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সবসসেল্লাসহর রাহোসনর রাসহে  

সহর্েীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

কূটনীসির্বর্ ক,  

বীর্ খাগ্রির প্রসিসনসধবৃন্দ,  

সুসধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুে।  

সার্ক সীড র্ংগ্রেস ও মেলা ২০১১ এর উগ্রবাধন অনুষ্ঠাগ্রন উপসিি সবাইগ্রর্ আসে আন্তসরর্ শুগ্রভচ্ছা র্ানাসচ্ছ।  

ভাল ফলন পাওয়ার মেগ্রত্র োনসম্পন্ন বীর্ ও উপযুক্ত র্াগ্রির গুরুত্ব অপসরসীে। শুধু োনসম্পন্ন বীর্ ব্যবহাগ্ররর োধ্যগ্রে 

১৫ মেগ্রর্ ২০ ভার্ ফলন বৃসি র্রা সম্ভব।  

আসে আো র্সর এই সীড র্ংগ্রেস এবং মেলার োধ্যগ্রে সার্ক মদগ্রেসমূগ্রহর বীর্ উৎপাদনর্ারীর্ণ পারষ্পসরর্ অসভজ্ঞিা 

এবং প্রযুসক্ত সবসনেগ্রয়র সুগ্র ার্ পাগ্রবন। এরফগ্রল এ অঞ্চগ্রলর মদেগুগ্রলা উপকৃি হগ্রব।  

র্ি বছর সেম্পুগ্রি অনুসষ্ঠি ১৬িে সার্ক েীষ ক সগ্রেলগ্রন কৃসষগ্রেগ্রত্র আঞ্চসলর্ সহগ্র াসর্িা বৃসির র্ন্য আসে আঞ্চসলর্ 

সীড ব্যাংর্ প্রসিষ্ঠার প্রস্তাব র্সর।  

সার্ক সদস্যভুক্ত মদেগুগ্রলা এই সীড ব্যাংর্ প্রসিষ্ঠার ব্যাপাগ্রর এর্েি হগ্রয়গ্রছ মর্গ্রন আসে আনসন্দি। সার্ক সীড ব্যাংর্ এ 

অঞ্চগ্রল খাদ্য ও কৃসষপণ্য ঘাটসি মোর্াসবলায় গুরুত্বপূণ ক ভূসের্া পালন র্রগ্রব বগ্রল আসে আোবাদী।  

সুসধবৃন্দ,  

কৃসষ এ অঞ্চগ্রলর র্ািীয় অে কনীসির প্রধান সনয়াের্। সর্সডসপগ্রি কৃসষর অবদান সর্ছুটা র্েগ্রলও কৃসষ আোগ্রদর সবগ্রৈগ্রয় 

বড় র্ে কসংিাগ্রনর মেত্র। আোগ্রদর শ্রে েসক্তর প্রায় অগ্রধ কর্ কৃসষগ্রি সনগ্রয়াসর্ি। িাছাড়া, সেগ্রের  মবসের ভার্ র্াঁৈাোলও আগ্রস 

কৃসষ মেগ্রর্।  

কৃসষখাি মদগ্রের এর্োত্র বৃহৎখাি  া োনুগ্রষর আয়, র্ে কসংিান, খাদ্য উৎপাদন, দাসরদ্র্য সবগ্রোৈনসহ মটর্সই 

অে কননসির্ প্রবৃসি অর্কগ্রন অবদান রাখগ্রছ।  

র্াগ্রর্ই কৃসষর অের্সির সগ্রঙ্গ এ অঞ্চগ্রলর সবপুল সংখ্যর্ র্নগ্রর্াষ্ঠীর খাদ্য সনরাপত্তা এবং র্ীবন াত্রার োগ্রনান্নয়ন 

প্রিযেভাগ্রব র্সড়ি।  

চবসির্ র্লবায়ু পসরবিকন এবং মর্াটা সবগ্রি, সবগ্রেষ র্গ্রর দসেণ এসেয়ায়, র্নসংখ্যা বৃসির ফগ্রল সবার র্ন্য ৈাসহদােি 

খাদ্যপ্রাসির সবষয়টি ক্রোর্িভাগ্রব ৈযাগ্রলগ্রের মুগ্রখামুসখ হগ্রয় পড়গ্রছ।  

আোগ্রদর মদগ্রের র্োই  সদ ধসর, স্বাধীনিার পর র্নসংখ্যা সছল োত্র োত্র সাগ্রড় সাি মর্াটি। মসই র্নসংখ্যা মবগ্রড় 

এখন সবগুগ্রণরও মবসে হগ্রয়গ্রছ।  

পোন্তগ্রর র্সের পসরোণ সর্ন্তু বাগ্রড়সন। হয়গ্রিা আগ্রর্ সর্ছু র্সে পসিি োর্ি। এখন মসখাগ্রন ৈাষাবাদ হগ্রচ্ছ। সেোয়ন, 

বসিবাসড় সনে কাণ, নদী ভাঙন প্রভৃসি র্ারগ্রণ প্রসি বছর আোগ্রদর প্রায় ১ লাখ মহক্টর র্সে ফসল ৈাগ্রষর আওিা মেগ্রর্ মবসরগ্রয় 

 াগ্রচ্ছ। সঙ্কুসৈি হগ্রচ্ছ আবাদী র্সের পসরোণ। মসর্ন্য আোগ্রদর র্ে র্সেগ্রি মবসে পসরোণ ফসল উৎপাদন র্রগ্রি হগ্রব।  

সবর্ি ৪ দেগ্রর্ সবসভন্ন ফসগ্রলর সবগ্রেষ র্গ্রর ধাগ্রনর উৎপাদন মবগ্রড়গ্রছ  গ্রেষ্ট পসরোগ্রণ। এটা সম্ভব হগ্রয়গ্রছ উচ্চ ফলনেীল 

বীর্ উদ্ভাবগ্রনর ফগ্রল। িগ্রব, এই ফসল উৎপাদন র্রগ্রি আোগ্রদর প্রচুর পসরোগ্রণ অনবায়নগ্র াগ্য জ্বালাসন ব্যবহৃি হগ্রচ্ছ।  



সার চিসর এবং মসগ্রৈর র্ন্য আোগ্রদর প্রাকৃসির্ গ্যাগ্রসর প্রায় ৬০ ভার্ কৃসষ খাগ্রি ব্যবহৃি হয়। অসিসরক্ত মসগ্রৈর র্ন্য 

ভুর্ভকি পাসনর ভান্ডার সনিঃগ্রেষ হগ্রয়  াগ্রচ্ছ।  

উন্নি বীর্, প্রযুসক্ত এবং মর্ৌেল েহগ্রণর োধ্যগ্রে খাদ্য সনরাপত্তা চিসর র্রগ্রি হগ্রব। িগ্রব এসব েহগ্রণর মেগ্রত্র আোগ্রদর 

 গ্রেষ্ট সাবধানিা অবলম্বন র্রা প্রগ্রয়ার্ন।  

আোগ্রদর ঐসিহয, র্ীবনবসৈত্র, কৃষর্ এবং পসরগ্রবে সবসর্ছুগ্রর্ই সবগ্রবৈনায় রাখগ্রি হগ্রব। ভাল বীর্ োগ্রন শুধু মবসে ফলন 

মদয়, িা নয়। ভাল বীর্ মসগুগ্রলা, ম গুগ্রলা মেগ্রর্ ফসল ফলাগ্রি র্ে পসরোণ জ্বালাসন ব্যবহার হয়। র্ে বালাইনাের্ লাগ্রর্। কৃষর্-

বান্ধব হয়। মটর্সই হয় এবং সগ্রব কাপসর আোগ্রদর র্ীবনবসৈগ্রত্রর এবং পসরগ্রবগ্রের েসি র্গ্রর না।  

আোগ্রদর েগ্রন রাখগ্রি হগ্রব, আোগ্রদর মবসের ভার্ ৈাষীই ক্ষুদ্র্ ও প্রাসন্তর্। প্রযুসক্ত প্রগ্রয়াগ্রর্র সেয় িাঁগ্রদর স্বাগ্রে কর র্োটি 

সব কাগ্রে সবগ্রবৈনায় রাখগ্রি হগ্রব।  

এেন মর্ান প্রযুসক্ত ৈালু র্রা ঠির্ হগ্রব না,  া আোগ্রদর ক্ষুদ্র্ ও প্রাসেত্মর্ ৈাষীর অসস্তগ্রত্বর র্ন্য হুেসর্ হগ্রয় মদখা মদয়।  

এর্ সেয় আোগ্রদর মদগ্রে হার্ার হার্ার প্রর্াসির ধান সছল। স্বাগ্রদ-র্গ্রন্ধ-বগ্রণ ক মসগুগ্রলা সছল চবসৈত্রেয়। ফলন র্ে 

হওয়ায়, সেগ্রয়র সববিকগ্রন মসগুগ্রলা সবলুি হগ্রয় মর্গ্রছ বা  াগ্রচ্ছ। এসব প্রর্াসিগ্রর্ উচ্চ ফলনেীল প্রর্াসিগ্রি রূপান্তর র্রা  ায় সর্না, 

কৃসষ সবজ্ঞানীগ্রদর মস সদর্টা মভগ্রব মদখার আহবান র্ানাসচ্ছ।   

এসব ধাগ্রনর প্রর্াসি  াগ্রি এগ্রর্বাগ্রর হাসরগ্রয় না  ায়, মসর্ন্য এগুগ্রলার সর্ন সংরেণ র্রা প্রগ্রয়ার্ন। পাোপাসে এগুগ্রলার 

মেধাস্বত্ব  াগ্রি অগ্রন্যর হাগ্রি ৈগ্রল না  ায়, মসসদগ্রর্ও আোগ্রদর মখয়াল রাখগ্রি হগ্রব।  

আেরা পাগ্রটর সর্নে সসগ্রর্াগ্রয়ন্স আসবস্কার র্গ্ররসছ। এরফগ্রল পাগ্রটর মেধাস্বত্ব পাওয়ার মেগ্রত্র আোগ্রদর দাবী অগ্রনর্টাই 

মর্ারাগ্রলা হগ্রয়গ্রছ। পাগ্রটর উন্নয়ন এবং বহুমূখী ব্যবহাগ্ররর সম্ভাবনার মেত্র আোগ্রদর সােগ্রন খুগ্রল মর্গ্রছ।   

সনিয নতুন প্রযুসক্ত আসবষ্কাগ্ররর ফগ্রল বীগ্রর্র উপর আর কৃষগ্রর্র অসধর্ার এবং সনয়ন্ত্রণ োর্গ্রছ না। এ সুগ্র াগ্রর্ অসি 

মুনাফার মলাগ্রভ বীর্গ্রর্ সঘগ্রর সবসভন্ন ধরগ্রনর প্রিারণার আশ্রয় মনওয়া হগ্রচ্ছ। মেয়াগ্রদাত্তীণ ক সর্ংবা সনম্নোগ্রনর বীর্ সরবরাহ র্গ্রর 

কৃষর্গ্রর্ প্রিাসরি র্রা হগ্রচ্ছ।  

এগ্রি শুধু সংসিষ্ট ৈাষীরই েসি হয় না, মর্াটা মদে েসিেস্ত হয়। র্ারণ এর্বার বীর্ মবানার পর ফসল না হগ্রল, মস েসি 

আর পুসষগ্রয় মনওয়া  ায় না। বীর্ ব্যবসার সগ্রঙ্গ  ারা র্সড়ি, িাগ্রদর এ সবষয়টি র্ভীরভাগ্রব সবগ্রবৈনায় রাখগ্রি হগ্রব।   

সুসধবৃন্দ,  

পসরবসিকি সবি ব্যবিা এবং র্লবায়ু পসরবিকনর্সনি র্ারগ্রণ কৃসষ মেগ্রত্র নতুন নতুন ৈযাগ্রলগ্রের সৃসষ্ট হগ্রচ্ছ। এসব 

মোর্াসবলা র্রা মর্ান এর্র্ মদগ্রের পগ্রে সম্ভব নয়। এর্ন্য সেসিি উগ্রদ্যার্ েহণ র্রা প্রগ্রয়ার্ন।  

এ দৃসষ্টগ্রর্াণ মেগ্রর্ই র্ি সার্ক েীষ ক সগ্রেলগ্রন আসে সার্ক সীড ব্যাংর্ প্রসিষ্ঠার আহবান র্াসনগ্রয়সছলাে।  

সার্ক সীড ব্যাংর্ এর োধ্যগ্রে এ অঞ্চগ্রলর মদেসমূগ্রহর েগ্রধ্য োনসম্পন্ন ও উন্নি র্াগ্রির বীগ্রর্র আদান-প্রদান সম্ভব হগ্রব। 

মর্গ্রনটির্ সম্পদ সংরেণ, চর্ব সনরাপত্তা সনসিি ও েগ্রস্যর বহুোসত্রর্ ব্যবহার বৃসি পাগ্রব।  

সার্ক সীড ব্যাংর্ প্রসিসষ্ঠি হগ্রল সদস্যভুক্ত মদেসমূগ্রহর বীর্ সংক্রান্ত সবদ্যোন সবসধ-সবধান ও আইন-র্ানুগ্রন সেিা আনা 

সম্ভব হগ্রব। ফগ্রল বীর্ ও র্াে কপ্লার্ে আদান-প্রদান সহর্ির হগ্রব।  

আো র্সর সার্ক সীড ব্যাংর্ িার র্া কক্রে সের্সর্রই শুরুর োধ্যগ্রে আঞ্চসলর্ খাদ্য সনরাপত্তায় গুরুত্বপূণ ক অবদান রাখগ্রি 

সেে হগ্রব।  

সুসধবৃন্দ,  

বাংলাগ্রদে আওয়ােী  খনই মদে পসরৈালনার দাসয়ত্ব মপগ্রয়গ্রছ, িখনই কৃসষ এবং কৃষগ্রর্র উন্নয়গ্রন র্ার্ র্গ্ররগ্রছ।  

স্বাধীনিার পর পরই সব কর্াগ্রলর সব কগ্রশ্রষ্ঠ বাঙাসল, র্াসির সপিা বঙ্গবন্ধু মদগ্রে খাদ্য সনরাপত্তা সনসিি র্রার র্ন্য কৃসষ 

সবপ্লগ্রবর ডার্ মদন। মদগ্রে নতুন নতুন কৃসষ প্রযুসক্ত প্রৈলগ্রন উৎসাসহি র্গ্ররন।  

কৃসষ োজুগ্রয়টগ্রদর ৈাকুসর ২য় মশ্রণী মেগ্রর্ প্রেে মশ্রণীর পদে কাদায় উন্নীি র্গ্ররন। বঙ্গবন্ধু কৃষগ্রর্র উন্নসি ও মেহনিী 

োনুগ্রষর অে কননসির্ মুসক্তর োধ্যগ্রেই মসানার বাংলা র্ড়ার সূৈনা র্গ্ররসছগ্রলন।  

দীঘ ক ২১ বছর সরর্ার পসরৈালনার দাসয়ত্ব সনগ্রয় ১৯৯৬-২০০১ মেয়াগ্রদ আেরা মদেগ্রর্ খাগ্রদ্য উবৃত্ত মদে সহগ্রসগ্রব প্রসিসষ্ঠি 

র্সর।  



সর্ন্তু ২০০১ সাগ্রল সবএনসপ-র্াোয়াি মর্াট েেিায় এগ্রস আোগ্রদর সরর্াগ্ররর অর্কনগুগ্রলাগ্রর্ এগ্রর্র পর এর্ ধ্বংস র্গ্রর 

কৃসষগ্রর্ পরমুখাগ্রপেী র্গ্রর মিাগ্রল।  

এবার দাসয়ত্ব মনওয়ার পর আবার আেরা সবার র্ন্য খাদ্য সনরাপত্তা সনসিি র্রগ্রি সব কাত্মর্ র্ে কসূসৈ েহণ র্গ্ররসছ। 

২০১৩ সাগ্রলর েগ্রধ্য খাদ্যেস্য উৎপাদগ্রন স্বয়ং-সম্পূণ কিা অর্কগ্রনর লগ্রেযোত্রা সনধ কারণ র্রা হগ্রয়গ্রছ।  

এর্ন্য দাসয়ত্ব মনওয়া এর্ সিাগ্রহর েগ্রধ্য আেরা নন ইউসরয়া সাগ্ররর দাে হ্রাস র্সর। র্ি দুই বছগ্রর আরও দুবার অে কাৎ 

মোট সিনবার আেরা সাগ্ররর দাে র্সেগ্রয় কৃষগ্রর্র ক্রয় েেিার েগ্রধ্য সনগ্রয় এগ্রসসছ।  

আেরা  খন দাসয়ত্ব মনই িখন সড.এ.সপ সাগ্ররর মর্সর্ প্রসি খুৈরা মূল্য সছল ৮৫-৯০ টার্া, টিএসসপ ৭০-৮০ টার্া এবং 

এেওসপ সার ৬৫-৭০ টার্া।  

বিকোগ্রন প্রসি মর্সর্  সড.এ.সপ ২৫ টার্া, টিএসসপ ২০ টার্া এবং এেওসপ মর্সর্প্রসি ১৩ টার্ায় নাসেগ্রয় আনা  হগ্রয়গ্রছ।  

 সার সবিরণ ও কৃষর্গ্রদর সারপ্রাসি সহর্ির র্গ্রর ইউসনয়ন সভসত্তর্ পাইর্ারী সার সডলার ও খুৈরা সার সবগ্রক্রিা সনগ্রয়ার্ 

মদওয়া  হগ্রয়গ্রছ। কৃষর্গ্রর্ আর সার সংেহ র্রগ্রি সবড়ম্বনা মপাহাগ্রি হয় না। অেৈ সার ৈাওয়ার র্ন্য সবএনসপ সরর্ার ১৯৯৪ 

সাগ্রল ১৮ র্ন কৃষর্গ্রর্ হিযা র্গ্ররসছল।  

 মসৈ র্াগ্রর্ কৃষর্গ্রদর সহায়িা প্রদাগ্রন সডগ্রর্গ্রলর মূল্য সলটার প্রসি ২ টার্া র্োগ্রনা হগ্রয়গ্রছ। এছাড়া মসৈর্াগ্রর্ সনরবসচ্ছন্ন 

সবদুযৎ সরবরাহ সনসিি র্রা হগ্রয়গ্রছ। মসৈ র্াগ্রর্ ব্যবহৃি সবদুযৎ সবগ্রলর ওপর ২০ েিাংে মরয়াি প্রদান র্রা হগ্রচ্ছ।  

২০০৯-১০ সাগ্রল মবাগ্ররা ধাগ্রন সডগ্রর্ল ৈাসলি মসৈ  গ্রন্ত্র সডগ্রর্গ্রল নর্দ সহায়িা সহগ্রসগ্রব োঝাসর কৃষর্গ্রর্ ১০০০ টার্া 

এবং ক্ষুদ্র্ ও প্রাসন্তর্ কৃষর্গ্রর্ ৮০০ টার্া ব্যাংর্ এর্াউগ্রের োধ্যগ্রে প্রদান র্রা হয়। কৃষর্গ্রদরগ্রর্ োত্র ১০ টার্া সদগ্রয় ব্যাংর্ 

সহসাব মখালার সুসবধা মদওয়া হগ্রয়গ্রছ। সারাগ্রদগ্রে ১ মর্াটি ৮২ লাখ কৃষর্গ্রর্ কৃসষ উপর্রণ সহায়িা র্াড ক মদওয়া হগ্রয়গ্রছ।  

কৃসষ ঋগ্রণর আওিা বৃসি ও কৃষর্গ্রদর ঋণপ্রাসি সহর্ির র্রা হগ্রয়গ্রছ। এবছর ১২ হার্ার মর্াটি টার্া কৃসষ ঋণ সবিরগ্রণর 

লেযোত্রা ধরা হগ্রয়গ্রছ। প্রকৃি বর্ কা ৈাষীর্ণগ্রর্ও ঋগ্রণর আওিায় আনা হগ্রয়গ্রছ।  

সুসধবৃন্দ,  

সব সর্ছুর আগ্রর্ োনুগ্রষর খাদ্য প্রাসি সনসিি র্রা প্রগ্রয়ার্ন। এর্ন্য খাদ্য সনরাপত্তা চিসর অিযন্ত র্রুসর। র্ারণ আেদাসন 

র্গ্রর ১৫ মর্াটি োনুগ্রষর খাগ্রদ্যর ৈাসহদা মেটাগ্রনা  াগ্রব না।  

িাছাড়া, সবরূপ আবহাওয়ার র্ারগ্রণ সবগ্রির সবসভন্ন মদগ্রে খাদ্য উৎপাদন র্েগ্রছ। আন্তর্কাসির্ এবং অভযন্তরীণ বার্াগ্রর 

ৈাগ্রলর দাে োগ্রঝেগ্রধ্যই অসিসিেীল হগ্রয় পগ্রড়।  

খাদ্য উৎপাদগ্রন স্বয়ং-সম্পূণ কিা অর্কন র্রগ্রি না পারগ্রল এ ধরগ্রনর সবরূপ পসরসিসি মোর্াসবলা র্রা সম্ভব হগ্রব না। মস 

র্ন্য ম  মর্ান মূগ্রল্যই আোগ্রদর খাদ্য উৎপাদগ্রন স্বয়ং-সম্পুণ কিা অর্কন র্রগ্রি হগ্রব।  

উন্নিোগ্রনর বীর্ এ লেয অর্কগ্রন অন্যিে হাসিয়ার সহগ্রসগ্রব র্ার্ র্রগ্রব। আসে এ অঞ্চগ্রলর কৃসষ সবজ্ঞানীগ্রদর উসদ্ভদ 

মর্ৌসলিাসত্বর্ র্গ্রবষণার োধ্যগ্রে নতুন নতুন উচ্চ ফলনেীল র্াি উদ্ভাবগ্রনর আহবান র্ানাসচ্ছ। পাোপাসে মদেীয় র্ািসমূগ্রহর 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ র্া কক্রেগ্রর্ আরও মর্ারদার র্রার আহবান র্ানাই।  

এই বীর্ মেলা এ অঞ্চগ্রলর কৃসষ সবজ্ঞানী, বীর্ উৎপাদর্ এবং ব্যবসায়ীগ্রদর এর্ই প্লাটফগ্রে ক অসভজ্ঞিা সবসনেগ্রয়র সুগ্র ার্ 

চিসর র্গ্রর সদগ্রয়গ্রছ।  

আসে আো র্সর পারষ্পসরর্ অসভজ্ঞিা সবসনেগ্রয়র োধ্যগ্রে আপনারা এ অঞ্চগ্রলর খাদ্য ঘাটসি মোর্াসবলায় র্া কর্র র্ে ক-

পসরর্েনা েহগ্রণ সেে হগ্রবন। সবাইগ্রর্ আবারও ধন্যবাদ র্াসনগ্রয় আসে সার্ক সীড র্ংগ্রেস ও মেলা ২০১১ এর শুভ উগ্রবাধন 

মঘাষণা র্রসছ।  

মখাদা হাগ্রফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাগ্রদে সৈরর্ীবী মহার্ ।  

..... 


