
বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

      

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাষিনা 

ওিমানী স্মৃষত ষমলনায়তন, ঢাকা, রষববার, ১ শ্রাবণ ১৪২৩, ১৬ জুলাই ২০১৭ 

                          

 

িম্মাষনত িভাপষত,  

িহকমীবৃন্দ, 

পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাই ও শবাদ্নরা। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ ষবতরণ অনুষ্ঠাদ্ন উপষিত িবাইদ্ক আন্তষরক শুদ্ভচ্ছা জানাষচ্ছ।  

গভীর শ্রদ্ধা জানাষচ্ছ িব বকাদ্লর িব বদ্শ্রষ্ঠ বাঙাষল, জাষতর ষপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুষজবুর রহমানদ্ক, ষিষন শিানার বাাংলা 

গড়ার স্বপ্ন শেদ্খষিদ্লন। 

জাষতর ষপতা কৃিক, শ্রষমকিহ শমহনষত মানুদ্ির পরম বন্ধু ষিদ্লন। ষতষন উপলষি কদ্রষিদ্লন কৃষিদ্ক বাে ষেদ্য় 

শেদ্ের উন্নয়ন িম্ভব নয়। এজন্য ষতষন িবুজ ষবপ্লদ্বর ডাক ষেদ্য়ষিদ্লন। স্বাধীনতার পর শেদ্ে িম্পদ্ের িীমাবদ্ধতা িদ্েও 

কৃষি উৎপােন বৃষদ্ধর জন্য ষতষন স্বল্পমূদ্ে কৃষি উপকরণ ষবতরণ এবাং শিচ সুষবধা িম্প্রিারদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ কদ্রষিদ্লন।  

বঙ্গবন্ধু বাাংলাদ্েে কৃষি গদ্বিণা কাউষিল, ষবএষডষি, উযান উন্নয়ন শবাড বিহ অদ্নক নতুন নতুন কৃষিষভষিক 

প্রষতষ্ঠান গদ্ড় তুদ্লষিদ্লন। কৃষিষবেদ্ের প্রথম শশ্রষণর মি বাো ষেদ্য়ষিদ্লন। কৃষি উৎপােদ্নর িদ্ঙ্গ িাংষিষ্টদ্ের উৎিাষহত 

করদ্ত ষতষন ১৯৭৩ িাদ্ল ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’ গঠন কদ্রন।  

১৯৭৫ িাদ্ল ঘাতকদ্ের হাদ্ত জাষতর ষপতা িপষরবাদ্র ষনহত হওয়ার পর ক্ষমতািীনরা জাষতর ষপতা প্রবষতবত 

‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল’ বন্ধ কদ্র শেয়। ২০০৯ িাদ্ল িরকার পষরচালনার োষয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা তা পুনঃপ্রবতবন কষর। 

এ পুরস্কার প্রোনদ্ক প্রাষতষ্ঠাষনক রূপ ষেদ্ত ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি।  

সুধী, 

১৯৯৬ িাদ্ল প্রথম িরকার গঠদ্নর পর আমরা কৃষি উৎপােন ব্যবিাদ্ক আধুষনক এবাং সুিাংগঠিত করার উপর 

ষবদ্েি গুরুত্বাদ্রাপ কষর। ফদ্ল মাত্র ৪ বিদ্রর মদ্ে বাাংলাদ্েে খাদ্য স্বয়াংিম্পূণ বতা অজবন কদ্র।  

শি বাাংলাদ্েেদ্ক আমরা ২০০১ িাদ্ল খাদ্য-স্বয়াংিম্পূণ ব শরদ্খ োষয়ত্ব হস্তান্তর কষর, ২ বিদ্রর মদ্েই শি বাাংলাদ্েে 

আবার খায-ঘাটষতর শেদ্ে পষরণত হয়।  

আমরা ২০০৯ িাদ্ল ষবতীয় শময়াদ্ে োষয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর মন্ত্রীিভার প্রথম ববঠদ্কই িার ষবতরণ ব্যবিা পুনগ বঠদ্নর 

উদ্যাগ গ্রহণ কষর। ৩ েফা িাদ্রর োম হ্রাি করা হয়।  

২০০৫-০৬ অথ ববিদ্র খাযেদ্ের উৎপােন ষিল ২ শকাটি ৮০ লাখ শমষট্রক টন। ২০১৫-১৬ অথ ববিদ্র তা ৩ শকাটি ৮৮ 

লাখ শমষট্রক টদ্ন উন্নীত হদ্য়দ্ি। আজ আমরা আবার খাদ্য স্বয়াংিম্পূণ বতা অজবন কদ্রষি।  

ষবগত ৮ বিদ্র কৃষিখাদ্ত ভতুবষক বাবে শমাট ৫৭ হাজার ৫ েত ৪৮ শকাটি ৬০ লাখ টাকা িহায়তা প্রোন করা 

হদ্য়দ্ি। কৃিদ্কর মদ্ে ষবনামূদ্ে বা স্বল্পমূদ্ে কৃষি উপকরণ ষবতরদ্ণর জন্য ষবগত িাত বিদ্র প্রদ্ণােনা ও কৃষি পুনব বািন 

কম বসূষচ ষহদ্িদ্ব ৫১৪ শকাটি ২০ লাখ টাকা িহায়তা প্রোন করা হয়।  

আমরা কৃিকদ্ের কৃষি উপকরণ িহায়তা কাড ব চালু কষর। ১০ টাকায় কৃিদ্কর ব্যাাংক অযাকাউন্ট খুদ্ল িরকাষর 

িহায়তা প্রোদ্ন ব্যাপক িাফে অজবন কষর।  

আমরা খামার িাষন্ত্রকীকরদ্ণর জন্য ৩০% ভতুবষক ষেদ্য় কৃষি িন্ত্রপাষত িরবরাহ শুরু কষর। বতবমাদ্ন এ ভতুবষক ৫০%-

এ উন্নীত করা হদ্য়দ্ি এবাং হাওড় এলাকার জন্য তা ৭০% করা হদ্য়দ্ি। ডাল, শতল, মিলা ও ভুট্টািহ ২৪টি ফিল উৎপােদ্ন 

ভতুবষকর আওতায় ৪% সুদ্ে ষবদ্েি কৃষিঋণ চালু করা হদ্য়দ্ি। 



 

আমরা িমষিত বালাই ব্যবিাপনা কাি বক্রদ্মর উপর গুরুত্বাদ্রাপ কদ্রষি। কীটনােদ্কর ব্যবহারদ্ক কষমদ্য় ষনদ্য় 

আনষি। মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপদ্িাগী ফিল ষনব বাচন এবাং উৎপােন বৃষদ্ধর জন্য ‘ক্রপ শজাষনাং ম্যাপ’ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। 

েে ষনষবড়তা বৃষদ্ধ কদ্র ২-৩ ফিদ্লর পষরবদ্তব বিদ্র শক্ষত্রষবদ্েি িদ্ব বাচ্চ ৪ ফিল উৎপােন িম্ভব হদ্য়দ্ি।  

এ িকল পষরবতবন সূচনা করদ্ত িারা কম বদ্ক্ষদ্ত্র ষনদ্য়াষজত শথদ্ক ষনরলি পষরশ্রম করদ্িন শিই কৃষি ষবজ্ঞানী, 

কৃষিষবে ও মাঠকমীদ্ের প্রাষতষ্ঠাষনক িক্ষমতা বৃষদ্ধদ্তও আমরা কাজ করষি।  

ষবষিএি কৃষি কযাডাদ্রর ১ হাজার ১৬৪টি পেসৃষষ্টিহ কৃষি িম্প্রিারণ অষধেপ্তরদ্ক েষিোলী করা হদ্য়দ্ি। 

বাাংলাদ্েে ফষলত পুষষ্ট গদ্বিণা ও প্রষেক্ষণ ইনষস্টটিউদ্টর ২৫৭টি পে সৃষষ্টিহ প্রধান কাি বালয় ও ৭টি আঞ্চষলক কাি বালয় 

ষনম বাদ্ণর কাজ চলমান রদ্য়দ্ি। এ িাড়া বাাংলাদ্েে কৃষি গদ্বিণা ইনষস্টটিউট আইন-২০১৭, বাাংলাদ্েে পরমাণু কৃষি গদ্বিণা 

ইনষস্টটিউট (ষবনা) আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। 

বাাংলাদ্েে কৃষি গদ্বিণা ইনষস্টটিউট ষবগত ৮ বিদ্র ষবষভন্ন ফিদ্লর ১৭০টি উচ্চ ফলনেীল জাত ও ১৫০টি উন্নত 

ফিল ব্যবিাপনা প্রযুষি উদ্ভাবন কদ্রদ্ি। বীজ প্রযুষি প্রদ্য়াগ কদ্র ৪টি ষবটি শবগুদ্নর জাত উদ্ভাবন কদ্রদ্ি। বাাংলাদ্েে ধান 

গদ্বিণা ইনষস্টটিউট ষবগত ৮ বিদ্র ৩১টি উচ্চ ফলনেীল জাত ও হাইষিড জাত উদ্ভাবন কদ্রদ্ি। এিাড়া, বাাংলাদ্েে পরমাণু 

কৃষি গদ্বিণা ইনষস্টটিউট ৯টি ফিদ্লর ৪৮টি উচ্চ ফলনেীল জাত উদ্ভাবন কদ্রদ্ি। আমাদ্ের কৃষি ষবজ্ঞানীগণ ষবষভন্ন েদ্ের 

প্রষতকূল আবহাওয়া ও পষরদ্বে প্রষতদ্রাধ িক্ষম জাত উদ্ভাবন করদ্িন। চরাঞ্চদ্ল ভুট্টা ও িবষজ চাি, পাহাদ্ড় ফল চাি, 

জলাভূষমদ্ত ভািমান িবষজ চাি কাি বক্রম িম্প্রিারণ করা হদ্চ্ছ। বীজ উৎপােন ও িরবরাহ অব্যাহত শরদ্খ কৃষিজ উৎপােদ্ন 

ষবএষডষি অনন্য ভূষমকা রাখদ্ি। 

আমাদ্ের িরকার কৃষিদ্ক জীষবকা ষনব বাদ্হর স্তর শথদ্ক লাভজনক ও বাষণষজযক শপোয় উন্নীত করার মােদ্ম োষরদ্র্য 

ষবদ্মাচনিহ গ্রামীণ অথ বনীষত উন্নয়দ্ন বহুমাষত্রক পেদ্ক্ষপ গ্রহণ কদ্রদ্ি।  

গ্রামীণ মানুদ্ির প্রকৃত আয় অদ্নক বৃষদ্ধ শপদ্য়দ্ি। খায উৎপােদ্ন স্বয়াংিম্পূণ বতা অজবদ্নর পাোপাষে অন্যান্য েদ্ের 

বহুমুখীকরণ ও বাষণষজযকীকরণ অজবদ্ন অগ্রগষত িাষধত হদ্য়দ্ি।  

জনগদ্ণর পুষষ্টমান বৃষদ্ধর জন্য খাযাভযাদ্ি পষরবতবন আিদ্ত হদ্ব। এজন্য কৃষি পণ্য উৎপােদ্নর বহুমুখী করার 

কাি বক্রম গ্রহণ করদ্ত হদ্ব। শুধু ধান-গম নয়, অন্যান্য ফিল ষবদ্েি কদ্র ষিঁয়াজ-রসুন, ডাল ও মিলা জাতীয় ফিদ্লর 

উৎপােন বৃষদ্ধর ষেদ্ক নজর ষেদ্ত হদ্ব।  

বজবিার ব্যবহার কদ্র মাটির ঊব বরতা রক্ষার জন্য আমরা কৃিকদ্ের উবুদ্ধ করষি। জষমর উব বরতা রক্ষায় রািায়ষনক 

িাদ্রর সুিম ব্যবহার ষনষিত করার পাোপাষে বজব িার ব্যবহাদ্র জনগণদ্ক উৎিাষহত করা হদ্চ্ছ। এ জন্য জাতীয় বজব 

কৃষিনীষত ২০১৬ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। 

ই-কৃষি প্রবতবদ্ন নানাষবধ ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্চ্ছ। কৃিক এখন শমাবাইল অযাপদ্ির মােদ্ম কৃষি তথ্য শিবা পাদ্চ্ছ। এ 

িাড়া ইউষনয়ন ষডষজটাল শকন্দ্র ও কৃষি তথ্য ও শিাগাদ্িাগ শকদ্ন্দ্রর মােদ্ম কৃিকগণ ই-তথ্য শিবা পাদ্চ্ছ।  

                                                      ।             ৩৪     ৬০             

ট               ৭২     ৭৫             ট       ।                    ২৩     ৩০       ট           

           ৬১     ৫২       ট ।                   ৭০০      ৩৮               ১       ১     ৯২        

          । 

                                                           ৪                        

        ৫                 ।                               ট               ‘              

                                        । 

উপষিত সুষধবৃন্দ, 

শুধু োনাোর ফিলই নয়- আলু, িবষজ ও ফল উৎপােদ্নও বাাংলাদ্েে উদ্েখদ্িাগ্য িাফে অজবন কদ্রদ্ি। আলু 

উৎপােদ্ন আমরা আজ পৃষথবীর ৭ম িাদ্ন রদ্য়ষি। উবৃি আলু রপ্তাষন ও ষেল্পখাদ্ত ব্যবহাদ্র আমরা ২০% হাদ্র নগে িহায়তা 

প্রোন করষি। িবষজ উৎপােদ্ন আজ আমরা ষবদ্ের ৩য় িাদ্ন আষি। িবষজ রপ্তাষনদ্ত গত কদ্য়ক বিদ্র উদ্েখদ্িাগ্য িাফে 

অষজবত হদ্য়দ্ি। 

শেদ্ে এখন স্ট্রদ্বষর, ড্রাগন ফ্রুট, আঙুর, মািরুম চাি হদ্চ্ছ। উন্নত জাদ্তর শপয়ারা ও কুল জনগদ্ণর পুষষ্ট চাষহো 

পুরদ্ণ অবোন রাখদ্ি। খাদ্টা জাদ্তর নাষরদ্কল, আম ও শপয়ারা বাষণষজযকভাদ্ব চাি হদ্চ্ছ এবাং ষবদ্েদ্েও রপ্তাষন হদ্চ্ছ। 



 

শেদ্ে কৃষিষভষিক ষেল্প কারখানা গদ্ড় শতালার জন্য আমরা িব ধরদ্ণর িহায়তা ষেদ্য় িাষচ্ছ। উবৃি ফিল 

প্রষক্রয়াজাত কদ্র ষবদ্েদ্ে রপ্তাষনর মােদ্ম আমরা ববদ্েষেক মুদ্র্া অজবন করদ্ত পাষর।  

আমাদ্ের জাষতিাংঘ শঘাষিত ‘শটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০’ অজবদ্ন িমষিতভাদ্ব কাজ করদ্ত হদ্ব। ষবদ্েিভাদ্ব 

কৃষি মন্ত্রণালদ্য়র অন্যতম োষয়ত্ব হদ্ব ‘ক্ষুধা দুরীকরণ, খায ষনরাপিা অজবন, পুষষ্ট উন্নয়ন ও শটকিই কৃষি ব্যবিা গদ্ড় শতালা। 

িারাষবদ্ে এখন অগ বাষনক খাদ্যর ষবদ্েি চাষহো বতষর হদ্য়দ্ি। আমরা এ সুদ্িাগ কাদ্জ লাগাদ্ত পাষর। কারণ, 

অগ বাষনক খাদ্যর োম রািায়ষনক িার ষেদ্য় উৎপাষেত খাদ্যর োদ্মর চাইদ্ত অদ্নক শবষে। 

একটা িময় ষিল বাাংলাদ্েদ্ের অদ্নক মানুি ২-শবলা খাবার শপদ্তন না। আর আজ শেদ্ের শকাথাও শকউ অনাহাদ্র 

থাদ্কন না। একজন ষেনমজুর তার মজুষর ষেদ্য় ১২/১৪ শকষজ চাল ষকনদ্ত পাদ্রন।  

সুষধবৃন্দ, 

কৃষিদ্ত আমরা একটা ষিষতেীল অবিায় শপ ৌঁদ্িষি। এটাদ্ক ধদ্র রাখার জন্য আমাদ্ের শটকিই কৃষি ব্যবিার ষেদ্ক 

নজর ষেদ্ত হদ্ব।  

ভূ-গভবি পাষনর ব্যবহার কষমদ্য় ভূ-উপষরি শিচ িম্প্রিারদ্ণর ষেদ্ক গুরুত্বাদ্রাপ করদ্ত হদ্ব। পাষনর পষরষমত 

ব্যবহার ষনষিত করদ্ত হদ্ব। পাোপাষে জলবায়ু পষরবতবদ্নর িদ্ঙ্গ িামঞ্জেপূণ ব প্রযুষি প্রিাদ্রর উদ্যাগ গ্রহণ করদ্ত হদ্ব। 

জলবায়ু পষরবতবনজষনত ষবরূপ প্রভাদ্ব আমাদ্ের কৃষি শিন বড় রকদ্মর িঙ্কদ্ট না পদ্ড় শিজন্য আমাদ্ের িতকব থাকদ্ত হদ্ব। 

পষিমা কৃষি ব্যবিা আর আমাদ্ের কৃষি ব্যবিা আলাো। আমাদ্ের প্রকৃষত এবাং আবহাওয়া উপদ্িাগী প্রযুষি উদ্ভাবন 

করদ্ত হদ্ব। শেষেয় প্রচষলত প্রযুষির উন্নয়ন ঘটাদ্ত হদ্ব। 

আমাদ্ের শভ গষলক অবিাদ্নর কারদ্ণই প্রাকৃষতক দুদ্ি বাগ মাদ্েমদ্েই আমাদ্ের উপর আঘাত হানদ্ব। এ ষবিয়টি 

মাথায় রাখদ্ত হদ্ব। দুদ্ি বাগ শমাকাষবলার পাোপাষে ফিল উৎপােদ্ন িাদ্ত শকান ব্যাঘাত না ঘদ্ট তার উপায় শবর করদ্ত 

হদ্ব।  

এবার হাওদ্ড় অকাল বন্যায় ষকছু ফিলহাষন হদ্য়দ্ি। এ িাড়া অষতবৃষষ্টর ফদ্ল শকান শকান এলাকায় েীঘ বিায়ী বন্যার 

সৃষষ্ট হদ্য়দ্ি। বন্যাদ্িার কৃষি পুনব বািন কম বসূষচ এখন শথদ্কই প্রণয়ন করদ্ত হদ্ব। ষবকল্প ফিল চাি কদ্র কৃিকগণ িাদ্ত ক্ষষত 

পুষিদ্য় ষনদ্ত পাদ্র শি ব্যবিা গ্রহণ করার জন্য আষম আপনাদ্ের আহ্বান জানাষচ্ছ।  

মাঠ পি বাদ্য় িাঁরা কাজ কদ্রন, ষবদ্েি কদ্র উপ-িহকাষর কৃষি কম বকতবাদ্ের ষনষবড় প্রষেক্ষণ ষেদ্ত হদ্ব। মাঠ পি বাদ্য় 

মষনটষরাং ব্যবিা শজারোর করদ্ত হদ্ব। মাঠ শথদ্ক শি তথ্য আপনারা পাঠান, শিগুদ্লা শিন িঠিক হয়। তথ্য-উপাি ভুল হদ্ল 

উন্নয়ন পষরকল্পনা ফলপ্রসু হদ্ব না। 

কৃষির অগ্রিাত্রাদ্ক শবগবান করদ্ত িরকাদ্রর পাোপাষে কৃষিখাদ্ত ষবষনদ্য়াদ্গ শবিরকাষর খাতদ্কও আরও এষগদ্য় 

আিদ্ত হদ্ব। কৃষি উৎপােন ষনষিত হওয়ার পাোপাষে প্যাদ্কষজাং ও িাংরক্ষদ্ণর ব্যবিা উন্নয়দ্ন লক্ষয রাখদ্ত হদ্ব। বাজার 

ব্যবিাদ্ক আরও উন্নত কদ্র কৃষি পদ্ণ্যর িথািথ মূে ষনষিত করদ্ত হদ্ব।  

িমদ্বত সুষধবৃন্দ, 

ষবষভন্ন প্রষতকূলতা িদ্েও গত অথ ববির আমরা ৭.২৪% প্রবৃষদ্ধ অজবন কদ্রষি। মাথাষপছু আয় শবদ্ড় ১ হাজার ৬০২ 

মাষকবন ডলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি। 

শকবল কৃষিদ্ক্ষদ্ত্র নয়, ষেক্ষা, স্বািয, ষবদুযৎ, নারী উন্নয়ন, শিাগাদ্িাগ, শেদ্ে এবাং ষবদ্েদ্ে কম বিাংিানিহ ষবষভন্ন 

শক্ষদ্ত্র আমাদ্ের িরকার অভাবনীয় উন্নয়ন িাধন কদ্রদ্ি।  

আমরা এ উন্নয়দ্নর ধারা অব্যাহত রাখদ্ত চাই। আমাদ্ের লক্ষয ২০২১ িাদ্লর মদ্ে বাাংলাদ্েেদ্ক ষবদ্ের বুদ্ক ক্ষুধা 

ও োষরদ্র্যমুি একটি মেম-আদ্য়র শেদ্ে পষরণত করা। ২০৩০ িাদ্লর মদ্ে জাষতিাংঘ শঘাষিত শটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট অজবন 

করা এবাং ২০৪১ িাদ্লর মদ্ে শেেদ্ক উন্নত শেদ্ে রূপান্তর করা। 

শেেদ্ক এ িকল কাষিত লক্ষয শপ ৌঁদ্ি ষেদ্ত িবাইদ্ক এষগদ্য় আিার আহ্বান জানাই। আজ িাঁরা পুরস্কৃত হদ্লন 

তাঁদ্ের িকলদ্ক আবারও অষভনন্দন জাষনদ্য় এবাং িকলদ্ক ধন্যবাে জাষনদ্য় আমার বিব্য শেি করষি। 

শখাো হাদ্ফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্েে ষচরজীবী শহাক। 

... 


