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অনুষ্ঠায়নর িভাপজি, 

িহকমীবৃন্দ, 

িম্মাজনি জেক্ষকমন্ডলী,  

জবেজবদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, কম িকিিা ও কম িচাজরবৃন্দ,  

সুজধবৃন্দ। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবেজবদ্যালয়ের শিাড়ি প্রজিষ্ঠাবাজি িকী উপলয়ক্ষ আয়োজিি অনুষ্ঠায়ন উপজিি 

িবাইয়ক আন্তজরক শুয়ভচ্ছা িানাজচ্ছ। 

কৃজি এবাং কৃিয়কর মঙ্গল জনয়ে আওোমী লীগ িরকার যিটা ভায়ব, অয়েরা িা ভায়ব না। কৃজির উন্নেয়নর কথা 

জবয়বচনা কয়র আমরা আমায়ের প্রথম শমোয়ে ১৯৮৮ িায়ল িৎকালীন ইপিা-শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি 

জবশ্বজবদ্যালে জহয়িয়ব প্রজিজষ্ঠি কজর। 

এই স্বল্প িময়ে জবশ্বজবদ্যালেটি কৃজি জবিয়ে উচ্চজেক্ষা এবাং গয়বিণাে অভাবনীে িাফল্য অিিন কয়রয়ছ। এিে আজম 

িাংজিষ্ট িবাইয়ক ধেবাে িানাজচ্ছ। 

সুজধবৃন্দ, 

শেয়ের ক্রমবধ িমান িনয়গাজষ্ঠর খাদ্য জনরাপত্তা জনজিিকরণ, োজরদ্র জবয়মাচন, মানুয়ির িীবনযাত্রার মায়নান্নেনিহ 

িাজব িক অথ িননজিক উন্নেন কৃজির িায়থ প্রিযক্ষভায়ব িম্পজকিি।  

জকন্তু কৃজি আি নানা চযায়লয়ের িম্মুখীন। একজেয়ক িনিাংখ্যা বাড়য়ছ, অেজেয়ক প্রজি বছর প্রাে ১ লাখ শহক্টর 

কৃজিিজম অকৃজি কায়ির িে ব্যবহৃি হয়চ্ছ। এরিায়থ শযাগ হয়েয়ছ িলবায়ু পজরবিিয়নর জবরূপ প্রভাব।  

এিব চযায়লে শমাকায়বলা কয়র ক্রমহ্রািমান িজম শথয়ক ১৬ শকাটি মানুয়ির খাদ্য শযাগান শেওো িহি কাি নে। 

শুধু খাদ্য শকন, অোে শমৌজলক চাজহো শযমন বস্ত্র, বািিান এবাং জচজকৎিার উপকরণও কৃিিজম শথয়ক আয়ি। 

ক্রমহ্রািমান িজম শথয়ক জবপুল িাংখ্যক মানুয়ির অন্ন, বস্ত্র, বািিান এবাং জচজকৎিার উপকরয়ণর চাজহো শমটায়ি 

হয়ল আমায়ের উন্নি প্রযুজির জেয়ক ময়নায়যাগ জেয়ি হয়ব।  

এিে লাগিই কৃজিি প্রযুজি উদ্ভাবন ও শিগুয়লা কৃিয়কর মায়ে হস্তান্তর, উপকরণ ব্যবিাপনার েক্ষিা এবাং 

উৎপােনেীলিা বৃজি কয়র কৃজিয়ক একটি লাভিনক, শটকিই ও পজরয়বেবান্ধব ব্যবিা জহয়িয়ব গয়ড় তুলয়ি কৃজি জবজ্ঞানীয়ের 

কাি করয়ি হয়ব।  

জপ্রে সুজধমন্ডলী, 

িব িকায়লর িব িয়রেষষ্ঠ বাাাজল িাজির জপিা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমায়নর আিীবন লাজলি স্বপ্ন জছল ক্ষুধা ও 

োজরদ্রযমুি একটি আধুজনক িমৃি বাাংলায়েে প্রজিষ্ঠার।  

অথ িননজিকভায়ব উন্নি ও িমৃি একটি শিানার বাাংলা গড়য়ি কৃজি জেক্ষাে শমধাবী জেক্ষাথীয়ের আকৃষ্ট করার িয়ে 

জিজন কৃজিজবেয়ের িরকাজর চাকুজরয়ি প্রথম শরেষজণর ময িাো জেয়েজছয়লন।  
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িাজির জপিার শিই দুরদৃজষ্টর ধারাবাজহকিাে ১৯৯৬-২০০১ শমোয়ে আমরা ২৬ লাখ শমজিক টন খাদ্য ঘাটজির 

শেেয়ক ৪০ লাখ শমজিক টন খাদ্য উদ্বৃয়ত্তর শেয়ে পজরণি কয়রজছলাম।  

এিে িাজিিাংঘ খাদ্য ও কৃজি িাংিা আমায়ের শিয়রি পেয়ক ষিজিি কয়র। আমায়ের আয়গ জবএনজপ িরকার িায়রর 

োবীয়ি আয়ন্দালনরি ১৮ িন কৃিকয়ক হিযা কয়রজছল। ১৯৯৬ িায়ল োজেত্ব জনয়ে আমরা কৃিকয়ের পয িাপ্ত পজরমায়ণ িার 

িরবরাহ কজর।  

আমায়ের কৃজিবান্ধব নীজির ফয়লই বাাংলায়েে আি খায়দ্য স্বোংিম্পূণ ি। ২০১৩-১৪ অথ িবছয়র শরকর্ ি ৩ শকাটি ৮৩ 

লাখ ৪৩ হািার শমজিক টন ধান উৎপাজেি হয়েয়ছ। খাদ্য ঘাটজির শেে আি শুধু খায়দ্য স্বোংিম্পূণ িই নে, বরাং বাাংলায়েে 

আি খাদ্য রপ্তাজনকারক শেে।  

২০০৯ িায়ল রাষ্ট্র পজরচালনার োজেত্ব শনওোর পর আমরা িায়রর োম জিন েফা কজময়েজছ। কৃিয়কর িে মাত্র ১০ 

টাকাে ব্যাাংক একাউন্ট শখালার ব্যবিা কয়রজছ। িার, শিচ, জর্য়িলিহ জবজভন্ন কৃজি উপকরয়ণ ৪৩ হািার শকাটি টাকা ভতুিজকি 

প্রোন করা হয়েয়ছ। জর্য়িয়লর ভতুিজকর টাকা িরািজর কৃিয়কর ব্যাাংক একাউয়ন্ট প্রোন করা হয়চ্ছ। আমরা প্রজিবছর প্রাে ১৫ 

হািার শকাটি টাকা কৃজি ঋণ প্রোন করজছ এবাং কৃজি গয়বিণাে শিার জেয়েজছ। 

২০০৯ িাল হয়ি এ পয িন্ত লবণািিা, িলমগ্নিা, খরা এবাং িাপ িজহষ্ণু িািিহ জবজভন্ন ফিয়লর প্রাে ১৯০টি উচ্চ 

ফলনেীল িাি উদ্ভাবন করা হয়েয়ছ। চরাঞ্চয়ল ভুট্টা ও িবজি চাি, পাহায়ড় ফল চাি, িলাষিজময়ি ভািমান িবজি চাি 

কায িক্রম িম্প্রিারণ করা হয়চ্ছ। ভজবষ্যয়ি আমরা এিব উয়দ্যাগ শথয়ক অয়নক শবজে লাভবান হব।  

জপ্রে জেক্ষকমন্ডলী, 

আজম শিয়ন আনজন্দি হয়েজছ শয, শেয়ের শয শকান ধরয়নর রািননজিক বা অনুরূপ অজিরিা একজেয়নর িেও এ 

জবশ্বজবদ্যালয়ের জেক্ষা কায িক্রময়ক ব্যাহি করয়ি পায়রজন।  

আপনারা গয়বিণার মাধ্যয়ম উয়ল্লখয়যাগ্য িাংখ্যক িাি ও প্রযুজি উদ্ভাবন কয়রয়ছন এবাং শিগুজলর িম্প্রিারণ কয়র 

শেয়ের খাদ্য ও পুজষ্ট জনরাপত্তা জবধায়ন উয়ল্লখয়যাগ্য অবোন রাখয়ছন। এিয়বর ময়ধ্য মঙ্গাপীজড়ি এলাকার কৃিকয়ের কায়ছ 

বঙ্গবন্ধু ধান নায়ম পজরজচি জবইউ ধান-১ জবয়েিভায়ব উয়ল্লখয়যাগ্য। 

পজরয়বয়ের ভারিাম্য রক্ষার িে োলবয়নর িীবনবজচত্র রক্ষা কয়র কৃজিি বনি িম্পয়ের উপর অজধকির উন্নিির 

গয়বিণা কায িক্রম পজরচালনা করার লক্ষয আপনারা বনজবভায়গর শয িােগা শচয়েয়ছন, আইনী কাঠায়মার ময়ধ্য শথয়ক শিই 

িােগা প্রোয়নর প্রয়োিনীে ব্যবিা গ্রহণ করা হয়ব। এ ব্যাপায়র আপনারা সুজনজে িষ্ট প্রস্তাব জেন।  

আজম আো করজছ আিয়ক শয িকল িাপনার উয়দ্বাধন করা হল, নাম ফলক উয়ম্মাচন করা হল এবাং জভজত্তপ্রস্তর 

িাপন করা হল - এগুয়লা যথাযথভায়ব ব্যবহার করয়বন। 

পাোপাজে কৃজি প্রজক্রোিািকরয়ণর মাধ্যয়ম োক-িবিী, ফলমূল, মৎস্য ও প্রাজণিম্পে িাি নানা ধরয়ণর 

প্রজক্রোিাি পণ্য উৎপােন ও বািারিািকরয়ণর উন্নিির প্রযুজি উদ্ভাবয়ন আপনারা ময়নাজনয়বে করয়বন।  

জেক্ষার উন্নিির পজরয়বে বিাে রাখার লক্ষয জবেজবদ্যালয়ের পক্ষ শথয়ক শয উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হয়ব িরকায়রর পক্ষ 

শথয়ক শি উয়দ্যাগ বাস্তবােয়ন প্রয়োিনীে িহয়যাজগিা করা হয়ব।  

সুজধবৃন্দ,  

২০০৮ িায়লর জনব িাচয়ন আওোমী লীয়গর প্রজিশ্রুজি জছল বাাংলায়েয়ের স্বাধীনিার সুবণ িিেন্তীয়ি এয়েেয়ক আধুজনক 

প্রযুজি জনভ ির উন্নি বাাংলায়েে জহয়িয়ব পৃজথবীর বুয়ক একটি মধ্যম আয়ের শেয়ে পজরণি করা।  

শি লক্ষয অিিয়ন আমরা অয়নকূরর এজগয়ে শগজছ। োজরয়দ্রযর হার ২৪ েিাাংয়ের নীয়চ শনয়ম এয়িয়ছ। মাথাজপছু আে 

১২০০ র্লার হয়েয়ছ। ববয়েজেক মুদ্রার জরিাভ ি ২৪ জবজলেন র্লার ছাজড়য়ে শগয়ছ। জবগি ৬ বছয়র গড় প্রবৃজির হার ৬.২ 

েিাাংে। জবদুযৎ উৎপােন ক্ষমিা ১৩ হািার ৬০০ শমগাওোয়ট উন্নীি কয়রজছ। 

আমরা জনিস্ব অথ িােয়ন পদ্মা শিতু জনম িাণ করজছ। রািধানীয়ি শময়িায়রয়লর কাি শুরু হয়েয়ছ। িারায়েয়ে ৫ হািার 

৬৭৫টি জর্জিটাল শিন্টার িাপন করা হয়েয়ছ। যার মাধ্যয়ম িনগণ ২০০-এর শবজে শিবা পায়চ্ছন। বাাংলায়েে আি জবয়শ্ব 

উন্নেয়নর শরাল ময়র্ল। 

২০২১ িায়লর আয়গই আমরা বাাংলায়েেয়ক মধ্যম আয়ের শেয়ে পজরণি করব ইনোআল্লাহ। ২০৪১ িায়লর ময়ধ্য 

বাাংলায়েেয়ক পৃজথবীর বুয়ক উন্নি রাষ্ট্র জহয়িয়ব প্রজিজষ্ঠি করব।  
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জকন্তু, স্বাধীনিা জবয়রাধী েজি শেয়ের উন্নেন-যাত্রায়ক বাধাগ্রস্ত করয়ি মজরো হয়ে উয়ঠয়ছ। গণিাজন্ত্রক রীজিনীজির 

প্রজি বৃিাঙ্গুজল শেজখয়ে িারা িজহাংিিার পথ শবয়ছ জনয়েয়ছ। জবএনজপ-িামাি গি ৫ িানুোজর শথয়ক লাগািার ৯২ জেন 

হরিাল-অবয়রায়ধর মাধ্যয়ম িন্ত্রািী কম িকান্ড চাজলয়েয়ছ। েিাজধক জনরীহ মানুিয়ক শপয়িাল শবামাে পুজড়য়ে শময়রয়ছ। িনগণ 

িায়ের ঘৃণাভয়র প্রিযাখ্যান কয়রয়ছ। 

ভজবষ্যয়ি িারা যায়ি এ ধরয়নর ধ্বাংিাত্মক কায িকলাপ না করয়ি পায়র শিিে আমায়ের িবাইয়ক িিাগ থাকয়ি 

হয়ব। ইনোআল্লাহ িকয়লর িহয়যাজগিাে আমরা িাজির জপিার স্বয়প্নর শিানার বাাংলা প্রজিষ্ঠা করব। এয়েয়ের িাধারণ 

মানুয়ির মুয়খ হাজি শফাটাব।  

িবাইয়ক আবারও ধেবাে। 

 

শখাো হায়ফি। 

িে বাাংলা, িে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলায়েে জচরিীবী শহাক। 

--- 


