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নবিনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

িম্মানিত ফে ারপাি সি,  

িম্মানিত নবদশষ অনতনিবৃন্দ,  

িহকমীবৃন্দ,  

যানতিাংঘ  ও  াও-এর প্রনতনিনধবগ স  

ভদ্রমনহলা ও ভদ্র মদহাে গণ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নবনিদ াগ ফ ারাম-এর উদবাধি অনুষ্ঠাদি আিদত ফপদর আনম আিনন্দত। আনম মদি কনর, 

২০০৯ িাদলর নয-এইে িদম্মলি ও নবশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা িদম্মলি এবাং ২০১০ িাদলর ঢাকা  অনুনষ্ঠত বাাংলাদেশ ফেদভলপদমন্ট 

ফ ারাদমর জ্বঠদকর পর আযদকর এই ফ ারাম অতৈন্ত গুরুত্বপূণ স ভূনমকা পালি করদব।  

এই ফ ারাম আদ াযদি িহদ ানগতা করার যন্য আনম যুক্তরাষ্ট্র িরকার, নবদশষ কদর ইএিএআইনে-ফক নবদশষভাদব 

ধন্যবাে যািানি।  

২০০৭-২০০৮ িাদলর নবশ্বব্যাপী খাদ্য ঘােনত িারা নবশ্বদক খাদ্য নিরাপত্তা নবষদ  িদব সাচ্চ অগ্রানধকার নেদত বাধ্য কদরদে। 

এ িঙ্কে ফিদক নবদশষভাদব প্রমানণত হদ দে ফ , প্রদ াযদির িম  আন্তযসানতক বাযার ফকাি নিভ সরদ াগ্য উৎি ি । পাশাপানশ 

আমাদেরদক খাদ্য উৎপােদির িকল সুদ াদগর িবৈবহাদরর কিা মদি কনরদ  নেদ দে। এই িঙ্কে বাাংলাদেশদক আত্মনিভ সরশীলতা 

ও খাদদ্য স্ব াংিম্পূণ সতা অযসদির িীনত গ্রহদণর তানগে নেদ দে।   

১৯৯৬ ফিদক ২০০১ িাল প সন্ত আমাদের েল  খি রাষ্ট্র পনরোলিার  োন দত্ব নেল তখি ১৯৯৯-২০০০ অি সবেদর 

বাাংলাদেশ প্রিমবাদরর মত খাদ্য উৎপােদি স্ব াংিম্পূণ সতা অযসি কদর। এর  লশ্রুনতদত আমরা যানতিাংদঘর কৃনষ িাংস্থা কর্তসক 

ম সাোপূণ স ফিদরি পুরস্কার অযসি কনর। এবারও যিগদণর ফভাদে িরকার পনরোলিার োন ত্ব ফপদ ই আমরা অভৈন্তরীণ কৃনষ 

উৎপােি বাড়াদিার উদদ্যাগ নিদ নে।  

আমাদের ফেদশর যিিাংখ্যা প্রনতবের প্রা  ২ নমনল ি কদর বাড়দে। অন্যনেদক আবােদ াগ্য যনম এক শতাাংশ হাদর 

কমদে। এই অবস্থা , ক্রমবধ সমাি যিিাংখ্যার খাদদ্যর ব্যবস্থা করা কঠিি। নকন্তু তা অিম্ভব ি ।  

নবদশ্বর অন্যান্য উচ্চ উৎপােিশীল ফেদশর মত বাাংলাদেদশরও কৃনষ উৎপােি বৃনির  দিষ্ট িামর্থ্স রদ দে। ক্ষুধামুক্ত 

বাাংলাদেশ গড়দত  া অনত প্রদ াযিী । মৎস্য ও গবানেপশুর উৎপােিশীলতার ফেদেও আমরা এই কিা বলদত পানর।  

আমাদের িামর্থ্স আদে। আমাদের  া েরকার তা হল লেৈ পূরদণর পদি নবদ্যমাি বাধাগুদলা দূর করার উদদ্যাগ।  

িম্মানিত অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ,  

োনরদ্রৈ একটি িামানযক অনভশাপ। আযদক বাাংলাদেদশ প্রা  ৬০ নমনল ি ফলাক েনরদ্র। আমার িরকার ফেশদক এই 

অনভশাপ ফিদক মুক্ত করদত এবাং  ত দ্রুত িম্ভব েনরদ্র মানুদষর িাংখ্যা কমাদত অঙ্গীকারাবি।  

এই কারদণ আমার িরকার েনরদ্র, সুনবধাবনিত এবাং দুঃস্থ মানুদষর যন্য িামানযক  নিরাপত্তা ফবষ্টিী কম সসূনে 

িম্প্রিারদণর কা সক্রম ফযারোর কদরদে। নকন্তু োনরদ্রৈ নবদমােদির ফেদে এো ফকাি েীঘ সস্থা ী উপা  হদত পাদর িা।  

আমরা যানি, কৃনষখাদত প্রবৃনি অযসি োনরদ্রৈ নবদমােদির িদব সাত্তম পি। তাই আমাদের িরকার কৃনষ উৎপােি বাড়াদিার 

যন্য কৃনষখাদত বনধ সত হাদর ভর্তসনক প্রোি, কৃনষ উপকরণ িহযলভৈ করািহ নবনভন্ন কৃষক-বান্ধব কম সসূনে গ্রহণ কদরদে।  



নকন্তু ফকবল খাদ্য উৎপােিই খাে প্রানির নিশ্চ তা নেদত পাদর িা। যিগণদক খাদ্য ক্রদ র েমতা অযসি করদত হদব। 

তাই িানব সকভাদব অি সিীনতদত প্রবৃনি প্রদ াযি। এযন্য আগামী ২০১৫ িাদলর মদধ্য আমরা ৮ শতাাংশ হাদর প্রবৃনি অযসদির 

লেৈমাো ধা স কদরনে।  

আগামীদত যলবায়ু পনরবতসদির ফিনতবােক প্রভাব খাদ্য নিরাপত্তা নিনশ্চত করাদক আরও দূরূহ কদর র্তলদব।  

বাাংলাদেশ যলবায়ু পনরবতসদির  দল অন্যতম েনতগ্রস্ত ফেশ  নেও এদত বাাংলাদেদশর অবোি অনত িামান্যই। যলবায়ু 

পনরবতসদির প্রভাব ফমাকানবলা  আমরা ১৩৪টি যলবায়ু পনরবতসি নবষ ক কম সসূনের অনুদমােি নেদ নে। আমরা ১০০ নমনল ি 

মানকসি েলাদরর যলবায়ু পনরবতসি  ান্ড গঠি কদরনে এবাং োতাদের িহা তা  আরও একটি ১৫০ নমনল ি মানকসি েলাদরর 

মানি-ফোিার ট্রাস্ট  ান্ড গঠি কদরনে।  

 নেও চুনক্তটির নকছু দব সলতা রদ দে তবুও বাাংলাদেশ ফকাদপিদহদগি চুনক্ত অনুদমােি কদরদে। বাাংলাদেশিহ যলবায়ু 

পনরবতসদির  দল িবদেদ  ফবনশ েনতগ্রস্ত ফেশগুদলার েনত ফমাকানবলার যন্য আনম নবনভন্ন িমদ  একটি ‘মানি ফোিার ট্রাস্ট 

 ান্ড' গঠদির নবষদ  নবশ্ব িম্প্রোদ র প্রনত আহবাি যানিদ নে। বাাংলাদেশিহ স্বদপান্নত ফেশগুদলাদত িম্পে ও প্রযুনক্ত হস্তান্তদরর 

োন ত্ব এখি উন্নত ফেশগুদলার উপর।  

ভদ্রমনহলা ও মদহাে গণ,  

উৎপােি বৃনি, যলবায়ু পনরবতসদির িাদি কৃনষদক খাপ খাও াদিা নকাংবা মাটির ঊব সরতা িাংরেণ খাদ্য নিরাপত্তার যন্য 

অপনরহা স। এিব নবষদ  বাাংলাদেশ পুদরাপুনর িদেতি। নকন্তু আমরা এোও যানি এিব ব্যবস্থা িবার যন্য খাদ্য নিনশ্চত করার 

যন্য  দিষ্ট ি ।  

এদেদে একটি িমনিত প্রদেষ্টা প্রদ াযি। নবনভন্ন ফিক্টরদক একিাদি কায করদত হদব। এ ধরদির িমনিত প্রদেষ্টার 

মাধ্যদমই শুধুমাে িবার যন্য িব িম  নিরাপে এবাং পুনষ্টকর খাদ্য নিনশ্চত করা িম্ভব হদব -  া একটি স্বাস্থৈবাি এবাং কম সেম 

যানতর যন্য অতৈন্ত প্রদ াযি।  

আমাদের যাতী  খাদ্য িীনতদত আমরা এিব লেৈমাো অন্তর্ভ সক্ত কদরনে। এরআদগ িরকার পনরোলিার িম  আমরা 

২০০০ িাদল এই খাদ্যিীনত প্রণ ি কদরনেলাম। খাদ্যপ্রানি, খাদদ্যর িহযলভৈতা এবাং ব্যবহারিহ িব সদেদে খাদ্য নিরাপত্তা নিনশ্চত 

করদত প্রধাি েৈাদলঞ্জগুদলা ফমাকানবলার ফকৌশলগত নেকনিদে সশিা এই িীনতদত অন্তভূ সক্ত করা হদ নেল।  

খাদ্য িীনত বাস্তবা দি এবাং িবার যন্য খাদ্য নিনশ্চত করদত নবশাল অদঙ্কর নবনিদ াগ েরকার। িরকার অব্যইই 

নবনিদ াগ করদব। ফবিরকানর খাতদকও এনগদ  আিদত হদব। এদেদে আমাদের উন্ন ি িহদ াগীদেরদকও আনম এনগদ  আিার 

যন্য অনুদরাধ করনে।   

ইউএিএআইনে, ইইউ এবাং অন্যান্য উন্ন ি িহদ াগী িাংস্থািমূহ খাদ্যিীনতর কম সপনরকপিা বাস্তবা দি আমাদেরদক 

িাহায্য কদর আিদে। এই কা সক্রমগুদলা আরও ভাদলাভাদব বাস্তবা ি উপদ াগী কদর িমি  করদত হদব।  

এই ফ ারাদম ফ  িমস্ত ফপপার উপস্থানপত হদব তার নভনত্তদত এবাং আমাদের খাদ্যিীনত ও কম সপনরকপিাদক ফকন্দ্র কদর  

আমাদের ফেদশর যন্য একটি নবনিদ াগ পনরকপিার ফরােম্যাপ জ্তনর করা িম্ভব হদব বদল আনম মদি কনর।  

এই ফ ারাদমর প্রাি পরামদশ সর উপর নভনত্ত কদর  খি নবস্তানরত নবনিদ াগ কম সসূনে প্রণ ি করা হদব তখি নকছু নকছু 

ফেদে পনরবতসি-পনরবধ সদির প্রদ াযি ফেখা নেদত পাদর। এগুদলার মদধ্য প্রযুনক্তর উদ্ভাবি ও িম্প্রিারণ; পানি িম্পে ব্যবস্থাপিার 

উন্ন ি, উপকরণ িরবরাহ, বাযার ব্যবস্থার উন্ন ি এবাং ফভৌত অবকাঠাদমাগত উন্ন ি; মৎস্য ও গবানেপশু খাদতর উন্ন ি, খাদ্য 

ব্যবস্থাপিা, িামানযক নিরাপত্তা ফবষ্টিী এবাং দদ সাদগর িাদি খাপ খাও াদিার েমতা বৃনি, খাদ্য জ্বনেেৈ এবাং কনমউনিটি নভনত্তক 

পুনষ্ট, খাদ্য, স্যানিদেশি ও খাদ্য নিরাপত্তার উন্ন ি উদল্লখদ াগ্য। পাশাপানশ সুশািি, িারীর অাংশগ্রহণ এবাং যলবায়ু পনরবতসদির 

িাদি খাপ খাও াদিার িামদর্থ্সর বৃনির উপরও  িা ি দৃনষ্ট নেদত হদব।  

যাতী  িীনত কাঠাদমা এবাং গত বের অনুনষ্ঠত L'Aquila নয-৮ খাদ্য নিরাপত্তা উদদ্যাদগর ৫টি িীনতমালার িাদি 

িামঞ্জস্য ফরদখ এই ফ ারাম খাদ্য নিরাপত্তা নবনিদ াগ পনরকপিা চূড়ান্তকরণ এবাং অগ্রানধকার নিণ সদ  নেকনিদে সশিা প্রোি করার 

এক অপূব স সুদ াগ সৃনষ্ট কদরদে।  



আনম আশাবােী, ভনবষ্যদতর খাদ্য নিরাপত্তা নবনিদ াগ পনরকপিার কা সকর বাস্তবা দির ফেদে এই ফ ারাম উন্ন ি 

িহদ াগীদের িহদ ানগতা এবাং িমি সি আরও সুদৃঢ় করদব।  

আগামী ২০২১ িাল বাাংলাদেদশর স্বাধীিতার সুবণ সয ন্তী। িব সকাদলর িব সদেষ্ঠ বাঙানল, যানতর যিক বঙ্গবন্ধু ফশখ 

মুনযবুর রহমাি একটি ক্ষুধা, োনরদ্রৈ ও নিরেরতামুক্ত ফিািার বাাংলা গড়ার স্বপ্ন ফেখদতি। ২০২১ িাদল আমরা ফি রকম একটি 

বাাংলাদেশ প্রনতষ্ঠা করদত োই। এই ফ ারাম আমাদের ফিই লেৈ পূরদণ িহা ক ভূনমকা পালি করদব বদল আমার নবশ্বাি।  

এই ফ ারাম আদ াযদির যন্য আনম খাদ্য ও দদ সাগ ব্যবস্থাপিা মন্ত্রণালদ র খাদ্য নবভাগদক অনভিন্দি যািানি। 

পাশাপানশ ইউএিএআইনে, নেএ আইনে, ইউদরাপী  ইউনি ি, খাদ্য ও কৃনষ িাংস্থা, আইনপআরআই, নবআইনেএি এবাং অন্যান্য 

িাংনিষ্ট িাংস্থাদক এই ফ ারাম ি ল করদত িনক্র  িহদ ানগতা প্রোদির যন্য কৃতজ্ঞতা যািানি।  

আনম বাাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নবনিদ াগ ফ ারাদমর শুভ উদবাধি ফঘাষণা করনে। এই ফ ারাদমর িা ল্য কামিা 

করনে।   

ফখাো হাদ য  

য  বাাংলা, য  বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ নেরযীবী ফহাক। 

--- 


