িহেসেব িচিhত।
o জাতীয়ভােব আেসর্িনক-জিনত sাsয্ সমসয্ার বয্াপাের সতকর্ তামূলক pচারণা করা। e
pচারণার মাধয্ম িহেসেব েরিডo, েটিলিভশন, েমাবাiল েফান eবং েযাগােযােগর সৃি শীল
মাধয্ম েযমন যাtা eবং পালাগান বয্বহার করা। pচারনার সােথ সােথ পািনেত
আেসর্িনক পরীkা, আেসর্িনক সমসয্ায় আkাn েরাগীর েরাগ িনণর্য়, িচিকৎসা eবং
sাsয্েসবায় সরকারী uেদয্াগ েজারদার করেত হেব;
o খাবার পািনেত আেসর্িনেকর বতর্ মান মাtা(50 মাiেkাgাম pিত িলটার) eকিট িনিদর্
সমেয়র মেধয্ hাস কের িব

sাsয্ সংsার িনেদর্ িশত মাtা 10 মাiেkাgাম pিত িলটাের

আনেত হেব।
● আেসর্িনক িনরসন pকেlর সািবর্ক তttাবধােনর জেনয্ uc পযর্ােয় আn- িবভাগীয় কিমিট
পুনরায় চালু করেত হেব, েসiসােথ pকেlর agগিত পযর্েবkেণর জেনয্ eকিট সিচবালেয়র
মাধয্েম তথয্ সgহ o তার মূলয্ায়ন করেত হেব।
● সবর্সাধারেণর জেনয্ e pকেlর বতর্ মান পিরিsিত, পিরকিlত কমর্পnা eবং ভিবষয্ৎ কমর্সূিচ
সmেকর্ aবিহত করার জেনয্ eকিট বাৎসিরক pিতেবদন ৈতির করেত হেব। e িরেপােটর্
আেসর্িনক সমসয্ায় আkাn সবর্েমাট মানুেষর সংখয্া o িবsািরত aবsা uেlখ করেত হেব।
● gাম a েলর খাবার পািনর িব dতা রkারেত eকিট মান িনয়ntক কিমিট গঠন করেত হেব।
e মান িনয়ntক কিমিট :
o জনsাsয্ iি িনয়ািরং িবভাগ (িডিপeiচ) eবং পািন সরবরাহকারী aনয্েকােনা সরকারী
সংsা েথেক sাধীনভােব কাজ করেব।
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o gােমর সবর্সাধারণ eবং বয্ািkমািলকানাধীন পািন েকেndর পািন sাধীনভােব পরীkা
করার যথাযথ kমতা থাকেত হেব।
o gাম a েলর খাবার পািন িনরাপtা সুিনি তকরেন বতর্ মান uেদয্াগ eবং agগিতর
বাৎসিরক িরেপাটর্ সংসদ o জনসাধারেণর কােছ pকাশ করেত হেব।

জনsাsয্ iি িনয়ািরং িবভাগ (িডিপeiচ) eর uেdেশয্
•

সরকারী পািন েকnd বরােdর েkেt জনগেণর pেয়াজন ছাড়া aনয্েকােনা ধরেনর pভাব
িবsােরর pিতেরােধ "

নয্ সহনশীলতা" নীিত gহণ করেত হেব।

● দূিষত সরকারী পািন েকেnd আেসর্িনেকর সংsশর্ pিতহত করার জেনয্ aিচেরi পদেkপ gহণ

করেত হেব যা

ধু পািনর িবকl uৎস (েযমনঃ নতু ন গভীর নলkপ, পাiেপর মাধয্েম পািন

সরবরাহ, বৃি র পািন সংরkণ aথবা kপ খনন) sাপন করার মেধয্ সীমাবd নয় বরং
aগভীর নলkেপর গভীরতা বৃিd eবং আেসর্িনক o আয়রন িন াশন গাছ sাপনেকo anভুর্ k
করেত হেব;
•

জ ির িভিtেত, বতর্ মান তথয্ o আেসর্িনক-দূিষত পািন েকেndর মানিচt পুনরােলাচনা eবং
পযর্েবkণ করা pেয়াজন। e সংগৃহীত তেথয্র িভিtেত aনয্ানয্ দূিষত সরকারী পািন েকnd
শনাkকরণ সmব।

● agািধকার িভিtেত eকিট সমিnত আেসর্িনক িনরসন pকেlর বাsবায়ন করা, িবেশষত েয

eলাকা েলােত "খুবi uc" eবং "uc" মাtায় আেসর্িনেকর পিরমাণ িনধর্ারণ করা হেয়েছ,
িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ eলাকা েলােত আেসর্িনেকর দূষণ কিমেয় আনার জনয্ eকিট সুিনিদর্
লেkয্র pেয়াজন েযখােন তৃ তীয় eকিট সংsা

ণা ণ িনয়ntণ eবং ফলাফল pকাশ করেব;

● আেসর্িনক িনরসন pকl eবং gােমর জনসাধারেণর পািন সরবরাহ pকেlর সফলতার জেনয্,

সরকােরর " িনরাপদ পািন eবং sাsয্েসবার জেনয্ দিরd agািধকার নীিতমালা িবভাগ"
(2005) eর সাহােযয্ eলাকা েলােক িচিhত করা েযখােন দিরd gামবাসী নূয্নতম েমৗিলক
সুিবধা থেক বি ত, eবং েস eলাকা েলা েযেনা সরকােরর নতু ন পািন েকnd বরােdর বয্াপাের
সেবর্াc pাধানয্ পায়।
● আেসর্িনক ঝুঁ িকপূণর্ eলাকা েলােত eকিট pেকৗশল কিমিটর সাহােযয্ পািনর মান মূলয্ায়ন কের

aগভীর নলkপ sাপনা কিমেয় আনেত হেব eবং িবকl িহেসেব িনরাপদ আেসর্িনক মুk পািনর
বয্বsা করেত হেব।
● সরকারী পািন েকেnd সmিকর্ ত তেথয্র সহজলভয্তা বৃিd করেত হেব। িবেশষতঃ

o জনসাধারণেক সকল সরকারী পািন েকেndর aবsান সmেকর্ aবিহত করার জেনয্
pকাশয্ sােন বুেলিটন েবাডর্ আবশয্ক। e েবােডর্ পািন েকnd বরােdর সাল, আিথর্ক
তহিবল, িঠকাদােরর নাম o িঠকানা eবং kেপর গভীরতা anভুর্ k করা uিচত।
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○ সবর্সাধারেণর জনয্ সব সরকারী পািন েকেndর aবsান িজিপeস sানাংক সহ unুk
করা েহাক।
● মানুেষরা িবনামূেলয্ সরকারী পািন েকnd পিরচালনা o েদখােশানা করেব eবং aকাযর্কর aথবা

পািন েকnd েমরামত করার জেনয্ িডিপeiচ েক aবিহত করেব, e ধরেনর aবাsব pতয্াশা
বn করা েহাক। পািন েকnd েমরামেতর জেনয্ িডিপeiচ eর েমরামতকারীেক েpরণ করা
হক। e কমর্কাে র নিথপt জনগেণর কােছ unুk করা েহাক।
● আেসর্িনক-যুk পািন েকেndর aবsা সmিকর্ ত তথয্ িডিজeiেচর সােথ ভাগ করা েহাক যােত

aিতসtর আেসর্িনক-জিনত েরােগর পযর্ােলাচনা, িচিকৎসা o sাsয্েসবা pদান করা হয়।
● সকম েজলা o uপেজলা aিফেস যেথ

পিরমােণ আেসর্িনক পরীkার সর াম সরবরাহ করা

েহাক eবং তার মাধয্েম সবর্সাধারণ o বয্ািkমািলকানাধীন পািন সরবরাহ েকেnd আেসর্িনেকর
পিরমাণ পযর্েবkণ o নিথভু k করা েহাক।

জনsাsয্ পিরচালক দpর (িডিজeiচ) eর uেdেশয্
● gামীণ sেরর জনসমােজর sাsয্ েকnd েলােত tেকর kেতর জনয্ কমপেk পুি বধর্ক পিরপূরক
eবং pাথিমক লkণমূলক িচিকৎসার েসবা pদান করা। eসব িজিনষপেtর সরবরােহর
ধারাবািহকতা িনি ত করা। েজলা হাসপাতাল eবং uপেজলা sেরর sাsয্ েকnd িলেতেত
েরাগেরাগী পাঠােনার pিkয়া unত করা;
● কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত েজলা হাসপাতাল eবং
uপেজলাsেরর sাsয্ েকnd িলেক pাথিমকভােব pশাসিনক iuিনয়ান আoতাভু k করা , eরপর,
েদেশর aনয্ানয্ a ল িলেত আেসর্িনক কতৃর্ ক সৃ

িহসােব পিরিচত দীঘর্sায়া েরােগর জনয্

unত নজরদারী, িচিকৎসা eবং েসবা কমর্সূচী, িবকাশ ঘটান eবং বাsবায়ন করা যা
কয্াnার,

দেরাগ,

ধুমাt

াসেরাগ, ডায়ােবিটস o uc রkচােপর িচিকৎসার মেধয্ anভুর্ k িকn

সীমাবd নয়;
● pাথিমকভােব iিতমেধয্ কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত
pশাসিনক iuিনয়ােন eবং eরপর, aনয্ানয্ a ল িলেত, আেসর্িনক সংkাn sাsয্ aবsায়
আkাn মানুষজেনর জাতীয় িনবnীকরেণর িনভুর্ লতার unিত ঘটােনার eকিট uেdশয্ সহ
gামীণ sেরর sাsয্ িশিবেরর দািয়tgহণ করা ;
● pাথিমকভােব কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত pশাসিনক
iuিনয়ােন eবং eরপর, aনয্ানয্ a ল িলেত, আেসর্িনক আkাn েরাগীর খাবার পািনর uৎস
িক eবং eিটেত আেসর্িনক-দূষণ থাকার িবষেয় েরাগী জােনন িকনা তা জানার জনয্
েদখােশানাকারী ডাkার, নাসর্ o aনয্ানয্ sাsয্ কমর্ীেক িনেদর্ শ েদoয়া। যিদ আেসর্িনক যুk
থাকা িবষয়িট aজানা থােক, তেব েকাথায় পািন পরীkা করা হয় েস সmেকর্ েরাগীেক
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জানােনা eবং পরবতর্ী সমেয় পািন পরীkার ফলাফল সােথ কের িনেয় আসার জনয্ aনুেরাধ
করা হয়;
● pাথিমকভােব কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত pশাসিনক
iuিনয়ােন eবং eরপর, aনয্ানয্ a ল িলেত, gামীণ পযর্ােয়র জনসমােজর sাsয্েসবা েকnd,
uপেজলা sের sাsয্েসবা েকnd eবং েজলা হাসপাতাল েলােত আেসর্িনক পরীkার uপকরণ
আেছ িকনা তা িনি ত করা;
● আেসর্িনক আkাn েরাগীর aবsান সmেকর্ িডিপeiচ েক aবিহত করা যােত েসসব eলাকায়
নতু ন পািন েকnd sাপেনর uেদয্াগ েনoয়া হয়।
● pাথিমকভােব কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত pশাসিনক
iuিনয়ােন eবং eরপর, aনয্ানয্ a ল িলেত, আেসর্িনক জিনত sাsয্ সমসয্া সmেকর্
জাতীয়ভােব সেচতনতা বৃিdমূলক pচার aিভযান করা, েসiসােথ আেসর্িনেকর কারেন aজাত
িশ , িশ কােল eবং pাpবয়সকােল মৃতুয্ o aনয্ানয্ েরােগর িবষয় anভুর্ k করা;
● pাথিমকভােব কােজর pাধােনয্র িদক েথেক "aিত uc" eবং "uc" িহসােব িচিhত pশাসিনক
iuিনয়ােন eবং eরপর, aনয্ানয্ a ল িলেত, আেসর্িনক-জিনত কারেন সৃ

েরাগ eবং মৃতুয্

সmেকর্ গেবষণা করা, eবং ধারাবািহকভােব পযর্েবkণ, িচিকৎসা o েরাগীর েসবার unয়ন
িনি ত করা।

দাতােগা ীর uেdেশয্
িব বয্াে র uেdেশয্
•

2012 – 2013 সােল িডিপeiচi dারা পরীিkত 125,000 িট সরকাির kেপর ফলাফল
পযর্ােলাচনার aিতিরk, িব

বয্াে র বাংলােদশ পািন সরবরাহ কাযর্সূচীর ( 2004-2010)

aধীেন sািপত পািন েকnd েলা িনধর্ািরত জাতীয় মােনর uপের িকনা তা পু ানুপু ভােব dত
করেত হেব, eবং যিদ েকােনা দূিষত kপ থােক তাহেল েস িল পুনঃpিতি ত aথবা পিরবিতর্ ত
করেত হেব।

iuিনেসফ o িব বয্াে র uেdেশয্
•

সরকারী পািন েকnd েলা েযখােন জাতীয় পািন েকnd তথয্শালার মাধয্েম আেসর্িনক- দূষেণর
মাtা জাতীয় মাtার uপের িচিhত করা হেয়েছ, তা পুনরsাপন eবং পিরেশাধেন সরকারেক
সমথর্ন জানােত হেব।

•

বাংলােদেশর জেনয্ জাতীয় পযর্ােয় eকিট সমিnত আেসর্িনক িনরসন নীিতমালা সমথর্ন করা,
agািধকার িভিtেত ◌ঃ
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o েযসব eলাকা আেগ েথেকi "aিত uc" eবং "uc" মাtায় আেসর্িনক দূিষত িহেসেব
িচিhত করা হেয়েছ, েসখােন িনরাপদ পািন সরবরােহর বয্বsা েজারদার করেত হেব।

○ মান িনয়ntণ েকৗশল বৃিd করেত হেব, তৃ তীয় eকিট সংsােক sাধীনভােব িনরাপদ
পািন যেntর পযর্েবkণ eবং তার ফলাফল জনগেণর কােছ েপৗঁছােনার দািয়t িনি ত
করেত হেব।

○ নলkপ েলােত আেসর্িনক দূষণ পরীkার সরকারী aবকাঠােমা বৃিd করেত হেব।
○ আেসর্িনক dারা স্সৃ েরােগর িনণর্য়, িচিকৎসা o েসবার সরকারী aবকাঠােমা বৃিd
করেত হেব।

● েযেকােনা দাতা- সমিথর্ত pকেlর জনয্, নতু ন সরকারী পািন েকnd বরােdর pিkয়ায় জনগেণর
যথাথর্ pেয়াজন বয্িতত েযেকােনা ধরেনর pভাব িবsােরর pেচ া েরােধ " নয্ সহনশীলতা"
নীিত gহন করেত হেব।
•

eকিট তৃ তীয় সংsা dারা pকেlর ফলাফল, পািনর নমুনা সংgহ o ণা ণ পরীkা, দূিষত
পািনেকnd পুনরsাপন o পিরেশাধন সুিনি ত করেত হেব, eবং বতর্ মান o ভিবষয্েতর েযেকােনা
gামীণ পািন েকnd বরাd pকেlর জনয্ িdপাkীয় o ব পাkীয় আিথর্ক সহায়তা gহেণর eকিট
aতয্াবশয্কীয় পূবর্শতর্ িহেসেব গণয্ করেত হেব।
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