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ইন্সিনেটর প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যনম 

চসিনের বর্জয্ বযবস্থাপোয় েতুে সিগন্ত উনমাসচত হন া - মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ইন্সিরনিে প্লান্ট স্থা্রনে মাধযরম চসিরকে বজপয বযবস্থা্নায় নতুন সিগন্ত 

উরমাসচত হরলা। সতসন বরলন, িংক্রমাক মমসিরকল বজপয সনষ্কাশরন গুরুত্ব সিরয় ইন্সিরনিে প্লান্ট বিারনা হরয়রে। এে মাধযরম দিসনক ৫িন মমসিরকল বজপয 

ধ্বংি কো  ারব। এটি একটি ্সেরবশবান্ধব অতযাধুসনক বযবস্থা। এধেরেে বজপয বযবস্থা্নায় নতুন করে গরবষোে সরয়াজন মনই। উন্নত শহেগুরলারক 

অনুিেে কেরলই আধুসনক বজপয বযবস্থা্না গরে মতালা িম্ভব। সতসন িেকাসে মবিেকাসে মমসিরকল, িায়গনটিক মিন্টাে গুরলারক তারিে বযবহা প 

মমসিরকল বজপয  ত্রতত্র না মেরল ¯^াাস্থয মন্ত্রোলরয়ে গাইি লাইন অনুিেে করে অরিারেভ মমসশরনে মাধযরম জীবােুমুক্ত করে তা বারয়ারিেটিকযাল 

বযারগ ভরে বজপয িংগ্রহকােীরিেরক মিয়াে জনয আহŸাান জানান। আজ মঙ্গলবাে িকারল আনন্দবাজাে টিন্সজরত জাইকাে অর্ পায়রন ও চসিরকে উরিযারগ 

স্থাস্ত ইন্সিরনিে প্লারন্টে উরবাধনকারল সধান অসতসর্ে বক্তরবয সতসন একর্া বরলন। 

চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মি শহীিুল আলরমে িভা্সতরত্ব ও সধান সরকৌশলী েসেকুল ইিলাম মাসনরকে িঞ্চালনায় সবরশষ অসতসর্ সহরিরব 

উ্সস্থত সেরলন জা্ারনে োষ্ট্রিূত ইরতা নাওসক, স্থানীয় িেকাে মন্ত্রোলরয়ে অসতসেক্ত িসচব ি. মলয় মচৌধুেী,  ুগ্ম িসচব িবুে মহারিন, জাইকাে চীে 

সেরসরজরন্টটিভ হাইয়াকাওয়া ইরয়ারহা, সিসনয়ে সেরসরজরন্টটিভ িাইসক তাকাসশ, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উন্সিন, আেরোজা কালাম, কাউন্সিলে মমা. 

আব্দলু মান্নান, অধযা্ক মমা. ইিমাইল, মমা. ইসলয়াি, িসচব খারলি মাহমুি, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, করোনাে এই িমরয় ম ভারব মাস্ক, হযান্ড গ্লাবি  ত্রতত্র মেলা হরে তারত এই ভাইোরিে িংক্রমে মাোত্মকভারব েসেরয় ্োে ঝুুঁ সক 

দতসে হরয়রে। এোোও সশল্প বজপযরে সকেু অংশ ভাগারে এবং সকেু নালা-নিপমাে মাধযরম নিী-িমুরে সগরয় ্রে ্সেরবশ ও জীবববসচত্র হুমসকে িমু্মখীন 

হরে। সতসন মমসিরকল বজপযরে ্াশা্াসশ সশল্পবজপয ও ইরলকট্রসনকবজপয িম্পরকপ জনিাধােেরক িরচতন কো এবং এধেরেে বজপয সনষ্কাশরনে বযবস্থা ও এে 

ক্ষসতকে সিকগুরলাে সবষরয় নগেীে মিবা িংস্থাগুরলারক নজে মিয়াে আহŸাান জানান। সতসন বরলন, প্লান্টটিরত মমসিরকল বজপয ম্াোরনা হরব ্সেরবশ 

িম্মত উ্ারয়। এরত একসিরক ম মন ্সেরবশ িূষে মোধ হরব অনযসিরক িংগৃসহত মমসিরকল বজপযরে কােরে িংক্রামক মোগ েোয় তাও অরনকাংরশ হ্রাি 

্ারব। নগেীে বজপয বযবস্থা্নায় শৃক্সখলা আনায়রন চসিক অনুরমাসিত মমসিরকল বজপয িংগ্রহকােী ‘চট্টগ্রাম মিবা িংস্থা’মক মমসিরকল বজপয বযবস্থা্নাে 

তর্য িংগ্রহ, ্সেবহন এবং সবরশাধরনে জনয িাসয়ত্ব মিয়া হরয়রে উরেখ করে সতসন বরলন, চসিকরক বজপয সবরশাধরনে চাজপ সিরয় চট্টগ্রাম মিবা িংস্থা 

মমসিরকল বজপয ধ্বংরি এই প্লান্টটি বযবহাে কেরব। জাইকাে ৩মকাটি িাকা ও চসিরকে ৬৬লক্ষ িাকা বযরয় এই প্লান্টটি স্থা্ন কো হরয়রে। সতসন জা্ারনে 

োষ্ট্রিূতিহ জাইকাে সসতসনসধরিে ধনযবাি জাসনরয় বরলন, জা্ান বাংলারিরশে উন্নয়ন িহর াসগ মিশ। তারিে িহর াসগতা অবযাহত োখরল অসচরেই উন্নত 

মিরশে কাতারে ম্ৌৌঁোরত িক্ষম হরব। চসিরকে িারর্ জাইকাে ম  উন্নয়ন কাজগুরলা চলরে তা অবযাহত োখরবন বরল মময়ে আশাবাি বযক্ত করেন। 

সবরশষ অসতসর্ে বক্তরবয জা্ারনে োষ্ট্রিূত ইরতা নাওসক বরলন, চট্টগ্রাম সাকৃসতক মিৌন্দর প মেো একটি নগেী। এই নগেীে ইসতহাি ও ঐসতহয অরনক 

সাচীন। এই নগেীে উন্নয়রনে জনয সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা অরনক ্সেকল্পনা হারত সনরয়রেন। এই ্সেকল্পনাগুরলা বাস্তবাসয়ত হরল চট্টগ্রাম হরব িসক্ষে 

এসশয়াে অর্ পবনসতক হাব। সতসন বরলন, বাংলারিরশে িারর্ জা্ারনে িম্পকপ িীে পসিরনে জাসতে জনক বঙ্গবনু্ধ মশখ মুন্সজবুে েহমান সর্ম জা্ান িেে 

করে জা্ারনে িারর্ িুিম্পকপ গরে তুরলন। এই িম্পকপ আজ অবসধ অবযাহত আরে। জা্ান চট্টগ্রারমে উন্নয়রন অরনক িহর াসগতা সিান করেরে মিই 

িহর াসগতা আগামীরতও অবযাহত োখা হরব। সতসন ইন্সিরনিে স্থা্রন জাইকাে সিঙ্গ তুরল ধরে বরলন, নগেীে বজপয বযবস্থা্নায় শৃক্সখলা আনায়রন এই 

প্লান্টটি  রর্ি অবিান োখরব। মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা ‘সভশন ২০৪১’িারলে মরধয বাংলারিশরক উন্নত মিরশ ্সেেত কোে ম  ্সেকল্পনা গ্রহে 

করেরেন তা বাস্তবাসয়ত হরল বাংলারিশ অসচরেই উন্নত মিশ সহরিরব সবশ্বমারঝ আসবভূপত হরব। 

স্থানীয় িেকাে মন্ত্রোলরয় অসতসেক্ত িসচব ি. মলয় মচৌধুেী বরলন, নগেীে মমসিরকল বজপয সবরশাধরন চসিকই মিরশ সর্ম ইন্সিরনিে প্লান্ট স্থা্ন কেল  া 

স্থানীয় িেকাে মন্ত্রোলরয়ে কারে অসভনন্দনর াগয একটি সয়াি। আগামীরত চট্টগ্রাম একটি ্সেরবশবান্ধব নগেী সহরিরব গরে উঠরব বরল সতসন আশাবাি 

বযক্ত করেন। 

জাইকাে চীে সেরসরজরন্টটিভ হাইয়াকাওয়া ইরয়ারহা বরলন, জাইকাে মমসিরকল বজপয বযবস্থা্নাে জনয স্থাস্ত ইন্সিরনিে প্লান্ট ্সেরবশ িম্মত উ্ারয় 

মধাুঁয়াসবহীন চুেীে মাধযরম বজপয সবরশাধন কেরব। উচ্চ তা্মাত্রায় এই বজপয সবরশাধন কো হরব। এই প্লান্টটি ্সেচালনা কেরত জাইকাে সবরশষপ্ত টিম কাজ 

কেরব এবং চসিক মিবকরিে সসশক্ষে সিারনে মাধযরম সসশসক্ষত করে গরে মতালা হরব বরল অসভমত বযক্ত করেন। 

িভা্সতে বক্তরবয চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা বরলন, উন্নত সবরশ্বে শহেগুরলাে নযায় এই ইন্সিরনিে প্লান্ট স্থা্রনে মাধযরম চসিক নগেীরক একটি 

্সেরবশবান্ধব নগে গেরত নতুনমাত্রা ম াগ কেল। সতসন জা্ান িেকাে ও জাইকারক চসিরকে ্ক্ষ মর্রক কৃতপ্ততা ও ধনযবাি প্তা্ন করেন। 

 

চসিে ভ্রামযমাণ আিা ত পসরচাস ত 

সেসিদ্ধ পস সিে বযবহার ও মোোংরা পসরনবশ িৃষ্টি েরায় 

১৬মিাোেিারনে ২১হার্জার টাো র্জসরমাো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ মঙ্গলবাে নগেীরত মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযান্সজরেি মারুো মবগম মনলীে মনতৃরত্ব 

মকারতায়ালী র্ানাধীন মেয়াজ উন্সিন বাজাে ও জুসবলী মোরি সবসধসনরষধ আরো্ কো িরে¡ও মিাকারন ্সলসর্ন বযারগ ্েয সবন্সক্র কো, েুি্াত িখল করে 

বযবিা ্সেচালনা কো এবং মিাকারনে িামরন ময়লা আবজপনা মেরল মনাংো ্সেরবশ িৃটি কোে অ্োরধ ১৬মিাকানিারেে সবরুরে মামলাে রুজু ্ূব পক 

২১হাজাে িাকা জসেমানা আিায় কো হয়। 

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিি সবভারগে কম পকতপা,কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরট্রা্সলিন ্ুসলশ মযান্সজরেিরক িহায়তা সিান করে। 

 

স্বাক্ষসরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


