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 আসসালামু আলাইকুম। 

বাাংলাদেশদে দুগ্ধ উৎপােদে স্বয়াংসম্পূর্ ণ েরার লদক্ষ্য ৫% সুদে ঋর্ ববতরর্ োর্ ণক্রম-২০১৬-এর উদবাধে অনুষ্ঠাদে 

সবাইদে আন্তবরে শুদভচ্ছা জাোবচ্ছ। 

‘মাদে-ভাদত শর্মে বাঙাবল’ শর্মে, শতমবে ‘আমার সন্তাে শর্ে থাদে দুদধ ভাদত’ এটিও বাাংলার প্রবতটি মাদয়র 

আকুবত। 

এই দুদধ-ভাদত থাোর মধ্য বেদয় সন্তদের সুস্বািয এবাং ভাদলাভাদব শবদি উঠার ববিয়টি ফুদে উদঠদে। অথ ণাৎ দুধ 

সুস্বাদিযর প্রতীে, দুধ বাঙাবলর স্বচ্ছলতার প্রতীে। 

সন্তাে ভূবমষ্ঠ হওয়ার পর এেো বেবে ণষ্ট সময় পর্ ণন্ত মাদয়র দুধ পাে েদর। বশশুর সুু্ি-সবল হদয় শবদি উঠার জন্য 

মাদয়র দুদধর শোে ববেল্প শেই।  

পুবষ্ট গুর্ এবাং স্বাদের োরদর্ই সব বয়দসর মানুদির োদে দুধ এেটি উপাদেয় খাদ্য। এেটি বশশুর সুি ও সবলভাদব 

শবদি উঠার জন্য দুধ অপবরহার্ ণ খাদ্য। শুধু শোেদের জন্য েয়, সব বয়দসর মানুদিরই জন্যই দুধ এেটি প্রদয়াজেীয় খাদ্য। 

স্বাধীেতা পরবতী সমদয় এে স্কুল পবরেশ ণদে বিদয় সব ণোদলর সব ণদেষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর 

রহমাে োত্রদের উদেদশ বদলবেদলে: ‘‘শতামরা শবশী শবশী দুধ পাে েরদব। ফদল শমধা বৃবি শপদয় ভববষ্যদত শতামরাই শেশ 

পবরচালোয় ের্ ণধার হদব।’’  

সুধী, 

এেো সময় বেল র্খে প্রবতটি গৃহিবাবিদত দু-চারটি িাভী থােত। শসগুদলা সারাবের পালাক্রদম দুধ বেত। তা শথদে 

পবরবাদরর সেস্যদের চাবহো বমেত। 

বেন্তু বেে বেদল শিদে। আদি জবম পবতত থােত। শসগুদলা শিাচারর্ ভূবম বহদসদব ব্যবহৃত হত। এখে মানুদির 

খাদদ্যর চাবহো শমোদত এেই জবমদত ৩/৪টি ফসল হদচ্ছ। শিাচারর্ ভূবম েদম শিদে। ফদল পশু খাদদ্যর ঘােবত শেখা বেদয়দে। 

ইদচ্ছ েরদলই শেউ আর বেদজরা িাভী পুিদত পাদরে ো। 

দুধ পাদের অভযাস িদি শতালা এবাং বেরাপে দুধ ও দুগ্ধ পদের চাবহো শমোদোর জন্য ১৯৭৩ সাদল বঙ্গবন্ধু সরোর 

FAO, DANIDA, UNDP-সহ অন্যান্য সাংিার সহদর্াবিতায় Bangladesh Milk Producers Cooperative 

Union Limited িঠে েদর।  

এই সবমবতর আওতায় বমল্কবভো ব্রান্ড োদম দুধ উৎপােে, প্রবক্রয়াজাতেরর্ ও ববপর্ে োর্ ণক্রম শুরু হয়। োো 

চিাই-উৎরাই শপবরদয় এখেও এর োর্ ণক্রম চলদে। বতণমাদে  প্রবতষ্ঠােটি  শেদশর ২৫টি শজলায় েম ণো  পবরচালো েরদে। 

ভববষ্যদত সারাদেদশ বমল্ক ইউবেয়দের েম ণোন্ড েবিদয় শেওয়ার পবরেল্পো রদয়দে ।  

 বমল্ক ইউবেয়দের এ েম ণ ববস্তৃবতর ফদল এেবেদে শর্মে শেশ আমোেী বেভ ণরতা েবমদয় দুগ্ধ উৎপােদে স্বয়াংসম্পূর্ ণ 



 

হদব, শতমবে শেদশর দুগ্ধ উৎপােোরী  কৃিেদের আয় বৃবি শপদয় তা জাতীয় অথ ণেীবতদত গুরুত্বপূর্ ণ ইবতবাচে অবোে রাখদব। 

সুধী, 

আমরা োোোর খাদ্য উৎপােদে স্বয়াং-সম্পূর্ ণতা অজণে েদরবে। মাদের উৎপােেও অদেে শবদিদে। হাঁস-মুরবি 

উৎপােদেও আমাদের সাফল্য আশাব্যঞ্জে। বতণমাদে আমরা মাাংস এবাং দুধ উৎপােদে শবশ খাবেেো বপবেদয় আবে।  

খাদ্য ঘােবত শমোদোর পর এখে আমাদের লক্ষ্য পুবষ্ট চাবহো শমোদো। এজন্য িবাবে-পশুর উৎপােে বৃবি েরদত 

হদব। মাাংস উৎপােে বৃবির পাশাপাবশ বািাদত হদব দুদধর উৎপােে। োরর্ প্রবত বের আমাদের দুদধর চাবহো শমোদোর জন্য 

প্রায় ৮০০ শোটি োোর গুিা দুধ আমোবে েরদত হয়। এই গুিা দুধ আবার স্বািযসম্মত েয়। 

আমাদের সরোদরর বববভন্ন পেদক্ষ্দপর ফদল শেদশ দুদধর উৎপােে ক্রমািতভাদব বািদে। ২০১৪-১৫ অথ ণবেদর শেদশ 

তরল দুদধর উৎপােে বেল ৬৯ লাখ ৭০ হাজার শমবিে েে। এই উৎপােে পূব ণবতী বেদরর উৎপােদের শচদয় ৮ লাখ ৮০ হাজার   

শমবিে েে এবাং ২০০১ সাদলর তুলোয় প্রায় বতে গুদর্রও শববশ। 

অভযন্তরীর্ চাবহোর েথা ববদবচো েরদল শেখা র্ায়, দুদধর উৎপােে আরও প্রায় বতেগুর্ বৃবি েরদত হদব।  

সুবধমন্ডলী, 

আমাদের শেদশ দুদধর শর্ উৎপােে হয় তা মূলতঃ উৎপােে েদরে ক্ষুদ্র খামারীরা। শপাবি বশদল্পর ন্যায় বি পবরসদর 

শেইবরর বাবর্বজযে খামার িদি উদঠবে। এ জন্য ক্ষুদ্র খামারীদের েম োদজ লাবিদয় শেদশ িবাবেপশুর জাত উন্নয়দের মাধ্যদম 

দুগ্ধ উৎপােে বৃবির শোে ববেল্প শেই। এই জাত উন্নয়দের প্রধাে শেৌশল বা প্রযুবি হল কৃবত্রম প্রজেে।  

১৯৭৩ সাদল জাবতর বপতার বেদে ণদশ িবাবে পশুর কৃবত্রম প্রজেে োর্ ণক্রম শেদশর বৃহত্তর সব শজলায় সম্প্রসাবরত হয়। 

দুগ্ধ উৎপােে বৃবির লদক্ষ্য আমাদের সরোর মবহদির শক্ষ্দত্রও প্রজেে চালু েদরদে। আমরা দুধ উৎপােে বৃবির জন্য শবশ 

েদয়েটি পেদক্ষ্প বেদয়বে। এগুদলার মদধ্য রদয়দে: 

 িদব্যির্ার মাধ্যদম জাত উন্নয়ে এবাং অবধে বহমাবয়ত বসদমদের উৎপােে ও প্রবক্রয়াজাতেরদর্র জন্য সম্প্রবত বুল 

শষ্টশে ও ল্যাবদরেবর বেম ণাদর্ আমরা েতুে প্রেল্প অনুদমােে বেদয়বে। 

 কৃবত্রম প্রজেদের প্রধাে বাঁধা সঙ্কর জাদতর বাুরর ৃততুযর উ্চহহার। এ উ্চহহার েমাদোর জন্য আবম প্রাবর্স্পদে 

অবধেপ্তরদে আরও মদোদর্ািী হওয়ার আহ্বাে জাোবচ্ছ। 

দুি উৎপােে বৃবি ও কৃবত্রম প্রজেে শসবা োর্ ণক্রমদে কৃিদের শোরদিািায় শপৌৌঁদে শেওয়ার জন্য স্বল্প সুদে মূলধদের 

ব্যবিা েরবে।  

এ োর্ ণক্রমদে এবিদয় শেওয়ার জন্য বাাংলাদেশ ব্যাাংেসহ অন্যান্য ব্যাাংে, আবথ ণে প্রবতষ্ঠাে এবাং অথ ণ মন্ত্রর্ালয় 

এবিদয় এদসদে।  

দুগ্ধ উৎপােদের পাশাপাবশ উৎপাবেত দুধ জেস্বাদিযর জদন্য বেরাপে বেো, শস ববিদয় ববদশি দৃবষ্ট বেদত হদব। 

এবিবাদয়াটিে শরবসবেউ, জীবাণু সাংক্রমর্ এবাং অন্যান্য ক্ষ্বতের পোথ ণমুি বেরাপে দুধ উৎপােদে খামারীদের সদচতে 

েরদত হদব। এদক্ষ্দত্র প্রাবর্স্পদে অবধেপ্তদরর তোরবে বািাদত হদব। 

অথ ণ সঙ্কদে েবরদ্র খামারীরা অদেে শক্ষ্দত্র সঠিেভাদব খামার পবরচালো েরদত পাদরে ো। স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র 

খামারীদের ঋর্ সহায়তার জদন্য ২০০ শোটি োোর শর্ োর্ ণক্রম গ্রহর্ েরা হদয়দে। আবম আশা েবর এই অদথ ণর র্থার্থ 

ব্যবহাদরর জদন্য সেল ঋর্গ্রহীতা ও সাংবিষ্ট সেল বসবেউল ব্যাাংে এবাং প্রাবর্স্পদে অবধেপ্তরদে অনুদরাধ জাোই। 

সম্মাবেত সুবধ, 

দুধ এেটি দ্রুত পচেশীল পে। আমরা র্তটুকু দুগ্ধ উৎপােে েবর তা শর্ে সঠিেভাদব সাংরক্ষ্র্ ও প্রবক্রয়ােরর্ েরা 

র্ায় শস জন্য দুগ্ধ প্রবক্রয়াজাত বশদল্পর ববোশ ঘোদত হদব। দুদধর বহুমুখীেরদর্র মাধ্যদম দুধ শথদে রপ্তাবেদর্াগ্য েতুে েতুে 

পদের উৎপােে েরদত হদব।  

শবসরোরী বশল্প উদদ্যািাদের আরও এবিদয় আসদত হদব। দুগ্ধ উৎপােেোরী শোে শোে খামারীরা শর্ে শর্ৌবিে 

মূল্য শথদে ববিত ো হয় শসবেদে লক্ষ্য রাখদত হদব। শেইরী শবাে ণ িঠদের প্রবক্রয়া চলদে। আমরা দুগ্ধ বশদল্পর উন্নয়ে  ত্বরাবিত 

েরদত চাই। 

সহস্রাব্দ উন্নয়ে লক্ষ্মাত্রা বা এমবেবজদত উদল্লখ বেল োবরদ্রয এবাং অপুবষ্টদে অদধ ণদে োবমদয় আো। এমবেবজর 

অদেে লক্ষ্মাত্রা অজণদের জন্য বাাংলাদেশ পুরস্কৃত হদয়দে।  



 

এখে আমাদের সামদে রদয়দে শেেসই উন্নয়ে লক্ষ্মাত্রা বা এসবেবজ। এসবেবজর এে েম্বর লক্ষ্য ‘‘End Poverty 

in all its forms everywhere and Promote Sustainable Agriculture’’। আর এই লক্ষ্য অজণদে প্রাবর্স্পদে 

ও দুগ্ধ বশদল্পর ভুবমো অেস্বীোর্ ণ। 

আমরা স্বল্প, মধ্যম ও েীঘ ণদময়ােী উন্নয়ে পবরেল্পো বেদয় এদিাবচ্ছ। শেদশর অথ ণ বািদে, বাদজে বািদে, বািদে 

মানুদির ক্রয়ক্ষ্মতা। শেদশ বশল্পায়ে হদচ্ছ, েিরায়ে হদচ্ছ। ফদল মােসম্মত প্রাবর্জ শপ্রাটিে তথা দুধ, মাাংস ও বেদমর চাবহো 

বািদে। 

প্রাবর্স্পদে উন্নত হদল দুদধর উৎপােে বািদব এবাং দুধ সহজপ্রাপ্য হদল চাবহো বািদব। আমাদের ভববষ্যত প্রজন্ম 

হদব আরও শমধাবী ও েদম ণােীপ্ত। 

আজ ঋর্ গ্রহদর্র প্রাবন্তে পর্ ণাদয় খামারীরা আরও িাভী পালদে এবাং দুগ্ধ উৎপােদে উৎসাবহত হদবে। ফদল শেশ দুধ 

উৎপােদে স্বয়াংসম্পূর্ ণতা লাভ েরদব। 

দুদধর উৎপােে বাড়ুে, দুগ্ধ পাদের মাধ্যদম িদি উঠুে শমধাবী জাবত। এই োমোয় সবাইদে আবারও সালাম এবাং 

ধন্যবাে জাবেদয় বিব্য শশি েরবে। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ বচরজীবী শহাে। 

... 


