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জাইকা প্রতিতিতিদলের সালে সাক্ষালি মেয়র 

অিযািুতিক ও প্রযুক্তিগি পদ্ধতি প্রলয়ালগ 

পতরচ্ছন্নিায় িিুি দ্বার উলমাতিি হলো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জাতীয় ও চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে িহ াত্রী এবং িহায়তাকােী িংস্থা জাইকাে িমৃ্পক্ততারক 

ইসতবাচক সহরিরব অসেসহত করে বরলন, বজপয অ্িােণ ও বজপযরক শক্তক্তরত ্সেণত কেরত তারেে অতযাধুসনক বযবস্থা্ না একটি েৃষ্টান্তমূলক শুে 

উরেযাগ। এরত বতপমান ও েসবষ্যত েূষ্ণমুক্ত ও ্সেরবশবান্ধব হবাে নতুন িম্ভাবনা উরমাসচত হরব। আজ বৃহস্পসতবাে িকারল িাইগাে্ািস্থ নগে েবরন 

তাাঁে ে)রে জাইকা বজপয বযবস্থা্ না সকল্প কতৃপক চসিকরক ৩৫টি মসারিািাই্ সেক্সা েযান ও েু’টি ওয়ার্প কনজােরেক্তি অসিি হস্তান্তে অনুষ্ঠারন সতসন এ 

কথা বরলন। 

সতসন আরো বরলন, জাইকা চসিরকে অরনক উন্নয়ন কম পকারেে িারথ িমৃ্পক্ত। সবরশষ্ করে নগেীে মবশ করয়কটি িড়ক উন্নয়রন িংস্থাটি িামঞ্জিয্ূণ প 

কা পক্রম অবযাহত মেরখরে। এোড়া সসতষ্ঠানটি সাসন্তক জনরগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়রন মিবামূলক কাজ করে  ারে। এই কাজটি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে 

২০৩০ িারলে মরধয োসেদ্র্য সবরমাচরনে িহায়ক। 

সতসন জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে জায়গায় ৩১নং আলকেণ ওয়ার্পস্থ মেল মেশন ও ৩৯নং েসিণ হাসলশহে ওয়ার্পস্থ বক্স আলী মোরর্ জাইকা’ে 

অথ পায়রন অতযাধুসনক ও স ুক্তক্তগত ্দ্ধসতরত ২টি কনজােরেক্তি মিন্টাে স্থা্ রনে মাধযরম নতুন িম্ভাবনাে দ্বাে উরমাসচত হরলা। চসিক িব পাত্মক সয়ারিে 

মাধযরম এই সক্তক্রয়ারক চলমান োখরব। মময়ে বরলন, চট্টগ্রাম ্াহাড়, নেী ও িমুদ্র্ মবটষ্টত একটি বন্দে নগেী। এই নগেরক সিরে বতপমান িেকাে কণ পিুলীে 

তলরেরশ িযারনল, মব-িাসম পনাল সনম পাণ কাজ িম্পন্ন হরল ওয়ান সিটি িু িাউন রূ্ান্তে এবং চট্টগ্রাম সবরেে অথ পননসতক হাব হরয় উঠরব। তরব বতপমারন 

নগেীরত জলাবদ্ধতাে িমিযাটি তীব্র, এই িমিযা িমাধারন িেকাে মমগা সকল্প বাস্তবায়ন কেরে। সকল্পটি বাস্তবাসয়ত হরল িমিযাটি মথরক নগেবািী 

্সেত্রাণ ্ারব।  

মময়ে জাইকা সসতসনসধেলরক চসিরকে ্ি মথরক একটি চাসহো্ ত্র সোন করেন। এরত উরেখ কো হয় চসিরকে মাোেপ্ল্যান (২০২১-২০৫০) অনু ায়ী 

সরয়াগ ্দ্ধসত অনুিেণ্ূব পক বজপয বযবস্থা্ নাে মাধযরম মিকিই নগে িমাজ সবসনম পাণ কেরত হরব। মাোেপ্ল্যান অনু ায়ী নগেীরত িাধােণ বজপযরে 

্াশা্ াসশ মমসর্রকল বজপয বযবস্থা্ নাে সবষ্য়টিরক সবরশষ্োরব গুরুত্ব সেরত হরব। নগেীে সসতটি ওয়ার্প সেসিক এই কা পক্রম িম্প্রিােরণ মজাে সেরয় 

েূসমরত বজপয মওজেু  ারত ্সেরবশ হাসনকে না হয় মিরিরত্রও ্েরি্ সরয়াজন। বজপয বযবস্থা্ না উন্নয়রন আইসিটি-মক গুরুত্ব সেরত হরব। মমররারেল 

রানক্তজি বযবস্থা্ না উন্নয়রনে সরয়াজনীয় িহায়তা মেরব- এরিরত্র জাইকাে েূসমকা থাকরব। ৪১টি ওয়ারর্পে মরধয ১৩টিরত কম্পযাক্টে রাক জাইকা গ্রান্ট 

এইর্-২০১৮ অনু ায়ী আরে। এরত আরো ১০০টি মসারিািাই্ সেক্সােযান ইউসনি সরয়াজন এবং আরো ১০টি ওয়ারর্প মিকিই বজপয বযবস্থা্ না অসিি 

(এির্াসিউএম) স্থা্ ন কেরত হরব। 

জাইকা সসতসনসধ েরলে সধান বরলন, বাংলারেশ এখন িাড়া সবরে উন্নয়রনে মোল মরর্ল। এই অসে াত্রায় জা্ ানও িহায়ক িহ াত্রী। সবেযমান উন্নয়রনে 

ধাোরক অসধকতে গসতশীল োখরত জাইকা ম  উরেযাগ সনরয়রে এবং সকল্প বাস্তবায়রন সবসনরয়াগ করেরে তা জনগরণে কলযাণ বরয় আনরল আমো 

্সেতৃ)রবাধ কেরবা। সতসন বরলন, বতপমান সবরে বজপয অ্িােরণে মিরত্র ্সেরবরশে সনো্ িা ও বায়ু েূষ্রণে সবষ্য়রক গুরুরত্বে িারথ সবরবচনায় মনয়া 

হরয়রে। আধুসনক সবরে সি আে বা সে-িাইরকল, সে-সর্উি ও সে-ইউি এ সতন ্দ্ধসতরত বজপয বযবস্থা্ না কা পক্রম ্সেচালনা কো হয়। সতসন মময়ে’ে 

চাসহো্ ত্র অনু ায়ী  থা থোরব বযবস্থা গ্রহণ কেরবন বরল আোি সোন করেন। 

এিময় উ্সস্থত সেরলন চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহাম্মে শহীেুল আলম, িসচব খারলে মাহমুে, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম মাসনক, মময়রেে 

একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, তি¡াাবধায়ক সরকৌশলী কামরুল ইিলাম, অসতসেক্ত সধান সহিাব েিণ কম পকতপা হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, সনব পাহী 

সরকৌশলী মীজপা িজলুল কারেে, জাইকা’ে সিসনয়ে সেরসরজরন্টটিে িারহসক তারকসশ, সেরসরজরন্টটিে র্াইসক মাতিুরমারতা, এির্সিউএম সরজরক্টে টিম 

সলর্াে মািসহরো িাইরতা, জাইকা’ে সিসনয়ে মসাগ্রাম অসিিাে মমা. আব্দেুাহ সবন মহািাইন, এির্সিউএম’ে নযাশনাল টিম সলর্াে মমা. মোকনুজ্জামান, 

মর্্ুটি টিম সলর্াে মগালাম িােওয়াে সমুখ। 

  

 

দযা গ্রান্ড ওলয়ত িং এক্সলপা-২১ এর উলদ্বািি করলেি িতসক মেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম িব সবষ্রয় অগ্রগামী থারক। চট্টগ্রারমে মমজবান অনুষ্ঠান িাো 

বাংলারেরশ খযাসত আরে অনুরূ্োরব সবরয়-শােীে বযা্ ারেও নানােকম বযঞ্জন ও উৎিবমুখেোরব অনুষ্ঠানরক োটিরয় মতালারতও খযাসত আরে। বড় বড় 

তােকা মহারিলগুরলারত সবরয় উৎিরবে ম  আরয়াজন হয় তা িাব পজনীনতাে অগ্রাসধকাে ্ায় না। তাই অনুষ্ঠানরক িাব পজনীন কোে জনয তােকা 

মহারিলগুরলারক বযয়বহুলতারক সবরবচনায় সনরত অসেমত বযক্ত করেন। আিরে সবরয়ে মমৌিুমরক োটিরয় সেরত এবং সবরয়ে উৎিবরক িাব পজনীনোরব 

চট্টগ্রামবািীে মারে েসড়রয় সেরত মেশ ও সবরেরশে ¯^নামধনয সবরয় িম্পসকপত ্ৃষ্টর্াষ্কো থাকরেন বরল ম  ধােণা মেয়া হরয়রে তা অসেনন্দনর াগয। 

আজ বৃহস্পসতবাে মেসর্িন ব্লুরত আরয়াক্তজত “েযা গ্রাে ওরয়সর্ং এক্সর্া-২১”  উরদ্বাধনীরত সধান অসতসথ সহরিরব এই কথাগুরলা বরলন। 

এিময় মেসর্িন ব্লু এে সিইও সবরগ্রসর্য়াে মজনারেল (অব:) আবুল হারিম, সেহযাব চট্টগ্রারমে িো্ সত আব্দলু ককয়ুমিহ গণযমানয বযবিায়ীবৃন্দ উ্সস্থত 

সেরলন। মময়ে মরহােরয়ে অসেসারয় িাড়া সেরয় আরয়াজকো তারেে এই উরেযাগ চলমান থাকরব বরল অবসহত করেন, মমলাটি আগামী ১৩ নরেম্বে ্ পন্ত 

চলরব। 

 

স্বাক্ষতরি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 
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