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অনুষ্ঠারনে সভাপর্ি,
সহকর্ীবৃন্দ,
উপর্িি সুর্ধর্ন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুর্।
২০১৬-২০১৭ অর্ থ-বছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষে অনুষ্ঠারন উপর্িি সকলরক আন্তর্েক শুরভচ্ছা জানার্চ্ছ।
শোরকে র্াস আগরস্ট আর্র্ গভীে শ্রদ্ধা জানার্চ্ছ সব থকারলে সব থরশ্রষ্ঠ বাঙার্ল, জার্িে র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুে
েহর্ারনে প্রর্ি। স্মেণ কের্ছ জািীয় চাে শনিা, মুর্িযুরদ্ধে ৩০ লাখ েহীদ, ২ লাখ র্নর্ থার্িি র্া-শবান এবং বীে
মুর্িরর্াদ্ধারদে।
বাংলারদে র্বরে উন্নয়রনে শোল র্রেল। ক্ষুধা ও দার্েদ্র্যমুি সুখী-সমৃদ্ধ শসানাে বাংলা প্রর্িষ্ঠা কোই র্ছল জার্িে
র্পিাে স্বপ্ন। র্াত্র সারে র্িন বছে বঙ্গবন্ধুে সেকাে শদে পর্েচালনাে সুরর্াগ শপরয়র্ছরলন। এই স্বল্প সর্রয়ে র্রে র্ির্ন
থ
যুদ্ধর্বধ্বস্ত শদে পুনগঠরনে
র্ােরর্ উন্নয়রনে র্দরক এর্গরয় র্নরয় র্ার্চ্ছরলন। র্কন্তু মুর্িযুরদ্ধে পোর্জি প্রর্ির্িয়ােীল ের্ি
বঙ্গবন্ধুরক সপর্েবারে হিযাে র্ােরর্ বাংলারদরেে উন্নয়ন অগ্রর্াত্রারক স্তব্ধ করে শদয়। ৭৫-পেবিী সেকােগুরলা র্ানুরষে
উন্নয়রনে পর্েবরিথ লুটপারটে োজনীর্ি কারয়র্ করে।
দীর্ থ ২১ বছে পে জনগরণে ম্যারন্ডট র্নরয় বাংলারদে আওয়ার্ী লীগ ১৯৯৬ সারল োষ্ট্র পর্েচালনাে দার্য়ত্ব পায়।
এেপে ২০০৯ শর্রক ২০১৩ এবং ২০১৪ শর্রক আর্ো সেকাে পর্েচালনাে দার্য়ত্ব পালন করে র্ার্চ্ছ।
আর্ারদে একটাই লক্ষয একি ক্ষুধামুি, দার্েদ্র্যমুি, অসাম্প্রদার্য়ক বাংলারদে গরে শিালাে র্ােরর্ জার্িে র্পিাে
স্বরপ্নে শসানাে বাংলা প্রর্িষ্ঠা কো।
আর্ারদে সেকারেে প্ররচষ্টায় আজরক বাংলারদরে দার্েরদ্র্যে হাে করর্ এরসরছ। র্ার্ার্পছু আয় বৃর্দ্ধ শপরয়রছ,
আয়ুস্কাল বৃর্দ্ধ শপরয়রছ, র্েক্ষাে হাে শবরেরছ। আর্ারদে জনগণ এখন উন্নি জীবরনে স্বপ্ন শদখরছ।
সুর্ধর্ন্ডলী,
শদরেে সার্ব থক উন্নয়ন র্নর্িি কোে লরক্ষয বিথর্ান সেকাে রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করেরছ এবং িা বাস্তবায়রনে
জন্য র্নেলসভারব কাজ করে র্ারচ্ছ। এে র্ােরর্ আগার্ী ২০২১ সারলে র্রে বাংলারদেরক র্ের্ আরয়ে শদরে উন্নীি কোে
লরক্ষয র্নরয় আর্ো কাজ কের্ছ।
ইরিার্রে সাম্প্রর্িক বছেগুরলারি র্বর্ভন্ন শক্ষরত্র সম্পার্দি উন্নয়ন সূচকসমূহ এ শক্ষরত্র আর্ারদে উরেখরর্াগ্যভারব
আোবাদী করেরছ।
আর্ারদে গে র্ার্ার্পছু আয় ১ হাজাে ৪৬৬ েলারে উন্নীি হরয়রছ; র্জর্ের্প’ে প্রবৃর্দ্ধে হাে ৭.০৫% হরয়রছ র্া র্বগি
করয়ক বছরে ির্াগি বৃর্দ্ধে র্দরক েরয়রছ। বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্চে প্রায় েিকো ৯০% এখন আর্ারদে র্নজস্ব অর্ থায়রন কো
হরচ্ছ। উন্নয়রনে এ ধাোবার্হকিায় আগার্ী ২০৪১ সারলে র্রে আর্ো উন্নি শদেসমূরহে কািারে অন্তর্ভথি হরি সক্ষর্ হব
বরল আর্র্ দৃঢ়ভারব র্বোস কর্ে।
িরব উন্নয়রনে সকল সুর্নর্দ থষ্ট লক্ষয অজথরনে জন্য আর্ারদে র্কছু বাের্ি শ্রর্ র্দরি হরব। সেকারেে সকলস্তরেে
কর্থকিথা-কর্থচার্েরদে অর্ধকিে দক্ষিাে সরঙ্গ দার্য়ত্ব পালন কেরি হরব।

একটা লক্ষয বাস্তবায়রনে জন্য প্ররয়াজন সুর্নর্দ থষ্ট কর্থপর্েকল্পনা। বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি শস ধেরণেই একি
কর্থপর্েকল্পনা। সেকার্ে কর্থচার্েরদে দক্ষিা এবং দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধে র্ােরর্ অভীষ্ট লক্ষয অজথরনে জন্য ৃথর্র্বীে শবের্কছু
শদরে ফলাফলর্ভর্িক বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন কার্ থির্ চালু েরয়রছ।
রূপকল্প-২০২১ র্র্ার্র্ভারব বাস্তবায়রনে লরক্ষয ২০১৪-২০১৫ অর্ থবছরে বাংলারদরে প্রর্র্ বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি
প্রবিথন কো হয়। এেই ধাোবার্হকিায় আজ তৃিীয় বছরেে র্ি এ চুর্ি স্বাক্ষে হরি র্ারচ্ছ।
সুর্ধবৃন্দ,
র্বরেে র্বর্ভন্ন শদরেে অর্ভজ্ঞিা এবং আর্ারদে র্নজস্ব র্চন্তাভাবনাে আরলারক সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা
পদ্ধর্িে একি কাঠারর্া অনুসৃি হরয় আসরছ। এই পদ্ধর্িে আওিায় প্রর্িবছে প্ররিযক র্ন্ত্রণালরয়ে সর্চরবে সরঙ্গ র্র্ন্ত্রপর্েষদ
সর্চব একি কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষে করেন। একইভারব র্ন্ত্রণালয়/র্বভারগে সর্চব আওিাধীন দপ্তে/সংিাে সরঙ্গ এবং
দপ্তে/সংিা প্রধান র্াঠপর্ থারয়ে সরঙ্গ চুর্ি স্বাক্ষে করেন।
আজ প্রর্িি র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ Allocation of Business অনুর্ায়ী পঞ্চবার্ষ থক পর্েকল্পনা, রূপকল্প ২০২১,
জার্িসংরর্ে শটকসই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা এবং সেকার্ে অন্যান্য নীর্ির্ালাে আরলারক স্ব-স্ব কর্থ-পর্েকল্পনা বাস্তবায়রনে একি
চুর্ি কেরব।
র্র্ন্ত্রপর্েষদ সর্চব কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি সংিান্ত জািীয় কর্র্িে সভাপর্ি র্হসারব এবং আর্াে পরক্ষ এ
চুর্িরি স্বাক্ষে কেরবন।
সুর্ধর্ন্ডলী,
র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূরহে সর্চবগণ র্নজ র্নজ র্ন্ত্রণালয়/র্বভারগে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়রনে জন্য দায়বদ্ধ
র্াকরবন। সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বভারগে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত র্াননীয় র্ন্ত্রী এ চুর্ি বাস্তবায়রনে র্বষয় সার্ব থকভারব িত্ত্বাবধান কেরবন। এ
লরক্ষয গঠিি কার্েগর্ে কর্র্ি এবং জািীয় কর্র্ি বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়রন র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূরহে সক্ষর্িা
বৃর্দ্ধ এবং কার্ থির্ পর্েবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কেরবন।
আর্ো সাধােণ র্ানুরষে ভারগ্যান্নয়রনে জন্য কাজ কের্ছ। শর্ শকান প্রকল্প গ্রহরণে আরগ শখয়াল োখরবন প্রকল্পি
শর্ন জন-বান্ধব হয়। িা শর্রক শর্ন র্ানুষ সরব থাচ্চ সুর্বধা পায়।
সেকার্ে প্রর্িষ্ঠানসমূরহে স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধ, সম্পরদে র্র্ার্র্ ব্যবহাে র্নর্িিকেণ এবং প্রার্িষ্ঠার্নক
সক্ষর্িা উন্নয়রন বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি কার্ থকে ভূর্র্কা োখরছ।
িরব, এবােই শর্রহতু প্রর্র্বারেে র্ি র্াঠ পর্ থারয়ে দপ্তেসমূহ চুর্ি স্বাক্ষে করেরছ, শসরহতু এ-শক্ষরত্র সংর্িষ্ট
সকলরক এ চুর্ি বাস্তবায়রন আন্তর্েক হরি হরব। এ লরক্ষয সকরলই সর্িয় র্াকরবন বরল আর্র্ আো কর্ে।
জার্িে র্পিাে স্বরপ্নে শসানাে বাংলা গোে লরক্ষয সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি কার্ থকে ভূর্র্কা োখরব
বরল আর্র্ গভীেভারব র্বোস ও আো কর্ে।
আপনারদে সকলরক অর্ভনন্দন ও ধন্যবাদ।
শখাদা হারফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলারদে র্চেজীবী শহাক।
…

