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ণিএনণি প্রেযয়েযে প্রদশযে দণরদ্র েরযে আর প্রশখ হাণসনা প্রদশযে স্বয়েংসম্পূি ণ েযরযেন 

- শ ম প্ররজাউল েণরম 

খুলনা, ২৭ নযেম্বর ২০২০ (শুক্রিার) 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল েণরম এমণি িযলযেন, “ণিএনণি প্রদশযে দণরদ্র েরযে প্রেযয়েযে আর প্রশখ হাণসনা প্রদশযে 

স্বয়েংসম্পূি ণ েযরযেন। খাযলদা ণজয়োর প্রনতৃত্বাধীন ণিএনণি সরোর প্রেযয়েণেল প্রদশ স্বয়েংসম্পূি ণ হওয়োর দরোর প্রনই। ো না হযল 

ণিযদণশ সাহায্য িাওয়ো যাযি না। আমরা দণরদ্র থােযিা, ণেক্ষুে থােযিা। অথে িঙ্গিন্ধু েন্যা প্রশখ হাণসনা ণিশ্বাস েযরন 

স্বয়েংসম্পূি ণ না হযল মানুযের ময ণাদা থাযে না। এ জন্য োর জাদুেরী প্রনতৃযত্ব আজ িাংলাযদশ খাযে স্বয়েংসম্পূি ণো অজণন েযরযে। 

আমরা আশা েরণে অদূর েণিষ্যযে িাংলাযদশ খাে রপ্তাণন েযর মূল্যিান বিযদণশে মুদ্রা অজণন েরযে িারযি।" 

শুক্রিার (২৭ নযেম্বর) খুলনার িয়েরায়ে ণিোগীয়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা'র নিণনণম ণে সম্মলন েযে প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তযরর দণেি-

িণিমাঞ্চলীয়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়েন প্রেযের আওোয়ে  ণিোগীয়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা'র নিণনণম ণে েিন উযবাধন অনুষ্ঠাযন প্রধান 

অণেণথর িক্তযে মন্ত্রী এসি েথা িযলন। 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সণেি রওনে মাহমুযদর সোিণেযত্ব অনুষ্ঠাযন ণিযশে অণেণথ ণহযসযি উিণিে ণেযলন খুলনার ণিোগীয়ে 

েণমশনার ড. মু: আযনায়োর প্রহাযসন হাওলাদার ও খুলনার প্রজলা প্রশাসে প্রমাহাম্মদ প্রহলাল প্রহাযসন। প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তযরর 

মহািণরোলে ডাাঃ আিদুল জব্বার ণশেদার অনুষ্ঠাযন স্বাগে িক্তে প্রদান েযরন। অনুষ্ঠাযন শুযেচ্ছা িক্তে প্রদান েযরন মৎস্য 

অণধদপ্তযরর মহািণরোলে োজী শামস আফযরাজ, িাংলাযদশ প্রাণিসম্পদ গযিেিা ইনণিটিউযের মহািণরোলে ড. নাথু রাম 

সরোর, খুলনা প্রমযরািণলেন পুণলযশর উিপুণলশ েণমশনার (দণেি) এস এম শাণেলুজ্জামান ও খুলনা মহানগর আওয়োমী লীযগর 

সাধারি সম্পাদে এম ণড এ িাবুল রানা। 

অনুষ্ঠাযন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আযরা িযলন, "িাংলাযদশযে খাযে স্বয়েংসম্পূি ণ েরা িঙ্গিন্ধুর লেয ণেল। িঙ্গিন্ধু িযলণেযলন 

খাে িলযে শুধু ধান, োল, ভুট্টা,গমযেই প্রিাঝায়ে না, খাযের এেটি িড়ে অংশ হযচ্ছ মাে, মাংস, শােসিণজ। ণেণন আযরা 

িযলণেযলন ণেক্ষুযের জাণের প্রোন ময ণাদা থাযে না। িঙ্গিন্ধুর লেয ণনযয়ে প্রশখ হাণসনা প্রগাো জাণেযে খাযে স্বয়েংসম্পূি ণ েরার 

জন্য োজ েযর যাযচ্ছন।" 

প্রশখ হাণসনা ণিযশ্বর প্রসরা ক্রাইণসস ম্যাযনজার উযেখ েযর মন্ত্রী আযরা প্রযাগ েযরন, "েযরানা সংেে প্রমাোযিলায়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশখ 

হাণসনার ণনযদ ণযশ আমরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পযদর ভ্রাম্যমান ণিক্রয়ে প্রেন্দ্র োলু েযরণে। প্রায়ে ৭ হাজার ২০০ প্রোটি োোর মৎস ও 

প্রাণিজাে িণ্য ভ্রম্যমান প্রেযন্দ্রর মাধ্যযম ণিক্রয়ে েরা হযয়েযে। উযোক্তা, খামাণর ও উিোরযোগীযদর জন্য েযরালরুম েযর 

সমস্যার সমাধান েরা হযয়েযে।" 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাযে োিে োজ েরার সুযযাগ রযয়েযে উযেখ েযর মন্ত্রী িযলন, "েযরানাোযল েযয়েে লে মানুে ণিযদশ 

প্রথযে প্রদযশ ণফযর এযসযে, যারা এখন প্রিোর। প্রদযশর প্রেেযর অযনযে প্রিোর হযয়ে প্রগযে। এ সময়ে গাযম ণন্টস খাে ও প্রিাসীআয়ে 

িাধাগ্রস্ত হযয়েযে। েযরানার োরযি আমাযদর োঁযধ এখন লে লে প্রিোর। এ জন্য আমরা প্রযেযে প্রিোরযে স্বািলম্বী েরার 

িণরেেনা ণনযয়েণে। োযদরযে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎিাদন োযজ সহায়েো েরা হযি। সহজ শযেণ ও স্বে সুযদ ঋি প্রদয়ো হযি। 

প্রাণিে মানুেযদর সরাসণর নগদ প্রযিাদনা প্রদয়ো হযি, যাযে োরা ঘুযর দাঁড়োযে িাযর। যাযে সহায়েো প্রদয়ো হযি ণেণন আর প্রিোর 

থােযিন না। ণেণন গি ণ েযর িলযিন আণম উযোক্তা, আণম স্বািলম্বী। এোযি গ্রামীি অথ ণনীণেযে সেল েরযে িারযল, প্রিোরত্ব 

দূর েরযে িারযল, দাণরদ্রয দূর েযর অথ ণনীণেযে সেল েরযে িারযল প্রোণেড-১৯ আমাযদর ণিিয ণযয়ে প্রফলযে িারযি না।" 



প্রধান অণেণথ আযরা িযলন, "োরে িাণেস্তান ও প্রনিাযলর প্রেযয়ে আমরা এণগযয়ে যাণচ্ছ। এো সম্ভি হযয়েযে প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাণসনার 

অসাধারি প্রনতৃযত্বর োরযি। ণেণন উন্নয়েযনর অপ্রণেযরাধ্য অগ্রযাত্রায়ে প্রদশযে এণগযয়ে ণনযয়ে যাযচ্ছন। যার োযে জাণে ণনরািদ, যার 

োযে অন্ন, িস্ত্র, িাসিান, ণশো, ণেণেৎসা ণনরািদ, ণযণন সেোর সযঙ্গ রাষ্ট্র িণরোলনা েযরন, ণযণন অণনয়েমযে গ্রহি েযরন না, 

দুনীণেযে প্রশ্রয়ে প্রদন না আসুন আমরা সিাই ণমযল োর প্রনতৃযত্ব প্রদযশর উন্নয়েন অগ্রযাত্রায়ে শাণমল হই।" 

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তযরর ণিণেন্ন িয ণাযয়ের েম ণেেণা, খুলনা ণিোযগ েম ণরে ণিণেন্ন সরোণর দপ্তযরর েম ণেেণা, িানীয়ে আওয়োমী 

লীযগর প্রনতৃবৃন্দ ও প্রাণিসম্পদ খাযে সম্পৃক্ত উযোক্তা ও খামারীগি অনুষ্ঠাযন উিণিে ণেযলন। 

এর আযগ প্রিলুন ও িায়েরা উণড়েযয়ে এিং ফলে উযমােন েযর ণিোগীয়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা'র ৬ েলাণিণশষ্ট নিণনণম ণে েিন 

উযবাধন েযরন মন্ত্রী। 
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