
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় 

মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর 
 

প্রপ্রস ণিজ্ঞণপ্ত  

নং-২০২০/১২/৪-১ 

িঙ্গিন্ধুর ভাস্কর্ য বাঙালির অণিনাশী প্রেতনার মূতয প্রতীক 

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী 
 

সাভার, ০৪ লিসসম্বর ২০২০ (শুক্রিার) 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল কণরম এমণি িলললেন, “িঙ্গিন্ধুর ভাস্কর্ য বাঙালির অণিনাশী প্রেতনার 

মূতয প্রতীক। িঙ্গিন্ধুর ভাস্কর্ য িরাধীনতার শৃঙ্খল প্রভলঙ্গ স্বাধীনতা ণেলিসে আনার অনুলপ্ররিা। আমালদর সকল সৎ 

কলম য এলিসে র্ািার প্রেরণার প্রণতচ্ছণি। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্ য লিসে ণিতকয সৃলিকারীরা িঙ্গিন্ধুলক লিসে ণিতসকের 

অিলেষ্টাে ণলপ্ত হসেসেি। িঙ্গিন্ধুলক লিসে ণিতসকের অিলেষ্টাকারীরা িাংলালদলশর স্বাধীন সত্তা লিসে ণিতকয 

করলেন। কারণ িঙ্গিন্ধু ও িাংলালদশ অণিলচ্ছদ্য। িঙ্গিন্ধুর ভাস্কর্ য ণেরভাস্বর হসে থাকলি। এই ণিষে লিসে 

অনাকাণিত ণিতকয সৃণষ্টকারীসের অসৎ উলেশ্য আলে। এটা লিসে বাড়াবালড় করলল এলদলশর স্বাধীিতাকামী 

প্রকাটি প্রকাটি মানুষ তালদর প্রণতহত করলি। আইনও তার ণনজস্ব গণতলত েললি।” 

শুক্রিার (০৪ ণিলসম্বর) সাভালর িাংলালদশ প্রাণিসম্পদ গলিষিা ইনণিটিউট (ণিএলআরআই)-এর সলেলন কলে 

ণিএলআরআই-এর দুই ণদনব্যািী িাণষ যক গলিষিা ির্ যাললােনা কম যশালা ২০২০ এর উলবাধন অনুষ্ঠালন প্রধান 

অণতণথর িক্তৃতাে মন্ত্রী এসি কথা িললন।  

িাংলালদশ প্রাণিসম্পদ গলিষিা ইনণিটিউলটর মহািণরোলক ি. নাথু রাম সরকালরর সভািণতলে অনুষ্ঠালন মৎস্য 

ও প্রাণিসম্পদ সণেি রওনক মাহমুদ ও প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তলরর মহািণরোলক িাাঃ আিদুল জব্বার ণশকদার 

ণিলশষ অণতণথ ণহলসলি উিণিত ণেললন। ণিএলআরআই এর অণতণরক্ত িণরোলক প্রমাাঃ আজহারুল আণমন 

অনুষ্ঠালন স্বাগত িক্তব্য প্রদান কলরন এিং মন্ত্রিািসের অণতণরক্ত সণেি শাহ্ প্রমাাঃ ইমদাদুল হক সোনীে অণতণথর 

িক্তব্য প্রদান কলরন। অনুষ্ঠালন অন্যালন্যর মলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিািসের অণতণরক্ত সণেি সুলিাল প্রিাস 

মণন ও প্রমাাঃ প্রতৌণিকুল আণরি, যুগ্ম সণেি এস এম প্রিরলদৌস আলম, প্রাণিসসম্পদ অণধদপ্তলরর এলণিণিণি 

প্রকলের প্রকে িণরোলক প্রমাাঃ আব্দুর রণহম, ণিণভন্ন ণিশ্বণিদ্যািসের ণশেক, গলিষক এিং ণিএলআরআই এর 

ণিজ্ঞানী ও কম যকতযাগি উিণিত ণেললন।  

অনুষ্ঠাসি মন্ত্রী আলরা িললন, “এলদলশ রাষ্ট্রীে ও সাংণিধাণনকভালি প্রলতেলকর মত ও ণিশ্বাস প্রকালশর অণধকার 

রসেসে। এলদশ ণহন্দু-মুসণলম-প্রিৌদ্ধ-ণিিান সকললর। এলদলশ র্ার র্ার ধম য প্রস িালন করলি। র্ার র্ার ণিশ্বাস প্রস 

প্রমসি চিসব। এ লবশ্বাসস কাউসক প্র ার কসর অন্য ধারণা প্রেোর সুস াি প্রিই। আমাসেরসক মুণক্তযুলদ্ধর প্রেতনাে 

ণিশ্বাস করসত হসব, অসাম্প্রদালেকতাে ণিশ্বাস করসত হসব। ণি সের মালস মুণক্তযুলদ্ধর প্রেতনাে অসাম্প্রদালেক 

িাংলালদশ ণিণনম যালি কাজ করসত হসব।”  

প্রদলশর উন্নেসি সবসচসে বড় খালতর একটি প্রাণিসম্পদ উলেখ কলর এসমে মন্ত্রী আসরা িললন, “এ খালত গলিষিার 

মােলম নতুন িতুি ধারিা ততণর হলচ্ছ এিং প্রসটালক আমরা কালজ লাগাণচ্ছ। গলিষিালব্ধ িলািললর ণভণত্তলত 

আমরা প্রাণিসম্পলদর ণিণভন্ন জাত সৃণষ্ট করলত িারণে। এর মাধ্যসম মানুলষর পুণষ্ট-আণমলষর োণহদা প্রমটালনা 

 াসব, প্রিকারে দূর করা  াসব। খাসের একটা বড় অংশ আসস োলণসম্পে খাত প্রেসক। প্রেসশর অথ যনীণতর চাকা 

সেল করা, উসোক্তা ততলর ও প্রবকারত্ব দূর করার বড় একটি প্রেত্রও এই োলণসম্পে। এই খাসতর বহুমুখী েসো ি 

ও ব্যবহাসরর সুস াি রসেসে।”  



লবএিআরআই-এর লবজ্ঞািী ও িসবষকসের উসেসশ মন্ত্রী বসিি, “প্রদলশর প্রমধািী গলিষকরা গলিষিালব্ধ িলািল 

লেসে প্রদশ ও জাণতলক এলিসে লিসে র্ালচ্ছন। লবএিআরআই এর নতুন নতুন গলিষিা সমৃদ্ধ িাংলালদশ ণিণনম যালি 

সহােতা করলে। এই গলিষিা প্রদলশর উন্নেসি কাস  িািসে। োলণসম্পে খাতসক সম্প্রসালরত করার প্রেসে 

োলণসম্পে িসবষণা ইিলিটিউসটর লবজ্ঞািী ও িসবষকসের অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে ভূলমকা রসেসে। প্র  সকি এিাকাে 

োলণসম্পে খাত সংকুলচত হসে প্রিসে প্রসসব এিাকাে োলণসম্পে বৃলির  ন্য কা  করসত হসব। িসবষণা প্রেসে 

প্রমধাসক আসরা প্রবলশ সলিসবলশত করসত হসব। সবটুকু আন্তলরকতা ও একাগ্রতা লেসে প্রমধার লবকাশ ঘটাসত হসব। 

সরকার সকি সমে েি প্রেসব। েধািমন্ত্রী প্রশখ হালসিা লবকাশমাি প্রেেসক সসব োচ্চ োধান্য প্রেি। এমি লকছু 

আলবষ্কার করুি  া লেসে আমরা সারালবশ্বসক তাক িালিসে লেসত পালর। আশা কলর আপিাসের িসবষণা প্রেসশ ও 

প্রেসশর বাইসর আমাসের িলব েত করসব, প্রেসশর উিেসি ভূলমকা রাখসব।” 

কম েশািাে লবএিআরআই এর ষাটটি িসবষণা অগ্রিলত উপস্থাপি করা হসব। উসবাধি অনুষ্ঠাি প্রশসষ িসবষণা 

কা সমূসহর প্রপািার েেশ েিী উসবাধি কসরি মন্ত্রী। 
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