
 

ভন্ত্রী 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাণী 

ফতথভান বফদেয যম যকান যদদয ইবতফাচক বযফতথন ম্পূণ থবাদফ য যদদয অথ থননবতক ম্পদকথয উয বনব থয 

কদয। আভাদদয বিবরত প্রদচষ্টায পরশ্রুবতদত ফাাংরাদদ আজ স্বল্প আদয়য যদদয গবি যবযদয় বনম্ন ভধ্যভ 

আদয়য যদ বদদফ বফে দযফাদয বযবচবত রাব কদযদে।  আভাদদয রক্ষ্য ফাাংরাদদদক ২০২১ াদরয ভদধ্য 

ভধ্যভ আদয়য যদদ এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত যদদ বযণত কযা। এটা আভাদদয স্বপ্ন এফাং অবিকাযও 

ফদট।  

ক্ষুধা, দাবযদ্র, বনযক্ষ্যতা, অবফচায, অবনয়ভ ও দুনীবতমুক্ত একটি উন্নত যদ বাদফ ফাাংরাদদদক যদখদত 

চাওয়ায প্রদচষ্টা বদদফ আভযা শুধু স্বপ্ন যদখবেনা ফাস্তফায়নও শুরু কদযবে। অগ্রমাত্রায এ ধাযা অব্যাত যাখদত 

ততবয দয়দে ৭ভ ঞ্চফাবল থকী বযকল্পনা এফাং আভাদদয তা ফাস্তফায়ন কযদত দফ দফ থাচ্চ Integrity বদদয়। 

অথ থননবতক ম্পকথ বফবাদগয কর কভ থচাযী এ দাবয়ত্ব ারদন দা তৎয আয তাযই এক প্রাভান্য দবরর 

তাদদয এ ফাবল থক প্রবতদফদন ২০১৬-২০১৭। 

প্রবতদফদনটিদত ২০১৬-২০১৭ অথ থফেদয গৃবত এফাং ফাস্তফাবয়ত বফববন্ন উন্নয়ন প্রকদল্প তফদদবক অথ থায়দনয যম 

তথ্যবচত্র য কযা দয়দে, জনগদণয কাদে যকাদযয স্বচ্ছতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযদত তা একটি 

কাম থকযী ও প্রাংনীয় উদযাগ ফদর আবভ দৃঢ়বাদফ বফো কবয। আবভ আা কবয যম, প্রকানাটিয ভাধ্যদভ 

অথ থননবতক ম্পকথ বফবাগ ম্পদকথ জনভদনয বফযভান ধাযণা অবধকতয স্বচ্ছ দফ। দ্মা যতু বনভ থাণ, নতুন 

নতুন বফদুযৎ যকন্দ্র স্থান, যভদরা যযর প্রবতষ্ঠা, াতার যযদরয ধাযনা ইতযাবদ বৃৎ কাম থক্রভ ও বযকল্পনায 

ভাধ্যদভ তফদদবক বফবনদয়াগ উৎাবত কযা এফাং জাতীয় অথ থননবতক উন্নয়নদক ত্বযাবিত কযায উদেদে 

তফদদবক অথ থ ায়তায জন্য অথ থননবতক ম্পকথ বফবাদগয কভ থতৎযতা যদদয াভবগ্রক উন্নয়ন কাম থক্রভদক 

আযও যফগফান কদযদে। যকাযদণ এ ফাবল থক প্রবতদফদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাদয প্রয়া দোতীতবাদফ 

অববনবেত দফ।  

আভাদদয স্বপ্ন ও অবিকায ফাস্তফায়ন অগ্রমাত্রায এ দথ আভযা ৬ষ্ঠ ঞ্চফাবল থক বযকল্পনা পরবাদফ সুম্পন্ন 

কদযবে। স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্ররায (MDG) অবধকাাং কভ থসূবচয পরবাদফ রক্ষ্য অজথদনয য 

ফাাংরাদদদয অগ্রমাত্রা যটক উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা (SDG) অজথদনয দথ অব্যাত যদয়দে। এদক্ষ্দত্র তফদদবক 

অথ থ যমাগান প্রবক্রয়া সুষু্ঠরূদ চাবরদয় যমদত অথ থননবতক ম্পকথ বফবাদগয প্রধান ভূবভকায প্রবত াযা যদ ও 

উন্নয়ন দমাবগদদয দৃবষ্ট বনফদ্ধ। ফাাংরাদদদয উন্নয়ন গবতীর যাখদত তফদদবক ায়তায যফযা অব্যাত 

যাখদত অথ থননবতক ম্পকথ বফবাদগ কভ থযত করদক ফ থাত্মক প্রদচষ্টা অব্যাত যাখায অনুদযাধ জানাই।  

বযদদল অথ থননবতক ম্পকথ বফবাদগয কদরয একক ও যমৌথ প্রদচষ্টা আগাভীদত অব্যাত থাকদফ এ প্রতযাা 

কযবে এফাং ফাবল থক প্রবতদফদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাদয াবফ থক পরতা কাভনা কযবে।  

 

জয় ফাাংরা, জয় ফিফন্ধু। 

আবুর ভার আফদুর মুবত, এভব 

 

 


