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ষবিষমল্লাষহর রাহমাষনর রাষহম  

 

িভাপষত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮ ষবজয়ীগণ,  

উপষিত সুষধবৃন্দ।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'' ষবতরণ অনুষ্ঠাক্ন উপষিত িবাইক্ক আন্তষরক শুক্ভচ্ছা জানাষচ্ছ। অষভনন্দন জানাষচ্ছ 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৮ ষবজয়ীক্ের প্রষত।  

বাাংলাক্েক্ের অর্ িনীষত কৃষিখাক্তর উন্নয়ক্নর উপর ষনভ িরেীল। কৃষির অগ্রগষতর িাক্র্ বাাংলাক্েক্ের ষবপুল 

জনক্গাষষ্ঠর খাদ্য ষনরাপত্তা, জীবনযাত্রার মাক্নান্নয়ন ও কম িিাংিান প্রতযক্ষ ও পক্রাক্ষভাক্ব জষিত।  

এজন্য স্বাধীনতার পরপরই িব িকাক্লর িব িক্েষ্ঠ বাঙাষল, জাষতর ষপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুষজবুর রহমান শিানার বাাংলা 

গিার লক্ক্ষয িবুজ ষবপ্লক্বর ডাক শেন।  

কৃিকক্ের উৎিাষহত করার জন্য ষতষন ১৯৭৩ িাক্ল জাতীয় পয িাক্য় কৃষি উন্নয়ক্ন রাষ্ট্রপষতর পুরস্কার তহষবল প্রষতষ্ঠা 

কক্রন।  

ষকন্তু ১৯৭৫ িাক্লর ১৫ আগস্ট জাষতর ষপতা বঙ্গবন্ধুক্ক িপষরবাক্র হতযার পর ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল'' শর্ক্ক 

বঙ্গবন্ধুর নাম বাে শেওয়া হয়। কৃষি পুরস্কার প্রোক্নর কায িক্রমও অষনয়ষমত হক্য় পক্ি।  

১৯৯৬ িাক্ল ২১ বছর পর রাষ্ট্র পষরচালনার োষয়ক্ে এক্ি আমরা ১৯৯৭ িাক্ল পুনরায় ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহষবল'' 

পুনগ িঠন কষর। কৃষি শক্ষক্ত্র ষবক্েি অবোক্নর স্বীকৃষতস্বরূপ এ পুরস্কার প্রোক্নর কায িক্রম পুনরায় শুরু কষর।  

২০০১ িাক্ল ষবএনষপ-জামাত শজাট িরকার ক্ষমতায় এক্ি আবারও এ পুরস্কার শর্ক্ক বঙ্গবন্ধুর নাম বাে শেয়। 

২০০৯ িাক্লর জুলাই মাক্ি আমরা ‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'' তহষবল পুনগ িঠন কষর।  

কৃষিখাক্তর উন্নয়ক্ন উৎিাষহত করার জন্য এ পুরস্কার শেওয়া হক্য় র্াক্ক। আমরা আো কষর পুরস্কারপ্রাপ্তক্ের দৃষ্টান্ত 

অনুিরণ কক্র আরও অক্নক্কই কৃষির উন্নয়ক্ন এষগক্য় আিক্বন।  

সুষধমন্ডলী,  

১৯৯৬ িাক্ল আমরা যখন িরকার গঠন কষর, তখন শেক্ে ৪০ লাখ শমষিক টন খাদ্য ঘাটষত ষছল।  ৫ বছক্র আমরা 

বাাংলাক্েেক্ক ২৬ লাখ শমষিক টন খাদ্য-উদ্বৃত্ত শেে ষহক্িক্ব প্রষতষষ্ঠত কষর। এই অজিক্নর জন্য জাষতিাংক্ঘর খাদ্য ও কৃষি 

িাংিা-এফএও আমাক্ের ময িোপূণ ি ‘শিক্রি' পেক্ক ভূষিত কক্র।  

ষকন্তু ২০০১ িাক্ল ষবএনষপ-জামাত শজাট িরকার ক্ষমতায় এক্ি আবার শেেক্ক খাদ্য ঘাটষতর শেক্ে পষরণত কক্র।  



এবার আমরা িরকার পষরচালনার োষয়ে ষনক্য় কৃষিখাক্তর উন্নয়ক্ন ব্যাপক কায িক্রম গ্রহণ কষর। মন্ত্রীিভার প্রর্ম 

ববঠক্কই নন-ইউষরয়া িাক্রর োম কষমক্য় কৃিক্কর নাগাক্লর মক্ে ষনক্য় আিা হয়। পরবতীকাক্ল আরও দু-েফায় কৃষি 

উপকরক্ণর োম কমাক্না হয়। বতিমাক্ন টিএিষপ ২২ টাকায়, এমওষপ ১৫ টাকা এবাং ষডএষপ ২৭ টাকায় ষবষক্র হক্চ্ছ।  

রািায়ষনক িার, শিচ, জ্বালাষন শতল এবাং কৃষি যন্ত্রপাষত িহজলভয করার জন্য আমরা কৃষিক্ত ষবপুল ভর্তিষকর ব্যবিা 

কষর। ষবগত িাক্ি ৪ বছক্র প্রায় ২৪ হাজার শকাটি টাকা ভর্তিষক প্রোন করা হক্য়ক্ছ। প্রায় ৪৬ হাজার শকাটি টাকা কৃষি ঋণ 

ষবতরণ করা হয়। বগ িাচািীক্ের মক্ে নামমাত্র সুক্ে কৃষি ঋণ ষবতরণ করা হক্চ্ছ।  

আমরা মাত্র ১০ টাকায় কৃিকক্ের জন্য ব্যাাংক একাউন্ট শখালার ব্যবিা কক্রষছ। কৃিকক্ের মাক্ে কৃষি উপকরণ 

িহায়তা কাড ি ষবতরণ করা হক্য়ক্ছ। কৃষি গক্বিণার মােক্ম কৃষির নর্তন নর্তন িম্ভাবনা সৃষষ্টক্ত উৎিাহ প্রোক্নর জন্য আমরা 

কৃষিষবজ্ঞানীক্ের জন্য আষর্ িক প্রক্ণােনার ব্যবিা কক্রষছ।  

এিব কম িসূচষচর ফক্ল কৃষি উৎপােন যক্র্ষ্ঠ বৃষধি  শপক্য়ক্ছ। ২০০৮-০৯ অর্ িবছক্র খাদ্যেক্ের উৎপােন ষছল ৩৩৩ লক্ষ 

শমষিক টন। ২০১২-১৩ অর্ িবছক্র তা প্রায় ৩৭৩ লাখ শমষিক টক্ন উন্নীত হক্য়ক্ছ। আমরা োনা জাতীয় খাদ্যেে, আলু এবাং 

োক-িষিক্ত স্বয়াংিম্পূণ িতা অজিন কক্রষছ।  

ডাল, শতল, মেলা ও ফল উৎপােক্ন আমাক্ের উক্ল্লখক্যাগ্য অগ্রগষত হক্য়ক্ছ। অন্যষেক্ক ষডম, দুধ ও মাাংি 

উৎপােক্নর শক্ষক্ত্রও আমরা অক্নক দূর এষগক্য়ষছ।  

কৃিক যাক্ত তাঁক্ের উৎপাষেত ফিক্লর ন্যায্যমূল্য পায়, শিজন্য শেক্ের উত্তরাঞ্চক্লর ১৬টি শজলায় ১৫টি পাইকাষর 

বাজার এবাং ৬০টি শগ্রায়াি ি মাক্কিটিহ গাবতলীক্ত একটি শকন্দ্রীয় বাজার িাপন করা হক্য়ক্ছ।  

প্রায় ৬ লাখ মৎেজীবী পষরবারক্ক ষভষজএফ কম িসূচষচর আওতায় আনা হক্য়ক্ছ। মাক্ছর উৎপােন ২৬ লাখ শমষিক টন 

শর্ক্ক বৃষধি  শপক্য় ৩২ লাখ শমষিক টক্ন উন্নীত হক্য়ক্ছ। িমুদ্র ষবজক্য়র ফক্ল আমাক্ের মাছ উৎপােক্নর িম্ভাবনা ষবপুলভাক্ব 

বৃষধি  শপক্য়ক্ছ।  

মাাংক্ির উৎপােন ২০ লাখ শমষিক টন শর্ক্ক ২৭ লাখ টক্ন উন্নীত। দুধ উৎপােন ২২ লাখ শমষিক টন শর্ক্ক ৩৩ লাখ 

টক্ন এবাং ষডম উৎপােন ৪৭০ শকাটি শর্ক্ক ৬০০ শকাটিক্ত উন্নীত হক্য়ক্ছ।  

আওয়ামী লীগ যখনই িরকার পষরচালনার োষয়ে শপক্য়ক্ছ তখনই কৃিক এবাং কৃষির কল্যাক্ণ কাজ কক্রক্ছ। আমরা 

কৃষি গক্বিণা ও ষেক্ষার উপর শজার ষেক্য়ষছ। আমাক্ের গক্বিকগণ লবণাক্ততা ও খরা িষহষ্ণু ধাক্নর জাত উদ্ভাবন কক্রক্ছন। 

চক্র ভূট্টা ও িিী চাি, পাহাক্ি ফলচাি, জলাভূষমক্ত ভািমান িিীচাি কায িক্রম িম্প্রিারণ করা হক্চ্ছ। ভষবষ্যক্ত আমরা এিব 

উক্দ্যাগ শর্ক্ক অক্নক শবষে লাভবান হব।  

পাক্টর জীবন রহে উদ ঘাটন আমাক্ের কৃষি প্রযুষক্তর ইষতহাক্ি নর্তন ষেগন্ত উক্মাচন কক্রক্ছ। এর সুদূরপ্রিাষর 

ফলাফল আমাক্ের পাটষেক্ের িম্ভাবনাক্ক নর্তন মাত্রায় উন্নীত কক্রক্ছ। জাষত ষহক্িক্ব আমরা িম্মাষনত হক্য়ষছ।  

আমরা জাতীয় কৃষি নীষত চূিান্ত কক্রষছ।  

িমক্বত সুষধবৃন্দ,  

ষবশ্বমন্দা িক্েও আমরা ষবগত ৪ বছর ধক্র েতকরা ৬ ভাক্গর উপর প্রবৃষধি  অজিন করক্ত িক্ষম হক্য়ষছ।  

শুধু কৃষিক্ক্ষক্ত্র নয়, ষেক্ষা, স্বািয, ষবদুযৎ, নারী উন্নয়ন, শযাগাক্যাগ, শেক্ে এবাং ষবক্েক্ে কম িিাংিান, নাগষরক সুষবধা 

বৃষধি , আইন-শৃঙ্খলা পষরষিষতর উন্নয়ন, জঙ্গীবাে েমন, ষডষজটাল বাাংলাক্েে গিািহ ষবষভন্ন শক্ষক্ত্র আমাক্ের িরকার 

দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন িাধন কক্রক্ছ।  

২০০৫ িাক্ল শেক্ের ৪০ েতাাংে মানুি োষরদ্রযিীমার ষনক্চ বিবাি করত। এখন তা ২৬ েতাাংক্ে শনক্ম এক্িক্ছ। ৫ 

শকাটি েষরদ্র মানুি মেষবত্ত শেণীক্ত উন্নীত হক্য়ক্ছ। োষরদ্রয ষবক্মাচক্নর জন্য আমরা িাউর্-িাউর্ পুরস্কাক্র ভূষিত হক্য়ষছ।  

মার্াষপছু আয় ২০০৮ িাক্ল ষছল ৬৩০ ডলার। এখন তা শবক্ি ১০৪৪ ডলাক্র উন্নীত হক্য়ক্ছ। তখন ষরজাভ ি ৩ ষবষলয়ন 

ডলারও ষছল না। আর এখন ষরজাভ ি ১৬ ষবষলয়ন ডলার ছাষিক্য় শগক্ছ।  

আমরা ষবগত িাক্ি ৪ বছক্র ষবদুযৎ উৎপােন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ শমগাওয়াক্ট উন্নীত কক্রষছ। যা আমাক্ের োষয়ে 

গ্রহক্ণর িমক্য়র শচক্য় ষদ্বগুক্ণরও শবষে। ২০০৯ িাক্ল আমাক্ের োষয়ে শনওয়ার িময় ষবদুযৎ উৎপােন ষছল মাত্র বেষনক ৩২০০ 

শমগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ শমগাওয়াট ষবদুযৎ উৎপাষেত হক্চ্ছ।  



ঢাকা ও চট্টগ্রাক্ম একাষধক ফ্লাইওভার ষনম িাণ করা হক্য়ক্ছ। বি বি শির্ত ষনম িাণ করা হক্য়ক্ছ। ষডষজটাল বাাংলাক্েে 

আজ আর স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। শেক্ের প্রষতটি ইউষনয়ক্ন তথ্য ও শিবা শকন্দ্র চালু করা হক্য়ক্ছ। গ্রাক্মর মানুি 

ইন্টারক্নট ব্যবহার করক্ত পারক্ছ।  

আমরা একটি সুষনষে িষ্ট লক্ষয ষনক্য় কাজ কক্র যাষচ্ছ। তা হল স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তী ২০২১ িাক্লর মক্ে 

বাাংলাক্েেক্ক আমরা একটি মেম আক্য়র শেক্ে পষরণত করক্ত চাই। ষবক্শ্বর বুক্ক আমরা একটি ময িাোেীল জাষত ষহক্িক্ব 

মার্া উঁচু কক্র বাঁচক্ত চাই। আমরা কারও মুখাক্পক্ষী হক্য় র্াকক্ত চাই না। এই লক্ষয পূরক্ণ আপনাক্ের িকক্লর ঐকাষন্তক 

িমর্ িন কামনা করষছ।  

িবাইক্ক আবারও ধন্যবাে এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তক্ের আবারও অষভনন্দন জাষনক্য় আমার বক্তব্য শেি করষছ।  

শখাো হাক্ফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাক্েে ষচরজীবী শহাক। 

 


