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চট্টগ্রাম ভেভেতরনাতর ও এতনমযাল সাইভেস তবশ্বতবদ্যালয় (তসোসু) এর তিজজওলজজ, বাভয়াভক্তমষ্ট্রি ও িাম মাভক্ালজজ তবোগ 

দ্বারা অনুষ্ট্রিি হভলা “ক্াাঁচাবাজাভরর মুরগী বযবসায়ীভদ্র বাজারজাি মুরগীর জবাই পূরবিী প্রাণীক্লযাণ বরং জবাই পরবিী 

মাংভসর তনরাপত্তা তনজিিক্রভণর” উপর প্রতিক্ষণ ক্ম মিালা । 

মঙ্গলবার(১৫ নভেম্বর) এই ক্ম মিালা অনুষ্ট্রিি হয়। অনুিাভন প্রতিক্ষভণ চট্টগ্রাভমর তবতেন্ন ক্াাঁচাবাজার হভি প্রতিক্ষণার্থীরা 

অংিগ্রহন ক্ভরন। 

প্রতিক্ষভণ বাজারজাি মুরগীর জবাই পূব মবিী প্রাণীক্লযাণ তনজিিক্রভণর উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ক্ভরন অধ্যাপক্ ড. 

ভমাহাম্মদ্ রাভিদু্ল আলম। তবভিষি জবাইভয়র পূভব ম মুরগী ধ্রার ভক্ৌিল, ছুতরর অবস্থা, হালাল ইসুয ইিযাতদ্ তনভয় ড. 

আলম পাওয়ার পভয়ন্ট ভপ্রভজনভেিন এর মাধ্যভম সতচত্র তবষয়সমূহ আভলাক্পাি ক্ভরন। মুরগীর প্রাণীক্লযাণ ছাাও 

জবাই পরবিী মাংভসর তনরাপত্তা তনজিিক্রভণর উপর প্রতিক্ষক্ তহভসভব আভলাক্পাি ক্ভরন ডা. ভমাোঃ তরদু্য়ান পািা। 

জবাই পরবিী স্থানসমূহ পতরস্কার পতরচ্ছন্নিা এবং ভোক্তাভদ্র জনয তনরাপদ্ মাংস সরবরাহ সম্পতক্মি তবষয়গুভলা তনভয় 

ড. পািা আভলাক্পাি ক্ভরন। 

প্রতিক্ষণ ক্ম মসূচী ভিভষ আভয়াজজি সমাপনী অনুিাভন সোপতিত্ব ক্ভরন তবোগীয় প্রধ্ান অধ্যাপক্ ড. ভমাোঃ িাহভনওয়াজ 

আলী খান। উক্ত অনুিাভন প্রধ্ান অতিতর্থ তহভসভব বক্তবয প্রদ্ান ক্ভরন তবশ্বতবদ্যালয় এর ভক্াষাধ্যক্ষ ও োরপ্রাপ্ত উপাচার্ ম 

অধ্যাপক্ ড. ভমাহাম্মদ্ ক্ামাল। 
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এছাাও বক্তবয প্রদ্ান ক্ভরন ভেভেতরনাতর ভমতডতসন অনুষভদ্র তডন অধ্যাপক্ ড. ভমাোঃ আলমগীর ভহাভসন, খাদ্যতবজ্ঞান ও 

ভেক্ভনালজী অনুষভদ্র তডন অধ্যাপক্ ড. ভমাোঃ আিরাি আলী তবশ্বাস, তবশ্বতবদ্যালভয়র তসতনয়র অধ্যাপক্ ও পতরচালক্ 

(বতহরাঙ্গন) ড. এ ভক্ এম সাইিুদ্দীন এবং তবশ্বতবদ্যালভয়র গভবষনা ও সম্পসারন তবোভগর পতরচালক্ অধ্যাপক্ ড. ভমাোঃ 

লুৎিুল আহসান। বক্তাগণ এই প্রতিক্ষণষ্ট্রে অিযন্ত গুরুত্বপূন ম ও সমভয়াপভর্াগী বভল মি ভদ্ন এবং এই প্রতিক্ষভণর মাধ্যভম 

মুরগী বযবসায়ীভদ্র সভচিন ক্রভব বভল আিাবাদ্ বযক্ত ক্ভরন। 

জবাইভয়র পূভব ম প্রাণীক্লযাণ এবং ধ্মীয় তনয়মক্ানুন ভমভন এবং জবাই পরবিী স্থান তনয়তমিোভব পতরস্কার ক্রভল 

ভোক্তাগন তনরাপদ্ মাংস বাজার ভর্থভক্ সাচ্ছভযয তনভয় আসভি পারভবন বভলও মি প্রদ্ান ক্ভরন। প্রধ্ান অতিতর্থ ও 

অনযানয অতিতর্থবযৃ এই ধ্রভনর অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম প্রতিক্ষণ র্া মানবস্বাভস্থযর সাভর্থ সম্পতক্মি িা আভয়াজন ক্রার জনয 

তিজজওলজজ বাভয়াভক্তমষ্ট্রি ও িাম মাভক্ালজী তবোগভক্ ধ্নযবাদ্ জ্ঞাপন ক্ভরন। প্রতিক্ষণ ভিভষ প্রতিক্ষণার্থীভদ্র মভধ্য 

সদ্নপত্র তবিরণ ক্রা হয়। 


