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যেক োন মূকে সোম্প্রদোয়ি  শয়িক  প্রয়িহি  রকি হকে  

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ১২ আগস্ট  ২০২০ (বুধবার) 

 

যেক োন মূকে সোম্প্রদোয়ি  শয়িক  প্রয়িহি  রোর আহ্বোন জোয়নকিকেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল কণরম। 

বুধেোর (১২ আগস্ট) রোজধোনীর সয়িেোলকি মৎস্য ও প্রোয়িসম্পদ মন্ত্রিোলকির দপ্তর  ক্ষ যেক  শ্রীকৃকের জন্মোষ্টমী উপলকক্ষে 

য়হন্দু ধমীি  েোি ট্রোকের উকযোকগ ও য়পকরোজপুর যজলো প্রশোসকনর সহকেোয়গিোি য়পকরোজপুকর আকিোয়জি আকলোিনো 

সভোি অনলোইকন সংযুি হকি প্রধোন অয়িয়ের েিকে মন্ত্রী এ আহ্বোন জোনোন। 

[য়িয়ন েকলন, “েোংলোকদশ এ টি অসোম্প্রদয়ি  রোষ্ট্র। ১৯৭১ সোকল য়হন্দু-মুসয়লম-যেৌদ্ধ-য়িস্টোন স ল ধকম ের মোনুষ এ সোকে 

 াঁকধ  াঁধ য়ময়লকি মহোন মুয়িযুকদ্ধ আত্মদোকনর মধ্য য়দকি যদশ স্বোধীন  করকেন। ১৯৭৫ সোকলর ১৫ আগকস্ট স্বোধীন 

েোংলোকদকশর স্থপয়ি, েোঙোয়ল জোয়ির য়পিো েঙ্গেন্ধু যশখ মুয়জবুর রহমোনক  নৃশংসভোকে হিেোর মধ্য য়দকি যদশক  আেোর 

সোম্প্রদোয়ি  রোকষ্ট্র পয়রিি  রো হকিয়েকলো। ১৯৯৬ সোকল রোষ্ট্র ক্ষমিোি একস েঙ্গেন্ধু  ন্যো জনকনত্রী যশখ হোয়সনো নতুন 

 কর মুয়িযুকদ্ধর যিিনোর েোংলোকদশ য়েয়নম েোকির  োজ শুরু  করন।” 

 

 

 

শ ম যরজোউল  য়রম আকরো েকলন, “স্বোধীনিোয়েকরোধী ও সোম্প্রদোয়ি  শয়ি য়েয়ভন্ন সমকি মোেোিোড়ো য়দকি উকে 

সোম্প্রদোয়ি  সম্প্রীয়ি য়েনষ্ট  রোর যিষ্টো  রকলও যশখ হোয়সনো সর োর িোকদরক   কেোর হোকি দমন  রকে।” 
 

 

 

য়িয়ন আকরো যেোগ  করন, “েোংলোকদকশ স ল ধম েোেলম্বীরো সোংয়েধোয়ন ভোকে সমঅয়ধ োর যভোগ  রকেন। স ল 

সম্প্রদোকির মোনুষক  এ অয়ধ োর যভোগ  রকি হকে। স কল য়মকল সোম্প্রদোয়ি  সম্প্রীয়ির েোংলোকদশ গকড় যিোলোর যক্ষকত্র 

দোয়িত্বশীল ভূয়ম ো পোলন  রকি হকে।” 
 

 

 

য়হন্দু ধমীি  েোি ট্রোকের ট্রোয়ে সুরয়িি দত্ত য়লটুর সভোপয়িকত্ব আকলোিনো সভোি ‘ময়িরয়ভয়ত্ত  য়শশু ও গিয়শক্ষো 

কার্ যক্রম’ প্র কের প্র ে পয়রিোল  ও ধম েয়েষি  মন্ত্রিোলকির অয়িয়রি সয়িে রিয়জৎ কুমোর দোস, উপ-প্র ে পয়রিোল  

ডোাঃ যসৌকরন্দ্র নোে সোহো ও  ো লী রোিী মজুমদোর, সহ োরী প্র ে পয়রিোল  য়প্রিোং ো য়শ দোর, য়পকরোজপুকরর পুয়লশ 

সুপোর হোিোতুল ইসলোম খোন, অেোডকভোক ট িন্ডী িরি পোল, য়পকরোজপুর যজলো আওিোমী লীকগর মুয়িযুদ্ধয়েষি  সম্পোদ  

ও য়সয়নির সোংেোয়দ  যগৌিম নোরোিি রোি যিৌধুরী, য়পকরোজপুর পূজো উদেোপন পয়রষকদর সভোপয়ি য়েমল িন্দ্র মন্ডল, 

সোধোরি সম্পোদ  যগোপোল েসু প্রমুখ েিে প্রদোন  করন। 
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প্রমাবাইলোঃ ০১৭৭৫২২৫৬৯০ 


