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অসহায়, দণরদ্র ও দুস্থদদর মাছ ণিতরি ও দুধ খাওয়াদনা কম মসূণি  

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালদয়র ব্যণতক্রমধমী মুণিিির্ ম উদযাপন 
 

  

ঢাকা, ১৭ মাি ম ২০২০ (মঙ্গলিার) 

িাণতর ণপতা িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুণিবুর রহমাদনর িন্মেতিাণর্ মকীদত অসহায়, দণরদ্র ও দুস্থদদর মাছ ণিতরি ও দুধ 

খাওয়াদনার মাধ্যদম ব্যণতক্রমভাদি ‘মুণিিির্ ম’ উদযাপন শুরু কদরদছ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়।  

মঙ্গলিার (১৭ মাি ম) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ে ম প্ররিাউল কণরম এমণপ’র ণনদদ মেনায় মন্ত্রিালয় এিং এর 

আওতাধীন মৎস্য অণধদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর ও িাংলাদদে মৎস্য উন্নয়ন কদপ মাদরেদনর উদযাদে রািধানীদত 

এসকল কম মসূণি পালন করা হয়।  

এর মদধ্য মঙ্গলিার সকাদল মৎস্য অণধদপ্তদরর উদযাদে রািধানীর টিটিপাড়ায় দণরদ্র িণিিাসীদদর মাদে ও পূি ম 

িাসাদিাদত এণতমখানায় ণিনামূদে ইণলে মাছ ণিতরি করা হয়। একইণদন িাংলাদদে প্রেইরী ফাম মারস 

অযাদসাণসদয়েদনর সহদযাণেতায় প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর কর্তমক রািধানীর আণিমপুদর স্যার সণলমুল্লাহ এণতমখানায় 

২৬০ িন এণতম ছাত্র-ছাত্রীদদর ২০০ ণলটার দুধ খাওয়াদনা হয় এিং তাদদর উন্নত মাদনর খািার পণরদিেন করা 

হয়। এর পূদি ম প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তদরর উদযাদে খামার িাণড়স্থ িঙ্গিন্ধু িত্বদর ণরকো িালকদদর মাদে মুণিিিদর্ মর 

প্রলাদো সম্বণলত ৫০০টি টি-োট ম ণিতরি করা হয়। এছাড়া িাংলাদদে মৎস্য উন্নয়ন কদপ মাদরেদনর উদযাদে ঢাকার 

ণিণভন্ন এণতমখানায় ণিনামূদে ৪০০ প্রকণি মাছ ণিতরি করা হয়। 

এর আদে ১৭ মাি ম সকাদল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ে ম প্ররিাউল কণরম এমণপ মন্ত্রিালদয়র কম মকতমাদদর সাদে 

ণনদয় ধানমণির ৩২ নম্বদরর িঙ্গিন্ধু ভিদন িাণতর ণপতা িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুণিবুর রহমাদনর প্রণতকৃণতদত শ্রদ্ধার্ঘ ময 

অপ মি কদরন। এসময় মন্ত্রিালদয়র সণিি রওনক মাহমুদ, অণতণরক্ত সণিি কািী ওয়াণছ উণিন ও শ্যামল িন্দ্র 

কম মকার, মৎস্য অণধদপ্তদরর মহাপণরিালক কািী োমস আফদরাি, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তদরর মহাপণরিালক োাঃ 

আিদুল িব্বার ণেকদারসহ মন্ত্রিালদয়র অন্যান্য কম মকতমােি উপণস্থত ণছদলন। 

এসময় সাংিাণদকদদর এক প্রদের উত্তদর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী িদলন, “িঙ্গিন্ধু শুধু স্বাধীন িাংলাদদদের 

স্থপণতই নয়, িরং সারা ণিদের ণনপীণড়ত ও ণনয মাণতত মানুদর্র মুণক্তর কন্ঠস্বর। তাঁর স্বপ্ন িািিায়দন ণনরন্তর কাি 

কদর যাদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়। িঙ্গিন্ধুর িন্মেতিাণর্ মকীদত িছরব্যাপী কম মসূণি গ্রহি কদরদছ এ 

মন্ত্রিালয় ও এর অধীন ণিণভন্ন দপ্তর-সংস্থা। এর মদধ্য অসহায়, দণরদ্র ও দুস্থদদর মাছ ণিতরি ও দুধ খাওয়াদনা 

অন্যতম।” 

এছাড়াও মৎস্য অণধদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর ও িাংলাদদে মৎস্য উন্নয়ন কদপ মাদরেন কম মকতমা-কম মিারীেদির 

অংেগ্রহদি িঙ্গিন্ধুর প্রণতকৃণতদত পুষ্পিিক অপ মি, প্রকক কাটা, সীণমত পণরসদর আদলািনা ও প্রদায়া মাহণফল 

আদয়ািন এিং দপ্তরসমূহ িণি মল সাি-সজ্জার মাধ্যদম মুণিিির্ ম উদযাপদন আলাদা আলাদা কম মসূণি পালন করদছ। 

একইভাদি ঢাকার িাইদর অিণস্থত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়াধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ এণদন অনুরূপ কম মসূণির 

মাধ্যদম মুণিিির্ ম উদযাপন শুরু কদরদছ। 

প্রমাাঃ ইফদতখার প্রহাদসন 

িনসংদযাে কম মকতমা 
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