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ভাষণ  
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ডিিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িাাংলাদ্েদ্ে ইউএনডিডপ'র প্রধান ডম. ডিফান ডপ্রিনার  

সুডধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

মহান ডিিয় ডেিদ্ির প্রাক্কাদ্ল ডিডনকল এলাকার আখিাষীদ্ের িন্য ডিডিটাল পূডিি পদ্ধডি িালু উপলদ্ে আিদ্কর এই 

অনুষ্ঠাদ্ন উপডিি িিাইদ্ক আমার আন্তডরক শুদ্ভিছা।  

‘পূডিি' হদ্ে আখিাষীদ্ের উৎপাডেি আখ ডিডনকদ্ল ডিক্রদ্য়র অনুমডিপত্র। পূদ্ি ি হাদ্ি শলখা ডিদ্পর মাধ্যদ্ম এই পূডিি 

িরিরাহ করা হি। িময় থাকদ্িা ডিন ডেন। ডিডভন্ন হাি ঘুদ্র িা িাষীদ্ের কাদ্ছ শপ ৌঁছদ্ি কদ্য়কডেন িময় শলদ্ে শেি। অদ্নক 

িময় ঠিক মি িা িাষীদ্ের হাদ্ি শপ ৌঁছাি না। ফদ্ল আখ শুডকদ্য় শেি, ওিন কম শপি কৃষক। িাছাড়া, পূডিি ডিিরণ ডনদ্য় নানা 

অডনয়ম ও দুনীডির অডভদ্োে শোনা শেি।  

ডিডিটাল পদ্ধডি িালুর ফদ্ল শমািাইল শফাদ্নর ‘এিএিএি' এর মাধ্যদ্ম কদ্য়ক শিদ্কদ্ের মদ্ধ্য পূডিি িাংডিষ্ট িাষীর 

কাদ্ছ শপ ৌঁদ্ছ োদ্ি। মধ্যস্বত্বদ্ভােীদ্ের শে রাত্ম্য আর থাকদ্ি না।  

িাাংলাদ্েে ডিডন ও খাদ্য ডেল্প িাংিা ও আমার েপ্তদ্রর একদ্িি টু ইনফরদ্মেন প্রকল্প শে থভাদ্ি এ ডিডিটাল পূডিি 

ব্যিিা িালু করদ্ি োদ্ে।  

আডম কৃষক-িান্ধি এ পদ্ধডি িালু করার িন্য িাংডিষ্ট িিাইদ্ক আন্তডরক ধন্যিাে িানাডে।  

সুডধবৃন্দ,  

েি ডনি িািদ্নর পূদ্ি ি আমরা িাধারণ মানুদ্ষর ভাদ্যান্নয়দ্ন এিাং িাঁদ্ের িরকাডর শিিা শপদ্ি দুদ্ভ িাে কমাদ্নার িন্য 

ডিডিটাল িাাংলাদ্েে েড়ার অঙ্গীকার কদ্রডছলাম।  

ডিডিটাল প্রযুডি ব্যিহার কদ্র িনেদ্ণর শোরদ্োড়ায় শিিা শপ ৌঁদ্ছ শেওয়াই আমাদ্ের ডিডিটাল িাাংলাদ্েে রূপকদ্ল্পর 

মূল লেয। আমাদ্ের উদ্েশ্য হদ্ে িকলদ্েদ্ত্র স্বেিা ও িিািডেডহিা ডনডিি করার মাধ্যদ্ম একটি দুনীডিমুি িমাি ব্যিিা 

প্রডিষ্ঠা করা। শি লেয পূরদ্ণর িন্য আমরা ডনরলিভাদ্ি কাি কদ্র োডে।  

িনেদ্ণর শোরদ্োড়ায় িথ্য ও িরকাডর শিিা শপ ৌঁদ্ছ শেওয়ার িন্য আমরা ইদ্িামদ্ধ্যই শেদ্ের িকল শিলার িন্য েদ্ড় 

তুদ্লডছ শিলা িথ্য িািায়ন। িকল ইউডনয়ন পডরষদ্ে প্রডিষ্ঠা করা হদ্য়দ্ছ ইউডনয়ন িথ্য ও শিিা শকন্দ্র। শরদ্লর টিডকট কাটার 

িন্য এখন আর ঘন্টার পর ঘন্টা লাইদ্ন োঁডড়দ্য় থাকার প্রদ্য়ািন শনই। শমািাইল শফান শথদ্কই টিডকট কাটা োদ্ে।  

শিলা পে িাদ্য়র িকল শিিা একই কে শথদ্ক পাওয়ার ব্যিিা করদ্ি েদ্ড় শিালা হদ্ে শিলা ওয়ান িপ িাডভ িি শিন্টার। 

ডিশ্বডিদ্যালদ্য় ভডিির আদ্িেন, যাি ডিল, ডিদুযৎ ডিল প্রোদ্নর মি শিিাও শমািাইল শফান িা অনলাইদ্ন পাওয়ার ব্যিিা করা 

হদ্য়দ্ছ।  

সুডধবৃন্দ,  

ডিডিটাল পূডিি িালুর ফদ্ল শেদ্ের প্রায় আড়াই লাখ আখিাষী ডিডনকদ্ল আখ িরিরাদ্হর শেদ্ত্র ইদ্লক্ট্রডনক পদ্ধডির 

সুডিধা গ্রহণ করদ্ি পারদ্ছ।  



পূডিি পাওয়ার পাোপাডে আখিাষীরা ডিডনকদ্লর ক্রয় শকন্দ্রগুদ্লাদ্ি আখ ডিক্রদ্য়র খির ‘এিএমএি' এর মাধ্যদ্ম 

পাদ্েন। এছাড়া আদ্খর মূল্য পডরদ্োদ্ধর খির এিাং িডমদ্ি িার ও কীটনােক ব্যিহারিহ ডিডভন্ন পডরিে িা ও শিিার খিরও 

শমািাইল শফাদ্নর মাধ্যদ্ম পাদ্েন।  

ডিডিটাল পদ্ধডিদ্ি পূডিি ডিিরদ্ণর পাোপাডে আডম ডহিাি রেণ এিাং িম্পে ব্যিিাপনা ও প্রোিডনক কাে িক্রদ্মও 

িাংডিষ্ট কর্তিপেদ্ক ডিডিটাল পদ্ধডি িম্প্রিারদ্ণর ডনদ্ে িে ডেডে।  

ডিডনকলগুদ্লাই শেদ্ের উত্তর ও েডেণ পডিমাঞ্চদ্ল একমাত্র শ্রম-ঘন ভারী ডেল্প প্রডিষ্ঠান। কৃডষডভডত্তক এই ডেল্পটির 

ওপর ডমদ্লর শ্রডমক-কম িিাডর, আখিাষী, কৃডষ শ্রডমক, ডিডন ও ডিটাগুড় ব্যিিায়ীিহ প্রায় ৫০ লাখ মানুদ্ষর িীিন-িীডিকা 

ডনভ িরেীল।  

ডিডনকলগুদ্লা ডিডন উৎপােদ্নর পাোপাডে এলাকার িনেদ্ণর িন্য ডেো প্রডিষ্ঠান পডরিালনা, রাস্তাঘাট ডনম িাণ এিাং 

ডিডকৎিাদ্িিা প্রোদ্নর মি অদ্নক িামাডিক োডয়ত্বও পালন করদ্ছ।  

ডিডভন্ন কারদ্ণ আমাদ্ের রাষ্ট্রায়াত্ব ডিডনকলগুদ্লার িাডি িক অিিা ভাল শনই। শিডের ভাে ডিডনকলই শলাকিান গুণদ্ছ। 

ডকন্তু এ ডিডনকলগুদ্লাদ্ক টিডকদ্য় রাখদ্ি হদ্ি।  

ডিডন ডেল্পদ্ক িাঁডিদ্য় রাখার িন্য আডম ডিডনকলগুদ্লার অথ িননডিক কাে িক্রম িহুমুখী করার ডনদ্ে িে ডেদ্য়ডছ।  

শি অনুিাদ্র আদ্খর মওসুম শেদ্ষ ডিডনকলগুদ্লার িয়লার ব্যিহার কদ্র শকা-শিনাদ্রেদ্নর মাধ্যদ্ম ডিদুযৎ উৎপােন করা 

োয় ডকনা এ ডিষদ্য় ইদ্িামদ্ধ্যই িডরপ কাি শেষ কদ্রদ্ছ।  

এছাড়া িাাংলাদ্েে ডিডন ও খাদ্য ডেল্প িাংিাদ্ক পরীোমূলকভাদ্ি দুটি ডিডনকদ্ল সুোর ডরফাইনাডর িাপন, শকরু অযাে 

শকাম্পাডনদ্ি ডবিীয় ডিডিলারী পুনঃিাপন, জিিিার জিডরর কারখানা িাপদ্নর ডনদ্ে িে ডেদ্য়ডছ।  

ডিডনকলগুদ্লার উৎপােনেীলিা বৃডদ্ধর িন্য ডিএমআরইিহ ডিডভন্ন উদ্দ্যাে গ্রহণ করা হদ্য়দ্ছ।  

আডম আো কডর, এিি কম িসূডি িাস্তিাডয়ি হদ্ল ডিডনকলগুদ্লা আিার লাভিনক প্রডিষ্ঠাদ্ন পডরণি হদ্ি।  

সুডধবৃন্দ,  

আমরা িাধারণ মানুদ্ষর অন্ন, িস্ত্র, িািিান, ডেো, ডিডকৎিািহ িকল শম ডলক িাডহো পূরদ্ণর লদ্েয কাি কদ্র োডে। 

শেেদ্ক খাদ্দ্য স্বয়াং-িম্পূণ ি করার লদ্েয আমরা কৃডষ খািদ্ক অগ্রাডধকার ডেদ্য়ডছ।  

ডিন-েফা িাদ্রর োম কডমদ্য় ৯০ টাকার িার ২২ টাকায় ডনদ্য় আিা হদ্য়দ্ছ। কৃষকদ্ের িন্য কৃডষ কাি ি িালু করা 

হদ্য়দ্ছ। ১০ টাকা ডেদ্য় ব্যাাংক একাউন্ট শখালার ব্যিিা করা হদ্য়দ্ছ।  

গ্রামাঞ্চদ্ল কম িিাংিান সৃডষ্টর িন্য এিাং কৃষকদ্ের উৎপাডেি পদ্ের ন্যায্যমূল্য ডনডিি করার লদ্েয কৃডষ-ডভডত্তক 

ডেল্পকারখানা িাপদ্নর উপর ডিদ্েষ গুরুত্ব শেওয়া হদ্য়দ্ছ। আদ্খর ব্যাপাদ্র আমাদ্ের েদ্িষণা প্রদ্য়ািন। োদ্ি উন্নি মাদ্নর িীি 

উৎপােন করা োয়। ডিডন শিডে হয়, রি শিডে থাদ্ক, শেমন আমরা লিণািিা ও েরা িহনেীল ধান উৎপােন কদ্রডছ শিমডনভাদ্ি 

েদ্িষণা কদ্র আমরা উন্নি মাদ্নর আঁখ উৎপােন করদ্ি িাই।  

২০২১ িাদ্ল আমাদ্ের স্বাধীনিার সুিণ িিয়ন্তী। এ িমদ্য়র মদ্ধ্য আমরা িাাংলাদ্েেদ্ক একটি ক্ষুধা-োডরদ্র, ডনরেরিামুি, 

অিাম্প্রোডয়ক, োডন্তপূণ ি, আধুডনক ডিডিটাল িাাংলাদ্েে ডহদ্িদ্ি েদ্ড় তুলি ইনোআল্লাহ।  

িিাইদ্ক আিারও শুদ্ভো িাডনদ্য় আডম ডিডিটাল পূডিি ব্যিিার উদ্বাধন শঘাষণা করডছ।  

শখাো হাদ্ফি।  

িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদ্েে ডিরিীিী শহাক।  

 


