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মুখবন্ধ 

প্রর্িটি মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ সাম্প্রর্িক বছরগুবলাবি সরকাবরর সাবর্ সম্পার্দি 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির অন্যিম অনুষঙ্গ। এরই আবলাবক অন্যান্য বছবরর ধারাবার্িকিায় অর্ ি র্বভাবগর 

                   বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৬-১৭’ প্রকাশ করা িবলা। অর্ ি র্বভাবগর উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রম সম্পবকি সাংর্িষ্ট 

সকলবক সম্যক ধারণা প্রদানই প্রর্িববদনটি প্রকাবশর মূল লক্ষ্য। প্রর্িববদনটিবি ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর অর্ ি 

র্বভাবগর সকল অনুর্বভাগ ও মর্নটর্রাং সসল,                    মিার্িসাব র্নরীক্ষ্ক ও র্নয়ন্ত্রক’ এর কার্ িালয় এবাং                  র্িসাব 

মিার্নয়ন্ত্রক’ এর কার্ িালয় কর্তিক সম্পার্দি প্রধান প্রধান কম িকাণ্ডসমূি স্থান সপবয়বছ। এছাড়াও, 

প্রর্িববদনটিবি ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি/সাংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িুকি 

অর্ ির্বভাবগর প্রকল্পসমূবির বাস্তবায়ন অগ্রগর্ির িথ্য সর্ন্নববশ করা িবয়বছ। 

অর্ ি র্বভাগ সামর্ষ্টক অর্ িননর্িক ব্যবস্থাপনাসি সরকাবরর আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার সমগ্র কার্ িাবলী সম্পাদন 

করবছ। অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও র্বভাবগর সিায়িায় অর্ ি র্বভাগ জািীয় বাবজট প্রণয়ন, অর্ িনীর্ির গর্ি-প্রকৃর্ি 

পর্রবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন এবাং অর্ িনীর্ির র্বর্ভন্ন খাবি সম্পদ সরবরািসি সম্পবদর সুষু্ঠ ব্যবিার র্নর্িিকরবণর 

জন্য নীর্ি ও সাংস্কার কার্ িক্রম সম্পন্ন কবর র্াবক। িাছাড়া, স্বায়ত্তশার্সি ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর বাবজট ও 

আর্র্ িক র্বর্ধ-র্বধান প্রণয়ন এবাং সরকার্র ব্যবয়র উপর র্নয়ন্ত্রণ আবরাপ র্বষয়ক সকল কম িকাণ্ডও অর্ ি র্বভাগ 

সম্পাদন কবর। 

অর্ ি র্বভাবগর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি অনুর্ায়ী বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রকাশ সাংক্রান্ত 

র্াবিীয় কার্ িাবলী অর্ িননর্িক উপবদষ্টা অনুর্বভাবগর উপর ন্যস্ত। আন্তর্রকিা, র্নষ্ঠা ও দার্য়ত্বববাবধর সাবর্ 

র্নধ িার্রি সমবয়র মবে প্রকাশনার কাজটি সম্পন্ন করায় অর্ িননর্িক উপবদষ্টাসি সাংর্িষ্ট সকবলর প্রর্ি 

আন্তর্রক অর্ভবাদন জ্ঞাপন করর্ছ। ধন্যবাদ জানার্ি র্াঁরা প্রবয়াজনীয় িথ্যার্দ সরবরাি কবর প্রর্িববদন 

প্রকাবশ সিবর্ার্গিা কবরবছন। অর্ ি র্বভাবগর কার্ িক্রবমর সঠিক মূল্যায়বন প্রর্িববদনটি সিায়ক ভূর্মকা পালন 

করবব ববল আমার র্বশ্বাস। 
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