
আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউট (ইতি) ৫০ েষ জ পূতিজ উৎসে  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

েঙ্গেন্ধু আন্তর্জাতিক সবেলন শকন্দ্র, মঙ্গলোি, ২৯ আষাঢ় ১৪১৭, ১৩ জুলাই ২০১০  

 

তেসতমল্লাতহি িাহমাতনি িাতহম  

সোতনি সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউট-এি মহাপতিচালক,  

তেজ্ঞানী ও সম্প্রসািণতেদগণ,  

ভদ্রমতহলা ও মবহাদয়গণ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউট (ইতি) এি ৫০ েষ জ পূতিজ উদ্যাপন অনুষ্ঠাবন উপতিি সোইবক শুবভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

প্রতিষ্ঠাি ৫০ েছি পি আর্ আমিা শর্াি তদবয় েলবি পাতি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউট ইতি প্রদতে জি পথ ধবি 

উচ্চ ফলনেীল ধাবনি র্াি উদ্ভােন না হবল তেবেি েহু মানুষ না শখবয় মািা শেি।  

তেবেষ কবি আমাবদি মি শদবে শেখাবন আোতদ র্তমি পতিমাণ সীতমি এেং র্নসংখ্যাি বৃতিি হাি শেতে, উচ্চ 

ফলনেীল ফসবলি র্াি শসখাবন আেীোদ হবয় এবসবছ।  

১৯৭০ সাবল আমাবদি শদবেি শলাক সংখ্যা তছল সাবে সাি শকাটি। িখন আমাবদি ধাবনি শমাট উৎপাদন হি মাত্র ১০ 

তমতলয়ন শমতিক টবনি মি। আি উচ্চ ফলনেীল র্াবিি ধাবনি আোদ কবি েিজমাবন আমাবদি প্রায় ৩৫ তমতলয়ন শমতিক টন ধান 

উৎপাতদি হবচ্ছ।  

গি চাি দেবক আমাবদি মানুষ শেবেবছ প্রায় তিগুণ। আি ধাবনি ফলন শেবেবছ প্রায় সাবে তিন গুণ। এ উৎপাদন বৃতিি 

কৃতিত্ব অবনকটাই আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউবটি।  

উপতিি কৃতষ তেজ্ঞানীবৃন্দ,  

তেবেি প্রায় ১১৪ শদবে ধান উৎপাতদি হয়। এিমবে এতেয়ায় েিকিা ৯০ ভাগ ধান উৎপাতদি হয়। ধান উৎপাদনকািী 

শদেগুবলাি মবে োংলাবদবেি িান ৪থ জ।  

োঙাতলি প্রধান খাদ্য ভাি। আমাবদি শদবেি মানুবষি প্রায় ৮০ ভাগ কযালতি আবস ভাি শথবক। কাবর্ই খাদ্য তনিাপত্তা 

তনতিি কিবি হবল আমাবদি ধাবনি ফলন োোবি হবে।  

র্নসংখ্যা বৃতি, নদী ভাঙন, তেল্প কল-কািখানা তিতি ইিযাতদ কািবণ আমাবদি আোতদ র্তমি পতিমাণ তদন তদন কবম 

োবচ্ছ। প্রতি েছি প্রায় ১ লাখ শহক্টি র্তম ফসবলি আোদ শথবক শেতিবয় োবচ্ছ। পাোপাতে তেতেক উষ্ণিা বৃতিি ফবল আমাবদি 

সামবন নতুন নতুন চযাবলঞ্জ তিতি হবচ্ছ।  

২০২৫ সাবল আমাবদি শলাকসংখ্যা ১৮ শকাটি ছাতেবয় োবে। এ সমবয়ি মবে আমাবদি প্রতি শহক্টি ফলন কমপবে 

আিও এক টন োোবি হবে।  

েিজমাবন শহক্টি প্রতি আমাবদি গে ধাবনি ফলন ২.৮ শমতিক টন। তেবেি অবনক শদবেি তুলনায় এটা অবনক কম। 

আমাবদি আেহাওয়ায় কী কবি আিও ফলন বৃতি কিা োয় এ তনবয় আপনাবদি কার্ কিবি হবে।  

সুতধমন্ডলী,  

োংলাবদে আওয়ামী লীগ সিকাি সে সময়ই কৃতষ ও কৃষবকি কল্যাবণ কার্ কবি থাবক। কািণ আমিা মবন কতি 

এবদবেি কৃতষি উন্নতি হবলই শদবেি সাতে জক উন্নয়ন সাতধি হবে।  



১৯৯৬-২০০১ সাবল আমাবদি দল েখন িাষ্ট্র পতিচালনাি দাতয়বত্ব তছল িখন ১৯৯৯-২০০০ অথ জেছবি োংলাবদে 

প্রথমোবিি মি খাদ্য উৎপাদবন স্বয়ংসম্পূণ জিা অর্জন কবি। এি ফলশ্রুতিবি আমিা র্াতিসংবেি কৃতষ সংিা কর্তজক মে জাদাপূণ জ 

শসবিস পুিস্কাি অর্জন কতি।  

এোিও আমিা সোি র্ন্য খাদ্য তনতিি কিবি অঙ্গীকািােি। আমাবদি তনে জাচনী অঙ্গীকাি অনুোয়ী ২০১৩ সাবলি 

মবে োংলাবদেবক পুনিায় খাবদ্য স্বয়ংসম্পূণ জ কিবি চাই। এর্ন্য কৃতষখািবক আমিা সবে জাচ্চ অগ্রাতধকাি প্রদান কবিতছ।  

কৃতষ খাবিি সাতে জক উন্নতি সাধবনি র্ন্য র্ািীয় কৃতষ সম্প্রসািণ নীতি, র্ািীয় েীর্ নীতি এেং সমতিি োলাই 

ব্যেিাপনা নীতি কাে জকি িবয়বছ। এ ছাো র্ািীয় কৃতষ নীতি ১৯৯৯ সংবোধন প্রতিয়া চূোন্ত পে জাবয় িবয়বছ।  

কৃতষ উৎপাদন বৃতিি লবেয কৃতষি আধুতনকায়ণ, প্রযুতি উদ্ভােন এেং কৃতষ গবেষণাি সুবোগ সুতেধা বৃতিি উপি তেবেষ 

গুরুত্বাবিাপ কিা হবয়বছ। পাোপাতে সাি, েীর্, কীটনােক ও শসবচি উপি ভতুজতক োোবনা হবয়বছ। কৃষক ভাইবয়িা োবি সহবর্ 

ঋণ পায় শস ব্যেিা কিা হবয়বছ।  

আমিা সিকাি গঠবনি পি পিই সাবিি দাম কতমবয়তছ। পিেিীবি আিও দু'দফায় সাবিি দাম কমাবনাি ফবল ৯০ 

টাকাি সাি এখন ২২ টাকায় তেতি হবচ্ছ। এবি কবি কৃষকগণ ফসল উৎপাদবন সঠিক মাত্রায় সুষম সাি ব্যেহাি কিবি সেম 

হবচ্ছ এেং ফলনও বৃতি পাবচ্ছ, পাোপাতে র্তমি উে জিিা েতি িো পাবচ্ছ।  

শোবিা মওসুবম আমিা েহিাঞ্চবল তেদুযবিি শিেতনং কবি গ্রামাঞ্চবল তেদুযৎ সিেিাহ কবিতছ োবি র্তমবি শসচ সুতেধা 

অব্যাহি িাখা োয়। এিফবল শোবিাি োম্পাি ফলন হবয়বছ।  

সিকাি  ইবিামবে কৃষকবদি কৃতষ কার্ জ প্রদান কবিবছ এেং মাত্র ১০ টাকাি তেতনমবয় ব্যাংক একাউন্ট খুবল তদবয়বছ। 

এিফবল কৃতষ ঋণসহ অন্যান্য সুবোগ-সুতেধা শকানরূপ হয়িাতন ো অব্যেিাপনা ছাোই প্রদান কিা সম্ভে হবে ।  

আপনািা র্াবনন, শদবেি উত্তিাষ্ণবল মঙ্গা নাবম এক অতভোপ তছল। আমিা শুধুমাত্র আধুতনক কৃতষ প্রযুতি কাবর্ 

লাতগবয় এই মঙ্গাি অতভোপ শথবক র্নগণবক মুি কবিতছ।  

এ শেবত্র আমাবদি তেজ্ঞানীবদি উদ্ভাতেি স্বল্প শময়াদী আমন ধান র্াি তিধান-৩৩ ও তেনা ধান-৭ মঙ্গা মওসুবম চাষ কিা 

হবচ্ছ। এিফবল খাদ্য উৎপাদন বৃতিি পাোপাতে কম জসংিাবনিও সৃতি হবয়বছ।   

সুতধমন্ডলী,  

আমাবদি কৃতষ েিজমাবন subsistence agriculture শথবক commercial agriculture- এ পা 

শিবখবছ। কৃতষ আর্ শুধু প্রকৃতি তনভ জি অেিায় শনই। আধুতনক কৃতষি েবথি প্রবয়াগ আমাবদি শদবে ইবিামবে শুরু হবয়বছ। 

আমাবদি কৃতষ পণ্য পৃতথেীি েহু শদবেই িপ্তাতন হবচ্ছ। আমাবদি প্রতিয়ার্ািকৃি কৃতষ পণ্য তেে োর্াবি প্রবেে কবিবছ। আো 

প্রকাে কিতছ অদূি ভতেষ্যবি এ শেবত্র উত্তবিাত্তি উন্নতি েটবে।  

র্লোয়ু পতিেিজবনি ফবল সিাসতি েতিগ্রস্ত হবচ্ছ কৃতষ খাি। র্লোয়ু পতিেিজবনি ফবল িাপমাত্রা বৃতি, েীবিি িীিিা 

হ্রাস, অতনয়তমি বৃতিপাি, লেনািিা বৃতি ইিযাতদি প্রভাে কৃতষবি লেয কিা োবচ্ছ। িাপমাত্রা বৃতিি কািবণ সমুদ্রপৃবষ্ঠি পাতনি 

উচ্চিা বৃতি পাবে। এিফবল শদবেি তেস্তীণ জ এলাকা পাতনবি িতলবয় োওয়াসহ উপকূলীয় অঞ্চবলি র্তমবি লেনািিাি মাত্রা বৃতি 

পাওয়াি সম্ভােনা িবয়বছ।  

িাই কৃতষ উৎপাদন োোবনাি লবেয প্রতিকূল পতিবেে সহনীয় র্াি উদ্ভােবনি প্রতি অতধক গুরুত্ব তদবি হবে এেং ফসল 

ছাোও কৃতষি অন্যান্য খাি শেমন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, েন ইিযাতদ শেবত্রও ব্যাপক উন্নয়ন কম জকান্ড শর্ািদাি কিবি হবে।  

সুতধবৃন্দ,  

আপনািা র্াবনন এক সময় আমিা শুধু অতধক ফলবনি লবেয র্াি উদ্ভােন কবিতছ। কািণ খাদ্য চাতহদা শমটাবনাই তছল 

িখনকাি প্রধান লেয। েিজমাবন আমাবদি কৃতষ অবনকটাই এতগবয় শগবছ। োংলাবদে ধান গবেষণা ইনতিটিউট এ পে জন্ত ৫৩টি র্াি 

উদ্ভােন কবিবছ। ইবিামবে ইতি'ি সহবোতগিায় আমাবদি তেজ্ঞানীগণ লেনাি সতহষ্ণু ধাবনি র্ািও উদ্ভােন কবিবছ ো অিযন্ত 

সফলভাবে উপকূলীয় লেনাি এলাকায় শোবিা শমৌসুবম আোদ হবচ্ছ।  

এ ছাোও তি'ি তেজ্ঞানীগণ ইতিি সহবোতগিায় তি ধান-৫১ এেং তি ধান-৫২ উদ্ভােন কবিবছন শেগুবলা েষ জাি পাতনবি ডুবে 

শগবলও ফলন তদবে। আমাবদি শদবেি হাওিসহ উপকূলীয় উর্ান-ভাটা ো েন্যাি হাি শথবক িো কিবে।  



উচ্চ ফলনেীল ধান চাবষি একটা প্রধান উপাদান শসবচি পাতন। তকন্তু আপনািা র্াবনন, অতিমাত্রা ভুগভ জি পাতনি 

ব্যেহাবিি ফবল প্রাকৃতিক তেপে জবয়ি আেঙ্কা কিা হবচ্ছ। েিজমাবন শসচ কাবর্ শে হাবি ভুগে জি পাতন ব্যেহাি কিা হবচ্ছ িা কমাবি 

হবে। শস র্ন্য পাতন কম লাবগ এমন ধাবনি র্াি উদ্ভােন কিবি হবে।  

সুতধবৃন্দ,  

অতি সম্প্রতি আমিা পাবটি র্ন্ম িহস্য উদ্ঘাটন কবিতছ। ফবল পাবটি শমধাস্বত্ব ো Intellectual Property 

Right োংলাবদবেি অতধকাবি থাকবে। পাোপাতে প্রবয়ার্ন অনুোয়ী েহুতেধ ব্যেহািসহ উচ্চ ফলনেীল ও তেতভন্ন প্রতিকূল 

পতিবেে উপবোগী নতুন নতুন র্াি উদ্ভােন কিবি আমাবদি তেজ্ঞানীগণ সেম হবেন। আমিা আো কিতছ এবি কবি পাবটি 

শসানালী তদন আোি তফবি আসবে। পাবটি তর্ন তসবকাবয়ন্স এি ধািাোতহকিায় এি শথবক লব্ধ জ্ঞান  ও দেিাবক কাবর্ লাতগবয় 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ জ ফসবলি শেবত্রও প্রযুতি উদ্ভােন ও কাতিি উন্নয়ন সম্ভে হবে ো আমাবদি কৃতষবক অবনক দূি তনবয় োবে।  

আমতন্ত্রি অতিতথবৃন্দ,  

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনতিটিউট সে সময়ই আমাবদি সহবোতগিা তদবয় আসবছ। আতম আো কিে িািা আিও 

শেতে সংখ্যক োংলাবদেী কৃতষ তেজ্ঞানীগণবক উচ্চ তেো ও প্রতেেবণি সুবোগ প্রদান কিবে। এ তেষবয় সিকাবিি পে শথবক 

প্রবয়ার্নীয় সকল প্রকাি সহায়িাি আোস তদতচ্ছ।  

পতিবেবষ, আতম আমাবদি তেজ্ঞানীবৃন্দবক েলে, শদবেি স্বাবথ জ মবনপ্রাবণ গবেষণায় মবনাতনবেে করুন। তেজ্ঞানীবদি 

কীভাবে প্রবণাদনা শদওয়া োয়, উৎসাহ শদওয়া োয় শসটা আমাি সিকাবিি সতিয় তেবেচনায় আবছ।  

আসুন, শদবেি ১৫ শকাটি মানুবষি খাদ্য তনিাপত্তা তনতিি কিবি সোই একবোবগ কার্ কতি।  

শখাদা হাবফর্  

র্য় োংলা, র্য় েঙ্গেন্ধু  

োংলাবদে তচির্ীেী শহাক।  

--- 

 


