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ষিসষমল্লাষহর রাহমাষনর রাষহম 

সহকমীবৃন্দ,  

সাংসদ সদস্যবৃন্দ,  

কৃষিষিদ ইনষিটিউশদনর শকন্দ্রীয় শনতৃবৃন্দ,  

কৃষিষিদ িাই ও শিাদনরা,  

সুষধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

কৃষিষিদ ইনষিটিউশন কমদেদের ষিষিপ্রস্তর স্থাপন ও সাধারণ সিা উপলদে আদয়াষর্ি আর্দকর এই অনুষ্ঠাদন 

উপষস্থি কৃষিষিদসহ ষিষিন্ন শপশার্ীিী িাইদিানদক আন্তষরক শুদিচ্ছা র্ানাষচ্ছ।  

অষিঝরা এই মাৈ জ মাদস আষম শ্রদ্ধািদর স্মরণ করষি সি জকাদলর সি জদশ্রষ্ঠ িাঙ্গাষল, র্াষির ষপিা িঙ্গিন্ধু শশখ মুষর্বুর 

রহমানদক। শ্রদ্ধা র্ানাষচ্ছ র্ািীয় ৈার শনিাদক। িাাংলাদদদশর মহান মুষিযুদদ্ধর িীর শহীদ এিাং ষনর্ জাষিি মাদিানদদর প্রষি শ্রদ্ধা 

র্ানাষচ্ছ। সমদিদনা র্ানাষচ্ছ যুদ্ধাহি মুষিদর্াদ্ধা এিাং শহীদ পষরিাদরর সদস্যদদর প্রষি।  

ষপ্রয় কৃষিষিদবৃন্দ,  

র্াষির ষপিার আর্ীিদনর স্বপ্ন ষিল িাাংলাদদদশর মানুদির র্ন্য অন্ন, িস্ত্র, ষশো, িাসস্থান ও ষৈষকৎসা সুষিধা ষনষিি 

করা। এ শদদশর সাধারণ মানুি র্াদি দু’শিলা শপট িদর শখদি পাদর।  

এর্ন্য স্বাধীনিার পর পরই ষিষন ভূষম সাংস্কাদর হাি শদন। র্াদি প্রকৃি কৃিক র্ষমর মাষলকানা পায়। এর্ন্য ষিষন ১০০ 

ষিঘা পর্ জন্ত র্ষমর মাষলকানার ষসষলাং ষনধ জারণ কদরষিদলন। ২৫ ষিঘা পর্ জন্ত র্ষমর খার্না মওকুফ কদরন। কৃষি ষশোয় শমধািী 

িাত্র-িাত্রীদদর আকি জণ করার র্ন্য িঙ্গিন্ধু ১৯৭৩ সাদলর ১৩ই শফব্রুয়াষর কৃষিষিদদদর প্রথম শশ্রণীর মর্ জাদা ষদদয়ষিদলন ।  

ষকন্তু ১৯৭৫ সাদলর ১৫ই আগি র্াষির ষপিাদক সপষরিাদর হিযার মধ্য ষদদয় এদদদশর সাধারণ শমহনিী মানুদির 

মুষির পথ এিাং সাষি জক অদথ জ শদদশর উন্নয়ন িাধাগ্র  হদয় র্ায়।  

ষপ্রয় সুষধবৃন্দ,  

কৃষিখাি িাাংলাদদদশর অথ জননষিক উন্নয়দনর অন্যিম প্রধান ৈাষলকাশষি। র্নসাংখ্যা বৃষদ্ধ, নগরায়ন এিাং কলকারখানা 

স্থাপদনর ফদল শদদশর কৃষি র্ষমর পষরমাণ ষদন ষদন হ্রাস পাদচ্ছ। অন্যষদদক কৃষি পদের ৈাষহদা িাড়দি। এই ষবমুখী ৈযাদলঞ্জ 

শমাকষিলায় আমাদদর অল্প র্ষম শথদক অষধক খাদ্য উৎপাদন করদি হদি। এর্ন্য  সমদয়াপদর্াগী ও লাগসই কৃষি প্রযুষি উদ্ভািন 

কদর শসগুদলা কৃিদকর কাদি শপ ৌঁদি ষদদি হদি। কৃিক র্াদি সময়মি কৃষি উপকরণ পায় এিাং উৎপাষদি পদের ন্যায্য মূল্য পায় 

িা ষনষিি করদি হদি।  



শুধু কৃষি উৎপাদন িাড়াদলই ৈলদি না, এটা র্াদি লাির্নক, শটকসই ও পষরদিশিান্ধি হয় শসষদদক সর্াগ থাকদি হদি। 

আমাদদর িিজমান কৃষি ব্যিস্থায় প্রদয়ার্দনর অষধক ভূগিজস্থ পাষন এিাং রাসায়ষনক সাদরর ব্যিহার হদচ্ছ। এদি একষদদক মাটি ও 

পাষন দূষিি হদচ্ছ, অন্যষদদক আমাদদর মূল্যিান প্রাকৃষিক সম্পদদর অপৈয় হদচ্ছ। আষম এ ব্যাপাদর কৃষি ষিজ্ঞানীদদর শটকসই 

প্রযুষি উদ্ভািদন এষগদয় আসার আহ্বান র্ানাষচ্ছ।  

র্লিায়ু ও পষরদিশ উপদর্াগী এলাকাষিষিক ৈাষহদা অনুর্ায়ী ফসদলর উন্নি র্াি এিাং প্রযুষি উদ্ভািন এিাং কৃষি 

গদিিণার সুদর্াগ-সুষিধা বৃষদ্ধ করা অিযন্ত গুরুত্বপূণ জ।  

শসৈ সুষিধা সম্প্রসারণ, র্লািদ্ধিা দূরীকরণ এিাং হাওর এলাকায় পষরকষল্পিিাদি পাষন ষনস্কাশদনর মাধ্যদম কৃষি র্ষমর 

আওিা সম্প্রসারণ করদি হদি।  

আমাদদর অদনক এলাকায় র্ষমদি িিদর এখনও একটি ফসল ৈাি করা হয়। এসি র্ষমদি একাষধক ফসল উৎপাদন 

করার উদদ্যাগ আমরা ষনদয়ষি। পাশাপাষশ উচ্চফলনশীল িীর্ উৎপাদন ও সরিরাদহর ব্যিস্থা করা হদয়দি।  

শদদশর ভূষমহীন, প্রাষন্তক ও ক্ষুদ্র ৈািীদদর প্রদয়ার্নীয় েষিপূরণ শদওয়ার লদেয কৃষি িীমা ষিদশি কদর শপাষি ও শেইষর 

িীমা ৈালু করা হদয়দি। কৃিকদদর ন্যায্যমূল্য প্রাষি ষনষিি করার লদেয ঢাকা শহদরর প্রদিশ পথগুদলাদি পাইকাষর িার্ার স্থাপন 

করা হদয়দি।  

উবৃি কৃষিপদের র্থার্থ ব্যিহার ষনষিি করার র্ন্য আমাদদর কৃষিষিষিক ষশল্প গদড় তুলদি হদি।  

শস্যিহুমুখীকরদণর উপর শর্ার ষদদি হদি। এর্ন্য একটি এনোওদমন্ট ফান্ড গঠন করা হদয়দি। িিজমাদন এ ফাদন্ডর 

ষপরমাণ ৪১২ শকাটি টাকায় দাঁষড়দয়দি।  

োল, চিলিীর্ ও মসলা উৎপাদন বৃষদ্ধর র্ন্য কৃষিঋদণর সুদদর হার ২ শিাাংশ করা হদয়দি।  

আমরা পাট, ৈামড়া ও ৈামড়ার্াি পে, আলু, শপাষি ষশল্পসহ সকল ধরদনর হালাল মাাংস, শাক-সষি, ফলমূল ও 

প্রষিয়ার্াি কৃষিপদের র্ন্য রিাষন সহায়িা প্রদান করষি।  

কৃষির্াি সামগ্রী রিাষনর শেদত্র ৩০ শিাাংশ নগদ সহায়িা এিাং কৃষিদি ষিদুযৎ ষিদল ২০ শিাাংশ ষরদিট সুষিধা শদওয়া 

হদচ্ছ।  

আমরা গি ষিন িির ধদর শিাদরা মওসুদম গ্রামাঞ্চদল ষনরষিষচ্ছন্ন ষিদুযৎ সরিরাদহর ব্যিস্থা করষি। কৃিকদদর মদধ্য ১ 

শকাটি ৪০ লাখ কৃষি সহায়িা কাে জ ষিিরণ করা হদয়দি এিাং ১০ টাকা ষদদয় ব্যাাংক একাউন্ট শখালার ব্যিস্থা করা হদয়দি।  

দুধ, ষেম, মাাংস, দুগ্ধর্াি পেসামগ্রী, মুরগী, গিাষদ প্রাষণ উৎপাদদন আত্মষনি জরশীলিা অর্জদন িিজমান সরকার কার্ কদর 

র্াদচ্ছ।  

সুষপ্রয় সুষধবৃন্দ  

ষিএনষপ আমদল সাদরর র্ন্য ১৮ র্ন কৃিকদক র্ীিন ষদদি হদয়ষিল। ১৯৯৬ শময়াদদ আওয়ামী লীগ র্খন রাষ্ট্র 

পষরৈালনার দাষয়ত্ব পায় িখন শদদশ ২৬ লাখ টন খাদ্য ঘাটষি ষিল। ২০০১ সাদল আমরা র্খন েমিা শিদড় ষদই িখন শদদশ ৪০ 

লাখ টন খাদ্য উবৃি ষিল। এর্ন্য  খাদ্য ও কৃষি সাংস্থা আমাদক শসদরস পদদক ভূষিি কদর।  

এিার এদস আমরা সাদরর দাম ষিন-দফা কষমদয় কৃিদকর নাগাদলর মদধ্য এদনষি। আমাদদর ষিষিন্ন পদদেদপর ফদল 

শদদশ গি অথ জিিদর শরকে জ প্রায় সাদড় ৩২ ষমষলয়ন টন ধান উৎপাষদি হদয়দি।  

আমাদদর লেয ২০১৩ সাদলর মদধ্য খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ জিা অর্জন করা এিাং িা ধদর রাখা। ২০২১ সাল নাগাদ শমাট ৈাদলর 

উৎপাদন হদি প্রায় ৩৭ ষমষলয়ন শমষিক টন এিাং ৈাষহদা হদি ৩৩ ষমষলয়ন শমষিক টন।  

ষপ্রয় কৃষিষিদগণ,  

কৃষিখাদির উন্নয়দনর র্ন্য ব্যষিখাদি ষিষনদয়াগ বৃষদ্ধ করদি হদি। এ লদেয ব্যাাংষকাং ব্যিস্থায় কৃিকদদর ঋণপ্রাষি সহর্ 

করা হদয়দি। এিারই আমরা প্রথম ভূষমহীন িগ জাৈািীদদর মদধ্য ষিনা র্ামানদি কৃষি ঋণ ষিিরদণর ব্যিস্থা কদরষি। গি অথ জ িিদর 

এ খাদি প্রায় ১২ হার্ার শকাটি টাকা ষিিরণ করা হদয়দি।  

িাাংলাদদদশর কৃষি সাংষিষ্ট প্রষিষ্ঠানগুদলার প্রাষিষ্ঠাষনক কাঠাদমা ও র্নিল ব্যিস্থাপনা আধুষনকায়ন করার কার্ জকর 

পদদেপ গ্রহণ করা হদচ্ছ।  



একই সদঙ্গ কৃষিষিদদদর পদদান্নষি ষনয়ষমিকরণ, কৃষি গদিিকদদর িয়সসীমা ষশষথল কদর িাদদরদক গদিিণা কার্ 

সুদর্াগ প্রদান, উচ্চির প্রযুষিজ্ঞানসম্পন্ন কৃষি ষশোর প্রসার ঘটাদনার ষিিয়টি আমরা সষিয়িাদি ষিদিৈনা করষি।  

ষপ্রয় কৃষিষিদগণ  

আমাদদর সরকাদরর ষিগি শময়াদদ মাত্র ১০০১ টাকার ষিষনমদয় কৃষিষিদ ইনষিটিউদটর র্ন্য এক একর র্ষম প্রদান 

কদরষিলাম।  

এ শময়াদদ এদস ২০১০ সাদলর ১০ই শফব্রুয়াষর আপনাদদর ৈতুথ জ র্ািীয় কনদিনশদন এদস কৃষিষিদ ইনষিটিউশন 

কমদেে ষনম জাদণর প্রষিশ্রুষি ষদদয়ষিলাম।  

এরই ধারাকাষহকিায় প্রায় ৭৭ শকাটি টাকা ব্যদয় কৃষিষিদ কমদেে ষনম জাদণর র্ন্য আমরা প্রকল্প অনুদমাদন কদরষি।  

আষম আশা কষর কৃষিষিদগণ এই কমদেশের সদি জািম ব্যিহার কদর িাাংলাদদদশর কৃষি উন্নয়দন গুরুত্বপূণ জ অিদান 

রাখদিন।  

সিাইদক আিারও ধন্যিাদ র্াষনদয় আষম কৃষিষিদ কমদেে ষনম জাদণর শুি ষিষিফলক উদোৈন করষি এিাং সাদথ সাদথ 

কৃষিষিদ ইনষিটিউশদনর িাষি জক সাধারণ সিার শুি উদবাধন শঘািণা করষি।  

শখাদা হাদফর্।  

র্য় িাাংলা  র্য় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদদশ ষৈরর্ীিী শহাক।  

... 


