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প্রকারবানীর পশুর বজয্ রাত ১০টার মদে অপসারণ করদত হদব: স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ৭ জুলাই, ২০২২ইাং, বৃহস্পচতবার। 

পচবত্র ঈদুল আযহার চেন রাত ১০টার মদে পশুর বজ্য অপসারণ করা হদব বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম।  

আজ দুপুদর মন্ত্রণালদয়র চনজ েপ্তদর জাইকার কাচি চরদপ্রদজনদটটিভ ইউদহা হায়াকাওয়ার প্রনতৃদে একটি প্রচতচনচি েদলর সাদে ববঠক প্রশদে সাাংবাচেকদের এক 

প্রদের জবাদব চতচন এ কো জানান।  

মন্ত্রী বদলন, ঈদের চেন সকাদল পশু কুরবাচনর প্রেয়া শুরু হদব। এরপর প্রেদকই পশুর বজ্য অপসারণ কাজ শুরু হদব। সন্ধ্যা ৭টা প্রেদক ১০টার মদে সব জায়গা 

প্রেদকই বজ্য অপসারণ করার চনদেশ্ প্রেয়া হদয়দে। চবভাগীয় কচমশনার, প্রজলা প্রশাসক, জনপ্রচতচনচিসহ সাংচিষ্ট সকলদক চনদেশ্নাও প্রোন করা হদয়দে। রাত 

১০টার পর প্রকাোও বজয্ োকদব না বদল আশাবাে ব্যক্ত কদরন।  

চতচন বদলন, প্রকারবানীর পশুর হাদটর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ প্রেশবাসীদক শাচিপূণভ্াদব ঈে উেযাপদনর জন্য সাচবক্ প্রস্তুচতর চবেদয় ইদতামদে আিঃমন্ত্রণালয় সভা 

করা হদয়দে। সভায় প্রচতটি মন্ত্রণালদয়র প্রয োচয়ে প্রসটি পালদনর জন্য চসদ্ধাি প্রেয়া হদয়দে।  

কদরানা সাংক্রমদনর হার বৃচদ্ধ পাদে উদল্লখ কদর মন্ত্রী সকল মানুেদক যোযে স্বাস্থযচবচি প্রমদন পশুর হাট এবাং ঈে উেযাপদনর আহবান জানান। জনগণদক 

স্বাস্থযচবচি প্রচতপালন করার জন্য স্বাস্থয মন্ত্রণালদয়র গাইডলাইন বতচর করা আদে। প্রসটা অনুযায়ী তারা পশুর হাট বসদব। হাদট ক্রয় চবক্রদয়র জন্য যারা আসদব 

তাদের স্বাস্থযচবচি প্রমদন িলদত হদব। রাস্তার পাদশ প্রকাোও হাট বসদব না বদলও জানান মন্ত্রী।  

প্রমা. তাজুল ইসলাম আদরা বদলন, আমার একটা চনদেশ্না আদগ প্রেদকই চেদলা প্রচতটি ওয়াড ্কাউচিলদরর প্রনতৃদে েশ জদনর সম্বনদয় একটি কচমটি করা। এই 

কচমটি কদরানাসহ প্রযদকাদনা দুদযা্দগ কাজ করদব। চসটি করদপাদরশনগুদলা প্রস অনুযায়ী ব্যবস্থা চনদয়দেন বদল আমাদের জাচনদয়দেন।  

মন্ত্রী জানান, প্রিানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা এবাং তাঁর পুত্র সজীব ওয়াদজে জদয়র পরামদশ ্প্রেশ চডচজটাদল রুপািচর হদয়দে। এর সুফল চহসাদব বাাংলাদেশ ব্যাাংক ও 

চসটি করদপাদরশন ঈে উপলদে জদয়ন্টচল একটা প্রপ্রাগ্রাম িালু কদরদে তা হদলা কযাশ টাকা োড়াই পশু ক্রয়-চবক্রয়। হাদট প্রকউ কযাশ টাকা না চনদলও হদব যচে 

তার কাদে প্রক্রচডট কাড ্োদক। অযাকাউদন্ট টাকা োকদল প্রসই টাকা চবদক্রতার অযাকাউদন্ট ট্রািফার কদর প্রেওয়া হদব।  

ববঠক প্রসদে প্রমা. তাজুল ইসলাম জানান, িট্টগ্রাম ওয়াসার সুযা়দরজ চট্রটদমন্ট প্লান্ট এবাং মাতারবাচড় কয়লাচভচিক চবদুযৎ প্রকদের সাদে মদহশখাচলসহ অন্যান্য 

অঞ্চদলর সাদে প্রযাগাদযাগ বতচরদত অো্যদ়নর আগ্রহ প্রকাশ কদরদে জাইকা। মাতারবাচড়দত দুইটি প্রকদে প্রায় েয় হাজার প্রকাটি টাকার প্রবচশ ব্যদয় ২০২৫ সাদলর 

মদে প্রশে করার প্রস্তাবনা চেদয়দে তারা। 

প্রিানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদে বাাংলাদেশ সরকাদরর উন্নয়ন কমক্াদের উন্নয়দনর ভূয়সী প্রশাংসা কদর জাইকার প্রচতচনচি ইউদহা হায়াকাওয়া প্রস্তাচবত চবচভন্ন 

প্রকদে চবচনদয়াদগর আগ্রহ ব্যক্ত কদরন। চতচন জানান জাইকা বাাংলাদেদশর পাদশ আদে এবাং ভচবষ্যদতও োকদব। 

 

স্বােচরত/- 
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সম্মানিত বাততা সম্পাদক/নিফ নিপ ার্ তাি/নস,নিন আইও(প্রেস) 

সকল সংবাদ মাধ্যম/ন আইনি। 

 

 

mailto:ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com


 

 

 

 


