
ঈদ উল আযহা-তে ত াভিড-১৯  

আগামী পহহলা আগস্ট ২০২০ পভিত্র ঈদ উল আযহা, মুসলমানহদর অন্যেম ধমীয় উৎসি। ত াভিড-১৯ মহামারী তমা াহিলার মাহে এিাহরর ঈদ উল 

আযহা ভিন্ন পভরহিহে পাভলে হহি। ত ারিাভনর পশুর হাট, ত ারিাণীর ভদহন ঈদ জামাে, ত ারিাভন  রা, মাাংস  াটাকুটি  রা, ত ারিাভনর মাাংস 

ভিেরণ, মাাংস সাংরক্ষণ  প্রভেটি পয যাহয় ত াভিড-১৯ সাংক্রমণ তেহ  রক্ষা পািার জন্য ভনহে হহি ভিহেষ সে যো।  

স্বাস্থ্য ও পভরিার  ল্যাণ মন্ত্রণালহয়র স্বাস্থ্য তসিা ভিিাগ গে ২৩ জুলাই ত ারিাভনর পশুর হাট ও ত ারিাভন ালীন স্বাস্থ্যভিভধ তমহন চলার জন্য  ভেপয় 

ভনহদ যভে া জারী  হরহেন।  

ত ারিাভনর পশুর হাহট ব্যিস্থ্াপনা  ভমটির জন্য ভনহদ যেনা 

১. হাট িসাহনার জন্য পয যাপ্ত ত ালা জায়গা ভনি যাচন  রহে হহি। ত ান অিস্থ্ায় িদ্ধ িা তদয়াল-োদ তেরা 

জায়গাহে হাট িসাহনা যাহি না। 

২. পশুর হাহট প্রহিেপে ও িাভহরপে পৃে িাহি ভনভদ যষ্ট  রহে হহি। 

৩. ইজারাদার  র্তয  হাট িসাহনার আহগ মহামারীর সাংক্রমণ ভনয়ন্ত্রহণর জন্য ভিভিন্ন সামগ্রী তযমন: মাস্ক, 

সািান, জীিাণুমুক্ত রণ সামগ্রী ইেযাভদ সাংগ্রহ  রহে হহি। হাে তধায়ার জন্য যোযে ব্যিস্থ্া রা হে 

হহি। ভনরাপদ িজযয ভনষ্কােন ব্যিস্থ্া ভনভিে  রহে হহি। 

৪. হাহটর সাহে জভিে স ল  মীহদর স্বাস্থ্যভিভধ তমহন চলা ভনভিে  রহে হহি। জনস্বাহস্থ্যর ভিষয়গুহলা 

তযমন: মাহস্কর সঠি  ব্যিহার, হাাঁভচ- াভের ভেষ্টাচার, োরীভর  দূরত্ব, হাে তধায়া, জীিাণুমুক্ত রণ 

ভিষয়গুহলাহ  গুরুত্ব ভদহে হহি ।  

৫. পশুর হাহটর সাহে জভিে স ল  ম য ে যা,  ম যচারী ও হাট  ভমটির স লহ  স্বাস্থ্যভিভধ তমহন চলহে 

হহি। হাট  ভমটির স হলর ব্যভক্তগে সুরক্ষা  তজারদার  রা এিাং মাস্ক ব্যিহার ভনভিে  রহে হহি। 

৬.  মাস্ক োিা ত ান তক্রো-ভিহক্রো হাহটর ভিেহর প্রহিে  রহে পারহিন না। হাট  যর্তপক্ষ  চাইহল 

ভিনামূহল্য মাস্ক সরিরাহ  রহে পাহরন িা এর মূল্য ভনধ যারণ  হর ভদহে পাহরন। 

৭. প্রভেটি হাহট স্বাস্থ্য অভধদপ্তহরর ভনহদ যেনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যভিভধ প্রচার  রহে হহি। সম্ভি হহল স যািক্ষভণ িাহি  মাইহ  প্রচার  রহে হহি। 

৮. পয যাপ্ত পাভন ও ভিভচাং পাউডার ভদহয় পশুর িজযয দ্রুে পভরষ্কার  রহে হহি। ত াোও জলািদ্ধো তেরী  রা যাহি না। 

৯. এ টি পশু তেহ  আহর টি পশু এমনিাহি রা হে হহি তযন তক্রোগণ  মপহক্ষ  ৩ (ভেন) ফুট িা ২ 

(দুই হাে) দূরত্ব িজায় তরহ  পশু ক্রয়  রহে পাহরন।  

১০. স ল পশু এ হত্র হাহট প্রহিে না  ভরহয়, হাহটর ধারণ ক্ষমো  অনুযায়ী পশু প্রহিে  রাহে হহি।  

১১. তক্রোগণহ  োরীভর  দূরত্ব িজায় তরহ  হাহটর ধারণ ক্ষমো অনুযায়ী প্রহিহের সুহযাগ ভদহে হহি। 

অিভেষ্ট তক্রোগণ হাহটর িাইহর ভনরাপদ দূরত্ব িজায় তরহ  অপহক্ষা   রহিন। এ টি পশু ক্রহয়র জন্য এ  

িা দু’জহনর তিেী তক্রো হাহট প্রহিে  রহিন না। 

১২. ভিি এিাহে মূল্য পভরহোধ ও হাভসল আদায়  াউন্টাহরর সাংখ্যা িািাহে হহি।  
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১. তক্রো-ভিহক্রো স হল অিশ্যই মাস্ক পভরধান  রহিন। 

২. জ্বর,  াভে িা শ্বাস ষ্ট ভনহয় ত উ হাহট প্রহিে  রহিন না। 

৩. ভেশু, বৃদ্ধ এিাং অসুস্থ্ ব্যভক্তগণ হাহট আসহিন না। 

৪. পশুর হাহট প্রহিহের পূহি য ও তির হিার সময় সািান এিাং পাভন ভদহয় দু’হাে ধুহয় তনহিন। 

৫. মূল্য প্রদান এিাং হাহট প্রহিে ও তির হওয়ার সময়  মপহক্ষ  ৩ ফুট িা ২ হাে দূরত্ব িজায় তরহ  সাভরিদ্ধিাহি লাইহন দাাঁিাহিন। 

৬. হাট  ভমটি, স্থ্ানীয় প্রোসন, ভসটি  হপ যাহরেন, আইন-শাং লা রক্ষা ারী িাভহনী এিাং স্বাস্থ্য ভিিাহগর স ল ভনহদ যেনা যোযেিাহি পালন  রহিন। 

৭. হাট তেহ  তেরার পহর অিশ্যই সািান ভদহয় তগাসল   রহিন ও পভরহধয়  াপি সািান ভদহয় ধুহয় তেলহিন। 

পশু ত ারিাভন ালীন  রণীয় 

১. জটলা এিাহে এ ই ভদহন সিাই ত ারিাভন না  হর প্রভেহিেীরা ভমহল ঠি   রহিন, ভেন ভদহন পালাক্রহম ত ারিাভন  রহিন। 

২. পশু ত ারিাভনর সময় প্রহয়াজহনর অভধ  তলা জন এ ভত্রে হহিন না এিাং ত ারিাভনর মাাংস সাংগ্রহহর জন্য এ হত্র অভধ  মানুষ জহিা হহিন না। 

৩. যারা জ্বর,  াভে িা শ্বাস হষ্ট ভুগহেন োহদরহ  ত ারিাভনর ত াহনা পয যাহয় জভিে  রহিন না।  

৪. ত ারিাভন  রা ও মাাংস  াটার পূহি য অিশ্যই সািান ভদহয় দু’হাে ধুহয় ভনহে হহি। ত ারিাভন ও মাাংস  াটার জন্য ব্যিহাহরর সমস্ত ভজভনস, তযমনঃ 

ছুভর, দা, িটি, মাদুর, িালভে, গাহের গুাঁভি, পভলভেন ভেট ইেযাভদ িাহলা  হর সািান ভদহয় ধুহয় তনহিন। 

৫. তয াহন পশু ত ারিাভন, চামিা োিাহনা ও মাাংস  াটা াটি  রা হহি, তস াহন  াহজর শুরুহে ও তেহষ জীিাণুনাে  ভেটিহয় িাহলা  হর সািান 

ভদহয় ধুহয়মুহে পভরষ্কার  হর শুভ হয় তনহিন। 

৬. যারা ত ারিাভন, চামিা োিাহনা ও মাাংস  াটা াটি  রহিন, োহদর অিশ্যই হাহে গ্লািস, মুহ  মাস্ক এিাং পাহয় জীিাণুনাে  ভদহয় পভরষ্কার  রা 

রািাহরর জুো পরহিন।  াজ শুরুর আহগ ও  াজ তেহষ দুই হােসহ পুহরা েরীহরর অনাবৃে অাংে সািান ও পাভন ভদহয় িাহলা  হর ধুহয় তনহিন। 

৭. ত ারিাভনর পশু, চামিা ও ত ালা মাাংহসর আেপাহে ত াহনা অিস্থ্াহেই হাাঁভচ- াভে তদহিন না। ত ারিাভন, চামিা োিাহনা ও মাাংস  াটা াটির 

জায়গায় ভিি  রহিন না। যারা এই  াজগুহলা  রহিন, োরা অিশ্যই অন্যহদর তেহ  অন্তে ভেন ফুট দূরত্ব িজায় রা হিন। 

৮. পশুর চামিা দ্রুে  অপসারণ  হর ত ারিাভনর ভনভদ যষ্ট স্থ্ানটি  ভিভচাং পাউডাহরর দ্রিণ ভদহয় িাহলািাহি জীিাণুমুক্ত  হর তনহিন। 

১৩. প্রভেটি হাহট ভসটি যোযে  র্তযপক্ষ  র্তয  ভ্রাম্যমান তস্বচ্ছাহসিী তমভড যাল টিম গঠন  হর তসিা প্রদাহনর ব্যিস্থ্া 

 রা তযহে পাহর। তমভড যাল টিহমর ভন ট েরীহরর োপমাত্রা মাপার জন্য ভডভজটযাল োহম যাভমটার রা া তযহে পাহর, 

তযন হাহট আসা সহেহজন  ত াভিড-১৯  আক্রান্ত ব্যভক্তহদর দ্রুে  ভচভিে  রা যায় এিাং প্রহয়াজহন দ্রুে স্বাস্থ্যহ হে 

তপ্ররণ  রা যায় । 

১৪. স্থ্ানীয় প্রোসন,আইন-শাং লা রক্ষা ারী িাভহনী এিাং স্বাস্থ্যভিিাহগর সাহে সমন্বয়  হর স ল  াজ ভনভিে  রহে 

হহি। 

১৫. অনলাইহন পশু ত না-তিচার জন্য জনগণহ  উৎসাভহে  রহে হহি। 

তক্রো-ভিহক্রোহদর জন্য ভনহদ যেনা 

২ 

ত ারিাভনর মাাংস 

গিাভদপশু ত ারিাভনর আগ তেহ  রান্না পয যন্ত সে য ো হে হহি অন্যোয় ত ারিাভনর আহয়াজনও হহয় উঠহে পাহর সাংক্রমণ েিাহনার উৎস। 

১. রান্নার সময়  াাঁচা মাাংস নািাচািার আহগ ও পহর হাে িাহলা  হর সািান ও হাল া গরম পাভন ভদহয় ধুহয় তনহিন। 

২. মাাংস িাহলািাহি রান্না  রহিন তযন প্রভেটা অাংে িাহলািাহি তসদ্ধ হয়। 

৩.  াাঁচা মাাংহসর পাত্র,  াটিাং তিাড য, ছুভর, বঁটি প্রভৃভে হাল া গরম পাভন ও সািান ভদহয় িাহলা  হর ধুহয় তেলহিন।  

৪. তরভিজাহরটহর সাংরক্ষহণর তক্ষহত্র মাাংস খুি িালিাহি ধুহয় যোসম্ভি তোট প্যাহ হট মু  িন্ধ  হর রা হিন। 

৫. সম্ভি হহল মাাংস রান্না  হর সাংরক্ষণ  রহিন। 

৬. তরভিজাহরটর তেহ  তির  হর  াাঁচা মাাংস ধরার সময় প্রভেিারই ওপহরর সে যোগুহলা অিলম্বন  রহিন। 
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