
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ-২ 

 

২৪ ঘন্টার মদে প্রকারবাচনর পশুর বজয্ অপসারদণর চনদেশ্ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 

 

ঢাকা, ২৬ প্রশ জুন, ২০২২ইাং, রচববার। 

আসন্ন ঈদুল আযহায় প্রকারবাচনর পশুর বজ্য ২৪ ঘন্টার মদে অপসারণ এবাং প্রকারবাচনর স্থান পচরস্কার করার জন্য সকল চসটি কদপা্দরশন এবাং সাংচিষ্টদের 

চনদেশ্ চেদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম। 

যথাযথ স্বাস্থযচবচি এবাং সামাচজক দূরত্ব প্রমদন আসন্ন ঈদুল আযহা উপলদে সারা প্রেদশ পশুর হাট বসদব বদলও জানান মন্ত্রী। 

আজ পচবত্র ঈদুল আযহায়, ২০২২ইাং উপলদে অনলাইদন আদয়াচজত পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, চনচেষ্্ট স্থাদন পশু প্রকারবাচন বাস্তবায়ন ও প্রকারবাচনর পশুর বজয্ 

ব্যবস্থাপনার সাচবক্ প্রস্তুচত পযা্দলািনার লদেয আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপচতর বক্তদব্য চতচন এ চনদেশ্ প্রোন কদরন। 

মন্ত্রী বদলন, সড়ক-মহাসড়দকর পাদশ প্রযখাদন যান িলািল চবঘ্ন হদত পাদর প্রসখাদন প্রকাদনা ক্রদমই পশুর হাট বসাদনা যাদব না। এ চনদেশ্ অমান্যকারীর চবরুদে 

প্রমাবাইল প্রকাদটর্ মােদম যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

চতচন আদরা বদলন, প্রজলা প্রশাসকগণ প্রপৌর প্রময়র ও উপদজলা পচরষে প্রিয়ারম্যান এবাং ইউচনযন় পচরষে প্রিয়ারম্যানদের চনদয় সভা কদর চসোন্ত গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন চনচিত করদবন। চসটি কদপা্দরশদনর প্রময়র, ইউচনয়ন পচরষে এবাং উপদজলা পচরষে এবাং প্রজলা পচরষে প্রিয়ারম্যানরা সবাই তাঁদের স্ব স্ব অবস্থাদন 

প্রথদক মন্ত্রণালদয়র চনদেশ্না প্রমাতাদবক োচয়ত্ব পালন করদবন বদল উদল্লখ কদরন মন্ত্রী। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম জানান, কদরানার মহাসাংকদটও স্বাস্থযচবচি প্রমদন গত ঈদে পশুর হাট বসাদনা হদয়চেদলা। এবেদরর শুরুদত কদরানা সাংক্রমদনর হার কম 

থাকদলও গত প্রবশ কদয়কচেন িদর সাংক্রদমর হার বৃচে প্রপদয়দে। তাই স্বাস্থযচবচি চনচিত কদর এবাদরর পশুর হাট বসাদত হদব। এব্যাপাদর সবাইদক সতক ্থাকদত 

হদব। 

এ প্রসদে চতচন আদরা বদলন, স্বাস্থয চবচি অনুসরণ পূবক্ কুরবাচনর হাট বসাদনার পাশাপাচশ এ বেরও অনলাইদন পশু ক্রয়-চবক্রদয়র চবষয়টি অচিক গুরুত্ব প্রেওয়া 

হদে। পশুরহাট বাজার ব্যবস্থাপনা, দ্রুততম সমদয় প্রকারবাচনর বজ্য অপসারদণর জন্য জনপ্রচতচনচিদের সচক্রয় অাংশগ্রহণ ও জনসািারণ পাদশ োঁডা়দনার আহবান 

জানান। 

গত বেদরর ন্যায় পশুরহাট ব্যবস্থাপনা, চনচেষ্্ট স্থাদন পশু প্রকারবাচন, দ্রুততম সমদয় প্রকারবাচনর বজ্য অপসারদণর প্রেদত্র সকল মন্ত্রণালয়/চবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা এবাং 

স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠাদনর প্রচতচনচিদের কাজ করার আহবান জানান মন্ত্রী। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান, জনচনরাপত্তা চবভাগ প্রকারবাচনর পশুর হাদট চনরাপত্তা চবিাদন প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং এ চবষদয় প্রজলা-উপদজলা পযা্দয ়

সুচনচেষ্্ট চনদেশ্না প্রোন। 

সভায়, সকল চসটি কদপা্দরশদনর প্রময়র, স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব ও সাংচিষ্ট মন্ত্রণালদয়র চসচনয়র সচিব/সচিববৃন্দ এবাং সাংচিষ্ট অচিেপ্তদরর 

মহাপচরিালকবৃন্দ অন্যাদন্যর মদে অনলাই সভায় অাংশ প্রনন। 

 

স্বােচরত/- 

 

প্রমাঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কমক্তা্ 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

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

সকল সংবাদ মাধ্যম/ন আইনি। 
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