
ক োরবোনি ও এর বর্জয্ ব্যবস্হপিো 

আদিোি ক োরশেদ 

আগো ী ১০ জুলোই  পোনলত হশত যোশে মুসল োিশদর অন্যত  ধ ীয় উৎসব পনবত্র ঈদুল আর্জহো।  শরোিো সংক্র ণ 

আবোরও বোড়শে। সংক্র ি নিয়ন্ত্রশণ সর োর ইনত শে র্জিসোধোরিশ   োস্ক ব্যবহোরসহ অন্যোন্য নবষশয় সত  ্থো োর র্জন্য পরো ে ্

নদশয়শে। ঈদ ক নি  যোতোয়োত, ক োরবোনির পশুর হোশে কলো স োগ  বোড়শল এবং স্বোস্হযনবনধ িো  োিশল পনরনিনত আশরো খোরোপ 

হওয়োর সম্ভোবিো রশয়শে। ঈদুল আর্জহোর অন্যত  অনুষঙ্গ হশলো ধ প্্রোণ মুসল োিগণ নির্জ নির্জ সো র্্থ্ অনুযোয়ী পশু ক োরবোনি 

 রো। প্রোনণ সম্পদ  ন্ত্রণোলশয়র নহশসব অনুযোয়ী ক োরবোনির র্জন্য এ বের কদশে গবোনদপশুর সরবরোশহর সংখ্যো দুই লোশখর কবনে 

বোড়োশিো হশয়শে। এ বের ক োরবোনির র্জন্য গরু, েোগল, কেড়ো ও উে ন নলশয় ১ ক োটি ২১ লোখ ২৪ হোর্জোর ৩৮৯টি পশু প্রস্তুত  রো 

হশয়শে। এ স ল ক োরবোনির এ েো বশড়ো অংে ঢো ো নসটি  শপো্শরেি এলো োয় সম্পূি ্হশব। ঢো ো উত্তর নসটি  শপো্শরেশির পক্ষ 

কথশ   ক োরবোনির হোশে স্বোিযনবনধ অনুসরণ  রোর র্জন্য িগরবোসীর প্রনত আহবোি র্জোিোশিো হশয়শে । এেোড়োও করোগগ্রস্ত পশু হোশে 

নবনক্র  রশত কদওয়ো হশব িো এবং আইিশৃঙ্খলো রক্ষোর র্জন্য পযো্প্ত সদস্য নিশয়োগ  রোর নসদ্ধন্ত কিওয়ো হশয়শে। 
 

গতবোশরর ন্যোয় এবোরও কদশের িোগনর শদর পশুর হোশে কযশয় পশু ক িোশ  নিরুৎসোনহত  রোর লশক্ষয সর োশরর 

পৃষ্ঠশপোষ তোয়   -শবনে ০৮ েতটির  ত পশু ক্রশয়র অিলোইি প্লোেফ  ্ইনত শে তোশদর  োর্জ শুরু  শরশে। এর  শে সর োনর 

উশযোশগ   -শবনে ০৫ ে টি এবং বোন  গুশলো কবসর োনর উশযোশগ পনরচোনলত হশে।  ইনত শে এ স ল অিলোইি প্লোেফশ র্ 

 োেশ  ক োরবোনির পশু নবনক্র শুরু হশয়শে। প্রনতনদি ক োরবোনির পশু নবনক্র বৃনদ্ধ পোশে।  োনুশষর  োশে এটি র্জিনপ্রয় হশে। কবঙ্গল 

ন ে,ন উ   ডে  , নডনর্জেোল হোে,নপ্রয় েপ,শদনে গরু,ই- বোর্জোর, আর্জশ র নডল,নবক্রয় ডে   ইনত শে র্জিগশণর নি ে 

র্জিনপ্রয় হশয় উশেশে। সর োনর পৃষ্ঠশপোষ তোয় অিলোইশি ক োরবোনির পশু ক্রশয়র এ  োত্র নডনর্জেোল প্লোেফ  ্নডনর্জেোল হোে কডে 

কিে। কবঙ্গল ন ে েোড়োও আরও কবে  শয় টি প্রনতষ্ঠোি কথশ  ক োরবোনির পশু ক্রয়  শর তোশদরশ   ক োরবোনি  রোর দোনয়ত্ব 

কদওয়োর সুশযোগ রশয়শে। এ স ল প্রনতষ্ঠোি ধ ীয় স ল নবনধ নবধোি পোলি পূব ্ ক োরবোনি সম্পন্ন  শর  োংস তোশদর নির্জ দোনয়ত্ব 

চনিে ঘন্টোর ও    স শয় কপ ৌঁশে নদশয় থোশ । ঢো ো েহশর এ স ল  োংস ক োরবোনির নদি সন্ধ্যোর আশগই কপ ৌঁশে নদশয় থোশ । 

এস ল প্রনতষ্ঠোশির  োেশ  ক োরবোনি কদওয়ো হশল স য়, ও অশথর্ সোশ্রয় হশব এবং   শরোিো োশল স্বোিয ঝৌঁন  কথশ  রক্ষো পোওয়ো 

সম্ভব হশব। এেোড়োও এ স ল প্রনতষ্ঠোি নির্জ দোনয়শত্ব বর্জয্ ব্যবস্হোপিো  শর কথশ  নবধোয় পনরশবশের র্জন্য এেো সহোয় । ঢো ো 

উত্তর নসটি  শপো্শরেশির সম্মোিীত ক য়র ইনত শে নডনর্জেোল হোে কথশ  পশু ক্রয়  রোর র্জন্য নসটি  শপো্শরেশির িোগনর শদর 

অনুশরোধ  শরশেি। 
 

আ োশদর কদশে স শল ন শল উৎসবমুখর পনরশবশে ক োরবোনির পশু হোে কথশ  ক্রয়  শর বোসোয় নিশয় আসোর  োলচোর 

রশয়শে। ন ন্তু আ োশদর স লশ  সশচতি ও দোনয়ত্বেীল হশত হশব। দলশেঁশধ পশুর হোশে যোওয়ো কথশ  নবরত থো শত হশব। 

কলো স োগ  যতেো সম্ভব এনড়শয় চলশত হশব।যত্রতত্র ক োরবোনি িো নদশয়  র্তপ্শক্ষর নিবো্নচত  নিনদষ্্ট   র্জোয়গোয় ক োরবোনি কদওয়ো 

হশল অশি  সুনবধো পোওয়ো যোয়। এ সব র্জোয়গোয়  র্তপ্ক্ষ পূব ্কথশ ই স ল প্র োর সহোয়তোর ব্যবস্হো  শর থোশ , ফশল ক োি 

প্র োর ঝোশ লো েোড়োই ক োরবোনি সম্পন্ন  রো সম্ভব হয়। ঢো ো দনক্ষণ নসটি  শপো্শরেি এর ক োে ৭৫ টি ওয়োড ্রশয়শে। এগুশলোশ  

১০ টি কর্জোশি েোগ  রো আশে। দনক্ষণ নসটি  শপো্শরেশির ক োে এলো ো প্রোয় এ ে দে ন শলোন েোর। র্জিসংখ্যো প্রোয় ০১ ক োটি 

২০ লোখ। এখোশি অনুশ োনদত ডোস্টনবি আশে ৪ হোর্জোর ১৫৫ টি। পনরেন্নতো   ী আশে ৫ হোর্জোর ৪ েত। ঢো ো দনক্ষণ নসটি 

 শপো্শরেি ক োরবোনির পশুর বর্জ্য অপসোরশণর র্জন্য ইনত শেই পনর ল্পিো গ্রহণ  শর সম্মোিীত িোগনর শদর  রণীয় সম্পশ  ্

নবনেন্ন ন নডয়োর  োেশ  প্রচোর শুরু  শরশে। যনদও নতি নদশির  শে ক োরবোনির পশুর বর্জয্ অপসোরশণর  থো বলো হয় তশব 

ক োরবোনির নদিই অনধ োংে বর্জয্ অপসোরশণর র্জন্য স ল প্র োর ব্যবস্হো গ্রহণ  রো হশয়শে। 
 

ঢো ো উত্তর নসটি  শপো্শরেশি ক োে ৫৪ টি ওয়োড ্ রশয়শে। এগুশলোশ  ১০ টি অঞ্চশল েোগ  রো হশয়শে। উত্তর নসটি 

 রশপোশরেশি ক োে র্জিসংখ্যো   শবনে ০১ ক োটি। ক োে আয়তি ১েত ৯৬ বগ ্ন শলোন েোশরর ও কবনে। সবন নলশয়   -শবনে 

১১পনরেন্নতো   ী এবোর ক োরবোনির পশুর বর্জয্ অপসোরশণর  োশর্জ সোবক্্ষনণ  নিশয়োনর্জত থো শব।  শন্টইিোর ক নরয়োর ৪৪ 

টি,আ  ্করোল ০৮ টি, ম্পপ্যো ের ৪৬ টি,শখোলো ট্রো  ১৬২টি,ড্রো  ট্রো  ৩৪ টি। এ স ল সরঞ্জো  ও র্জিবশলর  োেশ  ক োরবোনি 

পশুর বর্জয্ অপসোরশণর পনর ল্পিো  রো হশয়শে। উত্তর নসটি  শপো্শরেশির সম্মোিীত ক য়র  শহোদয় ইনত শে িগরবোসীশ  

ক োরবোনির পশুর বর্জয্ অপসোরশণর নবষশয় সহোয়তো কচশয়শেি। অবৈধ পশুর হাট যেন না ৈসে যে ব্যাপাসর প্রসয়াজনীয় ব্যৈস্হা করা 

হসয়সে।পশু ক োরবোনির কক্ষশত্র ক োশিোর   স স্যো যোশত িো হয় কস র্জন্য সব ধরশির পদশক্ষপ কিওয়ো হশয়শে । 

এ র্জন্য িগরবোসীশ  সশচতি  রশত প্রচোর  োযক্্র  শুরু হশয়শে। নলফশলে মুদ্রণসহ েম্মাননত কাউনিলরগসের 

োসে েমন্বয়পূৈ বক পশু র্জশবহ  রোর িোি নিধো্রণ  রো হশয়শে। ৫৪ টি ওয়োশডর্  োংস ব্যবসোয়ী নিবো্চি  শর প্রনেক্ষণ কদওয়োর 

ব্যবিো  রো হশয়শে এবং িগরবোসীর  শে নলফশলে নবতরণ শুরু হশয়শে। অঞ্চল নেনত্ত  সম্মোনিত  োউনিলর, সহঃপ্রধোি বর্জ্য 

ব্যবিোপিো    ্তো্ এবং নপডোনিউনসএসনপ এর সোশথ স ন্বয়সেো  শর দোনয়ত্ব বুনঝশয় কদওয়ো হশয়শে। র্জিসশচতিতোমূল  র যোনল, 



কেনলনেেি, করনডও, পনত্র ো এবং গোনড়র সোহোশে র্জিসশচতিতো বোড়োশিোর র্জন্য ব্যোপ   োযক্্র সহ  সনর্জশদ ই ো গশণর  োেশ  

খুতবোয় আশলোচিোর র্জন্য অনুশরোধ  শর পত্র কপ্ররণ  রো হশয়শে। ০৩ জুলোই কথশ  ওয়োড ্নেনত্ত  বর্জয্ অপসোরণ লশক্ষয পনরবহণ 

চোল  ইউনিয়ি ও স্কযোশেঞ্জোস ্এন্ড ওয়ো োস ্ইউনিয়শির কির্তবৃশের সোশথ সেো শর তোশদর  তো শতর নেনত্তশত পনর ল্পিো চূড়োন্ত 

 রো হশব। বোসো বোনড় কথশ  বর্জয্ সংগ্রহ োরী পনরেন্নতো   ীশদর প্রনেক্ষণ ও   ে্োলোর  োেশ  তোশদর দোনয়ত্ব ও লক্ষয বুনঝশয় 

কদওয়ো হশব। ০৫ জুলোই এর  শে ওয়োড ্নেনত্ত  বর্জয্ অপসোরণ লশক্ষয তদোরন র র্জন্য  নিেনরং টি  গেি ও  শরোল রু  িোপি 

বর্জয্ রোখোর ব্যোগ, নিনচংপোউডোর এবং স্যোেলি নবতরণ সম্পন্ন  রো হশব। ঈদুল আর্জহোর আশগর নদি প্রশতয  অঞ্চশল অনতনরক্ত 

যোিবোহি বরোদ্দ রণ ও পশু র্জশবহ  রোর িোিসহ ল্যোন্ড নফল  প্রস্তুত রো হশব। ঈশদর নদশির  োযক্্র   নহশসশব ঢো ো উত্তর নসটি 

 শপো্শরেশির ক য়র  শহোদয়  দুপুর ২:০০ েোয় কপ্রস ও ন নডয়ো   ীশদর উপনিনতশত আনুষ্ঠোনি েোশব পশু বর্জয্ 

অপসোরশণর  উশবোধি  রশবি। 

  তর্থ্ ও সম্প্রচোর  ন্ত্রণোলশয়র অধীিি গণশযোগোশযোগ অনধদপ্তর  ও তর্থ্ অনধদফতর এ প্রচোর  োশর্জ সনক্রয় ভূন  ো পোলি 

 রশে। উত্তর নসটি  শপো্শরেশি  সবোর ঢো ো িোশ  এ টি অযোপস চোলু আশে। এটি নডএিনসনসর নসটিশর্জি এিশগর্জশ ন্ট ম্যোশির্জশ ন্ট 

প্লোেফ ।্ এ অযোপসটি ব্যবহোর  শর উত্তর নসটি  শপো্শরেশির সন্মোনিত িোগনর রো তোশদর এলো োর স স্যো বো  তো ত  ক য়র 

 শহোদয়শ  র্জোিোশত পোশরি। উত্তর নসটি  শপো্শরেি নতি নদশির  শে বর্জয্ অপসোরশণর লক্ষয নিধো্রণ  রশলও ক োরবোনির নদিই 

অনধ োংে বর্জয্ অপসোরশণর লক্ষয নিশয়  োর্জ  শর যোশে। ক োরবোনির কয নবপুল পনর োণ বর্জয্ ততনর হশব তো অপসোরশণর দোনয়ত্ব 

শুধু দুই নসটি  শপো্শরেিশ  নদশল হশব িো,এর্জন্য ব্যনক্ত পযো্শয়ও অশি  ন ছু  রণীয় আশে। পশুর  োংস  োেোর স য় উনেষ্টগুশলো 

নসটি  শপো্শরেি কথশ  সরবরোহকৃত ব্যোশগ েশর নসটি  শপো্শরেশির নিধো্নরত স্হোশি রোখশত হশব। এেোড়োও ক োরবোনি কদওয়োর 

স্হোি গুশলোশত নসটি  শপো্শরেশির কদওয়ো নিনচং পোউডোর নদশয় নির্জ দোনয়শত্ব পনরষ্কোশরর ব্যবিো  রশত হশব। 

ক োরবোনি দোতোর অবশহলো ও অসশচতিতো ক োরবোনির পনরশবে দূষশণর র্জন্য দোয়ী।  শি রোখো দর োর বর্জয্ অপসোরশণর 

প্রথ  দোনয়ত্ব ক োরবোনি দোতোর।যত্রতত্র ক োরবোনির বর্জয্ কফশল পনরশবে িষ্ট  শর প্রনতশবেীশ   ষ্ট কদওয়ো ইসলো  ধশ র্ দৃনষ্টশত 

অগ্রহণশযোগ্য।ইসলো  পনবত্রতো ও পনরেন্নতোর ধ ।্ নসটি  রশপোশরেি কথশ  এ  শরোিো  হো োনর, নচ িগুনিয়ো ও কডঙ্গুর প্রশ োপ 

কবনে হওয়োয় িগরবোসীশ  সশচতি  রশত স্বোিয নবনধ ক শি চলো, োস্ক পরো, বোরবোর সোবোি নদশয় হোত কধোয়ো, পনরশবে পনরেন্ন 

রোখোর উপর গুরুত্ব কদওয়ো হশয়শে। ক োরবোনির পশুর বর্জয্ অপসোরশণর র্জন্য পশুর র্জন্য ক িো খড়কুশেো নিনদষ্্ট র্জোয়গোয় কফলশত 

হশব। পশু রোখোর র্জোয়গো নিনচং পোউডোর নদশয় পনরস্কোর  রশত হশব। পশু র্জবোইশয়র পর রক্ত ও  য়লো নিনচং পোউডোর ও পোনি 

নদশয় পনরষ্কোর  রশত হশব। অযথো পোনির অপচয়  রো যোশব িো। কয কপোেো  পশর পশু র্জবোই  রো হশয়শে বো  োংস  োেো হশয়শে 

কসগুশলো েোশলো  শর পনরস্কোর  রশত হশব। নসটি  শপো্শরেশির নিধো্নরত র্জোয়গোয় বর্জয্  রোখশত হশব। চোরপোে কযি দুগন্্ধ্ ও র্জীবোনু 

মুক্ত থোশ  কস ব্যপোশর সত  ্থো শত হশব। 

হোশত গ্লোেস, মুশখ  োস্ক অবশ্যই পরশত হশব। ক োরবোনি ও পশুর  োংস  োেোর স য় অযথো নেড়  রো যোশব িো। স োনর্জ  দুরত্ব 

বর্জোয় রোখশত হশব। পশুর চো ড়ো দ্রুত নবনক্র অথবো দোি  শর নদশত হশব। সন্মোিীত িগরবোসীশদর  সহোয়তোয় গতবোশরর ন্যয় এবোরও 

ঢো োর দুই নসটি  শপো্শরেি দ্রুতত  স শয়র  োেশ  পশুর বর্জয্ অপসোরণ  রশত সক্ষ  হশব এেোই র্জি প্রতযোেো। 

# 

৩০.০৬.২০২২        নপআইনড নফচোর 

 


