
 

 

চিব 

    অর্ থনৈচিক ম্পকথ চবভাগ 

    অর্ থ মন্ত্রণায় 

মুখবন্ধ 

প্রবৃচি ত্বরাচিি বার পালাপাচল উল্লেখল্লযাগ্য আর্ থ-ামাচিক অিথৈ চমল্ল বাাংাল্লেল্লল প্রলাংৈীয় অর্রর্ থনৈচিক উন্নয়ৈ 

ল্লয়ল্লে। িািীয় আল্লয়র প্রবৃচি ২০১৫-১৬ অর্ থবেল্লর ৭.১১ লিাাংল্লল উন্নীি য়, যা কল্লয়ক বের ধল্লর ৬ লিাাংল্ললর বৃল্লে 

অপচরবচিথি চে। সুাংবাে ল্লে যয, ২০১৬-১৭ অর্ থবেল্লরর প্রাক্কল্লৈ চিচিচপ’র প্রবৃচি ৭.২৪ লিাাংল - চৈচিিভাল্লবই 

চৈকট অিীল্লি এটি একটি যরকি থ। গি এক েলক ধল্লর বাাংাল্লেল্ললর প্রবৃচি সুম এবাং ব থব্যাপী চে, যা অর্ থৈীচির 

প্রচিটি খািল্লক স্পলথ কল্লরল্লে। এরূপ প্রলাংণীয় েক্ষিার ফল্ল বাাংাল্লেল ২০১৫ াল্ল চৈম্ন-মধ্যম আল্লয়র যেল্লল উন্নীি 

য়। আমরা এখৈ প্রিযালা কচর ২০৪১ াল্লর মল্লধ্য বাাংাল্লেল একটি উন্নি অর্ থৈীচির যেল ল্লব। 

অর্ থনৈচিক ম্পকথ চবভাগ আন্তিথাচিক পয থাল্লয় চবচভন্ন উন্নয়ৈ ল্লযাগী যেল/াংস্থামূল্লর াল্লর্ অর্ থনৈচিক ম্পল্লকথ 

চি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় ল্লযাচগিা যিারোকরল্লণর ল্লক্ষয অর্ থনৈচিক কূটৈীচির (Economic Diplomacy) 

ম্প্রারণ কল্লর। আর এই Economic Diplomacy–এর মাধ্যল্লম ববল্লেচলক ায়িা (অনুোৈ, ঋণ ও খাদ্য াায্য) 

আরণ যেল্ললর উন্নয়ৈ কম থ পচরকল্পৈায় আচর্ থক ঘাটচি পূরণ কল্লর, যেল্ললর উন্নয়ৈ কম থকাল্লে প্রিযক্ষ ল্লযাচগিা কল্লর 

র্াল্লক। রকাল্লরর উন্নয়ৈ প্রকল্পমূ বাস্তবায়ল্লৈর যক্ষল্লরে  ববল্লেচলক ায়িা প্রচিয়াকাল্ল এ চবভাগ প্রকল্প 

বাস্তবায়ৈকারী মন্ত্রণায়/চবভাগ/াংস্থা এবাং উন্নয়ৈ ল্লযাগী যেল/াংস্থামূল্লর মল্লধ্য মিয় াধৈ কল্লর র্াল্লক। 

এোড়া, ববল্লেচলক ায়িার বাস্তবায়ৈাধীৈ প্রকল্পমূল্লর অনুকূল্ল প্রল্লয়ািৈীয় ববল্লেচলক কাচরগচর ায়িা ও প্রকল্প 

াাল্লয্যর অর্ থ োড়করণ এবাং াংচিষ্ট প্রকল্পমূ পচরবীক্ষণ কল্লর র্াল্লক। পালাপাচল আন্তিথাচিক যক্ষল্লরে  অর্ থনৈচিক 

ম্পকথ াংিান্ত চবচভন্ন ববচিক আল্লািৈায় চৈয়চমিভাল্লব এ চবভাগ অাংলগ্রণ কল্লর।  

িািীয় এই উন্নয়ৈ পচরকল্পৈা বাস্তবায়ল্লৈর যক্ষল্লরে  চবচভন্ন উন্নয়ৈ প্রকল্লল্পর বাস্তবায়ৈ ত্বরাচিি করার ল্লক্ষয এ চবভাগ 

ববল্লেচলক ায়িা আরণ কল্লর যাল্লে। িাোড়া, াংগৃীি ববল্লেচলক ায়িামূ (ঋণ, অনুোৈ, কাচরগচর) 

ব্যবস্থাপৈা ও মিল্লয়র যক্ষল্লরে  এ চবভাগ ির্া বাাংাল্লেল্ললর ক্ষমিা আি ব থরে  স্বীকৃি। অর্ থনৈচিক ম্পকথ চবভাগ 

রকাল্লরর উন্নয়ৈ যকৌল অনুযায়ী চবচৈল্লয়াল্লগর ক্ষযমারে া পূরল্লণ বরাবল্লরর াায় ২০১৬-১৭ অর্ থবেল্লরও কায থকর 

ভূচমকা যরল্লখল্লে। এ অর্ থবেল্লরও ২৫টি উন্নয়ৈ ল্লযাগী যেল/াংস্থার ল্লে ম্পাচেি যমাট ১১১টি চুচির মাধ্যল্লম 

১৭৮৪৯ চমচয়ৈ মাচকথৈ িাল্লরর ববল্লেচলক ায়িার প্রচিশ্রুচি অচিথি ল্লয়ল্লে। উল্লেখ্য যয, ২০১৬-১৭ অর্ থবেল্লর 

ববল্লেচলক ায়িা আরণ ও এর ব্যয়ৈ স্বাধীৈিা-উেরকাল্ল ল্লব থাচ্চ। 

২০১৬-১৭ অর্ থবেল্লর এ চবভাগ কর্তথক গৃীি চবচভন্ন কায থিম ও ববল্লেচলক অর্ থায়ল্লৈর ামচগ্রক চিরে  কল্লর চৈকট 

স্বেভাল্লব উপস্থাপল্লৈর  চৈচমে বাচ থক প্রচিল্লবেৈটির প্রকালৈা একটি প্রলাংৈীয় উল্লদ্যাগ বল্ল আচম মল্লৈ কচর। আচম 

চবিা কচর এ প্রকালৈাটি ব থস্তল্লরর িৈগণ, গল্লবক, োরে -চলক্ষক কল্লর কাল্লে মাদৃি ল্লব। এটি প্রণয়ল্লৈ 

অর্ থনৈচিক ম্পকথ  চবভাল্লগর যয ব কম থকিথা অক্লান্ত পচরশ্রম ও মূল্যবাৈ অবোৈ যরল্লখল্লেৈ িাল্লেরল্লক িাৈাই 

আন্তচরক ধাবাে। আলা করচে ভচবষ্যল্লিও এ ধরল্লৈর বাচ থক প্রচিল্লবেৈ প্রকাল অব্যাি র্াকল্লব। 

 

কািী লচফকু আযম 

 


