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ডিসডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম
সেোডনত সভোপডত,
সহকমীবৃন্দ,
ডিপ্লোমো কৃডিডিদ ইনডিটিউেপ্নর সদস্যবৃন্দ।
আসসোলোমু আলোইকুম।
ডিপ্লোমো কৃডিডিদ ইনডিটিউেন, িোাংলোপ্দে আপ্য়োডজত ডিপ্লোমো কৃডিডিদ মহোসপ্েলন-২০১৭ -এর উপ্বোধন
অনুষ্ঠোপ্ন সিোইপ্ক শুপ্ভচ্ছো জোনোডচ্ছ।
শ্রদ্ধো জোনোডচ্ছ সি বকোপ্লর সি বপ্শ্রষ্ঠ িোঙোডল জোডতর ডপতো িঙ্গিন্ধু শেখ মুডজবুর রহমোনপ্ক। স্মরণ করডি জোতীয় চোর
শনতোপ্ক। শ্রদ্ধো জোনোডচ্ছ মুডিযুপ্দ্ধর ৩০ লোখ েডহদ এিাং ২-লোখ ডনর্ বোডতত মোপ্িোনপ্ক। যুদ্ধোহত মুডিপ্র্োদ্ধো এিাং েডহদ
পডরিোপ্রর সদস্যপ্দর প্রডত সমপ্িদনো জোনোডচ্ছ।
িঙ্গিন্ধুর আজীিন লোডলত স্বপ্ন ডিল শদপ্ের গরীি-দুঃখী ও শেোডিত-িডিত শমহনডত মোনুপ্ির মুপ্খ হোডস ফুটিপ্য়
স্বপ্প্নর শসোনোর িোাংলো গপ্ে শতোলো। শদে স্বোধীন হওয়োর অপ্নক পূপ্ি ব ১৯৫৪ সোপ্ল তৎকোলীন যুিফ্রন্ট সরকোপ্রর মন্ত্রীসভোয়
কৃডিমন্ত্রী ডহপ্সপ্ি দোডয়ত্ব পোলন কপ্রডিপ্লন িঙ্গিন্ধু। ডতডন তখনই উপলডি কপ্রডিপ্লন কৃডি ও কৃিপ্কর উন্নয়ন িোেো শসোনোর
িোাংলো গপ্ে শতোলো সম্ভি নয়।
১৯৭২ সোপ্ল সরকোর পডরচোলনোর দোডয়ত্ব গ্রহপ্ণর পর যুদ্ধডিধ্বস্ত িোাংলোপ্দপ্ে তৎকোলীন সোপ্ে সোত শকোটি মোনুপ্ির
খোদ্য চোডহদো শমটোপ্নোই ডিল তাঁর প্রথম ও প্রধোন ডচন্তো। ডতডন শদপ্ের কৃডি ও কৃিকপ্কর উন্নয়প্নর জন্য ডিডভন্ন যুগোন্তকোরী
ডসদ্ধোন্ত গ্রহণ ও িোস্তিোয়ন শুরু কপ্রন।
ব
তৎকোলীন পোডকস্তোন সরকোপ্রর আমপ্ল কৃিপ্কর ডিরুপ্দ্ধ দোপ্য়র করো শদে লক্ষোডধক সোটিডিপ্কট
মোমলো ডতডন
প্রতযোহোপ্রর ডনপ্দ বে শদন। ২৫-ডিঘো পর্ বন্ত কৃডি জডমর খোজনো মওকুি কপ্রন। ক্ষুদ্র ও ভূডমহীন কৃিকপ্দর মপ্ে খোস জডম
ডিতরণ কপ্রন। সোর, িীজ, কীটনোেকসহ সকল কৃডি উপকরণ কৃিকপ্দর মপ্ে প্রোয় ডিনোল্প্ব ডিতরণ কপ্রন।
ডতডন ডিএডিডস প্রডতষ্ঠো ও েডিেোলী কপ্রন। ডিনোল্প্ব ৩৬ হোজোর গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থোপন কপ্র শসচ
ব্যিস্থোর উন্নয়ন কপ্রন। কৃিপ্কর উৎপোডদত িসপ্লর ন্যোয্যল্ব ডনডিত করোর ডনপ্দ বে শদন। ১৯৭২ সোপ্ল িোাংলোপ্দে পরমোণু
কৃডি গপ্িিণো ইনডিটিউট স্থোপন কপ্রন। ১৯৭৩ সোপ্ল ঈশ্বরদীপ্ত ইক্ষু গপ্িিণো প্রডতষ্ঠোন স্থোপন কপ্রন। ডতডন িোাংলোপ্দে ধোন
গপ্িিণো প্রডতষ্ঠোন, কৃডি গপ্িিণো কোউডিল, উদ্যোন উন্নয়ন শিোি ব, িীজ প্রতযয়ন এপ্জিী প্রডতষ্ঠো কপ্রন। কৃিকপ্দর মপ্ে সহজ
েপ্তব ঋণ শদওয়োর জন্য িোাংলোপ্দে কৃডি ব্যোাংক প্রডতষ্ঠো কপ্রন। কৃডি কোপ্জ উৎসোডহত করোর লপ্ক্ষয ডতডন রোষ্ট্রপডত কৃডি পদক
প্রিতবন কপ্রন।
িোাংলোপ্দপ্ের কৃডি ও কৃিকপ্কর ভোপ্যোন্নয়প্ন ডিডভন্ন পদপ্ক্ষপ গ্রহপ্ণর িপ্ল শদপ্ের মোনুি সুিল শপপ্ত শুরু কপ্র।
ডকন্তু শদেী ডিপ্দেী কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সোপ্লর ১৫ই আগি তাঁপ্ক সপডরিোপ্র ডনমবমভোপ্ি হতযো কপ্র। শথপ্ম র্োয় কৃডি ও
কৃিপ্কর উন্নয়প্নর অগ্রর্োত্রো।
১৯৭৫-পরিতী সরকোরগুপ্লোর কৃডি ও কৃিপ্কর উন্নয়প্ন শকোন কোর্ বক্রম গ্রহণ কপ্রডন। শদেপ্ক খোপ্দ্য স্বয়াংসম্পূণ ব
করো হপ্ল ডিপ্দেী সোহোয্য আসপ্ি নো- এ অজুহোপ্ত কৃডি ও কৃিকপ্ক অিজ্ঞো কপ্র উৎপোদনপ্ক স্থডির কপ্র শদওয়ো হয়।
উত্তরিপ্ঙ্গর মোনুি খোদ্য ও ডচডকৎসোর অভোপ্ি মঙ্গোর কিপ্ল পপ্ে।
শদপ্ের রোষ্ট্রীয়করণকৃত পোটকলগুপ্লো িন্ধ কপ্র শদয়। অপ্নক পোটকল পোডনর দপ্র ডিডক্র কপ্র শদয়। সোরসহ সকল
কৃডি উপকরপ্ণর দোম বৃডদ্ধ করো হয়। িোাংলোপ্দে খোদ্য ঘোটডতর শদপ্ে পডরণত হয়।

আপনোপ্দর মপ্ন আপ্ি সোপ্রর জন্য ডিএনডপ সরকোর ১৯৯৫ সোপ্ল ১৮জন কৃিকপ্ক গুডল কপ্র হতযো কপ্রডিল। ২০০৬
সোপ্ল চাঁপোইনিোিগপ্ের কোনসোপ্ট ডিদযপ্তর দোিীপ্ত আপ্ন্দোলনরত ২৪ কৃিকপ্ক গুডল কপ্র হতযো কপ্র ডিএনডপ-জোমোত শজোট
সরকোর।
১৯৯৬ সোপ্ল আওয়োমী লীগ সরকোর পডরচোলনোর দোডয়ত্ব পোয়। শদেপ্ক খোপ্দ্য স্বয়াংসম্পূণ ব করোর লপ্ক্ষয
তোৎক্ষডণকভোপ্ি ডিডভন্ন কমবসূডচ গ্রহণ কডর আমরো।
সকল কৃডি উপকরণ অডতদ্রুত কৃিকপ্দর হোপ্ত শপ ৌঁিোপ্নোর ব্যিস্থো করো হয়। সোরসহ সকল উপকরণ কৃিপ্কর ক্রয়
ক্ষমতোর মপ্ে ডনপ্য় আসো হয়। কৃডিপ্ত ভর্তডব কর পডরমোণ বৃডদ্ধ করো হয়। কৃডি কোডরগডর শূন্যপপ্দ শলোক ডনপ্য়োপ্গর ব্যিস্থো করো
হয়। খোদ্য উৎপোদন বৃডদ্ধ শপপ্য় প্রোয় ৩ শকোটি টপ্ন শপ ৌঁপ্ি। শদে খোপ্দ্য স্বয়াংসম্পূণ বতো অজবন কপ্র।
২০০১ সোপ্ল ডিএনডপ-জোমোত শজোট ক্ষমতোয় এপ্ল কৃডি উৎপোদপ্ন আিোর স্থডিরতো শনপ্ম আপ্স। সোপ্রর ল্ব
ঊধ্ববগডত, কৃডি উপকরপ্ণর দষ্প্রোপ্যতো, অডনয়ম, অনোচোর ও শস্বচ্ছোচোডরতোর কোরপ্ণ আিোর খোদ্য ঘোটডতর শদপ্ে পডরণত হয়।
২০০৯ সোপ্ল আওয়োমী লীগ পুনরোয় ক্ষমতোয় এপ্ল শদেপ্ক খোপ্দ্য স্বয়াংসম্পূণ ব করোর মহোপডরকল্পনো প্রণয়ন কপ্র।
কৃডিপ্ত ভর্তডব ক, সকলপ্রকোর সোপ্রর ল্ব কমোপ্নো, িীজ ও শসচ ব্যিস্থোপনো, গপ্িিণো, প্রপ্ণোদনো, মৃতপ্রোয় ডিএডিডস-শক
েডিেোলী করপ্ণর মোেপ্ম কৃডি উন্নয়প্নর গডতপ্ক ত্বরোডিত করো হপ্য়প্ি।
২০০৯ সোপ্ল এ সরকোপ্রর ক্ষমতো গ্রহপ্ণর সময় টিএসডপ সোপ্রর ল্ব ডিল শকডজ প্রডত ৮০ টোকো র্ো কপ্ম ২২ টোকোয়
ডনধ বোরণ করো হয়। এমওডপ সোর প্রডত শকডজ ৭০ টোকোর স্থপ্ল ১৫ টোকো, ডিএডপ সোর প্রডত শকডজ ৯০ টোকোর স্থপ্ল ২৭ টোকোয়
ডনধ বোরণ করো হপ্য়প্ি।
এভোপ্ি ডিপুল পডরমোণ ভর্তডব ক প্রদোন কপ্র সোর, িীজ, কীটনোেকসহ সকল কৃডি উপকরণ কৃিকপ্কর হোপ্ত শপ ৌঁিোপ্নোর
ব্যিস্থো করো হয়।
আজ সোপ্রর শপিপ্ন কৃিকপ্ক শদ েোপ্ত হয় নো। কৃিপ্কর র্োিতীয় উপকরণ প্রোডি সহজ করোর জন্য ২শকোটি ৮লোখ
১৩হোজোর ৪৭৭ জন কৃিকপ্ক কৃডি উপকরণ কোি ব প্রদোন করো হপ্য়প্ি। মোত্র ১০ টোকোর ডিডনমপ্য় ১শকোটি ১লোখ ১৯ হোজোর ৫৪৮
জন কৃিপ্কর ব্যোাংক একোউন্ট শখোলো হপ্য়প্ি।
কৃিপ্কর িসল উৎপোদন খরচ কমোপ্নোর লপ্ক্ষয আমরো ক্ষমতোয় আসোর পর জোনুয়োডর ২০০৯ শথপ্ক জুন ২০১৩ পর্ বন্ত
কৃিপ্কর মপ্ে প্রোয় ৪১ হোজোর শকোটি টোকো ভুতবডক প্রদোন করো হপ্য়প্ি।
মোপ্ে ময়দোপ্ন কমবরত ডিপ্লোমো কৃডিডিদ তথো উপ-সহকোরী কৃডি কমবকতবো ও সমমোন পদধোরীপ্দর আন্তডরক প্রপ্চষ্টোয়
এ সকল কমবকোন্ড িোস্তিোয়ন সম্ভি হপ্য়প্ি।
িতবমোন সরকোর দোডয়ত্ব শনওয়োর পর িোাংলোপ্দে কৃডি উন্নয়ন কপ্পবোপ্রেন (ডিএডিডস) এর িীজ সাংরক্ষণ ও সরিরোহ
ক্ষমতো বৃডদ্ধ কপ্র ১লোখ ৭০ হোজোর ২৮২ শমডিক টপ্ন উন্নীত করো হপ্য়প্ি। তোিোেো কৃডি সম্প্রসোরণ অডধদিপ্রর মোেপ্ম কৃিক
পর্ বোপ্য় উচ্চিলনেীল উন্নতজোপ্তর িীজ উৎপোদন কোর্ বক্রম চলমোন রপ্য়প্ি।
পডরিতবনেীল জলিোয়ু প্রডতকূলতোর সোপ্থ খোপ খোওয়োর উপপ্র্োগী ডিডভন্ন িসপ্লর জোত উদ্ভোিপ্নর প্রডত আমরো
গুরুত্বোপ্রোপ কপ্রডি। এ পর্ বন্ত ডিডভন্ন িসপ্লর ১৪৫টি নর্তন জোত উদ্ভোিন করো হপ্য়প্ি।
শদপ্ের চোি ব্যিস্থো আধুডনকোয়প্নর মোেপ্ম িলন বৃডদ্ধ ও উৎপোদন ব্যয় হ্রোস ও কৃডি শ্রডমপ্কর অভোি শমটোপ্নোর জন্য
কৃডি র্োডন্ত্রকীকরণ প্রকল্প হোপ্ত শনওয়ো হপ্য়প্ি। এ প্রকপ্ল্প ১৬৩ শকোটি ৪১ লোখ টোকো ভর্তডব ক প্রদোন করো হপ্চ্ছ। ২৫% কম ল্প্ব
৩৮ হোজোর ৩২৪টি ডিডভন্ন আধুডনক কৃডি র্ন্ত্রপোডত কৃিপ্কর মোপ্ে সরিরোহ করো হপ্য়প্ি।
দোডরদ্র ডিপ্মোচপ্ন িোাংলোপ্দে আজ সোরোডিপ্শ্বর কোপ্ি শরোল মপ্িল ডহপ্সপ্ি স্বীকৃত। আমরো গ্রোমীণ জনপ্গোষ্ঠীর ভোয
উন্নয়প্ন ডিডভন্ন কমবসূডচ িোস্তিোয়ন করডি। প্রোয় ৬ লক্ষোডধক নোরীপ্ক িসল উৎপোদন প্রযুডি, িসপ্লর িোলোই ব্যিস্থোপনো,
সাংরক্ষণ, সাংগ্রহ উত্তর ব্যিস্থোপনো এিাং ডিপণন ডিিপ্য় প্রডেক্ষণ শদওয়ো হপ্য়প্ি।
িতবমোন সরকোর ‘‘একটি িোেী, একটি খোমোর প্রকল্প’’ গ্রহপ্ণর মোেপ্ম কৃিপ্কর খোদ্য ও পুডষ্ট সুরক্ষো এিাং আথ বসোমোডজক উন্নয়প্ন বিলডিক পডরিতবন সোধন কপ্র চপ্লপ্ি।
দডক্ষণোিপ্ল উপকূলীয় মোনুপ্ির কৃডি উন্নয়প্নর জন্য ৫৭ হোজোর ৬৮শকোটি টোকো ব্যপ্য় িতবমোন সরকোর এক
মহোপডরকল্পনো হোপ্ত ডনপ্য়প্ি। এ প্রকল্প িোস্তিোডয়ত হপ্ল দডক্ষণোিপ্ল ১৪টি শজলোর মোনুপ্ির িসল, মৎস্য ও প্রোণী স্পদদ
উন্নয়প্নর ডিপুল সিলতো লোভ করপ্ি।

িতবমোন সরকোর কৃডিপ্ক আধুডনক করপ্ণর লপ্ক্ষয ই-কৃডি িো ডিডজটোল কৃডি ব্যিস্থো প্রিতবন কপ্রপ্ি।
শদপ্ে আজ খোদ্য উৎপোদন বৃডদ্ধ শপপ্য় দাঁডেপ্য়প্ি প্রোয় ৪ শকোটি শমডিক টন। আমরো খোপ্দ্য স্বয়াংসম্পূণ বতো অজবন
কপ্রডি। ডিপ্দপ্েও খোদ্য রিোডন হপ্চ্ছ।
দোনোদোর খোদ্য েস্য উৎপোদপ্ন স্বয়াংসম্পূণ বতো অজবন করপ্লও িোল, শতল, মসলো উৎপোদপ্ন এখনও আমরো চোডহদো
পূরণ করপ্ত পোডরডন। এ ব্যোপোপ্র স্বয়াংসম্পূণ বতো অজবপ্ন কৃডি কমবকতবোপ্দর অগ্রণী ভূডমকো পোলন করপ্ত হপ্ি।
ডিপ্লোমো কৃডিডিদগণ মোপ্ে সরোসোডর কৃিপ্কর পোপ্ে শথপ্ক অক্লোন্ত শচষ্টো কপ্র চপ্লপ্িন। আপনোরো কৃডি উৎপোদপ্ন
সেুখ সোডরর বসডনক।
১৯৯৬-২০০১ শময়োপ্দ আমরো ডিপ্লোমো কৃডিডিদ উপ-সহকোরী কৃডি কমবকতবো ও সমমোপ্নর পদধোরীপ্দর তৎকোলীন
শিতনপ্েল ১৪ নম্বর শগ্রি শথপ্ক ১১ নম্বর শগ্রপ্ি উন্নীত কপ্র ডদপ্য়ডিলোম।
আপনোরো শর্ সি শপেোগত দোিী-দোওয়ো র্তপ্ল ধপ্রপ্িন শসগুপ্লো সমোধোপ্নর জন্য কৃডি মন্ত্রণোলয় এিাং সাংডিষ্ট
ডিভোগপ্ক ডনপ্দ বে ডদডচ্ছ।
আমোপ্দর লক্ষয ২০২১ সোপ্লর মপ্ে একটি দোডরদ্রযমুি, ক্ষুধোমুি মেম-আপ্য়র িোাংলোপ্দে গপ্ে শতোলো। খোদ্য
ডনরোপত্তো ডনডিত নো হপ্ল অন্যোন্য শক্ষপ্ত্র উন্নয়ন করো সম্ভি নো। কোপ্জই কৃডি ডিভোপ্গর কমীপ্দর দোডয়ত্ব অপডরসীম। আসুন,
আমরো সকপ্ল ডমপ্ল িঙ্গিন্ধুর শসোনোর িোাংলোপ্দে গপ্ে র্তডল।
শখোদো হোপ্িজ।
জয় িোাংলো, জয় িঙ্গিন্ধু
িোাংলোপ্দে ডচরজীিী শহোক।
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