
কৃষিষিদ ইনষিটিউশন িাাংলাদদশ কমদেক্স উদবাধন অনুষ্ঠান  

ভািণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাষিনা  

শকআইষি কমদেক্স, ঢাকা, বুধিার, ০৮ কাষতিক ১৪২০, ২৩ অদটাির  ২০১৩  

 

ষিিষমল্লাষহর রাহমাষনর রাষহম  

িভাপষত,  

িহকমীবৃন্দ,  

কৃষিষিদ ইনষিটিউশদনর শকন্দ্রীয় শনতৃবৃন্দ,  

কৃষিষিদ ভাই ও শিাদনরা,  

সুষধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

কৃষিষিদ ইনষিটিউশন কমদেদক্সর উদবাধন উপলদে আদয়াষিত আিদকর এই অনুষ্ঠাদন উপষিত কৃষিষিদিহ 

িিাইদক আন্তষরক শুদভচ্ছা িানাষচ্ছ।  

১৯৯৭ িাদল আষম নামমাত্র মূদে কৃষিষিদ ইনষিটিউশনদক এই িষম িরাদ্দ শদই। এিার িরকাদরর দাষয়দবে  এদি 

এখাদন ভিন ষনম িাদণর িন্য অর্ ি িরাদ্দ শদই। গত িছদরর মার্ ি মাদি আষম এই ভিদনর ষভষিপ্রস্তর িাপন কদরষছলাম। আিদক 

দৃষিনন্দন এই কৃষিষিদ ইনষিটিউশন কমদেদক্সর উদবাধন হদচ্ছ। এটা আমাদদর িিার িন্য আনদন্দর ষদন।  

িি িকাদলর িি িদেষ্ঠ িাঙাষল, িাষতর ষপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুষিবুর রহমাদনর আিীিন স্বপ্ন ষছল িাাংলাদদদশর মানুদির 

িন্য অন্ন, িস্ত্র, ষশো, িািিান ও ষর্ষকৎিা সুষিধা ষনষিত করা। এ শদদশর িাধারণ মানুি যাদত দু 'শিলা শপট ভদর শখদত 

পাদর তার ব্যিিা করা।  

এিন্য স্বাধীনতার পর পরই ষতষন ভূষম িাংস্কাদর হাত শদন। যাদত প্রকৃত কৃিক িষমর মাষলকানা পায়। ষতষন ১০০ 

ষিঘা পয িন্ত িষমর মাষলকানার ষিষলাং ষনধ িারণ কদরষছদলন। ২৫ ষিঘা পয িন্ত িষমর খািনা মওকুফ কদরন। কৃষি ষশোয় শমধািী 

ছাত্র-ছাত্রীদদর আকি িণ করার িন্য িঙ্গিন্ধু ১৯৭৩ িাদলর ১৩ই শফব্রুয়াষর কৃষিষিদদদর প্রর্ম শেণীর ময িাদা ষদদয়ষছদলন। 

কৃষিদেদত্র অিদাদনর িন্য র্ালু কদরষছদলন িঙ্গিন্ধু কৃষি পুরস্কার তহষিল।    

কৃষির িাদর্ িাংষিি িকল িাংিার আধুষনকায়দনর উদযাগ গ্রহণ কদরষছদলন। ষতষন উযান উন্নয়ন শিার্ ি, িীি 

প্রতযয়ন এদিষি, িাাংলাদদশ কৃষি উন্নয়ন কদপ িাদরশনিহ ষিষভন্ন িাংিা প্রষতষ্ঠা কদরষছদলন।  

ষকন্তু ১৯৭৫ িাদলর ১৫ই আগি িাষতর ষপতাদক িপষরিাদর হতযার মধ্য ষদদয় এদদদশর িাধারণ শমহনতী মানুদির 

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাদক র্াষমদয় শদওয়া হয়।  

কৃষিখাত িাাংলাদদদশর অর্ িননষতক উন্নয়দনর অন্যতম প্রধান র্াষলকাশষি। িনিাংখ্যা বৃষি, নগরায়ন এিাং 

কলকারখানা িাপদনর ফদল শদদশর কৃষি িষমর পষরমাণ ষদন ষদন হ্রাি পাদচ্ছ। অন্যষদদক ষিশ্বব্যাপী কৃষি পদের র্াষহদা 

িাড়দছ। এই ষবমুখী র্যাদলঞ্জ শমাকাষিলায় আমাদদর অল্প িষম শর্দক অষধক পষরমাণ খায উৎপাদন করদত হদি।  

এিন্য িমদয়াপদযাগী ও লাগিই কৃষি প্রযুষি উভাবািন কদর শিলোদলা কৃিদকর কাদছ শপ েদছ ষদদত হদি। কৃিক যাদত 

িময়মত কৃষি উপকরণ পায় এিাং উৎপাষদত পদের ন্যায্য মূে পায় তা ষনষিত করদত হদি।  

আমাদদর কৃষি ষিজ্ঞানীরা এ যািত ষিষভন্ন ফিদলর ৪ শশার শিষশ উন্নত এিাং খরা, লিণািতা ও িলমগ্নতািষহষ্ণু 

িাত উভাবািন কদরদছন। উভাবািন কদরদছন লাগিই প্রযুষি, কৃষি যন্ত্রপাষত এিাং র্ািািাদদর কলাদক শল।  

আপনাদদর উভাবািন, িরকাদরর িহায়তা এিাং কৃিদকর পষরেদমর ফদলই আিদক শদশ খায উৎপাদদন স্বয়াং-

িম্পূণ িতা অিিন করদত শপদরদছ। এ কৃষতবে  শুধু িরকাদরর একার নয়, এ কৃষতবে  আপনাদদর এিাং এদদদশর কৃিক িমাদির।  

িরকাষর পৃষ্ঠদপািকতা শপদল আপনাদদর পষরেম শয কাদি আদি, তার উদাহরণ ষকন্তু আমাদদর িামদন রদয়দছ। 

২০০৮-০৯ অর্ িিছদর শযখাদন খাযশদের উৎপাদন ষছল ৩৩৩ লাখ শমষিক টন, ২০১২-১৩ অর্ িিছদর তা প্রায় ৩৭৩ লাখ 

শমষিক টদন উন্নীত হদয়দছ। অন্যান্য দানাদার খাযশে, আলু এিাং শাক-িিষি উৎপাদদনও আমরা স্বয়াংিম্পূণ িতা অিিন 

কদরষছ। এছাড়া মাছ, মাাংি, ষর্ম, দুধ উৎপাদন উদল্লখদযাগ্য পষরমাদণ বৃষি শপদয়দছ।  



১৯৯৬ িাদল আমরা যখন িরকার গঠন কষর, তখন শদদশ ৪০ লাখ শমষিক টন খায ঘাটষত ষছল। ২০০১ িাদল 

আমরা যখন দাষয়বে  শছদড় শদই, তখন আমাদদর উবৃি খাদযর পষরমাণ দাঁড়ায় ২৬ লাখ শমষিক টদন। এিন্য শি িময় 

িাষতিাংদঘর খায ও কৃষি িাংিা-এফএও আমাদদর ময িাদাপূণ ি ‘‘শিদরি'' পদদক ভূষিত কদর।  

পৃষ্ঠদপািকতা না শপদল কী হয় তাও আপনারা িাদনন। ২০০১ িাদল ষিএনষপ-িামাত শিাট িরকার েমতায় এদি 

শদশদক আিার খায ঘাটষতর শদদশ পষরণত কদরষছল।  

এিারও আমরা যখন দাষয়বে  শনই তখন খাযশদের দাম ষছল আকাশচুম্বী। শমাটা র্াদলর দাম ষছল শকষি প্রষত 

৪০/৪৫ টাকা। এমতািিায় আমরা শদদশ খায উৎপাদন বৃষির উদযাগ শনই। মন্ত্রী িভার প্রর্ম বিঠদকই নন-ইউষরয়া িাদরর 

দাম হ্রাি কদর কৃিদকর নাগাদলর মদধ্য ষনদয় আষি। এরপর আরও ২-দফা িাদরর দাম কষমদয়ষছ। িতিমাদন টিএিষপ ২২ 

টাকায়, এমওষপ ১৫ টাকা এিাং ষর্এষপ ২৭ টাকায় ষিষি হদচ্ছ।  

রািায়ষনক িার, শির্, জ্বালাষন শতল এিাং কৃষি যন্ত্রপাষত িহিলভয করার িন্য আমরা কৃষিদত ষিপুল ভর্তিষকর ব্যিিা 

কষর। ষিগত িাদড় ৪ িছদর প্রায় ২৪ হািার শকাটি টাকা ভর্তিষক প্রদান করা হদয়দছ। প্রায় ৪৬ হািার শকাটি টাকা কৃষি ঋণ 

ষিতরণ করা হয়। িগ িার্ািীদদর মদধ্য নামমাত্র সুদদ কৃষি ঋণ ষিতরণ করা হদচ্ছ। কৃিদকর মদধ্য কৃষি িহায়তা কার্ ি ষিতরণ 

করা হদয়দছ। মাত্র-১০ টাকায় ব্যাাংক একাউন্ট শখালার ব্যিিা কদরষছ।  

ষপ্রয় কৃষিষিদবৃন্দ,  

আমরা কৃষির িাদর্ িাংষিি িকল িাংিার িনিল বৃষি ও কাঠাদমা িাংস্কার, কৃষিষিদদদর পদদান্নষত ষনয়ষমত করা, 

টাইম শস্কল ও ষিদলকশন শগ্রর্ প্রদান, শূন্যপদ পূরণ, ষিজ্ঞানীদদর িন্য প্রদণাদনা প্যাদকি সৃষিিহ িরকাষর ও শিিরকাষর 

খাদত নর্তন নর্তন কম িিাংিান সৃষির উদযাগ গ্রহণ কদরষছ। কৃষি ষিজ্ঞানীদদর র্াকুষরর িয়ি বৃষির ষিিয়টি আমাদদর িষিয় 

ষিদির্নাধীন রদয়দছ।      

আিদক আপনাদদর ইনষিটিউশন ভিদনর উদবাধন হল। আষম আপনাদদর দািী পূরণ করলাম। এখন আপনাদদর 

কাদছ আমার িামান্য দািী আদছ। আমার দািী অন্য ষকছু নয়। আষম এ শদদশর মানুদির মুদখ হাষি শদখদত র্াই। মানুি যাদত 

শপট ভদর শখদত পাদর, তা ষনষিত হদত র্াই।  

কাদিই, খায উৎপাদদন আমরা শয িাফে অিিন কদরষছ, তা ধদর রাখদত হদি। এিন্য আপনারা পষরকল্পনা বতষর 

করুন। কম িসূষর্ হাদত ষনন। ভাল কাি করদত অদর্ ির অভাি হয় না। আপনারা শদদখদছন পাদটর িীিন রহে উদঘাটদন আমরা 

িাধ্যমত িহদযাষগতা কদরষছ। তাঁরা আমাদদর এিাং শদদশর মুখ উজ্জ্বল কদরদছন।  

আপনাদদর কৃিদকর প্রষত পরম িন্ধুর মত হাত িাষড়দয় ষদদত হদি। কৃষি গদিিণা শিারদার করদত হদি। র্াষহদার 

অষতষরি ফিল উৎপাদন কদর অদনক িময় র্ািীরা শলাকিাদনর মুদখামুষখ হন। র্াষহদা ষনরূপন কদর আমাদদর ফিল 

উৎপাদন করদত হদি।  

শদদশর অদনক এলাকায় এখনও একটি মাত্র ফিল উৎপাদন করা হয়। শিলোদলাদক ২/৩ ফিলী করদত হদি।  

ষিশ্ব মন্দা িদবে ও আমরা প্রবৃষির হার ৬ শতাাংদশর উপদর ধদর রাখদত িেম হদয়ষছ। ২০০৫ িাদল শদদশর ৪০ 

শতাাংশ মানুি দাষরদ্র্যিীমার ষনদর্ িিিাি করত। এখন তা ২৬ শতাাংদশ শনদম এদিদছ। ৫ শকাটি দষরদ্র্ মানুি মধ্যষিি 

শেণীদত উন্নীত হদয়দছ। দাষরদ্র্য ষিদমার্দনর িন্য আমরা িাউর্-িাউর্ পুরস্কাদর ভূষিত হদয়ষছ।  

মার্াষপছু আয় ২০০৮ িাদল ষছল ৬৩০ র্লার। এখন তা শিদড় ১০৪৪ র্লাদর উন্নীত হদয়দছ। তখন ষরিাভ ি ৩ ষিষলয়ন 

র্লারও ষছল না। আর এখন ষরিাভ ি ১৭ ষিষলয়ন র্লার ছাষড়দয় শগদছ।  

আমরা ষিগত িাদড় ৪ িছদর ষিদুযৎ উৎপাদন েমতা ৯ হািার ৭১৩ শমগাওয়াদট উন্নীত কদরষছ। যা আমাদদর দাষয়বে  

গ্রহদণর িমদয়র শর্দয় ষবলোদণরও শিষশ। ২০০৯ িাদল আমাদদর দাষয়বে  শনওয়ার িময় ষিদুযৎ উৎপাদন ষছল মাত্র বদষনক ৩২০০ 

শমগাওয়াট। আি ৬ হািার ৬৭৫ শমগাওয়াট ষিদুযৎ উৎপাষদত হদচ্ছ।  

আমাদদর লেয হল স্বাধীনতার সুিণ িিয়ন্তীদত ২০২১ িাল নাগাদ এদদশদক ক্ষুধা ও দাষরদ্র্যমুি একটি মধ্যম আদয়র 

শদদশ পষরণত করা। এিন্য ষশো, স্বািয, কৃষি, ষশল্প, িাষণিয, ষিজ্ঞান ও প্রযুষি, তথ্য শযাগাদযাগ, নারীর েমতায়নিহ িকল 

শেদত্র আমাদদর কাষিত উন্নয়ন অিিন করদত হদি।  

আর তা করদত হদল িিার আদগ দরকার িাতীয় ঐকয। অপশািন ও দুনীষতির মূদলাৎপাটন কদর তরুণ প্রিদের মদধ্য 

শদশাত্মদিাধ িাগ্রত করদত হদি।  



একটি অশুভ শষি শদদশ অরািকতা সৃষির শর্িা করদছ। শপশািীিী ষহদিদি এদদর শমাকাষিলায় আপনাদদর ঐকযিি 

হদয় এষগদয় আিদত হদি। ইনশাআল্লাহ, িকলদক িাদর্ ষনদয় আমরা স্বাধীনতা ও উন্নয়ন ষিদরাধী অপশষির িকল যড়যন্ত্র ও 

হুমষক শমাকাষিলা কদর এদদদশ গণতন্ত্র ও উন্নয়দনর ধারা অব্যাহত রাখি।  

িিাইদক আিারও শুদভচ্ছা িাষনদয় আষম কৃষিষিদ ইনষিটিউশন, িাাংলাদদশ কমদেদক্সর শুভ উদবাধন শঘািণা 

করষছ।  

শখাদা হাদফি।  

িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদদশ ষর্রিীিী শহাক। 

 


