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ক্ষবিক্ষমল্লাক্ষহি িাহমাক্ষনি িক্ষহম  

িম্মাক্ষনত িভাপক্ষত,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

কৃষক প্রক্ষতক্ষনক্ষর্বৃন্দ,  

উপক্ষস্থত সুক্ষর্মন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলল বীজ বর্ ধন খামাি স্থাপন প্রকলেি উলবার্ন অনুষ্ঠালন উপক্ষস্থত িকললক আক্ষম শুলভচ্ছা জানাই।  

শদলশি দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় প্রক্ষতকূলতা িক্ষহষ্ণু ফিললি বীজ উৎপাদন এবং এ এলাকাি উপল াগী অন্যান্য ফিললি 

ক্ষভক্ষি বীজ উৎপাদন - এ খামাি স্থাপলনি মূল উলেশ্য। খামালিি পাশাপাক্ষশ এ প্রকলে ২ হাজাি শমক্ষিক টন র্ািণ িমতাি একটি 

বীজ প্রক্ষিয়াজাতকিণ শকন্দ্র, ১ হাজাি শমক্ষিক টন র্ািণ িমতাি আদ্রতা ক্ষনলিার্ক বীজ িংিিণাগাি, ২ হাজাি শমক্ষিক টন র্ািণ 

িমতা িম্পন্ন একটি আলু বীজ ক্ষহমাগাি, ক্ষবদ্যুৎ ও চজব িালিি জলন্য একটি বালয়াগ্যাি প্ল্ুান্ট, একটি প্রক্ষশিণ শকন্দ্র, স্কুল, 

মিক্ষজদ, স্বাস্থুলকন্দ্রিহ ক্ষবক্ষভন্ন স্থাপনা ক্ষনম ধাণ কিা হলচ্ছ।  

এ খামাি স্থাপলনি ফলল দক্ষিণ-পক্ষিম উপকূলীয় অঞ্চললি অলনক অনাবাদী জক্ষম ৈাষাবালদি আওতায় আিলব। এক 

ফিলী জক্ষম দ্যই বা ক্ষতন ফিক্ষল জক্ষমলত পক্ষিণত হলব। বক্ষিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চল পুনিায় শদলশি ‘শস্য ভান্ডাি' ক্ষহলিলব তাি 

হািালনা শগৌিব ক্ষফলি পালব।  

সুক্ষর্মন্ডলী,  

িব ধকাললি িব ধলেষ্ঠ বাঙাক্ষল, জাক্ষতি ক্ষপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুক্ষজবুি িহমান কৃক্ষষ উন্নয়লনি মাধ্যলম মানুলষি অর্ ধননক্ষতক মুক্ষি 

ক্ষনক্ষিত কিলত শৈলয়ক্ষিললন।  

ক্ষতক্ষন িদ্য স্বার্ীন শদলশি কৃক্ষষ ও কৃষলকি উন্নয়লন ২৫ ক্ষবঘা প ধন্ত জক্ষমি খাজনা মওকুফ কলিন। কৃষকলদি মালে শদড় 

লাখ গাভী ও ৪০ হাজাি শিৈ পাম্প এবং প্রায় ৩০ শকাটি টাকা কৃক্ষষ ঋণ ক্ষবতিণ কলিন। কৃক্ষষ উৎপাদলন উৎিাহ প্রদালনি জলন্য 

১৯৭৩ িালল ক্ষতক্ষন ‘‘িাষ্ট্রপক্ষত কৃক্ষষ পুিস্কাি'' প্রবতধন কলিন।  া বতধমালন ‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃক্ষষ পুিস্কাি'' নালম সুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত।  

আমিা জাক্ষতি ক্ষপতাি পদাঙ্ক অনুিিণ কলিই শদলশি কৃক্ষষ উন্নয়লন ক্ষনিলি কাজ কলি  াক্ষচ্ছ। খাদ্য ঘাটক্ষতি শদশলক 

আমিা খাদ্য উবৃলেি শদলশ পক্ষিণত কলিক্ষি।  

আমিা এবাি  খন িিকাি পক্ষিৈালনাি দাক্ষয়ে শনই তখন কৃক্ষষজীবী ভাইলবালনিা শিৈ, িাি ও বীলজি ৈড়া দালমি 

কািলণ ৈাষাবাদ কিলত পািক্ষিল না। আন্তজধাক্ষতক অঙ্গলন আক্ষর্ ধক িঙ্কট ও মন্দা ৈলক্ষিল। খাদ্যপণ্যিহ িব র্িলণি পলণ্যি দাম 

বাড়ক্ষিল। শলাডলশক্ষডং-এ জনজীবন ক্ষিল ক্ষবপ ধস্ত।  

আমিা এ ভয়াবহ ক্ষবপ ধয় কাটালত তাৎিক্ষণক, স্বে, মধ্য ও দীঘ ধলময়াদী কম ধসূক্ষৈ ক্ষনর্ ধািণ কক্ষি। কৃক্ষষ ও কৃষলকি 

উন্নয়নলক গুরুে শদই।  

আমিা গত ৈাি বিলি শদলশি কৃক্ষষ খাতলক শি ক্ষভক্ষিি উপি দাঁড় কক্ষিলয়ক্ষি। িালিি দাম ক্ষতন দফা কক্ষমলয়ক্ষি। কৃক্ষষলত 

ভর্তধক্ষক বাক্ষড়লয়ক্ষি। ডাল, মিলা, চতলবীজ, ফল ও িবক্ষজ উৎপাদলন কৃষকলদি ক্ষবলশষ িহায়তা শদওয়া হলচ্ছ।  গত দ্য'বিি ক্ষবলদশ 



শর্লক আমালদি শকান ৈাল আমদাক্ষন কিলত হয়ক্ষন বিং ১৪ লি ৪৩ হাজাি টন খাদ্যশস্য মজুত িলয়লি। র্ান উৎপাদলনি 

পাশাপাক্ষশ গম, ভূট্টা, মশলা ও চতলজাতীয় ফিললি উৎপাদনও বৃক্ষি শপলয়লি।  

আমিা কৃক্ষষ গলবষণাি জলন্য ৫ শত শকাটি টাকাি তহক্ষবল গঠন কলিক্ষি। পালটি জীবন িহস্য উলমাক্ষৈত হলয়লি। কৃক্ষষ ঋণ 

সুক্ষবর্া ক্ষনক্ষিত কিলত ৫ শত শকাটি টাকাি পুনঃঅর্ ধায়ন ক্ষস্কম ৈালু কিা হলয়লি। আমিা িািালদলশ ১ শকাটি ৮২ লি কৃক্ষষ উপকিণ 

িহায়তা কাড ধ ক্ষবতিণ কলিক্ষি। কৃষক এখন মাত্র ১০ টাকায় ব্াংক ক্ষহিাব খুললত পািলিন। মধ্যস্বত্ত্বলভাগীলদি শদৌিা্ম  কলমলি। 

কৃষক তাঁি পলণ্যি নায্য মূল্য পালচ্ছন।  

সুক্ষর্বৃন্দ,  

জলবায়ু পক্ষিবতধলনি চবক্ষি প্রভালবি ফলল কৃক্ষষ বড় র্িলনি ৈুালললেি মুলখ পলড়লি। আমিা এ চবক্ষি প্রভাব শমাকালবলায় 

অক্ষর্ক ফলনশীল জালতি বীজ উৎপাদন, কৃষক প ধালয় বীলজি ব্বহাি বৃক্ষি, খিা, লবনািতা ও জলমগ্নতা িক্ষহষ্ণু ফিললি জাত 

উদ্ভাবন কলিক্ষি। এিাড়া, অনাবাদী জক্ষমলক আবালদি আওতায় আনা, সুষম িাি ব্বহাি, শিৈ এলাকা বৃক্ষি ও ভূ-উপক্ষিস্থ পাক্ষনি 

 লর্াপযুি ব্বহািিহ নানাক্ষবর্ কম ধসূক্ষৈ বাস্তবায়ন কলিক্ষি।  

আমিা কৃষলকি শদািলগাড়ায় বীজ, িাি ও শিৈ সুক্ষবর্া শপৌৌঁলি শদওয়াি জন্য ক্ষবএক্ষডক্ষি'শক শক্ষিশালী কলিক্ষি। ক্ষবএক্ষডক্ষি'ি 

ক্ষবক্ষভন্ন কা ধিমলক আিও উন্নত ও িম্প্রিাক্ষিত কিা হলয়লি।  

এিফলল উন্নত ও মানিম্মত বীলজি িিবিাহ প্রায় ১ লি ৫০ হাজাি শমক্ষিক টলন উন্নীত হলয়লি। ক্ষবএনক্ষপ-জামাত শজাট 

আমলল  া ক্ষিল মাত্র ৫৬ হাজাি শমক্ষিক টন।  

স্থানীয় জালতি র্ান শ মন এ অঞ্চললি বালাম, কাজলশাইল, িাদালমাটা, লাললমাটা র্ালনি জাত ক্ষবলুক্ষিি হাত শর্লক 

িিাি ব্বস্থা শনওয়া হলয়লি।  

সুক্ষর্মন্ডলী,  

ভূ-গভধস্থ পাক্ষনি স্তি আশঙ্কাজনকভালব নীলৈ শনলম  াওয়াি ফলল িাগলিি লবণাি পাক্ষন কৃক্ষষ জক্ষমলত প্রলবশ কিলি।  া 

কৃক্ষষি জলন্য হুমক্ষক হলয় দাঁক্ষড়লয়লি। আমিা এ িমস্যা িমার্ালনি কাজ শুরু কলিক্ষি। পাশাপাক্ষশ ভূ-উপক্ষিস্থ পাক্ষনি ব্বহালিি উপি 

শজাি শদওয়া হলয়লি। খাল পুনঃখনন, বৃক্ষি এবং বষ ধা শমৌসুলমি পাক্ষন র্লি িাখাি কম ধসূক্ষৈ বাস্তবায়ন কিা হলচ্ছ। ক্ষবএক্ষডক্ষি'ি 

মাধ্যলম ২০০৯ িাল হলত এ প ধন্ত প্রায় ৬ হাজাি ক্ষকললাক্ষমটাি খাল পুনঃখনন কিা হলয়লি। শিৈনালা ক্ষনম ধাণ কিা হলয়লি। এিফলল 

কৃক্ষষ কালজ ভূ-উপক্ষিস্থ পাক্ষনি ব্বহাি শবলড়লি। গত ৈাি বিলি ২ লি ৫০ হাজাি শহক্টি জক্ষম ফিল আবালদি আওতায় আনা 

হলয়লি। বৎিলি ১০ লি টন বাড়ক্ষত ফিল উৎপাদন ক্ষনক্ষিত হলয়লি।  

সুক্ষর্বৃন্দ,  

আমিা রূপকে ২০২১ বাস্তবায়লনি লিু ক্ষনলয় কাজ কলি  াক্ষচ্ছ। কৃক্ষষ, ক্ষশিা, স্বাস্থু, ক্ষবদ্যুৎ, শ াগাল াগ, তথ্য-প্রযুক্ষি, 

স্থানীয় িিকাি, পক্ষিলবশ, পাক্ষন িম্পদ ও শভৌত-অবকাঠালমািহ প্রক্ষতটি খালত গত ৈাি বিলি ব্াপক উন্নয়ন কম ধকান্ড বাস্তবায়ন 

কলিক্ষি। িামাক্ষজক ক্ষনিাপিা শবিনী খালত বিাে বহুগুলণ বাক্ষড়লয়ক্ষি। দাক্ষিদ্রু ৪০ শতাংশ শর্লক ২৬ শতাংলশ শনলম এলিলি। 

জনগলণি আয় শবলড়লি। পাঁৈ শকাটি মানুষ ক্ষনম্নক্ষবি শর্লক মধ্যক্ষবলি উন্নীত হলয়লি। গ্রামীণ অর্ ধনীক্ষত ৈাঙ্গা হলয়লি।  

প্রক্ষতটি ইউক্ষনয়লনি তথ্য ও শিবা শকন্দ্র শর্লক জনগণ তথ্যপ্রযুক্ষিি শিবা ক্ষনলত পািলিন। ক্ষবলদলশ  াওয়াি জন্য 

শিক্ষজলেশনও কিলত পািলিন।  

 আমালদি ক্ষনব ধাৈনী প্রক্ষতশ্রুক্ষতি শৈলয়ও শবশী ক্ষবদ্যুৎ আমিা িিবিাহ কলিক্ষি। িলব ধাচ্চ ৬৫০০ শমগাওয়াট ক্ষবদ্যুৎ উৎপাদন 

হলচ্ছ। স্বাস্থুলিবা জনগলণি শদািলগাড়ায় শপৌৌঁলি ক্ষদলয়ক্ষি। ক্ষশিাখালত একটি ক্ষবপ্ল্ব িাক্ষর্ত হলয়লি। শখলাধুলায়ও তরুণ প্রজম িাফল্য 

ঘলি আনলি। আমালদি শদলশি শমলয়িা এভালিস্ট জয় কলিলি। আমালদি ক্ষবজ্ঞানীিা গলবষণায় িাফল্য শদখালচ্ছন। আমিা িামলনি 

ক্ষদলক এক্ষগলয়  াক্ষচ্ছ।  

সুক্ষর্মন্ডলী,  

আক্ষম আশা কক্ষি, শদলশি দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চললি মানুলষি ভালগ্যান্নয়লন এ খামাি তাৎপ ধপূণ ধ অবদান িাখলব। অক্ষৈলিই 

এ এলাকাি জনগণ এই খামালিি সুফল শভাগ কিলত পািলবন। জাক্ষতি ক্ষপতা ক্ষুর্া ও দাক্ষিদ্রুমুি বাংলালদশ গড়াি শ  স্বপ্ন 

শদখলতন তাি বাস্তবায়ন আিও একর্াপ এক্ষগলয়  ালব।  



আসুন ক্ষহংিা হানাহাক্ষন ভুলল শদলশি উন্নয়লন আমিা িকলল আ্ম ক্ষনলয়াগ কক্ষি। এ শদশটি আমালদি িকললি। িকলল ক্ষমলল 

আগামী প্রজলমি জন্য একটি িমৃি বাংলালদশ গলড় তুক্ষল।  

আক্ষম িকললক আবািও র্ন্যবাদ জাক্ষনলয় দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলল বীজ বর্ ধন খামাি স্থাপন প্রকলেি শুভ উলবার্ন শঘাষণা 

কিক্ষি।  

শখাদা হালফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলালদশ ক্ষৈিজীবী শহাক। 


