
প্রণ োদনো প্যোণেণজয সুবফধোয় ঘুণয দাঁড়োণে কৃবল ও কৃলে 

মভোতোোয মোণন 

 

েণযোনো ভোভোবযণত ফোাংরোণদ পুণযো বফশ্বই আজ প্রোয় স্থবফয। অর্ থনীবত, াংস্কৃবত ভোনুণলয স্বোবোবফে 

ফ েভ থেোমে ছন্দতন ঘণেণছ। বল্প,েরেোযখোনো,উন্নয়ন েভ থেোে চরণছ ধীয গবতণত। ইউণযো, ল্যোটিন 

আণভবযেো বফমশ্বয ফহু মদ েণযোনো মর্ণে বযত্রোণ  মপয রেডোউণন মোণে। ফোাংরোণদণ এবপ্রর মভয বদণে 

রেডোউন বছর। ভোনুণলয জীফন ও জীবফেোয চোেো চর যোখণত েণযোনো ধোক্কোয শুরুয বদণে যেোয এে রক্ষ োতো 

োজোয মেোটি েোেোয ‘অর্ থননবতে প্রণ োদনো প্যোণেজ’ মঘোল ো এফাং তো দ্রুতই ফোস্তফোয়ন শুরু েণযণছ। বিতীয় দপোয় দ্য 

আণযো ১৬ োজোয মেোটি েোেোয প্রণ োদনো প্যোণেজ মঘোল ো েযো ণয়ণছ। প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনোয ‘োী ও 

ভণয়োবচত’, ‘এই ‘অর্ থননবতে প্রণ োদনো প্যোণেজ’ই ভরত: মদণয উন্নয়ন, অর্ থনীবতয চোেোণে চর, বিয় যোখোয 

োোোব ভোনুণলয জীফন ও জীবফেোয চোেোণে চর মযণখণছ। ফোাংরোণদণয অর্ থনীবত মম চোযটি স্তণেয ওয দাঁবড়ণয় 

েণযোনোেোণর তোয ফগুণরোই মভোেোভৄটি আোজনে অফস্থোণন। তণফ মফব সুবফধোজনে অফস্থোণন কৃবল ও কৃলে।  
 

েণযোনো াংিভণ যেোণর প্রর্ভ বদণে মযবভণেন্স, বযজথোব, যপ্তোবন আয় বেছুেো েভ ণরও এখন ধীণয ধীণয 

মইফ মক্টয ঘুণয দাঁড়োণে। শুধু তোই নয় মদণে েোফনোভময়য মদোযণগোড়োয় ম ৌঁণছ বদণয়ণছ ‘কৃবল ও কৃলে’। 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনো, কৃলে ও কৃবলফোন্ধফ কৃবলভন্ত্রী, কৃবলবফদ, কৃলে এফাং কৃবলয োণর্ ম্পৃক্ত বফজ্ঞোনী , 

গণফলে, কৃবল ভন্ত্র োরয় , কৃবল ম্প্রোয  অবধদপ্তয, কৃবল তথ্য োবব থ, ফোাংরোণদ ধোন গণফ লো ইনবিটিউে, 

ফোাংরোণদ কৃবল উন্নয়ন েণ থোণযণনয ফ থস্তণযয েভ থেতথো েভ থচোযীযো এই কৃবতণেয দোবফদোয । েণযোনোণে উণক্ষো েণয 

আভোণদয খোদ্য উৎোদন িভোগত বৃবি ও পুবিয বনশ্চয়তো বফধোণন বনযন্তয েোজ েযো মইফ কৃলে- কৃলোবন, কৃবল 

শ্রবভে, কৃবল বফজ্ঞোনী, কৃবল গণফলে, কৃবলম্প্রোয  অবধদপ্তয, কৃবলতথ্য োবব থ, বফএবডব, ধোন গণফ লো 

ইনবিটিউণেয ফ থস্তণযয েভ থেতথো েভ থচোযীমে জোবতয ক্ষ মর্ণে অববনন্দন এফাং ধন্যফোদ। এেই োণর্  কৃলে ও 

কৃবলণে োভণনয বদণে এবগণয় বনণত মনর্তথণেয অগ্রবোণগ মর্ণে কৃবল-কৃলেফোন্ধফ কৃবলভন্ত্রী ড. মভো: আব্দুয যোজ্জোে এয 

প্রবতও বফনম্র শ্রিো। প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনো কৃবলণত বফণল প্রণ োদন প্রণয়োজনীয় োয়তোয় উন্নয়ন,উৎোদণনয  গবত 

চর যোখোয় ঘুণয দাঁড়োণনো কৃবলখোণতয োপণল্য তাঁয প্রবতও অণল কৃতজ্ঞতো। প্রঙ্গত:‘েণযোনোেোণরয অর্ থনীবত-

েণযোনোণতোয অর্ থননবতে পুনগ থঠন এফাং আগোভী ফোণজণে অগ্রোবধেোয খোত বে ওয়ো উবচৎ’ ীল থে ম্প্রবত অনুবিত এে 

বোর্চ্থু য়োর আণরোচনোয়ও মদণয বফবি ব্যবক্তফগ থ এভন অববভত ব্যক্ত েণযণছন। 
 

এই তোব্দীয ফণচণয় ফণড়ো স্বোস্থু বফম থয় েণযোনো াংিভ । এ জন্য পৃবর্ফীয মেোমনো যোষ্ট্র ফো যেোযই 

প্রস্তুত বছরনো। ফোাংরোণদও এয ফোইণয নয়। তবুও যেোণযয ভণয়োবচত দণক্ষণ অন্য মম মেোমনো মদ অণক্ষো 

আভোণদয েণযোনো বযবস্থবত অণনেেোই বনয়ন্ত্রম  যোখো েফ ণয়ণছ। োোোব েণযোনোেোণর ভোনুণলয ‘জীফন ও 

জীবফেোণে’ ফ থোবধে গুরুে বদণয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনো ের্তথে মঘোবলত এেরক্ষ ২৭ োজোয মেোটি েোেোয বফণল 

প্রণ োদনো প্যোণেজ’ ফোস্তফোয়ন অব্যোত র্োেোয় এয সুপর বভরণছ মদণয ফ মক্টণয। বফণল েণয আভোণদয যপ্তোবন 

আয়, মযবভট্যোন্স, কৃবল ও অপ্রোবতিোবনে খোণত ইবতফোচে অগ্রগবত োবধত য়। বযাংখ্যোন ফরণছ, এই েণযোনোয় 

মদণে ফাঁবচণয় মযণখণছ েফনোভয় মদণয কৃবল ও কৃলে। শুধু বোণতয াংস্থোন েযো নয়, ফবজ, ভোছ, বডভ, ভৄযবগ, দুধ, 

ভোাং, পর মেোমনো বেছুয-ই অবোফ মফোধ েযণত মদয়বন এই খোত। রেডোউণনয ভণে বফগত ধোন েোেোয মভ সুমভ কৃবল 

শ্রবভণেয ভস্যো ভোধোণন প্রধোনভন্ত্রীয বনণদ থণ কৃবলভন্ত্রী ও তাঁয দপতয, কৃবলম্প্রো  অবধদপ্তমযয েভ থেতথোণদয 

তত্ত্বোফধোণন াংবিি মজরো প্রোন, মজরো পুবর প্রোণনয মম র্ উণদ্যোণগ শ্রভ ঘন এরোেো মর্ণে ফো ট্রোণে শ্রবভে 

োঠিণয় মর্োভণয় ধোন েোেো, ভোড়োই েণয কৃলণেয ঘণয তুণর বদণত োয়তো েযোয এে অনন্য উজ্জ্বর দৃিোন্ত স্থোন 

েণযণছ যেোয। মোয পণর কৃলে ও কৃলণেয উৎোবদত পর যক্ষো মণরো বফম থয় মর্ণে। ভণন যোখো দযেোয, মদণয 

জোতীয় অর্ থনীবত দাঁবড়ণয় আণছ কৃবল, ততবয মোোেবল্প এফাং প্রফোী শ্রবভেণদয োঠোণনো মযবভট্যোণন্সয। 
 

জোবতণে ক্ষুধোভৄক্ত যোখণত এফাং অপুবি মর্ণে ফাঁচোণত আভোণদয কৃলে ও কৃবলবফজ্ঞোনীণদয অফদোন খুফ েভই 

আণরোবচত য়। ফোাংরোণদ এখন খোণদ্য প্রোয় স্বয়াংম্পূ থ ণয় উণঠণছ, তোয মছণন ভয়ভনবাং মদণয অযোয 

কৃবল বফশ্ববফদ্যোরয় ভণয অফদোন যণয়ণছ। কৃবল বফশ্ববফদ্যোরণয়য গ্রুোজুণয়েযো কৃবল মক্টযণে আধুবনেোয়ন েযণত 

ভূবভেো মযখণছন। ধোন, গভ, ডোর, ততরফীজ, ইক্ষু, োে-ফবজ মর্ণে শুরু েণয  পরভণরয উৎোদন, শুোরন, াঁ-

ভৄযবগ োরন, ভৎস্য োরন প্রভৃবত মক্ষণত্র কৃলেণদয ণমোবগতো েণযণছন।  
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েণযোনোেোণর সুোয োইণলোন আম্পোণনয আঘোণত রেবে য় মদণয কৃবলখোত। কৃবল ম্প্রোয  অবধদপ্তণযয 

ভণত, ঘূব থঝড় আম্পোণনয আঘোণত মদণয ২৫/২৬টি মজরোয় কৃবল পণরয ক্ষবত ণয়ণছ ১ রোখ ৭৬ োজোয মক্টয 

জবভয, েোেোয অাংণে ১ োজোয ১০০ মেোটি। েণয়ে দপোয় ফন্যোও কৃবলয ক্ষবত ণয়ণছ। মভ সুবভ পর আভ, বরর্চ্ ছোড়োও 

ঘূব থঝণড় মফোণযো ধোন, োে, োন, বতর, োেফবজ ও আউ ধোণনয চোযোযও ক্ষবত ণয়ণছ প্রর্চ্য। আম্পোণন মফবড়ফাঁধ 

মবণঙ ফহু কৃলণেয ফোবড়ঘয তবরণয় মগণছ, মরোনো োবন ঢুণে পণরয জবভ চোণলয অনুণমোগী ণয় ণড়ণছ , এভনবে 

গফোবদ শুও ভোযো মগণছ। এফ ণেও যেোণযয প্রণয়োজনীয় োয়তোয় ঘুণয দাঁবড়ণয়ণছ মদণয কৃবল মক্টয। 

জোবতাংণঘয বফশ্ব খোদ্য েভ থসূবচ (ডবিউএপব) ফরণছ, বফণশ্ব েণযোনোবোইযোণয প্রবোণফ ফণড়ো দুবব থণক্ষয আঙ্কো 

যণয়ণছ। এণত বতন মেোটি ভোনুল প্রো  োযোণত োণয। তোই আগোভীণত মোণত খোণদ্যয মেোণনো াংেে নো য়, মজন্য 

যেোবয গুদোণভ রক্ষুভোত্রোয মচণয় মফব খোদ্যস্য ভজুদ েণযণছ যেোয।  
 

২০২০-২১ অর্ থফছণয ফোণজণে খোদ্য ও কৃবলণত বতুথবে ও প্রণ োদনো খোণত ফযোদ্দ যোখো ণয়ণছ ১৫ োজোয ৪৫৩ 

মেোটি েোেো, মো চরবত ফোণজণেয মচণয় ২ োজোয ৫০৫ মেোটি েোেো মফব। এছোড়ো েণযোনো-উদ্ভূত বযবস্থবত মভোেোবফরোয় 

প্রণ োদনো সুবফধোয আওতোয় ৪ তোাং মযয়োবদ সুণদ ১৪ োজোয ৫০০ মেোটি েোেো কৃবলঋ  প্রদোণনয বিোন্ত বনণয়ণছ 

যেোয। এ ঋ  জোভোনত ছোড়ো কৃবলেোণজ যোবয বনণয়োবজত প্রকৃত কৃলে; ক্ষুদ্র, প্রোবন্তে, ফগ থোচোবল অন্যণদয প্রদোন 

েযো ণফ। এছোড়ো পৄর, পর, ভৎস্য চোল ও মোরবট্র খোণত ৪ তোাং সুণদ আণযো ৫ োজোয মেোটি েোেো বফণল প্রণ োদনো 

বিভ গঠন েযো ণয়ণছ। পণর কৃবলখোণত মভোে ১৯ োজোয ৫০০ মেোটি েোেোয ঋ প্রফো সৃবি ণফ। এ ঋণ য ঠিে 

ব্যফোণযয ভোেণভ েণযোনো ও আম্পোণনয ক্ষয়ক্ষবত েোটিণয় ঘুণয দাঁড়োণফ মদণয কৃবলখোত।  
 

মদণয জনাংখ্যো প্রোয় অবধেোাং ভোনুণলয বডভ ও াঁ-ভৄযবগয ভোাংণয চোবদো পূয  ণে মোরবট্র খোভোয 

মর্ণে। এণত েণয এেবদণে মমভন মফেোযে েণভণছ, অন্যবদণে মপ্রোটিণনয ফো আবভলজোতীয় খোণদ্যয অবোফ েণভণছ। 

ফবজ াংযক্ষণ য জন্য মদণ ম থোপ্ত বযভোণ  প্রোকৃবতে বভোগোয ততবযয উণদ্যোগ মনয়ো দযেোয। োেফবজয 

াংযক্ষণ  প্রোকৃবতে বভোগোয ততবযণত ফযোদ্দ বদণর অর্ থনীবতণত মমোগ ণফ োজোয োজোয মেোটি েোেো। এখোণন 

প্রোবঙ্গে মম, যেোবয েভ থেতথোযো উৎফ বোতো োন, বচবেৎো বোতো ও তফোবখ বোতোও োন। েরেোযখোনোয 

শ্রবভণেযো মফোনো োন, ধভ থঘে েণয নোনো দোবফ আদোয় েণযন। এণদয ফোয ফছণয নোনো যেভ ছুটি আণছ। বেন্তু কৃলণেয 

মেোমনো ছুটি মনই। েণযোনোয় রেডোউনেোণর যেোবয চোকুবযজীফীমদয অণনণেই ঘণয বছণরন। বেন্তু আভোণদয কৃলে ও 

কৃবল বফবোণগয েভীযো বনয়বভতই ভোণঠ বছণরন। তাঁণদয মবোণয উণঠ জবভ ততবয েযণত য়। মখণত োয বদণত য়। 

মণচয োবন বদণত য়। স্য মতোরোয ভয় ণর তো ভোণঠ মপণর যোখো মোয়নো। তোই কৃলেণে নগদ োয়তো তাঁণদয 

ভস্যোণে গুরুে বদণয় ভোধোণনয উণদ্যোগ মনয়ো দযেোয। 
 

এে ের্োয় অগ্রয কৃবলখোতণে অবধে ভোত্রোয় ভি েযণত ফহুভৄখী বযেল্পনো মনওয়ো মমণত োণয। যেোণযয 

বফববন্ন বযেল্পনো ইণতোভণে কৃবল মক্ষণত্র ফণড়ো বযফতথন বনণয় এণণছ । ভোনুণলয জীফনমোত্রোয বযফতথণনয ণঙ্গ ণঙ্গ 

এণণছ ফহুবফধ বযেল্পনো। কৃবলণক্ষণত্র  ভবিয উচ্চবখণয আযণ  আভোণদয মফ বেছু মক্ষণত্র েোজ োণত বনণত ণফ। 

কৃবলফোন্ধফ যেোণযয কৃবলফোন্ধফ বফববন্ন বযেল্পনোয ভোেণভ এবগণয় মোণফ ফোাংরোণদ। আগোভীয প্রবতটি বযেল্পনো 

আভোণদয জন্য আীফোদ ণয় আণফ। উন্নত ফোাংরোণদ গড়োয প্রতুণয় উন্নত ণফ মদণয কৃবল আ ভোণদয এ স্বপ্ন 

অবচমযই পূয  ণফ এ প্রতুোো মোে েণরয। 

 

# 

১২.১১.২০২০                                               বআইবড বপচোয 

 

মভোতোোয মোণন: োাংফোবদে, োধোয  ম্পোদে-ফোাংরোণদ লোইণভে মচঞ্জো জোন থোবরি মপোযোভ।  

 


