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বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালয়, ময়মনর্ াংহ  
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র্ব র্মল্লার্হি িাহমার্নি িার্হম  

 হকমীবৃন্দ,  

 াং ে  েস্যবৃন্দ,  

 ম্মার্নত ভাই -চ্যাদেলি,  

শ্রদেয় র্শক্ষকমন্ডলী,  

র্প্রয় অ্যালামনাই,  

কম ণকতণা-কম ণচ্ার্িবৃন্দ,  

উ র্িত সুর্ধমন্ডলী।  

আ  ালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি সুবর্ ণজয়ন্তী ও অ্যালামনাই পুনর্ম ণলনী অ্নুষ্ঠাদন উ র্িত  বাইদক আন্তর্িক শুদভচ্ছা 

জানার্চ্ছ।  

িাদেি েশদকি শ াড়াি র্েদক প্রর্তর্ষ্ঠত বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালয় ইদতামদেই শ ৌিবময় ৫০ বছি অ্র্তক্রম কদিদছ। 

আর্ম এ র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি বতণমান ও প্রাক্তন র্শক্ষক ও র্শক্ষার্থী হ  াংর্িষ্ট  বাইদক আন্তর্িক অ্র্ভনন্দন জানাই।  

ঊন ত্তদিি  র্অ্ভ্যযত্থান এবাং মহান মুর্ক্তযুদে বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি িদয়দছ এক শ ৌিবময় ইর্তহা । মহান 

স্বাধীনতা যুদে নাজমুল আহ ান, শামসুল হক, জামাল শহাদ ন হ এ র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি ১৩ জন র্শক্ষার্থী, র্শক্ষক এবাং কম ণচ্ার্ি-

কম ণকতণা শহীে হন। আর্ম তাঁদেি রুদহি মা র্িিাত কামনা কির্ছ।  

 ব ণকাদলি  ব ণদশ্রষ্ঠ বাঙার্ল জার্তি র্ তা বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুি িহমাদনি আজীবদনি স্বপ্ন র্ছল বাাংলাদেদশি মানুি যাদত 

দু'শবলা শ ে ভদি শখদত  াদি। শেদশি স্বাধীনতাি  াশা ার্শ র্তর্ন অ্র্থ ণননর্তক মুর্ক্ত শচ্দয়র্ছদলন। অ্র্থ ণননর্তক উন্নয়দন কৃর্িি 

ভূর্মকাি কর্থা র্বদবচ্না কদিই জার্তি র্ তা ১৯৭৩  াদল কৃর্ি গ্রাজুদয়েদেি প্রর্থম শশ্রর্ীি শ দজদে   েময ণাোয় উন্নীত কদিন।  

তাঁি শ ই ঐর্তহার্ ক র্ োদন্তি িলস্বরূ  আজ কৃর্ি র্শক্ষা ও  দবির্াি শক্ষদে বাাংলাদেদশ র্বপ্লব  ার্ধত হদয়দছ। 

আমাদেি কৃর্ি র্বজ্ঞানীিা ধান,  ম এবাং  াল জাতীয় শস্য হ শাক বর্জি প্রায় ৫ শশা উচ্চ িলনশীল জাত উদ্ভাবন কদিদছন। 

উদ্ভাবন কদিদছন চ্ািাবাদেি নানা প্রযুর্ক্ত ও কলাদকৌশল।  

র্প্রয় কৃর্ির্বেবৃন্দ,  

বাাংলাদেদশি বৃহত্তি অ্জণনগুদলাি মদে কৃর্িখাদতি অ্জণন  বদচ্দয় উদল্লখদযাগ্য এবাং দৃশ্যমান। বাাংলাদেশ কৃর্ি 

র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি কৃর্ির্বে ও কৃর্ি র্বজ্ঞানীদেি র্নিল  ও সৃজনশীল প্রদচ্ষ্টাি িদল র্ব ত চ্াি েশদক খাদ্যশদস্যি উৎ ােন র্তনগুর্ 

বৃর্ে শ দয়দছ। শ ই  াদর্থ বহুগুর্ বৃর্ে শ দয়দছ মাছ, মাাং , দুধ, র্ ম, শাক- বর্জ ও িলমূদলি উৎ ােন।  

তদব আমাদেি এখাদনই শর্থদম র্থাকদল চ্লদব না। আজ র্বর্ভন্ন কািদর্ আবােদযাগ্য জর্মি  র্িমার্ কদম যাদচ্ছ। শ ই 

 াদর্থ বৃর্ে  াদচ্ছ জন াংখ্যাি অ্ব্যাহত চ্া । আমাদেি শমাকার্বলা কিদত হদচ্ছ প্রাকৃর্তক দুদয ণা , জলবায়ু ও  র্িদবশ  র্িবতণদনি 

প্রভাবদক।  

জলবায়ু ও  র্িদবশ উ দযা ী এলাকার্ভর্ত্তক চ্ার্হো অ্নুযায়ী ি ল উৎ ােদনি উদদ্যা  গ্রহর্ কিদত হদব। উদ্ভাবন 

কিদত হদব লবনাক্ততা, খিা এবাং বন্যা  র্হষ্ণু ি দলি জাত।  



উদ্বৃত্ত খাদ্য প্রর্ক্রয়াজাত কদি িপ্তার্নি মােদম আমিা প্রচুি  র্িমাদর্ ববদের্শক মুদ্রা অ্জণন কিদত  ার্ি। কাদজই এ 

র্বিদয় প্রদয়াজনীয়  দবির্া কিাি জন্য আর্ম খাদ্য প্রদকৌশলীদেি আহবান জানার্চ্ছ।  

  শ চ্ সুর্বধা  ম্প্র াির্, জলাবেতা দূি কিা এবাং হাওি এলাকায়  র্িকর্িতভাদব  ার্ন র্নস্কাশদনি মােদম কৃর্ি জর্মি 

আওতা  ম্প্র াির্ কিা  ম্ভব। এ ব্যা াদি  েদক্ষ  র্নদত হদব।   

আমাদেি অ্দনক জর্মদত এখনও বছদি মাে একটি ি ল চ্াি কিা হয়। এ ব জর্মদত একার্ধক ি ল উৎ ােন কিাি 

উদদ্যা  র্নদত হদব।  

খাদ্য ও পুর্ষ্টি অ্ব্যাহত চ্ার্হো পূিদর্ি জন্য প্রযুর্ক্তি উৎকি ণ  াধদনি মােদম জর্মি একক প্রর্ত শস্য এবাং মাছ, দুধ, 

মাাং  ও র্ দমি উৎ ােন বৃর্ে কিদত হদব। এ ব চ্যাদলঞ্জ শমাকার্বলায় আ ামী র্েনগুদলাদত শয  দবির্া  র্িকিনা প্রর্য়ন কিা 

হদব, তাদত শমৌর্লক র্বিদয়ি  াশা ার্শ ির্লত, বজবপ্রযুর্ক্ত ও  র্িদবশ র্বিয়ক  দবির্া  মন্বয় কিদত হদব।  

আর্ম আশা কর্ি, বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি র্শক্ষার্থী, গ্রযাজুদয়ে, র্বজ্ঞানী ও র্শক্ষকবৃন্দ আ ামীর্েদন কৃর্িি চ্যাদলঞ্জ 

শমাকার্বলায় নতুন নতুন প্রযুর্ক্ত উদ্ভাবদনি লদক্ষয  দবির্া অ্ব্যাহত িাখদবন।  

সুর্ধবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ আওয়ামী লী   িকাি কৃর্ি-বান্ধব  িকাি। খাদ্য র্নিা ত্তা র্নর্িত কিদত আমিা অ্ঙ্গীকািাবে।  িকাদিি 

োর্য়ত্ব র্নদয় আমিা ২০১৩  াদলি মদে শেশদক খাদ্যশস্য উৎ ােদন স্বয়াং- ম্পূর্ ণতা কিাি লক্ষয র্নধ ণাির্ কদির্ছলাম। 

ইদতামদেই আমিা এ লক্ষয অ্জণন কদির্ছ। এখন আমাদেি এ অ্জণনদক শেক ই এবাং িায়ীরূ  র্েদত হদব।  

 ত শময়াদে আমিা যখন িাষ্ট্র  র্িচ্ালনাি োর্য়ত্ব শনই তখন শেদশ ২৬ লাখ েন খাদ্য ঘাের্ত র্ছল। ২০০১  াদল আমিা 

যখন োর্য়ত্ব শছদড় র্েই তখন শেদশ ৪০ লাখ েন খাদ্য উদ্বৃত্ত র্ছল। এজন্য জার্ত াংদঘি খাদ্য ও কৃর্ি  াংিা আমাদেি ‘শ দি ' 

 েদক ভূর্িত কদি।  

র্বএনর্  আমদল  াদিি জন্য ১৮ জন কৃিকদক জীবন র্েদত হদয়র্ছল। আি এবাি  িকাি  র্িচ্ালনাি োর্য়দত্ব এদ  

আমিা  াদিি োম র্তন-েিা কর্মদয় কৃিদকি না াদলি মদে এদনর্ছ।  ত অ্র্থ ণবছদি প্রায় ১৩ হাজাি শকাটি োকাি কৃর্িঋর্ 

র্বতির্ কিা হদয়দছ। ব ণাচ্ািীদেি কৃর্িঋদর্ি আওতায় এদনর্ছ। কৃিদকি হাদত উন্নত জাদতি বীজ,  াি এবাং উন্নত প্রযুর্ক্ত 

শ ৌৌঁছাদনাি ব্যবিা কিা হদয়দছ।  

 িকাদিি পৃষ্ঠদ ািকতায় আমাদেি র্বজ্ঞানীিা  াদেি জীবনিহস্য উদমাচ্ন কিদত  ক্ষম হদয়দছন। তাঁিা আর্বষ্কাি 

কদিদছন ক্ষর্তকািক ছোদকি জীবনিহস্য। এিিদল কৃর্ি  দবির্ায় এক যু ান্তকািী  ািল্য অ্র্জণত হদয়দছ। এ সুদযা  কাদজ 

লা াদনাি জন্য  িকাি প্রায় ৬৬ শকাটি োকাি একটি প্রকি বাস্তবায়ন কিদছ।  

র্প্রয় অ্যালমনাই,  

আমাদেি জনবান্ধব কম ণসূর্চ্ি িদল র্ব ত চ্াি বছদি শেশ অ্দনকদূি এর্ দয় শ দছ। র্বশ্ব মন্দা  দত্বও  ত র্তন বছদিি 

 ড় প্রবৃর্ে ৬.৫ শতাাংশ। মূল্যস্ফীর্ত ১১% শর্থদক কদম ৪.৯৭% হদয়দছ। বাাংলাদেশ র্বদশ্বি ৫ম উচ্চ প্রবৃর্ে অ্জণনকািী শেশ। প্রবা ী 

আদয়ি র্েক শর্থদক অ্বিান ৭ম। র্বদুযৎ উৎ ােন ৩২০০ শম াওয়াে শর্থদক বৃর্ে শ দয় ৬৩৫০ শম াওয়াদে উন্নীত হদয়দছ। মার্থার্ ছু 

আয় শবদড় হদয়দছ ৮৫০ মার্কণন  লাি। প্রায় ৫ শকাটি মানুি ের্িদ্র শর্থদক মের্বত্ত শশ্রর্ীদত উন্নীত হদয়দছ।  

২০২১  াদলি মদে ের্িদ্র জনদ াষ্ঠীি  াংখ্যা শতকিা ১৫ ভাদ  নার্মদয় এদন বাাংলাদেশদক একটি মেম আদয়ি শার্ন্তপূর্ ণ 

শেদশ  র্ির্ত কিদত আমিা ‘রূ কি ২০২১' বাস্তবায়ন কির্ছ।  

 িকাদিি এ কম ণসূর্চ্  িল কিাি জন্য বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি গ্রযাজুদয়ে ও কৃর্ি র্বজ্ঞানী র্ অ্ব্যাহত প্রদচ্ষ্টা 

চ্ার্লদয় যাদবন- এোই জার্ত প্রতযাশা কদি।  

আর্ম এ র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি অ্যালামনাই র্দক অ্ন্যান্য র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি অ্যালামনাই দর্ি মত একটি ট্রাস্ট িান্ড  ঠদনি 

আহবান জানার্চ্ছ। এ িান্ড র্েদয় ভর্বষ্যদত কৃর্ি র্শক্ষা ও  দবির্া কায ণক্রম  র্িচ্ালনা কিা যাদব।  

র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি র্শক্ষা ও  দবির্াি মাদনান্নয়দনি জন্য আর্র্থ ণক বিাদ্দ বৃর্েি র্বিদয়  িকাি  র্ক্রয়ভাদব র্বদবচ্না কিদব। 

ছােীদেি আবার্ ক  ঙ্কে হ র্বর্ভন্ন  মস্যা  মাধাদন আমিা আন্তর্িকভাদব শচ্ষ্টা কির্ছ।  



তদব  াবর্লক র্বশ্বর্বদ্যালয়গুদলাদক র্নদজদেি আয় বৃর্েি মােদম  িকার্ি ভতুণর্কি উ ি র্নভ ণিশীলতা কমাদত হদব। 

 িকার্ি ব্যয় কর্মদয়  াশ্রয়কৃত অ্র্থ ণ র্েদয় আমিা নতুন নতুন উচ্চ র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান  দড় তুলদত  ািব। এ ব্যা াদি  কদলি 

 হদযার্ তা প্রদয়াজন।  

র্প্রয় কৃর্ির্বেবৃন্দ,  

বতণমান  িকাদিি োর্িদ্রয র্বদমাচ্ন ও খাদ্য র্নিা ত্তা র্বধাদনি প্রধান শকৌশল হল কৃর্িি উৎ ােনশীলতা বৃর্ে ও সুষ্ঠু 

র্ব র্ন ব্যবিাি মােদম গ্রামীর্ জনদ ার্ষ্ঠি জীবন-জীর্বকাি উন্নয়ন।  

জন দর্ি খাদ্য ও পুর্ষ্ট র্নিা ত্তা র্বধাদনি লদক্ষয আমিা র্নিল ভাদব কাজ কদি যার্চ্ছ। আর্ম মদন কর্ি,  িকাদিি এ 

লক্ষয বাস্তবায়দন কৃর্ির্বে দর্ি ভূর্মকা অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ।  

কৃর্িি  ার্ব ণক উন্নয়দনি লদক্ষয  িকাদিি গৃহীত  েদক্ষ  ও কায ণক্রমগুদলাি সুষ্ঠু বাস্তবায়দনি প্রধান োর্য়ত্ব কৃর্ি 

গ্রযাজুদয়েদেি। বাাংলাদেশ কৃর্ি র্বশ্বর্বদ্যালদয়ি গ্রযাজুদয়েিা তাঁদেি অ্র্জণত জ্ঞান এবাং শ শা ত েক্ষতাি  ার্থ ণক প্রদয়াদ ি মােদম 

বঙ্গবন্ধুি ‘শ ানাি বাাংলা'  দড় তুলদত অ্গ্রর্ী ভ্যর্মকা  ালন কিদবন - এোই আমাি প্রতযাশা।  

 বাইদক আবািও অ্ াংখ্য ধন্যবাে।  

শখাো হাদিজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ র্চ্িজীবী শহাক। 


