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আিিালামু আলাইকুম। 

 

কৃষি মন্ত্রণালদয় আপনাদদি মাদে উপষস্থর্ হদর্ শপদি আষম আনষন্দর্।  

বাাংলাদদদর্ি অর্ শনীষর্ি প্রধান জীবনীর্ষি কৃষি। উৎপাদনর্ীলর্া, আয় বৃষি এবাং গ্রামীণ এলাকায় কম শিাংস্থান সৃষিি মাধ্যদম শদদর্ি ষবর্াল 

জনদ াষিি িমৃষি অজশদন কৃষিি ভূষমকা অপষিিীম। ফিল, মৎস্য, প্রাষণিম্পদ এবাং বনজিম্পদিহ ষজষিষপদর্ কৃষিখাদর্ি অবদান ২১%। শদদর্ি শ্রম র্ষিি 

প্রায় অদধ শক এ খাদর্ ষনদয়াষজর্। এ খার্ কৃষিষভষিক ষর্দেি প্রধান কাঁিামাল িিবিাহ কদি। ষবষভন্ন শভাগ্যপণ্য ষবদর্ি কদি গ্রামীণ এলাকায় শভািাদদি 

িাষহদাষভষিক মালামাদলি উৎস্যও কৃষি খার্।  

আপনাদদি ষনিলি প্রদিিাি কািদণ আমাদদি িিকাি কৃষি ও কৃিক বান্ধব িিকাি ষহদিদব স্বীকৃর্। কৃষিদর্ উন্নয়দনি ধািা শব বান িাখদর্ 

আজদকি এ পষিদর্ শন ও মর্ষবষনময় আমাদদিদক আিও িমৃি কিদব বদল আষম আর্া কষি। 

ষপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

স্বাধীনর্াি পি যুিষবধস্ত বাাংলাদদদর্ি প্রর্ম িযাদলঞ্জ ষিল িাদে িার্ শকাটি বাঙাষলি খাদ্য ও বদেি িাংস্থান। িব শকাদলি িব শদশ্রি বাঙাষল, জাষর্ি 

ষপর্া বঙ্গবন্ধু শর্খ মুষজবুি িহমান এ িযাদলঞ্জ শমাকাদবলায় কৃষিখাদর্ি উন্নয়নদক িদব শাচ্চ অগ্রাষধকাি শদন। জাষর্ি ষপর্া ক্ষুধা ও দাষিদ্র্য মুি বাাংলাদদর্ 

 োি আহ্বান জাষনদয় ‘িবুজ ষবপ্লদবি’ িাক শদন। শদদর্ি প্রষর্ ইষি জষম আবাদদি আওর্ায় আনাি পষিকেনা প্রণয়ন কদিন। ষবএষিষিদক পুন শঠন কদিন। 

বাাংলাদদর্ ধান  দবিণা ইনষিটিউট প্রষর্িািহ িকল  দবিণা প্রষর্িাদনি কার্ শক্রম শজািদাি কদিন। কৃষি শপর্ায় র্াদর্ শমধাবী গ্রাজুদয়ট ণ আকৃি হয় এ জন্য 

১৯৭৩ িাদলি ১৩ শফব্রুয়াষি ষর্ষন কৃষি গ্রাজুদয়টদদি প্রর্ম শশ্রণীি পদমর্ শাদায় উন্নীর্ কদিন। এ ষিল এক দূিদৃষিিম্পন্ন ষিিান্ত। জাষর্ি ষপর্াি শনতৃদে কৃিক, 

কৃষিষবদ ও কৃষি ষবজ্ঞানী ণ শদদর্ি কৃষি উৎপাদদন োঁষপদয় পদেন। র্াঁি িাদে ষর্ন বিদিি র্ািনামদল শদদর্ি কৃষি শিক্টি একটি কাষির্ মাদন উন্নীর্ হয়।  

ষপ্রয় িহকমী ণ, 

১৯৯০ িাদলি ষবএনষপ িিকাদিি িমদয় র্াদদি িীমাহীন দূনীষর্দর্ শদদর্ি কৃষিখার্ মুখ থুবদে পদে। ষবএনষপ িিকাদিি িািিহ কৃষি উপকিণ 

ষবর্িদণ অব্যবস্থাপনা ও দূনীষর্ি প্রষর্বাদ কিদর্ ষ দয় ১৯৯৫ িাদল ১৮ জন কৃিক গুষলদর্ ষনহর্ হন। িািাদদদর্ কৃিক ণ বিনাি স্বীকাি হন।  

শিই অিলাবস্থা উিিদণ শদদর্ি জন ণ বাাংলাদদর্ আওয়ামী লী দক ষনব শাষির্ কদি। আমিা ১৯৯৬ িাদল িিকাি  ঠন কষি। কৃষিখাদর্ি উন্নয়নদক 

অগ্রাষধকাি শদই। খাদ্য ঘাটষর্ি শদর্দক খাদদ্য উদ্বৃদিি শদদর্ পষিণর্ কষি। ১৯৯৮ িাদলি ভয়াবহ বন্যাি শমাকাষবলা কদি আমিা শদদর্ি কৃিক ও কৃষি 

শিক্টদিি উন্নয়নদক িমুন্নর্ িাষখ। আমাদদি কার্ শকি পদদেদপি ফদল শিই ভয়াবহ বন্যায় একটি মানুিও না শখদয় মািা র্ায় ষন। বন্যা পিবর্ী িমদয় কৃিক ণ 

র্াদর্ নতুন কদি ফিল ফলাদর্ পাদি শিজন্য র্াদদিদক বীজ, িাি, প্রদয়াজনীয় কৃষি উপকিণ িিবিাহ কষি। প্রদর্যক কৃিদকি শ ালা আবাি নতুন ফিদল ভদি 

ওদঠ।  

ষকন্তু অর্যন্ত পষির্াদপি ষবিয় পিবর্ী ষবএনষপ-জামার্ শজাট িিকাি খাদদ্য উদ্বৃদিি বাাংলাদদর্দক আবাি খাদ্য ঘাটষর্ি শদদর্ পষিণর্ কদি। শদদর্ 

কৃষি উপকিণ, িাি, বীজিহ কৃষিি প্রষর্টি খাদর্ আবাি শনদম আদি িীমাহীন দূণীষর্। শদদর্ি অর্ শনীষর্ি অন্যর্ম িাষলকার্ষি এ কৃষিখার্দক র্ািা ধ্বাংদিি 

দ্বািপ্রাদন্ত ষনদয় র্ায়। 
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ষপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

ষবএনষপ-জামার্ শজাট এবাং পিবর্ী র্ত্ত্বাবধায়ক িিকাি শদদর্ি কৃষি, ষর্েিহ প্রষর্টি শিক্টদি অিলাবস্থা সৃষি কদিষিল। জন দণি ষবপুল ম্যাদণ্ডট 

ষনদয় ২০০৯ িাদল পূনিায় বাাংলাদদর্ আওয়ামী লী  িিকাি  ঠন কদি। িিকাদি এদিই আমিা প্রষর্টি শিক্টদিি উন্নয়দন নতুন কম শপষিকেনা গ্রহণ কষি। 

কৃষিখাদর্ি উন্নয়নদক শঢদল িাজাই। শকষবদনদটি ১ম িভায় নন ইউষিয়া িাদিি মূল্য অদধ শদক নাষমদয় আষন। পিবর্ীদর্ ভর্তশষক বৃষি কদি িাদিি দাম আিও ৪ 

দফা কষমদয় আষন। র্া ষিল আমাদদি যু ান্তকািী ষিিান্ত।  

আমিা িাি ষবর্িণ ব্যবস্থাপনাি পুনষব শন্যাি ও িাংস্কাি কষি। প্রায় ৩৪ হাজাি খুিিা িাি ষবদক্রর্া ও ইউষনয়ন প্রষর্ িাি ষিলাি ষনদয়াদ ি ব্যবস্থা 

কিা হয়। শর্ িাদিি জন্য ষবএনষপ আমদল কৃিকদক প্রাণ ষদদর্ হদয়ষিল আমিা র্া কৃিকদদি না াদলি মদধ্য ষনদয় আষি। 

িাদি ভতুশষক বৃষিি িাদর্ িাদর্ শিি কাদজ ব্যবহৃর্ ষিদজল ও ষবদ্যযদর্ আমিা ভতুশষক প্রদান কষি। এিাো খামাি র্াষন্ত্রকীকিদণও ভতুশষক প্রদান 

কিা হয়। আমিা িাি বীজ, শিি ও কৃষি র্ন্ত্রপাষর্ি মূল্য ক্রয়িীমাি মদধ্য ষনদয় আষি। কৃিকদদি জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাাংক একাউন্ট শখালাি সুদর্া  কদি 

শদই। কৃষিঋণ ষবর্িণ বহুগুদণ বৃষি কষি। ব শািািীদদিদকও কৃষিঋণ ষবর্িণ কিা হয়। ২০১৩-১৪ অর্ শ বিদি প্রায় ১৪ হাজাি শকাটি টাকা ঋণ ষবর্িণ কিা 

হদয়দি। শদদর্ি হাওি অিদল শবাদিা িািীদদি এবাং ভূট্টা িাদিি জন্য ষবনামূদল্য িাি ও বীজ প্রদান কিা হয়।  

শদদর্ প্রর্মবাদিি মর্ ১ শকাটি ৪৫ লাখ কৃিকদক কৃষি উপকিণ কাি শ ষবর্িণ কিা হয়। বর্শমাদন কৃষি উপকিণ কাি শ ২ শকাটি ৩০ লাদখ উন্নীর্ কিাি 

কাজ িলদি।  

ষপ্রয় িহকমী ণ, 

 আমিা কৃষি উপকিদণ িহায়র্াি পার্াপাষর্ শিি ব্যবস্থাপনাি িম্প্রিািণ ও আধুষনকায়ন কদিষি। ষর্ন ফিলী ও িাি ফিলী জষম ষদন ষদন বৃষি 

পাদে। প্রষর্টি কৃিক পষিবাি র্াদর্ অন্তর্ একটি কৃষি র্দন্ত্রি অষধকািী হয় আমিা শি ষবিদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিষি। কৃষি র্ন্ত্রপাষর্ি উপি ভতুশষকি 

আওর্া ও পষিমাণ পর্ শায়ক্রদম আিও বৃষি কিা হদব।  

জন দণি খাদ্যষভষিক পুষি িাষহদা পুিণ ও িদির্নর্া বৃষিি জন্য আমিা “বাাংলাদদর্ ফষলর্ পুষি প্রষর্েণ ও  দবিণা ইনষিটিউট” প্রষর্িা 

কদিষি। কৃষি শকৌর্দল আধুষনকর্া, িমষির্ বালাই ব্যবস্থাপনা, শিদিি এলাকা বৃষি, কৃষি খাদর্ শিৌিিাষলর্ শিি পাদম্পি ষবস্তািিহ বহুষবধ পদদেপ আমিা 

গ্রহণ কদিষি। কৃষি পদণ্যি  ষবপণন ব্যবস্থাি উন্নয়ন ও ন্যায্য মূল্য প্রাষি ষবিদয় কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ কদি র্াদে। এ ষবিদয় আিও কার্ শকিী ভূষমকা গ্রহণ 

কিদর্ আষম িাংষিি িকলদক আহ্বান জানাই। 

বাষি শক উন্নয়ন কম শসূষিদর্ প্রষর্ বিিই উদেখদর্াগ্য পষিমাণ উন্নয়ন প্রকে গ্রহণ কিা হদে। ২০১৩-১৪ অর্ শবিদি কৃষি মন্ত্রণালয় ৮১টি ষবষভন্ন উন্নয়ন 

প্রকদেি মাধ্যদম ব্যাপক উন্নয়ন কম শসূষি বাস্তবায়ন কদিদি। এ িকল প্রকদে ১ হাজাি ৩৩৬ শকাটি টাকা বিাদ্দ শদওয়ায় হদয়ষিল। প্রষর্ অর্ শ বিদিই বাষি শক 

উন্নয়ন কম শসূষিদর্ কৃষি মন্ত্রণালদয়ি বাদজট বিাদ্দ বৃষি কিা হদে। িলষর্ বাদজদট কৃষি খাদর্ ১২ হাজাি ২৮৮ শকাটি বিাদ্দ িাখা হদয়দি। আষম প্রষর্টি 

প্রকদেি কাদজি গুণ র্ মান বজায় শিদখ র্া র্র্ািমদয় বাস্তবায়ন কিাি জন্য িকলদক আিও র্ৎপি হওয়াি ষনদদ শর্ ষদষে। 

ষপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

জলবায়ু পষিবর্শনিহ কৃষিখাদর্ি নানাষবধ িযাদলঞ্জ শমাকাদবলা, উৎপাদনর্ীলর্া বৃষি, কৃষিদক শটকিই কদি ভষবষ্যদর্ বাষণষজযক কৃষিদর্ রূপান্তি 

এবাং খাদ্য ও পুষি ষনিাপিা ষবধাদনি লদেয আমিা ‘জার্ীয় কৃষি নীষর্ ২০১৩’ প্রণয়ন কদিষি। ‘জার্ীয় কৃষি নীষর্ি আদলাদক ‘জার্ীয় কৃষি িম্প্রিািণ নীষর্ 

২০১৪’ এবাং ‘জার্ীয় ক্ষুদ্র্দিি নীষর্ ২০১৪’ প্রণয়দনি কাজ িলদি।  

এিাো শদদর্ি উপকূলীয় এলাকা র্র্া দষেণািদলি ১৪টি শজলাি িামষগ্রক কৃষি উন্নয়দনি জন্য একটি মহাপষিকেনা প্রণয়ন কিা হদয়দি। এজন্য 

আষম কৃষি মন্ত্রণালয়দক ধন্যবাদ জানাষে। দষেণািদলি িামষগ্রক কৃষি িযাদলঞ্জ শমাকাষবলা এবাং ফিল, মৎস্য ও প্রাষণিম্পদ খার্িহ পাষন ব্যবস্থাপনাি 

িমষির্ উন্নয়দনি জন্য এ মহাপষিকেনা র্র্ািমদয় বাস্তবায়দনি উদদ্যা  গ্রহণ কিদর্ হদব।  

শটকিই কৃষি উন্নয়ন ষনষির্ কিদর্ আমিা কৃষি  দবিণাি উপি শজাি ষদদয়ষি। আমাদদি ষবজ্ঞানীিা পাট ও িত্রাদকি জীবন িহস্য উদমািন 

কদিদিন। লবনাির্া ও প্রষর্কূলর্া িষহষ্ণু ষবষভন্ন উচ্চফলনর্ীল ধাদনি জার্ উদ্ভাবন কিা হদয়দি। আমিা িািা শদদর্ প্রায় ২০০টি স্যালাইষনটি অবজািদভর্ন 

শকন্দ্র স্থাপন কদিষি।  

প্রষর্কূলর্া িহনর্ীল জার্ আবাদদি লদেয ষবএষিষি কতৃশক পটুয়াখালী শজলাি দর্ষমনা উপদজলাি িি এলাকায় প্রায়          ১ হাজাি ৪৫ একি 

জায় াি উপি একটি বৃহিম নতুন বীজ বধ শন খামাি স্থাপন কিা হদয়দি। উপকূলীয় অিদল শজদ  উঠা িিািলদক িািাবাদদি আওর্ায় আনাি জন্য প্রযুষি 

উদ্ভাবন ও এই এলাকাি কৃিকদক উদ্বুিকিদণি লদেয আমাদদি িকলদক আিও এষ দয় আিদর্ হদব। 

আমিা কৃষি ষবজ্ঞানীদদি উদ্দীপনা ও উৎিাহ বৃষিি লদেয প্রদণাদনাি ব্যবস্থা কদিষি। িাকুিী হদর্ অবিদিি বয়িিীমা বৃষিি ষিিান্ত ষনদয়ষি।  র্ 

অর্ শবিদি ১ হাজাি ২২২ জন কৃষি ষবজ্ঞানীদক এক মাদিি মূল শবর্দনি িমপষিমাণ অর্ শ প্রদণাদনা ষহদিদব প্রদান কিা হদয়দি। কৃষি উৎপাদন বৃষিি লদেয 

 দবিণা ও উন্নয়ন কার্ শক্রদম শদদর্ি ষবজ্ঞানী ও  দবিক ণ আিও এষ দয় আিদবন এ প্রর্যার্া কিষি। 

ষপ্রয় িহকমী ণ, 

আমিা কৃিদকি পাদর্ শর্ শকান িমস্যায় বন্ধুি মর্ র্াষক। বন্যা, আইলা, ষিিি, মহাদিন ঘূষণ শেেিহ অন্যান্য প্রাকৃষর্ক দ্যদর্ শাদ  েষর্গ্রস্থ ক্ষুদ্র্ ও 

প্রাষন্তক কৃিকদদি জন্য আমিা প্রদণাদনা ষদদয়ষি। র্াদদি পুনব শািদনি ব্যবস্থা ষনদয়ষি।  
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শদদর্ি কৃিক িমাদজি ষনিলি পষিশ্রম এবাং কৃষি মন্ত্রণালয় ও এি ষনয়ন্ত্রনাধীন প্রষর্টি িাংস্থাি িকল কম শকর্শা-কম শিাষি দণি একষনি কম শপ্রদিিায় 

আজ আমিা খাদদ্য স্বাংয়িম্পূণ শ। আষম আর্া কষি, জ্ঞান ও অষভজ্ঞর্াি িদব শাচ্চ ব্যবহাদিি মাধ্যদম শটকিই, পষিদবর্বান্ধব এবাং বাষণষজযক কৃষি ব্যবস্থা  দে 

তুলদর্ আপনািা িেম হদবন। িিকাি িবিময়ই আপনাদদি পাদর্ আদি। 

বাাংলাদদর্ িকল শেদত্র এষ দয় র্াদে। আমিা আিও এষ দয় র্াদবা। আমিা ষবদ্যযৎ উৎপাদদন নতুন শিকি শ  দেষি।  র্ বুধবাি শদদর্ ৭ হাজাি ৪০৩ 

শম াওয়াট ষবদ্যযৎ উৎপাষদর্ হদয়দি। আমিা ষময়ানমাি ও ভািদর্ি িাদর্ িমুদদ্র্ ষবজয় লাভ কদিষি। িমুদদ্র্ি নতুন এই এলাকা আমাদদি অর্ শননষর্ক উন্নয়দন 

র্াৎপর্ শপূণ শ অবদান িাখদব। কৃষিি পার্াপাষর্ আমিা ষর্ো, স্বাস্থয, শর্া াদর্া , ষবদ্যযৎ ও জ্বালাষন, অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পেী উন্নয়ন, কম শিাংস্থান, র্থ্য-প্রযুষিিহ 

প্রষর্টি শিক্টদি আমিা অভাবনীয় িাফল্য অজশন কদিষি।  

আমিা িফর্ানীমূখী কৃষিি ষদদক বাাংলাদদর্দক এষ দয় ষনদয় র্াব। রূপকে ২০২১ ও ২০৪১ ষবষনম শাদণি মাধ্যদম জাষর্ি ষপর্াি স্বদেি শিানাি 

বাাংলা  দে তুলদবা। আসুন, শদর্ ও জাষর্ি উন্নয়দন আসুন আমিা িকদল আদিা ষনদবষদর্ হই। িকলদক আবাদিা ধন্যবাদ জাষনদয় আমাি বিব্য এখাদনই শর্ি 

কিষি।  

শখাদা হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদর্ ষিিজীবী শহাক। 

--- 


