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বর্জয্ পৃথকীকরণ কার্ক্্রম উদ্বাধনকাদ্ে মময়র 

উৎস মথদ্ক বর্জয্ পৃথকীকরণ করা হদ্ে 

পররদ্বশ বান্ধব নগর গড়া সম্ভব হদ্ব 

 

বজপয ্ৃথকীকেণ কা পক্রম ও সি আে িরচতনতা সবষয় ে যালী উরবাধন কেরত সগরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী 

বরলরেন, বতপমান সবরশ^ বজপয অ্িােরনে মেরে ্সেরবরশে সনো্ত্তা ও বায়ু দূষরণে সবষয়রক গুরুরেে িারথ সবরবচনায় মনয়া হরয়রে। আধুসনক সবরে সি 

আে বা সেিাইরকল, সে-সিউি ও সে-ইউি এ সতন ্দ্ধসতরত বজপয বযবস্থা্না কা পক্রম ্সেচাসলত হয়। সতসন বরলন, নগেীরত িাধােণ বজপযরে ্াশা্াসশ 

মমসিকযাল বজপযরে বযবস্থা্নাে সবষয়টিরক সবরশষভারব গুরুে সদরত হরব। মকাসভি-১৯ মহামােীে কােরণ িংক্রমনজসনত বজপযরে ্সেমান বৃদ্ধদ্ধ নগেবািীে 

উরবরগে কােণ হরয় দাাঁসিরয়রে। তাই নগেবািীে ¯^াাস্থয িুেোয় িরচতনতামূলক সলফরলি, ম্াষ্টাে, মাইসকং, িভা-িমারবশ ও ে যালীে আরয়াজন অতযন্ত 

জরুেী হরয় ্রিরে। জাইকা কতৃপক বজপয ্ৃথকীকেরণ জনিরচতনতা িৃটষ্টে জনয ে যালীে আরয়াজন একটি ভাল উরদযাগ। এে মাধযরম জনগরনে মারে 

িরচতনতা িৃটষ্ট হরব এবং গৃহস্থাসলরত কটিন-তেল-সেিাইরকল ম াগয বজপয আলাদা কেরত উদ্ভুদ্ধ হরবন। ফরল বজপয িংগ্রহ ও ্ৃথকীকেরন মকান িমিযা 

হরব না। সতসন আরো বরলন, বজপয অ্িােন ও বজপযরক শদ্ধিরত ্সেণত কেরত জাইকা ম  উরদযাগ গ্রহণ করেরে তা অতযাধুসনক বযবস্থা্নাে একটি 

দৃষ্টান্তমূলক উরদযাগ। এরত বতপমান ও ভসবষযরত দূষণমুি ও ্সেরবশবান্ধব নগেী গরি মতালাে িম্ভবনা উরমাসচত হরব। আজ মঙ্গলবাে িকারল নাসিোবাদ 

হাউদ্ধজং মিািাইটিে ৩নং মোরি জাইকাে বজপয ্ৃথকীকেণ ও সি আে িরচতনতা সবষয়ক ে যালীে উরবাধনকারল সতসন একথা বরলন।  

এরত ¯^াাগত বিবয োরখন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহামদ শহীদুল আলম, জাইকাে বজপয বযবস্থা্না সকরেে টিম সলিাে 

মািাসহরো িাইরতা। অনযারনযে মরধয বিবয োরখন কাউদ্ধিলে মমা. মমােরশদ আলম, িংেসেত কাউদ্ধিলে মজিসমন ্ােভীন মজিী, োউজান উ্রজলা 

মচয়ােমযান এহিানুল হক মচৌধুেী বাবুল, নাসিোবাদ হাউদ্ধজং মিািাইটিে িহিভা্সত মমা. সিোজুল ইিলাম, আলহাজ¦ মমা. ইসিি, িাধােণ িম্পাদক 

আলমগীে ্ােরভজ, মমা. মাকিুদুে েহমান, মমাহামদ িাজ্জাদ সমুখ। 

মময়ে বজপয বযবস্থা্না কা পক্রম বাস্তবায়রন সবসভন্ন স্বাস্থয মিবা মূলক সসতষ্ঠান ও নগেবািীরক এই সদ্ধক্রয়ায় িাসমল হরয় দুষণমুি ও ্সেরবশ বান্ধব নগেী 

গরি তুলরত এসগরয় আিাে আহŸাান জানান।  

স্বাগত বিরবয চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহামদ শহীদুল আলম বরলন, সিটি কর্ পারেশন মূলত িামাদ্ধজক ও মিবামূলক সসতষ্ঠান মদশী-সবরদশী 

িংস্থাে িহায়তা সনরয় নগেীে সবসভন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে  ারে। চসিরকে অরনক উন্নয়ন সকে জাইকা বাস্তবায়ন করেরে  াে িুফল নগেবািী 

ইরতামরধয ম্রয়রে আশ কসে িামরন আরো ভাল ফল ্ারব। 

জাইকাে টিম সলিাে মািাসহরো িাইরতা বরলন, উৎি মথরক বজপয বযবস্থা্না বাস্তবায়রন আমো ম  সকে বাস্তবায়ন কেরত  াদ্ধে এে িুফল নগেবািী 

্ারব। সতসন বরলন, মমসিরকল বজপয িংগ্ররহ ্সেবহন, ্ৃথকীকেণ ও ইরিরনরেিরেে মাধযরম বজপয ভীস্মভূত কেরণে জনয িটিক বযবস্থা গ্রহণ কো হরয়রে। 

এে ফরল দূষণমুি ্সেরবশ বান্ধব বযবস্থা্না গরি উিরব বরল অসভমত বযি করেন।  

কাউদ্ধিলে মমা. মমােরশদ আলম নাসিোবাদ হাউদ্ধজং মিািাইটিিহ অনযানয মিািাইটিরতও দুই েংরয়ে দুইটি সবন িেবোহ কেরত ্ােরল বজপয িংগ্ররহ 

্ৃথকীকেণ কো িহজ হরব বরল মত সকাশ করেন।  

 

চট্টগ্রাম মর্জো আইনর্জীবী সরমরি কি্ৃক 

রবর্জয় রিবস ও মহান স্বাধীনিার সুবণর্্জয়ন্তী 

উির্াপন অনুষ্ঠাদ্ন মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, সবজরয়ে অনুভূসত িব িময় আনরেে। তরব ১৯৭৫ িারলে ১৫ আগস্ট বঙ্গবনু্ধ 

মশখ মুদ্ধজবুে েহমানরক ি্সেবারে হতযাে দীর্ প ২১ বেে সবজরয়ে আনে মথরক বাঙাসল জাসত বযসথত হরয়রে। ইসতহারিে িাকা আবাে স্েরনে সদরক ধাসবত 

হরয়রে। বঙ্গবনু্ধ তনয়া মশখ হাসিনাে মনতৃরে আওয়ামী লীগ েমতায় আিীন হরয় মিই দদনযতা রু্সচরয়রে। নতুন সজন্ম আবাে স্বাধীনতাে ও মুদ্ধি ুরদ্ধে 

িটিক ইসতহাি জানাে মেে সস্তুত হরয়রে।  

ভসবষযৎ সজন্ম মুদ্ধি ুরদ্ধে মচতনা লালন কেরত না ্ােরল আবাে মদশ অন্ধকারে সনমজ্জ্বিত হরত ্ারে। আজ মঙ্গলবাে সবরকরল চট্টগ্রাম মজলা 

আইনজীবী িসমসত আরয়াদ্ধজত স্বাধীনতাে িুবণ পজয়ন্তী ও মহান সবজয় সদবি উদযা্ন অনুষ্ঠারন সধান অসতসথে বিরবয সতসন একথা বরলন।  

মজলা আইনজীবী িসমসতে িভা্সত এি. মমাহামদ এনামুল হরকে িভা্সতরে স্বাগত বিবয োরখন িসমসতে িাধােণ িম্পাদক এি. এ.এইচ. এম 

দ্ধজয়াউদ্ধিন। সবরশষ অসতসথে বিবয োরখন বাংলারদশ বাে কাউদ্ধিল এিহক কসমটিে িদিয এি. মুদ্ধজবুল হক, এি. ইব্রাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল, এি. 

আবু মমাহামদ হারশম, এি. দিয়দ আরনায়াে মহারিন, এি. আলী আশ্রাফ, এি. আবদুল্লাহ আল মামুন, এি. এি.এম অসহদ উল্লাহ, এি. মমা. নজুরুল 

ইিলাম, এি. মমা. মনজুরুল আলম মচৌধুেী, এি. মাহমুদ-উল-আলম মারুফ, এি. ফারতমা নাসগ পি মহরলন, এি. মজাহো িুলতানা মুসনয়া, এি.আবু নারিে 

োয়হান সমুখ। 

 

মময়ে আরো বরলন, সবজরয়ে এই িুবণ পজয়ন্তী অনুষ্ঠারন আইনজীবী মুদ্ধির াদ্ধারদে িংবধ পনা সদান িসতযকাে অরথ প সশংিাে দাসব োরখ। সতন বরলন, 

জীসবত মুদ্ধির াদ্ধারদে িমান কেরত ্ােরল শুধু তাোই মগৌেবাসিত হরবন না, ্ুরো জাসতই মগৌেবাসিত হরব। তারদে অবদান িম্পরকপ নতুন সজন্ম 

মুদ্ধি ুরদ্ধে িটিক ইসতহাি িম্পরকপ ধােনা সনরয় মদশ গিাে কারজ মরনাসনরবশ হরবন এই সতযাশা েইল।  

বাো কাউদ্ধিরলে িারবক িদিয এি. মহারিন মচৌধুেী বাবুল বরলন, জাসতে স্তা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুদ্ধজবুে েহমান োজননসতক স্বাধীনতাে ্াশা্াসশ ম  

অথ পননসতক মুদ্ধিে স্বপ্ন মদরখসেরলন। সবজয় সদবরিে তযারগে মসহমায় উদ্ভাসিত হরয় বঙ্গবনু্ধে মিই স্বপ্ন ্ূেরণ িকলরক ঐকযবদ্ধভারব মদশ গিাে কারজ 

এসগরয় আিাে আহবান জানান।  

চট্টগ্রাম মজলা আইনজীবী িসমসতে উরদযারগ মষাল জন আইনজীবী মুদ্ধির াদ্ধারক িংবধ পনা সদান কো হয়। িংবসধ পত মুদ্ধির াদ্ধাগণ হরলন-বযাসেস্টাে 

আসমনুল হক, এি. আরনায়ারুল কসবে মচৌধুেী, এি. আবু মমাহামদ হারিম, এি. োনাদাশ গু), এি. সমজপা কসচে উদ্ধিন আহরমদ, এি. মমাহামদ আলী,  

এি. ইব্রাসহম মহারিন মচৌধুেী বাবুল, এি. এইচ.এি.এম কামরুল ইিলাম মচৌধুেী, এি. স্ব্ন কৃষ্ণ সবোি, এি. আলী আশ্রাফ মচৌধুেী, এি. মমা. ফখরুদ্ধিন 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 
  

মচৌধেী, এি. দিয়দ জসহে মহারিন, এি. মমা. মাফুজুে েহমান খান, এি. মমা. মসফজুল হক ভূাঁ ইয়া, এি. মমা. আদ্ধজজ উদ্ধিন (হায়দাে), এি. মমা. েসফকুল 

ইিলাম।  

অনুষ্ঠান মশরষ িংবসধ পত মুদ্ধির াদ্ধারদে িমাননা ও মক্রস্ট সদান করেন সধান অসতসথ সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। 

 

স্বাক্ষররি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


