
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায ়মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 

 

প্রমচিকযাল বজয্ প্রপাড়াদত ইনচসনাদরটর প্ল্যান্ট স্থাপন করদত িায় জাইকা 

ঢাকা, ১২ জুন, ২০২২ইাং, রচববার। 

প্রেদশর সকল চসটি কদপা্দরশদনর আওতাভূক্ত হাসপাতাল প্রেদক উৎপন্ন প্রমচিকযাল বজয্ প্রপাড়াদনার জন্য ইনচসনাদরটর প্ল্যান্ট স্থাপদন অো্য়দনর আগ্রহ 

প্রকাশ কদরদে উন্নয়ন সহদযাগী জাপান ইন্টারন্যাশনাল প্রকা-অপাদরশন এদজচি (জাইকা)। 

এোড়া, িট্টগ্রাম ওয়াসায় চপচপচপ মদিদল নতুন একটি ওয়াটার চিটদমন্ট প্ল্যান্ট স্থাপদন চবচনদয়াদগরও আগ্রদহর কো জানান রাষ্ট্রদূত। 

আজ মন্ত্রণালদয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাদমর সাদে সাক্ষাৎ করদত এদস জাপাদনর রাষ্ট্রদূত ইদতা নাওচক মন্ত্রীদক 

তাদের এ আগ্রদহর কো জানান। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জাপাদনর অো্য়দন ওয়াটার চিটদমন্তট প্ল্যান্ট এবাং বজয্ ব্যবস্থাপনায় ইনচসনাদরশন প্ল্যান্ট স্থাপদনর আগ্রহদক স্বাগত জানান। মন্ত্রণালদয় 

চিঠি চেদয় তাদের আগ্রদহর ব্যাপাদর প্রস্তাব চেদল তা যািাই-বাোই কদর পরবতীদত চসদ্ধান্ত জানাদনা হদব বদল রাষ্ট্রদূতদক জানান মন্ত্রী। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলন, প্রমচিকযাল বজয্গুদলাদক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আনদত নানা উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। সরকাচর-প্রবসরকাচর প্রমচিদকল, 

িায়গনচিক প্রসন্টারগুদলাদক তাদের প্রমচিদকল বজয্ যত্রতত্র না প্রেদল জীবাণুমুক্ত কদর চনর্া্চরত ব্যাদগ ভদর বজয্ সাংগ্রহকারীদেরদক প্রেওয়ার চনদেশ্না 

প্রোন কদরদে সরকার। 

চতচন আদরা বদলন, প্রমচিদকল বজয্র পাশাপাচশ চশল্পবজয্ ও ইদলকিচনক বজয্ সম্পদক ্জনসার্ারণদক সদিতন হদত হদব। পচরদবশ সম্মত উপাদয় এসব 

বজয্ চিসদপাজাল করদত পারদল পচরদবশ দূষণ প্ররার্ করা সম্ভব হদব। 

বাাংলাদেদশর অবকাঠাদমাসহ চবচভন্ন খাদত শহর ও পল্লী এলাকায়  জাপাদনর উন্নয়ন সাংস্থা - জাইকা গুরুত্বপূণ ্ভূচমকা প্ররদখ আসদে। ভচবষ্যদত এই সম্পক ্

আরও সম্প্রসাচরত হদব বদল আশাবাে ব্যক্ত কদরন মন্ত্রী 

সাক্ষাতকাদল জাপাদনর রাষ্ট্রদূত বদলন, প্রর্ানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রযসব পচরকল্পনা গ্রহণ কদরদেন প্রসগুদলা বাস্তবাচয়ত হদল বাাংলাদেশ অেন্নচতকভাদব অদনক 

শচক্তশালী হদব। জাপান বাাংলাদেদশর উন্নয়দন অদনক সহদযাচগতা কদরদে, প্রসই সহদযাচগতা আগামীদতও অব্যাহত োকদব বদল জানান রাষ্ট্রদূত ইদতা 

নাওচক। 

জাপাদনর সদে বাাংলাদেদশর বন্ধুদত্বর সম্পক্ েীর্চ্েদনর। েীর্ ্পেপচরক্রমায় এই সম্পক ্আজ অতযন্ত সুদৃঢ়। ভচবষ্যদত এই সম্পক্ আরও প্রজারোর হদব 

বদল আশাবাে ব্যক্ত কদরন রাষ্ট্রদূত। 

এসময়, স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাম্মাে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরী, িট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পচরিালক প্রদকৌশলী এ প্রক এম েজলুল্লাহ সহ 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর উর্ধ্্তন কমক্তা্বৃন্দ উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বাক্ষচরত/- 

 

 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কমক্তা্ 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

 

সম্মাচনত বাতা্ সম্পােক/চিে চরদপাটা্র/চস,চিচপআইও(প্রপ্রস) 

সকল সাংবাে মাধ্যম/চপআইচি। 
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