ংফাদ বিজ্ঞবি
তারযখ: ২৬/০৮/২০১৯ বিষ্টাব্দ
িাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদে জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যমাদেে ৪৪তভ াাদত ফারল িকী
ও জাতীয় শাক রদফ ারন উরক্ষ্যে সসবমোে আদয়াজে
স্বাধীেতাে মহাে স্থপবত জাবতে বপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুবজবুে েহমাদেে ৪৪তম শাহাে ত িাবষ িকী ও জাতীয় সশাক বেিস ২০১৯ পালে উপলদযে
িাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদেে উদযাদগ জাদুঘদেে কবি সুবিয়া কামাল বমলোয়তদে ‘িঙ্গিন্ধুে কৃবষ ভািো’ শীষ িক এক সসবমোদেে আদয়াজে কো
হয়। সসবমোদে মূল প্রিন্ধ উপস্থাপে কক্ষ্যন িাাংলাদেশ কৃবষ বিশ্ববিযালয় সকন্দ্রীয় ছাত্র সাংসে (িাকসু)-এে সাদিক বভবপ ও শহীে সসয়ে েজরুল
ইসলাম কদলদজে অধ্যয কৃবষবিে ড. এ সক এম েবিকুল ইসলাম। সসবমোদে প্রধাে অবতবি বহদসদি উপবস্থত থাক্ষ্কন িাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগে
সকন্দ্রীয় উপদেষ্টা পবেষদেে সম্মাবেত সেস্য ও িাাংলাদেশ কৃষক লীদগে সাদিক সভাপবত ড. বমজিা এম. এ. জবলল। সম্মাবেত আদলাচক বহদসদি
উপবস্থত িাদকে ফাংরাক্ষ্দ কৃরল গক্ষ্ফলণা ইন্সটিটিউক্ষ্েয প্রধান বফজ্ঞারনক কভিকতিা কৃবষবিে ড. শাক্ষ্রা আক্তায এিাং তুলা উন্নয়ে সিাদডে ি বেি িাহী
পবেচালক কৃবষবিে ড. সমা. িবেে উবিে । সভাপবতত্ব কক্ষ্যন িাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদেে মহাপবেচালক জোি সমা. বেয়াজ আহম্মে।
স্বাগত বালক্ষ্ণ ফাংরাক্ষ্দ জাতীয় জাদুঘক্ষ্যয রচফ শভা. আফদুর ভরজদ ফক্ষ্রন, াজায ফছক্ষ্যয শেষ্ঠ ফাঙারর জারতয জনক ফঙ্গফন্ধুয স্বক্ষ্েয শানায
ফাংরায গরফ িত নাগরযক আভযা। রি রাখ শবহদেে রফরনভক্ষ্য় প্রাপ্ত এ ফাংরাক্ষ্দক্ষ্ক শানারর পক্ষ্র বযপুয শদখক্ষ্ত শচক্ষ্য়রছক্ষ্রন। ংস্কৃরত রফলয়ক
ভন্ত্রণারক্ষ্য়য যাভক্ষ্ ি আজক্ষ্ক আভযা আক্ষ্য়াজন কক্ষ্যরছ িঙ্গিন্ধুে কৃবষ ভািো শীষ িক শরভনায। আজক্ষ্কয শরভনাক্ষ্যয ভাধ্যক্ষ্ভ কৃরল শযি উন্নয়ক্ষ্নয
জন্য জারতয রতায ভূরভকা ম্পক্ষ্কি অক্ষ্নক জানা অজানা কথা জানক্ষ্ত াযফ।
মূল প্রিন্ধ উপস্থাপদে কৃবষবিে ড . এ সক এম েবি কুল ইসলাম িদলে, জাবতে বপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুবজবুে েহমাে ফাঙ্গারীয ইরতাক্ষ্ একজন
ভাপুরুল, রচয ংগ্রাভী একজন জনক্ষ্নতা, রছক্ষ্রন ফাংরায কৃরল শখক্ষ্ে খাওয়া ভানুলক্ষ্দয ফন্ধু। রতরন ফাংরায প্রক্ষ্তেক ভানুক্ষ্লয জীফক্ষ্নয জন্য ন্যেনতভ
প্রক্ষ্য়াজন আায, কাড়, ফাস্থান, রযা, রচরকৎা ও কাক্ষ্জয সুক্ষ্মাগ সৃরিয জন্য রনক্ষ্জক্ষ্ক রফজিন রদক্ষ্য়ক্ষ্ছন। ফাংরায ভানুক্ষ্লয অরধকায আদাক্ষ্য়
রতরন রছক্ষ্রন আীন। দ্য স্বাধীন ফাংরাক্ষ্দক্ষ্ক শানায ফাংরাই রূান্তক্ষ্যয জন্য প্রক্ষ্চিা শুরু য় কৃরল রফপ্লক্ষ্ফয সূচনা। কৃলক্ষ্কয ফ ফক্ষ্কয়া খাজনা
ও সুধ রতরন ভাপ কক্ষ্য শদন। ফাংরাক্ষ্দ ফতিভাক্ষ্ন খাক্ষ্দ্য স্বয়ংম্পূণ িতা অজিন কক্ষ্যক্ষ্ছ। তায শুরুো কক্ষ্যরছর ফঙ্গফন্ধু এফং তায অাভাপ্ত কাজটুকু
ম্পন্ন কযক্ষ্ছন তায সুক্ষ্মাগ্য উত্তযসূরয কৃলকযত্ন শখ ারনা। কৃরল ও কৃলকদযদী ফঙ্গুফন্ধুয অাভান্য অফদাক্ষ্নয কথা জারত আজীফন েদ্ধায াক্ষ্থ
স্মযণ কযক্ষ্ফ।
সম্মাবেত আদলাচদকে িক্তদে কৃবষবিে ড. শাক্ষ্রা আক্তায িদলে, কৃরল আধুরনকায়ক্ষ্ন রফশ্বাী রছক্ষ্রন ফঙ্গফন্ধু। উন্নত ও স্বল্প শভয়াদী দক্ষ্য
গ্রক্ষ্নয জন্য রতন ফাইক্ষ্ক উদ্ভুদ্দ কযক্ষ্তন। তায অফদাক্ষ্নয জন্যই ফাংরাক্ষ্দ আজক্ষ্ক পৃরথফীয বুক্ষ্ক শযার ভক্ষ্ের ক্ষ্য় দাঁরড়ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। তায অফদাক্ষ্নয
পরস্বরূ আজক্ষ্ক আভযা পর পৄর ফরজ পক্ষ্র রযপূণ ি। ফাঙারর জারত তাক্ষ্ক েদ্ধায াক্ষ্থ স্মযণ কক্ষ্য। কাযন রতরনই রছক্ষ্রন ফাঙ্গারীয রচযকাক্ষ্রয
থ প্রদিক।
কৃবষবিে ড. সমা. িবেে উবিে িদলে, ফঙ্গফন্ধুয শবতক্ষ্য দূযদরিতা বফরিো রছর প্রখয। রতরন বাফক্ষ্তন শদক্ষ্য ারফ িক উন্নয়ক্ষ্নয জন্য কৃরল উন্নয়ন
আফশ্যক। কৃরল উন্নয়ন কযক্ষ্ত ক্ষ্র পরন ফাড়াক্ষ্ত ক্ষ্ফ। আয পরন ফাড়াক্ষ্নায জন্য কৃরল গক্ষ্ফলণা প্রক্ষ্য়াজন। এই প্রক্ষ্য়াজন শথক্ষ্কই প্রারতষ্ঠারনক কৃরল
উন্নয়ক্ষ্নয জন্য কাজ কক্ষ্য রছক্ষ্রন। রতরন কৃরলরবরত্তক প্ররতষ্ঠান স্থান , পুন িংস্কায, উন্নয়ন এফং ব্যফস্থানা রনরিত কযায রক্ষ্যে ফাংরাক্ষ্দ কৃরল
গক্ষ্ফলণা কাউরন্সর, ফাংরাক্ষ্দ কৃরল উন্নয়ন কক্ষ্াি ক্ষ্যন , উদ্যান উন্নয়ন শফাে ,ি তুরা উন্নয়ন শফাে ,ি ফীজ প্রতেয়ন এক্ষ্জরন্স, ইক্ষু গক্ষ্ফলণা প্ররতষ্ঠান, ভৎস্য
উন্নয়ন কক্ষ্ িাক্ষ্যন অক্ষ্নক নতুন প্ররতষ্ঠান সৃরি কক্ষ্যন।
প্রধাে অবতবিয িক্তদে ড. বমজিা এম. এ. জবলল ফক্ষ্রন, ফঙ্গফন্ধু রফশ্বা কযক্ষ্তন , কৃরলই শমক্ষ্তু এ শদক্ষ্য জাতীয় আক্ষ্য়য প্রধান উৎ তাই কৃরলয
উন্নরতই ক্ষ্ফ শদক্ষ্য উন্নরত। রতরন ফভয় ভরিত কৃরল খাভায গক্ষ্ড় শতারায কথা বাফক্ষ্তন। রতরন বাফক্ষ্তন শম শকাঅাক্ষ্যটিব শাাইটিয ভাধ্যক্ষ্ভ
আগাক্ষ্ত াযক্ষ্র কৃরলয উৎাদন এফং ারফ িক উন্নয়ন দুটিই ভািা াওয়া মাক্ষ্ফ। অরধক স্য উৎাদক্ষ্নয জন্য আভাক্ষ্দয ফায ভরিত কৃরল ব্যফস্থায
প্ররত ক্ষ্ফ িাচ্চ গুরুত্ব রদক্ষ্ত ক্ষ্ফ। ফতিভান যকায শম কল্যাণধভী ও কৃলকফান্ধফ উন্নয়ন নীরত শকৌর গ্রণ কক্ষ্যক্ষ্ছ তা ফঙ্গফন্ধুয কৃরলবাফনাযই
প্ররতপরন। শকননা কৃলক ও কৃরলয উন্নরতয ভক্ষ্ধ্যই রনরত যক্ষ্য়ক্ষ্ছ শদক্ষ্য কল্যাণ।
সভাপবতত্ব কদেে িাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘদেে মহাপবেচালক জোি সমা. বেয়াজ আহম্মে ফক্ষ্রন, ফঙ্গফন্ধুয আজীফক্ষ্নয রাররত স্বে রছর এক্ষ্দক্ষ্য
শারলত, ফরিত, অফক্ষ্ররত কৃলক্ষ্কয মুক্ষ্খ ার শপাোক্ষ্না , তাই রতরন কৃরল খাতক্ষ্ক ক্ষ্ফ িাচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রারধকায প্রদাক্ষ্নয াাার কৃরল উন্নয়ক্ষ্নয
বরনক কৃরলরফদক্ষ্দয মথাক্ষ্মাগ্য ম্মান ও ভম িাদায আক্ষ্ন অরধরষ্ঠত কক্ষ্যরছক্ষ্রন। ফঙ্গফন্ধুয স্বক্ষ্েয শানায ফাংরা গড়ক্ষ্ত আভযা ফাই ফদ্ধরযকয।
দযকায আভাক্ষ্দয ভরিত, আন্তরযক এফং কাম িকয দক্ষ্য।
উরিরখত ংফাদ রফজ্ঞরপ্তটি আনায ফহুর প্রচারযত ংফাদ ভাধ্যক্ষ্ভ প্রকা /প্রচায কযায জন্য আনাক্ষ্ক রফক্ষ্লবাক্ষ্ফ অনুক্ষ্যাধ জানাক্ষ্না ক্ষ্রা।
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