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শুধুমাত্র এসডিজি ৬.২ লক্ষ্য অিজনের িেযই েয়, বরং দেনের মােুনের 

ডেরাপত্তার কথা ডিন্তা কনর আমানের ডেরাপে এবং উন্নত সযাডেনেেে বযবস্থা 

বাস্তবায়নের িেয সকল ডবকল্প পথ দেনব দেখনত হনব। - বাাংলাদেশ সরকাদরর 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবাং সমবায় মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মমাোঃ 

তাজলু ইসলাম, এমপপ 

পবদের সাদে তাল পমপলদয় বাাংলাদেদশ নগরায়দনর হার মবদে চদলদে। এই পবপলু জনদগাষ্ঠীর জনয পাপন 

সরবরাহ, কঠিন বজয্ বযবস্থাপনা, সযাপনদেশন ইতযাপে মমৌপলক চাপহো সমূহ পরূদণ সৃঠি হদে নানাপবধ 

সমসযা। এদের মদধযও পনম্ন আদয়র জনবসপত/বস্তি, নারী, পশশু, বদৃ্ধ এবাং প্রপতবন্ধী জনদগাষ্ঠী উন্নত 

সযাপনদেশন বযবস্থা মেদক সবদচদয় মবপশ বস্তিত।  

বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবাং সমবায় মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মমাোঃ তাজলু 

ইসলাম, এমপপ সযাপনদেশদন সকদলর অাংশগ্রহণ পনস্তিত করা এবাং এর পিপিদত ততরী পপরকল্পনার উপর 

পবদশষ মজার মেন। পতপন গত ৬ এপপ্রল অনুঠষ্ঠত ‘শহরবযাপী অন্তিূস্্তিমূলক সযাপনদেশন  (City Wide Inclusive 

Sanitation-CWIS)’ এর উপদর আদয়াস্তজত জাতীয় পরামশ ্ সিায় প্রধান অপতপে পহদসদব উপপস্থত পেদলন। 

পতপন বদলন, “শুধুমাত্র এসপিস্তজ ৬.২ লক্ষ্য অজদ্নর জনযই নয়, বরাং মেদশর মানুদষর পনরাপিার কো পচন্তা 

কদর আমাদের পনরাপে এবাং উন্নত সযাপনদেশন বযবস্থা বািবায়দনর জনয সকল পবকল্প পে মিদব মেখদত 

হদব।” পতপন আদরা বদলন মে, বাাংলাদেশ অতযন্ত সােক্তার সাদে এমপিস্তজ সযাপনদেশন লক্ষ্য অজদ্ন সমে ্ 

হদয়দে, এখন সময় এদসদে এসপিস্তজ এবাং পবদশষ কদর সযাপনদেশন োদগে্ সমহূ অজদ্নর। এোোও পতপন 

বদলন, “সু্কল-কদলজ পে ্াদয় পসদলবাদস বজয্ বযবস্থাপনা (কঠিন এবাং পয়োঃ বজয্), পাপন সরবরাহ ইতযাপে পবষয় 

অন্তিূি্ করদত হদব। এদত কদর োত্র/োত্রীরা এসকল পবষদয় জানদব এবাং পনজ পনজ পপরবারদক সদচতন 

হদত সাহােয করদব।” 

অনুষ্ঠাদন পবদশষ অপতপে পহদসদব উপপস্থত পেদলন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবাং সমবায় মন্ত্রণালদয়র 

মাননীয় পসপনয়র সপচব, জনাব এসএম মগালাম  ফারুক। তার বিদবয পতপন বদলন, “সকদলর জনয 

সযাপনদেশন পনস্তিত করদত হদল েপরদ্র, অবদহপলত এবাং প্রাপন্তক জনদগাষ্ঠীর প্রপত পবদশষ েৃঠি পেদত হদব।” 

অনুষ্ঠাদনর শুরুদত িোঃ মমাোঃ মুস্তজবুর রহমান, তার কীদনাে মপ্রদজদেশদন বদলন, “পয়োঃবজয্ মসপঠেক েযাাংক 

এবাং পপে লযাঠিন মেদক সরাসপর উন্মুি পপরদবদশ োদে ো আদশপাদশর পপরদবশ এবাং জলাশয়গুদলাদক 

েপূষত করদে। ” পতপন আদরা জানান মে, স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ অনুোয়ী, পনজ পনজ এলাকায় 

সযাপনদেশন পনস্তিত করার োয় স্থানীয় সরকার প্রপতষ্ঠানসমূহ এর উপদর বতা্য়। 

 পবল এন্ড মমপলন্ডা মগেস   ফাউদন্ডশদনর মিপুঠে পিদরক্টর িোঃ মরাশান রাজ মেষ্ঠা বদলন, “ বতম্াদন প্রচপলত 

সযাপনদেশন বযবস্থার ত রুঠে েরূ করার জনয আমরা নন-সুদয়রি সযাপনদেশন বা পয়োঃবজয্ বযবস্থাপনার 

সাহােয পনস্তে। পকন্তু এই বযবস্থা গুদলার মদধয পকেু সীমাবদ্ধতা রদয়দে। তাই সুদয়র এবাং নন-সুদয়র েুই 

বযবস্থাদকই মাোয় মরদখ একঠে নতুন বযবস্থা মিদিলপ কদর হদয়দে।” পতপন আদরা বদলন, “আইঠেএন-

বুদয়দের সহায়তায় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অপধেপ্তর (পিপপএইচই) স্থানীয় সরকার প্রপতষ্ঠানসমূহ এবাং 

পিপপএইচই এর কমক্তা্দের সক্ষ্মতা বাোদনার উদেদশয পবল এন্ড মমপলন্ডা মগেস   ফাউদন্ডশদনর আপেক্ 
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সহায়তায় একঠে জাতীয় পে ্াদয়র সক্ষ্মতা বসৃ্তদ্ধর কমস্ূচী গ্রহন কদরদে।” পতপন তার বিদবয সযাপনদেশদনর 

পপরকল্পনা করার সময় পলঙ্গ তবষময এবাং োপরদ্রতা মক পবদশষ গুরুত্ব মেয়ার কো বদলন।  

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অপধেপ্তদরর পচফ ইস্তিপনয়ার জনাব মমাোঃ সাইফুর রহমান তার বিদবয উদল্লখ কদরন মে, 

পিপপএইচই ৮৯ঠে মপৌরসিায় পাপন সরবরাহ এবাং সযাপনদেশন পবষয়ক প্রকল্প বািবায়ন শুরু কদরদে। আদরা 

১১২ঠে মপৌরসিায় প্রকল্প বািবায়দনর জদনয পপরকল্পনা মন্ত্রণালদয় আদবেন োপখল করা হদয়দে। এোোও 

পবল এন্ড মমলন্ডা মগেস   ফাউদন্ডশদনর আপেক্ সহায়তায় মেদশর বতম্ান সযাপনদেশন অবস্থা োচাই এর 

জদনয একঠে মেকপনকযাল এদসসদমে প্রকল্প শুরু হদত োদে।  

চা পবরপতর পর বাাংলাদেদশ City Wide Inclusive Sanitation বা CWIS মক বাাংলাদেদশ মেকসই িাদব বািবায়ন 

করার লদক্ষ্য একঠে আদলাচনার আদয়াজন করা হয়। এই আদলাচনায় মিাদরের পহদসদব পেদলন িোঃ মমাোঃ 

মুস্তজবুর রহমান এবাং মেৌেিাদব মসশনঠে মচয়ার কদরন স্থানীয় সরকার পবিাদগর অপতপরি সপচব, মবগম 

মরাখসানা কাদের এবাং অপতপরি সপচব(নগর উন্নয়ন) জনাব মমাোঃ মাহবুব মহাদসন। আদলাচনায় পবপিন্ন 

পবষদয়র সাদে উদি আদস এসপিস্তজ-র আদলাদক পাপন সরবরাহ এবাং সযাপনদেশন পবষয়ক পপলপসসমূদহর 

পে ্াদলাচনা এবাং হালনাগােকরণ এবাং শহরািদল সযাপনদেশন বযবস্থা পনস্তিতকরণ এবাং মেকসই করার 

পবপিন্ন চযাদলিসমহূ।  

সবদশদষ, আইঠেএন-বুদয়ে এর পিদরক্টর, িোঃ মুহাম্মে আশরাফ আলী সকদলর সামদন আদলাচনার সারাাংশ 

তুদল ধদরন এবাং স্বতোঃস ফূত ্অাংশগ্রহদনর জনয সকদলর প্রপত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কদরন। পতপন বদলন, 

সরকারসহ পবপিন্ন পে ্াদয়র প্রপতষ্ঠানসমহূ বাাংলাদেদশর সকল শহরগুদলাদক CWIS শহদর পপরণত করার 

জনয কাজ কদর োদে। লদক্ষ্য মপৌৌঁোদনা পেন্্ত সকল পে ্াদয়র এই প্রদচিা অবযাহত োকদব বদল পতপন 

আশাবাে বযি কদরন। 

 

 

 

 


