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ব ঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ ষবতরণ অনুষ্ঠাসন িবাইসক আ ষরক শুসভচ্ছা জানাষচ্ছ। 

ষিসিম্বর আমাসদর ষবজসয়র মাি। ষবজসয়র মাসি আষম শ্রদ্ধার িাসে স্মরণ করষি িব বকাসলর িব বসশ্রষ্ঠ বাঙাষল, 

জাষতর ষিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুষজবুর রহমানসক। শ্রদ্ধা জানাষচ্ছ জাতীয় চার-শনতা এবং মুষিযুসদ্ধর িকল েহীদসক। শ্রদ্ধা 

জানাষচ্ছ মুষিযুদ্ধ চলাকালীন িাষক  নী হানাদার বাষহনী ও তাসদর এসদেীয় শদািরসদর দ্বারা ষনর্ বাষতত দু’   ষধক মা-

শবানসক। ষবজয় ষদবসির প্রাক্কাসল আষম মুষিসর্াদ্ধাসদর শুসভচ্ছা এবং েহীদ িষরবাসরর িদস্যসদর প্রষত আ ষরক িমসবদনা 

জানাষচ্ছ। 

এ শদসের কৃিকসক জাষতর ষিতা অ র ষদসয় ভালবািসতন। ষতষন ষিসলন গণমানুসির শনতা। ষতষন জানসতন কৃিসকর 

অে বননষতক মুষি িাড়া শিানার বাংলা প্রষতষ্ঠা করা র্াসব না। কৃষি এবং কৃিকসদর উৎিাষহত করার জন্য স্বাধীনতার ির 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ িাসল ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’’ গঠন কসরন।  

১৯৭৫ িাসলর ১৫ আগস্ট জাষতর ষিতা বঙ্গবন্ধুসক িিষরবাসর হতযার ির িবষকছু শেসক বঙ্গবন্ধুর নাম মুসি শেলার 

প্রষিয়া    হয়। এরই অংে ষহসিসব ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’’ শেসক বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ শদওয়া হয়। কৃষি পুরস্কার ষবতরণ 

কার্ বিমও অষনয়ষমত হসয় িসড়।  

আমরা ২১ বির ির িরকার িষরচালনার দাষয়ত্ব ষনসয় ১৯৯৭ িাসল পুনরায় ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’’ পুনগ বঠন 

কষর এবং কৃ       অবদাসনর স্বীকৃষতস্বরূি এ পুরস্কার প্রদাসনর কার্ বিম পুনরায় শু  কষর। িরবতীকাসল ২০০১ িাসল 

ষবএনষি-জামাত িরকার  মতায় এসি আবারও এ তহষবসলর কার্ বিসম     ি কসর, তহষবল শেসক বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ 

শদয়।  

২০০৯ িাসল িরকাসরর দাষয়ত্ব িাওয়ার ির ‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’’ তহষবল আবার পুনগ বঠন কষর। প্রষত 

বির ষনয়ষমতভাসব বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ষবতরসণর কার্ বিম শু  হয়। আজ ২০১৩ িাসলর (১৪১৯ বঙ্গাসের) 

ষবজয়ীসদর মাসে পুরস্কার ষবতরণ করা হসচ্ছ। 

কৃ       ষবসেি অবদান রাখার জন্য র্াঁরা আজ জাষতর ষিতার স্মৃষত ষবজষড়ত এ পুরস্কার অজবন কসরসিন আষম 

তাঁসদর অষভনন্দন জানাষচ্ছ।  

আজসক র্াঁরা এ পুরস্কার শিসলন আষম মসন কষর আিনাসদর দাষয়ত্ব আরও শবসড় শগল। আিনাসদর ক        

আরও ষব   করসত হসব, র্াসত আিনাসদর কাসজর দ্বারা অনুপ্রাষণত হসয় আরও মানুি কৃষি ও কৃিসকর উন্নয়সন এষগসয় 

আসিন। 
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আমরা িরকার িষরচালনার দাষয়ত্ব ষনসয় কৃষির উন্নয়সনর উির ষবসেি গু ত্ব ষদসয়ষি। খাদ্য উৎিাদসন 

আত্মষনভ বরেীলতা অজবন কসর খাদ্য ষনরািত্তাসক ষনষিত করা, আিদকালীন ষনভ বরসর্াগ্য মজুদ গসড় শতালা ও জনগসণর পুষি 

চাষহদা পূরণ করা ষিল আমাসদর ষনব বাচনী অঙ্গীকার।  

এ      রািায়ষনক িার, শিচ, জ্বালাষন শতল এবং কৃষি র্ন্ত্রিাষত িহজলভয করার জন্য কৃষিসত ষবপুল উন্নয়ন 

িহায়তার ব্যবস্থা করা হসয়সি। ষবগত িয় বিসর আমরা শমাট ৪৩ হাজার ২৬৬ শকাটি টাকা উন্নয়ন িহায়তা প্রদান কসরষি। 

খামার র্াষন্ত্রকীকরসণর জন্য ২৫% উন্নয়ন িহায়তা ষদসয় কৃষি র্ন্ত্রিাষত িরবরাহ করা হসচ্ছ।  

কৃিকসদর কৃষি উিকরণ িহায়তা কাি ব প্রদান করা হসয়সি। ১০ টাকা ষদসয় ব্যাংক একাউন্ট শখালার ব্যবস্থা করা 

হসয়সি। 

েসল কৃষি উৎিাদন বৃষদ্ধ িাসচ্ছ। ২০০৮-০৯ অে ববিসর খাদ্যেসস্যর উৎিাদন ষিল ৩৩৩ লাখ শমষিক টন। ২০১৩-১৪ 

অে ববিসর তা ৩৮৩ লাখ ৪৩ হাজার শমষিক টসন উন্নীত হসয়সি।  

এ িমসয় োকিবষজ, েলিহ অন্যান্য েিসলর উৎিাদনও িমাগতভাসব বৃষদ্ধ শিসয়সি। শদে এখন খাদ্য উৎিাদসন 

স্বয়ংিম্পূণ ব। অন্যষদসক দুধ, ষিম, মাি ও মাংি উৎিাদসনর       আমরা অসনক দূর এষগসয়ষি। ষমঠা িাষনর মাি উৎিাদসন 

বাংলাসদসের অবস্থান এখন ষবসের চতুে ব স্থাসন।  

ঐষতহাষিক িমুদ্র ষবজসয়র মাধ্যসম বসঙ্গািিাগসরর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ ব ষকসলাষমটার জলিীমায় আমাসদর 

আইনগত অষধকার প্রষতষষ্ঠত হসয়সি। র্ারেসল অন্যান্য িমুদ্রিম্পদ আহরসণর িাোিাষে নতুন মৎস্য আহরণ   ত্র ষচষিত 

কসর মৎস্য আহরসণর নতুন ষদগ  উসমাষচত হসয়সি।  

জলবায়ু িষরবতবসনর ষবরূি প্রভাব শমাকাষবলা কসর আমাসদর এগুসত হসচ্ছ। আমরা উিকূলীয় অঞ্চল, হাওর, চরাঞ্চল 

ও িাহাসড় কৃষি কার্ বিম শজারদার করার উসদ্যাগ গ্রহণ কসরষি। 

২০০৯ িাল হসত চলষত বিসরর জুন ির্ ব  লবণািতা, জলমগ্নতা, খরা এবং তাি িষহষ্ণু জাতিহ ষবষভন্ন েিসলর 

শমাট ১৮৭টি উচ্চ েলনেীল জাত উদ্ভাবন করা হসয়সি। চরাঞ্চসল ভুট্টা ও িবষজ চাি, িাহাসড় েল চাি, জলাভূষমসত ভািমান 

িবষজ চাি কার্ বিম িম্প্রিারণ করা হসচ্ছ। ভষবষ্যসত আমরা এিব উসদ্যাগ শেসক অসনক শবষে লাভবান হব।  

২০০৯-১০ অে ববির হসত এ ির্ বন্ত িব বসমাট ৬ লাখ ৮৭ হাজার শমষিক টন ষবষভন্ন েিসলর মানিম্পন্ন বীজ উৎিাদন 

করা হসয়সি।  

ভূ-উিষরস্থ িাষন ব্যবহাসরর মাধ্যসম শিচ সুষবধা িম্প্রিারসণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হসয়সি। জষমর উব বরতা রক্ষায় সুিম 

িাসরর ব্যবহার ষনষিত করার কার্ বিম হসচ্ছ। 

িম্প্রষত উজাসনর ঢসল ক্ষষতগ্রস্ত কৃিক এবং দষক্ষণাঞ্চসলর ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক চািীসদর প্রায় ২৪ শকাটি টাকার পুনব বািন 

ও প্রসণাদনা বাবদ বীজ ও িার প্রদান করা হসয়সি। 

ষবগত িয় বিসর কৃষি পুনব বািন ও প্রসণাদনা বাবদ ৪০৫ শকাটি ৯৭ লাখ ৪৭ হাজার টাকার কম বসূষচ বাস্তবায়ন করা 

হসয়সি। কৃষি মন্ত্রণালসয়র অধীন ষবষভন্ন িংস্থার জনবল বৃষদ্ধিহ কৃষি িংষিি অন্যান্য প্রষতষ্ঠানগুসলাসক েষিোলী করা 

হসয়সি।  

কৃষি ষবজ্ঞানীসদর প্রসণাদনা প্রদান ও গসবিণা কার্ বিমসক শজারদার করা হসয়সি। ই-কৃষি প্রবতবসন ষবষভন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হসচ্ছ। কৃষিসত যুসগািসর্াগী প্রকল্প ও কম বসূষচ গ্রহণ করা হসয়সি। েসল খাদ্য উৎিাদসন স্বয়ংিম্পূণ বতা অজবন এবং 

প্রেমবাসরর মত বাংলাসদে শেসক ষবসদসে চাল রপ্তাষন করা িম্ভব হসচ্ছ। 

সুষধবৃন্দ, 

খাদ্য উৎিাদসন আমরা স্বয়ং-িম্পূণ বতা অজবন কসরষি। এটাসক ধসর রাখসত হসব। িাোিাষে িাধারণ মানুসির পুষি 

উন্নয়সনর ষদসক নজর ষদসত হসব। ভাসতর শচসয় োক-িষি, েলমূসল শবষে িষরমাণ পুষি উিদান োসক। এজন্য পুষিিমৃদ্ধ েিল 

উৎিাদসনর ষদসক আমাসদর দৃষি ষদসত হসব। মানুসির খাদ্যাভযাি িষরবতবসনর উসদ্যাগ ষনসত হসব। 

বিতবাষড়, কলকারখানা স্থািন, নদী ভাঙন ইতযাষদ কারসণ আমাসদর আবাষদ জষমর িষরমাণ ষদনষদন কসম আিসি। 

কম জষমসত অষধক েিল উৎিাদসনর শকৌেল উদ্ভাবন করসত হসব।  
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তসব তা হসত হসব শটকিই। আমাসদর কৃিসকরা র্াসত শকানভাসবই ক্ষষতগ্রস্ত না হন। আমাসদর েিল উৎিাদন 

অসনকটা জীবাষ্ম জালাষনর উির ষনভ বরেীল। জষমসত শর্ ইউষরয়া িার ব্যবহার করা হসচ্ছ, তা প্রাকৃষতক গ্যাি শেসক ততষর 

হসচ্ছ। শিসচর জন্য ষবদুযৎ উৎিাদসন গ্যাি ব্যবহৃত হয়।  

আমাসদর শিচ দক্ষতা মাত্র ৩৪ ভাগ। অে বাৎ শিসচর জন্য শর্ িষরমাণ িাষন উসত্তালন করা হয় তার ৬৬ ভাগ অিচয় 

হয়। এ দক্ষতা বাড়াসত িারসল একষদসক উৎিাদন খরচ কমসব, অন্যষদসক শিসচর িাষনর িাশ্রয় হসব। 

শতমষনভাসব চািীরা প্রায় িময়ই প্রসয়াজসনর অষতষরি িার ও কীটনােক ব্যবহার কসর োসকন। এখন িময় এসিসি 

মাটি িরীক্ষা কসর ষনষদ বি িষরমাণ িার বা কীটনােক ব্যবহাসরর। এজন্য মাটি িরীক্ষার প্রসয়াজনীয় র্ন্ত্রিাষত মাঠ ির্ বাসয় ষনসয় 

শর্সত হসব। তজব িদ্ধষতসত চািাবাসদ চািীসদর উদ্বুদ্ধ করসত হসব।  

েিসলর ন্যায্যমূল্য ষনষিত করসত হসব। চািীসদর িঠিক দাম ষনষিত করার জন্য িরকার ধান-চাল িংগ্রহ কসর 

োসক। ষকন্তু অন্যান্য েিসলর শবলায় এটা এখনও িম্ভব হয়ষন। েসল অসনক িময় কৃিক প্রসয়াজসনর অষতষরি েিল উৎিাদন 

কসর শলাকিাসনর িম্মুখীন হন। এ ধরসণর িষরষস্থষত র্াসত ততষর না হয়, শিজন্য আসগ শেসকই চাষহদা ষনরূিন কসর শকাোয় 

কী িষরমাণ েিসলর চাি করসত হসব, তা ঠিক কসর ষদসত হসব। তাহসল চািীরা শর্মন ক্ষষতর মুসখামুষখ হসবন না, শতমষন 

শভািারা িঠিক দাসম িণ্য ষকনসত িারসবন। 

সুষধবৃন্দ, 

অসনক গসবিসকর কাসিই বাংলাসদসের অভাবনীয় উন্নয়ন আজ ষবস্মসয়র ষবিয়। আে ব-িামাষজক উন্নয়সনর ষবষভন্ন 

সূচসক আমরা আমাসদর প্রষতসবেীসদর শচসয় অসনক এষগসয় শগষি। এটা িম্ভব হসয়সি আমাসদর িরকাসরর জনবান্ধব নীষত এবং 

এসদসের মানুসির ঐকাষন্তক প্রসচিার েসল।  

শকবল কৃষিসক্ষসত্র নয়, ষেক্ষা, স্বাস্থয, নারী উন্নয়ন, শর্াগাসর্াগ, শদসে ষবসদসে কম বিংস্থান, নাগষরক সুষবধা বৃষদ্ধ, জষঙ্গ 

দমন, ষিষজটাল বাংলাসদে গড়ািহ ষবষভন্ন শক্ষসত্র আমাসদর িরকার দৃিান্তমূলক উন্নয়ন িাধন কসরসি।  

গত ৬ বিসর আমরা িরকাষর-শবিরকাষর ষমষলসয় এক শকাটি মানুসির কম বিংস্থাসনর ব্যবস্থা কসরষি। ষবেমন্দা 

িসেও ষবগত বিসর আমরা ৬ ভাসগর উির প্রবৃষদ্ধ অজবন করসত িক্ষম হসয়ষি। 

আমরা এ উন্নয়সনর ধারা অব্যাহত রাখসত চাই। আমরা যুদ্ধ কসর মাতৃভূষমর স্বাধীনতা এসনষি। আমরা বীসরর জাষত। 

জাষতর ষিতার স্বপ্ন ষিল একটি ক্ষুধা ও দাষরদ্রযমুি শিানার বাংলা প্রষতষ্ঠার। 

২০২১ িাসলর আসগই আমরা বাংলাসদেসক ক্ষুধা ও দাষরদ্রযমুি মধ্যম আসয়র এবং ২০৪১ িাসলর মসধ্য উন্নত িমৃদ্ধ 

শদে ষহসিসব িষরণত কসর জাষতর ষিতার শিই স্বপ্ন পূরণ করব, ইনোআল্লাহ। আসুন শি লক্ষয অজবসন আমরা ঐকযবদ্ধভাসব 

কাজ কষর। িবাইসক ধন্যবাদ।  

 

শখাদা হাসেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাসদে ষচরজীবী শহাক। 

... 


