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কররানাকারল প্রদরের স্বাভাণিক পণরণিণি রক্ষায় কাজ করার ণিকল্প প্রনই 

 

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ২৯ নরভম্বর ২০২০ (রণিিার) 

[[ 

কররানাকারল প্রদরের স্বাভাণিক পণরণিণি রক্ষায় কাজ করার প্রকান ণিকল্প প্রনই িরল মন্তব্য করররেন মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ে ম প্ররজাউল কণরম এমণপ।  

এসময় ণিণন িরলন, “কররানাকারল আমারদর কম মকান্ড িন্ধ রাখরল রাষ্ট্রব্যিিা িণির হরয় যারি। প্রদে অচল হরয় 

যারি। উন্নয়ন ব্যাহি হরি। মানুরের প্ররয়াজনীয় অন্ন, িস্ত্র, িাসিান, ণচণকৎসা ও ণেক্ষার স্বাভাণিক কায মক্রম িন্ধ 

হরয় যারি। প্রসজন্য জীিরনর ঝুঁণক ণনরয় প্রধানমন্ত্রী প্রেখ হাণসনা কাজ করর যারেন। তার অধীন সহকর্মী হহসসসে 

আর্মরা সকসে হর্মসে কাজ করহি। দেসের স্বাভাহেক পহরহিহত রক্ষা করসত হসে, অর্ মনীণির চাকারক সচল রাখরি 

হরল ,রাষ্ট্রীয় কায মক্রম অব্যাহি রাখরি হরল কাজ করার প্রকান ণিকল্প প্রনই।”  

রণিিার (২৯ নরভম্বর) রাজধানীর সণচিালরয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর দপ্তর করক্ষ সম্প্রণি প্রেড-১ পরদ 

পরদান্নণিপ্রাপ্ত মৎস্য অণধদপ্তররর মহাপণরচালরকর হারি এিং প্রেড-২ পরদ পরদান্নণিপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তররর 

একজন পণরচালরকর হারি পরদান্নণির প্রজ্ঞাপন তুরল প্রদয়া প্রেরে মন্ত্রী এসি কর্া িরলন। 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালরয়র সণচি রওনক মাহমুদ, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তররর মহাপণরচালক ডাাঃ আিদুল 

জব্বার ণেকদার, মন্ত্রিালরয়র অণিণরক্ত সণচি োহ্ প্রমাাঃ ইমদাদুল হক, সুরিাল প্রিাস মণন ও প্রমাাঃ প্রিৌণিকুল 

আণরি, যুগ্মসণচি োহীন মাহবুিা ও প্রমাাঃ হাণমদুর রহমান, উপসণচি ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আিদুে েবুর, হািো 

প্রিগম, নাণদরা হায়দার ও প্রমাহাম্মদ আণজজুল ইসলাম এসময় উপণিি ণেরলন। 

এসময় পরদান্নণিপ্রাপ্ত কম মকিমারদর উরেরে মন্ত্রী আররা িরলন “প্রেড উন্নয়রনর মাধ্যরম দাপ্তণরক সম্মান বৃণির 

সারর্ সারর্ কারজর গণি আররা িাড়ারি হরি। কারজর প্রভির ণনষ্ঠা ও দাণয়ত্বেীলিা আররা িাড়ারি হরি। 

সিিারক আররা প্রিণে সামরন ণনরয় আসরি হরি। দপ্তররর প্রজেষ্ঠ কম মকিমা ণহরসরি গুরুত্বপূি ম কাজ মণনটর করা, 

সংগঠিি করা ও ব্যিিাপনা কররি হরি।”   

কম মকিমারদর উরেরে মন্ত্রী আররা প্রযাগ কররন, “দাপ্তণরক সকল কারজ স্বেিা ও দাণয়ত্বেীলিা ণনণিি কররি 

হরি। দাপ্তণরক ণেষ্টাচার, পণরণমণিরিাধ ও শৃঙ্খলা িজায় রাখরি হরি।” 

এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সণচি রওনক মাহমুদ িরলন, “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় এখন একটা স্বি মযুরগর 

মরধ্য আরে। এ মন্ত্রিালরয়র কায মক্রম প্রণিণনয়ি ণিকণেি হরি। মন্ত্রিালরয়র সকল দপ্তর-সংিারক পূি মাঙ্গ রূরপ 

প্রনয়া হরি। প্রযরনা কম মকিমারা জনগরির এরকিারর কারে প্রযরি পারর। জনগি অণিসমুখী না হরয় আমরা প্রযরনা 

জনগিমুখী হই প্রসটা ণনণিি কররি হরি।” 



এর আরগ সম্প্রণি প্রেড-১ পরদ পরদান্নণিপ্রাপ্ত মৎস্য অণধদপ্তররর মহাপণরচালক কাজী োমস্ আিররারজর হারি 

এিং প্রেড-২ পরদ পরদান্নণিপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তররর পণরচালক ডাাঃ প্রেখ আণজজুর রহমারনর হারি 

আনুষ্ঠাণনকভারি পরদান্নণির প্রজ্ঞাপন তুরল প্রদন মন্ত্রী। একইসারর্ িারদররক ফুরলল শুরভোও জানান ণিণন। 

উরেখ্য, মৎস্য অণধদপ্তররর মহাপণরচালক পদটি প্রেড-১ এ উন্নীি হিার পর এ পরদ প্রর্ম ব্যণক্ত ণহরসরি পরদান্নণি 

প্রপরয়রেন কাজী োমস্ আরিররাজ। 
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