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                       আবুল মাল আব্দুল মুহিত 
 

বাণী 

 

পরিবর্তনশীল রবশ্বেি  চলরর্ প্রেক্ষাপট অর্ তননরর্ক কূটনীরর্ি সাশ্বর্ ঘরনষ্ট সম্পকতযুক্ত। উন্নয়নশীল প্রেশ্বশি পাশাপারশ পৃরর্বীি উন্নর্ প্রেশও এি 

সারন্নধ্য িক্ষা কশ্বি চশ্বল। েকৃর্পশ্বক্ষ একটি প্রেশ্বশি আর্ ত-সামারিক উন্নয়ন গরর্শীল িাখশ্বর্ পৃরর্বীি প্রেশ্বশ প্রেশ্বশ অর্ তননরর্ক কূটনীরর্ ও 

ববশ্বেরশক  অর্ ত সহশ্ব ারগর্া , েযুরক্ত ও জ্ঞান ভাগাভারগি মশ্বর্া োরর্ষ্ঠারনক রুপ পরিগ্রহ কিশ্বে। 

 

এ ধািাবারহকর্া বিায় িাখশ্বর্ বাাংলাশ্বেশ্বশি ন্যায় স্বল্প উন্নর্ একটি প্রেশশ্বক অর্ তননরর্ক কূটনীরর্ি প্রক্ষশ্বে  শ্বর্ষ্ট বুরিেীপ্ত র্ৎপির্া অবলম্বন 

কিশ্বর্ হয়। প্রস আশ্বলাশ্বক অর্ তননরর্ক সম্পকত রবভাশ্বগি কম তেক্ষর্া িনসমশ্বক্ষ তুশ্বল ধিাি ইরর্বাচক ের্যশ্বয়  বারষ তক েরর্শ্ববেন েকাশ অরধক 

গুরুত্ব বহন কশ্বি। সঙ্গর্ কািশ্বণ রবগর্ বেশ্বিি ন্যায় এ বেশ্বিি েকাশনাটিও েশাংসাি োরব িাশ্বখ। 

 

েরর্শ্ববেশ্বন ২০১৩ -২০১২ অর্ ত বেশ্বি অ হীর্ ও বাস্তবারয়র্ উন্নয়ন েকল্পসমূশ্বহ ববশ্বেরশক অর্ তায়শ্বনি প্র  র্থ্যপূণ ত রচে উপস্থাপন কিা হশ্বয়শ্বে র্া 

িনগশ্বণি কাশ্বে সিকাশ্বিি স্বচ্ছর্া ও িবাবরেরহর্া রনরির্ কিশ্বর্ একটি কা তকিী পেশ্বক্ষশ্বপি পরিচায়ক বশ্বল আরম দৃঢ়ভাশ্বব রবোস করি। 

বর্তমান সিকাশ্বিি আর্ ত-সামারিক উন্নয়শ্বনি অন্যর্ম অনুসঙ্গ হশ্বচ্ছ বাাংলাশ্বেশশ্বক ২০২১ সাশ্বলি মশ্বধ্য  একটি মধ্যম আশ্বয়ি প্রেশ রহশ্বসশ্বব 

পৃরর্বীি মানরচশ্বে োঁড় করিশ্বয় প্রেয়া। এ িন্য েশ্বয়ািন উশ্বেখশ্ব াগ্য উন্নয়ন রবরনশ্বয়াগ। প্রস লক্ষয অিতশ্বন ববশ্বেরশক সহায়র্া ব্যর্ীর্ শুধু 

অভযন্তিীণ উৎস হশ্বর্ সম্পে আহিশ্বণি মাধ্যশ্বম রবরনশ্বয়াগ চারহো প্রমটাশ্বনা সম্ভব নয়। উন্নয়শ্বন রবরনশ্বয়াগ বৃরিি লশ্বক্ষয সিকাি ইশ্বর্ামশ্বধ্য 

রবষয়টিি উপি রবশ্বশষ গুরুত্ব আশ্বিাপ কশ্বিশ্বে। প্রস রবশ্ববচনায় অগ্রারধকাশ্বিি রভরিশ্বর্ সিকাি অভযন্তিীণ সম্পে  সাংগ্রশ্বহি পাশাপারশ রি -মারেক 

ও বামারেক  ববশ্বেরশক অর্ তননরর্ক সম্পকত স্থাপশ্বন রবশ্বেি রবরভন্ন প্রেশ ও আন্তিতারর্ক সাংস্থাি সাশ্বর্ অর্ তননরর্ক কূটনীরর্ েরর্ষ্ঠায় অরধক 

মশ্বনা সাংশ্ব াগ কিশ্বে। কম তর্ৎপির্াি আরধশ্বকয সহ্া্দ  উন্নয়ন লক্ষযমাো অিতশ্বন বাাংলাশ্বেশ পৃরর্বীি অশ্বনক উন্নয়নশীল ও েরর্শ্ববশী প্রেশ হশ্বর্ 

এরগশ্বয় িশ্বয়শ্বে। রবরনশ্বয়াশ্বগি প্রক্ষশ্বে আমাি আশা হশ্বলা প্র , ব্যরক্ত মারলকানা খার্ এ রবষশ্বয় আশ্বিা র্ৎপি হশ্বব।  

 

২০১৩ -২০১২ অর্ তবেশ্বি ববশ্বেরশক সহায়র্া আহিশ্বণি আওর্ায় ৫৪২৫ রমরলয়ন মারকতন ডলাশ্বিি চুরক্ত  (করমটশ্বমক) স্বাক্ষরির্ হশ্বয়শ্বে। 

সাংশ্বশারধর্ বাষিইরক উন্নয়ন কম তসূচরচি (আিএরডরপ) আওর্ায় েধান কম তসূরচভূরক্ত ববশ্বেরশক সাহায্যপুষ্ট ১৭৪টি রবরনশ্বয়াগ েকশ্বল্পি প্রমাট 

বিাদ্দ ২৬৯৩৪ .৪৬ প্রকাটি টাকাি মশ্বধ্য ববশ্বেরশক সহায়র্াি পরিমাণ রেল ১৭৬৫০ .৫২ প্রকাটি টা কা। এ সাফল্য অরিতর্ হশ্বয়শ্বে এ সিকাশ্বিি 

গরর্শীল উন্ন ন পরিকল্পনা , ববশ্বেরশক অর্ তননরর্ক কূটনীরর্ি েক্ষ কম তর্ৎপির্া এবাং সশ্বব তাপরি অর্ তননরর্ক সম্পকত রবভাশ্বগি পাি তেরশর্া ও 

ঐকারন্তক েশ্বচষ্টাি মাধ্যশ্বম। 

 

প্রেশ্বশি ববশ্বেরশক উন্নয়ন সহায়র্া গরর্শীল িাখশ্বর্ অর্ তননরর্ক সম্পকত রবভাশ্বগি কশ্বম ত রনশ্বয়ারির্ সকলশ্বকই িানাই আমাি অকৃরেম শুশ্বভচ্ছা 

এবাং বারষ তক েরর্শ্ববেন েকাশ্বশি উশ্বযাগ গ্রহশ্বনি িন্য িানাই আন্তরিক ধন্যবাে। 

 

পরিশ্বশশ্বষ প্রেশ ও িারর্ি উন্নয়শ্বন সকশ্বলি ব্যরক্তগর্ ও সমরষ্টগর্ অব্যাহর্ েশ্বচষ্টাি ের্যাশা ব্যক্ত কশ্বি বারষ তক েরর্শ্ববেন ২০১৩ -২০১২ 

েকাশ্বশি সাফল্য কামনা কিরে। 

 

িয় বাাংলা িয় বঙ্গবন্ধু। 

 

অর্ থ মন্ত্রণালয়  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 


