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জাপােন বাংলােদশ দূতাবাস এখন িনজ  ভবেন 
কাজী ইনসা ল হক   
 
১ম পব 
 

 
জাপােন নব িনিমত বাংলােদশ দূতাবাস ভবন 
 
অবেশেষ মাচ মােসর ২৫ তািরখ থেক জাপােন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর দতূাবােসর নতুন 
িঠকানা (িচওদা -র, িকওই- চা এলাকায়) িনজ  জিমেত িনিমত িনজ  ভবেন দতূাবােসর কায ম  
করেত যাে । টািকওর ম েরা -র বতমান দতূাবাস ভবেনর েটা অংশই ৩১ মাচ ২০১৬ পয  
কাযকারী থাকেব, যিদও অিত জ রী কন লার িবভােগর কায েমর ডটােবজ সংর ণ ও িবিবধ 
কারেন একটা সমা রাল নটওয়াক আেরা িকছুিদন 'জায়গায় যাগসূ  র া কের চলেব। 
 
 
জাপান সরকােরর পূন শাসিনক এলাকায়, পালােম ট ভবন, িবিভ  ম নালয়, ধান ম ীর 
কাযালেয়র কাছাকািছ বাংলােদশ সরকােরর িনজ  অেথ, জাপান সরকােরর কােছ পাচঁ বছর ময়াদী 
িকি েত কনা ৭১৪ বগ িমটার জিমেত ায় ন ই কািট টাকা ব ােয় িনিমত এই ভবনিট এখন জাপােন 
বাংলােদেশর মযাদার তীক, লাল সবুজ পতাকার বাংলােদশ এখন িবে র ততৃীয় পরাশি  জাপােনর 
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রাজধানী টািকওর াণেকে  সদেভ দািড়েয়। 
 

বাংলােদশ দতূাবাস ভবন, জাপান 
িঠকানা: 3-29 Kioi-Cho, Chiyoda-Ku, 
Tokyo 102-0094, Japan 
যাগােযাগ: Nagata-cho Station, Exit: 9B 

Tel. +81-3-3234-5801 (PBX) 
Fax. +8I-3-3234-5802 
ই- মইল: bdembassytokyo@mofa.gov.bd 
 

 
 
দতূাবাস ভবন তথ :- 
জিমর পিরমান: ৭১৪ বগ িমটার 
(জাপান অথ ম নালেয়র মািলকানাধীন ৭১৪ বগ িমটার সমতল ভূিম, ১১১ কািট ইেয়ন ( ায় এক 
কািট ডলার) মূেল  ৫ বছর ময়াদী দহীন িকি েত বাংলােদশ সরকার য় করেত স ম হয়।) 
ইমারত: ৪৪৫.৬৫ বগ িমটার 

ার স: ১৪২৭.৩০ বগ িমটার 
নকশা ও াপত  উপেদ া: KPA (জাপান) এবং Vernacular Architects (বাংলােদশ) 
িনমাণ িত ান: Muramoto Corporation 
িনমাণ ব ায়: ৯০ কািট টাকা 
িনমাণ সমা : ২০১২ সাল (টােগট) 
কতৃ সমাি  : মাচ ২০১৬ 

 

 
ধান ম ী শখ হািসনা কতকৃ িভি র াপন 

 
২০১০ সােলর ২৮ নেভ র, ধান ম ী শখ হািসনা টািকও  বাংলােদশ দতূাবােসর িভি র াপন 
কেরন। ২০১২ সােল িনমাণ সমাি র টােগট থাকেলও ায় ৪ বছর দরীেত তা স  হয়। জাপােন 
িবিধব  িনয়ম কা ন, বাংলােদেশর সরকারী কায েম আমলাতাি ক জিটলতা এই িবলে র কারন। 
একিট সূে  জানা গেছ গত ক'বছের বশ কিট দশ জাপােন তােদর দূতাবাস িনমাণ কেরেছ িক  এতটা 
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সময় পন অ  কান দেশর ে  হয়িন। 
 
 
রা দূত আশরাফ-উদ দৗলার উে ােগ জিম কনা ও ভবন িনমােণর েচ া  হয়। েটা সরকােরর 
সােথ যাগােযাগ ও তা চূড়া  করার ি য়ার দূ হ কােজ স সমেয়র দূতাবােসর সকল কমকতা ও 
কমচারীেদর অবদান িছল। ৱা দূত দৗলার সমেয় একািধক িকি র টাকাও পিরেশাধ করা হয়। 
পরবিতেত রা দূত মুিজবুর রহমােনর সময় ধানম ী দূতাবােসর িভি র হাপন কেরন এবং 
াথিমক কায ািদও স  কেরন। 

 
 
িনধািরত সমেয় িনমাণ কাজ  না হওয়া, এত ছাট কােজ বড় বড় িনমাতার অিনহা, নানান জিটলতায় 
একসময় িনমাণ কাজ িনেয় অিন য়তা দখা দয়। রা দতূ মা দ িবন মােমন তার কাযকােল আবার 
উে াগ নন এবং তার সহকমী দূতাবাস কমকতােদর িনরিবি  সহেযািগতায় ও ধান ম ী শখ 
হািসনার আ হ ও িনেদেশ শষ পয  এই অসাধ  সাধন হেয়েছ। 
 
 

  
ছিবর বা'িদক থেক রা দূত (আশরাফ-উদ দৗলা, এ, ক,এম, মুিজবুর রহমান ভূঁইয়া, মা দ িবন মােমন ও রাবাব ফািতমা) 
 
 
রা দূত মা দ িবন মােমন জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ িহেসেব যাগদােনর জ  জাপান 
ছাড়ার 'িদন আেগ দূতাবাস ভবেনর সবেশষ পিরি িত জানােত কিমউিনিট ও িমিডয়ার সবাইেক িনেয় 
িনমানাধীন দূতাবাস ভবেন একিট চা চে র আেয়াজন কেরন ও িব ািরত ব াখ া দন।  
 
 
িভিডও ি প দখার জ  এখেন ি ক ক ন অথবা নীেচর URL-িট কিপ কের ব বহার ক ন ৷ 
জাপােন বাংলােদশ দূতাবােসর িনজ  ভবন িনমােণর অ গিত িনেয় রা দতূ মা দ িবন মােমেনর ব ব  
ও যােলাচনা ৷ 
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http://www.youtube.com/watch?v=xVa-y4dZHP0 
 

 
ব ব  নেছন সেমবত বাসীরা          দূতাবােসর ছােদ হা ল বাসীরা 
 
 
সদ  িনযু  রা দতূ রাবাব ফািতমার সময় দূতাবাস ভবেনর কাজ স  ও ান র হে , স ৃ  চারজন 
রা দূেতর িত আমরা জাপান বাসীরা কৃত তা জানাই। 
 
 

 
বাংলােদশ দূতাবােসর ভবেনর মূল নকশা 
 
দূতাবাস ভবেনর সােথ জিড়ত রেয়েছন বা ালী পিত, একদা জাপান বাসী ডঃ মা ম ইকবাল। জাপান 
বাসীরা িবেশষ একিট কারেন তােক মেন রাখেবন, জাপান বাসীেদর আেয়ািজত একিট অ ােন িতিন 

সব থম জাপােন শহীদ িমনার িনমােণর াব িদেয়িছেলন, পরবিতেত বশাখী মলা কতপৃ  ও 
বাংলােদেশর পরম িহৈতশী জাপানী ব ুেদর সহেযািগতায় বাংলােদশ সরকােরর অেথ টািকওেত শহীদ 
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িমনার িনিমত হয়। টািকওেত বাংলােদশ দূতাবাস ভবেনর িডজাইন ণয়েনর সােথ পিত মা ম 
ইকবাল এবং তার িত ান জিড়ত হবার এই ঘটনািট িবেশষ তাৎপযময়। 
 
পরবতী পেব দখনু - জাপানী িত ােনর তারণাঃ  
দূতাবােসর িডজাইেনর সােথ জিড়ত পিত ডঃ মা ম ইকবােলর নাম এবং তার িত ােনর নাম 
(Vernacular Architects) বাদ দয়ার পায়তারা। 
 
kaziensan@gmail.com 
 


