
৫০ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষেতাসম্পন্ন সাইল ার ভিভিপ্রস্তর স্থাপন  

িাষণ  

মেখ হাভসনা  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

বালেরহাট, বুধবার, ২৯ কাভতিক ১৪২০, ১৩ নলিম্বর ২০১৩  

 

ভবসভেল্লাভহর রাহোভনর রাভহে  

সিাপভত,  

সহকেীবৃন্দ,  

সুভধবৃন্দ।  

আসসা ামু  আ াইকুে  

৫০ হাজার মেভিক টন ধারণক্ষেতাসম্পন্ন সাইল ার ভিভিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠালন সবাইলক আন্তভরক শুলিচ্ছা জানাভচ্ছ।  

আেরা যখন সরকার পভরচা নার দাভয়ত্ব গ্রহণ কভর তখন ভবশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কট চ ভি । চ ভি  ভবশ্বেন্দা।  

মস সঙ্কট কাটলত না কাটলতই ২০০৯ সাল র মে োলস আই া নােক এক িয়াবহ ঘূভণ িঝড় খু না-বালেরহাটসহ 

দভক্ষণাঞ্চল  আঘাত হালন। আোলদর সেলয়াভচত পদলক্ষলপর ফল  প্রাণহাভনর সংখ্যা কে হল ও ঘরবাভড়, ফসল র ব্যাপক 

ক্ষভত হয়। আেরা মস সেয় োলসর পর োস োনুষলক ভবনামূলে খাদ্য সরবরাহ কলরভি। মকান োনুষলক না মখলয় থাকলত 

মদইভন।  

আেরা তখনই পভরকল্পনা কভর িভব্যতলত যালত খালদ্যর জ্য  অ্য  মদলের ভদলক তাভকলয় থাকলত না হয়। এজ্য ই 

আেরা খাদ্য উৎপাদলনর পাোপাভে খাদ্যেস্য েজুদ কলর রাখার পভরকল্পনা গ্রহণ কভর। কারণ েজুলদর ব্যবস্থা না থাকল  

উৎপাভদত খাদ্য একভদলক মযেন নষ্ট হলয় যালব, অ্য ভদলক কৃষক তাঁর ্য ায্য দাে মথলক বভঞ্চত হলব।  

এজ্য  আেরা সারালদলে খাদ্য গুদাে ভনে িালণর উলদ্যাে গ্রহণ কভর। ইলতােলে সরকাভর খাদ্যগুদালের ধারণ ক্ষেতা 

১৪  াখ মেভিক টন মথলক বৃভি মপলয় ১৯  াখ মেভিক টলন উন্নীত হলয়লি। এই ধারণ ক্ষেতা ২০১৫ সাল র েলে ২১  াখ এবং 

২০২১ সাল র েলে ৩০  াখ মেভিক টলন উন্নীত করা হলব।  

সুভধবৃন্দ,  

১৯৯৬ সাল  আেরা যখন সরকার েঠন কভর, তখন মদলে ৪০  াখ মেভিক টন খাদ্য ঘাটভত ভি । ৫ বিলর আেরা 

বাং ালদেলক ২৬  াখ মেভিক টন খাদ্য-উদ্বৃি মদে ভহলসলব প্রভতভষ্ঠত কভর। এই অজিলনর জ্য  জাভতসংলঘর খাদ্য ও কৃভষ 

সংস্থা-এফএও আোলদর েয িাদাপূণ ি ‘‘মসলরস'' পদলক ভূভষত কলর।  

ভকন্তু ২০০১ সাল  ভবএনভপ-জাোত মজাট সরকার ক্ষেতায় এলস আবার মদেলক খাদ্য ঘাটভতর মদলে পভরণত কলর।  

এবার আেরা সরকার পভরচা নার দাভয়ত্ব ভনলয় কৃভষখালতর উন্নয়লন ব্যাপক কায িক্রে গ্রহণ কভর। েন্ত্রীসিার প্রথে 

ববঠলকই নন-ইউভরয়া সালরর দাে কভেলয় কৃষলকর নাোল র েলে ভনলয় আসা হয়। পরবতীকাল  আরও ২ দু-দফায় কৃভষ 

উপকরলণর দাে কোলনা হয়। বতিোলন টিএসভপ ২২ টাকায়, এেওভপ ১৫ টাকা এবং ভিএভপ ২৮ টাকায় ভবভক্র হলচ্ছ।  

রাসায়ভনক সার, মসচ, জ্বা াভন মত  এবং কৃভষ যন্ত্রপাভত সহজ িয করার জ্য  আেরা কৃভষলত ভবপু  ির্তিভকর ব্যবস্থা 

কভর। ভবেত সালড় ৪ বিলর প্রায় ২৪ হাজার মকাটি টাকা ির্তিভক প্রদান করা হলয়লি। প্রায় ৪৬ হাজার মকাটি টাকা কৃভষ ঋণ 

ভবতরণ করা হয়। বে িাচাষীলদর েলে নােোত্র সুলদ কৃভষ ঋণ ভবতরণ করা হলচ্ছ।  

আেরা োত্র ১০ টাকায় কৃষকলদর জ্য  ব্যাংক একাউন্ট মখা ার ব্যবস্থা কলরভি। কৃষকলদর োলঝ কৃভষ উপকরণ 

সহায়তা কাি ি ভবতরণ করা হলয়লি। কৃভষ েলবষণার োেলে কৃভষর নর্তন নর্তন সম্ভাবনা সৃভষ্টলত উৎসাহ প্রদালনর জ্য  আেরা 

কৃভষভবজ্ঞানীলদর জ্য  আভথ িক প্রলণাদনার ব্যবস্থা কলরভি।  

এসব কে িসূভচর ফল  কৃভষ উৎপাদন যলথষ্ঠ বৃভি মপলয়লি। ২০০৮-০৯ অথ িবিলর খাদ্যেলস্যর উৎপাদন ভি  ৩৩৩  াখ 

মেভিক টন। ২০১২-১৩ অথ িবিলর তা প্রায় ৩৭৩  াখ মেভিক টলন উন্নীত হলয়লি। আেরা দানা জাতীয় খাদ্যেস্য, আলু এবং 

োক-সভিলত স্বয়ংসম্পূণ িতা অজিন কলরভি।  



িা , মত , েে া ও ফ  উৎপাদলন আোলদর উলল্লখলযাগ্য অগ্রেভত হলয়লি। অ্য ভদলক ভিে, দুধ ও োংস 

উৎপাদলনর মক্ষলত্রও আেরা অলনক দূর এভেলয়ভি।  

কৃষক যালত তাঁলদর উৎপাভদত ফসল র ্য ায্যমূে পায়, মসজ্য  মদলের উিরাঞ্চল র ১৬টি মজ ায় ১৫টি পাইকাভর 

বাজার এবং ৬০টি মগ্রায়াস ি োলকিটসহ োবত ীলত একটি মকন্দ্রীয় বাজার স্থাপন করা হলয়লি।  

প্রায় ৬  াখ েৎস্যজীবী পভরবারলক ভিভজএফ কে িসূভচর আওতায় আনা হলয়লি। োলির উৎপাদন ২৬  াখ মেভিক টন 

মথলক বৃভি মপলয় ৩২  াখ মেভিক টলন উন্নীত হলয়লি। সমুদ্র ভবজলয়র ফল  আোলদর োি উৎপাদলনর সম্ভাবনা ভবপু িালব 

বৃভি মপলয়লি।  

ভবেত পাঁচ বিলর মদলের মকাথাও খাদ্য সঙ্কট মদখা মদয়ভন। মদলের উিরাঞ্চ  মথলক ‘‘েঙ্গা'' দূর হলয়লি।  

সুভধ,  

খাদ্য ভনরাপিা অজিলন বাং ালদে সফ  হওয়ায় মদলে দাভরদ্রয হ্রাস মপলয়লি উলল্লখলযাগ্য হালর। খাদ্য ভনরাপিা 

ভনভিতকরলণর োেলে দভরদ্রতা ও অপুভষ্ট দূর করার মক্ষলত্র উলল্লখলযাগ্য অগ্রেভত অজিন করায় জাভতসংঘ খাদ্য ও কৃভষ সংস্থা 

(এফএও) বাং ালদেলক ভবলেষিালব পুরস্কৃত কলরলি।  

সহস্রালের উন্নয়ন  লক্ষযর প্রথে ভবষয় ভি  ক্ষুধাতি োনুলষর সংখ্যা কভেলয় আনা। এ মক্ষলত্রও বাং ালদে সাফে 

অজিন কলরলি এবং এজ্য  বাং ালদেলক এফএও অযাওয়াি ি প্রদান কলর।  

সহস্রালের উন্নয়ন  লক্ষযর প্রথে  ক্ষয ভি  ২০১৫ সাল র েলে চরে দভরদ্র জনসংখ্যা অলধ িলকর মবভে কভেলয় আনা। 

বাং ালদে ২০১২ সাল র েলেই এ  ক্ষযোত্রা অজিন কলরলি।  

১৯৯০-১৯৯২ সাল  বাং ালদলের চরে দভরদ্র ম ালকর সংখ্যা ভি  ভতন মকাটি ৭২  াখ। ২০১২ সাল  এ সংখ্যা 

দাঁভড়লয়লি দুই মকাটি ৫৩  াখ। চরে দভরদ্র জনসংখ্যা ৩৭ দেভেক িয়িাে মথলক ১৬ দেভেক আটিালে কভেলয় আনা সম্ভব 

হলয়লি।  

জাপান মিি-কযানলসল েন ফান্ড ও সরকালরর মযৌথ অথ িায়লন েং ার এই ৫০ হাজার মেভিক টন ধারণ ক্ষেতার 

সাইল া কেলেক্স ভনে িাণ করা হলচ্ছ। এ সাইল া কেলেলক্সর ভনে িাণ কাজ মেষ হল  মদলের দভক্ষণ-পভিোঞ্চ সহ আঞ্চভ ক 

খাদ্য ভনরাপিা মজারদার হলব। েং া বন্দলরর কালজর েভতেী তা আসলব এবং েং া বন্দলর খাদ্যেস্য খা ালসর মক্ষলত্র অপচয় 

হ্রাস পালব। এ প্রকল্প বাস্তবায়লন সাহায্য করার জ্য  আভে জাপান সরকারলক ধ্য বাদ জানাভচ্ছ।  

সুভধবৃন্দ,  

ভবশ্বেন্দা সলেও আেরা ভবেত ৪ বির ধলর েতকরা ৬ িালের উপলর প্রবৃভি অজিন করলত সক্ষে হলয়ভি।  

শুধু কৃভষলক্ষলত্র নয়, ভেক্ষা, স্বাস্থয, ভবদুযৎ, নারী উন্নয়ন, মযাোলযাে, মদলে এবং ভবলদলে কে িসংস্থান, নােভরক সুভবধা 

বৃভি, আইন-শৃঙ্খ া পভরভস্থভতর উন্নয়ন, জভঙ্গবাদ দেন, ভিভজটা  বাং ালদে েড়াসহ ভবভিন্ন মক্ষলত্র আোলদর সরকার 

দৃষ্টান্তমূ ক উন্নয়ন সাধন কলরলি।  

৫ মকাটি দভরদ্র োনুষ েেভবি মেণীলত উন্নীত হলয়লি। দাভরদ্রয ভবলোচলনর জ্য  আেরা সাউথ-সাউথ পুরষ্কালর ভূভষত 

হলয়ভি।  

োথাভপছু আয় ২০০৮ সাল  ভি  ৬৩০ ি ার। এখন তা মবলড় ১০৪৪ ি ালর উন্নীত হলয়লি। তখন ভরজাি ি ৩ ভবভ য়ন 

ি ারও ভি  না। আর এখন ভরজাি ি  ১৭ ভবভ য়ন ি ার িাভড়লয় মেলি।  

আেরা ভবেত মপৌলন ৫ বিলর ভবদুযৎ উৎপাদন ক্ষেতা ১০ হাজার মেোওয়ালটর োই ফ লক মপৌৌঁলিভি। ২০০৯ সাল  

আোলদর দাভয়ত্ব মনওয়ার সেয় ভবদুযৎ উৎপাদন ভি  োত্র বদভনক ৩২০০ মেোওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেোওয়াট ভবদুযৎ 

উৎপাভদত হলচ্ছ।  

ঢাকা ও চট্টগ্রালে একাভধক ফ্লাইওিার ভনে িাণ করা হলয়লি। বড় বড় মসর্ত ভনে িাণ করা হলয়লি। ভিভজটা  বাং ালদে 

আজ আর স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। পদ্মালসর্ত ভনভে িত হলব। মদলের প্রভতটি ইউভনয়লন তথ্য ও মসবা মকন্দ্র চালু করা হলয়লি। 

গ্রালের োনুষ ইন্টারলনট ব্যবহার করলত পারলি।  

আেরা একটি সুভনভদ িষ্ট  ক্ষয ভনলয় কাজ কলর যাভচ্ছ। তা হ'  স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তীলত ২০২১ সাল র েলে 

বাং ালদেলক আেরা একটি েেে আলয়র মদলে পভরণত করলত চাই। ভবলশ্বর বুলক আেরা একটি েয িাদােী  জাভত ভহলসলব 

োথা উঁচু কলর বাঁচলত চাই। আেরা কারও মুখালপক্ষী হলয় থাকলত চাই না। এই  ক্ষয পূরলণ আপনালদর সকল র ঐকাভন্তক 

সেথ িন কােনা করভি।  



সবাইলক আবারও ধ্য বাদ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তলদর আবারও অভিনন্দন জাভনলয় আোর বক্তব্য মেষ করভি।  

মখাদা হালফজ।  

জয় বাং া, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাং ালদে ভচরজীবী মহাক। 

 


