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ওিমানী স্মৃষত ষমলনায়তন, শিামবার, ১১ শ্রাবণ ১৪১৭, ২৬ জুলাই ২০১০  

 

ষবিষমল্লাষহর রাহমাষনর রাষহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যবর্ গ,  

কূটনীষতকবৃন্দ,  

সুষধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' ১৪১৫ ষবতরণ অনুষ্ঠানন উপষিত িবাইনক আন্তষরক শুনভচ্ছা জানাষচ্ছ। শে িকল ব্যষি ও 

প্রষতষ্ঠান এ পুরস্কার পানচ্ছন আষম তাঁনদর আন্তষরক অষভনন্দন জানাষচ্ছ।  

িব গকানলর িব গনশ্রষ্ঠ বাঙ্গাষল, জাষতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুষজবুর রহমাননর স্বপ্ন ষিল একটি সুখী িমৃদ্ধ শিানার বাংলা 

র্নে শতালার। এজন্য ষতষন স্বাধীনতার পর পরই শদনের কৃষি ব্যবিানক শেনল িাজাননার উনযার্ শনন এবং কৃষি ষবিয়ক ষবষভন্ন 

র্নবিণা প্রষতষ্ঠান র্নে শতানলন।  

জাতীয় জীবনন কৃষির গুরুত্ব ষবনবচনা কনর ষতষন ১৯৭৩ িানল ‘বঙ্গবন্ধু কৃষি তহষবল' র্ঠন কনর কৃষি উন্নয়নন জাতীয় 

পে গানয় িনব গাচ্চ রাষ্ট্রপষত পুরস্কার প্রবতগন কনরষিনলন।  

ষকন্তু ১৯৭৫ িানলর ১৫ই আর্স্ট স্বাধীনতা ষবনরাধী চক্র জাষতর জনকনক হতযা কনর তাঁর স্বপ্ন ও কম গপষরকল্পনানক ব্যর্ গ 

কনর শদয়। এ শদনের কৃিক হারায় তাঁনদর অকৃষিম বন্ধুনক।  

পরবতী িরকারগুনলা জাতীয় জীবননর অন্যান্য শেনির মত কৃষি উন্নয়নন জাতীয় এই িনব গাচ্চ পুরস্কার শর্নক মুনি শেনল 

জাষতর জননকর নাম। তারা শভনবষিল বঙ্গবন্ধুর নাম মুনি শেলনলই মানুি বঙ্গবন্ধুনক তাঁনদর হৃদয় শর্নক মুনি শেলনব।  

ষকন্তু ১৯৯৬ িানল বাংলার মানুি আবারও বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীর্নক ব্যালনটর মাধ্যনম রাষ্ট্র পষরচালনার দাষয়ত্ব 

ষদনল আমরা ১৯৯৭ িানল 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' পুনঃপ্রব গতন কষর। ২০০১ িানল ষবএনষপ-জামাত শজাট িরকার েমতায় 

এনি আবারও এ পুরস্কার বন্ধ কনর শদয়।  

২০০৯ িানল দাষয়ত্ব ষননয় আমরা আইন িংনোধন কনর পুনরায় 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' চালুর উনযার্ গ্রহণ কষর।  

বঙ্গবন্ধুর দল বাংলানদে আওয়ামী লীর্ এখন শদে পষরচালনার দাষয়নত্ব। কৃষি তর্া কৃিক িমানজর উন্নয়ননর লনেয 

আমরা ষনরলিভানব কাজ কনর োষচ্ছ।  

কৃষি ষনভ গর বাংলানদনের অর্ গনীষত মূলতঃ কৃষি উন্নয়ননর ওপর ষনভ গরেীল। কৃষিনক ষবজ্ঞানিম্মত ও আধুষনক প্রযুষি-

ষনভ গর কনর র্নে শতালার জন্য আমরা ব্যাপক পদনেপ ষননয়ষি। শদনের ১৬ শকাটি মানুনির খায চাষহদা শমটাননার লনেয কৃষিনত 

ভর্তগষক বাোননা হনয়নি।  

আমরা দাষয়ত্ব শনওয়ার পর দু'দো িানরর দাম কষমনয় ৯০ টাকার িার ২২ টাকায় ষননয় এনিষি। কৃিকনদরনক মনধ্য 

কৃষি উপকরণ কার্ গ ষবতরণ করা হনয়নি। মাি ১০ টাকার ষবষনমনয় ব্যাংক একাউন্ট কনর ষদনয়ষি। এই ব্যাংক একাউনন্টর মাধ্যনম 

কৃিক ভাইনয়রা ভর্তগষকিহ অন্যান্য সুষবধা ষননত পারনবন।  

১৯৯১-৯৬ িানল ষবএনষপ িরকানরর আমনল িার চাইনত ষর্নয় ১৮ জন কৃিকনক জীবন ষদনত হনয়ষিল। আমরা িরকার 

র্ঠননর পর িানরর মূল্যই শুধু কমাইষন পাোপাষে ষবতরণ ব্যবিায় যুর্ান্তকারী পষরবতগন এননষি। আজ কৃিকনক িানরর ষপিনন 

ছুটনত হয় না।  



ষবর্ত শবানরা মওসুমগুনলানত শিচ সুষবধা ষনষিত করার জন্য েহরাঞ্চনল ষবদুযনতর শরেষনং কনর গ্রামাঞ্চনলা ষনরষবষচ্ছন্ন 

ষবদুযত িরবরাহ করা হয়। োরেনল আমরা শবানরা মওসুনম আোতীত েলন শপনয়ষি।  

আমরা কৃষি ঋনণর আওতা বৃষদ্ধ কনরষি। র্ত অর্ গবির প্রায় ১২ হাজার শকাটি টাকা কৃষি ঋণ ষবতরণ করা হয়। প্রকৃত বর্ গা 

চািীর্ণনকও ঋনণর আওতায় আনা হয়।  

আওয়ামী লীর্ েখনই িরকার পষরচালনার দাষয়ত্ব শপনয়নি তখনই কৃষি ও কৃিনকর উন্নয়নন কাজ কনরনি।  

১৯৯৬-২০০১ িানল দাষয়ত্ব পালনকানল ১৯৯৯-২০০০ অর্ গবিনর আমরা শরকর্ গ পষরমাণ খায উৎপাদন কনর 

বাংলানদেনক খায-উদ্বৃত্ত শদনে পষরণত কনরষিলাম। এজন্য জাষতিংঘ খায ও কৃষি িংিা িরকার প্রধান ষহনিনব আমানক 

মে গাদাপূণ গ ‘শিনরি' পুরস্কানর ভূষিত কনর।  

ষকন্তু ষবএনষপ শজাট িরকানরর ৫ বির এবং তত্ত্বাবধায়ক িরকানরর ২ বিনর খায উৎপাদন আবারও আনর্র অবিায় 

চনল োয়। তারা কৃষি ও কৃিনকর উন্নয়নন শকান কাজ কনরষন।  

এবারও আমরা িবার জন্য খায ষনষিত করনত অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমানদর ষনব গাচনী অঙ্গীকার অনুোয়ী ২০১৩ িানলর 

মনধ্য বাংলানদেনক পুনরায় খানয স্বয়ংিম্পূণ গ করনত চাই। এজন্য কৃষিখাতনক আমরা িনব গাচ্চ অগ্রাষধকার ষদনয়ষি।  

িম্মাষনত সুষধমন্ডলী,  

জলবায়ু পষরবতগননর েনল েষতগ্রস্ত শদেগুনলার মনধ্য বাংলানদনের অবিান েীনি গ। ববষিক উষ্ণতা বৃষদ্ধ ও জলবায়ু 

পষরবতগননর েনল আমানদর কৃষি ব্যবিা িবনচনয় শবেী েষতগ্রস্ত হনব।  

ববষিক উষ্ণতার কারনণ ঘুষণ গঝে, জনলাচ্ছাি, অষতবৃষি, খরা ইতযাষদ প্রাকৃষতক দুনে গার্ এনকর পর এক শবনেই চনলনি। 

িাম্প্রষতককানল আমানদর এ অঞ্চনল ঘূষণ গঝে ষির্র ও আইলা আঘাত হানন। ঘুষণ গঝে আইলা'র েয়েষত আমরা এখনও পুনরাপুষর 

কাটিনয় উঠনত পাষরষন। খুলনা ও িাতেীরা উপকূনলর প্রায় ৫০ হাজার মানুি এখনও তাঁনদর বাষেঘনর ষেনর শেনত পানরষন।  

আকষিক বন্যা, ষবলষিত বি গা, অষতবৃষি, দীঘ গিায়ী খরা, অষতষরি তাপমািা এিবই জলবায়ু পষরবতগননর প্রভানব হনচ্ছ। 

এরেনল কৃষি ব্যবিা মারাত্বকভানব েষতগ্রস্ত হনচ্ছ। জলবায়ু পষরবতগন  িাধারণ মানুি ষবনেি কনর র্রীব জননর্াষষ্ঠর 

জীবনজীষবকার ওপর ব্যাপক প্রভাব শেলনি।  

আমানদরনক পষরবষতগত জলবায়ু উপনোর্ী েিনলর জাত উদ্ভাবন করনত হনব। ইনতামনধ্য আন্তজগাষতক ধান র্নবিণা 

ইিষস্টটিউনটর িহনোষর্তায় আমানদর ষবজ্ঞানীর্ণ লবনািতা িষহষ্ণু ধাননর জাত উদ্ভাবন কনরনিন। আষম মনন কষর উপকূলীয় 

লবনাি এলাকায় শবানরা শমৌসুনম এ ধান চাি ব্যাপকভানব শুরু হনল আমানদর খায উৎপাদন অননক শবনে োনব।  

এিাোও আমানদর ষবজ্ঞানীর্ণ ষি ধান-৫১ এবং ষি ধান-৫২ উদ্ভাবন কনরনিন - শেগুনলা বি গার পাষননত ডুনব শর্নলও েলন 

ষদনব। আমানদর শদনের হাওরিহ উপকূলীয় শজায়ার-ভাটা শর্নক শর্নক এিব জানতর ধান রো পানব।  

এিাো ষি'র ষবজ্ঞানীর্ণ শবানরা মওসুনম আবাদনোগ্য উন্নত সুর্ষন্ধ জাত 'বাংলামষত' উদ্ভাবন কনরনিন ো আমদাষনকৃত 

বােমষত চানলর িমর্তল্য।  

তনব কৃষিনত নর্তন প্রযুষি শোর্ করার িময় শখয়াল রাখনত হনব শিগুনলা শেন পষরনবে বান্ধব হয়। পষরনবনের েষত কনর 

এমন ষকছু শেি পে গন্ত শকান উপকার বনয় আননব না।  

উচ্চ েলনেীল ধান চানির িনঙ্গ রািায়ষনক িার, কীটনােক, শিচিহ শবে ষকছু উপাদান ইনতামনধ্য যুি হনয়নি শেগুনলা 

পষরনবে এবং মাটির জন্য েষতকর। খায ষনরাপত্তার স্বানর্ গ আমরা শিগুনলা এখনই পষরহার করনত পারব না।  

তনব পাষন, রািায়ষনক িার বা কীটনােক কম লানর্ আমানদর এমন ধাননর জাত উদ্ভাবন করনত হনব। এ ধরননর প্রযুষি 

োঁরা উদ্ভাবন করনবন তাঁনদরনক পুরস্কৃত করার ব্যবিা করার জন্য আষম িংষিিনদর আহবান জানাষচ্ছ।  

পে গাপ্ত সুনোর্-সুষবধা শপনল আমানদর ষবজ্ঞানীরাও শে অননক ষকছু করনত পানরন িম্প্রষত পানটর জন্ম রহস্য উদ্ঘাটননর 

মাধ্যনম তা তাঁরা প্রমাণ কনরনিন।  

পানটর শমধাস্বত্ব বা Intellectual Property Right এখন আমানদর অষধকানর র্াকনব। পাোপাষে 

প্রনয়াজন অনুোয়ী বহুষবধ ব্যবহারিহ উচ্চ েলনেীল ও ষবষভন্ন প্রষতকূল পষরনবে উপনোর্ী নর্তন নর্তন জাত উদ্ভাবন করনত 

আমানদর ষবজ্ঞানীর্ণ িেম হনবন। আমরা আো করষি এনত কনর পানটর শিানালী ষদন আবার ষেনর আিনব।  



সুষধমন্ডলী,  

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান কৃষির আধুষনকায়ন ও দাষরদ্র্য মুি িমৃদ্ধ বাংলানদে র্ঠনন িহায়ক ভুষমকা পালন 

করনব বনল আষম আো করষি।  

কৃষি িংষিি প্রষতষ্ঠান ও ব্যষিনক তাঁনদর কানজর স্বীকৃষতস্বরূপ জাতীয় পে গানয়র এ পুরস্কানরর মাধ্যনম িম্মাষনত করনল 

কৃষির প্রষত িব গস্তনরর মানুনির আগ্রহ বৃষদ্ধ পানব। েনল কৃষির িমৃষদ্ধর িানর্ িানর্ শদনের অর্ গনীষত আরও সুদৃঢ় হনব।  

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রাপ্ত প্রষতষ্ঠান ও ব্যষিবর্ গনক আষম আন্তষরক ধন্যবাদ জানাই এবং আো কষর কৃষির িমৃষদ্ধ 

ও অগ্রর্ষতনত তাঁরা অষধকতর ভূষমকা রাখনবন।  

শিানার বাংলা র্োর লনেয কৃষি িংষিি িকল ব্যষি, প্রষতষ্ঠাননক িষম্মষলতভানব কাজ করার আহবান জানাষচ্ছ। 

িবাইনক আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হানেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলানদে ষচরজীবী শহাক।  

--- 

 


