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র্বসর্র্ল্লার্হর রাহর্ার্নর রার্হর্ 

 

প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ িালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহহর কর্ িকতিাগণ, 

সহকর্ীবৃন্দ, 

উপর্স্থত সুর্ধর্ন্ডলী, 

 

 আসসালামু আলাইকুর্। 

 

প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ িালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহহর সাহে ২০১৫-১৬ অে িবছহরর জন্য ‘বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি’ 

স্বাক্ষর অনুষ্ঠাহন উপর্স্থত সকলহক আর্র্ শুহেচ্ছা জানার্চ্ছ। ২য় বাহরর র্ত এ কার্ িালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থা সমূহহর র্হে 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত হহচ্ছ শজহন আর্র্ আনর্ন্দত। আর্র্ এ কাহজর সাহে সংর্িষ্ট সকলহক আন্তর্রকোহব ধন্যবাদ 

জানাই। 

সুর্ধর্ন্ডলী, 

জনগহণর র্বপুল ম্যাহন্ডট র্নহয় ২০০৯ সাহল সরকার গঠন কহর আর্রা রূপকল্প- ২০২১ গ্রহণ কর্র। রূপকল্প-২০২১ 

বাস্তবায়হনর র্ােহর্ বাংলাহদেহক র্ের্ আহয়র শদহে পর্রণত করার পূব িেতি প্রোসহনর সকল স্তহর সুোসন প্রর্তষ্ঠা করা। 

সরকার্র কর্ িকাহন্ড স্বচছতা, জবাবর্দর্হতা ও গর্তেীলতা বৃর্ি করা। জনগহণর শদারহগাড়ায় সরকার্র শসবা শপ ৌঁহছ শদওয়া। এ লক্ষয 

বাস্তবায়হন আর্রা নতুন নতুন কর্ িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কর্র। এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু কর্র। 

 আর্রা পাবর্লক শসক্টরহক শঢহল সাজাই। আর্রাই প্রের্ পাবর্লক শসক্টহর ফলাফলর্ের্িক (result oriented) 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থা চালু কর্র। এ ব্যবস্থায় প্রর্তষ্ঠান পর্ িাহয় পর্ িাপ্ত ক্ষর্তা শদওয়া হয়। র্নজ র্নজ প্রর্তষ্ঠান সুর্নর্দ িষ্টোহব 

কর্ িপর্রকল্পনা র্নধ িারণ ও তার বাস্তবায়ন কাজ শুরু কহর। এরফহল প্রর্তটি সরকার্র প্রর্তষ্ঠাহনর কাহজর গুণগত ও পর্রর্াণগত 

মূল্যায়ন করা সহজ হয়। কাহজ ফাঁর্ক শদওয়ার সুহর্াগ বন্ধ হয়। সার্ব িকোহব শদে এর্গহয় র্ায়। 

ফলাফলর্ের্িক কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাহক আরও গর্তেীল করহত গতবছর জুন র্াহস প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ িালয় শদহে 

প্রের্বাহরর র্হতা কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর কহর। প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ িালয় এবং এর আওতাধীন র্বর্নহয়াগ শবার্ ি, বাংলাহদে রপ্তানী 

প্রর্িয়াকরণ এলাকা কর্তিপক্ষ, বাংলাহদে অে িননর্তক অঞ্চল কর্তিপক্ষ, এনর্জও র্বষয়ক বুযহরা ও পাবর্লক-প্রাইহেট পাট িনারেীপ 

অর্ফহসর র্হে এ চুর্ি স্বাক্ষর্রত হয়। 

এবারও উি প্রর্তষ্ঠানসমূহহর সাহে প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ িালহয়র বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত হল। এ চুর্িহত 

নতুনোহব শর্াগ হহয়হছ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প। আর্ার প্রতযাো, এ চুর্ি স্বাক্ষহরর ফহল এসকল সংস্থাসমূহহ কাহজ গর্তেীলতা বহুগুহণ 

বৃর্ি পাহব। 

এ পির্ত বাস্তবায়হন এ কার্ িালহয়র গেহন িন্স ইহনাহেেন ইউর্নট বুর্িবৃর্িক সহায়তা প্রদান কহরহছ। সকহলর ঐকার্ন্তক 

প্রহচষ্টায় প্রের্ বছহরই এ ব্যবস্থার সুফল পাওয়া শগহছ। 

২০১৪-১৫ অে িবছহর র্বর্নহয়াগ শবাহর্ ির শদেী র্বর্নহয়াগ লক্ষযর্া্া ধরা হহয়র্ছল ৬ হাজার ৭১৫ র্র্র্লয়ন র্ার্কিন র্লার। 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষহরর র্া্ নয় র্াহসর র্হেই র্বর্নহয়াগ শবার্ ি ৬ হাজার ৭২৪ র্র্র্লয়ন র্ার্কিন র্লার র্বর্নহয়াগ 

র্নর্িত  করহত সক্ষর্ হয়। 

একইোহব ২০১৩-১৪ অে িবছহর শবপজার র্বর্নহয়াগ র্ছল ৩২৮ র্র্র্লয়ন র্ার্কিন র্লার, আর্দানীকারক শদহের সংখ্যা 

র্ছল ১২১টি, রপ্তানীকৃত পণ্য র্ছল ১২৮টি, কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্টর সংখ্যা র্ছল ৩ লাখ ৮৬ হাজার। ২০১৪-১৫ অে িবছহর আর্দানীকারক 



 

 

শদে ও রপ্তানীকৃত পহণ্যর সংখ্যার লক্ষযর্া্া ধরা হয় র্োিহর্ ১২৫ ও ১৫৫ । অতযন্ত আোর কো, অে িবছহরর প্রের্ ৯ র্াহসই এ 

দুই খাহত শবপজার অজিন র্োিহর্ ১২৪ ও ১৫৪। ২০১৪-১৫ অে িবছহর কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্টর লক্ষযর্া্া ধরা হয় ৩ লাখ ৯০ হাজার, 

র্কন্তু র্া্ ৯ র্াহসর র্হেই ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭৭ জহনর কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্ট হহয়হছ। 

এই চুর্ির ফহলই বাংলাহদে অে িননর্তক অঞ্চল কর্তিপক্ষ (শবজা) নতুন অে িননর্তক অঞ্চল প্রর্তষ্ঠার শর্ লক্ষযর্া্ র্নধ িারণ 

কহরর্ছল তা পূরহণ সক্ষর্ হহয়হছ। ইহতার্হে ২টি শবসরকার্র অে িননর্তক অঞ্চল প্রর্তষ্ঠার লাইহসন্স প্রদান করা সম্ভব হহয়হছ। 

এছাড়া ২০১৪-১৫ অে িবছহর প্রর্তষ্ঠানটি ৫০০ শকাটি টাকার শদেী র্বর্নহয়াগ লক্ষযর্া্া অজিন কহরহছ। 

নতুন প্রবর্তিন পির্তর ফহল অন্যান্য সংস্থাগুহলার র্হতা এনর্জও র্বষয়ক বুযহরার এনর্জও খাহত ববহদর্েক অনুদান প্রবাহ 

বৃর্ি করহত শপহয়হছ। ববহদর্েক অনুদাহনর র্োর্ে ব্যবহার র্নর্িত হহয়হছ। এছাড়া আত্মকর্ িসংস্থান সৃর্ষ্টর শক্ষহ্ এ বুযহরার প্রকৃত 

অজিন লক্ষযর্া্াহক ইহতার্হেই ছার্ড়হয় শগহছ। ২০১৪-১৫ অে িবছহর প্রর্তষ্ঠানটি ৫১৮ জন প্রর্তবন্ধী ব্যর্ির র্হে সহায়ক উপকরণ 

র্বতরহণর পাোপার্ে প্রায় ৪০ হাজার ব্যর্িহক আত্মকর্ িসংস্থান উপকরণ র্বতরণ কহরহছ। 

পাবর্লক প্রাইহেট পাট িনারর্েপ অর্ফস অবকাঠাহর্া র্নর্ িাহণর শক্ষহ্ সরকাহরর পাোপার্ে শবসরকার্র অংেগ্রহণ র্নর্িত 

করহত কাজ কহর। এ প্রর্তষ্ঠানও কর্ িসংস্থান ব্যবস্থা প্রবতিহনর সুফল শপহয়হছ। র্পর্পর্প প্রকল্প র্চর্িতকরণ, র্লগ্যাল শের্ওয়াকি, 

র্বর্নহয়াগ উন্নয়ন ইতযার্দ শক্ষহ্ এ প্রর্তষ্ঠাহনর প্রকৃত অজিন আোনুরুপ। 

সুর্ধবৃন্দ, 

এ কার্ িালহয়র আওতাধীন সংস্থাসমূহহর কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থা প্রবতিহনর অর্েজ্ঞতা কাহজ লার্গহয় সরকাহরর ৪৮টি 

র্ন্ত্রণালয়/র্বোহগর সাহে র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বোহগরও চুর্ি সম্পার্দত হহয়হছ। কর্ িসম্পাদন পির্ত র্ন্ত্রণালয় ও র্বোগসমূহহর র্হে 

এক ধরহণর ইর্তবাচক প্রর্তহর্ার্গতার পর্রহবে সৃর্ষ্ট কহরহছ। 

র্র্র্জটাল বাংলাহদে র্বর্নর্ িাহণর লক্ষযহক সার্হন শরহখ আর্রা এহসেস টু ইনফরহর্েন প্রকল্প গ্রহণ কহরর্ছলার্। র্া 

সফলতার স্বাক্ষর শরহখ চহলহছ। এরই ধারাবার্হকতায় জনপ্রোসহন সংস্কার ও উদ্ভাবনী প্রয়াসহক উৎসার্হত করা এবং নাগর্রক 

শসবাহক সহজ করার লহক্ষয ২০১২ সাহল আর্রা এ কার্ িালহয় গেহন িন্স ইহনাহেেন ইউর্নট প্রর্তষ্ঠা কর্র। আর্র্ অতযন্ত আনর্ন্দত, এ 

ইউর্নট কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনার র্হতা একটি র্বষয় প্রবতিহন তাৎপর্ িপূণ ি অবদান শরহখহছ। 

‘বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা’ র্বর্েন্ন স্তহরর সরকার্র প্রর্তষ্ঠাহনর সক্ষর্তা মূল্যায়হনর জন্য একটি অতযন্ত কার্ িকর 

উপায়। এই পির্তর র্োর্ে প্রহয়াহগর র্ােহর্ প্রর্তটি সরকার্র সংস্থা তাহদর অেীষ্ঠ লক্ষয অজিন করহত পারহব বহল আর্ার 

র্বশ্বাস। 

সুর্ধর্ন্ডলী, 

বতির্ান সরকাহরর অন্যতর্ অঙ্গীকার সুোসন প্রর্তষ্ঠা, গণতন্ত্রায়ন এবং ক্ষর্তার র্বহকন্দ্রীকরণ। সকল পর্ িাহয়র সরকার্র 

কর্ িকতিা-কর্ িচার্রর সর্ির্লত প্রহচষ্টায় এ অঙ্গীকার বাস্তবায়হন আর্রা দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ। প্রজাতহন্ত্রর সকল ক্ষর্তার উৎস জনগণ। আর্র্ 

আো কর্র, উন্নত নাগর্রক শসবা প্রদাহনর র্ােহর্ জনগহণর আস্থা আরও সুদৃঢ় করহত আপনারা ঐকার্ন্তকোহব কাজ কহর র্াহবন। 

সব িকাহলর সব িহশ্রষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহর্ান ১৯৭২ সাহলর ১লা শফব্রুয়ার্র প্রধানর্ন্ত্রীর সরকার্র 

বাসেবহন প্রজাতহন্ত্রর কর্ িচার্র ও র্ন্ত্রী পর্রষদ সদস্যহদর এক সর্াহবহে বহলর্ছহলন, ‘‘সরকার্র কর্ িচার্র োইহয়রা, আপনাহদর 

জনগহণর শসবায় র্নহজহদর উৎসগ ি করহত হহব এবং জাতীয় স্বাে িহক সবর্কছুর ঊহবি স্থান র্দহত হহব। এখন শেহক অতীহতর 

আর্লাতার্ন্ত্রক র্হনাোব পর্রবতিন কহর র্নহজহদর জনগহণর খাহদর্ বহল র্বহবচনা করহত হহব’’। 

আসুন সকহল র্র্হল শদহের শসবায় আত্মর্নহয়াগ কর্র। সরকাহরর রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়হনর র্ােহর্ 

বাংলাহদেহক সুখী, সমৃি ও োর্ন্তপূণ ি  জার্তর র্পতার স্বহের শসানার বাংলায় পর্রণত কর্র। 

 সকলহক আবারও ধন্যবাদ। 

শখাদা হাহফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাহদে র্চরজীবী শহাক। 

... 


