পাবনায় আর্েসিনক জয়
বার্তাসংস্থা িপপ : গ্রােমর নাম ভবানীপুর। মােছ-ভােত বাঙািল- এই
প্রবাদ পুেরাপুির িমেল যায় এ গ্রােমর সােড় ছয় হাজার মানুেষর
সঙ্েগ।
কারণ, পাবনার েবড়া উপেজলার এই গ্রােমর পাশ িদেয় বেয় যাওয়া পদ্মা
নদী ও যমুনার শাখা খালগুেলােত রেয়েছ মােছর প্রাচুর্য। তা থাকেল
কী হেব?
মাছ-ভাত না হয় পাওয়া েগল, খাবার পািনর কী হেব? গ্রােমর পািনেত
আর্েসিনেকর মাত্রা তখন সর্েবাচ্চ ১৫০ িপিপিব।
খাবার পািন সংগ্রহ করেত হেতা প্রায় িতন-চার িকেলািমটার দূেরর
গ্রাম েথেক। ভবানীপুর ছাড়াও আশপােশর ৪৪িট গ্রােমর মানুষেক িহমিশম
েখেত হেতা িবশুদ্ধ পািন সংগ্রহ করেত।
এই ‘আর্েসিনক’ আতঙ্ক এখন দূর হেয়েছ, গ্রামবাসী আর্েসিনকমুক্ত
িবশুদ্ধ ও সুেপয় পািন ৈতির ও ব্যবহার কের অনন্য এক দৃষ্টান্ত
স্থাপন কেরেছন। এ সবই সম্ভব হেয়েছ ‘েডপ্লয়েমন্ট অব আর্েসিনক
িরমুভাল েটকেনালিজ প্রেজক্ট’ বা ডারট প্রকল্েপর কারেণ।
তেব এখনও েবড়া উপেজলার েবড়া েপৗরসভা, জাতসািকনী, পুরানভােরঙ্গা,
ৈকটলা, নতুনভােরঙ্গা ও চাকলা ইউিনয়েনর এক লাখ ৫০ হাজার ৮৫৫ জন
মানুষ েজেনশুেন আর্েসিনকযুক্ত পািন ব্যবহার করেত বাধ্য হচ্েছ।
জনস্বাস্থ্য প্রেকৗশল অিধদপ্তর পাবনার িনর্বাহী প্রেকৗশলী েমা.
তিববুর রহমান তালুকদার জানাচ্েছন, এর কারণ, এসব এলাকায় সরকাির বা
েকােনা েবসরকাির সংস্থা সেচতনতা বাড়ােনার কাজ ছাড়া অন্য েকােনা
প্রকল্প িনেত পােরিন।
আিশর

দশেক

পাবনার

েবড়া

উপেজলার

রূপপুর,

মাসুমিদয়া,

সুজানগর

উপেজলার আহেমদপুর, ঈশ্বরদী উপেজলার রূপপুর ও শাহপুর ইউিনয়েনর
কেয়কিট গ্রােম আর্েসিনেক আক্রান্ত হেয় মারা যান শতািধক ব্যক্িত।
এ সময় এ েরাগ ‘অজ্ঞাত েরাগ’ িহেসেব পিরিচত িছল।
অেনক পরীক্ষা-িনরীক্ষার পর এিটেক আর্েসিনক েরাগ িহেসেব িচহ্িনত
করা হয়। এর পর এ এলাকাজুেড় আর্েসিনক আতঙ্ক ছিড়েয় পেড়।

িবিভন্ন সময় সরকাির ও েবসরকাির পর্যায় েথেক আর্েসিনক িনরামেয়
অেনক প্রকল্প েনওয়া হয়। িকন্তু কােজর কাজ িকছু হয়িন।
ওসাকার েবড়া উপেজলা সমন্বয়কারী মুন্সী মাহবুবুর রহমান জানান,
২০০৮ সােল ইউিনেসফ এবং জনস্বাস্থ্য িবভােগর সহায়তায় ‘আর্েসিনক
িরমুভাল েটকেনালিজ প্রেজক্ট’ বা ডারট প্রকল্েপর আওতায় তারা
কার্যক্রম শুরু কেরন।
এ সময় তারা েবড়া উপেজলার মাসুমিদয়া ও রূপপুর ইউিনয়েন জিরেপর কাজ
কেরন। তারা এ দুিট ইউিনয়েনর ১৬ হাজার ৬৬৮িট িটউবঅেয়েলর মধ্েয আট
হাজার িটউবওেয়ল পরীক্ষা কের ৫০১৯িট িটউবওেয়েল িপিপিবর ভয়াবহ
মাত্রায় আর্েসিনেকর সন্ধান পান।
অথচ মানবেদেহ সহনীয় ০.০৫ িপিপিব মাত্রার আর্েসিনক। এ দুিট
ইউিনয়েনর ৪৪িট গ্রােমর ৪৪ হাজার ৯৭৬ মানুষ আর্েসিনক ঝুঁিকেত
রেয়েছন বেল জানা যায় এবং ৯৬ জন আর্েসিনক েরাগী শনাক্ত করা হয়।
তখন এ দুিট ইউিনয়নেক পাইলট প্রকল্প িহেসেব িনেয় আর্েসিনকমুক্ত
পািন ব্যবহার প্রকল্প হােত েনওয়া হয়। আর্েসিনকমুক্ত পািন েপেত এ
এলাকায় ১৪িট িসডেকা প্লান্ট স্থাপন এবং জনসাধারেণর মধ্েয
নামমাত্র দােম ৬০০ সেনা িফল্টার, ৬০০ অ্যালকান িফল্টার ও ৫৪িট
েরড এফ িফল্টার িবতরণ করা হয়।
এেত এ এলাকার মানুষজন এখন ঘের বেসই আর্েসিনকমুক্ত িবশুদ্ধ পািন
ৈতির এবং পান করেছন। পাওয়া যাচ্েছ খাওয়ার উপেযাগী পািন।
েবড়া

উপেজলার

রূপপুর

ইউিনয়েনর

িগয়াস (৬১) এবং তার স্ত্রী
আর্েসিনেক আক্রান্ত হন।

ভূইয়াপাড়া
আিছয়া

গ্রােমর

খাতুন

(৫২)

আিজবর
২০

রহমান

বছর

আেগ

জার্মািনসহ িবিভন্ন েদেশর িবেশষজ্ঞরা তােদর পর্যেবক্ষণ কেরন। আেগ
তােদর হােত ও পােয় দগদেগ ঘা এবং বড় বড় ফাটা িছল। সব সময় সারা
শরীর চুলকােতা। এখন তােদর েরাগ ভােলা হওয়ার পেথ।
আিছয়া খাতুন জানান, শাক-সবিজ ফলমূল, পুষ্িটকর খাবার এবং িবশুদ্ধ
পািন পান করায় এখন অেনকটাই সুস্থ তারা। অথচ তারা েকােনািদন
কল্পনাও করেত পােরনিন, এই েরাগ ভােলা হেব।
রূপপুেররই ভবানীপুর গ্রােম িগেয় সেরজিমেন েদখা েগল, িসডেকা
প্লান্ট বসােনা হচ্েছ। এ গ্রােমর ৫০ েথেক ৬০িট পিরবার েসখান েথেক

পািন িনচ্েছন। দীপািল রানী জানান, তারা এই পািন িদেয় খাওয়া (পান)
এবং রান্নার কাজ কেরন।
পািন ব্যবহারকারীেদর িনেয় সিমিত গঠন করা হেয়েছ। তারা প্রিত মােস
১০ টাকা কের চাঁদা িদেয় িবদ্যুেতর িবল পিরেশাধ কেরন। তা ছাড়া
যারা গিরব সদস্য রেয়েছন তােদর িবনা মূল্েয পািন েদওয়া হয় বেল
জানােলন সিমিতর সভাপিত অিনল কুমার সাহা।
িসডেকা প্লান্েটর েকয়ারেটকার সুনীিত রানী দাস জানান, প্রিতিদন
প্রায় ৮-৯শ’ িলটার পািন ওঠােনা হয়। ওষুেধর সাহায্েয পািন
আর্েসিনকমুক্ত করা হয়।
জনস্বাস্থ্য প্রেকৗশল অিধদপ্তর পাবনার িনর্বাহী প্রেকৗশলী েমা.
তিববুর রহমান তালুকদার জানান, এ অঞ্চেলর একিট গ্রােমই ৫৪ জনসহ গত
িতন
দশেক
শতািধক
ব্যক্িত
আর্েসিনেকর
কারেণ
মারা
েগেছন।
জনস্বাস্থ্য িবভাগ এ অঞ্চলেক আর্েসিনকমুক্ত করেত প্রকল্প হােত
েনয়।
িনর্বাহী প্রেকৗশলী জানান, আর্েসিনকযুক্ত পািন একটানা পান করেল
২০ েথেক ২৫ বছর পর ওই ব্যক্িত আর্েসিনেক আক্রান্ত হেত পােরন। তেব
টানা ১০ বছর আর্েসিনকযুক্ত পািন খাওয়ার পরও যিদ ওই ব্যক্িত আরও
১০ বছর স্বাভািবক বা িবশুদ্ধ
আর্েসিনক ভােলা হেয় যায়।

ভােলা

পািন

পান

কেরন,

তা

হেল

পুষ্িটকর খাবার, শাক-সবিজ, ফলমূল েখেল এবং আর্েসিনকমুক্ত পািন
পান করেলও এ েরাগ ভােলা হেয় যায়।

