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র্বসর্র্ল্লার্হে োহর্ার্নে োর্হর্
উপর্িি সুর্ধর্ন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুর্।
২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষে অনুষ্ঠারন উপর্িি সবাইরক আর্র্ আন্তর্েক শুরেচ্ছা জানার্চ্ছ।
আর্র্ গেীে শ্রদ্ধাে সরে স্মেণ কের্ছ সব থকারলে সব থরশ্রষ্ঠ বাঙার্ল, জার্িে র্পিা বেবন্ধু শেখ মুর্জবুে েহর্ানরক
এবং িাঁে পর্েবারেে যাঁো োহাদাি বেণ করেরছন- িাঁরদেরক। আর্র্ স্মেণ কের্ছ, জািীয় চাে শনিারক। স্মেণ কের্ছ ৩০
লাখ েহীদ ও দুই লাখ র্নয থার্িি র্া-শবানরক - যাঁরদে র্হান িযারগে র্বর্নর্রয় আর্ো স্বাধীনিা শপরয়র্ছ।
জার্িে র্পিা বেবন্ধু শেখ মুর্জবুে েহর্ান দীর্ থ ২৩ বছে সংগ্রার্ করের্ছরলন বাঙার্ল জার্িে মুর্িে জন্য। িাঁেই
র্নরদ থরে আর্ো র্হান মুর্িযুরদ্ধ ঝাঁর্পরয় পর্ি, শস যুরদ্ধ র্বজয়ী হরয় আর্ো স্বাধীনিা অজথন কর্ে। এই স্বাধীনিাে লক্ষয র্ছল
একটিই; বাংলারদরেে শোর্ষি-বর্িি, র্নয থার্িি-র্নপীর্িি র্ানুরষে আর্ থসার্ার্জক মুর্ি অজথন এবং িারদে সার্ব থক উন্নর্ি
র্নর্িি কো।
জার্িে র্পিা বেবন্ধু একটি ক্ষুধা ও দার্েদ্র্যমুি সৃদদ্ধ বাংলারদরেে স্ব্ন  শদরখর্ছরলন; যুদ্ধ-র্বধ্বস্ত শদরে অর্ থননর্িক
মুর্ি অজথরনে কর্থসূর্চও র্ির্ন র্দরয়র্ছরলন। জার্িে র্পিাে স্ব্ন  বাস্তবায়রনে দার্য়ত্ব এখন আর্ারদে উপে, এ দার্য়ত্ব পালরনে
র্াধ্যরর্ই আর্ো শদেরক র্নরয় শযরি পার্ে উন্নিিে অবিারন। গণিার্ন্ত্রক োসনব্যবিা প্রর্ির্ষ্ঠি হওয়ায় আর্ারদে আর্ থ
সার্ার্জক উন্নর্িে পর্ সহজিে হরয়রছ।
উন্নয়রনে সকল সুর্নর্দ থষ্ট লক্ষয অজথরনে জন্য আর্ারদে র্কু  বাির্ি শ্রর্ র্দরি হরব। সেকারেে সকল স্তরেে
কর্থকিথা-কর্থচার্েরদে অর্ধকিে দক্ষিাে সরে দার্য়ত্ব পালন কেরি হরব।
একটা লক্ষয বাস্তবায়রনে জন্য প্ররয়াজন সুর্নর্দ থষ্ট কর্থপর্েকল্পনা। বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি শস ধেরণেই একটি
কর্থপর্েকল্পনা। সেকার্ে কর্থচার্েরদে দক্ষিা এবং দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধে র্াধ্যরর্ অেীষ্ট লক্ষয অজথরনে জন্য ৃথর্র্বীে শবের্কু 
শদরে ফলাফলর্ের্িক বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন কায থক্রর্ চালু েরয়রছ।
প্রর্িটি র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ Allocation of Business, পিবার্ষ থক পর্েকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, জার্িসংর্ উন্নয়ন
লক্ষযর্া্া এবং সেকার্ে অন্যান্য নীর্ির্ালাে আরলারক স্ব স্ব কর্থ-পর্েকল্পনা বাস্তবায়রনে জন্য আজ একটি চুর্ি কেরব।
র্র্ন্ত্রপর্েষদ সর্চব কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি সংক্রান্ত জািীয় কর্র্টিে সোপর্ি, র্ির্ন আর্াে পরক্ষ এ চুর্িরি স্বাক্ষে
কেরবন। ২০১৪-২০১৫ অর্ থবছরে বাংলারদরে প্রর্র্ বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি প্রবিথন কো হয়। এেই ধাোবার্হকিায় আজ
চতুর্ থ বারেে র্ি এ চুর্ি স্বাক্ষে হরি যারচ্ছ।
সুর্ধবৃন্দ,
র্বরেে র্বর্েন্ন শদরেে অর্েজ্ঞিা এবং আর্ারদে র্নজস্ব র্চন্তাোবনাে আরলারক সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা
পদ্ধর্িে একটি কাঠারর্া অনুসেন কো হয়। এই পদ্ধর্িে আওিায় প্রর্িবছে প্ররিযক র্ন্ত্রণালরয়ে সর্চরবে সরে র্র্ন্ত্রপর্েষদ
সর্চব একটি কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষে করেন। একইোরব র্ন্ত্রণালয়/র্বোরগে সর্চব আওিাধীন দপ্তে/সংিাে সরে এবং
দপ্তে/সংিা প্রধান র্াঠপয থারয়ে সরে চুর্ি স্বাক্ষে করেন।
সেকােী কর্থকিথা কর্থচােীরদে শবিন-োিা বািারনাে র্বষয়টি আর্ো আরগই র্বরবচনা করের্ছ। সেকাে সেকােী
কর্থকিথা-কর্থচােীরদে শবিন েিকো ১২২% বার্িরয়রছ। এরি িারদে প্রািযর্হক জীবরন আরো শবর্ে স্বাচ্ছযন্দ ও সচ্ছলিা
এরসরছ। ফরল অর্ফরসে কারজ িাো আরো শবর্ে র্রনারযাগী হরি পােরব। র্বরবরকে কারছ দায়বদ্ধ শর্রক কাজ কেরল
সেকাে, প্রোসন ও জনগণ সবাই উপকৃি হরব।

র্হান স্বাধীনিাে সুবণ থ জয়ন্তীরি একটি র্ধ্য-আরয়ে অর্ থনীর্িরি শপ ৌঁরছ যাওয়াে লক্ষয র্নরয় উন্নয়রনে র্হাসিরক দ্রুি
এর্গরয় চরলরছ বাংলারদে। ‘রূপকল্প-২০২১’ এে পর্ ধরে র্নম্ন-আরয়ে বলয় শেরে ইরিার্রধ্য আর্ো পর্েণি হরয়র্ছ র্নম্ন-র্ধ্য
আরয়ে শদরে। আর্ো প্রার্র্র্ক র্েক্ষায় শজন্ডাে সর্িা প্রর্িষ্ঠা কেরি এবং র্েশু-ৃদতুযে হাে কর্র্রয় আনরি সক্ষর্ হই।
র্বগি করয়ক বছরে দার্েদ্র্য-হাে উরল্লখরযাগ্য হারে করর্ এরসরছ। বৃর্দ্ধ শপরয়রছ আর্ারদে গি আয়ুস্কাল (৭১ বছে ৬
র্াস) ও র্েক্ষাে হাে (৭১%)। বিথর্ারন আর্ারদে র্ার্ার্পু  আয় ১৬০২ র্ার্কথন ডলাে। র্জর্ডর্পে প্রবৃর্দ্ধে হাে ৭.২৪%, যা
র্বগি করয়ক বছে উধ্বথমুখী েরয়রছ। এখন বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্চে প্রায় ৯০% আর্ো র্নজস্ব অর্ থায়রন বাস্তবায়ন কেরি
পাের্ছ। এ পয থারয় আর্ারদে দৃর্ষ্ট র্নবদ্ধ হরয়রছ ২০৪১ সারল শয সর্রয়ে র্রধ্য আর্ো বাংলারদেরক উন্নি অর্ থনীর্িে সার্েরি
র্নরয় শযরি সক্ষর্ হব বরল আর্র্ দৃঢ়োরব আোবাদী।
ববর্েক শপ্রক্ষাপরট আর্ারদে র্ি শদরে সেকারেে মূল লক্ষয হরচ্ছ নাগর্েকরদে প্রিযাোে প্রর্ি সংরবদনেীল শর্রক
সুোসন র্নর্িি কো। পর্েবিথনেীল অর্ থনীর্িে শদে র্হরসরব আর্ারদে অন্যির্ চযারলঞ্জ হরচ্ছ স্বল্প সম্পদ র্দরয় অরনক দার্য়ত্ব
পালরনে দায়বদ্ধিা। নাগর্েকরদে শর্ র্লক চার্হদা পূেণ, সার্ার্জক সুেক্ষা র্নর্িিকেণ, কর্থসংিান, প্ররয়াজনীয় অবকাঠারর্া
র্নর্থাণ- ইিযার্দ দার্য়ত্ব সেকােরকই পালন কেরি হয়। আর্র্ থক ব্যবিাপনা, র্বরেষি সেকার্ে আর্র্ থক ব্যবিাপনা সব থদাই
নানার্বধ চযারলরঞ্জে সম্মুখীন।
প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সার্রর্ থে সীর্াবদ্ধিা ছািাও পণ্য ও শসবা সংগ্রহ হরচ্ছ আরেকটি চযারলরঞ্জে শক্ষ্।
পর্েরবরেে অবক্ষয় শোধ এবং জলবায়ু পর্েবিথরনে সরে খাপ খাওয়ারনাে ব্যাপারে সেকারেে দার্য়ত্ব অরনক। সুোসরনে পরর্
এ সকল চযারলঞ্জ র্নয়ি র্বদ্যর্ান; এগুরলা শর্াকারবলা করে শদেরক এর্গরয় র্নরয় যাওয়াই সেকারেে অন্যির্ কাজ।
আর্ারদে র্র্ন্ত্রসো শয র্োরব সংসরদে র্নকট দায়ী, র্কন্তু সেকারেে কায থাবর্ল র্বর্েন্ন র্ন্ত্রণালয় ও র্বোরগে র্রধ্য বর্িি।
প্রিযার্েি র্ান বজায় শেরখ র্বর্েন্ন র্ন্ত্রণালয় ও র্বোরগে দার্য়ত্বাধীন কায থাবলী সম্পাদন র্নর্িি কোে লরক্ষই চালু কো হয়
ফলাফলর্ের্িক সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি বা র্জর্পএর্এস। সেকার্ে কর্থচােীরদে দক্ষিা এবং দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধে
র্াধ্যরর্ অেীষ্ট লক্ষয অজথরনে জন্য ৃথর্র্বীে র্বর্েন্ন শদরে কায থকে র্জর্পএর্এস গরি উঠরছ।
র্বদ্যর্ান র্জর্পএর্এস অনুযায়ী প্রর্িবছে প্ররিযক র্ন্ত্রণালরয়ে সর্চরবে সরে র্র্ন্ত্রপর্েষদ সর্চব একটি কর্থসম্পাদন চুর্ি
স্বাক্ষে করেন। একইোরব র্ন্ত্রণালয়/র্বোরগে সর্চবগণ সংযুি দপ্তে/সংিাসমূরহে সরে এবং দপ্তে/সংিাসমূরহে প্রধানগণ
র্াঠপয থারয়ে সরে চুর্ি স্বাক্ষে করেন। ধারপ ধারপ লক্ষয র্নধ থার্েি হওয়ায় প্ররিযরকই র্নরজে দার্য়ত্ব সম্পরকথ ওয়ার্কবহাল র্ারকন।
ফরল সার্র্গ্রকোরব সেকার্ে কারজ স্বচছিা বৃর্দ্ধ পায়, দায়বদ্ধিা প্রর্ির্ষ্ঠি হয় এবং সম্পরদে যর্াযর্ ব্যবহাে র্নর্িি হয়।
সেকার্ে প্রর্িষ্ঠানসমূরহে সক্ষর্িা উন্নয়রন এ পদ্ধর্ি প্রিযক্ষ ভূর্র্কা োরখ।
র্ন্ত্রণালয়/র্বোগসমূরহে সর্চবগণ র্নজ র্নজ র্ন্ত্রণালয়/র্বোরগে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়রনে জন্য দায়বদ্ধ
র্াকরবন। সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বোরগে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত র্াননীয় র্ন্ত্রী এ চুর্ি বাস্তবায়রনে র্বষয় সার্ব থকোরব িত্ত্বাবধান কেরবন। এ লরক্ষয
গঠিি কার্েগর্ে কর্র্টি এবং জািীয় কর্র্টি বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়রন র্ন্ত্রণালয়/র্বোগসমূরহে সক্ষর্িা বৃর্দ্ধ এবং
কায থক্রর্ পর্েবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কেরব।
জার্িে র্পিাে স্বর্ন ে শসানাে বাংলারদে গিাে লরক্ষয সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি কায থকে ভূর্র্কা োখরব
বরল আর্র্ গেীেোরব র্বোস কর্ে।
আপনারদে সকলরক অর্েনন্দন ও ধন্যবাদ।
আল্লাহ হারফজ।
জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু
বাংলারদে র্চেজীবী শহাক।
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