
দক্ষিণ এক্ষিয়া খাদ্য অক্ষিকার সম্মেলন-২০১৫ উম্মবািন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

শিখ হাক্ষসনা 
কৃক্ষষক্ষিদ ইনক্ষিটিউিন, খামারিাড়ী, ঢাকা, িক্ষনিার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, ৩০ শম ২০১৫ 

ক্ষিসক্ষমল্লাক্ষহর রাহমাক্ষনর রাক্ষহম 

সোক্ষনত সভাপক্ষত, 

ক্ষপ্রয় সহকমী, 

শনাম্মিল িাক্ষি পুরস্কার ক্ষিযয়ী ক্ষম. জ্কলাি সতৈার্থী, 

শদি-ক্ষিম্মদম্মির অক্ষতক্ষর্থবৃন্দ, 

উপক্ষিত সুক্ষিমন্ডলী। 

 আসসালামু আলাইকুম and Very Good Afternoon to you all. 

দক্ষিণ এক্ষিয়া খাদ্য অক্ষিকার সম্মেলন-২০১৫-এর উম্মবািন অনুষ্ঠাম্মন আক্ষম উপক্ষিত সিাইম্মক আিক্ষরক শুম্মভচ্ছা 

যানাক্ষচ্ছ। এই গুরুত্বপূণ ণ সম্মেলন আম্ময়াযম্মনর যন্য আক্ষম উম্মদ্যাক্তাম্মদর িন্যিাদ যানাক্ষচ্ছ। িন্যিাদ যানাক্ষচ্ছ যাঁরা কষ্ট কম্মর এই 

সম্মেলম্মন শযাগদান করম্মেন। 

অন্ন, িস্ত্র, িাসিান, ক্ষিিা, ক্ষিক্ষকৎসা - মানুম্মষর এই ৫টি শমৌক্ষলক িাক্ষহদার মম্মে খাম্মদ্যর িান সি ণাম্মে। সভৈতা এিং 

জ্ঞান-ক্ষিজ্ঞাম্মনর অভূতপূি ণ সাফল্য অক্ষযণত হম্মলও আযও এ ক্ষিম্মের সকল মানুম্মষর যন্য পয ণাপ্ত খািার ক্ষনক্ষিত করা সম্ভি হয়ক্ষন।  

আমরা এখাম্মন যখন কর্থা িলক্ষে, তখনও ক্ষিম্মের নানাপ্রাম্মি শকাটি শকাটি মানুষ না শখম্ময় আম্মেন। ক্ষুিাতণ ক্ষিশুর মুম্মখ 

একমুম্ম া খািার তুম্মল ক্ষদম্মত না শপম্মর অসহায় মা ঘুমহীন রাত পার করম্মেন। ক্ষনরূপায় ক্ষপতা খািাম্মরর সন্ধাম্মন বাম্মর বাম্মর িণ ণা 

ক্ষদম্মিেন। 

ক্ষকন্তু এ ক্ষিম্মের একটি মানুষও না শখম্ময় র্থাকম্মি শকন? শকন তারা শমৌক্ষলক অক্ষিকার শর্থম্মক িক্ষিত হম্মি? পৃক্ষর্থিী 

নামক আমাম্মদর এ েম্মহ সৃক্ষষ্টকতণা সকল প্রাণীর যীিন িারম্মণর সমস্ত রসদ-সামেী মজুদ কম্মর শরম্মখম্মেন। 

ক্ষিিি খাদ্য ও কৃক্ষষ সংিার ক্ষহম্মসি অনুযায়ী ৭.৩ ক্ষিক্ষলয়ন মানুম্মষর এ ক্ষিম্মিি এখনও প্রায় ৮০৫ ক্ষমক্ষলয়ন মানুষ 

অপুক্ষষ্টম্মত শভাম্মগ। অর্থ ণাৎ প্রক্ষত নয় যম্মন একযন অপুক্ষষ্টম্মত ভুগম্মেন। আিার এর মম্মে ৭৯১ ক্ষমক্ষলয়ন মানুম্মষর িাস উন্নয়নিীল 

শদম্মি। দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রায় ২৭৬.৪ ক্ষমক্ষলয়ন মানুষ এই দলভুক্ত। 

সুক্ষিবৃন্দ, 

খাদ্য ক্ষনরাপত্তা শুধু খাদ্য উৎপাদম্মনর উপর ক্ষনভ ণর কম্মর না। আমাম্মদর এ ক্ষিম্মে শয পক্ষরমাণ খাদ্য উৎপাক্ষদত হয়, তা 

সি মানুম্মষর িাক্ষহদা পূরম্মণর যন্য যম্মর্থষ্ট। ক্ষকন্তু িাস্তিতা হম্মচ্ছ ক্ষিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁম্মদর িাক্ষহদা অনুযায়ী খািার পান না।  

এর কারণ প্রক্ষতটি মানুম্মষর যন্য খাদ্য ক্ষনক্ষিত করা একটি যটিল ক্ষিষয়। দাক্ষরদ্র্ৈ, ত্রুটিপূণ ণ অর্থ ণননক্ষতক ও িণ্টন ব্যিিা, 

সংঘাত, অক্ষিক যনসংখ্যা, খাদ্য ও কৃক্ষষ নীক্ষতমালা, যলিায়ু পক্ষরিতণনসহ নানা ক্ষিষয় খাদ্য প্রাপ্যতাম্মক প্রভাক্ষিত কম্মর। 

ক্ষিেব্যাপী ক্ষুিা দূর করম্মত িেম্মর প্রম্ময়াযন ৩০ ক্ষিক্ষলয়ন ডলার। এই ব্যয় ২০১২ সাম্মলর ক্ষহম্মসি অনুযায়ী মাক্ষকণন 

সামক্ষরক িাক্ষহনীর মাত্র ৮ ক্ষদম্মনর ব্যয়। ২০১২ সাম্মল শগাটা ক্ষিম্মিি সামক্ষরক খাম্মত ব্যয় হম্ময়ম্মে প্রায় ১.৭৬ ক্ষিক্ষলয়ন মাক্ষকণন 

ডলার। যা ক্ষিম্মের শমাট ক্ষযক্ষডক্ষপ’র ২.৫ িতাংি। মার্থাক্ষপছু ব্যয় হম্ময়ম্মে ২৪৯ ডলার।  

অর্থ ণাৎ সমরসজ্জার ক্ষপেম্মন শয ব্যয় হয় তার সামান্য ভগ্াংি যক্ষদ দাক্ষরদ্র্ৈ দূর করার যম্মন্য ব্যিহার করা হয়, তাহম্মল 

পৃক্ষর্থিী শর্থম্মক দাক্ষরদ্র্ৈ সমূম্মল উৎপাটন করা সম্ভি হম্মি। 

সুক্ষিবৃন্দ, 

আমরা িাই ক্ষিম্মের একটি মানুষও শযন অনাহাম্মর না র্থাম্মক; অপুক্ষষ্টম্মত না শভাম্মগ। আমরা প্রক্ষতটি মানুম্মষর শমৌক্ষলক 

িাক্ষহদা পূরণ করম্মত িাই। ক্ষকন্তু শকান একক শদম্মির পম্মি তা সম্ভি নয়। এযন্য প্রম্ময়াযন শযৌর্থ উম্মদ্যাগ। এযন্যই আমরা 



 
 

আিক্ষলক উম্মদ্যাম্মগর কর্থা িলক্ষে। ক্ষিম্মিষ কম্মর দক্ষিণ এক্ষিয়া শর্থম্মক ক্ষুিা দূর করম্মত হম্মল এ অিম্মলর শদিগুম্মলার ঐকৈিদ্ধ 

উম্মদ্যাম্মগর শকান ক্ষিকল্প শনই। 

শনপাম্মল সাম্প্রক্ষতক প্রলয়ঙ্করী ভূক্ষমকম্মের পর আিক্ষলক খাদ্য ক্ষনরাপত্তার প্রম্ময়াযনীয়তার ক্ষিষয়টি আরও স্পষ্ট হম্ময় 

উম্ম ম্মে।  

আমরা সাকণ ফুড ব্যাংক প্রক্ষতষ্ঠার শয উম্মদ্যাগ ক্ষনম্ময়ক্ষে, তা দ্রুত িাস্তিায়ন করা প্রম্ময়াযন। দক্ষিণ এক্ষিয়ার শনতৃবৃম্মন্দর 

কাম্মে আমার অনুম্মরাি, আসুন দীঘ ণ প্রতীক্ষিত সাকণ খাদ্য ব্যাংক প্রকল্পটি যর্থাসম্ভি দ্রুত ও কায ণকরভাম্মি দক্ষিণ এক্ষিয়া জুম্মড় 

প্রক্ষতক্ষষ্ঠত কক্ষর। দক্ষিণ এক্ষিয়ার একযন ক্ষিপন্ন মানুষম্মকও শযন খাম্মদ্যর অভাম্মি প্রাণ হারাম্মত না হয়, শসযন্য সাকণ খাদ্য ব্যাংক 

শহাক ক্ষিপম্মদর িন্ধু।  

আর দক্ষিণ এক্ষিয়ার কৃষকম্মদর হাম্মত শযন ক্ষনম্মযম্মদর িস্যিীম্মযর অক্ষিকার সংরক্ষিত র্থাম্মক, শসযন্য একইসম্মে সাকণ 

িীয ব্যাংক িাস্তিায়ম্মনর যন্য আক্ষম সকম্মলর প্রক্ষত আহ্বান যানাই। 

সুক্ষিবৃন্দ, 

িাংলাম্মদম্মি আমরা মানুম্মষর শমৌক্ষলক িাক্ষহদা পূরম্মণর যন্য ক্ষনরলসভাম্মি কায কম্মর যাক্ষচ্ছ।  আমরা ইম্মতামম্মেই খাদ্য 

উৎপাদম্মন স্বয়ং-সম্পূণ ণতা অযণন কম্মরক্ষে। ২০১৩-১৪ অর্থ ণিেম্মর শরকড ণ ৩ শকাটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাযার শমক্ষিক টন িান উৎপাক্ষদত 

হম্ময়ম্মে। সারাম্মদম্মি আপদকালীন মজুদ ক্ষহম্মসম্মি ১৯ লাখ টন খাদ্য সংরিম্মণর ব্যিিা কম্মরক্ষে।  

ক্ষিগত ৬ িের িম্মর আমাম্মদর শদম্মি অব্যাহতভাম্মি ৬ িতাংম্মির উপর ক্ষযক্ষডক্ষপ অক্ষযণত হম্মচ্ছ। আমাম্মদর মার্থাক্ষপছু আয় 

২০০৫-০৬ সাম্মলর ৫৪৩ ডলার শর্থম্মক প্রায় আড়াই গুণ বৃক্ষদ্ধ শপম্ময় িতণমাম্মন ১ হাযার ৩১৪ ডলার হম্ময়ম্মে। আমরা মাতৃমৃতুৈ ও 

ক্ষিশু মৃতুৈ হার হ্রাসসহ শিক্ষিরভাগ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লিৈমাত্রা অযণন কম্মরক্ষে। দাক্ষরম্মদ্র্ৈর হার ২০০৬ সাম্মলর ৩৮.৪ িতাংি শর্থম্মক 

হ্রাস শপম্ময় ২৪ িতাংম্মি শনম্মম এম্মসম্মে। 

স্বািৈম্মসিা সািারণ মানুম্মষর শদারম্মগাড়ায় শপৌৌঁম্মে শদওয়ার যন্য সারাম্মদম্মি আমরা প্রায় ১৫ হাযার কমুৈক্ষনটি ক্ষিক্ষনক 

এিং ইউক্ষনয়ন স্বািৈম্মকন্দ্র িাপন কম্মরক্ষে। এসি ক্ষিক্ষনক শর্থম্মক ৩০ িরম্মণর ওষুি ক্ষিনামূম্মল্য শদওয়া হম্মচ্ছ। 

আমরা মম্মন কক্ষর দাক্ষরদ্র্ৈ ক্ষিম্মমািম্মনর অন্যতম উপায় হম্মচ্ছ ক্ষিিার ক্ষিস্তার এিং মানিসেম্মদর উন্নয়ন। এযন্য আমরা 

ব্যাপক পদম্মিপ ক্ষনম্ময়ক্ষে। ইম্মতামম্মেই প্রায় িতভাগ ক্ষিদ্যালয়গামী ক্ষিশু ক্ষিদ্যালম্ময় যাম্মচ্ছ। আমরা ২০১০ সাল শর্থম্মক মােক্ষমক 

পয ণায় পয ণি োত্রোত্রীম্মদর মম্মে ক্ষিনামূম্মল্য পাঠ্যপুস্তক ক্ষিতরণ করক্ষে। প্রায় ১ শকাটি ৩৩ লাখ ৭০ হাযার োত্রোত্রীম্মক ক্ষিক্ষভন্ন 

িাইম্মপম্মন্ডর আওতায় আনা হম্ময়ম্মে। আত্মকম ণসংিান সৃক্ষষ্টর যন্য সরকাক্ষর ও শিসরকাক্ষর পয ণাম্ময় সারাম্মদম্মি অসংখ্য 

শভাম্মকিনাল ইনক্ষিটিক্ষউট গম্মড় শতালা হম্ময়ম্মে। 

অম্মপিাকৃত দক্ষরদ্র্ ও সুক্ষিিািক্ষিত মানুম্মষর যন্য আমরা সামাক্ষযক ক্ষনরাপত্তা শিষ্টনী কম ণসূক্ষি ব্যাপকভাম্মি সম্প্রসারণ 

কম্মরক্ষে। িলক্ষত অর্থ ণিেম্মর এখাম্মত ৩০৭.৫১ ক্ষিক্ষলয়ন টাকা িরাদ্দ করা  হম্ময়ম্মে।  

২০০৯ সাম্মল আমরা শঘাষণা ক্ষদম্ময়ক্ষেলাম ২০২১ সাম্মলর মম্মে আমরা িাংলাম্মদিম্মক মেম আম্ময়র শদম্মি পক্ষরণত 

করি। আযম্মক দৃঢ়ভাম্মি িলম্মত পাক্ষর আমরা শস লিৈ অযণম্মনর বারপ্রাম্মি উপনীত হম্ময়ক্ষে। এযন্য আক্ষম আমার যনগণম্মক 

অক্ষভনন্দন যানাম্মত িাই। তাঁরা ক্ষনরলস প্রিষ্টার মােম্মম ক্ষুিা ও দাক্ষরম্মদ্র্ৈর িিনাম্মক ক্রমিঃ শকান াসা কম্মর শফলম্মত সিম 

হম্মচ্ছন।  

আমরা এ অেগক্ষতর িারাম্মক এক্ষগম্ময় ক্ষনম্ময় ২০৪১ সাম্মলর মম্মে পৃক্ষর্থিীর উন্নত শদিগুম্মলার সাক্ষরম্মত আমাম্মদর আসন 

ক্ষনক্ষিত করম্মত িাই।  

ক্ষপ্রয় শডক্ষলম্মগটবৃন্দ, 

 আক্ষম আম্মগই িম্মলক্ষে খাদ্য ক্ষনরাপত্তা ক্ষিষয়টি িহুমুখী এিং যটিল ক্ষিষয়। আক্ষম আিা করি, আপনারা ক্ষিম্মিষজ্ঞবৃন্দ 

আম্মলািনার মােম্মম এমন ক্ষকছু সুপাক্ষরি শদম্মিন যা এ অিল শর্থম্মক ক্ষুিা দূর করম্মত সহায়তা করম্মি।  



 
 

আমরা দক্ষিণ এক্ষিয়ায় প্রক্ষতটি শদম্মি খাদ্য ও পুক্ষষ্ট ক্ষনরাপত্তা ক্ষনক্ষিত করি- এই মহতী সম্মেলম্মন এই শহাক আমাম্মদর 

অেীকার। পািাপাক্ষি খাদ্য অপিম্ময়র শয ক্ষিলাক্ষসতা, তা পক্ষরহাম্মরর যন্য আক্ষম সংক্ষিষ্ট সকলম্মক আহ্বান যানাই। 

 এ প্রসম্মে আম্মরকটি ক্ষিষয় উম্মল্লখ করম্মত িাই। পৃক্ষর্থিীর সকল শদম্মিই, সকল প্রাম্মিই মতননকৈ এিং মতক্ষভন্নতা 

র্থাকম্মি। রাযননক্ষতক উন্নয়ন ও অেগক্ষতর নানা ইসুৈম্মত র্থাকম্মি মতক্ষভন্নতা। তম্মি তা শযন এমন পয ণাম্ময় না শপৌৌঁোয় যা 

ক্ষহংসাত্মক কম ণসূক্ষিম্মত পক্ষরণত হয়। িািােস্ত হয় খাদ্য পক্ষরিহন। শযন ক্ষহংসায় পুম্মড় না যায় খাদ্য গুদাম, উপম্মড় না যায় শরল 

লাইন। শযন পক্ষরিহন শ্রক্ষমক-যাত্রী-নারী-ক্ষিশুম্মক নৃিংসভাম্মি দগ্ধ হম্ময় মৃতুৈিরণ করম্মত না হয়।  

সম্মেলম্মনর এই মম্মি উপক্ষিত আম্মেন শনাম্মিল িাক্ষি পুরস্কার ক্ষিযয়ী ক্ষম. জ্কলাস সতৈার্থী। ক্ষিশুম্মদর শ্রম-দাসত্ব শর্থম্মক 

মুক্ত করার এক সুদীঘ ণ লড়াই পক্ষরিালনা কম্মর ক্ষতক্ষন এই স্বীকৃক্ষত শপম্ময়ম্মেন। আক্ষম সরকাম্মরর এিং ক্ষনম্মযর পি শর্থম্মক তাঁম্মক 

অক্ষভনন্দন যানাক্ষচ্ছ। 

 খাদ্য ও কৃক্ষষ উৎপাদম্মন, যনগম্মণর যন্য খাদ্য ও পুক্ষষ্ট ক্ষনরাপত্তা ক্ষিিাম্মন, দক্ষিণ এক্ষিয়ার সকল শদম্মি খাদ্য ক্ষনরাপত্তার 

শিম্মত্র যম্মর্থাপযুক্ত আইক্ষন কা াম্মমা প্রণয়ন ও প্রম্ময়াম্মগ আমার সরকার প্রম্ময়াযনীয় ভূক্ষমকা পালন কম্মর যাম্মি। 

 এই অেীকার ব্যক্ত কম্মর এিং সিাইম্মক িন্যিাদ যাক্ষনম্ময় আক্ষম ‘দক্ষিণ এক্ষিয়া খাদ্য অক্ষিকার সম্মেলন-২০১৫ এর 

শুভ উম্মবািন শঘাষণা করক্ষে। 

শখাদা হাম্মফয। 

যয় িাংলা, যয় িেিন্ধু 

িাংলাম্মদি ক্ষিরযীিী শহাক। 

--- 


