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ক োরবোনীর পশুর যত্রতত্র কেলো যোবব নো 

মোবে থো বব কেলো ও চসি  মযোজেবেটগণ 

 

মকােবানীে ঈরেে সেন চট্টগ্রাম নগেীে মকাথাও  ত্রতত্র জবাইকৃত মকােবানীে ্শুে চামড়া মেরল মেয়া  ারব না। মকান মমৌিমুী 

বযবিায়ী  সে অনযানয বারেে নযায় চমড়া িংেক্ষরেে বযবস্থা না করে  ত্রতত্র মেরল মেয় তাহরল তারেে সবরুরে আইনানুগ বযবস্থা 

মনয়া হরব। এই জনয চট্টগ্রাম মজলা সশািরনে ্াশা্াসশ চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মযাজজরেিগে ্সুলশ ও আইন-শৃক্সখলা 

বাসহনী মারে তৎ্ে থাকরবন। সরয়াজরন জবাইকৃত সসতটি ্শুে চামড়া আি মথরক েশ মকজজ লবন সেরয় িংেক্ষে কো  ারব। 

এরত চামড়া নষ্ট হওয়া ও েুগ পন্ধ চড়ারনাে মকান িম্ভাবনা মনই। ঈেুল আ হা উ্লরক্ষ জাতীয় িম্পে কা াঁচা চামড়াে িংেক্ষে, ক্রয় ও 

সবক্রয়, ্সেবহেিহ িাসব পক বযবস্থা্না িাব পক্ষসেক তোেসকে লরক্ষ আজ সবরকরল চসিক িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী ভবরনে িরেলন 

করক্ষ বাসেজয মন্ত্রোলয় গটেত মসনিসেং কসমটিে িভায় এই সিোন্ত মনয়া হয়। উরেখয েীর্ প সেন ্ে িেকাে এবাে চামড়া ে)াসনে 

সিোন্ত সনরয়রে।  

িভায় িভা্সতত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহােে শহীেুল আলম। এরত অরনযে মরধয বক্তবয 

োরখন বজপয স্ট্যাজডং কসমটিে িভা্সত কাউজিলে মমা. মমােরশে আলী, কাউজিলে ড. সনোে উজিন আহরমে মঞ্জ,ু মমাহােে 

জারবে, চট্টগ্রাম মচম্বাে অব কম পাি এড ইডাসেরজে ্সেচালক অসহে সিোজ মচৌধুেী ¯^্ন, চসিক িসচব খারলে মাহমুে, সবভাগীয় 

কসমশনাে কা পালরয়ে কম পকতা সডসডএলসে মমাহােে মেরলায়াে মহারিন, সবভাগীয় ্সেচালক (¯^াাস্থয) এে িহকােী ্সেচালক ডা. 

কামরুল আ াে, আনিাে সভসডস্ে মেঞ্জ কমাডাে োসেউল ইিলাম, সােী িম্পে কম পকতপা ডা. মিতু ভুষে োশ, ইিলামী 

োউরডশরন ্সেচালক মমা. িসলম উিীন, সবসিক চট্টগ্রারমে উ্ মহাবযবস্থা্ক জামাল নারিে মচৌধুেী, সডআইজ অসেরিে 

এিস্ মমা. হািান বােী সমখু। িভায় সিটি কর্ পারেশরনে উ্ সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপঅ মমােরশেুল আলম মচৌধুেী উ্সস্থত 

সেরলন।  

িভা্সত বক্তরবয চসিক সধান সনব পাহী কম পকতপা মমাহােে শহীেুল আলম বরলন, িেকাে েীর্ প সেন ্ে এবাে চামড়া ে)াসনে সিোন্ত 

সনরয়রে। সবভাগীয় কসমশনাে কা পালয় মথরক ও বলা হরয়রে ওয়াডপ ্ পারয় কাউজিলেরেও িমš^ময় চামড়া িংেক্ষরে সচাে সচােনা 

চালারনা। মশষ মুহরূত প ম রহতু সিোন্ত এরিরে এবাে সাথসমকভারব সচাে সচােনা সহরিরব সিসিএরল সবপ্তা্ন মেয়া হরব। ্াশা্াসশ 

আইন-শৃক্সখলা বাসহনী ও কে্ পর্ারেশরনে মযাজজরেি ও মজলা সশািরনে মযাজজরেিগে তৎ্ে থাকরবন  ারত মকান মমৌিমুী 

বযবিায়ী ম খারন মিখারন চামড়া মেরল ম রথ না ্ারে।  

িভায় সবসভন্ন বক্তাে বক্তরবয জানারগরে এবাে িাোরেরশ এক মকাটিে মরতা ্শু মকােবানী হরব। চট্টগ্রাম নগরে আি লাখ নয় 

হাজাে ্শু জবাই হরব বরল ধােনা কো হরচ্ছ। মজলা সানী িম্পে কা পালয় িূরত্র জান ায় িেকাে এবাে এক মকাটি বগ পেুি চামড়া 

ে)াসনে সিোন্ত সনরয়রে। তরব তা হরত হরব মলামসবহীন (ওরয়ভ ব্লু ) চামড়া। কারজই ্শু জবাই কোে ্ে ম নরতন ভারব ্শুে 

চামড়া ও ্শুে কান এবং মাথাে চামড়া ম ন মতন ভারব েসড়রয় মেরল মেয়া  ারব না। কােে সবসিক এবাে ্ পা) লবন িেবোরহে 

বযবস্থা মেরখরে। কারজই মমৌিমুী বযবিায়ীো লবনজাত করে সতন/চাে সেন ্শুে চামড়া িংেক্ষে কেরত ্ােরবন। চামড়া সনরয় 

আতজিত হওয়াে কােে মনই। মে¯^মলে  মমৌিমুী বযবিায়োও  থা থ সজক্রয়ায় লবন জাত করে চামড়া সতন/চাে সেন িংেক্ষে 

কেরত ্ােরবন। িংেক্ষে কো মগরল মে¯^াারলে বযবিায়ীো লাভবান হরবন আশাকসে।  

মজলা সােী িম্পেক কম পকতপা জানান তাো এবাে মকােবানীে ্শুে চামড়া িংেক্ষে ও চামড়া েড়ারনাে সজক্রয়াে সবষয় সনরয় সবশ 

হাজাে সলেরলি োস্রয়রেন।  া মিজজে, মাদ্রািা, এসতমখানা ও নগেবািীে মারে সবসল কো হরব। কােে চামড়া িংেক্ষে করে 

মাদ্রািা ও এসমতখানাগুরলা। কারজই  তা থ সচারে জনসসতসনসধ ও সশািন তৎ্ে থাকরল চামড়া সশল্প এবাে লাভজনক হরব বরল 

আশাকসে।   
  
 

নগরবোিীব  সিটট কময়বরর ঈদলু আযোহোর শুবেচ্ছো 

¯^াোস্থ্যসবসি কমবন ঈদ উদযোপন  রুন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী ঈেুল আ হা উ্লরক্ষ নগেবািীরক শুরভচ্ছা জাসনরয়রেন। সতসন 

আজ মিামবাে িকারল এক শুরভচ্ছা বােীরত বরলন, করোনা মহামােীে সবরশষ ্সেসস্থসতরত আমো এবারেে ্সবত্র ঈেুল আ হািহ 

চােটি উৎিব উেযা্ন কেরত  াজচ্ছ। ঈে মারন খুসশ। ঈে মারন আনন্দ। সকন্তু ববসশ^ক মহামােীে সবরশষ ্সেসস্থসতরত ঈে আনন্দ 

উ্রভাগ কেরত সগরয় মকান ভারবই ম ন সনরজে ও ্সেবারেে সব্ে মডরক না আসন। নগেবািীে সসত আমাে আহŸাান থাকরব 

আ্নাে ¯^াাস্থযসবসধ ও িুেক্ষা মমরন ঈে উেযা্ন করুন। গরুে হারি মগরল মাস্ক বযবহাে করুন। ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলুন। 

মকােবানীে জবাইকৃত ্শুে েক্ত গরতপ ভরে মাটিরত ্ুাঁরত মেলুন। এিব েক্ত ্াসনে িারথ সমরশ নালা-নেপমায় সগরয় ্সেরবশ 

েুষরেে ্াশা্াসশ েুগ পন্ধ েড়ারব। কারজই সনরজ িুেসক্ষত থাকুন ও নগেবািীরক সনো্রে োখুন। মময়ে বরলন, মহান আোহ োব্বুল 

আলাসমন নগেবািীরক িুেসক্ষত মেরখ অসতমােীে ঈেগুরলাও ম ন উেযা্রনে মতৌসেক োন করেন মিই সতযাশা কসে।  
 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



 

  

 

  

বহদ্দোরহোট কমোবে রোন্নো  রো খোবোর সবতরণ োবল কময়র 

 বরোনো োবল ক উই অেুক্ত থো বব নো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে গতকাল মোববাে োরত নগেীে বহিােহাি মমারড় কম পহীন, অিহায় গেীবরেে মারে োন্না কো 

খাবাে সবতেে করেন। সবতেেকারল সতসন বরলন, এই করোনা অসতমাসেরত একজন মলাকও অভুক্ত থাকরব না। সধানমন্ত্রীে মশখ 

হাসিনাে এই মর্াষোরক বাস্তবায়রনে অংশ সহরিরব এই কম পিচূী হারত মনয়া হরয়রে। সতসন বরলন, করোনাকালীন িমরয় অরনক 

মানুষ কম পহীন হরয় ্রড়রে, এই িমস্ত সেক সবরবচনা করে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে িেকাে কম পহীন ও অিহায় গেীবরেে জনয 

নগে অথ প ও খােয িহায়তািহ নানা মেেী ম্শাে জনয ্থৃক ্ৃথকভারব সরোেনাে বযবস্থা কোে কােরে িাো সবরেে কারে 

সশংসিত হরয়রেন। মময়ে িেকারেে ্াশা্াসশ এই িমস্ত কম পহীন ও অিহায় মানুরষে িহায়তায় সবত্তবানরেে এসগরয় আিাে 

আহŸাান জানান। গতকাল োরত মময়রেে সনজ¯^ উরেযারগ বহিােহাি মমারড় োন্না কো খাবাে সবতেেকারল মময়ে এিব কথা 

বরলন। এ িময় মময়রেে িারথ চট্টগ্রাম মসিকøাারবে িাধােে িম্পােক মচৌধুেী েসেে বরলন, চসিক মময়ে োসয়ত্ব গ্রহরেে ্ে 

করোনা সসতরোরধ ম  ভূসমকা মেরখ  ারচ্ছন এবং অিহায় গেীবরেে জনয িাহার যে হাত বাসড়রয় সেরয়রেন তা সশংিাে োবী োরখ। 
 

কমোহরো ওয়োবডে প্রিোনমন্ত্রীর উপহোর সবতরণ োবল কময়র 

প্রিোনমন্ত্রীর উপহোর আপদ োলীন িমবয় ¯^জিদোয়  পদবেপ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, করোনাকারল নগেীে সন¤œআরয়ে সসতটি সব্ন্ন মানুরষে 

হারত সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে উ্হাে িামগ্রী আ্েকালীন িমরয়ে জনয একটি ¯^জস্তোয়ক উরেযাগ। এই উরেযারগে ্াশা্াসশ 

িমারজে সবত্তবানরেেও এসগরয় আিরত হরব। এই েুুঃিমরয় মানুরষে ্ারশ  াো ো াঁড়ারত ্ােরবন তাোই িসতযকাে অরথ প মহৎ বযজক্ত 

সহরিরব সবরবসচত হরবন। সতসন আজ মিামবাে িকারল মমাহো ওয়ারডপ সধানমন্ত্রীে উ্হাে (অথ প ও ত্রাে) সবতেেকারল এ কথা 

বরলন। মমাহো ওয়ারডপে কাউজিলে কাজী নুরুল আসমন মামুরনে িভা্সতরত্ব অনুটিত খােয িহায়তা সবতেে িভায় সবরশষ অসতসথ 

সহরিরব উ্সস্থত মথরক বক্তবয োরখন মহানগে আওয়ামী লীরগে অথ প িম্পােক ও চউরকে িারবক মচয়ােমযান আবেুি িালাম, 

সবজজএমইএ’ে সথম িহ-িভা্সত বিয়ে নজরুল ইিলাম, ওয়াডপ আওয়ামী লীগ মনতা মমাহােে োরুক, নুরুল আলম, এি.এম. 

আরনায়াে সমজপা, হাজী আব ুতারহে, মমা. নুরুল ইিলাম সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, লকডাউন সশসথলতাকারল মকানভারব ¯^াাস্থযসবসধ উর্ক্ষা কো নয়। ¯^াাস্থযসবসধ উর্ক্ষা কো জন¯^াাস্থয 

সনো্ত্তা মক্ষরত্র হুমসক ¯^রূ্। 

সবরশষ অসতসথে বক্তরবয মমা. আবেুি িালাম বরলন, িংক্রমরেে উর্ধ্ পগসত িসতযই উরেগজনক। িেকাে ্সেসস্থসত সনয়ন্ত্ররে োখরত 

িাধযাতীত সরচষ্টা চাসলরয়  ারচ্ছন। এখন সরয়াজন সনরজ িরচতন মথরক অরনযরকও িরচতন কো। 
 
 

পজিম বো সলয়োয় ত্রোণ সবতরণ োবল কময়র 

কদবের মোনবুের েীবন-েীবী োর িং ট কমোচবন 

প্রিোনমন্ত্রী আপ্রোণ কচষ্টো  রবেন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে তৎ্েতাে কােরে 

ববসেক মহামাসে করোনাকারল আমো সবরেে অনানয মেরশে চাইরতও অরনক ভাল আসে। গত ১ বেে  াবত সধানমন্ত্রী মেরশে 

মানুরষে জীবন-জীবীকাে িংকি মমাচন ও সাে বা াঁচারত করোনাে টিকা, অথ প ও খােয িহায়তা সেরয় আসাে মচষ্টা চাসলরয়  ারচ্ছন। 

হয়রতা বা এ িহায়তা চাসহোে তুলনায় ্ পা) নয়, তবওু এই েুর াগ পকারল এইিুকু িহায়তাও কম নয়। আমারেেও সনরজরেে িেুক্ষাে 

সবষয় সবরবচনায় মেরখ িাবধারন চলাচল কেরত হরব। অবশযই সরয়াজনীয় কারজ মবে হরল মাস্ক ্সেধান কেরত হরব। সতসন আজ 

িকারল ১৭ নং ্জিম বাকসলয়া ওয়ারডপ সড.সি মোডস্থ িারবক এম.স্ এম. কসেল উিীন’ে বাসড়ে িামরন গেীব েুুঃস্থরেে মারে 

সধানমন্ত্রীে উ্হাে (খােয িহায়তা) সবতেেকারল সধান অসতসথে বক্তরবয এ কথা বরলন। কাউজিলে শসহেুল আলরমে িভা্সতরত্ব 

উ্হাে সবতেে অনুিারন বক্তবয োরখন চকবাজাে থানা আওয়ামী লীরগে িভা্সত িাহাবিুীন আহরমে, ্জিম বাকসলয়া ওয়াডপ 

আওয়ামী লীগ মনতা মমা. মুিা, শামিুল হক, মমা. আরনায়াে মহারিন, এম.এ হান্নান, িরোয়াে আলম, আব্দলু মারলক, জামাল 

আহরমে, ওমে োরুক িরনি, আব্দলু হাসকম ও িেকাসে টিচাি প মেসনং করলরজে অধযক্ষ সরেিে মমা. নাসেে উজিন মজমুোে, 

¯মা^চ্ছা মিবক লীগ মনতা নাজজম উজিন, োত্ররনতা িমে োশ সমুখ। মময়ে আরো বরলন, নাগসেক সহরিরব আমারেে অরনক 

র্ািসত আরে। আমো অরনরকই সনয়ম কানুন মানরত চাইনা বরল িংক্রমরেে উর্ধ্ পগসত অবতােো হরচ্ছ অনযসেরক  ত্রতত্র নালা-

নেপমা-খারল ্সলসথন মেলাে কােরে ্াসন চলাচরলে সসতবন্ধকতা হরয় জলজি িটৃষ্ট হরচ্ছ। 
 

চসিব র ভ্রোমযমোন আদোলত পসরচোসলত 

পশুর হোবট ¯^াোস্থ্যসবসি অনুিরণ নো  রোয় 

ইেোরদোরব  ১২ হোেোর টো ো েসরমোনো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরেযারগ আজ মিামবাে নগেীে সবসভন্ন এলাকায় ভ্রামযমাে আোলত ্সেচাসলত হয়। সিটি 

কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাজজরেি মারুো মবগম মনলী ও মেশাল মযাজজরেি জাহানাো মেেরেৌরিে মনতৃরত্ব নগেীে ডবলমুসেং 

থানাধীন ম্াস্তাে্াড় মকােবানীে ্শুে বাজাে, চান্দগা াঁও থানাে কে পেুলী মকােবানীে ্শুেহাি ও ্া াঁচলাইশ থানাে সবসবেহাি 

মকােবানীে ্শুে বাজাে মসনিসেং কো হয়। এই িময় করোনাভাইোজ জসনত মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে ¯^াাস্থযসবসধ 

 থা থভারব অনুিেন না কোয় ইজাোোেরেে সবরুরে সতনটি মামলা রুজ ু ্বূ পক ১২ হাজাে িাকা জসেমানা কো হয় এবং 

¯^াাস্থযসবসধ  থা থভারব অনুিেন কোে জনয ইজাোোেরেে সনরেপশনা সোন কো হয়। অসভ ানকারল মযজজরস্ট্ি ্থচােীরেে 

মারে মাস্ক সবতেে করেন এবং নগেবািীরক ¯^াাস্থযসবসধ মমরন চলাে সনরেপশনাও সোন করে। অসভ ারন মযাজজরেিগেরক িহায়তা 

করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসশ¬ষ্ট সবভারগে কম পকতপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমরো্সলিন ্ুসলশ িেিয বনৃ্দ।  
 



 

  

 

  

 

িংবোদদোতো 

স্বাক্ষসেত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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