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িম্মাষনত িভা ষত,  

িহকমীবৃন্দ, 

পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাই ও শবাদ্নরা। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ ষবতরণ অনুষ্ঠাদ্ন উ ষিত িবাইদ্ক আন্তষরক শুদ্ভচ্ছা জানাষচ্ছ। আষম জাষতর 

ষ তার স্মৃষতর প্রষত গভীর শ্রদ্ধা জানাষচ্ছ। পুরস্কাদ্রর জন্য ষনব বাষিতদ্ের অষভনন্দন জানাষচ্ছ। 

জাষতর ষ তা জানদ্তন কৃষি উন্নয়দ্নর মাদ্েই এ শেদ্ের িাষব বক উন্নয়দ্নর বীজ ষনষহত রদ্য়দ্ে। ষতষন উ লষি 

কদ্রষেদ্লন কৃষিদ্ক বাে ষেদ্য় শেদ্ের উন্নয়ন িম্ভব নয়। এজন্য বঙ্গবন্ধু িবুজ ষবপ্লদ্বর ডাক ষেদ্য়ষেদ্লন। 

বঙ্গবন্ধু কৃষিদ্ক প্রাধান্য ষেদ্য় জাতীয় উন্নয়ন  ষরকল্পনা বাস্তবায়দ্নর কার্ বক্রম গ্রহণ কদ্রন। স্বাধীনতার  র যুদ্ধ-

ষবধ্বস্ত শেদ্ে িম্পদ্ের িীমাবদ্ধতা িদ্েও কৃষি উৎ ােন বৃষদ্ধর জন্য ষতষন সুলভমূদ্ে কৃষি উ করণ ষবতরণ এবং শিি সুষবধা 

িম্প্রিারদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ কদ্রষেদ্লন।  

কৃষি উৎ ােদ্নর িাদ্ে িংষিষ্টদ্ের উৎিাষহত করদ্ত ষতষন ১৯৭৩ িাদ্ল ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’ গঠন কদ্রন। ষকন্তু 

১৯৭৫ িাদ্ল ঘাতকদ্ের হাদ্ত জাষতর ষ তা ি ষরবাদ্র ষনহত হওয়ার  র ক্ষমতািীনরা জাষতর ষ তার এিব উদ্যাগদ্ক বার 

বার ব্যাহত কদ্র। ২০০৯ িাদ্ল িরকার  ষরিালনার োষয়ত্ব শনওয়ার  র আমরা তা পুনঃপ্রবতবন কষর।  

কৃষি বাংলাদ্েদ্ের অে বনীষতর প্রধান িাষলকােষি। শেদ্ের বৃহত্তর জনদ্গাষষ্ঠর একটি বড় অংে  শকান না শকানভাদ্ব 

কৃষির িাদ্ে প্রতযক্ষ বা  দ্রাক্ষভাদ্ব জষড়ত। িরকার গ্রামীণ োষরদ্র্য দূর করদ্ত কৃষির উন্নয়ন এবং এর প্রবৃষদ্ধ ত্বরাষিত করার 

সুদূরপ্রিারী  ষরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করদ্ে।  

সুধী, 

আ নারা জাদ্নন ১৯৯৬ িাদ্ল প্রেম িরকার গঠদ্নর  র আমরা কৃষি উৎ ােন ব্যবিাদ্ক আধুষনক এবং সুিংগঠিত 

করার উ র ষবদ্েি গুরুত্বাদ্রা  কষর। ফদ্ল মাত্র ৪ বেদ্রর মদ্ে বাংলাদ্েে খাদ্য স্বয়ংিম্পূণ বতা অজবন কদ্র।  

এজন্য জাষতিংদ্ঘর খায ও কৃষি িংিা (FAO) আমাদ্ের শিদ্রি  েদ্ক ভূষিত কদ্র। এর  দ্রর ইষতহাি 

আ নাদ্ের িবারই জানা। শর্ বাংলাদ্েেদ্ক আমরা ২০০১ িদ্ন খাদ্য-স্বয়ংিম্পূণ ব শরদ্খ োষয়ত্ব হস্তান্তর কষর, ২ বেদ্রর 

মদ্েই শি বাংলাদ্েে আবার খাদ্য ঘাটষতর শেদ্ে  ষরণত হয়।  

এটাই হল কৃষিবান্ধব আওয়ামী লীগ িরকাদ্রর িাদ্ে অন্য িরকাদ্রর শমৌষলক  াে বকয। আমরা িাই ক্ষুধা োষরদ্র্যমুি 

খাদ্য স্বয়ংিম্পূণ ব সুখী িমৃদ্ধ বাংলাদ্েে। আর অদ্ন্যরা িায় ক্ষুধায় জজবষড়ত ষন ীষড়ত খাদ্য ঘাটষতর বাংলাদ্েে। 
২০০৯ িাদ্ল আমরা ষবতীয় শময়াদ্ে োষয়ত্ব গ্রহদ্ণর  র কৃষি উৎ ােন ব্যবিাদ্ক সুিংগঠিত করার ব্যবিা গ্রহণ কষর। 

খাযষনরা ত্তা ষনষিত করা, আ েকালীন ষনভ বরদ্র্াগ্য মজুে গদ্ড় শতালা ও জনগদ্ণর পুষষ্ট িাষহো রণরণ করাই আমাদ্ের 

লক্ষয।  

ষবগত িাত বেদ্র ভর্তবষক বাবে শমাট ৫১ হাজার ৮৪ শকাটি টাকা উন্নয়ন িহায়তা প্রোন করা হদ্য়দ্ে। কৃিদ্কর মাদ্ে 

ষবনামূদ্ে বা স্বল্পমূদ্ে কৃষি উ করণ ষবতরদ্ণর জন্য ষবগত িাত বেদ্র প্রদ্ণােনা ও কৃষি পুনব বািন কম বসূষি ষহদ্িদ্ব ৪৭৯ 

শকাটি ২৮ লাখ টাকা উন্নয়ন িহায়তা প্রোন করা হয়।  

আমরা কৃিকদ্ের কৃষি উ করণ িহায়তা কাড ব িালু কষর। ১০ টাকায় কৃিদ্কর ব্যাংক অযাকাউন্ট খুদ্ল িরকাষর 

প্রদ্ণােনািহ অন্যান্য িহায়তা প্রোদ্ন ব্যা ক িাফে অজবন কষর।  



 

িকল কৃষি উ করদ্ণর মূে কষমদ্য় কৃিদ্কর ক্রয়ক্ষমতার মদ্ে ষনদ্য় আিা হয়। বতবমাদ্ন শকষজ প্রষত ইউষরয়া 

িাদ্রর োম ১৬ টাকা, টিএিষ  িাদ্রর োম ২২ টাকা ও এমওষ  িাদ্রর োম ১৫ টাকা, ষডএষ  িাদ্রর োম ২৫ টাকা ষনধ বারণ 

করা হদ্য়দ্ে। 

উন্নয়ন প্রকদ্ল্পর আওতায় খামার র্াষন্ত্রকীকরদ্ণর জন্য ৩০% ভর্তবষক ষেদ্য় কৃষি র্ন্ত্র াষত িরবরাহ করা হদ্চ্ছ। 

ফলশ্রুষতদ্ত কৃষি উৎ ােন ক্রমাগতভাদ্ব বৃষদ্ধ  াদ্চ্ছ।  

২০০৫-০৬ অে ববেদ্র খাযেদ্ের উৎ ােন ষেল ২ শকাটি ৭৮ লাখ শমষিক টন। ২০১৪-১৫ অে ববেদ্র তা ৩ শকাটি ৮৪ 

লাখ ১৮ হাজার শমষিক টদ্ন উন্নীত হদ্য়দ্ে। আজ আমরা আবার খাদ্য স্বয়ম্ভরতা অজবন কদ্রষে। গতবেরই বাংলাদ্েে প্রেম 

িাল রপ্তাষন শুরু কদ্রদ্ে। 

এক িময় বাংলাদ্েদ্ের অদ্নক মানুি ২-শবলা খাবার শ ত না। আর আজ শেদ্ের শকাোও শকউ অনাহাদ্র োদ্ক না। 

একজন ষেনমজুর তার মজুষর ষেদ্য় ১২/১৪ শকষজ িাল ষকনদ্ত  াদ্রন। 

শুধু োনাোর ফিলই নয় - আলু, িবষজ ও ফল উৎ ােদ্নও বাংলাদ্েে উদ্েখদ্র্াগ্য িাফে অজবন কদ্রদ্ে।  

আলু উৎ ােদ্ন আমরা আজ পৃষেবীর ৭ম িাদ্ন রদ্য়ষে। উবৃত্ত আলু রপ্তাষন ও ষেল্পখাদ্ত ব্যবহাদ্র আমরা ২০% হাদ্র 

নগে িহায়তা প্রোন করষে। িবষজ উৎ ােদ্ন আজ আমরা ষবদ্ের ৪ে ব িাদ্ন আষে। ফল উৎ ােদ্নও বাংলাদ্েদ্ের িাফে 

লক্ষণীয়। গড় উৎ ােন বৃষদ্ধর হার ষবদ্বিনায় ফল উৎ ােদ্ন বাংলাদ্েে এখন প্রেম িাদ্ন আদ্ে। উবৃত্ত এ ফল শেদ্ের িাষহো 

ষমটিদ্য় ষবদ্েদ্ে রপ্তাষন করদ্ত আমরা শবিরকাষর খাতদ্ক উৎিাষহত করষে। 

আমাদ্ের িরকার কৃষিদ্ক জীষবকা ষনব বাদ্হর স্তর শেদ্ক লাভজনক ও বাষণষজযক শ োয় উন্নীত করার মােদ্ম োষরদ্র্য 

ষবদ্মািনিহ গ্রামীণ অে বনীষত উন্নয়দ্ন বহুমাষত্রক  েদ্ক্ষ  গ্রহণ কদ্রদ্ে।  

ইদ্তামদ্ে ৬ষ্ঠ  ঞ্চবাষি বকী  ষরকল্পনা বাস্তবায়ন শেি হদ্য়দ্ে। গ্রামীণ মানুদ্ির প্রকৃত আয় অদ্নক বৃষদ্ধ শ দ্য়দ্ে। 

খায উৎ ােদ্ন স্বয়ংিম্পূণ বতা অজবদ্নর  াো াষে অন্যান্য েদ্ের বহুমুখীকরণ ও বাষণষজযকীকরণ অজবদ্ন অগ্রগষত িাষধত 

হদ্য়দ্ে।  

আমাদ্ের কৃষিষভষত্তক ষেল্প কারখানা গদ্ড় র্তলদ্ত হদ্ব। উবৃত্ত ফিল প্রষক্রয়াজাত কদ্র ষবদ্েদ্ে রপ্তাষন কদ্র আমরা 

একষেদ্ক ববদ্েষেক মুদ্র্া অজবন করদ্ত  াষর, আবার কৃিকও তাঁদ্ের উৎ াষেত  দ্ের ন্যায্য মূে  াদ্বন। 

অদ্নক িময় শেখা র্ায়  ষরকষল্পতভাদ্ব িাি না করায় অষতষরি োক-িবষজ উৎ ােন কদ্র কৃিক ক্ষষতর িম্মুখীন 

হন। এজন্য িাষহো ষনরূ ন কদ্র ফিদ্লর িাি করা প্রদ্য়াজন। ক্র দ্জাষনং-এর মােদ্ম এটা আমরা ষনষিত করা িম্ভব।  

িলমান ২০১৬-২০২০শময়ােী ৭ম  ঞ্চবাষি বকী  ষরকল্পনায় কৃষি উন্নয়দ্নর মােদ্ম  েী উন্নয়নদ্ক অগ্রাষধকার শেওয়া 

হদ্য়দ্ে।  

জনগদ্ণর পুষষ্টমান বৃষদ্ধর জন্য খাযাভযাদ্ি  ষরবতবন আিদ্ত হদ্ব। এজন্য কৃষি  ে উৎ ােদ্নর বহুমুখী করার 

কার্ বক্রম গ্রহণ করদ্ত হদ্ব। শুধু ধান-গম নয়, অন্যান্য ফিল ষবদ্েি কদ্র ষ য়াজ-রসুন, ডাল ও মিলা জাতীয় ফিদ্লর 

উৎ ােন বৃষদ্ধর ষেদ্ক নজর ষেদ্ত হদ্ব।  

বজবিার ব্যবহার কদ্র মাটির উব বরতা রক্ষার জন্য আমরা কৃিকদ্ের উদ্ধুদ্ধ করষে। জষমর উব বরতা রক্ষায় রািায়ষনক 

িাদ্রর সুিম ব্যবহার ষনষিত করার  াো াষে বজব িার ব্যবহাদ্র জনগণদ্ক উৎিাষহত করা হদ্চ্ছ।  

আ নারা জাদ্নন, িারাষবদ্ে এখন অগ বাষনক খাদ্যর ষবদ্েি িাষহো বতষর হদ্য়দ্ে। আমরা এ সুদ্র্াগ কাদ্জ লাগাদ্ত 

 াষর। কারণ, অগ বাষনক খাদ্যর োম রািায়ষনক িার ষেদ্য় উৎ াষেত খাদ্যর োদ্মর িাইদ্ত অদ্নক শবষে। 

তাোড়া, জষমর উব বরতা বৃষদ্ধ এবং মাটির স্বািয ঠিক রাখার জন্য রািায়ষনক িাদ্রর ব্যবহার ধীদ্র ধীদ্র কষমদ্য় 

আনদ্ত হদ্ব। রািায়ষনক কীটনােদ্কর  ষরবদ্তব জষমদ্ত বজব কীটনােক ব্যবহাদ্রর জন্য কৃিকদ্ের উৎিাষহত করদ্ত হদ্ব। 

মানুদ্ির সুস্বাদ্ির জন্য রািায়ষনকমুি খাদ্যর িাি বৃষদ্ধ করদ্ত হদ্ব।  

সুষধবৃন্দ, 

কৃষিদ্ত আমরা একটা ষিষতেীল অবিায় শ ৌৌঁদ্েষে। এটাদ্ক ধদ্র রাখার জন্য আমাদ্ের শটকিই কৃষি ব্যবিার ষেদ্ক 

নজর ষেদ্ত হদ্ব।  

ভূ-গভবি  াষনর ব্যবহার কষমদ্য় ভূ-উ ষরি শিি িম্প্রিারদ্ণর ষেদ্ক গুরুত্বাদ্রা  করদ্ত হদ্ব।  াষনর  ষরষমত 

ব্যবহার ষনষিত করদ্ত হদ্ব। কারণ ভূ-গভবি  াষনর  ষরমাণ িীষমত।  াো াষে জলবায়ু  ষরবতবদ্নর িাদ্ে িামঞ্জেরণণ ব 

প্রযুষি প্রিাদ্রর উদ্যাগ গ্রহণ করদ্ত হদ্ব।  



 

আ নারা জাদ্নন জলবায়ু  ষরবতবদ্নর ষবরূ  প্রভাদ্ব শর্ শেেগুদ্লা িবদ্িদ্য় ক্ষষতগ্রস্ত হওয়ার আেঙ্কা আদ্ে 

বাংলাদ্েে তার অন্যতম। সুতরাং জলবায়ু  ষরবতবনজষনত ষবরূ  প্রভাদ্ব আমাদ্ের কৃষি  শর্ন বড় রকদ্মর িঙ্কদ্ট না  দ্ড় 

শিজন্য আমাদ্ের িতকব োকদ্ত হদ্ব।  

আমাদ্ের কৃষিষবজ্ঞানী ও গদ্বিকরা ষবষভন্ন েদ্ের প্রষতকূল আবহাওয়া ও  ষরদ্বে প্রষতদ্রাধ িক্ষম জাত উদ্ভাবন 

করদ্েন। িরাঞ্চদ্ল ভুট্টা ও িবষজ িাি,  াহাদ্ড় ফল িাি, জলাভূষমদ্ত ভািমান িবষজ িাি কার্ বক্রম িম্প্রিারণ করা হদ্চ্ছ। 

ষবএষডষি’র মােদ্ম ষবষভন্ন প্রকল্প ও কম বসূষি বাস্তবায়ন কদ্র বীজ উৎ ােন ও িরবরাদ্হ িক্ষমতা বৃষদ্ধ করদ্ত শ দ্রষে।  

কৃষি ষবজ্ঞানীদ্ের প্রদ্ণােনা প্রোন ও গদ্বিণা কার্ বক্রমদ্ক শজারোর করা হদ্য়দ্ে। ই-কৃষি প্রবতবদ্ন নানাষবধ ব্যবিা 

গ্রহণ করা হদ্চ্ছ। কৃষিদ্ত যুদ্গা দ্র্াগী প্রকল্প ও কম বসূষি গ্রহণ করা হদ্চ্ছ।  

িরকাদ্রর  াো াষে কৃষিখাদ্ত ষবষনদ্য়াদ্গ শবিরকাষর খাতদ্কও উৎিাষহত করা হদ্চ্ছ। কৃষি উন্নয়দ্ন বাংলাদ্েে 

আজ একটি শরাল মদ্ডদ্ল  ষরণত হদ্য়দ্ে। িম্প্রষত জাষতিংদ্ঘর খায ও কৃষি িংিা (FAO) আমাদ্ের প্রিষলত ‘ভািমান 

িবষজ িাি  দ্ধষত’ শক ষবদ্ের ঐষতহযবাহী িাি দ্ধষতর স্বীকৃষত ষেদ্য়দ্ে। 

এর আদ্গ আমাদ্ের ষবজ্ঞানীরা  াদ্টর জীন রহে এবং কদ্য়কটি ক্ষষতকারক েত্রাদ্কর জীন রহে আষবস্কার 

কদ্রদ্েন। 

িমদ্বত সুষধবৃন্দ, 

ষবষভন্ন প্রষতকূলতা িদ্েও গত অে ববের আমরা ৬.৫১% প্রবৃষদ্ধ অজবন কদ্রষে। মাোষ ছু আয় শবদ্ড় ১ হাজার ৩১৪ 

মাষকবন ডলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ে। 

শকবল কৃষিদ্ক্ষদ্ত্র নয়, ষেক্ষা, স্বািয, ষবদ্যযৎ, নারী উন্নয়ন, শর্াগাদ্র্াগ, শেদ্ে এবং ষবদ্েদ্ে কম বিংিান, নাগষরক 

সুষবধা বৃষদ্ধ, আইন-শৃঙ্খলা  ষরষিষতর উন্নয়ন, জঙ্গী েমন, ষডষজটাল বাংলাদ্েে গড়ািহ ষবষভন্ন শক্ষদ্ত্র আমাদ্ের িরকার 

অভাবনীয় উন্নয়ন িাধন কদ্রদ্ে।  

আমরা এ উন্নয়দ্নর ধারা অব্যাহত রাখদ্ত িাই। আমাদ্ের লক্ষয ২০২১ িাদ্লর মদ্ে বাংলাদ্েেদ্ক ষবদ্ের বুদ্ক ক্ষুধা 

ও োষরদ্র্যমুি একটি মেম-আদ্য়র শেদ্ে  ষরণত করা।  

আগামীষেদ্নর কৃষিদ্ক কাষিত লদ্ক্ষয শ ৌৌঁদ্ে ষেদ্ত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ষবজয়ীগণ আরও উদ্দীপ্ত ও 

উৎিাষহত হদ্বন এবং অন্যদ্েরও অনুপ্রাষণত করদ্বন বদ্ল আো রাষখ।  

আজ র্াঁরা পুরস্কৃত হদ্লন তাঁদ্ের িকলদ্ক আবারও অষভনন্দন জাষনদ্য় এবং আদ্য়াজদ্নর িাদ্ে জষড়ত িকলদ্ক 

ধন্যবাে জাষনদ্য় আমার বিব্য শেি করষে। 

শখাো হাদ্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্েে ষিরজীবী শহাক। 

--- 


