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বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম 

যনোি িভোপবি,  

িহকমীবৃন্দ,  

গদ্িষকবৃন্দ,  

উপবিি সুবধমন্ডলী,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

বিবিএিআইআর প্রবিবিি রোিোয়বনক পবরমোদ্পর যন্য শরফোদ্রন্স ইন্সটিটিউদ্ের উদ্বোধন অনুিোদ্ন উপবিি িকলদ্ক 

আমোর আন্তবরক অবভনন্দন যোনোবি।  

গদ্িষণো কোদ্য িরকোরী িোমর্থ্য বৃবির শেদ্ে আয একটি বিদ্েষ বিন। নি প্রবিবিি এই ইনবিটিউদ্ে খোদ্য িোমগ্রী, 

পোনীয়, ঔষধ প্রভৃবি পরীেো করো হদ্ি। বেদ্ের মোন বনয়ন্ত্রদ্ণ ব্যিিোপে শিয়ো হদ্ি।  

এ সুদ্ োগদ্ক কোদ্য লোবগদ্য় শিেীয় পণ্য ও বেদ্ের মোন বিশ্বমোদ্ন উন্নীি করোর যন্য আবম রোিোয়বনক বিদ্েষক ও 

গদ্িষকদ্ির প্রবি আহিোন যোনোবি।  

বিশ্বোয়দ্নর এ যুদ্গ আমোদ্িরদ্কও প্রবিদ্ োবগিো কদ্র বিশ্বিোযোদ্র টিদ্ক থোকদ্ি হদ্ি। এই ইনবিটিউে প্রবিিোর ফদ্ল 

উদ্দ্যোক্তোরো শিই শিিো পোদ্িন।  

 পোেোপোবে অন্যোন্য গদ্িষণোগোর ও উৎপোিন প্রবিিোদ্নর  ন্ত্রপোবির মোন বনয়ন্ত্রদ্ণরও সুদ্ োগ হদ্য়দ্ে। এর ফদ্ল যনগণ 

মোনিম্পন্ন পণ্য ও শিিো পোদ্িন। আমোদ্ির রফিোবন িোযোরও িম্প্রিোবরি হদ্ি িদ্ল আবম আেো কবর।  

সুবধবৃন্দ,  

বিজ্ঞোন ও উন্নি প্রযুবক্তর এ যুদ্গ শ িি শিে জ্িজ্ঞোবনক গদ্িষণোয় এবগদ্য়  োদ্ি িোরোই অথ যননবিকভোদ্ি দ্রুি উন্নবি 

করদ্ে। বিশ্বোয়ন ব্যিিোয় আমোদ্িরদ্কও লোগিই গদ্িষণো ও এর প্রদ্য়োগ বনবিি করদ্ি হদ্ি। ির্থ্প্রযুবক্তর ব্যিহোর কদ্র বেে ও 

শিিোখোদ্ির িদ্ি যোচ্চ উৎপোিনেীলিো বনবিি করদ্ি হদ্ি। শিদ্ের বিজ্ঞোনী, গদ্িষক, বেেক, বেেোথী িকলদ্ক এ ব্যোপোদ্র আদ্রো 

আগ্রহী হওয়োর আহ্বোন যোনোই।  

শুধু গদ্িষণোর যন্য গদ্িষণো করদ্ল চলদ্ি নো। গদ্িষণোদ্ক অথ যিহ করদ্ি হদ্ি। শিদ্ের আথ য-িোমোবযক উন্নয়দ্নর লেৈদ্ক 

িোমদ্ন বনদ্য় গদ্িষণো করদ্ি হদ্ি। শমৌবলক গদ্িষণোর পোেোপোবে প্রোদ্য়োবগক গদ্িষণোর ওপর শযোর শিয়োর যন্য গদ্িষকদ্ির প্রবি 

আহিোন যোনোই।  



আমোদ্ির প্রদ্য়োযন লোগিই গদ্িষণো।  োদ্ি উদ্ভোিন িহযলভৈ হয়।  োদ্ি িোধোরণ মোনুষ িো গ্রহণ করদ্ি পোদ্র।  োদ্ি 

কৃবষ ও বেে উৎপোিন িোদ্ে। িদ্ি যোচ্চ উৎপোিনেীলিো বনবিি হয়। শিিোর মোন ও শেে বৃবি পোয়। শিেীয় িম্পি ও িোমদ্র্থ্যর 

িদ্ি যোচ্চ প্রদ্য়োগ বনবিি করো  োয়।  

সুবধমন্ডলী,  

িি যকোদ্লর িি যদ্েষ্ট িোঙোবল, যোবির বপিো িঙ্গিন্ধু শেখ মুবযবুর রহমোদ্নর বিজ্ঞোন বিষদ্য় উৎিোহ বেল িোরোযীিন। বিবন 

উপলবি কদ্রবেদ্লন শ , শিেীয় গদ্িষণোর মোধ্যদ্মই শিদ্ের উন্নয়ন বনবিি করদ্ি হদ্ি। িোই বিবন যুিবিধ্বস্ত িোাংলোদ্িেদ্ক 

পুনগ যঠদ্নর পোেোপোবে বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্তর বিকোেদ্ক অগ্রোবধকোর শিন। বিবন বিজ্ঞোনদ্ক কোদ্য লোবগদ্য় িোঙোবল যোবির অথ যননবিক 

মুবক্তর এক বিেোল কম য জ্ঞ শুরু কদ্রন।  

যোবির বপিো জ্িজ্ঞোবনক গদ্িষণো ও বেদ্ের যন্য লোগিই প্রযুবক্ত উদ্ভোিদ্নর লদ্েৈ ১৯৭৩ িোদ্ল এই বিবিএিআইআর 

প্রবিিো কদ্রবেদ্লন। শিদ্ের প্রখ্যোি বিজ্ঞোনীদ্ির এখোদ্ন িমোদ্িে ঘটিদ্য়বেদ্লন।  

িঙ্গিন্ধু কৃবষ গদ্িষণো কোউবন্সল গঠন কদ্রন। ধোন, পোে, মৎস্য প্রভৃবি খোিবভবিক গদ্িষণোর যন্যও যোিীয় ইনবিটিউে 

প্রবিিো কদ্রন। যোবির বপিোর এ  লেৈ পূরদ্ণ এিি প্রবিিোদ্নর গদ্িষকদ্িরদ্ক আদ্রো বনিোর িোদ্থ িোবয়ত্ব পোলদ্নর আহিোন 

যোনোবি।   

সুবধবৃন্দ,  

যোবির বপিোর পিোঙ্ক অনুিরণ কদ্র আমরোও বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্তর বিকোেদ্ক অগ্রোবধকোর বিদ্য়বে। বিবযেোল িোাংলোদ্িে 

প্রবিিোর মোধ্যদ্ম একেো বিজ্ঞোন মনস্ক যোবি গঠদ্নর উদ্দ্যোগ  বনদ্য়বে।  

আমোদ্ির '৯৬ িরকোদ্রর িময় ১২টি বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবিিোর যন্য আইন কবর। অদ্নকগুদ্লো চোলু হদ্য়দ্ে। 

১৯৯৬'র আদ্গ মোে একটি কৃবষ বিশ্ববিদ্যোলয় বেল। আমরো আদ্রো চোরটি কৃবষ বিশ্ববিদ্যোলয় কদ্রবে। প্রথম শমবিদ্কল বিশ্ববিদ্যোলয় 

প্রবিিো কদ্রবে। বচবকৎিো েোদ্ে গদ্িষণোর সুদ্ োগ সৃবষ্ট হদ্য়দ্ে। শিদ্ে প্রথম শেক্সেোইল বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবিিো কদ্রবে। এিি 

বিশ্ববিদ্যোলয় গদ্িষণোয় অিিোন শরদ্খ  োদ্ি।  

আমরো বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্ত গদ্িষণোর যন্য অনুিোন ও শফদ্লোেীপ চোলু কদ্রবে। বিএনবপ-যোমোি শযোে েমিোয় এদ্ি 

এগুদ্লো িন্ধ কদ্র বিদ্য়বেল। আমরো এিোর এগুদ্লো আিোর চোলু কদ্রবে।  

আমরো যুদ্গোপদ্ োগী বেেোনীবি প্রণয়ন কদ্রবে। এ নীবিদ্ি বিজ্ঞোন, কোবরগবর ও প্রযুবক্ত বেেোদ্ক বিদ্েষভোদ্ি গুরুত্ব শিয়ো 

হদ্য়দ্ে। ইনবিটিউে অি বনউবিয়োর িোদ্য়ন্স এন্ড শেকদ্নোলবয িোপন করো হদ্য়দ্ে। িরুণ বিজ্ঞোনীদ্ির উদ্ভোিনী শমধো বিকোদ্ে ৮৫টি 

বিজ্ঞোন িোিদ্ক শরবযদ্েেন শিয়ো হদ্য়দ্ে। প্রবিটি শেদ্ে বিবযেোল প্রযুবক্ত প্রদ্য়োগদ্ক উৎিোবহি করো হদ্ি।  

বিবিএিআইআর এর আধুবনকোয়ন ও গদ্িষণো িোমর্থ্য িোেোদ্নো হদ্য়দ্ে। কদ্য়কটি বিশ্বমোদ্নর গদ্িষণোগোর প্রবিিো করো 

হদ্য়দ্ে। বিবিএিআইআর উদ্ভোবিি আদ্ি যবনক িনোক্তকরণ কীে, আদ্ি যবনক দূরীকরণ বফল্টোর. ফরমোবলন িনোক্তকরণ কীে, 

িোদ্য়োগ্যোি প্লোন্ট ও উন্নিমোদ্নর চুল্লী শিে যনবপ্রয় হদ্য়দ্ে। যনগদ্ণর যীিনমোন উন্নয়দ্ন িহোয়িো করদ্ে।  

সুবধমন্ডলী,  

আমোদ্ির যনিাংখ্যো িোেদ্ে। অথ যনীবি বিকবেি হদ্ি। ফদ্ল কৃবষযবম কমদ্ে। যলোভূবম কমদ্ে। শগোচোরণভূবম কমদ্ে। 

কম যবমদ্ি ক্রমিধ যমোন যনদ্গোিীর যন্য প যোপ্ত খোদ্য ও পুবষ্ট উৎপোিদ্নর ব্যিিো করদ্ি হদ্ি। আিোদ্ির ব্যিিো করদ্ি হদ্ি। 

যনগদ্ণর সুস্বোিৈ বনবিি করদ্ি হদ্ি। এিি লেৈদ্ক িোমদ্ন শরদ্খ গদ্িষণোর বিষয়িস্ত্ি বনধ যোরণ করোর যন্য গদ্িষকদ্ির প্রবি 

আহিোন যোনোবি।  

যলিোয়ু পবরিিযদ্নর কোরদ্ণ প্রকৃবি বিরূপ আচরণ করদ্ে। ঝুঁবক িোেদ্ে। নতুন নতুন যবম িমুদ্ের শলোনো পোবনদ্ি িবলদ্য় 

 োদ্ি। প্রোকৃবিক দুদ্ যোগ িোেদ্ে। এিি প্রবিকূল পবরবিবির িোদ্থ কৃষকিহ িিোইদ্ক অভৈস্ত কদ্র শিোলো এিাং ঝুঁবক  শমোকোদ্িলোর 

যন্য গদ্িষণোর শকোদ্নো বিকে শনই।  

আমোদ্ির বিজ্ঞোনীরো ইদ্িোমদ্ধ্যই িন্যো, খরো ও লিণোক্তিো িহনীয় ধোন ও অন্যোন্য ফিদ্লর যোি উদ্ভোিন কদ্রদ্েন। 

লোগিই প্রযুবক্ত ব্যিহোর কদ্র কৃষক উৎপোিন িোবেদ্য়দ্েন। শিে এখন খোদ্দ্য প্রোয় স্বয়াংিম্পূণ য। অন্যোন্য ফিল, মৎস্য ও শপোলবি 

উৎপোিনও ব্যোপকভোদ্ি শিদ্েদ্ে।  



আমরো বেেোখোদ্ি িরোদ্দ িোবেদ্য়বে। কৃবষিহ বিবভন্ন খোদ্ি গদ্িষণোর যন্য বিবনদ্য়োগ িোবেদ্য়বে। শমৌবলক গদ্িষণোর 

সুদ্ োগও িম্প্রিোবরি হদ্য়দ্ে।  

আমরো কৃবষ প্রবক্রয়োযোিকরণ বেে প্রবিিোদ্ক উৎিোবহি করবে। এদ্ি কৃষদ্কর ন্যোয্যমূল্য বনবিি হদ্য়দ্ে। কৃবষপণ্য 

রফিোবন শিদ্েদ্ে। আমরো কৃবষবভবিক বেে প্রিোদ্র লোগিই প্রযুবক্ত ও শকৌেল উদ্ভোিদ্নর ওপর শযোর বিদ্য়বে।  

 জ্িবশ্বক উষ্ণোয়ন ও যলিোয়ু পবরিিযদ্নর ঝুঁবক শমোকোদ্িলোয় িবুয প্রযুবক্ত প্রদ্য়োদ্গর ওপর শযোর বিদ্ি হদ্ি। এ লদ্েৈ 

বিজ্ঞোনীদ্িরদ্ক শিেীয় িবুয প্রযুবক্ত উদ্ভোিদ্ন গদ্িষণো িোেোদ্নোর আহিোন যোনোবি।     

সুবধবৃন্দ,  

আমোদ্ির লেৈ, ২০২১ িোদ্লর মদ্ধ্য ক্ষুধো-িোবরেৈমুক্ত, িমৃি, েোবমত্মপূণ য, আধুবনক বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্তিম্পন্ন িোাংলোদ্িে 

গেো।  োর মোধ্যদ্ম আমরো যোবির বপিোর স্বদ্ের শিোনোর িোাংলো গদ্ে শিোলদ্িো। এ লেৈ অযযদ্ন শিদ্ের বিজ্ঞোনী, গদ্িষক, কৃষক, 

উদ্দ্যোক্তোিহ িি শেণী-শপেোর মোনুষদ্ক একদ্ োদ্গ কোয করদ্ি হদ্ি। আসুন, আমরো িকদ্ল মুবক্তযুদ্ির শচিনোদ্ক ধোরণ কদ্র 

শিদ্ের অগ্র োেোয় অিিোন রোবখ।   

এ আহিোন যোবনদ্য় আবম রোিোয়বনক পবরমোদ্পর যন্য Designated Reference Institute এর শুভ 

উদ্বোধন শঘোষণো করবে।  

িকলদ্ক আন্তবরক ধনব্যোি।  

শখোিো হোদ্ফয।  

যয় িোাংলো, যয় িঙ্গিন্ধু।  

িোাংলোদ্িে বচরযীিী শহোক।  

... 


