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এসিডিজ কমশালায় কৃিষম ী ড. রা াক

াফ িরেপাটার ॥ আমরা একটা দ  িলডারিশপ পেয়িছ যার ম ািজেক দশ আজ খাদ  য়ংস ণূ বেল জািনেয়েছন
কিৃষম ী ড.আ রু রা াক।

২২ জা য়াির ম লবার রাজধানীর বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল িমলনায়তেন কিৃষ ম ণালেয়র সংি  এসিডিজ
রাড ম াপ ণয়ন শীষক কমশালায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক ড. আ রু রা াক বেলন, বাংলােদশ

খাদ  য়ংস ণূ বেলই নপােল ভূিমকে র সময় আমরা ২০ হাজার টন চাল সাহায  কেরিছ।

িতিন আরও বেলন, মা ষ এখন না খেয় আর মারা যায় না। দির  মা ষ েলাও পট ভের েবলা খেত পাের।
উ রবে  আর ম া নই। সখানকার মা ষ অনাহাের আর িদন যাপন কের না। আমরা ২০৩০ সােলর ভতর খাদ
উৎপাদন  ি ণ  করার  পিরক না  িনেয়  কাজ  করিছ।  কিৃষম ী  বেলন,  আমরা  ২০১৩ সােলই  দানাদার  খাদ

য়ংস ণূ হেয়িছ। এখন আমরা পিু জাতীয় খাদ  উৎপাদেনর িদেক বিশ মেনােযাগ িদেত চাই। দেশর মা েষর
পিু  খাদ র সম া রেয়েছ। সবাইেক পুি খাদ র আওতায় িনেয় আসেত সরকার কাজ করেছ।

িতিন আরও বেলন, এসিডিজর রাড ম াপ ল পরূণ করেত সবেচেয় কিৃষ ম ণালেয়র ির পূণ ভূিমকা পালন
করেত হেব। কারণ কিৃষর মাধ েম সবেচেয় বিশ মা েষর কমসং ান হে । পেট যিদ খাবার থােক তাহেলও মা ষ
তােদর সিঠক ম িদেয় দশেক এিগেয় িনেত পারেব। তাই খাদ  উৎপাদন আরও বিৃ  করেত হেব।

কিৃষম ী বেলন, আমরা চরু পুি জাতীয় খাদ  উৎপাদন কির, িক  তা িবেদেশ রফতািন করেত পাির না এটা
আমােদর একটা ব থতা। তাই আমােদর িনেজেদর পুি জাতীয় খাদ র চািহদা িমিটেয় িবেদেশ রফতািন করেত হেব।
এেত কের দেশর অথনীিত আরও এিগেয় যােব।

কষৃকরা খাদ  উৎপাদেনর কতৃমলূ  থেক বি ত হে । তাই কষৃকেদর সাহায  করেত সরকার িতিনয়ত কাজ
করেছ।

িতিন আরও বেলন, আমরা ৪ কািট ১৩ টন খাদ  উৎপাদন কেরিছ, যা ২০৩০ সােল ল মা া ৮ কািট টন খাদ
উৎপাদন করা। আমরা কিৃষ ািণজ, মৎ  এই িতন খােতই ২০৩০ সােলর ভতর ি ণ উৎপাদন করেত িদনিদন
নতুন যুি  ব বহার করেত হেব। গেবষণার মাধ েম উৎপাদেনর নতনু ফমুলা বর করেত হেব।

কিৃষম ী বেলন, িবেদশ থেক আেগ আমরা ১৪-১৫ ভাগ সাহায  পাইতাম, িক  ২-৪ ভাগ সাহায  পাই। তাই
িনেজেদর য়ংস ণূতা আরও বাড়ােত হেব।

িতিন আরও বেলন, দাির তার সে  কিৃষর একটা স ক আেছ। কিৃষ যিদ উ ত হয় তাহেল দাির তাও াস পােব।
বতমােন দাির তার িনেচ ২১ ভাগ মা ষ বাস কের। ২০৪১ সােল অিত দািরে র হার শূ র কাটায় নািমেয় িনেয়
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আসা হেব। মলূত সরকােরর সবার জ  পুি কর খাদ  িনি ত করাই এখন সবেচেয় বড় চ ােল । এই চ ােল
মাকােবলায় সবাইেক এক সে  কাজ করেত হেব। ম ী বেলন, আিম কিৃষর সে  জিড়ত একজন মা ষ। ২০০১

সােল চাকির থেক পদত াগ কের রাজনীিতেত চেল যায়। তাই এই কিৃষ ম ণালয় আমার ােণর িত ান।

িবএনিপ স েক ম ী বেলন, তারা ২০১৪-১৫ সােলর ালাও- পাড়ােয়র কারেণ দশ অেনকটা িপিছেয় িগেয়িছল।
তােদর ালাও পাড়াও  আর আ ন স ােসর কারেণ ৩০ িডেস র জনগণ তােদর ত াখ ান কেরেছ। বতমান

ধানম ীর সিঠক নতৃে র কারেণ দশ িদনিদন সামেনর িদেক এিগেয় যাে ।

িতিন আরও বেলন, তারা দশেক আবার অি র করেত পিরক না করেছ। তাই আমােদর সবার সজাগ থাকেত
হেব। িবএনিপেক এই সরকােরর কােজ সাহায  করার জ  আিম অ েরাধ জানায়।

এসিডিজ  রাড  ম াপ  অ ােন  িবেশষ  অিতিথ  িহেসেব  উপি ত  িছেলন,  কিৃষিবদ  আ লু  মা ান,  ধানম ীর
কাযালেরর এসিডিজর িবষয়ক মখু  সম য়ক আবলু  কালাম আজাদ, সদ  (িসিনয়র সিচব) সাধারণ  অথনীিত
িবভাগ, পিরক না কিমশেনর ড.সাম ল আলম, কিৃষ ম ণালেয়র ভার া  সিচব নািস াম এবং স ানীয় অিতিথ
িছেলন ড. কাজী এম. বদ ে াজা, এেমিরটাস সােয়ি টস।

কিৃষিবদ আ লু রা াক  বেলন, ধানম ীর দ তায় আজ সকল শাখােত উ েতর ছাঁয়া লেগেছ। কিৃষ খাতও
িপিছেয় নই। দশ আজ খাদ  পিরপূণ। ২০৩০ সােলর ভতর খাদ  উৎপাদন ি ণ হেব।

িতিন আরও বেলন, সবার সহেযািগতায় ২০৩০ সােলর ল মা া পরূেণ কাজ করেত হেব এবং কিৃষখােত চরু
গেবষণার েয়াজন তাই এই খােত অিত জ রীভােব দ  গেবষক িনেয়াগ দয়া উিচত। মলূ বােজট এর মা  পেয় ট
৬ শতাংশ গেবষণা খােত ব য় করা হয়। গেবষণার বােজর আরও বৃি  করেত হেব।

ধানম ীর কাযালেয়র এসিডিজ িবষয়ক মখু  সম য়ক আবলু কালাম আজাদ পাওয়ার পেয়ে টর মাধ েম সরকার
এসিডিজর রাড ম াপ দশন কেরন।

সারািবে র মা েষর শাি , সমিৃ  ও টকসই উ য়ন িনি তকরেণ বাংলােদেশ ২০৩০ সােলর ভতর ১৭িট ল
বা বায়েন কাজ করেছ সরকার।
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