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উগ্র ধম মান্ধতা ও জঙ্গীিাদ প্রেকে জাণতকে রক্ষা েরকত সংস্কৃণতকে ছণ ়িক ়ি ণদকত হকি 

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী 

ঢাো, ২৮ ণ কসম্বর ২০২০ (কসামিার) 

উগ্র ধম মান্ধতা ও জঙ্গীিাদ প্রেকে জাণতকে রক্ষা েরকত সংস্কৃণতকে প্রিণি েকর ছণ ়িক ়ি ণদকত হকি িকল মন্তব্য েকরকছন মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ি ম প্ররজাউল েণরম এমণি। 

প্রসামিার (২৮ ণ কসম্বর) সন্ধযা ়ি রাজধানীর প্রিকর িাংলা নগকরর িঙ্গিন্ধু আন্তজমাণতে সকেলন প্রেকে প্রিসরোণর প্রেণলণিিন আরটিণি 

আক ়িাণজত '১০ম আরটিণি স্টার অ্যাওয়া ম, ২০২০' প্রদান অ্নুষ্ঠাকন মন্ত্রী এ মন্তব্য েকরন। 

অ্নুষ্ঠাকন মন্ত্রী আকরা িকলন, "হাজার িছকরর অ্কৃণিম ঐণতহয হকে ণহন্দু, মুসণলম, প্রিৌদ্ধ ও ণিস্টাকনর অ্সাম্প্রদাণ ়িে িাংলাকদি। প্রস 

িাংলাকদিকে মাকে মকেই প্রছািল প্রদ ়ি সাম্প্রদাণ ়িে উগ্র প্রগাষ্ঠী। তারা ১৯৪৭ সাকল প্রসই স্বকে ণিকিার ণছকলা, িরিতীকত সাম্প্রদাণ ়িে 

দাঙ্গা েকরণছকলা। মুণিযুকদ্ধর সম ়ি তারা ইসলাকমর নাম ব্যিহার েকর একদিকে ধ্বংস েরকত প্রেক ়িণছকলা। সাম্প্রণতে সমক ়ি আিার 

তারা মাোো ়িা ণদক ়ি উঠার দুঃসাহস প্রদখাকে। প্রসকক্ষকি ণিল্প মােকম  ারা আকছন,  ারা অ্ণিনক ়ির সাকে সংণিষ্ট আকছন তাকদর 

প্রক্ষিকে সম্প্রসাণরত েরা দরোর।" 

ণতণন আকরা প্র াগ েকরন, "এেজন ণিল্পীর এেটি ভূণমো অ্কনে প্রক্ষকিই রাজনীণতণিদকদর এে মাকসর িিৃতার প্রেক ়ি অ্কনে প্রিণি 

ভূণমো রাকখ। িাঙাণলর ণনজস্ব সংস্কৃণত, ইণতহাস ও ঐণতহয, আমাকদর জাণর, সাণর, িল্লীগীণত,  ািা, নােে ও েলণিিকে আকরা সমৃদ্ধ 

েরকত হকি। আমাকদর এ জা ়িগাো তুকল ধরকত হকি, এ িাংলাকদি ণিল্প ও সংস্কৃণতর িাংলাকদি। এ িাংলাকদি প্রমৌলিাদীকদর প্রছািকলর 

িাংলাকদি ন ়ি।" 

অ্যাও ়িা ম প্রদান অ্নুষ্ঠাকন আকরা শুকিো িিব্য প্রদান েকরন িণরেল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমণি, আরটিণির িাইস প্রে ়িারম্যান জণসম 

উণিন, ব্যিস্থািনা িণরোলে হুমা ়ি়ূন েণির িািলু ও প্রধান ণনি মাহী েম মেতমা সস ়িদ আণিে রহমান। 

অ্নুষ্ঠাকন ২০২০ সাকলর ১ জানু ়িাণর প্রেকে ২৬ ণ কসম্বর ি মন্ত আরটিণিকত প্রোণরত সেল নােকের মে প্রেকে সৃজনিীল নাট্যোর, নাট্য 

িণরোলে ও অ্ণিন ়ি ণিল্পীকদর অ্যাও ়িা ম প্রদান েরা হ ়ি এিং িকরণ্য নাট্যব্যণিত্ব মামুনুর রিীদকে আজীিন সোননা ়ি ভূণিত েরা 

হ ়ি। মামুনুর রিীকদর হাকত আজীিন সোননা অ্যাও ়িা ম তুকল প্রদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী। 
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