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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাষসনা 

প্যান প্যাষসষির্ শসানারগাঁও শহাম্মেল, বৃহস্পষতবার, ২৪ চৈত্র ১৪২২, ০৭ এষপ্রল ২০১৬ 

ষবসষমল্লাষহর রাহমাষনর রাষহম 

 

সোষনত সভাপষত, 

ষপ্রয় সহর্মী, 

শেে-ষবম্মেম্মের অষতষিবৃন্দ, 

উপষিত সুষধমন্ডলী, 

 

 আসসালামু আলাইকুম and a very good morning to you all. 

সার্ক কৃষিমন্ত্রীম্মের তৃতীয় সম্মেলম্মনর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন আষম উপষিত সবাইম্মর্ আন্তষরর্ শুম্মভচ্ছা জানাষচ্ছ।  

প্রায় সাম্মে ৭ বছর পর বাাংলাম্মেম্মে তৃতীয় সম্মেলন অনুষষ্ঠত হম্মচ্ছ। আমার প্রতযাো এই গুরুত্বপূর্ ক আম্মলাৈনা শিম্মর্ 

এর্টি র্ার্ কর্র এবাং বাস্তবষভষির্ সুপাষরেমালা আসম্মব র্া এ অঞ্চম্মল এর্টি শের্সই খাদ্য-ষনরাপিা বলয় চতষরম্মত সহায়র্ 

হম্মব। 

সার্কভুক্ত শবষেরভাগ শেম্মেরই অি কনীষত এখনও প্রধানতঃ কৃষিষনভ কর। র্ষেও শর্ান শর্ান শেম্মের ষজষিষপ-শত কৃষির 

অবোন ক্রমান্বম্ময় হ্রাস পাম্মচ্ছ, তবুও র্ম কসাংিান সৃষি, খাদ্য ও পুষির শর্াগান এবাং ষেম্মের র্াঁৈামাল সরবরাম্মহর শেম্মত্র কৃষি 

এখনও গুরুত্বপূর্ ক অবোন শরম্মখ ৈম্মলম্মছ।  

মানুম্মির শমৌষলর্ ৈাষহোগুম্মলার মম্মে খাম্মদ্যর অবিান েীম্মি ক। সভযতা এবাং জ্ঞান-ষবজ্ঞাম্মনর অভূতপূব ক সািল্য সম্মেও 

আজও ষবম্মের সর্ল মানুম্মির জন্য পর্ কাপ্ত খাবার এবাং পুষি ষনষিত র্রা সম্ভব হয়ষন।  

ষবে খাদ্য ও কৃষি সাংিার ষহম্মসব অনুর্ায়ী ষবম্মের ৭.৩ ষবষলয়ন মানুম্মির মম্মে এখনও প্রায় ৮০৫ ষমষলয়ন মানুি 

অপুষিম্মত শভাম্মগ। অি কাৎ প্রষত ৯ জম্মন এর্জন অপুষিম্মত ভুগম্মছন। আবার এরমম্মে ৭৯১ ষমষলয়ন মানুম্মির বসবাস উন্নয়নেীল 

শেম্মে। েষের্ এষেয়ার প্রায় ২৭৬.৪ ষমষলয়ন মানুি এই অপুষিম্মত শভাগার েলভুক্ত।  

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা অজকম্মন সািম্মল্যর পর আমরা গত বছর শের্সই উন্নয়ন লেযমাত্রা বা এসষিষজ ্রহহর্ 

র্ম্মরষছ। এর ১ এবাং ২ নম্বর ধারায় অষত োষরদ্র্য এবাং ক্ষুধা ষনবারম্মর্র ষবিয়টি প্রাষধর্ার শপম্ময়ম্মছ। সবার জন্য খাদ্য-পুষি 

ষনষিত র্রার জন্য কৃষি উন্নয়ম্মনর শর্ান ষবর্ে শনই। 

সুষধবৃন্দ,  

বাাংলাম্মেম্মের ষজষিষপ-শত কৃষির অবোন বতকমাম্মন প্রায় ১৬ েতাাংে। ্রহামীর্ র্ম কসাংিান সৃষিম্মত কৃষিই এখনও প্রধান 

অবলম্বন। ষবগত র্ম্ময়র্ বছম্মর বাাংলাম্মেম্মের কৃষির ব্যাপর্ অ্রহগষত অষজকত হম্ময়ম্মছ। ষবগত এর্ েেম্মর্ খাদ্যেম্মের উৎপােন 

বৃষি শপম্ময়ম্মছ প্রায় ৩ গুর্ এবাং োর্সবষজর উৎপােন শবম্মেম্মছ ৫ গুর্। বছম্মর ৩৪ ষমষলয়ন েন ৈাল উৎপােন র্ম্মর আমরা ৈাল 

উৎপােম্মন স্বয়ম্ভরতা অজকন র্ম্মরষছ। বতকমাম্মন ষনজস্ব ৈাষহো ষমটিম্ময় আমরা ষবম্মেম্মে সীষমত পষরমার্ হম্মলও ৈাল রপ্তাষন শুরু 

র্ম্মরষছ।  

বাাংলাম্মেে অভযন্তরীর্ জলােম্ময় মাছ আহরম্মর্র শেম্মত্র ৈতুি ক এবাং ৈাম্মির মােম্মম মাছ আহরম্মর্র শেম্মত্র পঞ্চম িাম্মন 

রম্ময়ম্মছ। গত ৩ েেম্মর্ মাম্মছর উৎপােন প্রায় ৫ গুর্ বৃষি শপম্ময় বাৎসষরর্ উৎপােন ৩.৫ ষমষলয়ন েম্মন উন্নীত হম্ময়ম্মছ। 

এর্ইসম্মে গবাষে-পশু এবাং হাঁস-মুরগী খাম্মত ষবম্মেি র্ম্মর মাাংস, ষিম এবাং দুধ উৎপােম্মন উম্মল্লখম্মর্াগ্য সািল্য অষজকত 

হম্ময়ম্মছ।  

আমাম্মের ষবজ্ঞানীগর্ জলবায়ু পষরবতকনজষনত ষবরূপ প্রভাব শমার্াষবলায় সেম শবেষর্ছু িসম্মলর জাত এবাং শর্ৌেল 

উদ্ভাবন র্ম্মরম্মছন। বাাংলাম্মেম্মের ষবজ্ঞানীম্মের পাম্মের জন্ম-রহে উম্মন্মাৈন কৃষি গম্মবির্া এবাং উন্নয়ম্মন এর্টি যুগান্তর্ারী সািল্য 

ষহম্মসম্মব ষৈষিত হম্ময় রম্ময়ম্মছ। আষম মম্মন র্ষর সার্কভুক্ত অন্যান্য শেম্মেও এর্ই ধরম্মর্র সািল্য রম্ময়ম্মছ। আমরা সবার র্ল্যাম্মর্র 



 

জন্য এগুম্মলা ষবষনময় র্রম্মত পাষর। এ অঞ্চম্মল শের্সই কৃষির উন্নয়ন এবাং িানীয় ও চবষের্ ৈযাম্মলঞ্জ ও নাজুর্ পষরষিষত 

শমার্াষবলায় আমাম্মের মম্মে আরও গভীর সহম্মর্াষগতার প্রম্ময়াজন। 

আমাম্মের বতকমান কৃষি ব্যবিা নানা র্ারম্মর্ সুদৃঢ় ষভষির উপর প্রষতষষ্ঠত নয়। জলবায়ু পষরবতকম্মনর র্ারম্মর্ েষের্ 

এষেয়ার শেেগুম্মলা উচ্চমাত্রার দুম্মর্ কাগ ঝুঁষর্ম্মত রম্ময়ম্মছ। ষবম্মেি র্ম্মর সমুদ্র্-শবষিত এবাং সমুদ্র্-উপকূলীয় শেেগুম্মলা সবম্মৈম্ময় 

শবষে েষতর মুম্মখামুখী হম্মত পাম্মর। বন্যা, জম্মলাচ্ছ্বাস, ভূষমধ্বস এবাং ভূষমর্ম্মের মত প্রাকৃষতর্ দুম্মর্ কাগ শর্ শর্ান সময় 

আমাম্মের অজকনগুম্মলাম্মর্ ম্লান র্ম্মর ষেম্মত পাম্মর। প্রাকৃষতর্ দুম্মর্ কাগ আমরা প্রষতম্মরাধ র্রম্মত পারব না, ষর্ন্তু এসব দুম্মর্ কাম্মগর 

র্ারর্ হ্রাস এবাং দুম্মর্ কাগ-পরবতী ব্যবিাপনা উন্নয়ম্মনর মােম্মম জান-মাম্মলর েয়েষত এবাং মানুম্মির দুম্মভ কাগ র্মাম্মনা সম্ভব।  

শের্সই কৃষি উন্নয়ন ষনষিত র্রম্মত হম্মল আষম মম্মন র্ষর আমাম্মের শবে র্ম্ময়র্টি ষবিম্ময় নজর ষেম্মত হম্মব। এগুম্মলার 

মম্মে অন্যতম হম্মৈছ : 

01. স্বে োম্মম উন্নত বীজ সরবরাহ ষনষিত র্রা; 

02. কৃষি র্াম্মজ সুষ্ঠু পাষন ব্যবিাপনা। ভূ-গভকি পাষনর উপর ষনভ করতা হ্রাস র্ম্মর ভূ-উপষরি পাষনর ব্যবহার বৃষি; 

03. রাসায়ষনর্ সাম্মরর ব্যবহার র্ষমম্ময় চজব-পিষতর কৃষির প্রবতকন; 

04. র্ীেনােম্মর্র ব্যবহার হ্রাস এবাং সমষন্বত বালাই ব্যবিাপনার সম্প্রসারর্; 

05. কৃষি উৎপােন খরৈ হ্রাস; 

06. কৃির্ পর্ কাম্ময় কৃষিপম্মের ন্যায্যমূল্য ষনষিতর্রর্; 

07. কৃষি ষবপর্ন ব্যবিা শজারোর; 

08. প্রাষন্তর্ ৈািীম্মের স্বাি ক সুরো; 

09. গবাষেপশু, হাঁস-মুরষগ এবাং মাম্মছর শরাগ প্রষতম্মরাধসহ উন্নত ৈাি ব্যবিাপনার উদ্ভাবন; 

10. এবাং এসব র্ম ক সোেম্মনর জন্য উন্নততর গম্মবির্া পষরৈালনা। 

সুষধবৃন্দ, 

আমরা ৈাই ষবম্মের এর্টি মানুিও শর্ন অনাহাম্মর না িাম্মর্; অপুষিম্মত না শভাম্মগ। আমরা প্রষতটি মানুম্মির শমৌষলর্ 

ৈাষহো পূরর্ র্রম্মত ৈাই। ষর্ন্তু শর্ান এর্র্ শেম্মের পম্মে তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রম্ময়াজন শর্ৌি উম্মদ্যাগ।  

বাাংলাম্মেে সব সময়ই আঞ্চষলর্ সহম্মর্াষগতার উপর ষবম্মেি গুরুত্ব ষেম্ময় আসম্মছ। ১৯৭২ সাম্মলর শিব্রুয়াষরম্মত 

র্লর্াতায় এর্ রাষ্ট্রীয় শভাজসভায় জাষতর ষপতা বেবন্ধু শেখ মুষজবুর রহমান েষের্ এষেয়ার জনগম্মর্র জীবন-জীষবর্ার 

উন্নয়ম্মন আঞ্চষলর্ সহম্মর্াষগতার ষবিয়টি প্রিম তুম্মল ধম্মরন। তখন শিম্মর্ই বাাংলাম্মেে তার চবম্মেষের্ নীষতম্মত আঞ্চষলর্ 

সহম্মর্াষগতাম্মর্ অ্রহাষধর্ার ষেম্ময় আসম্মছ। 

েষের্ এষেয়া শিম্মর্ ক্ষুধা দূর র্রম্মত হম্মল এ অঞ্চম্মলর শেেগুম্মলার ঐর্যবি উম্মদ্যাম্মগর শর্ান ষবর্ে শনই। 

আমরা সার্ক ফুি ব্যাাংর্ প্রষতষ্ঠার শর্ উম্মদ্যাগ ষনম্ময়ষছ, তা দ্রুত বাস্তয়ন র্রা প্রম্ময়াজন। েষের্ এষেয়ার শনতৃবৃম্মন্দর 

র্াম্মছ আমার অনুম্মরাধ, আসুন েীর্ ক প্রতীষেত সার্ক খাদ্য ব্যাাংর্ প্রর্েটি র্িাসম্ভব দ্রুত ও র্ার্ কর্রভাম্মব েষের্ এষেয়া জুম্মে 

প্রষতষষ্ঠত র্ষর। েষের্ এষেয়ার এর্জন মানুিম্মর্ও শর্ন খাম্মদ্যর অভাম্মব জীবন ষেম্মত না হয়, শসজন্য সার্ক খাদ্য ব্যাাংর্ শহার্ 

ষবপম্মের বন্ধু।  

আর েষের্ এষেয়ার কৃির্ম্মের হাম্মত শর্ন ষনম্মজম্মের েেবীম্মজর অষধর্ার সাংরষেত িাম্মর্, শসজন্য এর্ইসম্মে সার্ক 

বীজ ব্যাাংর্ বাস্তবায়ম্মনর জন্য আষম সর্ম্মলর প্রষত আহ্বান জানাই। 

সুষধবৃন্দ, 

বাাংলাম্মেম্মে আমরা মানুম্মির শমৌষলর্ ৈাষহো পূরম্মর্র জন্য ষনরলসভাম্মব র্াজ র্ম্মর র্াষচ্ছ। ষজষিষপ প্রবৃষির ৬ 

েতাাংম্মের বৃি শভম্মে আমরা ৭.০৫ েতাাংম্মে উন্নীত র্ম্মরষছ। মািাষপছু আয় ২০০৫-০৬ অি কবছম্মরর ৫৪৩ িলার শিম্মর্ বৃষি 

শপম্ময় বতকমাম্মন ১ হাজার ৪৬৬ িলার হম্ময়ম্মছ।  

আমরা মাতৃমৃতুয ও ষেশু মৃতুযহার হ্রাসসহ শবষেরভাগ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা অজকন র্ম্মরষছ। োষরম্মদ্র্যর হার ২০০৬ 

সাম্মলর ৩৮.৪ েতাাংে শিম্মর্ হ্রাস শপম্ময় ২০১৫ সাম্মল ২২.৪ েতাাংম্মে শনম্মম এম্মসম্মছ। 

স্বািযম্মসবা সাধারর্ মানুম্মির শোরম্মগাোয় শপৌুঁম্মছ শেওয়ার জন্য সারাম্মেম্মে আমরা প্রায় সাম্মে ১৬ হাজার র্মুযষনটি 

ষিষনর্ এবাং ইউষনয়ন স্বািযম্মর্ন্দ্র িাপন র্ম্মরষছ। এসব ষিষনর্ শিম্মর্ ৩২ ধরম্মর্র ওষুধ ষবনামূম্মল্য শেওয়া হম্মচ্ছ। 



 

আমরা মম্মন র্ষর োষরদ্র্য ষবম্মমাৈম্মনর অন্যতম উপায় হম্মচ্ছ ষেোর ষবস্তার এবাং মানবসেম্মের উন্নয়ন। এজন্য আমরা 

ব্যাপর্ পেম্মেপ ষনম্ময়ষছ। ইম্মতামম্মেই প্রায় েতভাগ ষবদ্যালয়গামী ষেশু ষবদ্যালম্ময় র্াম্মচ্ছ। আমরা ২০১০ সাল শিম্মর্ মােষমর্ 

পর্ কায় পর্ কন্ত ছাত্রছাত্রীম্মের মম্মে ষবনামূম্মল্য পাঠ্যপুস্তর্ ষবতরর্ র্রষছ। প্রায় ১ শর্াটি ৩৩ লাখ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রীম্মর্ ষবষভন্ন 

বৃষি ও উপ-বৃষির আওতায় আনা হম্ময়ম্মছ। আত্মর্ম কসাংিান সৃষির জন্য সরর্াষর ও শবসরর্াষর পর্ কাম্ময় সারাম্মেম্মে অসাংখ্য 

শভাম্মর্েনাল ইনষিটিষউে গম্মে শতালা হম্ময়ম্মছ। 

অম্মপোকৃত েষরদ্র্ ও সুষবধাবষঞ্চত মানুম্মির জন্য আমরা সামাষজর্ ষনরাপিা শবিনী র্ম কসূষৈ ব্যাপর্ভাম্মব সম্প্রসারর্ 

র্ম্মরষছ। ৈলষত অি কবছম্মর এখাম্মত ৩০৭.৫১ ষবষলয়ন োর্া বরাদ্দ র্রা  হম্ময়ম্মছ।  

২০০৯ সাম্মল আমরা শর্াির্া ষেম্ময়ষছলাম ২০২১ সাম্মলর মম্মে আমরা বাাংলাম্মেেম্মর্ মেম আম্ময়র শেম্মে পষরর্ত 

র্রব। আজম্মর্ দৃঢ়ভাম্মব বলম্মত পাষর আমরা শস লেয অজকম্মনর বারপ্রাম্মন্ত উপনীত হম্ময়ষছ। আমরা ষনম্নমেম আম্ময়র শেম্মে 

উন্নীত হম্ময়ষছ। এজন্য আষম আমার জনগর্ম্মর্ অষভনন্দন জানাম্মত ৈাই। তাঁরা ষনরলস প্রৈিার মােম্মম ক্ষুধা ও োষরম্মদ্র্যর 

বঞ্চনাম্মর্ ক্রমেঃ শর্ানঠাসা র্রম্মত সেম হম্মচ্ছন।  

আমরা এ অ্রহগষতর ধারাম্মর্ এষগম্ময় ষনম্ময় ২০৪১ সাম্মলর মম্মে পৃষিবীর উন্নত শেেগুম্মলার সাষরম্মত আমাম্মের আসন 

ষনষিত র্রম্মত ৈাই।  

ষপ্রয় মন্ত্রীবগ ক এবাং শিষলম্মগেবৃন্দ, 

 খাদ্য ষনরাপিা ষবিয়টি কৃষির সম্মে অোেীভাম্মব জষেত। এর্ইসম্মে এটি এর্টি বহুমাষত্রর্ এবাং জটিল ষবিয়। 

আষম আো র্রব, আপনারা আম্মলাৈনার মােম্মম এমন ষর্ছু সুপাষরে শেম্মবন র্া কৃষি উৎপােন বৃষির মােম্মম এ অঞ্চল শিম্মর্ 

ক্ষুধা ও অপুষি দূর র্রম্মত সহায়তা র্ম্মর।  

আমরা েষের্ এষেয়ায় প্রষতটি শেম্মে খাদ্য ও পুষি ষনরাপিা ষনষিত র্রব- এই মহতী সম্মেলম্মন এই শহার্ আমাম্মের 

অেীর্ার।  

 খাদ্য ও কৃষি উৎপােন, জনগম্মর্র জন্য খাদ্য ও পুষি ষনরাপিা ষবধান সম্মব কাপষর েষের্ এষেয়ার সর্ল শেম্মে খাদ্য 

ষনরাপিা চতষরর শেম্মত্র র্ম্মিাপযুক্ত আইষন র্াঠাম্মমা প্রর্য়ন ও প্রম্ময়াম্মগ আমার সরর্ার অেীর্ারাবি। 

 আসুন, আমরা সর্ম্মল ষমম্মল েষের্ এষেয়াম্মর্ োষরদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সুখী-সমৃি অঞ্চল ষহম্মসম্মব প্রষতষষ্ঠত র্রম্মত 

এর্ম্মর্াম্মগ র্াজ র্ষর।  

সবাইম্মর্ ধন্যবাে জাষনম্ময় আষম তৃতীয় সার্ক কৃষিমন্ত্রী সম্মেলন-এর শুভ উম্মবাধন শর্াির্া র্রষছ।  

শখাো হাম্মিজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাম্মেে ষৈরজীবী শহার্। 

... 


