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এবাং উপরিি সুরধমন্ডলী। 

 আিিালামু আলাইকুম। 

অর্ থ মন্ত্রণালয় এবাং এি আওিাধীন িকল প্ররিষ্ঠাদনি কম থকিথা-কম থিারিদদি আরম শুদভচ্ছা জানারচ্ছ।  

মহান শে য়ারি ভাষা আদন্দালদনি মাি। আরম গভীি শ্রদ্ধাি িাদর্ স্মিণ কিরি িালাম, বিকি, িরেক, জব্বাি, 

র্রেউি িহমানিহ জানা-অজানা ভাষা র্হীদ এবাং িকল ভাষািাংগ্রামীদক।  

শ্রদ্ধা জানারচ্ছ ভাষা আদন্দালদনি অ্যতিম পরর্ৃতি িব থকাদলি িব থদশ্রষ্ঠ বাাারল, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুরজবুি 

িহমানদক। স্মিণ কিরি মুরিযুদদ্ধি ৩০ লাখ র্হীদ, দু’লাখ িম্ভ্রমহািা মা-শবান এবাং গণিারন্ত্রক আদন্দালদনি িকল র্হীদদি 

স্মৃরিি প্ররি। 

রপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আপনািা জাদনন, স্বাধীনিাি পি যুদ্ধরবধ্ব  শদদর্ি কী অবিা রিল। িখন শকন্দ্রীয় ব্াাংদকি িহরবল রিল   । পুদে 

যাওয়া খাদ্য গুদাম, রবধ্ব  ৃতরষ ও শযাগাদযাগ, শভদঙ্গ পো পণ্য িিবিাহ ব্বিা - িব রমরলদয় ভীষণভাদব রবপয থ  রিল 

শদদর্ি অর্ থনীরিি প্ররিটি খাি। 

জারিি রপিা এই ভগ্নস্ত্তদপি উপি দাঁরেদয় শদদর্ি অর্ থনীরিদক সুিাংিহ কিদি প্রদয়াজনীয় প   প শনন। রিরন 

শদদর্ি প্ররিটি শিক্টি পুনগ থঠন কদিন। খাদ্য ও রনিয পদণ্যি িিবিাহ রনরিি কদিন। মূল্যস্ফীরি রনয়ন্ত্রদণ আদনন। 

কম থিাংিাদনি সুদযাগ সৃরি কদিন। ১৯৭২ িাদলি ২৬ মাি থ জারিি রপিা জািীয়কিদণি নীরি শঘাষণা কদিন, যা রিল 

িমদয়াপদযাগী রিদ্ধা ।  

রিরন প্রর্ম পঞ্চবারষ থক পরিকল্পনা প্রণয়ন কদিন। শদদর্ি শিিা অর্ থনীরিরবদদদি িমন্বদয় পরিকল্পনা করমর্ন গঠন 

কদিন। প্রর্ম পঞ্চবারষ থক পরিকল্পনাি আওিায় গ্রাদম গ্রাদম গণমুখী িমবায় গদে শিালাি উদদ্যাগ শনন। িমবায় ঋণ প্রদান, 

িাি রবিিণ, ধান, গম ও আলু বীজ বণ্টন,  শিি পাম্প িাপনিহ ৃতরষি উন্নয়দন ব্াপক পদদেপ শনন। 

জারিি রপিা বারণরজযক ব্াাংকগুদলাি পুনগ থঠন, শকন্দ্রীয় ব্াাংক িাংগঠন, ববদদরর্ক মুদ্রা িহরবল গঠন ও নতুন 

রবরনময় হাি রিি কদিন। জারিি রপিাি দূিদর্ীিায় মাত্র িাদে রিন বিদি রবদেি ১১৬টি শদর্ বাাংলাদদর্দক স্বীৃতরি শদয়। 

েদল বারণদজযি পরিরধ বাদে।  

প্ররিকূল অবিাি মাদেও বঙ্গবন্ধু িিকাি ১৯৭৩-৭৪ িাদল ৩৭১ দর্রমক ৭৬ রমরলয়ন মারকথন ডলাি মূদল্যি পণ্য ও 

শিবা িপ্তারন কিদি িেম হয় যা ৭৪-৭৫ অর্ থবিদি শবদে দাঁোয় ৩৮২ দর্রমক ৬৮ রমরলয়ন মারকথন ডলাদি।  

জারিি রপিাি শনতৃদে ১৯৭৪ িাদল শদদর্ি রজরডরপ প্রবৃরদ্ধ ৯.৬ র্িাাংদর্ উন্নীি হয় িা শদদর্ি ইরিহাদি িদব থাচ্চ। 

রকন্তু ১৯৭৫ িাদলি ১৫ আগস্ট জারিি রপিাদক িপরিবাদি হিযাি পি শর্দম যায় বাাংলাদদদর্ি অর্ থননরিক অগ্রগরি। 

অর্ থনীরিদি শুরু হয় দুবৃ থতায়ন। িামরিক িিকািগুদলা অর্ থনীরিি পার্াপারর্ শদদর্ি িাজনীরিদকও কলুরষি কদি। মুরিযুদদ্ধি 

শিিনা রবদিাধী  শগাষ্ঠী মার্া িাো রদদয় উদঠ।  



 
2 

আজ যরদ জারিি রপিা শেঁদি র্াকদিন, যরদ প্রর্ম পঞ্চবারষ থকী পরিকল্পনা বাস্তবারয়ি হি এবাং শিই িাদর্ যরদ 

বঙ্গবন্ধুি অ্যতিম স্বপ্ন গণমুখী িমবায় গ্রাদম গ্রাদম গদে উঠি, িাহদল বাাংলাদদদর্ি মানুদষি মার্ারপছু আয় আজদকি 

মালদয়রর্য়াি শিদয় শবরর্ হি। বাাংলাদদর্ রবদেি বুদক অদনক আদগই উন্নি-িমৃদ্ধ িাদে পরিণি হি। 

রপ্রয় িহকমীগণ, 

দীঘ থ আদন্দালন-িাংগ্রাম কদি জারিি রপিা হিযাি ২১ বিি পদি জনগদণি শভাদে রনব থারিি হদয় আমিা ১৯৯৬ িাদল 

িিকাি গঠন করি। অর্ থননরিক বন্ধ্যাে এবাং দুিিক্র শভদা ব্াপক উন্নয়নমূলক কম থসূরি গ্রহণ করি। 

১৯৯৬ শর্দক ২০০১ এ পাঁি বিদি আমাদদি িিকাি খাদ্য উৎপাদদন স্বয়াং-িম্পূণ থিা অজথন কদি। দ্রব্মূল্য হ্রাি, 

মূল্যস্ফীরিি হাি ১.৫৯ র্িাাংদর্ নারমদয় আনা, প্রবৃরদ্ধি হাি ৬.২ র্িাাংদর্ উন্নীি হয়।  

মার্ারপছু আয় ৩৯৪ মারকথন ডলাি শর্দক বৃরদ্ধ শপদয় ৪২৮ মারকথন ডলাদি উন্নীি হয়। িাজস্ব আয় বৃরদ্ধ পায়। আমিা 

গঙ্গাি পারন বণ্টন চুরি, পাব থিয িট্টগ্রাম র্ারি চুরি, দারিদ্রয রবদমািদন নানা কম থসূরি গ্রহণ করি।  

হিদরিদ্র মানুদষি িামারজক রনিাপতা কম থসূরি গ্রহণ, মানব দারিদ্রয সূিক রিগুণ হাদি করমদয় আনািহ শদদর্ি 

িামরগ্রক অর্ থননরিক উন্নয়দন ব্াপক কম থসূরি বাস্তবায়ন করি।  

আমিা িােিিাি হাি ৬৫.৫ র্িাাংদর্ উন্নীি করি। রবদুযৎ, জ্বালারন, শভৌি অবকাঠাদমা রনম থাণ এবাং রবরনদয়াগ ও 

িঞ্চদয়ি শেদত্র অভূিপূব থ িােল্য অরজথি হয়।  

আমাদদি এ িমদয় শদদর্ি শিাে বে ১ লাখ ২২ হাজাি রর্ল্প কািখানা িারপি হয়। িিকারি শবিিকারি খাদি ব্াপক 

কম থিাংিান হয়। অর্ থনীরি, িমাজ, িাজনীরি ও রর্ো-িাংস্কৃরিিহ িকলদেদত্র মুরিযুদদ্ধি শিিনা পুনঃপ্ররিরষ্ঠি হয়।  

রবএনরপ-জামাি শজাে ২০০১ িাদল েমিায় এদি উন্নয়দনি পরিবদিথ শুরু কদি দুনীরি, দলীয়কিণ এবাং েমিাি 

অপব্বহাি। হিযা, িন্ত্রাি ও িিপাি হদয় ওদঠ িাদদি িাজনীরিি মূল অস্ত্র। িািা জরঙ্গবাদদি উত্থান ঘোয়। বাাংলাদদর্দক 

পরিণি কদি মৃতুয উপিযকায়।  

এিেদল মূল্যস্ফীরি ১.৫৯ শর্দক ১০ র্িাাংর্ িারেদয় যায়। ববদদরর্ক মুদ্রাি রিজথাভ আর্ঙ্কাজনক হাদি কমদি 

র্াদক। িাজনীরিদি যখন প্ররিরহাংিা রনয়ামক হদয় দাঁোয়, িখন শিই অর্ থনীরি কখনও জনকল্যাণমুখী হদি পাদি না। 

একািদণ রবএনরপ-জামাি শজাে আমল রিল কাদলা অর্ থনীরিি যুগ। 

রপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

রবএনরপ-জামাি শজাে আি িত্ত্বাবধায়ক িিকাদিি দুঃর্ািন শর্দক শদর্দক মুি কিদি জনগদণি রবপুল ম্যাদন্ডে 

রনদয় আমিা ২০০৯ িাদল আবাি শদর্ পরিিালনাি দারয়ে শনই। 

িখন একরদদক রবএনরপ-জামাি শজাে আি িত্ত্বাবধায়ক িিকাদিি শিদখ যাওয়া অিলাবিা অ্যতরদদক ববরেক মন্দা; 

এমনই এক শনরিবািক িমদয় আমিা িিকাি গঠন করি।  

আমিা অিযি দৃঢ়িাি িাদর্ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দনি লদেয শপ্ররেি পরিকল্পনা এবাং ষষ্ঠ পঞ্চবারষ থক পরিকল্পনা 

প্রণয়ন করি। এি বাস্তবায়ন শুরু করি। রবেমন্দাি প্রভাব িােদল্যি িাদর্ শমাকারবলা করি। র্ি প্ররিকূলিাি মাদেও আমিা 

গদে ৬.২ র্িাাংর্ প্রবৃরদ্ধ অজথন অব্াহি িারখ। আমাদদি িমদয়াপদযাগী পদদেদপি েদল শদর্ অিীদিি িকল অরনিয়িা ও 

িঙ্কে কাটিদয় অর্ থনীরিি প্ররিটি সূিদক িামদনি রদদক এরগদয় শযদি র্াদক। 

এই মন্ত্রণালদয়ি িািটি রবভাদগি মদে অর্ থ রবভাগ িিকাদিি     ও উদেদেি িাদর্ িামঞ্জস্য শিদখ রবদুযৎ ও 

জ্বালারন, শযাগাদযাগ ও পরিবহন, রর্  , স্বািয, ৃতরষ ও িামারজক রনিাপতাি মি গু েপুণ থ খািগুদলাদি িম্পদ িঞ্চালন 

কিদি।  

েদল গি িয় বিদি প্ররিবািই বাদজদেি আকাি শবদেদি। ২০০৫-০৬ অর্ থবিদি বাদজদেি আকাি রিল ৬১ হাজাি 

৫৭ শকাটি োকা। িলরি ২০১৪-২০১৫ অর্ থবিদি বাদজদেি আকাি ২ লাখ ৫০ হাজাি ৫০৬ শকাটি োকায় উন্নীি কিা হদয়দি। 

বাদজে বৃরদ্ধি েদল প্রবৃরদ্ধি গরি শযমন িিল আদি শিমন কমদি দারিদ্রয ও অিমিা।  

রবএনরপ-জামাি শজাে আমদলি শর্ষ বিদি মার্ারপছু আয় রিল ৫৪৩ মারকথন ডলাি যা আজ শবদে দাঁরেদয়দি ১,১৯০ 

মারকথন ডলাদি। ৫ শকাটি মানুষ রনম্ন আদয়ি স্তি শর্দক মে আদয়ি স্তদি উন্নীি হদয়দি। আমিা দারিদদ্রযি হাি করমদয় ২৪ 

র্িাাংদর্ নারমদয় এদনরি।  
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অরিদারিদদ্রযি হাি কদম ১১ র্িাাংদর্ শনদম এদিদি। মানুদষি আয় শবদেদি। কম থিাংিান শবদেদি। িিকারি ও 

শবিিকারি খাি রমরলদয় ১ শকাটি মানুদষি কম থিাংিান হদয়দি। শিরমট্যান্স আয় ৪.৮০ রবরলয়ন ডলাি শর্দক রিনগুণ শবদে 

দাঁরেদয়দি ১৪.২৩ রবরলয়ন ডলাদি।  

অর্ থ রবভাগ িাজস্ব, মুদ্রা ও রবরনময় হাদিি িমন্বদয়ি কাজটি িঠিকভাদব কিায় িামরিক অর্ থননরিক ভািিাম্য বজায় 

আদি। মূল্যস্ফীরি ক্রমর্ কমদি। সুদদি হাদিি ব্বধান কমদি। মুদ্রা রবরনময় হাি রিরির্ীল আদি। বােদি ববদদরর্ক মুদ্রাি 

রিজাভ থ িয়গুণ বৃরদ্ধ শপদয় ২২.৪০ রবরলয়ন ডলাদি শপৌৌঁদিদি। ববদদরর্ক রবরনদয়াগ শবদেদি। িপ্তারন আয় রিনগুণ বৃরদ্ধ শপদয় 

৩০.১৯ রবরলয়ন মারকথন ডলাদি উন্নীি হদয়দি। আমিা প্রর্মবাদিি মি রবদদদর্ িাল িপ্তারন শুরু কদিরি। 

ক্রদমই আমিা স্বয়াংিম্পূণ থ হদয় উঠরি। ববদদরর্ক ঋদণি রিরি রজরডরপি ২৭.৬ র্িাাংর্ হদি ১৪.৬ র্িাাংদর্ শনদম 

এদিদি। ববদদরর্ক িাহাদেি ব্বহাদি আমাদদি দ    শবদেদি।  

আমাদদি গৃহীি উন্নয়ন পরিকল্পনাি িেল বাস্তবায়দনি েদল রবদেি িামদন বাাংলাদদর্ আজ আর্ থ-িামারজক 

উন্নয়দনি শিাল মদডল। বিথমাদন রবদেি অর্ থননরিক উন্নয়দনি শেদত্র এরগদয় যাওয়া পাঁিটি শদদর্ি একটি আজ বাাংলাদদর্।  

রপ্রয় িহকমীগণ, 

আজ বাাংলাদদর্ যখন ধািাবারহকভাদব অর্ থনীরিক িােল্য অজথন কিদি, এরগদয় যাদচ্ছ ঠিক শিিময় রবএনরপ-জামাি 

শদদর্ি িম্পদ ধ্বাংি কিদি। রনিীহ মানুষ হিযা কিদি। িাদদি একোই     শদর্দক রপরিদয় শদওয়া। মুরিযুদদ্ধি িময় এিা 

বাাারল রনধন কদিরিল। শিই একই কায়দায় আজ িািা শিািাদগাপ্তা হামলা কদি রনিীহ মানুষ মািদি। 

এিা শদদর্ি স্বাধীনিায় রবোি কদি না। উন্নয়দন রবোি কদি না। এিা িায় অ্যত শদদর্ি িাদবদাি হদয় শেঁদি 

র্াকদি। 

রকন্তু বাাংলাদদদর্ি মানুষ আজ আিও উন্নয়ন িায়। আিও রর্   িায়। প্ররিটি      রবদেি বুদক আিও এরগদয় শযদি 

িায়। আমিা গণমানুদষি এ উন্নয়দনি স্বপ্ন বা বায়দন অঙ্গীকািাবদ্ধ। শদর্ ও মানুদষি উন্নয়দনি জ্যতই আমাি িাজনীরি। 

রপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আপনািা হদচ্ছন শদদর্ি উন্নয়ন-অগ্রগরি বা বায়দনি কণ থধাি। গি িয় বিদি শদর্ যিটুকু এরগদয় শগদি িাি 

অাংর্ীদাি আপনািাও। এ উন্নয়নদক শয শকান মূদল্য ধদি িাখদি হদব। িাই এ িমদয় আমাদদি শবরর্ গু ে রদদি হদব 

রবরনদয়াগ ও দ িা বাোদনাি রদদক।  

আরম আর্া করি, শয প্রকল্প গুদলা আমিা Fast track ভুি কদিরি শিগুদলাি অর্ থায়দন বিাবদিি মি অর্ থ রবভাগ 

িাদদি দারয়ে িঠিকভাদব পালন কদি যাদব। শদদর্ ও রবদদদর্ দ  শ্ররমদকি শযাগান বাোদি অর্ থ রবভাগ শয      উন্নয়ন 

প্রকল্প রনদয়দি শিটি যর্াযর্ভাদব বা বায়ন কিদি হদব।  

ল   অনুযায়ী কি িাজস্ব আদাদয়ি জ্যত জািীয় িাজস্ব শবাড থদক রবগি বিিগুদলাি মি শজাি প্রদিিা িালাদি হদব। 

বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরিি িঠিক বা বায়নও আমাদদি জ্যত বে িযাদলঞ্জ। এি িাদর্ ববদদরর্ক িাহাদেি িঠিক 

ব্বহাদিি রবষয়টি জরেি আদি। কাদজই অর্ থননরিক িম্পকথ রবভাগদক এই রদকটিদি রবদর্ষ নজি রদদি হদব।  

 আমাি রবোি মাননীয় অর্ থমন্ত্রীি সুদীঘ থ কম থজীবদনি অরভজ্ঞিা এবাং প্রজ্ঞাবান শনতৃদে এ মন্ত্রণালদয়ি িকল রবভাগ 

িাদদি দারয়ে রবগি রদনগুদলাি মিই িঠিকভাদব িম্পাদন কিদব। একই িাদর্ অ্যতা্যত মন্ত্রণালয় ও রবভাদগি িাদর্ িমন্বয় 

কদি শদদর্ি িারব থক উন্নয়ন রনরিি কিদব। 

 এ শদর্টি আমাদদি িকদলি। আসুন শদদর্ি কল্যাদণ রনদবরদি হই। িিকাদিি রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ রবরনম থাদণি 

মােদম আমিা বাাংলাদদর্দক একটি উন্নি-িমৃদ্ধ িাদে পরিণি করি। 

শখাদা হাদেজ। 

জয় বাাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদর্ রিিজীবী শহাক। 

... 


