
 

 

সহয োগিতো ক ৌশলপত্র 

 

 

 

 

 

কসযেম্বর ২০১৬ 

 

বোাংলোযেশ 

২০১৬-২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এশীয় উন্নয়ন ব্োাং  



 

মদু্রো সমমোন 

 (৩১ আিস্ট ২০১৬ অন ুোয়ী) 

 

মদু্রো – টো ো 

টো ো ১.০০ = $ ০.১৩ 

$ ১.০০ = টো ো ৭৮.৪০ 

 

শব্দ-সাংযেপ 

এগিগব  – এশীয় উন্নয়ন ব্োাং   

গসগপএস  – সহয োগিতো ক ৌশলপত্র  

গিগিগপ  – কমোট কেশি উৎপোেন  

গপগপগপ  – সর োরী-কবসর োরী অাংশীেোগরত্ব  

সোযস   – েগেণ এগশয়ো উপ-আঞ্চগল  অর্থননগত  সহয োগিতো  

এসইযিি  – গবযশষ অর্থননগত  অঞ্চল  

এসএমই  – েুদ্র ও মোঝোরী ব্বসোয়  

 

টী ো 

( )  পগি ো বছযরর আযি ‘অর্থ বছর’  র্োগট র্ো যল কবোঝোযব ঐ সোযল অর্থবছরগট কশষ হযয়যছ। ক মন, ২০১৬ অর্থবছর 

কশষ হযব ৩০ িুন ২০১৬ তোগরযে। 

(ে)  এই প্রগতযবেযন ‘িলোর’ অর্থ মোগ থন িলোর। 

 

ভোইস কপ্রগসযিন্ট  িগিউ ঝ্োাং, অপোযরশনস ১  

মহোপগরচোল   এইচ গ ম, েগেণ এগশয়ো গবভোি 

  

েলযনতো  ক  গহগুগচ,  োগি গিযরক্টর, বোাংলোযেশ আবোগস  গমশন  

  

েলীয় সেস্বনৃ্দ  বোাংযলোযেশ  োগি গটম 

  

প থযলোচ  আর হোসোন, পগরচোল , ইয োযনোগম  গরসোচথ অ্োন্ড গরগিওনোল ক োঅপোযরশন 

গিপোটথযমন্ট 

এস ভোন্ডোগর, গপ্রগিপ্োল ইয োযনোগমস্ট, কনপোল করগসযিন্ট গমশন 

 

এই প্রগতযবেযন ক োন কেযশর সহয োগিতো ক ৌশলপত্র প্রণয়ন, ক োযনো প্র যের অর্থোয়ন, অর্বো ক োন গবযশষ কেশ, রোি্ বো কভৌযিোগল  

এলো োর  র্ো উযেযের কেযত্র এগিগব’র কসসব এলো োর ক োন আইনিত বো অন্ ক োন অবস্থোর গবষযয় ক োন গসদ্ধোন্ত কেয়োর অগভপ্রোয় কনই। 

 

সর্বসাধোরযণর অর্গতির স্বার্থব এই প্রকাশনাতি ইংর্রজী থথর্ক অনরু্াদ করা হর্ের্ে। এশীে উন্নেন র্্াংক (এতিতর্) অনরু্ার্দর যথাথবিা তনতিি করর্ি 

সর্েষ্ট থাকর্েও এতিতর্’র দাপ্ততরক ভাষা ইংর্রজী হওোর  োরযণ মূে ইংর্রজী সংস্করণ প্রামাগণক এর্ং তনভবরর্যাগ্ তহর্সর্র্ তর্র্র্তেি হর্র্। উদৃ্ধতির জন্ 

মূে ইংর্রজী সংস্করণ র্্র্হাযব। 

 



 

গবষয়সগূচ 

 

পষৃ্ঠো 

এ  নিযর বোাংলোযেশ  

১। এ নিযর সহয োগিতো ক ৌশলপত্র  

 

২। কেযশর উন্নয়ন কপ্রগেত  

 

৩। সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর পগর োঠোযমো  

 । পূবথবতথী ক ৌশলপত্র কর্য  লব্ধ জ্ঞোন  

ে। িোতীয় উন্নয়ন ক ৌশলপত্র  

ি। উন্নয়ন সহয োিীযের ভূগম ো  

ঘ। এগিগব’র ক ৌশলপত্র ও গবষয়িত লে্সমহূ এবাং সর োরী ও কবসর োরী েোযতর পগরচোলনো গবষয়  অগ্রোগধ োরসমহূ   

ঙ। জ্ঞোন-গভগি   ো থক্রযম সহোয়তোর অগ্রোগধ োরসমহূ  
 

৪। ক ৌশলপত্র বোস্তবোয়ন  

 । অনুগমত অর্থ-বরোদ্দ  

ে। বোস্তবোয়যনর অগ্রোগধ োরসমহূ ১  

ি। উন্নয়ন ফলোফল পগরবীেণ ১  

ঘ। ঝুুঁগ সমহূ  

 

পগরগশষ্টসমূহ 

      ১। সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর উন্নয়ন ফলোফল পগর োঠোযমো  ১

২। জ্ঞোন-গভগি   ো থক্রম পগর েনো  

৩। সাং ুক্ত েগললোগের তোগল ো ২  

 

 



 

এ  নিযর বোাংলোযেশ 

অর্থননগত 
  

 ২০১১  ২০১২  ২০১৩  ২০১৪  

গিগিগপ (গবগলয়ন িলোর, বতথমোন মূযল্)  ১২৮.৭  ১৩৩.৪  ১৫০.০  ১৭২.৯  

মোর্োগপছ ুগিগিগপ (িলোর, বতথমোন)  ৮৬০.০  ৮৮০.০  ৯৭৬.০  ১১১০.০  

গিগিগপ প্রবৃগদ্ধ (%, গস্থর মূযল্)  ৬.৫  ৬.৫  ৬.০  ৬.১  

 ৃগষ  ৪.৫  ৩.০  ২.৫  ৪.৪  

গশে  ৯.০  ৯.৪  ৯.৬  ৮.২  

কসবো ৬.২  ৬.৬  ৫.৫  ৫.৬  

কমোট িোতীয় গবগনযয়োি (গিগিগপ’র %)  ২৭.৪  ২৮.৩  ২৮.৪  ২৮.৬  

কমোট িোতীয় সঞ্চয় (গিগিগপ’র %) ২০.৬  ২১.২  ২২.০  ২২.১  

কভোক্তো মূল্ সূচ  (% বোগষথ  পগরবতথন)  ১০.৯  ৮.৭  ৬.৮  ৭.৪  

তোরল্ (এম২) (% বোগষথ  পগরবতথন) ২১.৩  ১৭.৪  ১৬.৭  ১৬.১  

অর্থবছযরর সোগবথ  বোযিট ঘোটগত (অনুেোন ব্গতত) (গিগিগপ’র %) (৩.৯)  (৩.৬)  (৩.৮)  (৩.৬)  

বোগণি্ ভোরসোম্ (গিগিগপ’র %) (৭.৭)  (৭.০)  (৪.৭)  (৩.৯)  

চলগত গহসোব গস্থগতপত্র (গিগিগপ’র %) (১.৩)  (০.৩)  ১.৬  ০.৮  

ববযেগশ  ঋণ পগরযশোধ (পণ্ ও কসবো রপ্তোগনর %)  ৩.৭  ৩.৬  ৩.৮  ৩.৯  

ববযেগশ  ঋণ (গিগিগপ’র %) ১৭.২  ১৬.৬  ১৪.৯  ১৪.১ 

েোগরদ্র্ ও সোমোগি   ১৯৯০  সবথযশষ  সোল 

িনসাংে্ো (গমগলয়ন)  ১০৯.৬  ১৫৯.৯  [২০১৬]  

িনসাংে্ো বৃগদ্ধ (% বোৎসগর  পগরবতথন) ১.৯  ১.৩  [২০১৬]  

মোতৃমৃতু্র হোর (প্রগত ১ লে সফল গশশু িযে)  ৫৫০.০  ১৭৬.০  [২০১৫]  

গশশুমৃতু্র হোর (১ বছযরর গনযচ/প্রগত ১,০০০ সফল গশশু িযে)  ১০০.০  ২৯.০  [২০১৫]  

িযের সময় প্রত্োগশত আয়সু্কোল (বছর)  ৫৬.০  ৭০.৯  [২০১৫]  

বয়স্ক সোেরতো (%)  ৩৭.০  ৬৪.৬  [২০১৫]  

কমোট প্রোর্গম  গবে্োলয় ভগতথ (%)  ৫৬.০  ১০৮.৬  [২০১৩]  

গশশু অপুগষ্ট (% পোুঁচ বছযরর গনযচ)  ৬১.৫  ৩২.৬  [২০১৪]  

েগরদ্র্সীমোর গনযচ িনসাংে্ো (%)  ৫৬.৬ [অর্থবছর ১৯৯২]  ২৩.৬  [২০১৬]  

গনরোপে পোগনর সুয োি পোওয়ো িনসাংে্ো (%)  ৬৮.০  ৮৭.০  [২০১৫]  

প  ়ঃগনষ্কোশন ব্বস্থোর (স্োগনযটশন) সুয োি পোওয়ো িনসাংে্ো (%)  ৩৪.০  ৬১.০  [২০১৫]  

পগরযবশ ১৯৯০  সবথযশষ  সোল  

 োবথন িোইঅক্সোইি গনিথমন (গমগলয়ন টন)  ১৫.৫  ৫৭.১  [২০১১]  

মোর্োগপছ ু োবথন িোইঅক্সোইি গনিথমন (টন)  ০.১  ০.৪  [২০১১]  

বনভূগম (গমগলয়ন কহক্টর) ...  ২.৬  [২০১৩]  

নিযরর িনসাংে্ো (% কমোট িনসাংে্োর)  ১৪.০  ২৬.৯  [২০১২]  

এগিগব’র গবগনযয়োি গববরণী (৩১ গিযসম্বর ২০১৫ তোগরে অন ুোয়ী সগক্রয় ঋণসমূহ)
ে 

 কমোট  

কমোট ঋযণর সাংে্ো   

সর োরী েোযত  ৬৩  

কবসর োরী েোযত  ২  

কমোট ঋযণর পগরমোণ (গমগলয়ন িলোর)
ি 

  

সর োরী েোযত  ৬,১৪৩.৯  

কবসর োরী েোযত  ৮৭.১  

অর্থছোড়  

ছোড় ৃত অযর্থর পগরমোণ (গমগলয়ন িলোর, ক্রময োগিত)
ঘ
  

সর োরী েোযত  ২,৩৮৩.৪  

কবসর োরী েোযত  ৭৫.৫  

অর্থছোযড়র হোর (ছোড় ৃত অযর্থর পগরমোণ/কমোট ঋযণর পগরমোণ)  

সর োরী েোযত  ৩৯%  

কবসর োরী েোযত      ৮৭% 

… = পোওয়ো  োয়গন, () = ঋণোত্ম , [ ] = কশষ তর্্ পোওয়ো বছর, এগিগব = এগশয়োন কিযভলপযমন্ট ব্োাং /এশীয় উন্নয়ন ব্োাং , এগিএফ = এগশয়োন কিযভলপযমন্ট 

ফোন্ড/এশীয় উন্নয়ন তহগবল, গিগিগপ = কমোট কেশি উৎপোেন, এম২ = ব্রি মোগন, ওগসআর = অগিথনোগর  ্োগপটোল গরযসোযসথস/সোধোরণ মূলধন তহগবল  

 
 অর্থবছযরর তর্্  

ে
 এই সোরণীযত নীগত সাংগিষ্ট ঋণ’সহ গবগভন্ন প্র ে ও  ো থক্রযম এশীয় উন্নয়ন তহগবল এবাং সোধোরণ মূলধন তহগবল কর্য  অর্থোয়যনর তর্্ তুযল ধরো হযয়যছ। 

ি ক্রময োগিত বোগতল তৃ অযর্থর অনুযমোগেত কমোট পগরমোণ 

ঘ
  ো থ র তোগরে কর্য  ক্রময োগিত অর্থছোযড়র পগরমোণ 

সূত্র: বোাংলোযেশ পগরসাংে্োন বু্যরো, বোাংলোযেশ ব্োাং , অর্থ মন্ত্রণোলয়, এবাং এগিগব’র গহসোব 

 



 

 

(১) এ নিযর সহয োগিতো ক ৌশলপত্র 

 

১। প্রধোন উন্নয়ন চ্োযলিসমহূ: ২০০৭ অথবর্ের থথর্ক র্াংোর্দশ গড়পড়িা ৬.৩% অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ র্জাে থরর্ের্ে। ২০০০ সার্ের 

পর থথর্ক দাতরদ্র্্ অর্ধবর্ক থনর্ম এর্সর্ে
1

- যার মাধ্র্ম একতি গুরুত্বপরূ্ব সহস্রাব্দ উন্নেন েক্ষ্্মাত্রা অতজবি হর্ের্ে। নারী-পরুুষ বর্ষম্ কর্ম 

এর্সর্ে এর্ং স্বাস্থ্্র্সর্া ও তর্তভন্ন থমৌতেক সামাতজক থসর্া প্রদার্ন র্াংোর্দশ অগ্রসর হর্ের্ে। র্িবমার্ন র্াংোর্দশ থযসর্ ে্ার্েঞ্জ থমাকার্র্ো 

করর্ে থসগুর্োর মর্ধ্ রর্ের্ে- (১) র্াতষবক প্রর্ৃতদ্ধর হার ৭% এর্ং এর ঊর্দ্ধব উন্নীি করা ও উচ্চ-মধ্ম আর্ের থদর্শর মযবাদা োর্ভর তদর্ক 

অগ্রসর হওো, (২) অথবননতিক কমবকার্ের র্হুমেুীকরর্ এর্ং প্রর্ৃতদ্ধর নিুন উৎস সতৃষ্ট, (৩) প্রর্ৃতদ্ধর্ক আর্রা জনমুেী কর্র থিাো এর্ং কমবসংস্থ্ান 

সতৃষ্ট ও পল্লী উন্নের্নর মাধ্র্ম দাতরদ্র্্ হ্রাস করা, (৪) প্রাতিষ্ঠাতনক ও নীতিমাো তর্ষেক দুর্বেিা কাতির্ে ওঠার মাধ্র্ম স্বচ্ছিা ও দাের্দ্ধিা 

র্ৃতদ্ধ, এর্ং (৫) পতরর্র্র্শর অর্নতি ও জের্ােু পতরর্িবর্নর ঝুুঁতক প্রতির্রার্ধর ক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ করা। 

 

২। এগিগব’র ক ৌশলিত লে্ ও অগ্রোগধ োরসমহূ: সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র, ২০১৬-২০ র্াস্তর্াের্ন র্াংোর্দর্শর প্রর্োজন ও োতহদা 

অনযুােী সহােিা তনতিি করার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ একতি র্্াপকতভতিক পন্থা অর্েম্বন করর্র্। এতিতর্’র সহােিার থক্ষ্ত্রগুর্ো হর্ো: (১) জ্বাোতন, 

পতরর্হন এর্ং নগর উন্নের্নর মর্িা গুরুত্বপরূ্ব োর্ির অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা হ্রাস, (২) তর্তনর্োগ উৎসাতহি করর্ি থর্সরকারী োর্ির 

অংশ্রগ্রহর্ র্ৃতদ্ধর জন্ উপর্যাগী পতরর্র্শ সতৃষ্ট, (৩) কমবীর্দর উৎপাদন ক্ষ্মিা ও দক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ, (৪) কৃতষ উৎপাদন র্ৃতদ্ধ এর্ং কৃতষর র্াইর্র 

তর্তভন্ন োভজনক পল্লী কমবসংস্থ্ার্নর সরু্যাগ সৃতষ্ট, (৫) থভৌর্গাতেক অর্স্থ্ার্নর সতুর্ধা র্্র্হার কর্র র্াংোর্দশর্ক আঞ্চতেক পতরর্হন ও র্াতর্জ্ 

থকন্দ্র তহসার্র্ প্রতিতষ্ঠি করর্ি সহােিা প্রদান, (৬) পতরর্র্শ ও জের্াে ুপতরর্িবন সম্পতকবি ঝুুঁতক র্্র্স্থ্াপনা, এর্ং (৭) প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা 

র্ৃতদ্ধর থক্ষ্র্ত্র প্রতির্ন্ধকিা হ্রাস এর্ং সশুাসন উন্নেন। প্রতিতি থক্ষ্র্ত্র এতিতর্’র মেূ প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষ্িা এর্ং অন্ান্ উন্নেন অংশীদারর্দর 

সম্ভার্্ ভূতমকার সযত্ন তর্র্র্েনার তভতির্ি তর্তভন্ন কমবকাে গ্রহর্ করা হর্র্।  

 

৩। সর োযরর উন্নয়ন পগর েনোর সোযর্ সোমিস্: এতিতর্’র সহােিা কাযবক্রম সরকার্রর রূপকল্প ২০২১ এর্ং সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক 

পতরকল্পনার সার্থ সমূ্পর্বভার্র্ সঙ্গতিপূর্ব, যা উচ্চির, থিকসই এর্ং আর্রা জনমুেী প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্নর পথ-তনর্দবশনা থদে
2

। তর্তভন্ন োর্ি 

পতরকল্পনা গ্রহর্ এর্ং নীতিমাো তর্ষেক সংোপ উৎসাতহি করার মাধ্র্ম এতিতর্’র সমৃ্পক্তিা অন্ান্ উন্নেন অংশীদারর্দর কমবর্কৌশর্ের 

সমূ্পরক তহসার্র্ কাজ কর্র। সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র-এর অগ্রাতধকার তর্ষেগুর্োর্ি পরূ্বর্িবী থকৌশেপত্র, দতক্ষ্র্ এতশো উপ-আঞ্চতেক 

অথবননতিক সহর্যাতগিা (সার্সক) কমব পতরকল্পনা, ২০১৬-২৫ এর্ং কমবর্কৌশে ২০২০-এর মধ্র্িবী পযবার্োেনার আওিাে এতিতর্’র 

করর্পার্রি স্ট্র্্ার্িতজ-এর সপুাতরশগুর্োর প্রতিফেন রর্ের্ে।
3

 

 

৪। এগিগব’র মলূ্ সাংয োিন এবাং সীগমত সম্পযের  র্ো র্ ব্বহোর: র্াংোর্দর্শর দ্রুি-র্তধবষ্ণু অথবনীতির গতি অর্্াহি রাোর জন্ 

২০১৬-২০২০ সার্ের মর্ধ্ আর্রা থর্শী সরকারী ও থর্সরকারী তর্তনর্োর্গর প্রর্োজন হর্র্। এ সমর্ে এতিতর্’র ঋর্ সহােিা ২০১১-১৫ 

সার্ের ৫ তর্তেেন িোর থথর্ক র্াতড়র্ে ৮ তর্তেেন করা হর্র্। থর্সরকারী কমবকার্ে এতিতর্ আর্রা থর্শী গুরুত্ব থদর্র্ এর্ং এর্ি স্থ্ানীে তর্তনর্োগ 

আর্শ্ক হর্র্। সহ-অথবােন আর্রা থজারদার করর্ি উর্দ্াগ েেমান থাকর্র্।
4

 োির্্াপী উন্নের্নর পতরর্র্িব অঞ্চে-তভতিক উন্নের্নর তদর্কই 

এতিতর্ ক্রমর্ধবমানভার্র্ থজার তদর্ি থাকর্র্। উদাহরর্স্বরূপ, আঞ্চতেক পযবার্ে প্রর্ৃতদ্ধ থকন্দ্রসমরূ্হর উন্নেনর্ক অগ্রাতধকার থদো হর্র্ থযোর্ন 

তর্তভন্ন োর্ির অর্কাঠার্মা সতুর্ধার সার্থ আঞ্চতেক ও বর্তিক উৎপাদন থনিওোকবগুর্োর আন্তঃসংর্যাগ প্রর্োজন হর্র্। থসই ের্ক্ষ্্ এতিতর্ 

র্াংোর্দশ ও প্রতির্র্শী রাষ্ট্রগুর্োর মর্ধ্ সম্পকব সদুৃঢ় করর্ি উপ-আঞ্চতেক পতরর্হন ও র্াতর্জ্ থযাগার্যাগ বিতরর জন্ সহােিা তদর্ি 

থাকর্র্। 

 

(২) কেযশর উন্নয়ন কপ্রগেত 

 

৫। ইগতবোচ  উন্নয়যনর ধোরো: তর্গি ১০ র্ের্রর ধারার্াতহক ও থিকসই প্রর্ৃতদ্ধর ফর্ে জুোই ২০১৫-এ র্াংোর্দশ তনম্ন-মধ্ম আর্ের 

থদর্শর মযবাদা োভ কর্রর্ে
5

। কমবসংস্থ্ান সতৃষ্টর হার তের্ো আশার্্ঞ্জক এর্ং পর্্ উৎপাদন োর্ি, তর্র্শষি, বিতর থপাশাক তশর্ল্প িুেনামেূক 

কম দক্ষ্ কমবীর্দর কমবসংস্থ্ান হর্ের্ে যার্দর অতধকাংশই নারী। বর্র্দতশক মদু্র্া প্রর্ার্হর গতি এর্ং তস্থ্তিশীে োদ্ উৎপাদর্নর ফর্ে দতরদ্র্ 

জনর্গাষ্ঠী অথবননতিক অতনিেিা থমাকার্র্ো করর্ি সক্ষ্ম হর্ের্ে। িরুর্ ও ক্রমর্ধবমান জনসংে্া তনর্ে র্াংোর্দর্শর সম্ভার্না রর্ের্ে অন্িম 

প্রধান শ্রমঘন পর্্ রপ্তাতনকারক থদর্শ পতরর্ি হর্ার। তশক্ষ্া ও স্বাস্থ্্ োর্ির অগ্রগতি যুর্ কমবীর্দর উৎপাদন ক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ ও প্রতির্যাতগিামেূক 

মর্নাভার্ বিতরর্ি ভূতমকা রাের্ে। থভৌর্গাতেকভার্র্, দতক্ষ্র্ ও দতক্ষ্র্-পরূ্ব এতশোে অর্স্থ্ার্নর সতুর্ধা গ্রহর্ কর্র আঞ্চতেক র্াতর্জ্ থকর্ন্দ্র 

পতরর্ি হওোর সুর্যাগও রর্ের্ে র্াংোর্দর্শর।  

                                                
1

 জািীে দাতরদ্র্্ সীমা অনুযােী ২০১৬ সার্ে দাতরদ্র্্ কর্ম ২৩.৬%-এ এযসযছ (নদতনক মাথাতপেু ২,১২২ তকর্োক্ােতর সমপগরমোণ েোে্ গ্রহর্ োরী িনযিোষ্ঠী) 

2
 র্াংোর্দশ সরকার, পগর েনো কতমশন, পতরকল্পনা মন্ত্রর্ােে, ২০১২। বোাংলোযেশ সর োযরর কপ্রগেত পগর েনো, ২০১০-২০২১: রূপ ে ২০২১-এর বোস্তব রূপ েোন, 

ঢাকা। রূপ ে ২০২১ দ্বোরো কসইসব অথবননতিক ও সামাতজক অগ্রগগতয  কবোঝোযনো হয় ক গুযলো বোাংলোযেশ ২০২১ সোযলর মযধ্ অিথযনর আ োঙ্খো রোযে। থদর্শর পঞ্চ-

র্াতষবক পতরকল্পনাসমূহ (র্াংোর্দশ সরকার, পগর েনো কতমশন, পতরকল্পনা মন্ত্রর্ােে, ২০১১। ষষ্ঠ পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনা, ২০১১-২০১৫, ঢো ো, র্াংোর্দশ সরকার, 

পগর েনো কতমশন, পতরকল্পনা মন্ত্রর্ােে, ২০১৫ এবাং সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনা, ২০১৬-২০২০: দ্রুততর প্রবৃগদ্ধ, নোিগর  েমতোয়ন, ঢো ো) রূপ ে ২০২১-এর 

সোযর্ সোমিস্পূণথ। 

3
 এগিগব ২০১১। সহয োগিতো ক ৌশলপত্র, ২০১১-২০১৫। ম্োগনলো, এগিগব, ২০১৬। েগেণ এগশয়ো উপ-আঞ্চগল  অর্থননগত  সহয োগিতো পগরচোলনো পগর েনো, ২০১৬-

২০২৫ (েসড়ো), ম্োগনলো, এগিগব, ২০১৪।  মথয ৌশল ২০২০-এর মধ্বতথী প থোযলোচনো: পগরবতথনশীল এগশয়ো ও প্রশোন্ত মহোসোিরীয় অঞ্চযলর চ্োযলি কমো োযবলো, 

ম্োগনলো। 

4
 সহয োগিতো ক ৌশলপত্র, ২০১১-২০১৫ সমযয় সহ-অর্থোয়যনর পগরমোণ সর োরী েোযত কমোট ঋযণর ৭৫%-এ কপৌুঁযছযছ। 

5
 থমাি জািীে আে মাথাতপে ু১,০৮০ িোর তহসোযবর গভগিযত। 



 

 

৬। সোমগষ্ট  অর্থননগত  গস্থগতশীলতো: র্াংোর্দশ সফেভার্র্ সামতষ্টক অথবননতিক তস্থ্তিশীেিা র্জাে থরর্ের্ে। ২০১১-১৫ অথবর্ের্রর 

মর্ধ্ গড় প্রর্ৃতদ্ধ ধারার্াতহকভার্র্ ৬% অথর্া এর থর্শী তের্ো। রপ্তাতন ও তর্র্দর্শ কমবরি র্াংোর্দশী শ্রতমকর্দর থপ্রতরি অথব এই প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্ন 

গুরুত্বপূর্ব ভূতমকা থরর্ের্ে, অভ্ন্তরীর্ র্্র্ের ভূতমকাও এই থক্ষ্র্ত্র উর্ল্লের্যাগ্ হর্ে উর্ঠর্ে। এই সমর্ের মর্ধ্ মদু্র্াস্ফীতি ১০.৯% থথর্ক 

৬.৪%-এ থনর্মর্ে এর্ং র্ার্জি ঘািতি ৫%-এর তনর্ে রাো সম্ভর্ হর্ের্ে। বর্র্দতশক মদু্র্ার মজুদ ২০১১ সার্ের ১১ তর্তেেন িোর থথর্ক 

২০১৫ অথবর্ের্র (৬.২ মোযসর আমেোনীর সমপগরমোণ), ২৫ তর্তেের্ন উন্নীি হর্ের্ে এর্ং এই সমর্ে বর্র্দতশক ঋর্র্র পতরমার্ থমাি তজতিতপ’র 

১৭.২% থথর্ক ১২.২%-এ থনর্ম এর্সর্ে। অপ্রিুে রাজস্ব আদাে (তজতিতপ’র ১০%) অন্িম প্রধান উর্ের্গর তর্ষে। এর্ক্ষ্র্ত্র, ২০১৮ অথবর্ের 

থথর্ক নিুন কর আইর্নর র্াস্তর্ােন একতি মাইেফেক তহসার্র্ তর্র্র্তেি হর্ি পার্র।
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৭।  োঠোযমোিত পগরবতথযনর িগত: সমর্ের সার্থ সার্থ র্াংোর্দর্শর অথবনীতি কৃতষ থথর্ক তশল্পপর্্ উৎপাদন ও থসর্াতনভবর হর্ের্ে। 

পরূ্বর্িবী সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র (২০১১-২০১৫) র্াস্তর্ােনকার্ে, তজতিতপ’থি তশর্ল্পর অংশ ২৬% থথর্ক ২৮%-এ উন্নীি হর্ের্ে, কৃতষর্ক্ষ্র্ত্র 

িা ১৮% থথর্ক কর্ম ১৬%-এ, এর্ং থসর্ার্ক্ষ্র্ত্র এই হার ৫৬%-এ তস্থ্তিশীে তের্ো। থমাি রপ্তাতনর ৮২% পরূর্ কর্রর্ে বিতর থপাশাক তশল্প। 

োমড়াজাি পর্্, প্রতক্রোজাি োদ্, ঔষধ তশল্প, হােকা প্রর্কৌশে, জাহাজ তনমবার্ এর্ং থসর্া রপ্তাতনর থক্ষ্র্ত্র র্্াপক সম্ভার্না থাকা সর্েও 

এগুর্োর তর্কাশ এেন পযবন্ত অসমূ্পর্ব রর্ে থগর্ে। 

 

৮। কবসর োরী েোযতর উন্নয়ন: সাম্প্রতিক একতি গর্র্ষর্াে অতধক প্রর্ৃতদ্ধ তনতিি করার ের্ক্ষ্্ থদর্শ দ্রুি তশর্ল্পান্নেন এর্ং অতধকির 

প্রতির্যাতগিামেূক পতরর্র্শ সতৃষ্টর প্রতি গুরুত্বার্রাপ করা হর্ের্ে।
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 থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্ অি্ন্ত গুরুত্বপরূ্ব হর্েও থসিা ে্ার্েঞ্জ 

তহর্সর্র্ই রর্ে থগর্ে। ২০১১-২০১৫ অথবর্ের্র থর্সরকারী তর্তনর্োর্গর পতরমার্ প্রাে অপতরর্তিবি (র্মাি তজতিতপ’র ২২%) রর্ে থগর্ে। সরাসতর 

তর্র্দশী তর্তনর্োর্গর হার তের্ো তজতিতপ’র ১%, যা একতি দ্রুি র্তধবষ্ণু অথবনীতির জন্ েুর্ই নগর্্। থর্সরকারী োর্ির উন্নেন ত্বরাতিি করর্ি 

ভূতম র্্র্হার ও মাতেকানার থক্ষ্র্ত্র আইনী পতরকাঠার্মা উন্নেন, মানসম্পন্ন অর্কাঠার্মা তনতিি করা, ভিুবতকর কারর্র্ সষৃ্ট র্াজার-অসংগতি 

তনরসন, থর্সরকারী োর্ির দক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ, এর্ং র্্র্সাে পতরোেনার পতরর্র্শ উন্নেন প্রর্োজন। তশক্ষ্ার গুর্গি মান উন্নেন এর্ং কমবদক্ষ্িা 

র্ৃতদ্ধও তর্কাশমান থর্সরকারী োর্ির োতহদা পূরর্র্র জন্ জরুরী। 

 

৯। অব োঠোযমোিত অপ্রতলুতো: অব োঠোযমোিত ঘোটগত কমো োযবলো কেযশর এ গট অগ্রিণ্ গবষয়। অর্কাঠার্মার গুর্গি মার্নর থক্ষ্র্ত্র 

র্াংোর্দর্শর অর্স্থ্ান ১২৩িম (১৪০তি থদর্শর মর্ধ্), যা ভারি, পাতকস্তান এর্ং শ্রীেঙ্কার থপের্ন।
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জ্বাোতন সরর্রার্হর অপ্রিুেিা অথবননতিক 

সরু্যাগ বিতরর থক্ষ্র্ত্র একতি প্রধান প্রতির্ন্ধকিা। র্িবমার্ন তর্দু্র্ির োতহদা ও থযাগার্নর মর্ধ্ পাথবক্ ১,৫০০ থথর্ক ২,০০০ থমগাওোি, 

যার ফর্ে ঘন ঘন তর্দু্ৎ তর্ভ্রাি থদো তদর্চ্ছ এর্ং তশল্প-কারোনাগুর্োর উৎপাদন ক্ষ্মিা আংতশক অর্্র্হৃি থথর্ক যার্চ্ছ। পতরর্হন র্্র্স্থ্া 

অতধক মাত্রাে সড়ক থযাগার্যার্গর উপর তনভবরশীে এর্ং এর সার্থ অন্ান্ পতরর্হন মাধ্মগুর্োর সংর্যাগ েুর্ নগর্্। অননু্নি পতরর্হন 

র্্র্স্থ্ার কারর্র্ পর্্ উৎপাদন র্্ে র্ৃতদ্ধ পার্চ্ছ, থদশীে পর্্ প্রতির্যাতগিাে তপতের্ে পড়র্ে, এর্ং আন্তঃআঞ্চতেক র্াতর্র্জ্র থক্ষ্র্ত্র র্ড় ধরর্নর 

প্রতির্ন্ধকিা বিতর হর্চ্ছ। শহরাঞ্চর্ের জনসংে্া র্ৃতদ্ধর হার থদর্শর সাতর্বক জনসংে্া র্ৃতদ্ধর িুেনাে তেগুর্র্রও থর্তশ। শহরগুর্ো অতি 

ঘনর্সতিপূর্ব এর্ং এোনকার নাগতরক থসর্ার ঘািতিও র্্াপক। জ্বাোতন, পতরর্হন এর্ং উপর্যাগ অর্কাঠার্মার অপ্রিুেিার কারর্র্ নগরগুর্ো 

উৎপাদনশীেিা হারার্চ্ছ ও প্রতির্যাতগিাে তপতের্ে পড়র্ে। 

 

১০। আঞ্চগল  পগরবহন এবাং বোগণি্ সাংয োি: থভৌর্গাতেক অর্স্থ্ার্নর সতুর্ধা গ্রহর্ কর্র র্াংোর্দশ একতি আঞ্চতেক র্াতর্জ্র্কন্দ্র হর্ে 

উঠর্ি পার্র, এর্ং ভারি, থনপাে ও ভুিান, দতক্ষ্র্-পরূ্ব এতশো, এর্ং গর্েীর্নর (মাোনমার্রর মধ্ তদর্ে) সার্থ কাযবকরী অথবননতিক সম্পকব 

গর্ড় িুের্ি পার্র। আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যার্গর তর্ষেতি র্াংোর্দর্শর পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনাসমূর্হ অন্তভুবক্ত রর্ের্ে। এোর্ন থয 

তর্ষেগুর্োর্ি তর্র্শষ থজার থদো হর্ের্ে থসগুর্ো হর্ো, (১) রপ্তাতন থক্ষ্র্ত্র র্্ে ও সমে উভে তর্ষর্ে প্রতির্যাতগিামেূক অর্স্থ্ান থজারদার 

করা, (২) আঞ্চতেক জ্বাোতন র্াতর্জ্ উৎসাতহি করা, (৩) কাযবকর আন্তঃর্যাগার্যাগ সতৃষ্ট করা, এর্ং (৪) র্াতর্জ্ নীতিমাোর সংস্কার ও 

র্াস্তর্ােন। সার্সক  ো থক্রম, থর্ অফ থর্ঙ্গে ইতনতশর্েতিভ ফর মাতি-র্সর্টারাে থিকতনক্াে অ্ান্ড ইর্কার্নাতমক থকা-অপার্রশন, সাউথ 

এতশোন অ্ার্সাতসর্েশন ফর তরতজওনাে থকা-অপার্রশন (সাকব) এর্ং অতি সম্প্রতি র্াংোর্দশ-েীন-ভারি-মাোনমার থফারাম ফর তরতজওনাে 

থকাঅপার্রশন ইি্াতদ থফারার্ম র্াংোর্দর্শর সতক্রে অংশগ্রহর্র্র ফর্ে প্রতির্র্শী থদশসমূহ এর্ং এতশোর অন্ান্ অঞ্চর্ের সার্থ র্াংোর্দর্শর 

সংর্যাগ সতৃষ্ট সহজির হর্ের্ে। এতিতর্ সার্সক কাযবক্রর্মর মাধ্র্ম র্াংোর্দর্শর আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ তর্ষেক প্রকল্পগুর্োর্ি 

সহােিা কর্রর্ে।
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 নিুন আইর্ন মূে্ সংর্যাজন কর গস্কময ও কিোরেোর করা হযব এবাং এ ই সোযর্ কর ব্বস্থোর  তভতি, প্রর্র্াদনা এবাং স্বেংতক্রে রণ প্রগক্রয়োও সম্প্রসোগরত হযব। 

7
 এগিগব, ২০১৬, বোাংলোযেশ:  নযসোগলযিগটাং এক্সযপোটথ-কলি কগ্রোর্-  োগি িোয়োিনগস্ট  স্টোগি, ম্োগনলো 

8
 ওোর্ল্ব ইর্কার্নাতমক থফারাম,২০১৫, দা থলার্াে কতম্পতিতিভর্নস তরর্পািব ২০১৫-১৬, থজর্নভা 



 

 

১১। নোরী-পরুুষ সমতো: নারী-পরুুর্ষর বর্ষম্ দূরীকরর্র্র জন্ অর্শ্ প্রর্োজনীে তকেু থক্ষ্র্ত্র র্াংোর্দশ উর্ল্লের্যাগ্ অগ্রগতি অজবন 

কর্রর্ে। থিকসই উন্নেন েক্ষ্্মাত্রা ৪ (S D G  4 - সকর্ের জন্ মানসম্পন্ন তশক্ষ্া) অজবর্নর থক্ষ্র্ত্র র্াংোর্দশ সতঠক অর্স্থ্ার্ন রর্ের্ে। 

উর্ল্লে্ থয, ২০১৪ সার্ে থমর্ের্দর স্কুর্ে ভতিবর হার তের্ো ৯৮.৮% ও থের্ের্দর ৯৬.৬%।
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২০১৫ সার্ে মািৃমিৃু্র হার তের্ো আনমুাতনক 

প্রতি ১০০,০০০ সফে তশশু জর্ে ১৭৬।
1 0

 মানর্ উন্নের্নর থক্ষ্র্ত্র র্াংোর্দর্শর অজবন সর্ন্তাষজনক,
1 1

 ির্র্ তকেু থক্ষ্র্ত্র উর্ের্গর কারর্ও 

রর্ের্ে। শ্রমর্ক্ষ্র্ত্র নারীর্দর অংশগ্রহর্র্র হার কম, থর্কারর্ত্বর হার থর্তশ, এর্ং থযাগ্িার িুেনাে তনম্নমার্নর কমবসংস্থ্ার্নর আতধক্ পরুুষর্দর 

িুেনাে থর্তশ। কমবজীতর্ নারীর্দর মর্ধ্ কৃতষকাজ, র্নােন এর্ং মৎস্ োষ ইি্াতদ কমবকার্ে অংশগ্রহর্র্র হার অতধক (৪১.৭% পরুুর্ষর 

তর্পরীর্ি ৫৩.৫% নারীর জীতর্কা কৃতষতনভবর)।
1 2

 এর্ি থর্াঝা যাে, থযসর্ োর্ি শ্রর্মর মজুরী থর্শী, থসোর্ন নারীর্দর সরু্যাগ সীতমি। 

কাতরগতর ও র্ৃতিমূেক তশক্ষ্া কাযবক্রর্ম নারীর্দর ভতিবর তনম্ন হার (নারী তশক্ষ্াথবীর হার ২৭.৪৩% এর্ং সরকারী োর্ি িা তর্র্শষভার্র্ কম) এ 

থক্ষ্র্ত্র নারী-পরুুষ বর্ষম্ তনর্দবশ কর্র (পাদিীকা ৯)। ভূতম, র্াসস্থ্ান ও প্রযুতক্ত’সহ তর্তভন্ন জরুরী উৎপাদন উপকরর্র্র থক্ষ্র্ত্রও নারীর্দর 

সরু্যাগ পরুুর্ষর িেুনাে সীতমি। 

 

১২। েোগরদ্র্ হ্রোস: দাতরদ্ ও আে বর্ষম্ দরূীকরর্ র্াংোর্দর্শর জন্ র্ড় ে্ার্েঞ্জ। র্িবমার্ন থমাি জনসংে্ার ১২.৯% অতি দতরদ্র্।
1 3

 

২০১৫ সার্ের মানর্ উন্নেন প্রতির্র্দন অনসুার্র তর্র্ির ১৮৮তি রার্ষ্ট্রর মধ্ র্াংোর্দর্শর অর্স্থ্ান ১৪২িম (পাদিীকা ১১)। অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ 

সর্েও সতুনতদবষ্ট কমবকাে গ্রহর্ র্্তিি থদর্শর তর্তভন্ন অংর্শ তর্দ্মান অতি দাতরদ্র্্ এর্ং তর্তভন্ন অঞ্চর্ের মর্ধ্ আন্তঃনর্ষম্ হ্রার্সর সম্ভার্না 

কম র্র্েই প্রিীেমান হর্চ্ছ। অতি দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর অথবননতিক অর্স্থ্া উিরর্র্র জন্ সরকার্রর সামাতজক তনরাপিা পতরকল্পনার সষু্ঠু র্াস্তর্ােন 

প্রর্োজন।
1 4  

দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর জন্ আর্াসন এর্ং প্রাথতমক স্বাস্থ্্র্সর্া’সহ অন্ান্ থসর্া তনতিি করর্ি হর্র্ এর্ং প্রাকৃতিক দুর্যবাগ 

র্্র্স্থ্াপনার মাধ্র্ম েরমভার্াপন্ন আর্হাওো সৃষ্ট ঝুুঁতক থমাকার্র্োর সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ করর্ি হর্র্। 

 

১৩।  কট সই পগরযবশ: মেূি তনেু প্লার্নভূতমর সমির্ে গতঠি একতি র্েীপ হওোে র্াংোর্দশ জের্ােু পতরর্িবন সংক্রান্ত তর্রাি ে্ার্ের্ঞ্জর 

সমু্মেীন। জের্ােু পতরর্িবন তর্ষেক আন্তঃসরকার পতরষদ র্াংোর্দশর্ক জের্ােু পতরর্িবর্নর প্রভার্র্ সর্বাতধক ঝুুঁতকর্ি থাকা রাষ্ট্রগুর্োর 

অন্িম তহসার্র্ থশ্রর্ীর্দ্ধ কর্রর্ে। তর্দ্মান দাতরদ্র্্, জনসংে্ার উচ্চ ঘনত্ব এর্ং আর্হাওো পতরর্িবর্ন সম্ভার্্ ক্ষ্তির সমু্মেীন জীতর্কা 

ইি্াতদ’সহ র্ৃতষ্টপাি ও জেপ্রর্ার্হর ধরন পতরর্িবর্নর কারর্র্ োদ্ তনরাপিা, পল্লী কমবসংস্থ্ান, জনস্বাস্থ্্ এর্ং অর্কাঠার্মা ও সামাতজক থসর্া 

সতুর্ধা ক্ষ্তিগ্রস্ত হর্ি পার্র। এই পতরতস্থ্তি থমাকার্র্োে জাতিসংর্ঘর পতরর্র্শ কমবসতূে’র সহােিাে সরকার একতি জািীে থিকসই উন্নেন 

থকৌশেপত্র প্রর্েন কর্রর্ে। 
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 সপ্তম পঞ্চ-বোগষথ  পগর েনো (পোেটী ো ২), পৃষ্ঠো ১৩৫ 

1 0
 ইউনাইর্িি থনশনস থির্ভেপর্মন্ট থপ্রাগ্রাম, ২০১৬, তমর্েতনোম থির্ভেপর্মন্ট থগােস ইতন্ডর্কির থিিার্র্ইস (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/) 

(২০ আগস্ট ২০১৬ িাতরে আহতরি িথ্).  

1 1
 ইউনাইর্িি থনশনস থির্ভেপর্মন্ট থপ্রাগ্রাম, ২০১৫, তহউম্ান থির্ভেপর্মন্ট তরর্পািব ২০১৫, তনউ ইেকব 

1 2
 র্াংোর্দশ পতরসংে্ান র্ু্র্রা, ২০১৫, থের্ার থফাসব সার্ভব ২০১৩, ঢাকা (পৃষ্ঠা ৫৪) 

1 3
 িৃহস্থোলী আয় ও ব্য় সমীেো ২০১০, ঢাকা, পতরকল্পনা মন্ত্রর্ােে, র্াংোর্দশ পতরসংে্ান র্ু্র্রা, ২০১০ প্রতির্র্দন অনুযােী বদতনক ১,৮০৫ তকর্োক্ােতরর  

সমান বো িার কম োদ্ গ্রহর্ োরী িনথগাষ্ঠীক  েরম দতরদ্র্ গহসোযব সাংজ্ঞোগয়ত করা হর্ের্ে। 

1 4
 র্াংোর্দশ সরকার, ২০১৪, র্াংোর্দর্শর জািীে সামাতজক সুরক্ষ্া কমবর্কৌশে (এনএসতপএস), থজনার্রে ইর্কার্নাতমকস তিতভশন, পতরকল্পনা কতমশন, ঢাকা 



 

(৩) সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর পগর োঠোযমো 

 

 । পবূথবতথী ক ৌশলপত্র কর্য  লব্ধ জ্ঞোন  

 

১৪। অত্র সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র প্রর্ের্র্ পরূ্বর্িবী থকৌশেপত্র, ২০১১-২০১৫-এর েূড়ান্ত পযবার্োেনা এর্ং এর প্রি্েন থথর্ক েব্ধ 

অতভজ্ঞিাগুর্োর্ক গুরুর্ত্বর সার্থ তর্র্র্েনা করা হর্ের্ে। দু’তি থক্ষ্র্ত্রই ২০১১-২০১৫ সমর্ে এতিতর্’র কমবকাের্ক ‘সফে’ তহসার্র্ মেূ্ােন 

করা হর্ের্ে এর্ং এর উন্নতিকর্ল্প তকেু সপুাতরশও প্রদান করা হর্ের্ে।
1 5

 পযবার্োেনাে থযসর্ প্রর্োজনীেিার তর্ষর্ে থজার থদো হর্ের্ে 

থসগুর্ো হর্ো- (১) উন্নিির প্রকল্প প্রস্তুতি এর্ং ক্রে, সরুক্ষ্া ও আতথবক র্্র্স্থ্াপনা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর দক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ, (২) এতিতর্’র 

প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষ্িা তর্র্র্েনাে তনর্ে থযসর্ োর্ি এতিতর্’র সহােিা েেমান রর্ের্ে, থসসর্ োর্ি সমৃ্পক্তিা র্জাে রাো, সরকারী-র্র্সরকারী 

সহর্যাতগিা র্াড়ার্না এর্ং থর্সরকারী োর্ির কাযবক্রম সম্প্রসারর্র্ এতিতর্’র সহােিা থজারদার করা, (৩) আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ 

থজারদার করা, এর্ং (৪) পতরর্র্শ ও জের্ােু পতরর্িবর্নর থক্ষ্র্ত্র সকে োর্ি গুরুত্ব অর্্াহি রাো। 

 

১৫। সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র পযবার্োেনা প্রি্ের্ন এতিতর্’র থকৌশেগি অর্স্থ্ানর্ক সর্ন্তাষজনক, এর্ং সহােিা কাযবক্রমর্ক থদর্শর োতহদার 

সার্থ সামঞ্জস্পরূ্ব, কাযবকর এর্ং আপাি থিকসই তহসার্র্ তেতিি করা হর্ের্ে। ক্রে ও সরুক্ষ্া কাযবক্রম র্াস্তর্াের্ন তর্েম্ব, এর্ং থদর্শর উন্নেন 

ফোফে অজবর্ন এতিতর্’র অর্দান মেূ্ােনজতনি সমস্ার কারর্র্ এই কাযবক্রমর্ক ‘কম কাযবকর’ এর্ং এর উন্নেন ফোফের্ক ‘কম 

সর্ন্তাষজনক’ তহসার্র্ তর্র্র্েনা করা হর্ের্ে। এই প্রি্ের্ন রাজননতিক অতস্থ্তিশীেিার সমর্ে এতিতর্’র কাযবক্রম তর্ষর্ে সতঠক অর্স্থ্ান গ্রহর্ 

করা, এর্ং সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র ও সহােিা কাযবক্রর্মর মর্ধ্ র্হৃির সংর্যাগ তনতিি করর্ি উন্নেন ফোফে পতরকাঠার্মা থজারদার করার 

উপর গুরুত্বার্রাপ করা হর্ের্ে। সহােিা কাযবক্রম র্াস্তর্াের্নর মার্নান্নের্নর থক্ষ্র্ত্র সুতনতদবষ্ট সপুাতরর্শর মর্ধ্ রর্ের্ে, (১) সশুাসন এর্ং 

সরকারী োি র্্র্স্থ্াপনার পযবােক্রতমক মেূ্ােন, (২) উন্নেন ফোফে-তভতিক ঋর্ প্রদান’সহ তর্তভন্ন উদ্ভার্নী আতথবক র্্র্স্থ্াপনা পন্থা র্্র্হার, 

এর্ং (৩) প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন সিিা ও কাযবকাতরিা র্ৃতদ্ধর জন্ তনর্বাহী ও র্াস্তর্ােনকারী সংস্থ্ারসমূর্হর দক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ করা। 

 

ে। িোতীয় উন্নয়ন ক ৌশলপত্র 

 

১৬। প্রধোন উন্নয়ন লে্সমহূ: ষষ্ঠ পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনা (অথবর্ের ২০১১-২০১৫)-এর ইতির্ােক উন্নেন ফোফর্ের থপ্রতক্ষ্র্ি, সপ্তম 

পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার্িও (অথবর্ের ২০১৬-২০২০) সরকার সম্কভার্র্ অনরুূপ কমবর্কৌশে অনসুরর্ করর্ে। এর সর্বাত্মক েক্ষ্্ হর্ো 

দ্রুিির, অন্তভুবতক্তমূেক এর্ং পতরর্র্শগিভার্র্ থিকসই উন্নেন তনতিি করা। এর োরতি মেূ স্তম্ভ হর্ো, (১) র্াতষবক গড় প্রর্ৃতদ্ধর হারর্ক 

৬.৩% থথর্ক ৭.৪%-এ উন্নীি করা; (২) প্রর্ৃতদ্ধর্ক আর্রা অন্তভুবতক্তমূেক, দতরদ্র্-র্ান্ধর্ এর্ং পতরর্র্শগিভার্র্ থিকসই করা; (৩) দাতরর্দ্র্্র 

হার ২৪.৮% থথর্ক ১৮.৬% এর্ং অতি-দাতরর্দ্র্্র হার ১২.৯% থথর্ক ৮.৯%-এ নাতমর্ে আনা; এর্ং (৪) শ্রমর্ক্ষ্র্ত্র নিুনর্দর জন্ উৎপাদনমুেী 

কমবসংস্থ্ান সতৃষ্ট করা। সামাতজক তনরাপিা োর্ি র্্ে তজতিতপ’র ২% থথর্ক ২.৩% র্তধবি করা হর্র্। এই পতরকল্পনাে থযসর্ থক্ষ্র্ত্র র্িবমান 

পযবাে থথর্ক উন্নেন প্রি্াশা করা হর্চ্ছ থসগুর্োর মর্ধ্ রর্ের্ে, (১) তজতিতপ’র সার্থ কর্রর অনপুাি ৮.৫% থথর্ক ১৪.১%-এ উন্নেন; (২) 

তজতিতপ’র সার্থ র্্র্ের অনপুাি ১৩.৫% থথর্ক ২১.১%-এ উন্নেন; এর্ং (৩) তজতিতপ’র সার্থ রাজর্স্বর অনপুাি ৯.৬% থথর্ক ১৬.১%-এ 

র্ৃতদ্ধ। প্রর্ক্ষ্পর্ অনযুােী, ২০২০ সার্ের মর্ধ্ তর্র্দর্শ কমবরি র্াংোর্দশী শ্রতমকর্দর থপ্রতরি অথব ১৫.৩ তর্তেেন িোর থথর্ক র্ৃতদ্ধ থপর্ে 

২৫.৪ তর্তেের্ন থপৌুঁোর্র্। সরাসতর বর্র্দতশক তর্তনর্োর্গর থক্ষ্র্ত্র উচ্চাতভোষী েক্ষ্্মাত্রা তনধবাতরি হর্ের্ে, যা র্িবমান ১.৭ তর্তেেন িোর 

(তজতিতপ’র ০.৯%) থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ প্রাে ১০ তর্তেেন মাতকবন িোর্র (তজতিতপ’র ৩%) উন্নীি হর্র্ র্র্ে আশা করা হর্চ্ছ।  

 

১৭। উন্নয়ন  মথয ৌশল: সরকার্রর তহসার্ অনযুােী, উন্নেন ত্বরাতিি করার ের্ক্ষ্্ থমাি তর্তনর্োর্গর হার ২০১৫ অথবর্ের্র তজতিতপ’র 

২৯% হর্ি ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ প্রাে ৩৫% হওো প্রর্োজন। থিকসই রাজস্ব র্্র্স্থ্াপনা র্জাে রাের্ি র্তধবি তর্তনর্োর্গর প্রাে ৮০% 

থর্সরকারী োি থথর্ক আসা প্রর্োজন। উচ্চির প্রর্ৃতদ্ধর িাৎক্ষ্তর্ক সফুে সমার্জর সকে অংর্শ সমান ভার্র্ নাও আসর্ি পার্র। অন্তভুবতক্তমূেক 

প্রর্ৃতদ্ধ তনতিি করার ের্ক্ষ্্ দতরদ্র্-র্ান্ধর্ র্্ে ও পিাৎপদ অঞ্চর্ে সরকারী তর্তনর্োগ র্ৃতদ্ধর জন্ প্রর্োজনীে নীতিমাো এর্ং আর্রা সতুনতদবষ্ট 

সামাতজক তনরাপিা কমবকাে গ্রহর্ আর্শ্ক। অতধক সমিাপরূ্ব প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্নর ের্ক্ষ্্ কাযবকর পন্থা হর্ো পল্লী কমবসংস্থ্ান ও আে র্ৃতদ্ধর জন্ 

র্হুমেুী সরু্যাগ সতৃষ্ট করা। পতরর্র্র্শর অর্নতি সংক্রান্ত ঝুুঁতক ও জের্ােু পতরর্িবর্নর তর্ষেগুতেও সরুাহা করা প্রর্োজন থকননা দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর 

জীতর্কা পতরর্র্র্শর অপ্রি্াতশি পতরর্িবর্নর প্রভার্ থমাকার্র্োর সক্ষ্মিার উপর তনভবরশীে। নারী-পরুুষ বর্ষম্ একতি গুরুত্বপূর্ব সামাতজক 

ও অথবননতিক সমস্া, যা সমার্জর একতি তর্শাে অংর্শর উপর প্রর্ৃতদ্ধর সফুে র্াধাগ্রস্ত কর্র।  

 

ি। উন্নয়ন সহয োিীযের ভগূম ো 

 

১৮। উন্নয়ন সহয োগিতোর চোলগচত্র: ঐতিহাতসকভার্র্ই র্াংোর্দশ তেপাতক্ষ্ক ও র্হুপাতক্ষ্ক উন্নেন সহর্যাগীর্দর একতি র্ৃহৎ আতথবক 

সহােিা গ্রতহিা থদশ। ২০১৫ অথবর্ের্র বর্র্দতশক সহােিার প্রতিশ্রুি পতরমার্ তের্ো ৫.৩ তর্তেেন িোর, যার মর্ধ্ ৮৫% তের্ো সহজ 

শর্িবর ঋর্। ২০১৫ অথবর্ের্র উন্নেনমেূক কমবকার্ে র্্েকৃি অর্থবর প্রাে এক িৃিীোংশ তের্ো বর্র্দতশক সহােিা থথর্ক প্রাপ্ত। ২০১৫ সার্ে 

র্াংোর্দশ তনম্ন-মধ্ম আর্ের থদর্শর মযবাদা োভ কর্র, ির্র্ আগামী ৫ র্ের্র র্াংোর্দর্শর বর্র্দতশক অথব-োতহদার উপর এর প্রভার্ 

পতরেতক্ষ্ি হর্ার সম্ভার্না েুর্ কম। দ্রুি ও থিকসই প্রর্ৃতদ্ধ অজবন এর্ং তর্দ্মান দাতরদ্র্্ দূরীকরর্র্র জন্ র্াংোর্দর্শর উর্ল্লের্যাগ্ পতরমার্ 

                                                
15 এগিগব ২০১৪, সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর চূড়োন্ত প থোযলোচনো ২০১১-২০১৫, ম্োগনলো; ইগন্ডযপযন্ডন্ট ইভোলুযয়শন গিপোটথযমন্ট, ২০১৬। সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর চূড়োন্ত 

প থোযলোচনো প্রত্য়ন, ২০১১-২০১৫, ম্োগনলো 



 

 

বর্র্দতশক অথবাের্নর প্রর্োজন রর্েই যার্র্। অভ্ন্তরীর্ রাজস্ব আদাে প্রতক্রো দুর্বে এর্ং অর্কাঠার্মা োর্ি অথবাের্নর জন্ পুুঁতজর্াজার যর্থষ্ট 

সংহি নে তর্ধাে, এসকে োর্ি তর্তনর্োগ তনতিি করার অন্িম গুরুত্বপরূ্ব ও অর্্াহি উৎস হর্র্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর তনকি থথর্ক প্রাপ্ত 

সহজ শর্িবর ঋর্। আশা করা হর্চ্ছ, রাজস্ব আহরর্র্ সক্ষ্ম এমন অর্কাঠার্মা প্রকল্পসমূর্হ অথবাের্নর জন্ সরকার র্হুপাতক্ষ্ক উৎস থথর্ক 

তনেতমি শর্িবর ঋর্র্র পতরমার্ র্াড়ার্র্ এর্ং/ অথর্া পুুঁতজর্াজারর্ক র্্র্হার করর্র্। ২০১৫ অথবর্ের্র প্রর্দে বর্র্দতশক ঋর্র্র তস্থ্তি তজতিতপ’র 

মাত্র ১২% হওোে এর্ং র্াৎসতরক র্ার্জি ঘািতির পতরমার্ অর্্াহিভার্র্ কম থাকাে র্াংোর্দর্শর বর্র্দতশক ঋর্সষৃ্ট তর্ড়ম্বনার ঝুুঁতক কম। 

 

১৯। অাংশীেোগরত্ব এবাং সমন্বযয়র কেত্রসমহূ: এতিতর্ িার সহর্যাতগিার্ক আর্রা কাযবকরী কর্র থিাোর জন্ উন্নেন অংশীদারর্দর সার্থ 

সমিে আর্রা সদুৃঢ় করর্র্, এর্ং আর্রা সহ-অথবাের্নর সরু্যাগ অর্িষর্ করর্র্। সরকার এর্ং উন্নেন অংশীদারর্দর সমির্ে একতি কাযবকর 

থদশীে পরামশবক দে কিৃবক উন্নেন সহর্যাতগিার সাতর্বক পতরকাঠার্মা বিতর করা হর্ের্ে। র্িবমার্ন এতিতর্ জ্বাোতন এর্ং তশক্ষ্া তর্ষেক উপ-

দর্ের থযৌথ-সভাপতিত্ব করর্ে এর্ং পতরর্হন, কৃতষ, পাতন সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা, এর্ং পাতন ও নগরতভতিক থসর্া তর্ষেক উপ-দর্ে সতক্রে রর্ের্ে। 

সহ-অথবাের্নর মাধ্র্ম উন্নেন সহর্যাগীর্দর কাে থথর্ক অথব সহােিা উৎসাতহি করার তর্ষেতি এতিতর্’র জন্ সুদঢ়ৃ অংশীদাতরত্ব সতৃষ্টর সরু্যাগ 

বিরী কর্র তদর্ের্ে। এতিতর্’র র্াংোর্দশ সহাযিা পতরকল্পনাে অর্কাঠার্মা উন্নেন, মানর্সম্পদ উন্নেন, পল্লী উন্নেন, এর্ং নগর অর্কাঠার্মা 

উন্নেন তর্ষেক প্রকল্পসমূর্হ সহ-অথবাের্নর তর্ষেতির্ক তর্র্র্েনাে থনো হর্ের্ে। জরুরী অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা তনরসর্ন তর্ির্্াংক ও 

জাপান ইন্টারন্াশনাে থকা-অপার্রশন এর্জতি’সহ র্াংোর্দর্শর অর্কাঠার্মা োর্ির প্রধান প্রধান অথবােনকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর সার্থ এতিতর্ 

ঘতনষ্ঠভার্র্ কাজ করর্র্। তশক্ষ্া োর্ি এতিতর্ একতি োি-তভতিক র্্র্স্থ্ার আওিাে তর্তভন্ন উন্নেন সহর্যাগীর্দর সার্থ থজাির্দ্ধভার্র্ সহােিা 

কমবকাে অর্্াহি রাের্র্। এতিতর্’র আতথবক সহােিা যুক্তরাজ্, যকু্তরাষ্ট্র এর্ং জাতিসংঘ কিৃবক জ্ঞান, সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ এর্ং আ্াির্ভার্কতস 

তর্ষেক সহােিার সমূ্পরক তহসার্র্ কাজ করর্র্। অতনেম তনর্রাধ িোর্ধান, সুশাসন, আতথবক র্্র্স্থ্াপনা, প্রতির্র্দন থপশ, ক্রে ইি্াতদ থক্ষ্র্ত্র 

এতিতর্ সামঞ্জস্পরূ্ব পন্থা অনসুরর্ করর্র্। নগরতভতিক স্বাস্থ্্র্সর্া, পাতন র্্র্স্থ্াপনা এর্ং নগরতভতিক থসর্ার্ক্ষ্র্ত্র এোকাতভতিক পন্থাে সশুীে 

সমাজ প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর সার্থ েেমান সহর্যাতগিার সম্পকবর্ক আরও গভীর করার জন্ উর্দ্াগ থনো হর্র্। এোড়াও এতিতর্ অন্ান্ উন্নেন 

সহর্যাগীর্দর সার্থ সমির্ের মাধ্র্ম সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ, পতরোেনাগি পতরর্ীক্ষ্র্ ও পযবার্োেনা তর্ষর্ে কাজ করার সরু্যাগ গ্রহর্ করর্র্।  

 

ঘ। এগিগব’র ক ৌশলিত ও গবষয়িত লে্সমহূ এবাং সর োরী ও কবসর োরী েোযতর পগরচোলনোিত অগ্রোগধ োরসমহূ 

 

২০। সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর লে্: উচ্চির, অন্তভুথগক্তমূল  এর্ং থিকসই অথবননতিক উন্নের্নর েক্ষ্্ অজবর্ন সরকারর্ক সহােিা 

প্রদার্ন সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর দু’গট ক ৌশলিত লে্ রযয়যছ। র্াংোর্দশ সহােিা কাযবক্রর্ম এতিতর্’র মেূ সক্ষ্মিার থক্ষ্ত্র এর্ং এতিতর্ 

কমবর্কৌশে ২০২০-এর মধ্র্িবী পযবার্োেনার (পাদতিকা ৩) সপুাতরর্শর উপর তভতি কর্র গৃহীি েক্ষ্্ দুতি হে: (১) দীঘবর্মোদী উন্নেন 

সম্ভার্না র্ৃতদ্ধর জন্ অথবনীতির র্হুমেুীকরর্; এর্ং (২) গ্রামীর্ ও আঞ্চতেক উন্নেন ত্বরাতিি করার মাধ্র্ম প্রর্ৃতদ্ধর্ক আরও অন্তভুথগক্তমূল  

কর্র থিাো (তেত্র)। এতিতর্’র সহয োগিতো ক ৌশলপযত্র নীতিমাো ও প্রকল্প উভে পযবার্ে থিকসই অথবননতিক প্রর্তৃদ্ধর তর্ষেতিও আমর্ে থনো 

হর্র্।  

 

২১। গবস্তৃত উন্নেন ে্ার্েঞ্জসমূহ অনধুার্নপরূ্বক এতিতর্ একতি র্্াপক-তভতিক পন্থা অনসুরর্ করর্র্ যার্ি থদর্শর োতহদা অনযুােী যথাযথ 

সহােিা থদো সম্ভর্ হে। এতিতর্’র সহােিাে থযসর্ তর্ষে অন্তভুবক্ত থাকর্র্ থসগুর্ো হর্ো: (১) অথবননতিক র্হুমেুীকরর্, এর্ং গ্রাম ও 

আঞ্চতেক পযবার্ে ভারসাম্পরূ্ব উন্নের্নর জন্ অগ্রাতধকার তভতিক তর্তনর্োগ; এর্ং (২) এতিতর্’র সহােিাে পতরোতেি প্রকল্প ও কাযবক্রর্মর 

সাতর্বক কাযবকাতরিা থজারদার করার জন্ অগ্রাতধকার তভতির্ি সর্বর্ক্ষ্র্ত্র প্রর্যাজ্ পদর্ক্ষ্প গ্রহর্। 

 

(ক) প্রকল্প ও কাযবক্রর্ম অগ্রাতধকার-তভতিক তর্তনর্োর্গর থক্ষ্ত্রসমহূ:  

(অ) অর্কাঠার্মার ঘািতি োঘর্র্ জ্বাোতন, পতরর্হন এর্ং নগর উন্নেন’সহ গুরুত্বপরূ্ব োিগুর্োর্ি র্্াপক তর্তনর্োগ 

এর্ং নীতিমাো সংস্কার উৎসাতহি করা; 

(আ)     উন্নি তশক্ষ্া ও কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধর মাধ্র্ম শ্রমশতক্তর গুর্গি মার্নান্নেন; 

(ই)     নগর প্রর্ৃতদ্ধ থকন্দ্র, র্হুমেুী তশল্পােন, এর্ং জািীে, আঞ্চতেক ও বর্তিক র্াজার্র ও সরর্রাহ প্রতক্রোর মর্ধ্ 

সংর্যাগ স্থ্াপর্নর মাধ্র্ম ইর্কার্নাতমক কতরর্িার বিতর উৎসাতহি করা; 

(ঈ) কৃতষর উৎপাদনশীেিা র্ৃতদ্ধ, উচ্চ মেূ্ সংর্যাতজি কৃতষ পর্র্্র র্হুমেুীকরর্ এর্ং আর্হাওো তনতর্বর্শর্ষ র্াজার 

ও কৃতষ-র্্র্সাে সহােক পর্র্্র সহজেভ্িা তনতিি করার জন্ তর্তনর্োর্গর মাধ্র্ম গ্রামীর্ জীতর্কার 

মার্নান্নেন; এর্ং 

(উ) উন্নেন অজবনগুর্োর্ক থিকসই করা এর্ং জের্ােু পতরর্িবর্নর প্রভার্ থমাকার্র্োে সক্ষ্ম অর্কাঠার্মা ও থসর্া 

তনতিি করার মর্ধ্র্ম দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর উপর এর থনতির্ােক প্রভার্ কতমর্ে আনা।  

 

(ে)  সবথযেযত্র প্রয োি্ অগ্রোগধ োর কেত্রসমহূ:  

(অ) তর্তনর্োগ র্ৃতদ্ধর ের্ক্ষ্্ থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্ র্াড়ার্নার উপর্যাগী পতরর্র্শ সতৃষ্ট, অথবননতিক র্হুমেুীকরর্ 

উৎসাতহি করা এর্ং কমবসংস্থ্ার্নর সুর্যাগ সম্প্রসারর্ করা। 

(আ) প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিার অভার্ দূরীকরর্ এর্ং সুশাসন তনতিি করার মাধ্র্ম র্াস্তর্ােন ক্ষ্মিা থজারদার করা 

এর্ং দাের্দ্ধিা ও স্বচ্ছিা র্ৃতদ্ধ করা।  



 

 

 

(ই) সার্সক কমব পতরকল্পনা, ২০১৬-২৫’ এর আওিাে আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ গভীরির করার মাধ্র্ম 

নিুন অথবননতিক সুর্যাগ সৃতষ্ট, র্ৃহির অথবনীতির সরু্যাগ গ্রহর্ এর্ং র্াজার সরু্যাগ থজারদার করা; এর্ং 

(ঈ) উন্নেনর্ক আর্রা অন্তভুথগক্তমূল  কর্র থিাোর জন্ নারীর্দর জন্ তশক্ষ্া, দক্ষ্িা উন্নেন, কমবসংস্থ্ান এর্ং ঋর্ 

োর্ভর সমান সুর্যাগ তনতিি কর্র নারী-পরুুষ সমিা তনতিি করা।  

 

২২। এতিতর্’র মেূ্ সংর্যাজন: এতিতর্’র মেূ প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিাসমূহ, িুেনামেূক সুতর্ধাতদ, নীতিমাো সংস্কার্রর ের্ক্ষ্্ উচ্চ 

পযবার্ে সংোপ আর্োজর্নর কাযবকাতরিা এর্ং অন্ান্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর ভূতমকার যথাযথ তর্র্র্েনাপরূ্বক প্রতিতি থক্ষ্র্ত্র (অনরু্চ্ছদ ২৩-

৩৭) পথৃক কাযবক্রম গহৃীি হর্র্। এতিতর্’র সীতমি সম্পদ সর্র্বািম র্্র্হার্রর মাধ্র্ম প্রতিষ্ঠান উন্নেন, সরকারী োর্ির প্রতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা 

থজারদার করা, থর্সরকারী তর্তনর্োগ আকষবর্র্ নিুন নিুন র্াজার সতৃষ্ট এর্ং দ্রুি সম্প্রসারর্শীে সরকারী ও অথবননতিক কমবকার্ে দাের্দ্ধিা 

থজারদার করার মাধ্র্ম এতিতর্’র সহােিার উন্নেন প্রভার্ সর্র্বাচ্চ পযবার্ে তনর্ে যাওো হর্র্। এতিতর্’র আতথবক সহােিার কাযবকাতরিা 

তনতিি করার জন্ এর সার্থ জ্ঞানতভতিক পতরর্সর্া যুক্ত করা আর্শ্ক। র্াতর্জ্ পতরর্র্শ ও পুুঁতজর্াজার উন্নের্ন সহােিা থজারদার করার 

মাধ্র্ম থর্সরকারী কাযবক্রম সম্প্রসারর্র্র ের্ক্ষ্্ও এতিতর্ কাজ করর্র্।
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 এতিতর্’র তর্তনর্োগ সহােিা োিতভতিক উন্নের্নর পতরর্র্িব 

এোকাতভতিক উন্নের্নর প্রতি অতধকির গুরুত্ব প্রদান করর্র্- উদাহরর্স্বরূপ, র্হু োি-র্্াপী অর্কাঠার্মা সুতর্ধার সার্থ আঞ্চতেক ও বর্তিক 

উৎপাদন থনিওোর্কবর আন্তঃসংর্যাগ বিতরর মাধ্র্ম আঞ্চতেক প্রর্ৃতদ্ধ থকন্দ্র প্রতিষ্ঠা অগ্রাতধকার পার্র্।  
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 এগিগব,২০১৬, গর্যমগট  অ্োযসসযমন্ট (সোমোগর), প্রোইযভট কসক্টর কিযভলপযমন্ট, ম্োগনলো 

 

 

 

 

  

  



 

 .  প্রবগৃদ্ধর সম্ভোবনোয  অগধ  শগক্তশোলী  রো এবাং প্রবগৃদ্ধয  আযরো অন্তভুথগক্তমলূ  ও কট সই  রোর লযে্ প্র ে ও  ো থক্রমসমযূহ 

অগ্রোগধ োর গভগি  গবগনযয়োি 

২৩। অব োঠোযমোিত প্রগতবন্ধ তো হ্রোস: অর্কাঠার্মা উন্নের্ন এতিতর্’র সক্ষ্মিা ও কমবকার্ে সরকার্রর স্বীকৃতির থপ্রতক্ষ্র্ি এতিতর্ 

র্াংোর্দর্শর অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা দূরীকরর্র্ সহােিা র্জাে রাের্র্। র্তধবষ্ণু অথবনীতির পতরর্িবনশীে োতহদার সার্থ সঙ্গতি থরর্ে ও 

সহােিা প্রদান র্জাে রাের্ি এতিতর্ এোকাতভতিক সহােিার তদর্ক মর্নার্যাগ থদর্র্। উদাহরর্স্বরূপ, প্রধানি একক পর্্ (নিরী থপাষাক) 

তভতিক রপ্তাতন প্রতক্রোকরর্ এোকার পতরর্র্িব এতিতর্ অভ্ন্তরীর্ অথবনীতির সার্থ থজারার্ো সংর্যাগ তর্তশষ্ট তর্র্শষ অথবননতিক এোকা গঠর্ন 

সরকার্রর পতরকল্পনাে সমথবন থদর্র্। পতরর্হন োর্ি সমতিি কমবর্কৌশে প্রর্ের্ ও থদশর্্াপী পতরর্হন সংর্যাগ মহাপতরকল্পনা হােনাগাদ 

করার থক্ষ্র্ত্রও সরকার এতিতর্’র সহােিার অনরু্রাধ জাতনর্ের্ে। 

 

২৪। তর্দু্ৎ উৎপাদন সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ, তর্দু্ৎ সঞ্চােন ও তর্িরর্ র্্র্স্থ্ার কাযবকাতরিা র্ৃতদ্ধ এর্ং আঞ্চতেক আন্তঃসংর্যাগ সম্প্রসারর্র্র জন্ 

এতিতর্ তর্তভন্ন সরকারী উর্দ্ার্গ সহােিা থদর্র্। জ্বাোনী তনরাপিা ঘািতি র্াংোর্দর্শর থিকসই প্রর্ৃতদ্ধর পর্থ অন্িম প্রধান প্রতির্ন্ধকিা। 

এর সমাধানকর্ল্প প্রর্োজনীে সংস্কার ও তর্তনর্োর্গর থক্ষ্র্ত্র এতিতর্’র দীঘবর্মোদী সমৃ্পক্তিার সরু্যাগ রর্ের্ে। পতরর্হন োর্ি এতিতর্’র 

সমৃ্পক্তিার মেূ েক্ষ্্ থাকর্র্ থকৌশেগি ইর্কার্নাতমক কতরর্িার সতৃষ্ট, তর্র্শষি উপ-আঞ্চতেক র্াতর্জ্ অতভমুেী সংর্যাগ সতৃষ্ট। থরেপথ োর্ি 

এতিতর্’র থজারার্ো সহােিা অর্্াহি থাকর্র্। শহরাঞ্চর্ে পতরর্হন সতুর্ধা সম্প্রসারর্ এর্ং কাযবকাতরিা র্ৃতদ্ধর্িও এতিতর্ সহােিা প্রদান 

করর্র্। তর্তভন্ন গুরুত্বপূর্ব সংস্কার উর্দ্ার্গর সহােিাে নগরাঞ্চর্ে সশুাসন ও র্্র্স্থ্াপনা উন্নের্নর জন্ র্ড় ধরর্নর তর্তনর্োগ আনার থক্ষ্র্ত্র 

এতিতর্ অনঘুির্কর ভূতমকা থরর্ের্ে। অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ নগরর্কতন্দ্রক তর্ধাে থমৌতেক নাগতরক থসর্া যথা পাতন সরর্রাহ ও পেঃতনষ্কাশন, স্বাস্থ্্ 

এর্ং কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধর জন্ প্রতশক্ষ্র্ থসর্ার মার্নান্নের্নও এতিতর্ কাজ করর্র্। থভৌি ও সামাতজক অর্কাঠার্মার পারস্পতরক সমৃ্পক্তিা 

নগরতভতিক তর্তনর্োর্গ সাফর্ে্র অন্িম প্রধান শিব তহসার্র্ স্বীকৃি যা থভৌর্গাতেক এোকাতভতিক পন্থার গুরুত্ব প্রমার্ কর্র। এতিতর্ 

িথ্প্রযুতক্ত পাকব বিতরর্িও সহােিা করর্র্ যা তর্র্শষ কর্র িথ্প্রযুতক্ত থক্ষ্র্ত্র নারীর্দর জন্ িথ্প্রযুতক্ত তনভবর থসর্াসমূহ থযমন আউির্সাতসবং 

র্্র্সাে ইি্াতদ থক্ষ্র্ত্র কমবসংস্থ্ার্নর সরু্যাগ সৃতষ্ট হর্র্। 

 

২৫। অর্কাঠার্মা তনমবার্ প্রকল্পগুর্োর নকশা প্রর্ের্র্ অন্তভুথগক্তমূল  পন্থোয  অগ্রাতধকার থদো হর্র্। তর্দু্ি সংর্যাগ পার্ার সরু্যাগ 

র্ৃতদ্ধর ফর্ে আর্রা অন্তভুথগক্তমূল  প্রর্ৃতদ্ধ উৎসাতহি হর্র্ এর্ং তশল্প ও থসর্া োর্ি নিুন কমবসংস্থ্ান সতৃষ্ট হর্র্। তর্র্শষ কর্র নারীর্দর জন্ ক্ষ্ুদ্র্ 

ও মাঝাতর র্্র্সাে, কুতির তশল্প এর্ং আত্মকমবসংস্থ্ার্নর সরু্যাগ র্াড়র্র্। উন্নি পতরর্হন থনিওোর্কবর মাধ্র্ম পল্লী এোকাগুর্ো 

নগরর্কন্দ্রগুর্োর সার্থ সংযুক্ত হর্র্। এর ফর্ে র্াজার্র প্রর্র্র্শর সরু্যাগ র্াড়র্র্ এর্ং প্রতির্যাতগিামেূক দার্ম পর্্ ক্রর্ের উৎস সতৃষ্ট হর্র্। 

এর মাধ্র্ম গ্রামাঞ্চর্ে জীতর্কার র্হুমেুীিা র্াড়র্র্ এর্ং গ্রামীর্ আে র্ৃতদ্ধ পার্র্। উন্নি সড়ক থযাগার্যার্গর ফর্ে শ্রতমকর্দর েোেে র্াড়র্র্ 

এর্ং স্বাস্থ্্, তশক্ষ্া ও আতথবক থসর্া গ্রহর্র্র সরু্যাগ র্ৃতদ্ধ পার্র্। এর মাধ্র্ম আঞ্চতেক র্াতর্জ্ থজারদার হর্র্ এর্ং প্রতির্যাতগিা র্ৃতদ্ধ পার্র্। 

সর্র্বাপতর, থর্সরকারী তর্তনর্োগ র্াড়র্র্ এর্ং অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ ত্বরাতিি হর্র্। নগরাঞ্চর্ে অর্কাঠার্মা উন্নের্নর ফর্ে অতধক তর্তনর্োগ আকৃষ্ট 

হর্র্, অতধক কমবসংস্থ্ান সতৃষ্ট হর্র্ এর্ং আর্রা জনমুেী উন্নেন ত্বরাতিি হর্র্।  

 

২৬। মোনবসম্পে উন্নয়ন: উচ্চির ও অতধকির অন্তভুবতক্তমূেক প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্ন সরকার্রর ের্ক্ষ্্র সমথবর্ন এতিতর্ সামাতজক োর্ি তর্তভন্ন প্রকল্প 

ও কাযবক্রম র্াস্তর্াের্নর মাধ্র্ম মানর্সম্পদ উন্নের্নর থক্ষ্র্ত্র ভূতমকা রাের্র্। কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ, প্রাথতমক ও মাধ্তমক তশক্ষ্া এর্ং নগর 

স্বাস্থ্্র্সর্া োর্ি এতিতর্ তর্তনর্োর্গর পতরমার্ র্াড়ার্র্। এতিতর্’র সামাতজক োর্ির সহােিা ক্রমাির্ে তশক্ষ্া, দক্ষ্িা এর্ং শহরাঞ্চর্ে প্রাথতমক 

স্বাস্থ্্র্সর্ার সরু্যাগ সতৃষ্ট করার েক্ষ্্ থথর্ক সর্র এর্স এসর্ থসর্ার মার্নান্নের্নর তদর্ক থর্শী মর্নার্যাগ থদর্র্। এতিতর্’র কমবর্কৌশে হর্ো 

সামাতজক োর্ি সরকার্রর তর্তভন্ন কমবকাে র্াস্তর্াের্ন সহােিা করা। এসর্ সহােিার মর্ধ্ রর্ের্ে, (১) অন্ান্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর সার্থ 

োির্্াপী পতরকল্পনা গ্রহর্, (২) থর্সরকারী োর্ির সার্থ, তর্র্শষ কর্র কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ এর্ং নগর স্বাস্থ্্র্সর্া প্রদার্ন তনতর্ড়ভার্র্ কাজ করা, 

এর্ং (৩) উন্নি থসর্া প্রদার্নর ের্ক্ষ্্ পতরকল্পনা, র্ার্জি বিতর, র্্র্স্থ্াপনা, এর্ং পতরর্ীক্ষ্র্ ও মেূ্াের্ন সরকার্রর প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা 

র্ৃতদ্ধ। সকে সহােিার েক্ষ্্ই হর্র্ থসর্া প্রাতপ্তর থক্ষ্র্ত্র নারী-পরুুর্ষর সমিা তনতিি করা।  

 

২৭। র্াংোর্দর্শর অথবনীতির ক্রমর্ধবমান র্হুমেুীিার সমথবর্ন পরর্িবী পযবার্ের উন্নের্ন এতিতর্ জ্ঞান-তনভবর অথবনীতি তর্কার্শর ের্ক্ষ্্ 

প্রযুতক্ত ও উদ্ভার্নী থক্ষ্ত্রসমূর্হ থকৌশেগি সহােিা থদর্র্। থমৌতেক তশক্ষ্া ও কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধর্ি ভূতমকা র্জাে রাোর পাশাপাতশ তশক্ষ্া প্রতিষ্ঠান 

ও তশল্পর্ক্ষ্র্ত্রর মর্ধ্ সহর্যাতগিা ও প্রযুতক্ত তর্তনমে র্ৃতদ্ধর্ি এতিতর্ কাজ করর্র্ থযোর্ন অথবনীতি, নিুন তশল্পর্ক্ষ্ত্র ও এর র্াজার োতহদার 

সার্থ প্রাসতঙ্গক তশক্ষ্া তনতিি করর্ি তর্র্শষ থজার থদো হর্র্। এই েক্ষ্্ অজবর্ন শ্রম র্াজার পতরকল্পনা এর্ং থসর্াোর্ি তশল্প ও থর্সরকারী 

োর্ির অংশগ্রহর্ র্ৃতদ্ধ আর্শ্ক। িথ্প্রযুতক্ত পাকব বিতর ও তশর্ল্পান্নের্ন এতিতর্’র সহােিার ফর্ে তর্কাশমান সুর্যাগসমূহ তেতিি করা সহজ 

হর্র্। 

 

২৮। ইয োযনোগম   গরযিোর সগৃষ্ট উৎসোগহত রণ: ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন র্াংোর্দর্শর সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার সার্থ 

সংগতিপূর্ব। এই উন্নেন পতরকল্পনার মর্ধ্ রর্ের্ে থদর্শর দতক্ষ্র্-পতিমাঞ্চর্ের জন্ একতি সমতিি উন্নেন কমবর্কৌশে। এর মর্ধ্ আর্ে 

সরকারী ও থর্সরকারী উর্দ্ার্গ তর্র্শষ অথবননতিক অঞ্চে, উচ্চ প্রযুতক্ত সম্পন্ন তশল্প ও িথ্-প্রযুতক্ত পাকব এর্ং ক্ষ্ুদ্র্ ও মাঝাতর র্্র্সাে 

উর্দ্াক্তার্দর জন্ তশল্পাঞ্চে। অর্স্থ্ানগি সতুর্ধার কারর্র্, র্াংোর্দর্শর দতক্ষ্র্ পতিমাঞ্চর্ে রর্ের্ে অভ্ন্তরীর্ ও আঞ্চতেক র্াতর্জ্ ও 

তর্তনর্োর্গর তর্পুে সম্ভার্না। এই সম্ভার্না আঞ্চতেক ও বর্তিক ভ্ােু থেইর্ন র্াংোর্দর্শর অংশগ্রহর্ ত্বরাতিি করর্ি পার্র। থদর্শর দতক্ষ্র্ 

পতিমাঞ্চর্ের অথবননতিক থকন্দ্রগুর্োর্ক ঢাকার সার্থ সংযুক্ত করর্ি এতিতর্ একতি সমতিি ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন পতরকল্পনা প্রর্ের্র্র 



 

 

কাজ শুরু কর্রর্ে। আগামীর্ি এতিতর্’র সম্ভার্্ সহর্যাতগিার োিগুর্োর্ক তেতিি কর্র তর্র্েষর্র্র মাধ্র্ম সপুাতরশ প্রদান করাই এই 

পতরকল্পনার েক্ষ্্। সম্ভোব্ সহয োগিতোর েোতগুযলো হযলো, (১) অগ্রাতধকার তভতির্ি অথবননতিক অঞ্চে বিরী করা (২) ভতর্ষ্ৎ উন্নের্নর জন্ 

অতি ক্ষ্ুদ্র্, ক্ষ্ুদ্র্ ও মাঝাতর র্্র্সাে উর্দ্াগ’সহ তশল্প-কারোনাগুর্ো কতরর্িার্রর কাোকাতে তনমবার্ করা; (৩) গবগভন্ন েোযত অগ্রোগধ োরগভগি  

অব োঠোযমো গনমথোণ; (৪) নীতিমাো সংস্কার এর্ং ব্বসোয় কাযবকাতরিা র্তৃদ্ধ ও পতরোেনার জন্ প্রাতিষ্ঠাতনক পতরকাঠার্মা প্রর্ের্। প্রধান 

কতরর্িার্রর পিাদভূতমর এোকাগুর্োর্ি, তর্র্শষি, কৃতষ র্্র্সাে তকংর্া সরর্রাহ তভতিক র্্র্সাে সমূ্পরক তশল্প গর্ড় থিাো সম্ভর্।  
 

২৯। গ্রোমীণ িীগব ো উন্নয়ন: থদর্শর থমাি কমবসংস্থ্ার্নর প্রাে অর্ধবক কৃতষতনভবর, এর্ং প্রাে ৭০ শিাংশ মানষু কৃতষ থথর্ক সফুে পাে। 

এর্ক্ষ্র্ত্র সর্র্ের্ে গুরুত্বপূর্ব তর্ষে হর্ো গ্রাম এোকার্ক আর্রা র্াসর্যাগ্ ও আকষবর্ীে করর্ি কৃতষ উন্নেন ও োদ্ তনরাপিা থজারদার করা 

এর্ং থসইসার্থ অপতরকতল্পি নগরােন তনেন্ত্রর্। এতিতর্’র সহােিা থযসর্ থক্ষ্র্ত্র গুরুত্ব থদর্র্ থসগুর্ো হর্ো: (১) কৃতষ উৎপাদনশীেিা ও 

মনুাফা র্ৃতদ্ধ; (২) পর্্ মেূ্ ও উৎপাদনশীেিা র্ৃতদ্ধর ের্ক্ষ্্ শস্ ও শস্ র্তহভুবি পর্্ উৎপাদর্ন র্হুমেুীিা র্াড়ার্না; (৩) তনরাপদ োদ্ এর্ং 

এর মান র্ৃতদ্ধ; এর্ং (৪) জের্ােু পতরর্িবর্নর প্রভার্ প্রশমন। কৃতষ প্রতক্রোকরর্ ভ্ােু থেইর্ন থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্ র্ৃতদ্ধ কৃতষ 

র্হুমেুীকরর্র্র জন্ গুরুত্বপূর্ব। র্াজার সংর্যাগ র্ৃতদ্ধর জন্ গ্রামীর্ সড়ক উন্নেন, উন্নি রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্, এর্ং কৃতষ র্্র্সাে অর্কাঠার্মা উন্নেন 

আর্শ্ক। থিকসই উন্নের্নর জন্ উন্নি মানসম্পন্ন অর্কাঠার্মা তনমবার্ ও জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে নকশা প্রর্েন জরুরী। পাতন সম্পদ 

র্্র্স্থ্াপনার থক্ষ্র্ত্র দুর্যবাগ ঝুুঁতক র্্র্স্থ্াপনা উন্নেন এর্ং থসে কাযবক্রর্মর পরূ্বাঙ্গ র্্র্হারর্ক তর্র্র্েনাে তনর্ি হর্র্।  

 

৩০। িলবোয় ুপগরবতথন এবাং দুয থোি সহনশীল অব োঠোযমো ও কসবো প্রেোন: নাজকু প্রতির্র্শ তর্র্র্েনাে তনর্ে এতিতর্ থিকসই পতরর্র্র্শর 

তর্ষেতির্ক র্াংোর্দর্শর জন্ অন্িম প্রধান অগ্রাতধকার তহসার্র্ গ্রহর্ কর্রর্ে। জািীে পতরর্র্শ তর্ষেক মেু্ােন, ২০১৬-এ এতিতর্ কাযবক্রর্ম 

থিকসই পতরর্র্শ, জের্াে ুপতরর্িবন সহনশীে উন্নেন (অতভর্যাজন) এর্ং সর্ুজােন (প্রশমন) অন্তভুবক্ত করার ের্ক্ষ্্ পাুঁেতি তর্ষেগি থক্ষ্ত্র 

তেতিি করা হে।
1 7

 তর্ষেগুর্ো হর্ো: (১) জািীে পতরর্র্শ তর্ষেক তনরাপিা র্্র্স্থ্া, জের্ােু ঝুুঁতক যাোই, এর্ং প্রধান তর্তনর্োগ 

প্রকল্পসমূর্হর জন্ জের্ােু পতরর্িবর্নর ঝুুঁতক তনরসর্নর মাধ্র্ম পতরর্র্শ ও জের্ােু পতরর্িবর্নর তর্ষেগুতের্ক মেূধারাে তনর্ে আসা; (২) 

নর্ােনর্যাগ্ জ্বাোনী র্্র্হার ও পতরর্র্শর্ান্ধর্ প্রযুতক্ত উৎসাতহি করর্ি অথবােন সহােিা সম্প্রসারর্র্র মাধ্র্ম জ্বাোনী তনরাপিা তনতিি করা 

এর্ং পতরর্র্শর্ান্ধর্ প্রর্ৃতদ্ধ উৎসাতহি করা; (৩) সমতিি পাতনসম্পদ র্্র্স্থ্াপনা ও জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে অর্কাঠার্মা তনমবার্র্র মাধ্র্ম 

োদ্ ও পাতন তনরাপিা তনতিি করা; (৪) নগরতভতিক থসর্া ও পতরর্র্শর্ান্ধর্ পতরর্হন র্্র্স্থ্া থজারদার করার মাধ্র্ম সর্ুজ নগরােন উৎসাতহি 

করা; এর্ং (৫) পতরর্র্শ তর্ষেক তনরাপিা র্্র্স্থ্া, জের্ােু পতরর্িবন ও দুর্যবাগ ঝুুঁতক র্্র্স্থ্াপনা তর্ষর্ে র্াস্তর্ােনকারী সংস্থ্াসমূর্হর সক্ষ্মিা 

র্ৃতদ্ধ ও জ্ঞান উন্নের্নর মাধ্র্ম সাতর্বক প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা থজারদার করা। র্াংোর্দশর্ক জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে উন্নের্নর তদর্ক তনর্ে 

থযর্ি সহােিার জন্ প্রকল্প পতরকল্পনাগুর্োর্ি র্িবমার্ন জের্ােু পতরর্িবন সংক্রান্ত কমবকাে অন্তভুবক্ত করা হর্চ্ছ। কৃতষ, নগর, পাতনসম্পদ 

র্্র্স্থ্াপনা, পতরর্হন ও জ্বাোনী োর্ির তর্তনর্োগ প্রকল্পসমূর্হ জের্ােু পতরর্িবর্নর ঝুুঁতক থমাকার্র্োর তর্ষেগুর্ো অন্তভুবক্ত করার প্রর্েষ্টা 

থনো হর্চ্ছ।  

 

ে। উন্নয়ন  ো থ োগরতো কিোরেোর রযণ সবথযেযত্র প্রয োি্ অগ্রোগধ োরসমহূ:  

৩১। কবসর োরী েোযতর অাংশগ্রহণ বোড়োযত উপয োিী পগরযবশ সগৃষ্ট: ক সব  মথ োযের মোধ্যম এতিতর্ থর্সরকারী োর্ির উন্নের্ন কাজ 

করর্র্ থসগুর্ো হর্ো: (১) থর্সরকারী োর্ির উন্নের্ন উপযুক্ত পতরর্র্শ সতৃষ্টর্ি সরকারী োর্ি সহােিা প্রদান; (২) থর্সরকারী োর্ি সরাসতর 

তর্তনর্োগ; এর্ং (৩) সরকারী-র্র্সরকারী অংশীদাতরত্ব তর্ষর্ে থেনর্দন পরামশব থসর্া প্রদান। থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্ র্াড়ার্ি সহােক 

পতরর্র্শ থজারদারকরর্র্ অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা হ্রাস এর্ং নীতিমাো ও তর্তধ-তর্ধান উন্নি করা আর্শ্ক। তশল্পাঞ্চে ও ইর্কার্নাতমক 

কতরর্িার তনমবার্র্ এতিতর্’র সহােিা থর্সরকারী োর্ি র্ড় মার্পর তর্তনর্োগ আকষবর্র্ সহােক হর্র্। িাোড়া, এতিতর্ সম্পর্দর র্্র্হার আর্রা 

কাযবকরী করর্ি অভ্ন্তরীর্ পুুঁতজ র্াজার উন্নেন এর্ং নগর এোকার র্াইর্র ক্ষ্ুদ্র্ ও মাঝাতর র্্র্সাে উর্দ্ার্গ সহােিা প্রদান অর্্াহি রাের্র্। 

নারী উর্দ্াক্তার্দর জন্, তর্র্শষি, গ্রামাঞ্চর্ে সরাসতর সফুে থপৌুঁর্ে তদর্ি এতিতর্ অতি ক্ষ্ুদ্র্, ক্ষ্ুদ্র্ ও মাঝাতর র্্র্সাে উর্দ্ার্গ সহােিা থদর্র্। 

তর্ি র্্াংক, আন্তজবাতিক অথব িহতর্ে’সহ অন্ান্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর সার্থ র্াতর্জ্ ও তর্তনর্োগ নীতিমাো, অভ্ন্তরীর্ রাজস্ব কাঠার্মা এর্ং 

সরকারী-র্র্সরকারী সহর্যাতগিা নীতিমাো সংস্কার্রর জন্ এতিতর্ সহর্যাতগিা অর্্াহি রাের্র্।  

 

৩২। তর্দু্ৎ উৎপাদন, কৃতষ র্্র্সাে ও শস্ র্হুমেুীকরর্, বিরী থপাশাক ও থিক্সিাইে তশল্প, থমার্াইে থিতে-র্যাগার্যাগ এর্ং অথব োর্ি 

থর্সরকারী তর্তনর্োগ র্াড়ার্ি এতিতর্ সরাসতর সহােিা কর্র আসর্ে। এতিতর্ এই সহােিা অর্্াহি রাের্র্ এর্ং তর্দু্ৎ সঞ্চােন, গ্াস সরর্রাহ 

অর্কাঠার্মা, নর্ােনর্যাগ্ শতক্ত (তর্র্শষি থসৌরশতক্ত), স্বাস্থ্্র্সর্া, তশক্ষ্া, পর্্ সরর্রাহ থসর্া, পতরর্হন, পাতন পতরর্শাধন ও র্জব্ র্্র্স্থ্াপনা, 

এর্ং িথ্ ও থযাগার্যাগ প্রযুতক্ত’সহ অন্ান্ োর্ি নিুন সরু্যাগ অর্িষর্ করর্র্। বিতর থপাশাক শ্রতমকর্দর থপশাগি তনরাপিা ও কমব পতরর্র্শ 

উন্নের্নর ের্ক্ষ্্ থর্সরকারী োর্ির পতরোেনাে এতিতর্ বিরী থপাশাক কারোনাগুর্োর্ক সহােিা তদর্চ্ছ।
1 8  

সসুংহি তভতি ও উচ্চমার্নর 

উন্নেন প্রভার্-সমৃদ্ধ থর্সরকারী প্রকল্পসমূর্হ এতিতর্’র অথব সহােিা অর্্াহি থাকর্র্। েেমান র্াতর্জ্ অথবােন কাযবক্রর্মর মাধ্র্ম আন্তজবাতিক 

র্াতর্জ্ ত্বরাতিি করর্িও এতিতর্ সহােিা অর্্াহি রাের্র্।  

                                                
1 7

 এতিতর্ ২০১৬, তথম্াতিক অ্ার্সসর্মন্ট (সামাতর), কাতি এনভােরনর্মন্ট অ্ার্সসর্মন্ট, ম্াতনো  

1 8
          এতিতর্ ২০১৫ সার্ে ব্র্্াক র্্াংক-এর জন্ একতি ঋর্ প্রতক্রো সমাপ্ত কর্র। অনুরূপ ঋর্র্র আওিাে অতভন্ন সুতর্ধা সম্প্রসারর্র্র জন্ ২০১৬ সার্ে আর্রকতি 

ঋর্ প্রতক্রো েেমান রর্ের্ে।  



 

 

৩৩। সরকারী-র্র্সরকারী সহর্যাতগিার প্রাতিষ্ঠাতনক নীতিমাো ও তর্তধ-তর্ধান প্রর্ীি হর্ে থাকর্েও
1 9

,
 
এর সতক্রে র্াস্তর্ােন এের্না 

হেতন। প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠার্মা ও সক্ষ্মিা থজারদার করার মাধ্র্ম সরকারী-র্র্সরকারী সহর্যাতগিার তর্তধ ও আইনী পতরর্র্শ আর্রা উন্নি 

করার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ সরকার্রর সার্থ কাজ করর্র্। সরকারী-র্র্সরকারী সহর্যাতগিা সংক্রান্ত থেনর্দন তর্ষর্ে, তর্র্শষি, পতরর্হন ও জ্বাোনী 

োর্ি এতিতর্ পরামশব থসর্া থদর্র্।
2 0  

এতিতর্’র থর্সরকারী োি কাযবক্রর্মর আওিাে সরকারী-র্র্সরকারী সহর্যাতগিা থেনর্দন তর্ষর্ে অথবােন 

উৎসাতহি করা হর্র্। 

 

৩৪। প্রোগতষ্ঠোগন  সেমতোর অভোব েরূী রণ এবাং সশুোসন প্রগতষ্ঠো: প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা এর্ং সশুাসন র্ৃতদ্ধর্ি সহর্যাতগিা থকৌশেপর্ত্র 

প্রাধান্ থদো হর্র্। এতিতর্ প্রকল্পসমূহ ও কাযবক্রম সশুাসন তর্ষেক প্রতির্ন্ধকিা দূরীকরর্র্ প্রকল্প, োি ও জািীে পযবার্ে সরকারর্ক সহােিা 

করর্র্। প্রকল্প পযবার্ে এতিতর্ ক্রে, আতথবক প্রতির্র্দন থপশ, নীতরক্ষ্া, সরুক্ষ্া, এর্ং নারী-পরুুষ সমিা তর্ষর্ে সংস্থ্া-তভতিক সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর্ি 

সহােিা থদর্র্। োি পযবার্ে এতিতর্’র সহােিার মর্ধ্ থাকর্র্ অতনেম-তনর্রাধ তর্ষেক থজারার্ো পযবার্োেনা,  োর উযদ্দশ্ হযলো প্রাথতমক ও 

মাধ্তমক তশক্ষ্ার তহসার্রক্ষ্র্; থরেপথ োর্ি তহসার্রক্ষ্র্ ও আতথবক সংস্কার; এর্ং থপৌর শাসন সংস্কার্র কমবক্ষ্মিা-তভতিক তর্তনর্োগ র্রাদ্দ, 

থসর্াপ্রদান থজারদার করা, এর্ং থপৌর সরকার্রর সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর্ি সহােিা করা। 

 

৩৫। জািীে পযবার্ে, গদ্বতীয় সুশোসন উন্নয়ন ও দুনবীতি দমন কমব-পতরকল্পনার
2 1

 সার্থ সঙ্গতি থরর্ে এতিতর্ সশুাসন কাযবক্রম
2 2

 

র্াস্তর্াের্ন সহােিা প্রদান করর্র্। ফেশ্রুতির্ি সুশাসন কাযবক্রম তর্ষর্ে সংোর্পর সরু্যাগ র্জাে থাকর্র্। আন্তজবাতিক তহসার্রক্ষ্র্ ও তনরীক্ষ্র্ 

মানদর্ের ক্রমর্ধবমান পতরপাের্ন সহােিার জর্ন্ কম্পর্রাোর ও অতিির থজনার্রে-এর অতফর্সর সার্থ সংোপও েেমান রর্ের্ে। আশা 

করা হর্চ্ছ, প্রকল্প পযবাে থথর্ক শুরু হর্ে এই উন্নতির ধারা ধীর্র ধীর্র পরু্রা োি ও থদশর্্াপী সম্প্রসাতরি হর্র্। এ তর্ষেক নীতিমাো ও 

প্রাতিষ্ঠাতনক পতরকাঠার্মা অগ্রসর হর্ের্ে স্বােেশাতসি দুনবীতি দমন কতমশন গঠন এর্ং জািীে শুদ্ধাোর কমবর্কৌশে প্রর্ের্র্র মাধ্র্ম। এর 

ফর্ে দুনবীতি দমন কতমশন
2 3

 এর্ং সরকারী কমবক্ষ্মিা র্্র্স্থ্াপনা তসর্স্টম
2 4

 োেু করার সমথবর্ন দুনবীতি তর্র্রাধী সংস্কার্রর একতি থকৌশেগি 

পতরকাঠার্মা বিরীর সরু্যাগ সতৃষ্ট হর্ের্ে। জািীে শুদ্ধাোর কমবর্কৌশে র্াস্তর্ােন, তর্র্শষি, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর দাের্দ্ধিা র্ৃতদ্ধর তর্ষেতি 

জাপান আন্তজবাতিক সহর্যাতগিা সংস্থ্া’র সহর্যাতগিাে জািীে শুদ্ধাোর কমবর্কৌশে প্রকর্ল্পর সহােিাপষু্ট। সরকার ও উন্নেন সহর্যাগী 

সংস্থ্াসমূহ কিৃবক থযৌথভার্র্ প্রর্ীি সরকারী আতথবক র্্র্স্থ্াপনা সংস্কার কমবর্কৌশে ২০১৬-২০২০’এর েক্ষ্্ হর্ো দাের্দ্ধিা, স্বচ্ছিা ও 

সরকারী সম্পর্দর সষু্ঠু র্্র্হার তনতিি করা এর্ং সরকারী োর্ির প্রাতিষ্ঠাতনক কমবদক্ষ্িা র্াড়ার্না। সরকারী তর্তভন্ন প্রশাসতনক দপ্তর্রর সার্থ 

র্াতষবক কমবক্ষ্মিা েুতক্তর মাধ্র্ম এর প্রভার্ পতরমাপ করা হর্চ্ছ। সুশাসন সংক্রান্ত নানাতর্ধ সমস্া তনরসন, ফোফে উন্নেন এর্ং সম্পর্দর 

সষু্ঠু র্্র্হার তনতিি করার ের্ক্ষ্্ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর সার্থ সমির্ের মাধ্র্ম এতিতর্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর সার্থ ঘতনষ্ঠভার্র্ কাজ করর্র্। 

 

৩৬। আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ গভীরির করা: এতিতর্’র ভতর্ষ্ৎ আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ কাযবক্রম পতরোতেি 

হর্র্ সোযস  কমব পতরকল্পনা, ২০১৬-২০২৫ অনুযােী। এই পতরকল্পনার েক্ষ্্ হর্ো র্হুমুেী পতরর্হন সংর্যাগ, র্াতর্জ্ সহােিা, 

জ্বাোতন র্াতর্জ্, এর্ং আন্তঃসীমান্ত ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন। িাোড়া অন্ান্ আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ উর্দ্াগ 

থযমন, রৃ্হির কম াং উপ-আঞ্চতেক অথবননতিক সহােিা কাযবক্রম এর্ং মধ্ এগশয়ো আঞ্চতেক অথবননতিক সহােিা কাযবক্রর্মর 

সার্থ এই কাযবক্রর্মর সমিে করা হর্র্। র্াংোর্দর্শর সড়ক পতরর্হন, থরে র্্র্স্থ্া এর্ং সমদু্র্পর্থ প্রধান প্রধান র্াতর্জ্ রুর্ি 

পািবর্িবী থদশগুর্োর সার্থ সংর্যাগ র্্র্স্থ্া সুদৃঢ়করর্র্ এতিতর্ সহােিা প্রদান করর্র্। আঞ্চতেক তর্দু্ৎ র্াতর্জ্ এর্ং আন্তঃসংর্যাগ 

র্্র্স্থ্াপনা তর্ষর্ে এগিগব’র সহােিাপুষ্ট সোযস  কাযবক্রর্মর অংশ তহসার্র্ ভারি এর্ং সম্ভার্্ থক্ষ্র্ত্র, ভুিান ও থনপার্ের (ভারর্ির 

মধ্ তদর্ে) সার্থ র্াংোর্দশ তর্দু্ৎ আদান-প্রদান র্্র্স্থ্া সম্প্রসারর্ করর্র্। সরর্রাহ অর্কাঠার্মা ও থসর্াসুতর্ধা উন্নেন এর্ং 

র্াংোর্দশ-ভুিান-ভারি-থনপার্ের মর্ধ্ থমাির যানর্াহন েোেে েুতক্ত র্াস্তর্াের্নর ের্ক্ষ্্ র্াংোর্দর্শ সরকার্রর র্াতর্জ্ 

ত্বরাতিিকরর্ প্রর্েষ্টাে এতিতর্ সহােিা প্রদান করর্র্। ঢাকা থকতন্দ্রক ইর্কার্নাতমক কতরর্িার্রর উন্নের্ন এতিতর্’র সহােিা অন্ান্ সোযস -

ভুক্ত থদশসমূহ এর্ং র্ৃহির থমকং উপ-আঞ্চতেক অথবননতিক সহর্যাতগিা কাযবক্রম-ভুক্ত থদশসমরূ্হ তর্দ্মান এর্ং তনতমবির্্ ইর্কার্নাতমক 

কতরর্িারগুর্োর মর্ধ্ সমির্ের মাধ্র্ম পতরপূরক তহর্সর্র্ কাজ করর্র্। 

 

৩৭। নারী-পরুুষ সমিা তনতিি করা: র্াংোর্দর্শ নারীর র্িবমান অর্স্থ্ান এর্ং সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার সার্থ সঙ্গতি থরর্ে নারী-

পরুুষ সমিা ও নারীর ক্ষ্মিাের্ন র্তেষ্ঠ প্রভার্ অজবন করার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ একতি বেি পন্থা গ্রহর্ করর্র্। প্রথমি, এতিতর্ র্াংোর্দর্শ থয সকে 

োর্ির সহােিাে তনর্োতজি থস সকে োর্ির নীতি তনধবারর্ী সংোপ ও কাযবক্রর্ম নারী-পরুুষ সমিার তর্ষেতি অন্তভুবক্ত করর্র্। প্রাথতমক ও 

মাধ্তমক তশক্ষ্ার থক্ষ্র্ত্র নারী-পরুুষ বর্ষম্ দূরীকরর্র্ এতিতর্ অর্্াহি সহােিা প্রদান কর্র যার্র্। অপ্রেতেি তশক্ষ্া মাধ্ম ও কমবসংস্থ্ার্নর  
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থসর্েম্বর ২০১৫-এ জারীকৃি, সরকাতর-র্র্সরকাতর সহর্যাতগিা আইন ২০১৫-এর মাধ্র্ম সরকাতর-র্র্সরকাতর সহর্যাতগিা প্রকর্ল্পর জন্ ভূতম অতধগ্রহর্র্র প্রতক্রো 

সহজির হর্ের্ে। এই ধরর্নর প্রকর্ল্প সহ-অথবােন ত্বরাতিি করার ের্ক্ষ্্ সরকার র্াংোর্দশ ইনফ্রাস্ট্র্াকোর ফাইন্াতিং ফ্াতসতেতি নামক একতি সরকাতর িহতর্ে গঠন 

কর্রর্ে।  

2 0
৩০ জুন ২০১৬ িাতরর্ে এতিতর্ একতি মহাসড়ক প্রকর্ল্পর জন্ থেনর্দন পরামশব থসর্া তর্ষেক আর্দশপত্র স্বাক্ষ্র কর্র। 

2 1
এতিতর্ ২০০৬, থসর্কন্ড গভনব্াি অ্ান্ড এতন্টকরাপশান অ্াকশন প্ল্ান, ম্াতনো। 

2 2
এতিতর্ ২০০৭, থোন অ্ান্ড থিকতনকাে অ্াতসস্ট্াি িু তদ তপপেস তরপার্তেক অফ র্াংোর্দশ ফর তদ গুি গভনব্াি থপ্রাগ্রাম, ম্াতনো। 

2 3
র্াংোর্দশ সরকার, ক্াতর্র্নি তিতভশন, ২০১২, ন্াশনাে ইতন্টতগ্রতি স্ট্র্্ার্িতজ: থস্টি ইিতিতিউশি অ্ান্ড অগবানাইর্জশি, কতমির্মন্ট ফর থগার্র্ল্ন থর্ঙ্গে, ঢাকা। এতিতর্’র 

সহােিাে সুশাসন কাযবক্রর্মর আওিাে জািীে শুদ্ধাোর কমবর্কৌশে প্রর্েন এর্ং দুনবীতি দমন কতমশন গঠন।  

2 4
র্াংোর্দশ সরকার্রর সুপাতরশক্রর্ম উত্থাতপি জন-প্রশাসন সংস্কার কতমশন প্রতির্র্দন, ২০০০, ঢাকা। 



 

 

 

থক্ষ্ত্রগুর্োর্ি নারীর অংশগ্রহর্ র্ৃতদ্ধ করর্িও এতিতর্ কাজ করর্র্। একই সার্থ কমবদক্ষ্িা উন্নের্নর জন্ নারীর্দরর্ক কাতরগতর ও কমবমেুী 

তশক্ষ্া এর্ং কমবসংস্থ্ার্নর জন্ প্রতশক্ষ্র্র্ সহােিা থদো হর্র্। নগর এোকাে প্রাথতমক স্বাস্থ্্র্সর্ার জন্ও সহােিা প্রদান করা হর্র্ যার েক্ষ্্ 

হর্ো মািৃত্বজতনি মিৃু্র অনপুাি এর্ং তশশু মিৃু্র হার কতমর্ে আনা। নগর শাসন র্্র্স্থ্া, অর্কাঠার্মা উন্নেন উর্দ্াগ, দুর্যবাগ ঝুুঁতক 

র্্র্স্থ্াপনাে তর্তনর্োগ, সড়ক অর্কাঠার্মা উন্নেন, পাতন সরর্রাহ র্্র্স্থ্া উন্নেন এর্ং জ্বাোনী োি উন্নেন তর্ষর্ে এতিতর্’র সহােিাপষু্ট 

প্রকল্পগুর্োর্ি এতিতর্ নারী-পরুুষ সমিা তনতিি করর্র্। আঞ্চতেক পযবার্ে ভারসাম্পরূ্ব প্রর্ৃতদ্ধ থকন্দ্র উন্নের্ন সহােিার অংশ তহসার্র্ নারী 

উর্দ্াক্তর্দর সক্ষ্মিা র্াড়ার্নার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ িথ্প্রযুতক্তর র্্র্হার এর্ং র্্র্সাতেক সম্ভার্না তর্কার্শ িথ্ প্রাতপ্তর সরু্যাগ র্ৃতদ্ধর ের্ক্ষ্্ 

প্রতশক্ষ্র্র্র র্্র্স্থ্া করর্র্। িাোড়া নারীর্দর মাতেকানা ও র্্র্স্থ্াপনাে পতরোতেি অতি ক্ষ্দু্র্ ও ক্ষ্ুদ্র্ র্্র্সাে উর্দ্ার্গ সহােিার মাধ্র্ম নারী 

উর্দ্াক্তার্দর জন্ অথব সহােিার সরু্যাগ ও অথবননতিক ক্ষ্মিােন ত্বরাতিি করর্ি সমতিি প্রর্েষ্টা থনো হর্র্। জািীে, উপ-আঞ্চতেক ও 

আন্তজবাতিক পযবার্ে এতিতর্’র কাযবতনর্বাহী ও র্াস্তর্ােনকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর অংশগ্রহর্র্ পারস্পতরক দক্ষ্িা উন্নেন তর্ষেক কমবশাো ও 

সর্ম্মেনগুর্োর জন্ এতিতর্ নারী-পরুুষ সমিা তর্ষেক থকস স্টাতি ও সর্েিনিা উপকরর্ বিতর করর্র্ এর্ং এসর্ োর্ি নারী-পরুুষ সমিা 

তর্ষেক উন্নি েচ্চবা ও েব্ধ জ্ঞান সতন্নর্র্শ ও প্রোর্র কাজ কর্র যার্র্। 

 

ঙ। জ্ঞোনগভগি   ো থক্রযম সহোয়তোর অগ্রোগধ োরসমহূ: 

 

৩৮। র্াংোর্দর্শর র্তধবষ্ণু অথবনীতির র্হুতর্ধ উন্নেন ে্ার্ের্ঞ্জর থপ্রতক্ষ্র্ি, সরকার এতিতর্’র িরফ থথর্ক অথব সহােিার সার্থ জ্ঞান ও 

দক্ষ্িামেূক সহােিার সতন্নর্র্শ প্রি্াশা কর্র। উন্নেন প্রকর্ল্পর নকশা প্রর্েন, পতরোেনা ও র্াস্তর্াের্ন এতিতর্’র ৪০ র্ের্রর সহর্যাতগিার 

অতভজ্ঞিা এ তর্ষেক জ্ঞার্নর একতি গুরুত্বপূর্ব উৎস। এর মর্ধ্ রর্ের্ে ক্রে, তহসার্রক্ষ্র্, আতথবক র্্র্স্থ্াপনা, পতরর্র্শ ও সামাতজক সরুক্ষ্াকর্ে, 

নারী-পরুুষ সমিা তর্ষেক কমব-পতরকল্পনা, প্রকল্প ও েুতক্ত র্্র্স্থ্াপনা এর্ং োি-তভতিক সংস্কার ও উন্নেন ইি্াতদ তর্ষে। এতিতর্’র র্হু-

তর্স্তৃি পতরোেনা অতভজ্ঞিা ও জ্ঞার্নর সমির্ে একতি িথ্ভাোর বিতর করা হর্র্। র্াস্তর্ােনকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর জন্ সর্র্বািম পন্থা ও 

সংতেষ্ট নীতিমাো বিতরর্ি পথতনর্দবশনা থদোর পাশাপাতশ প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা থজারদারকরর্র্ সরাসতর সহােিাও েেমান 

থাকর্র্।  

 

৩৯। জািীে কাতি িাোগনতস্টক স্টাতি থথর্ক প্রাপ্ত ির্থ্র তভতির্ি এতিতর্ র্াংোর্দর্শর অথবনীতির পতরকাঠার্মাগি উন্নেন দ্রুিির করার 

ের্ক্ষ্্ অথবননতিক ও োি-তভতিক সমীক্ষ্া কাযবক্রম গ্রহর্ করর্র্। উদাহরর্স্বরূপ, ইর্কার্নাতমক কতরর্িার বিতর তর্ষেক তনতর্ড় তর্র্েষর্র্ 

সারার্দর্শ তশল্প ও অথবননতিক উন্নের্ন এই কতরর্িার্রর সম্ভার্্ ভূতমকা তনর্বে করা হর্র্ এর্ং আঞ্চতেক ও বর্তিক পযবার্ের পর্্ উৎপাদন ও 

সরর্রাহ র্্র্স্থ্ার অংশ তহসার্র্ র্াংোর্দর্শর অর্স্থ্ান তনতিি করর্ি তর্তভন্ন পন্থা অর্িষর্ করা হর্র্। এতিতর্’র আর্রা পতরকল্পনা রর্ের্ে 

থপৌরসভা পযবার্ে প্রদি থসর্ার মান উন্নেন এর্ং জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে নগর পতরকল্পনা তর্ষর্ে জ্ঞান অনসুন্ধার্নর। এ তর্ষর্ে তর্তভন্ন 

কমবকার্ের মর্ধ্ রর্ের্ে সড়ক ও থরেপথ থযাগার্যাগ মহাপতরকল্পনা হােনাগাদ করা, পতরর্র্শর্ান্ধর্ পতরর্হন উৎসাতহি করর্ি জািীে পযবার্ে 

থরর্ের জন্ যর্থাপযুক্ত সমাধান পতরকল্পনা প্রর্েন, কমবদক্ষ্িার ঘািতি তর্র্েষর্ এর্ং শ্রমর্াজার্রর গতিপ্রকৃতি তর্ষর্ে িথ্ানুসন্ধান। িাোড়া, 

জ্বাোনী তনরাপিা তর্ষেক একতি েেমান গর্র্ষর্া জ্বাোনী উৎস অর্িষর্ ও র্্র্হার সতুনতদবষ্ট করর্ি সহােক হর্র্। জ্ঞান উন্নেন উপকরর্ বিরী 

ও থসর্া উন্নের্ন থদর্শর জ্ঞানীসমাজ ও তেন্তাতর্দর্দর সার্থ সমির্ের মাধ্র্ম এতিতর্ থদশীে অতভজ্ঞিার সর্র্বািম র্্র্হার তনতিি করর্র্। 

 

৪০। প্াতরর্স অনতুষ্ঠি কনফার্রি অর্ তদ পাতিবজ িু তদ ইউনাইর্িি থনশনস থফ্রমওোকব কনর্ভনশন অন ক্লাইর্মি থেঞ্জ-এর ২১িম 

সভাে গহৃীি প্রতিশ্রুতি অনেুােী জািীেভার্র্ তনধবাতরি সম্ভার্্ অর্দান র্াস্তর্াের্ন এতিতর্ সহােিা করর্র্। িাোড়া, থিকসই পতরর্র্শ উন্নেন, 

প্রাকৃতিক সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা এর্ং পাতন, জ্বাোনী ও পতরর্র্র্শর আন্তঃসম্পকব তর্ষর্ে জ্ঞার্নর অভার্ থমাকার্র্োর ের্ক্ষ্্ এতিতর্ জািীে পযবার্ে 

জের্াে ুপতরর্িবর্নর ঝুুঁতক ও নাজকুিা পতরমার্পর জন্ একতি সমীক্ষ্া পতরোেনা করর্র্। থসই সার্থ পতরর্র্শ ও জের্ােু পতরর্িবন সংক্রান্ত 

নানা তর্ষর্ে সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর জন্ এতিতর্ প্রতশক্ষ্র্ প্রদান অর্্াহি রাের্র্। 

 

(১) ক ৌশলপত্র বোস্তবোয়ন  

 । অনগুমত অর্থ-বরোদ্দ  

 

৪১। সপ্তম পঞ্চ-বোগষথ  পগর েনোর আওতোয় কবসর োরী েোযত গবগনযয়োি বৃগদ্ধ এবাং অভ্ন্তরীণ সম্পে সাংগ্রহ  ো থক্রম িগতশীল  রোর 

লযে্ সর োযরর ক  পগর েনো রযয়যছ তো সযেও অনমুোন  রো  োয়, সর োরী গবগনযয়োি চোগহেো বৃগদ্ধর  োরযণ ২০১৬-২০২০ সোযল ববযেগশ  

ঋযণর প্রযয়োিন ২০১১-২০১৫ সোযলর অনগুমত পগরমোণয  ছোগড়যয়  োযব। সর োর প্রত্োশো  যর, এই বোড়গত প্রযয়োিন অন ুোয়ী এগিগব তোযের 

সহোয়তোর পগরমোণ বোড়োযব। ২০১৬-২০২০ সোযলর িন্ এগিগব কবসর োরী েোযত অর্থোয়ন’সহ সহি শযতথর সোধোরণ মলূধন তহগবল এবাং 

গনয়গমত শযতথর সোধোরণ মলূধন তহগবল কর্য  ৮ গবগলয়ন িলোযরর ঋণ সহোয়তো প্রস্তোব  রযছ। প্রস্তোগবত সহোয়তো অনগুমত অর্থ-বরোযদ্দর কচযয় 

কবশী হওয়োর  োরযণ,
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 আঞ্চগল  সহয োগিতো ও সাংয োযির িন্ বরোদ্দ সহি শযতথর ঋণ এবাং সোধোরণ মলূধন তহগবল কর্য  আঞ্চগল  

সহয োগিতো ও সাংয োযির িন্ আলোেো  যর রোেো গনয়গমত শযতথর ঋযণর মোধ্যম অগতগরক্ত অর্থ সাংস্থোন ত্বরোগন্বত  রোর উযে্োি কনয়ো হযব। 

উন্নয়ন সহয োিীযেরয  সহ-অর্থোয়যন উৎসোগহত  রযত এগিগব  োি  যর  োযব  োযত আগর্থ  সাংস্থোযনর পোশোপোগশ জ্ঞোযনর সযবথোিম ব্বহোর
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 ২০১৬-২০২০ সোযল সর োরী েোযত গবগনযয়োযির িন্ অনুগমত অর্থ-বরোযদ্দর সীমো ধরো হযয়যছ কমোট ৬ গবগলয়ন িলোর। এর মযধ্ রযয়যছ সোধোরণ মূলধন তহগবল  

কর্য  সহি শযতথ ২.৪ গবগলয়ন িলোর ঋণ এবাং সোধোরণ মূলধন তহগবল কর্য  গনয়গমত শযতথর ৩.৬ গবগলয়ন িলোর ঋণ। 



 

 গনগিত  রো সম্ভব হয়। এছোড়োও এগিগব বোাংলোযেযশ গবযশষ অগ্রোগধ োর েোতগুযলোযত ব্বসোগয়  পগরযবযশর উন্নগত এবাং বোগণগি্ ভোযব 

কট সই কলনযেন সোযপযে গচগিত হওয়ো কবসর োরী েোযতর  ো থক্রযম সহোয়তো গেযয়  োযব।
2 6

 

 

৪২। কাতরগতর সহােিার জন্ র্রাদ্দ অথব সিকবিার সার্থ র্্র্হৃি হর্র্। এই সহােিা মেূি প্রকল্প ও কাযবক্রম উন্নেন ও প্রস্তুতি, 

র্াস্তর্ােন সহর্যাতগিা প্রদান এর্ং জ্ঞানমূেক উপকরর্ ও থসর্া বিরীর জন্ র্্র্হার করা হর্র্। ২০১৬ সার্ে এতিতর্’র অথবাের্ন পতরোতেি 

কাতরগতর সহােিা প্রকল্পসমূর্হর থমাি অনদুার্নর পতরমার্ তের্ো ৪.৩ তমতেেন িোর। কাযবক্রম সম্প্রসারর্র্র জন্ ২০১৭-২০২০ সার্ে 

কাতরগতর সহােিার আওিাে প্রতি র্ের আর্রা থর্শী অথব থযাগান আর্শ্ক হর্র্ র্র্ে ধারর্া করা হর্চ্ছ। িাোড়া, কাতরগতর সহােিা অনদুার্নর 

আওিার র্াইর্রর ঋর্ কাযবক্রর্মর আওিাে কাতরগতর সহােিা ঋর্ ও প্রকল্প নকশা প্রর্ের্নর জন্ অগ্রীম ঋর্ কমবকাে র্ৃতদ্ধ করা হর্র্। 

 

৪৩। র্িবমান র্্ে-ভাগাভাতগর অনপুাি অপতরর্তিবি থাকর্র্, থযোর্ন সরকারী োর্ির প্রতিতি প্রকল্প অথবাের্ন থমাি প্রকল্প র্্র্ের ৯৯% 

পযবন্ত এতিতর্ র্হন করর্ি পারর্র্। র্াংোর্দর্শর অথবনীতির আকার অর্্াহিভার্র্ র্ৃতদ্ধর সার্থ সার্থ সরকারী তর্তনর্োর্গর জন্ অথবােন োতহদাও 

র্ৃতদ্ধ থপর্ের্ে। র্িবমান র্্ে-ভাগাভাতগর অনপুাি প্রকল্প অথবাের্নর সরকারী অংর্শর উপর োপ কমার্র্ এর্ং কমবর্কৌশে র্াস্তর্াের্ন সহােক 

হর্র্।  

 

ে। বোস্তবোয়ন অগ্রোগধ োরসমহূ 

 

৪৪। কিোরোযলো প্র ে-প্রস্তুগত শতথোবলী: প্রকর্ল্পর প্রারতম্ভক তর্েম্ব দূরীকরর্ সমোনুর্িবী প্রকল্প র্াস্তর্াের্নর থক্ষ্র্ত্র একতি গুরুত্বপূর্ব 

অগ্রাতধকার। এতিতর্’র অথবাের্নর জন্ সরকারী অনরু্মাদন প্রাতপ্তর শিবার্েী আরও কর্ঠার করা হর্র্, যার্ি এই অনরু্মাদন এতিতর্’র সার্থ ঋর্ 

তর্ষর্ে আর্োেনার আর্গই সম্পন্ন করা হে। এর ফর্ে আগাম তভতির্ি প্রকল্প কাযবােে স্থ্াপন, ভূতম অতধগ্রহর্, পনুর্বাসন ও ক্রে প্রতক্রো 

ত্বরাতিি হর্র্। এর্ক্ষ্র্ত্র এতিতর্ ও সরকার প্রকল্প প্রস্তুতি অনযুােী প্রতক্রোকরর্ পন্থা অনসুরর্ করর্ে। ঋর্ কাযবক্রর্ম অন্তভুবক্ত সকে প্রকর্ল্পর 

প্রস্তুতি তর্ষর্ে তত্র-পাতক্ষ্ক পযবার্োেনা অর্্াহি থাকর্র্ এর্ং এই পযবার্োেনার র্্াতপ্ত ১ থথর্ক ৩ র্ের পযবন্ত তর্স্তিৃ থাকর্র্। 

 

প্রকল্প-প্রস্তুতির কিোরোযলো শতথোবলী পগরপোলযন সহোয়তোর জন্ এতিতর্ কাতরগতর সহােিা ঋর্ ও প্রকল্প নকশা প্রর্ের্নর জন্ অতগ্রম ঋর্ 

প্রদার্নর তর্ষেগুতের্ক মেূধারাে তনর্ে আসর্র্। িাোড়া, এতিতর্ তনর্বাহী প্রতিষ্ঠানসমহূ কিৃবক পরর্িবী প্রকল্প বিরীর কাজ ত্বরাতিি করর্র্ এর্ং 

ঋর্ প্রতক্রোকরর্র্র জন্ প্রস্তুতি পযবার্ে অর্পক্ষ্মান প্রকর্ল্পর সংে্া র্ৃতদ্ধ করর্র্। 

 

৪৫। ক্রয় সাংক্রোন্ত ঝুুঁগ সমহূ: কেযশর ক্রে তর্ষেক আইনগি ও তর্তধ-তর্ধার্নর পতরকাঠার্মা থর্শ মজর্ুি তহসার্র্ই তর্র্র্তেি। িথাতপ ক্রে 

ঝুুঁতক জািীে পযবার্ে ‘মধ্ম’ এর্ং োি পযবার্ে ‘মধ্ম থথর্ক উচ্চ’ অর্স্থ্ার্ন রর্ের্ে।
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 মেূি র্াস্তর্ােন সক্ষ্মিার ঘািতির কারর্র্ই ক্রে 

প্রতক্রো র্াস্তর্াের্নর থক্ষ্র্ত্র এই ঝুুঁতক রর্ে থগর্ে। এই থপ্রতক্ষ্র্ি প্রকল্প র্াস্তর্াের্নর কিৃবত্ব এর্ং দাের্দ্ধিা মাঠপযবার্ের উপর ন্স্ত করার ফর্ে 

উন্নি ক্রে প্রতক্রো অনসুরর্র্ এতিতর্’র সার্থ প্রকল্প র্াস্তর্ােন কিৃবপর্ক্ষ্র পারস্পতরক সংর্যাগ থজারদার হর্ের্ে। ক্রে কমবকার্ে কাযবকাতরিা 

ও স্বচ্ছিা র্ৃতদ্ধর জন্ সরকার্রর অনোইন ক্রে পদ্ধতির র্্র্হার সম্প্রসারর্, সংস্থ্াগুর্োর তনকি অতধক কিৃবত্ব অপবর্, দরপত্র মেু্ােন কতমতির 

সদস্র্দর সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ এর্ং আরও ঘন ঘন ক্রে নীতরক্ষ্া পতরোেনা আর্শ্ক। উন্নেন অংশীদারর্দর সহােিাে এই সমস্াগুতে সমাধার্নর 

জন্ সরকার্রর প্রর্েষ্টা অর্্াহি রর্ের্ে। িাোড়া এতিতর্’র প্রতমি দরপত্র দতেোতদর্ি শ্রম মানদে (র্েপরূ্বক শ্রম এর্ং তশশুশ্রম মানদে’সহ) 

পতরপাের্নর তর্ধান অন্তভুবক্ত করা হর্ের্ে। 

 

৪৬। কেশীয় পদ্ধগত অনসুরণ: র্ার্জি বিতর ও র্াতহ্ক তনরীক্ষ্ার থক্ষ্র্ত্র এতিতর্ পরূ্বাঙ্গভার্র্, এর্ং ক্রে, তহসার্রক্ষ্র্ ও সরকারী থকাষাগার 

সংতেষ্ট থক্ষ্র্ত্র আংতশকভার্র্ কেশীয় পদ্ধগত অনসুরণ করর্ে। স্থ্ানীে পযবার্ে ক্রর্ের থক্ষ্র্ত্র এতিতর্ সরকারী ক্রে আইন এর্ং সরকারী ক্রে 

নীতিমাো র্্র্হার কর্র থার্ক। তকেু থক্ষ্র্ত্র এর র্্তিক্রম রর্ের্ে, থযমন েিাতর পদ্ধতি। োি-তভতিক কাযবক্রর্ম, তর্র্শষি, তশক্ষ্াোর্ির 

তহসার্রক্ষ্র্ ও সরকারী থকাষাগার সংতেষ্ট থক্ষ্র্ত্র এতিতর্ থদশীে পদ্ধতি অনসুরর্ শুরু করর্ে। তহসার্রক্ষ্র্র্র জন্ সরকার্রর ‘প্রকল্প তহসার্রক্ষ্র্ 

তনর্দবতশকা’ অনসুরর্ করা হে। এতিতর্’সহ তর্তভন্ন উন্নেন সহর্যাগী সংস্থ্াসমূহ সরকার্রর সমতিি র্ার্জি ও তহসার্রক্ষ্র্ র্্র্স্থ্া অনসুরর্ করর্ে, 

থযোর্ন সংতেষ্ট প্রতির্র্দন থপর্শর আর্শ্কিা রর্ের্ে। এতিতর্’সহ তর্তভন্ন উন্নেন সহর্যাগী সংস্থ্াসমূহ থদশীে পদ্ধতির র্্র্হার র্ৃতদ্ধর্ি 

সরকার্রর উর্দ্াগগুর্োর্ি সহর্যাতগিা করর্ে।  

 

৪৭। আবোগস  গমশযনর েমতোয়ন: র্াংোর্দশ আর্াতসক তমশন ২০১৪ সাে থথর্ক র্াংোর্দর্শর সকে প্রকর্ল্পর র্াস্তর্ােন কাযবক্রম 

পতরর্ীক্ষ্র্র্র দাতেত্ব গ্রহর্ কর্রর্ে। এতিতর্ সদর দপ্তর তকংর্া র্াংোর্দশ আর্াতসক তমশন থযোন থথর্কই প্রকর্ল্পর দের্নিা কিৃবক প্রকল্প 

পতরোতেি থহাক না থকন, এই পতরর্ীক্ষ্র্ সকে থক্ষ্র্ত্র সমভার্র্ প্রর্যাজ্। এই প্রতক্রো েেমান থাকর্র্ এর্ং ক্রমাির্ে এ তর্ষর্ে আর্াতসক 

তমশন কমবকিবার্দর দাতেত্ব র্ৃতদ্ধ করা হর্র্।  
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 ৩১ গিযসম্বর ২০১৫-এর গহসোব অন ুোয়ী এগিগব ১২গট প্র ে কলনযেন অনুযমোেন  যরযছ  োর কমোট পগরমোণ ৪০২ গমগলয়ন িলোর অর্বো কলনযেন প্রগত িযড় 

৩৩ গমগলয়ন িলোর। 
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 আন্তিথোগত  প্রগতয োগিতোপূণথ েরপযত্রর কেযত্র বতথমোযন িোতীয় ও েোতওয়োগর ক্রযয়র িন্ প্রয োি্ সীমো অপগরবগতথত র্ো যব, থযোর্ন প্রগতয োগিতোপূণথ িোতীয় 

ক্রযয়র েরপযত্রর প্রয োি্ সীমো  োযির কেযত্র অনূ্ন ১৫ গমগলয়ন িলোর ও পযণ্র কেযত্র ২ গমগলয়ন িলোযর গনধথোগরত হযয়যছ। 



 

 

 

ি। উন্নয়ন ফলোফল পগরবীেণ 

 

৪৮। সহর্যাতগিা থকৌশেপর্ত্রর ফোফে পতরকাঠার্মাতি, অগ্রাতধকারপ্রদি তর্ষেসমূহ সংতেষ্ট থকৌশেগি ফোফে ও এই তর্ষেসমূর্হর 

আন্তঃসম্পর্কবর উপর আর্োকপাি কর্র। র্াংোর্দশ সরকার্রর সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার উন্নেন ফোফে পতরকাঠার্মার সার্থও এর 

তনতর্ড় সমিে ও সামঞ্জস্ রর্ের্ে। সরকার, উন্নেন সহর্যাগী সংস্থ্াসমূহ এর্ং র্ৃহৎ পতরসর্রর অংশীদারর্দর সতম্মতেি প্রর্েষ্টার ফোফেও 

এোর্ন অন্তভুবক্ত হর্ের্ে।  

 

৪৯।  সরকার, উন্নেন সহর্যাগী এর্ং অংশীদারর্দর সার্থ থযৌথভার্র্ উন্নেন ফোফে পতরর্ীক্ষ্র্ করা হর্র্। প্রতি র্ৎসর্রর উন্নেন সহােিা 

কাযবক্রম তমশন েোকার্ে এতিতর্ এই ফোফে পযবার্োেনা করর্র্ এর্ং ফোফে পতরকাঠার্মার প্রর্োজনীে পতরমাজবন করর্র্। র্াংোর্দর্শর 

জন্ সহােিা কাযবক্রম বিরীর্ি এই পতরর্িবন প্রতিফতেি হর্র্ এর্ং সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র এর্ং প্রকৃি কাযবক্রম পতরোেনার মর্ধ্ সংর্যাগ 

তনতিি হর্র্। 

 

৫০। জািীে পযবার্ে উন্নেন ফোফে অজবর্ন অতিতরক্ত সমে আর্শ্ক হর্ে পতরর্ীক্ষ্র্র্র সমেসীমা সহর্যাতগিা থকৌশেপর্ত্রর সমেসীমা 

থথর্ক দীঘবাতেি করা হর্র্। নারী-পরুুষ সমিা তনতিিকরর্ তর্ষর্ে কমব পতরকল্পনা র্াস্তর্াের্নর অগ্রগতি পযবর্র্ক্ষ্র্ ও অতজবি ফোফেও এতিতর্ 

পতরমাপ করর্র্ এর্ং প্রকল্প পতরকল্পনার্ক আর্রা উন্নি করার ের্ক্ষ্্ ফোফর্ের তর্তভন্ন প্রভার্কসমূহ তেতিি করর্র্। আন্তঃোি সংতেষ্ট এই 

পন্থা নারী-পরুুষ সমিা তর্ধান এর্ং প্রকল্প ফোফে উভে থক্ষ্র্ত্র সতুনতদবষ্ট উন্নেন প্রভার্ অজবর্ন এর্ং সর্র্বাপতর, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুর্োর জন্ 

নারী-পরুুষ বর্ষম্ তনরসর্ন সহােক হর্র্। 

 

ঘ। ঝুুঁগ সমহূ 

 

৫১। সর োরী অর্থ ব্বস্থোপনোর ঝুুঁগ সমহূ: সরকারী অথব র্্র্স্থ্াপনা উন্নের্নর জন্ যথাসমর্ে র্াৎসতরক তহসার্র্র েতিোন বিতর ও 

আন্তজবাতিক মানদর্ের সার্থ এর সঙ্গতিসাধন, অভ্ন্তরীর্ নীতরক্ষ্া থজারদারকরর্ এর্ং র্্ে কাযবক্রম র্াস্তর্াের্নর গুর্গি মান নীতরক্ষ্ার জন্ 

দক্ষ্ র্্তক্তর্গব তনর্োগ আর্শ্ক। এর্ক্ষ্র্ত্র এতিতর্’র কাযবক্রর্মর মর্ধ্ রর্ের্ে, (১) অথবননতিক র্্র্স্থ্াপনা কমব পতরকল্পনা, অতনেম তনর্রাধমেূক 

পযবার্োেনা ও কাতরগতর সহােিা এর্ং উন্নেন ফোফে-তভতিক কাযবক্রম পতরোেনার মাধ্র্ম, তর্র্শষি, তশক্ষ্া ও থরেপথ োর্ির 

প্রকল্পগুর্োর্ি, থদশীে পদ্ধতির র্্র্হার র্াড়ার্না এর্ং সরকার পর্ক্ষ্র সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর্ি সহােিা থদো; (২) নীতিমাো তভতিক ঋর্ প্রদার্নর 

(র্যমন, সশুাসন কাযবক্রর্ম) মাধ্র্ম সুশাসন সংতেষ্ট সংস্কার র্াস্তর্াের্নর ের্ক্ষ্্ সহােিা অর্্াহি রাো; এর্ং (৩) আইন প্রর্োগ এর্ং গহৃীি 

সংস্কার র্াস্তর্াের্ন অগ্রগতির জন্ তর্তভন্ন উন্নেন সহর্যাগী প্রতিষ্ঠার্নর সার্থ সমির্ের মাধ্র্ম নীতি-প্রর্র্িা ও মেূ অংশীদারর্দর সার্থ কাজ 

করা। 

 

৫২। বোস্তবোয়ন সেমতো: তর্তভন্ন উন্নেন প্রকর্ল্পর র্হুমেুী কমব সম্পাদর্ন প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিার ঘািতি এতিতর্ ও অন্ান্ উন্নেন 

সহর্যাগীর্দর জন্ একতি তর্র্র্ে্ তর্ষে তহসার্র্ তেতিি। প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর্ি সরকার ও উন্নেন সহর্যাগীর্দর সমতিি প্রর্েষ্টা অর্্াহি 

থাকা সর্েও এ তর্ষর্ে অগ্রগতি ধীরগতি সম্পন্ন হর্র্ র্র্ে অনতুমি হর্চ্ছ। সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার আওিাে উচ্চির তর্তনর্োগ োতহদা 

থমিার্ি কাযবক্রম সম্প্রসারর্র্র প্রর্োজনীেিা সরকার্রর র্াস্তর্ােন সক্ষ্মিার উপর অতিতরক্ত োপ সতৃষ্ট করর্র্। র্ৃহৎ তর্তনর্োর্গর প্রতি প্রাধান্ 

থদো এর্ং প্রকর্ল্পর সংে্া সীতমি রাোর মাধ্র্ম এই ঝুুঁতক থমাকার্র্ো করা হর্র্। প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন সরাসতর সমৃ্পক্ত হওো, োকুরীকােীন 

প্রতশক্ষ্র্ প্রদান এর্ং উন্নেন ফোফে ও প্রভার্র্র সরাসতর িদারতকর মাধ্র্ম এতিতর্ প্রকল্পতভতিক সহােিা অর্্াহি রাের্র্। প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষ্মিার যথাযথ পতরমাপ সার্পর্ক্ষ্ এতিতর্ যথাযথ সিকবিা গ্রহর্পূর্বক উন্নেন ফোফে-তভতিক ঋর্ প্রদান পন্থা অর্েম্বন এর্ং থদশীে 

পদ্ধতির র্্র্হার করর্র্। প্রতশক্ষ্র্ ইিতিতিউিগুর্োর্ক সমৃ্পক্ত কর্র র্া নিুন ইিতিতিউি প্রতিষ্ঠার মাধ্র্ম র্্তক্ত পযবার্ের সক্ষ্মিার্ক 

প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিাে উন্নীি করার ের্ক্ষ্্ অন্ান্ উন্নেন সহর্যাগীর্দর সার্থ এতিতর্ দীঘবর্মোর্দ কাজ করর্র্।  

 

৫৩। রোিননগত  ও গনরোপিো গবষয়  অগনিয়তো: তনর্জর্দর কমবকােগুর্োর্ক অন্তভুবতক্তমূেক সতুর্ধা সম্বতেি সরকারী োর্ির থসর্া 

প্রদার্নর জন্ তনর্োতজি করার মাধ্র্ম এতিতর্ রাজননতিক পতরতস্থ্তির থনতির্ােক প্রভার্ প্রশমন কর্র থার্ক। প্রকর্ল্পর স্বত্বাতধকারী ও 

অংশীদারর্দর মর্ধ্ স্বত্বাতধকার, অঙ্গীকার এর্ং গ্রহর্র্যাগ্িা তনতিি করার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ িার্দর সার্থ র্্াপক আোপ-আর্োেনা কর্র থার্ক। 

এতিতর্ কিৃবক তর্তনর্োগ তর্র্র্েনার আর্গ থথর্কই তর্র্শষি ভূতম অতধগ্রহর্ ও ক্রের্ক্ষ্র্ত্র প্রারতম্ভক কমবকাে এতগর্ে রাোর ের্ক্ষ্্ এতিতর্ সরকার্রর 

সার্থ কাজ করর্ে। কমবর্কৌশে ২০২০-এর মধ্র্িবী পযবার্োেনা কমবপতরকল্পনার
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 সপুাতরশ অনসুার্র প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন দাের্দ্ধিার তর্ষেতি 

মাঠ পযবার্ে তনর্ে যাওো হর্ের্ে। এর ফর্ে, এতিতর্ সকে অংশীদার্রর সার্থ তনতর্ড় থযাগার্যাগ রাের্ি পার্র এর্ং প্রকর্ল্পর স্বত্বাতধকারী, 

অংশীদার এর্ং সাধারর্ জনগর্র্র সমির্ে প্রকল্প র্াস্তর্াের্নর জন্ সকর্ের কার্ে গ্রহর্র্যাগ্ একতি থক্ষ্ত্র বিতর করর্ি পার্র। অনতভর্প্রি 

তনরাপিা পতরতস্থ্তির কাযবকর থমাকার্র্ো, কমবীর্দর তনরাপিা ও সরুক্ষ্া তনতিি করা এর্ং জরুরী অর্স্থ্ার মর্ধ্ এতিতর্’র কমবকাে র্্র্স্থ্াপনা 

ও সমির্ে আর্াতসক তমশর্নর অতধক ক্ষ্মিা তনতিি করার ের্ক্ষ্্ প্রশাসতনক থসর্া দপ্তর্রর সহােিাে যথাযথ র্্র্স্থ্া থনো হর্র্। 
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 এতিতর্, ২০১৪। তমিিামব তরতভউ অফ স্ট্র্্ার্িতজ ২০২০: অ্াকশন প্ল্ান। ম্াতনো কমবর্কৌশে ২০২০-এর মধ্র্িবী পযবার্োেনা: কমব পতরকল্পনা। 



সহয োগিতো ক ৌশলপযত্রর উন্নয়ন ফলোফল পগর োঠোযমো 
 

থদশীে পযবার্ে উন্নেন প্রভার্ পতরমার্পর সেূকসমহূ (সহর্যাতগিা থকৌশেপর্ত্রর সার্থ সমতিি) 

১। অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধর হার ২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ ৬.৬% থথর্ক পযবােক্রর্ম ৮%-এ উন্নীি করা। 

২। ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ দাতরর্দ্র্্র হার ১৮.৬%-এ নাতমর্ে আনা (২০১৫ অথবর্ের্রর ২৪.৮% থথর্ক) এর্ং অতিদাতরর্দ্র্্র হার ৮.৯%-এ নাতমর্ে আনা (২০১৫ 

অথবর্ের্রর ১২.৯% থথর্ক)
ক
 

৩। ২০১০ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ আনুষ্ঠাতনক কমবসংস্থ্ার্নর হার থমাি কমবসংস্থ্ার্নর ১২.৫% থথর্ক ১৫% থি উন্নীি করা। 

সহয োগিতো 

ক ৌশলপযত্রর লে্ 

ও সাংগিষ্ট উন্নয়ন 

প্রভোবসমহূ 

গসগপএস-এর 

অগ্রোগধ োর 

কেত্রসমহূ 

প্রধোন উন্নয়ন 

ফলোফলসমহূ ক েোযন 

এগিগব অবেোন রোযে 

উন্নয়ন ফলোফযলর সচূ সমহূ গসগপএস-এর িন্ 

গবগনযয়োিসমহূ 

অথবননতিক 

র্হুমুেীকরর্  

অর্কাঠার্মাগি 

সীমার্দ্ধিা হ্রাস  

 

মানর্সম্পদ উন্নেন 

 

ইর্কার্নাতমক 

কতরর্িার উন্নেন 

উৎসাতহি করা 

 

গ্রামীর্ জীতর্কার 

উন্নেন  

 

জের্ােু পতরর্িবন ও 

দুর্যবাগ সহনশীে 

অর্কাঠার্মা ও থসর্া 

প্রদান  

 

থর্সরকারী োর্ির 

অতধক অংশগ্রহর্র্র 

উপর্যাগী পতরর্র্শ 

সৃতষ্ট 

 

প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা 

র্ৃতদ্ধর থক্ষ্র্ত্র 

প্রতির্ন্ধকিা তনরসন 

ও সুশাসন উন্নেন  

 

আঞ্চতেক 

সহর্যাতগিা ও 

সমিে থজারদার 

করা  

 

নারী-পুরুষ সমিা 

উৎসাতহি করা 

তর্দু্র্ির সহজেভ্িা, 

তনভবরর্যাগ্িা এর্ং 

সরর্রাহ প্রাপ্িা র্ৃতদ্ধ  

 

পতরর্হন অর্কাঠার্মা ও 

সংর্যার্গর কাযবকাতরিা 

র্ৃতদ্ধ  

 

 

পতরর্র্শগিভার্র্ 

থিকসই পতরর্হন র্্র্স্থ্া 

বিরী 

 

নগর অর্কাঠার্মা ও 

থসর্ার উন্নেন  

 

মানসম্পন্ন তশক্ষ্া, 

তশক্ষ্ার সরু্যাগ র্ৃতদ্ধ ও 

কমবসংস্থ্ার্নর জন্ 

কমবদক্ষ্িা র্ৃতদ্ধ  

 

তশক্ষ্া ও োকুতরর্ক্ষ্র্ত্র 

নারীর অংশগ্রহর্ র্ৃতদ্ধ  

 

স্বাস্থ্্র্সর্া সতুর্ধা 

উন্নেন  

 

আরও জনমুেী আতথবক 

োি 

 

থর্সরকারী তর্তনর্োগ 

র্ৃতদ্ধ  

 

সরকারী ক্রর্ের থক্ষ্র্ত্র 

স্বচ্ছিা র্ৃতদ্ধ  

 

পতরর্হন ও জ্বাোনী 

থক্ষ্র্ত্র আঞ্চতেক 

আন্তঃসংর্যাগ উন্নেন 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ তর্দু্ৎ র্্র্হারকারী পতরর্ার্রর সংে্া ৭২% 

থথর্ক ৯৬%-এ উন্নীি 

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ মাথাতপেু তর্দু্ৎ উৎপাদন ৩৭১ তকর্োওোি 

ঘন্টা থথর্ক ৫১৪ তকর্োওোি ঘন্টাে উন্নীি 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ থরে র্্র্হারকারীর হার ৮.১৩ তর্তেেন যাত্রী-

তকর্োতমমিার (তকতম) থথর্ক ১০ তর্তেেন যাত্রী-তকতম-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ থরর্ে মাোমাে পতরর্হন ৬৭৭ তমতেেন িন-

তকতম থথর্ক ৮৫১ তমতেেন িন-তকতম-এ উন্নীি  

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ সড়ক ও জনপথ তর্ভার্গর বিতর মহাসড়র্ক 

থমািরযার্নর হার র্াতষবক তহসার্র্ গর্ড় প্রতিতদন ৪,১৫০তি থথর্ক ৫,৭০০তির্ি উন্নীি 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ োত্র-তশক্ষ্ক আদশব অনুপাি ৪৬:১ অজবনকারী 

তর্দ্াের্ের হার ৬২% থথর্ক ৭৮%-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ কাতরগতর ও র্ৃতিমূেক তশক্ষ্া র্্র্স্থ্াে োত্র-

োত্রীর সংে্া ৬,৮৯,৬৬৩ জন থথর্ক ৯,৩৩,১৫০ জর্ন উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ মাধ্তমক স্তর্র থমর্ের্দর ভতিবর হার ৬৭.৭% 

থথর্ক ৮৪.৯% এর্ং থের্ের্দর ভতিবর হার ৫৭% থথর্ক ৭৩.৯%-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ পঞ্চম থশ্রর্ী সমাপনীর হার থমর্ের্দর ৮২% ও 

থের্ের্দর ৭৫% থথর্ক থের্ে ও থমর্ে উভর্ের থক্ষ্র্ত্র ৮৫%-এ উন্নীি 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ মাধ্তমক স্তর্র থমর্ের্দর ভতিবর হার ৬৮% 

থথর্ক ৮৫%-এ উন্নীি  

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ উচ্চতশক্ষ্াে নারী-পুরুর্ষর অনুপাি ০.৭ থথর্ক 

১-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ প্রথম থশ্রর্ীর সরকারী কমবকিবার্দর মর্ধ্ 

নারীর্দর হার ২১% থথর্ক ২৫% থি উন্নীি  

 

২০২০ সার্ের মর্ধ্ তনরাপদ পাতন সরর্রাহ সতুর্ধা ১০০% জনর্গাষ্ঠীর জন্ তনতিি 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ পেঃতনষ্কাশর্নর সুর্যাগপ্রাপ্ত নগরর্াসীর্দর হার 

৮০% থথর্ক ১০০%-এ উন্নীি 

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ প্রতি ১,০০,০০০ সফে তশশু জর্ে মািৃমৃিু্র 

হার ১৭৬ থথর্ক ১০৫-এ হ্রাস 

 

২০১৩ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ নগরাঞ্চর্ে র্ােুদূষর্র্ র্স্তুকর্ার গড় উপতস্থ্তি 

হ্রাস: (ক) গপএম১০-এর মোত্রো ১৩০.৯০ মাইর্ক্রাগ্রাম/ঘন তমিার থথর্ক ১০৫.০ 

মাইর্ক্রাগ্রাম/ঘন তমিার, এর্ং গপএম২.৫-এর মোত্রো ৭৮.০ মাইর্ক্রাগ্রাম/ঘন তমিার 

থথর্ক ৭৩.০ মাইর্ক্রাগ্রাম/ঘন তমিার-এ থনর্ম আসা 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ থমাি র্্াংক ঋর্র্ কু্ষ্দ্র্ ও মাঝাতর র্্র্সাে 

ঋর্র্র হার ২০.২% থথর্ক ২৫% থি উন্নীি 

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ থমাি থদশজ উৎপাদর্ন থর্সরকারী তর্তনর্োর্গর 

হার ২২.১% থথর্ক ২৬.৬%-এ উন্নীি 

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূর্হ অনোইন-তভতিক ক্রে 

পদ্ধতি র্্র্হার ০% থথর্ক ১০০%-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ জ্বাোনী র্াতর্জ্ সক্ষ্মিা ৫০০ থমগাওোি 

থথর্ক ১,১০০ থমগাওোর্ি উন্নীি  

 

চলমোন গবগনযয়োি 

 

সরকারী োর্ি 

েেমান ঋর্ (৩১ 

তির্সম্বর ২০১৫ 

পযবন্ত)  

সংে্া: ৬৩ 

থমাি ঋর্র্র 

পতরমার্ ৬.১ 

তর্তেেন িোর  

 

পগর গেত 

 মথ োে ও অবেোন 

 

সর োরী েোযত 

 

ঋর্ সহােিা 

(২০১৬-২০২০ 

সমর্ে তনেতমি 

শর্িবর সাধারর্ 

মূেধন িহতর্র্ে 

৩.৬ তর্তেেন 

িোর এর্ং এশীে 

উন্নেন 

িহতর্ে/সহজ 

শর্িবর সাধারর্ 

মূেধন িহতর্র্ে 

২.৪ তর্তেেন 

িোর 

 

 োগরিগর সহোয়তো  

 

ঋণ বগহভুথত 

(র্ের্র ৫ তমতেেন 

িোর র্া 

ির্িাতধক) 

পরিরিষ্ট-



২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ থমাি থদশজ উৎপাদর্ন আঞ্চতেক র্াতর্র্জ্র 

অংশ ৩.৬% থথর্ক ৫%-এ উন্নীি 

ভোরসোম্পূণথ 

আঞ্চগল  উন্নয়ন 

 কৃতষর্ক্ষ্র্ত্র 

উৎপাদনশীেিা, 

মজুরী ও কমবসংস্থ্ান 

র্ৃতদ্ধ  

 

র্ন্া তনেন্ত্রর্ ও নদী 

ভাঙ্গন প্রশমন 

র্্র্স্থ্াপনা উন্নেন  

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ কৃতষ োর্ির প্রর্ৃতদ্ধ (কৃতষ প্রর্ৃতদ্ধর মূে্ 

সংর্যাতজি) ৩.৩% থথর্ক ৩.৫% থি উন্নীি হওো 

 

২০১৫ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ সংরতক্ষ্ি জোভূতম ও প্রাকৃতিক অভোরর্র্্র 

হার ১.৭% থথর্ক ২.৩৫%-এ উন্নীি  

 

২০১৪ থথর্ক ২০২০ অথবর্ের্রর মর্ধ্ সুরতক্ষ্ি উপকূেীে এোকার হার ১.২% থথর্ক 

৫%-এ উন্নীি 

 

 

এগিগব = এশীয় উন্নয়ন ব্োাং , গসগপএস = সহয োগিতো ক ৌশলপত্র, গ গম = গ যলোগমটোর, গপএম২.৫ = পোগটথ ুযলট ম্োটোর২.৫ (২.৫ মোইক্রযনর  ম ব্োযসর বস্তু ণো), গপএম১০ = 

particulate matter 10 (১০ মোইক্রযনর  ম ব্োযসর বস্তু ণো) 

 
 েোগরযদ্র্র হোর গনরূগপত হযয়যছ মোর্োগপছ ুপ্রগতগেন ২,১২২ গ যলো ্োলগর েোে্গ্রহযণর গভগিযত এবাং অগত েোগরযদ্র্র হোর গনরূগপত হযয়যছ মোর্োগপছ ুপ্রগতগেন ১,৮০৫ গ যলো ্োলগর েোে্গ্রহযণর 

গভগিযত 

সূত্র: বোাংলোযেশ সর োর, পগর েনো  গমশন, পগর েনো মন্ত্রণোলয়, ২০১৫, সপ্তম পঞ্চ-বোগষথ  পগর েনো, অর্থবছর ২০১৬-২০২০: এগক্সলোযরগটাং কগ্রোর্, এম্পোওয়োগরাং গসগটযিনস, ঢো ো 

  

পরিরিষ্ট-



 

জ্ঞানতভতিক কাযবক্রম পতরকল্পনা 

 

(ক) ভতূমকা  

 

১। উন্নেনশীে সদস্ রাষ্ট্রগুর্োর্ক জ্ঞান-তভতিক সমাধান প্রদান এতিতর্’র সহােিার একতি অতর্র্চ্ছদ্ অংশ। সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র 

(তসতপএস), ২০১৬-২০২০-এর আওিাে এতিতর্’র কাযবক্রম র্াস্তর্াের্ন জ্ঞান-তভতিক সমাধান প্রদার্নর ভূতমকা গুরুত্বপূর্ব। র্াংোর্দশ জ্ঞান 

উন্নেন পতরকল্পনাে এই থকৌশেপর্ত্রর সমেসীমাে থদর্শর জ্ঞান তর্ষেক অগ্রাতধকার োতহদা তনরূপর্ করা হর্র্ এর্ং এসর্ োতহদা পরূর্র্ 

এতিতর্’র সম্ভার্্ ভূতমকা তনর্দবতশি হর্র্।  

 

২। জ্ঞান-তভতিক সমাধান প্রদার্নর থক্ষ্র্ত্র এতিতর্ থদশীে জ্ঞার্নর ঘািতি তেতিি করা এর্ং এ তর্ষেক ে্ার্েঞ্জ থমাকার্র্োে জ্ঞানমূেক 

পরামশব প্রদার্ন মর্নার্যাগী হর্র্- থযমন প্রর্োজনীে সংস্কার ও সক্ষ্মিা উন্নের্ন সহােিা প্রদার্নর থক্ষ্র্ত্র। র্াংোর্দশ জ্ঞান উন্নেন পতরকল্পনা 

সহর্যাতগিা থকৌশেপত্র, ২০১৬-২০২০’এর থকৌশেগি পন্থাগুর্োর সার্থ সমতিি এর্ং ২০১৬-২০২০ অথবর্ের্র সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক 

পতরকল্পনা
1

 র্াস্তর্াের্ন জ্ঞার্নর োতহদা তনরূপর্ও এই পতরকল্পনার অন্িম উর্দ্দশ্।  

 

(ে) জ্ঞার্নর োতহদা:  

 

৩। র্াংোর্দশ দ্রুি অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ অজবন কর্রর্ে এর্ং সামাতজক অগ্রগতির তর্োর্র সাফে্ অর্্াহি রর্ের্ে। তকন্তু দাতরদ্র্্ 

দূরীকরর্ ও কেযশর উন্নেন সম্ভার্নাগুর্ো অর্াতরি করার থক্ষ্র্ত্র র্ড় ে্ার্েঞ্জও রর্ে থগর্ে। সরকারী কিৃবপর্ক্ষ্র সার্থ তর্তভন্ন কাযবক্রম 

অনশুীেন ও নানা োি তর্ষেক আর্োেনার মাধ্র্ম এতিতর্’র কার্ে প্রিীেমান হর্ের্ে থয, প্রকল্প পতরকল্পনা ও র্াস্তর্ােন এর্ং তর্তভন্ন 

জরুরী োর্ি সংস্কার কার্জর জন্ নীতিমাো প্রর্ের্র্ সরকার্রর তনরতর্তচ্ছন্ন তর্র্েষর্মেূক ও কাতরগতর সহােিার প্রর্োজন। র্িবমান এই 

জ্ঞান-োতহদা সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনার আওিাে অন্তভুবতক্তমূেক ও থিকসই প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্নর ে্ার্েঞ্জ উিরর্ এর্ং র্াংোর্দর্শর উন্নেন 

সম্ভার্নাগুর্োর সে্র্হার্রর প্রতি তনতর্ষ্ট। ২০১৬-২০২০ সমর্ে সরকার্রর উন্নেন েক্ষ্্মাত্রা অজবর্ন সহােিা তদর্ি এতিতর্ তনর্ম্নাক্ত 

অগ্রাতধকারতভতিক তর্তনর্োগ োতহদা থমিার্না ও সর্বোি-সংতেষ্ট ে্ার্েঞ্জ থমাকার্র্োর প্রর্েষ্টা থনর্র্: (১) অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা কতমর্ে 

আনা; (২) মানর্সম্পদ উন্নেন; (৩) ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন উৎসাতহি করা; (৪) গ্রামীর্ জীর্নযাত্রার মান উন্নেন; (৫) জের্াে ু

পতরর্িবন ও দুর্যবাগ সহনশীে অর্কাঠার্মা বিতর ও থসর্া প্রদান; (৬) থর্সরকারী োর্ির র্ৃহির অংশগ্রহর্ তনতিি করার জন্ উপযুক্ত 

পতরর্র্শ বিরী করা; (৭) প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা উন্নের্নর প্রতির্ন্ধকিা তনরসন ও সশুাসন উন্নেন; (৮) আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও সংর্যাগ 

গভীরির করা; এবাং (৯) নারী-পরুুষ সমিা উৎসাতহি করা। জ্ঞান-োতহদাগুর্ো থযসর্ থক্ষ্র্ত্র প্রর্যাজ্ থসগুর্ো তনম্নরূপ:  

 

৪। অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা: র্াংোর্দর্শর জন্ জ্বাোনী, পতরর্হন এর্ং নগর উন্নের্নর মি গুরুত্বপরূ্ব োিগুর্োর্ি র্ড় মার্পর 

তর্তনর্োগ ও নীতিমাো সংস্কার আর্শ্ক। থসর্া সতুর্ধা ও থিকসই তর্তনর্োগ তনতিি করার ের্ক্ষ্্ োির্্াপী সংস্কার প্রর্োজন। গর্র্ষর্া ও 

জতরপ পতরোেনা, পতরকল্পনা ও কমবর্কৌশে বিতর, প্রযুতক্তর র্্র্হার ও র্্র্সাে পদ্ধতি গ্রহর্, সক্ষ্মিা উন্নেন, তর্তধ-তর্ধান ও আইন 

পতরকাঠার্মা উন্নেন ইি্াতদ তর্ষর্ে জ্ঞান-সহােিা এসকে কমবকাে র্াস্তর্াের্ন কাযবকাতরিা ও সাশ্রে এর্ন তদর্ি গুরুত্বপূর্ব ভূতমকা রাের্ি 

পার্র।  

 

৫। মানর্সম্পদ: তশক্ষ্ার মান ও দক্ষ্িা উন্নের্নর মাধ্র্ম র্াংোর্দর্শর শ্রমশতক্তর মার্নান্নেন আর্শ্ক। এসর্ থক্ষ্র্ত্র থদর্শর োতহদা 

অনযুােী উিম পন্থা গ্রহর্র্ জ্ঞাননমেূক সহােিার ভূতমকা গুরুত্বপূর্ব।  

 

৬। ইর্কার্নাতমক কতরর্িার বিতর: অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্নর সম্ভার্্ উপাে তহসার্র্ ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নের্নর তর্ষেতির্ক সপ্তম 

পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনাে গুরুর্ত্বর সার্থ তর্র্র্েনা করা হর্ের্ে। এই প্রর্ৃতদ্ধ অজবর্ন পতরর্হন থনিওোকব, অর্কাঠার্মা ও নগর-পতরকল্পনা 

সমিে থজারদার করা, এর্ং জািীে, আঞ্চতেক ও আন্তজবাতিক র্াজার ও সরর্রাহ র্্র্স্থ্ার সার্থ এগুর্োর আন্তঃসংর্যাগ আর্শ্ক। কতরর্িার্রর 

পিাদভূতমর্ি অর্তস্থ্ি এোকাসমূর্হর উন্নের্ন সমূ্পরক তশল্প-কারোনা (কৃতষ ও সরর্রাহতভতিক তশল্প) স্থ্াপন করা থযর্ি পার্র। উৎপাদন ও 

রপ্তাতন সম্প্রসারর্র্র মাধ্র্ম এই ইর্কার্নাতমক কতরর্িার অথবনীতির র্হুমেুীকরর্র্ সহােক হর্ি পার্র। র্াংোর্দর্শর প্রর্ৃতদ্ধর সম্ভার্না তর্ষর্ে 

উচ্চ ধারর্া বিরী এর্ং ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন সফে থদশগুর্োর তর্কাশমান র্াজার অথবনীতির জ্ঞান ও অতভজ্ঞিা 

তনর্ে থসগুর্োর্ক র্াংোর্দর্শর থপ্রক্ষ্াপর্ি র্্র্হার করার মাধ্র্ম র্াংোর্দশ ইর্কার্নাতমক কতরর্িার্রর কাযবকর উন্নেন সহজির হর্ি পার্র।  

                                                
1

 র্াংোর্দশ সরকার, পতরকল্পনা কতমশন, পতরকল্পনা মন্ত্রর্ােে, ২০১৫। সপ্তম পঞ্চ-র্াতষবক পতরকল্পনা, ২০১৬-২০২০: এতক্সোর্রতিং থগ্রাথ, এম্পাওোতরং তসতির্জনস, 

ঢাকা 

পরিরিষ্ট-



 
 

  

৭। পল্লী কমবসংস্থ্ান: থদর্শর দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর প্রাে ৮৫% পল্লী অঞ্চর্ে র্সর্াস কর্র। গ্রামীর্ উন্নের্ন গতিশীেিা সতৃষ্টর মাধ্র্ম 

র্্াপকভার্র্ দাতরদ্র্্ কর্ম আসর্ি পার্র। এই গতিশীেিার জন্ প্রর্োজন শর্স্র ফেন র্ৃতদ্ধ, জের্াে ুপতরর্িবন সহনশীে োষার্াদ, সাশ্রেী ও 

পতরর্র্শর্ান্ধর্ থসে, এর্ং উৎপাদন র্্ে কমার্ি প্রযুতক্তর র্্াপক র্্র্হার; এর্ং সর্র্বাপতর কৃতষ উৎপাদন র্াতড়র্ে কৃতষতনভবর জনর্গাষ্ঠীর মজুতর 

ও আে র্ৃতদ্ধর উপাে সম্পর্কব ভার্ো ধারর্া বিরী করা। কৃতষ প্রতক্রোজািকরর্, সংরক্ষ্র্ ও র্াজারজািকরর্ থনিওোকব উন্নেন তর্ষেক জ্ঞান 

এর্ং কৃতষতভতিক তশল্প স্থ্াপর্নর মাধ্র্ম োষার্ার্দর র্াইর্র উৎপাদনশীে কমবসংস্থ্ান সতৃষ্ট হর্ি পার্র থযোর্ন কৃতষ-তনভবর োর্ির অতিতরক্ত ও 

থর্কার শ্রতমর্করা কার্জর সরু্যাগ পার্র্। এসর্ উর্দ্াগ দাতরদ্র্্ তর্র্মাের্ন র্্াপক অর্দান রাের্ি পার্র এর্ং আধা-শহুর্র প্রর্ৃতদ্ধ থকন্দ্র উন্নের্নর 

মাধ্র্ম এই প্রভার্ র্হুগুর্ র্াড়র্ি পার্র।  

 

৮। পতরর্র্র্শর ভারসাম্ এর্ং জের্াে ুপতরর্িবন সহনশীেিা: দতরদ্র্ জনর্গাষ্ঠীর একতি র্ড় অংশ রার্ষ্ট্রর প্রাকৃতিক সম্পর্দর উপর 

তনভবরশীে। পতরর্র্শ ও প্রাকৃতিক সম্পর্দর অর্নতি এর্ং জের্ােু পতরর্িবন-সষৃ্ট প্রাকৃতিক দুর্যবার্গর ফর্ে গ্রামাঞ্চর্ে দাতরদ্র্্ ও অসমিা র্ৃতদ্ধ, 

জীতর্কার উৎস হ্রাস এর্ং কৃতষ-কার্জর র্াইর্রর অথবননতিক উর্দ্াগগুর্ো নাজুক হর্ে পর্ড়। দতরদ্র্ ও নাজুক জনর্গাষ্ঠীর উপর জের্ােু পতরর্িবন 

ও প্রাকৃতিক দুর্যবার্গর প্রভার্ প্রশমন পতরকল্পনাে জ্ঞানমেূক সহােিা ইতির্ােক ভূতমকা রাের্ি পার্র।  

 

৯। থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্: পণ্ উৎপাদন ও রপ্তাতন সম্প্রসারর্র্ থর্সরকারী োর্ির সহােিা ত্বরাতিি করর্ি র্্র্সাে পতরর্র্শ 

উন্নেন এর্ং থসইসার্থ দক্ষ্ শ্রমশতক্ত আর্শ্ক। কবসর োরী েোযতর দ্রুত উন্নয়ন গনগিত  রযত এই েোযতর প্রগতবন্ধ তো েূরী রযণ জ্ঞোনমূল  

সহোয়তো, ব্বসোযয়র আইনিত পগরযবশ উন্নয়যন সাংস্কোর উযে্োি গ্রহণ, র্্র্সাতেক র্্ে হ্রাস, র্্র্সাে উপর্যাগী কর নীতিমাো প্রর্েন, ভূতম 

অতধগ্রহর্ ও র্্র্হার্র কাযবকর নীতিমাো গ্রহর্, র্্াংতকং র্্র্স্থ্া উন্নেন এর্ং মূেধনী ও র্ন্ড র্াজার উন্নেন জরুরী। 

 

১০। প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নেন ও সক্ষ্মিা র্তৃদ্ধ: উন্নয়ন গবগনযয়োি এবাং এর পগরচোলনো সাংগিষ্ট গনয়ন্ত্রণমলূ  নীগতমোলো ও গবগধ-গবধোন (গবযশষত 

েোয়বদ্ধতো ও স্বচ্ছতো বৃগদ্ধ) বোস্তবোয়যন প্রোগতষ্ঠোগন  সেমতো উন্নয়যনর মোত্রো ক্রমবধথমোন চোগহেোর তুলনোয় গপগছযয় রযয়যছ। এ কেযত্র প্রোগতষ্ঠোগন  

অব োঠোযমো ও সেমতোর  ো থ র উন্নয়ন ত্বরোগন্বত  রযত জ্ঞোনমূল  সহোয়তো িরুরী। 

পরিরিষ্ট-



 

(গ) জ্ঞান উন্নেন পতরকল্পনা 

 

১১। র্াংোর্দর্শ দ্রুিির, জনমুেী এর্ং থিকসই উন্নের্ন সহােিার ের্ক্ষ্্ এতিতর্ আতথবক সহােিার সার্থ জ্ঞান প্রসার্র সহােক উপকরর্ 

ও থসর্া সহােিা সংযুক্ত করর্র্। এতিতর্’র তনজস্ব শতক্ত, িুেনামেূক সতুর্ধা এর্ং থদর্শর জ্ঞান োতহদা অনসুার্র এতিতর্ সরকারর্ক তর্তভন্ন 

োর্ির, সামতষ্টক অথবনীতির এর্ং বর্তিক ে্ার্েঞ্জগুর্ো েুুঁর্জ থর্র কর্র থসগুর্ো সমাধার্নর জন্ নীতিমাো প্রর্েন ও প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নের্ন 

সহােিা করর্র্। জ্ঞান প্রসার্র এতিতর্’র সহােিার পন্থা হর্র্ চোগহেো-গনভথর এর্ং এই সহােিা থদো হর্র্ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর সার্থ 

পরামশবক্রর্ম তেতিি অগ্রাতধকার তর্ষর্ে সতুনতদবষ্ট জ্ঞান োতহদা পূরর্র্র ের্ক্ষ্্। 

 

১২। থদর্শর উন্নেন সমস্া তর্ষর্ে অনসুন্ধানমূেক গর্র্ষর্ার উপর তভতি কর্র এতিতর্ অথবননতিক এর্ং োিতভতিক উন্নেন কাযবক্রর্মর 

মাধ্র্ম র্াংোর্দর্শর অথবনীতির কাঠার্মাগি পতরর্িবন দ্রুিির করর্ি সহােিা করর্র্।
1

 র্াংোর্দর্শ কাযবক্রম পতরোেনার সদুীঘব অতভজ্ঞিা 

ও জ্ঞার্নর সমির্ে এতিতর্ একতি অনুসন্ধানমূেক িথ্ভাোর বিতর করর্র্। সরকার্রর সামতষ্টক অথবনীতির নীতিমাো প্রর্েন ও র্াস্তর্াের্নর 

সমথবর্ন, সামতষ্টক অথবনীতি তর্ষর্ে হােনাগাদ অর্স্থ্া জানার্ি এতিতর্ িথ্পত্র বিরী অর্্াহি রাের্র্। সামতষ্টক অথবনীতির তনেতমি হােনাগাদ 

িথ্পত্র, োি ও তর্ষেতভতিক কাজ, নীতিমাো সংর্ক্ষ্প এর্ং তর্তভন্ন প্রাতিষ্ঠাতনক প্রকাশনা থযমন, এতশোন থির্ভেপর্মন্ট আউিেুক ইি্াতদর্ি 

িথ্ প্রদান’সহ চলমোন জ্ঞোনমূল  উপ রণ বতরী ও প্রচোর অর্্াহি থাকর্র্। 

 

১৩। অর্কাঠার্মাগি প্রতির্ন্ধকিা: সড়ক থযাগার্যাগ োি উন্নের্নর ের্ক্ষ্্, একতি সমতিি কমবর্কৌশে প্রর্ের্ন এতিতর্ সরকারর্ক 

সহােিা করর্র্। এই কমবর্কৌশর্ে সড়ক রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্, সড়ক সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা, সড়ক তনরাপিা, পল্লী সংর্যাগ ও র্হুধারার সংর্যাগমাধ্ম 

সমির্ের তর্ষেগুর্ো অন্তভুবক্ত হর্র্। এতিতর্ থরেপথ োর্ির মহাপতরকল্পনা হােনাগাদ করর্র্ এর্ং উন্নি ও কাযবকর থসর্া তনতিি করার 

ের্ক্ষ্্ প্রর্োজনীে সংস্কার্রর োতহদা তনরূপর্র্ সহােিা করর্র্। পতরর্র্শর্ান্ধর্ পতরর্হন র্্র্স্থ্া উৎসাতহি করর্ি এতিতর্ থরে থযাগার্যাগ তর্ষর্ে 

থদর্শর জন্ উপর্যাগী প্রশমন কমবপতরকল্পনা প্রর্ের্ন সহােিা থদর্র্। দতক্ষ্র্ এতশো উপ-আঞ্চতেক অথবননতিক সহর্যাতগিার আওিাভুক্ত 

গর্র্ষর্া ও প্রতশক্ষ্র্ থনিওোকব এর্ং আঞ্চতেক সহর্যাতগিা ও র্াতর্জ্ প্রসার্র তনর্োতজি তর্তভন্ন থফারাম এর্ং তর্র্শষি র্াংোর্দশ-ভুিান-

ভারি-র্নপাে থমািরযান েোেে েুতক্ত র্াস্তর্াের্নর মাধ্র্ম পারস্পতরক জ্ঞান ও িথ্ আদান-প্রদার্ন সহােিা থদওো হর্র্। জ্বাোনী তনরাপিা 

তর্ষর্ে েেমান গর্র্ষর্া থদর্শর জ্বাোনী অর্িষর্ ও র্্র্হার তর্ষেক পতরকল্পনা গ্রহর্র্ সহােক হর্র্। এই োর্ি এতিতর্’র র্্াপক সমৃ্পক্তিা 

রর্ের্ে তর্ধাে এতিতর্ এ তর্ষর্ে প্রর্োজন অনযুােী আর্রা জ্ঞানমূেক সহােিা প্রদান করর্র্।  

 

১৪। মানর্সম্পদ: শ্রমর্াজার্রর র্িবমান ও ভতর্ষ্ৎ োতহদাগুর্োর্ক আরও ভার্োভার্র্ থর্াঝার জন্, দক্ষ্িার অভার্ তর্র্েষর্ ও দক্ষ্িা 

উন্নেন োর্ির ফোফে যাোই তর্ষর্ে, একতি গর্র্ষর্ার পতরকল্পনা থনওো হর্ের্ে। প্রাথতমক তশক্ষ্া অতধদপ্তর্রর প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষ্মিা মেূ্ােন, 

এর্ং িথ্ ও থযাগার্যাগ প্রযুতক্ত র্্র্হার্রর কাযবকাতরিা যাোইর্ের জন্ও, এতিতর্ পথৃক গর্র্ষর্া পতরোেনা করর্র্, এর্ং তশক্ষ্কর্দর থপশাগি 

উন্নের্নর জন্ তর্র্শষ তনর্দবতশকা প্রর্েন করর্র্। শ্রমর্াজার উন্নের্নর জন্ নীতিগি পন্থা তেতিি করার থক্ষ্র্ত্রও এতিতর্ গর্র্ষর্া পতরোেনা 

করর্র্। 

 

১৫। ইর্কার্নাতমক কতরর্িার: দতক্ষ্র্-পতিম ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নের্নর ের্ক্ষ্্ এতিতর্ একতি গর্র্ষর্া পতরোেনা করর্র্। থপৌরসভা 

পযবার্ে থসর্া উন্নেন এর্ং জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে নগর পতরকল্পনার থক্ষ্র্ত্র এতিতর্’র গর্র্ষর্া পতরকল্পনা রর্ের্ে। র্ড় র্ড় শহর ও 

থপৌরসভাগুর্োর জন্ সমতিি র্জব্ র্্র্স্থ্াপনা র্্র্স্থ্া উন্নের্নর তনর্দবতশকা প্রর্ের্নও এতিতর্ সরকারর্ক সহােিা করর্র্। 

 

১৬। পল্লী কমবসংস্থ্ান: গ্রামীর্ সড়ক রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্ পতরকল্পনা এর্ং জের্ােু পতরর্িবর্ন গ্রামীর্ সড়র্কর ঝুুঁতকর পতরমার্ তনরূপর্র্র জন্ 

এতিতর্’র গর্র্ষর্া পতরকল্পনা রর্ের্ে। িাোড়া, থসের্ক্ষ্র্ত্র থর্সরকারী অংশগ্রহর্ উৎসাতহি করর্ি থসে র্্র্স্থ্াপনা পতরোেনাকারীর্দর 

কমবক্ষ্মিা পযবার্োেনারও পতরকল্পনা থনো হর্ের্ে। অর্কাঠার্মা উন্নেন ত্বরাতিি করা এর্ং কৃতষোি থথর্ক অতিতরক্ত শ্রমশতক্ত অতধক 

উৎপাদনমেুী ও থসর্ামেূক োর্ি সতরর্ে আনার উপাে অর্িষর্র্, এতিতর্  একতি গর্র্ষর্া পতরোেনা করর্র্। জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে 

গ্রামীর্ অর্কাঠার্মা উন্নের্নর ের্ক্ষ্্, তনর্দবতশকা প্রর্ের্নও এতিতর্ সহােিা থদর্র্। 

 

১৭। পতরর্র্র্শর ভারসাম্ এর্ং জের্াে ুপতরর্িবন সহনশীেিা: প্াতরর্স অনতুষ্ঠি ‘কনফার্রি অর্ তদ পাতিবজ িু তদ ইউনাইর্িি থনশনস 

থফ্রমওোকব কনর্ভনশন অন ক্লাইর্মি থেঞ্জ’-এর ২১িম সভাে গৃহীি প্রতিশ্রুতি অনেুােী, জািীেভার্র্ তনধবাতরি সম্ভার্্ অর্দান র্াস্তর্াের্ন 

এতিতর্ সহােিা করর্র্। জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে উন্নেন ও পতরর্র্শর্ান্ধর্ প্রর্ৃতদ্ধ তর্ষেক কমবপতরকল্পনা প্রর্ের্ন, এতিতর্ একতি োি-

সতুনতদবষ্ট গর্র্ষর্া সম্পাদন করর্ে যা র্াংোর্দর্শর এতিতর্ কাযবক্রর্ম তদকতনর্দবশনা থদর্র্ র্র্ে আশা করা হর্চ্ছ। থিকসই পতরর্র্শ উন্নেন, 

প্রাকৃতিক সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা ও জের্ােু দুর্যবাগ তর্ষর্ে জািীে পযবার্ের জ্ঞান ও ির্থ্র ঘািতি তেতিি করা, এর্ং থদর্শর পতরর্র্র্শর সাতর্বক 

অর্স্থ্া ও জািীে পযবার্ে জের্ােু পতরর্িবর্নর ঝুুঁতক ও নাজুকিা পতরমার্পর ের্ক্ষ্্ও এতিতর্ একতি সমীক্ষ্া পতরোেনা করর্র্। তশল্প-কারোনা 

সষৃ্ট দূষর্ কতমর্ে আনার ের্ক্ষ্্, এতিতর্ একতি গর্র্ষর্া হার্ি থনর্র্ এর্ং পতরর্র্শ ও জের্ােু পতরর্িবন তর্ষেক সমস্া সমাধার্ন, সরকারী ও 

থর্সরকারী প্রতিষ্ঠানসমরূ্হর জন্ প্রতশক্ষ্র্ ও সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর কাযবক্রম অর্্াহি রাের্র্।  

                                                
1

 এতিতর্, ২০১৬। র্াংোর্দশ কনসতের্িতিং এক্সর্পািব-র্েি থগ্রাথ – কাতি িাোগনতস্টক স্টাতি। ম্াতনো 

পরিরিষ্ট-



 
 

১৮। থর্সরকারী োর্ির উন্নেন: পতরর্হন অর্কাঠার্মা থক্ষ্র্ত্র তর্তনর্োর্গর মাধ্র্ম থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্ র্াড়ার্ি এতিতর্ একতি 

গর্র্ষর্া পতরোেনা করর্র্ এর্ং তশল্প ও রপ্তাতন থক্ষ্ত্র র্হুমেুীকরর্র্র পন্থা ও নীতি তনধবারর্র্র ের্ক্ষ্্ও আর্রকতি গর্র্ষর্া পতরোতেি হর্র্। 

 

১৯। প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নেন ও সক্ষ্মিা র্তৃদ্ধ: প্রকল্প র্াস্তর্াের্ন সরকার্রর সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধর জন্ ফোফেতভতিক পতরর্ীক্ষ্র্ ও মেূ্ােন 

পদ্ধতি র্্র্হার্র এতিতর্ সহােিা থদর্র্। সক্ষ্মিা উন্নের্ন ধারার্াতহক প্রতশক্ষ্র্, কমবশাো এর্ং গুরুত্বপরূ্ব প্রার্োতগক থক্ষ্ত্রগুর্োর্ি োকুরীকােীন 

প্রতশক্ষ্র্ কমবকাে পতরোতেি হর্র্। এসর্ প্রতশক্ষ্র্র্র মর্ধ্ ক্রে, তহসার্রক্ষ্র্, আতথবক র্্র্স্থ্াপনা, প্রকল্প ও েুতক্ত র্্র্স্থ্াপনা ইি্াতদ তর্ষে 

অন্তভুবক্ত থাকর্র্। সুশাসন থক্ষ্র্ত্র ঝুুঁতক তনরূপর্ ও র্্র্স্থ্াপনা পতরকল্পনা, তনেতমিভার্র্ পযবার্োেনা ও হােনাগাদ করা হর্র্। শুল্ক তর্ষর্ে নিুন 

আইন ও তর্তধ-তর্ধান প্রর্েন এর্ং স্থ্ানীে পতরোেনাে সশুাসন তনতিিকরর্র্ এতিতর্ সহােিা থদর্র্। একতি সক্ষ্মিা-র্ৃতদ্ধ কমবশাোর মাধ্র্ম 

এতিতর্ তিতজিাে ভূতম র্্র্স্থ্াপনা পদ্ধতি এর্ং অনোইর্ন আেকর তরিানব দাতেে তর্ষেক জ্ঞার্নর তভতি শতক্তশােী করর্র্।  

 

২০। ২০১৬ -২০২০ সার্ের মর্ধ্ জ্ঞান উন্নেন কমবকাে: এোর্ন অন্তভুবক্ত তর্তভন্ন জ্ঞানমেূক উপকরর্ ও অনষু্ঠানাতদর তর্স্তাতরি 

িাতেকা র্াতষবক তভতির্ি র্াংোর্দর্শর সহােিা কাযবক্রম পতরোেনা পতরকল্পনাে হােনাগাদ করা হর্র্। 

 

২১। জ্ঞান প্রসার: তর্তভন্ন জ্ঞানমূেক কমবকাে থথর্ক প্রাপ্ত ফোফে এতিতর্ থদর্শর থভির্র ও র্াইর্র র্্াপকভার্র্ প্রোর করর্র্। তর্তভন্ন 

দৃষ্টান্তমূেক প্রকল্প ও কাযবক্রম থথর্ক তশক্ষ্া তনর্ে নীতি প্রর্েন সহােিা তর্ষেক থনাি, থসতমনার ও তমতিো অনষু্ঠার্নর মাধ্র্ম এসকে 

জ্ঞানমূেক উপকরর্ প্রোর করা হর্র্। জ্ঞার্নান্নের্নর জন্ অংশীদারর্দর সার্থ র্েরর্্াপী মিতর্তনমে করা হর্র্। ওর্ের্কাস্ট ও স্বল্পনদঘব্ 

েেতচ্চত্র বিতর’সহ অন্ান্ িথ্-প্রোরর্ামেূক মাধ্ম র্্র্হার্রর পাশাপাতশ এতিতর্ র্াংোর্দর্শর সফে প্রকল্পগুর্োর্ক সাউথ এতশো 

তিপািবর্মন্ট’স থির্ভেপর্মন্ট ম্ািাসব প্ল্ািফর্মব অন্তভুবক্ত করর্র্।  

 

(ঘ) অংশীদারর্দর সার্থ সহর্যাতগিা 

 

২২। পতরকল্পনা ও কাযবক্রম প্রর্েন, জ্ঞানমেূক থসর্া পতরর্ীক্ষ্র্, এর্ং জ্ঞার্নর র্্াপক প্রসার ও আদান-প্রদান উৎসাতহি করর্ি এতিতর্ 

সরকার, উন্নেন সহর্যাগী, অন্ান্ অংশীদার, জািীে তেন্তাতর্দ ও তশক্ষ্া প্রতিষ্ঠার্নর সার্থ তনতর্ড় সমিে রক্ষ্া করর্র্। জ্ঞানমূেক উপকরর্ ও 

থসর্া প্রর্ের্ন এতিতর্ থদশীে তর্র্শষজ্ঞর্দর সর্র্বািম র্্র্হার তনতিি করর্র্। 

 

 

(ঙ) সম্পর্দর র্ন্টন  

 

২৩। এতিতর্’র আনমুাতনক তহসার্ অনযুােী, জ্ঞান প্রসার্রর জন্ ২০১৬-২০২০ সমর্ে ১৪ তমতেেন িোর র্্ে হর্ি পার্র। এ তর্ষর্ে 

অভীষ্ট ফোফে অজবর্ন উপর্দষ্টা তনর্োগ গুরুত্বপূর্ব। তর্তনর্োগ প্রকল্পসমূর্হ উপযুক্ত জ্ঞান উপকরর্ ও থসর্ার তর্ষেতি অন্তভুবক্ত করা হর্র্। 

রাষ্ট্রতভতিক সহােিার র্াইর্র এতিতর্ এর্ং এতিতর্ ইিতিতিউি কিৃবক প্রদি আঞ্চতেক কাতরগতর সহােিাও র্্র্হার করা হর্র্। কে্ার্ সংস্থ্া, 

উন্নেন অংশীদারর্দর সহ-অথবােন, এর্ং সরকার্রর সার্থ র্্ে ভাগাভাতগও জ্ঞান প্রসার্র সহােক হর্র্। 

পরিরিষ্ট-



 

জ্ঞানতভতিক কাযবক্রম পতরকল্পনা 

 

জ্ঞার্নর োতহদা এগিগব’র পগর গেত জ্ঞোন-মলূ   মথ োযের পগরগধ গুরুত্বপরূ্ব 

অংশীদাতরত্ব 

সাধারর্ তর্ষোতদ ও অথবননতিক নীতিমাো  

সামতষ্টক অথবননতিক নীতিমাো প্রর্েন প্রতক্রো উন্নেন  তনেতমি সামতষ্টক অথবননতিক িথ্ হােনাগাদ করা, নীতিতনধবারর্ী 

মিতর্তনমে, সংর্াদ সর্ম্মেন 

ইর্কার্নাতমক তরসােব অ্ান্ড 

তরতজওনাে থকা-অপার্রশন 

তিপািবর্মন্ট, অথব মন্ত্রর্ােে 

অথবননতিক প্রর্ৃতদ্ধর প্রতির্ন্ধকিা তেতিিকরর্  জািীে প্রর্ৃতদ্ধ অনুসন্ধানমূেক গর্র্ষর্া, নীতিতনধবারর্ী 

মিতর্তনমে, কমবশাো 

ইর্কার্নাতমক তরসােব অ্ান্ড 

তরতজওনাে থকা-অপার্রশন 

তিপািবর্মন্ট, অথব মন্ত্রর্ােে 

র্াংোর্দর্শ এতিতর্’র অতভজ্ঞিা ও জ্ঞান তর্ষেক একতি 

িথ্ভাোর বিতর 

গর্র্ষর্া েগেণ এগশয়ো গবভোি, অথব 

মন্ত্রর্ােে জািীে রাজস্ব 

থর্ািব 

মানর্সম্পদ  

শ্রমর্াজার্রর রূপান্তর্রর জন্ নীতিমাোর প্রর্োজনীেিা 

তেতিিকরর্  

গর্র্ষর্া  অথব মন্ত্রর্ােে, তশক্ষ্া 

মন্ত্রর্ােে, শ্রম মন্ত্রর্ােে 

 

প্রাথতমক ও গর্তশক্ষ্া তর্ভার্গর সক্ষ্মিা যাোই; তশক্ষ্কর্দর 

পযবর্র্ক্ষ্র্, মূে্ােন ও পথপ্রদশবন 

গর্র্ষর্া তশক্ষ্া মন্ত্রর্ােে 

শ্রমর্াজার্রর র্িবমান ও ভতর্ষ্ৎ োতহদা তনরূপর্ দক্ষ্িা ঘািতি তর্ষেক গর্র্ষর্া, প্রতির্র্দন, কমবশাো ইর্কার্নাতমক তরসােব অ্ান্ড 

তরতজওনাে থকা-অপার্রশন 

তিপািবর্মন্ট, অথব মন্ত্রর্ােে 

অর্কাঠার্মাগি সীমার্দ্ধিা  

সড়ক রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্, সড়ক সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা, সড়ক তনরাপিা, 

গ্রামীর্ থযাগার্যাগ এর্ং তর্তভন্ন থযাগার্যাগ মাধ্র্মর 

আন্তঃসংর্যার্গর জন্ প্রর্োজনীে সংস্কার  

সমতিি সড়ক উন্নেন পতরকল্পনা সড়ক ও জনপথ তর্ভাগ  

র্াংোর্দশ থরেপর্থর কাযবকাতরিা ও থসর্া উন্নের্ন সংস্কার থরে মহাপতরকল্পনা হােনাগাদ করা র্াংোর্দশ থরেওর্ে 

পতরর্র্শর্ান্ধর্ পতরর্হন র্্র্স্থ্া উন্নের্ন সহােিা প্রদান িোতী  ভোযব করলপযর্র উন্নয়যন উপ ুক্ত প্রশমন উযে্োিসমূহ, 

গর্র্ষর্া প্রতির্র্দন 

র্াংোর্দশ থরেওর্ে 

সার্সক অন্তভুবক্ত রার্ষ্ট্রর জন্ প্রতশক্ষ্র্ পতরকল্পনা ও প্রদান সার্সক তরসােব অ্ান্ড থরতনং থনিওোকব, প্রতির্র্দন, আর্োেনা 

সভা 

অথব মন্ত্রর্ােে 

র্াংোর্দশ-ভুিান-ভারি-র্নপাে থমািরযান েোেে েুতক্ত 

র্াস্তর্াের্ন সহােিা প্রদান 

সার্সক তরসােব অ্ান্ড থরতনং থনিওোকব, প্রতির্র্দন, আর্োেনা 

সভা 

সড়ক ও জনপথ তর্ভাগ, 

র্াতর্জ্ মন্ত্রর্ােে 

গ্রামীর্ জীতর্কা  

কৃতষর্ক্ষ্র্ত্রর অতিতরক্ত শ্রমশতক্তর্ক উৎপাদনমুেী ও আধুতনক 

থসর্ার্ক্ষ্র্ত্র এর্ং অতধক আেমূেক কার্জ সতরর্ে আনার জন্ 

নীতিমাো বিতরর প্রর্োজনীেিা তনরূপন 

র্াংোর্দশ আতথবক অর্কাঠার্মা উন্নেন পযবার্োেনা এর্ং দতক্ষ্র্-

পূর্ব এতশোর থদশগ্রর্ো থথর্ক জ্ঞান ও িথ্ আহরর্, গর্র্ষর্া, 

প্রতির্র্দন 

ইর্কার্নাতমক তরসােব অ্ান্ড 

তরতজওনাে থকা-অপার্রশন 

তিপািবর্মন্ট, অথব মন্ত্রর্ােে 

গ্রামীর্ সড়ক রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্র্ তনর্দবশনা ও পতরকাঠার্মা বিতর গ্রামীর্ সড়ক রক্ষ্র্ার্র্ক্ষ্র্ পতরকল্পনা তর্ষেক গর্র্ষর্া স্থ্ানীে সরকার তর্ভাগ 

জের্ােু পতরর্িবর্ন ঝুুঁতকর সম্মুেীন গ্রামীর্ সড়ক তেতিিকরর্ 

এর্ং সমাধান পতরকল্পনা বিতর 

গ্রামীর্ সড়র্কর জের্ােু পতরর্িবন তর্ষেক ঝুুঁতক তেতিিকরর্র্র 

জন্ গর্র্ষর্া  

স্থ্ানীে সরকার উন্নেন 

তর্ভাগ  

জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে অর্কাঠার্মা বিতর  তনর্দবশনা বিতর, নীতি-তনধবারর্ী মিতর্তনমে স্থ্ানীে সরকার উন্নেন 

তর্ভাগ  

ইর্কার্নাতমক কতরর্িার 

নাগতরক থসর্া ও থর্সরকারী োর্ির অংশগ্রহর্র্র জন্ 

সংর্যার্গর উপাে তেতিিকরর্  

গর্র্ষর্া, সভা, কমবশাো  স্থ্ানীে সরকার তর্ভাগ 

দতক্ষ্র্-পতিম ইর্কার্নাতমক কতরর্িার উন্নেন তর্ষেক গর্র্ষর্া  ইর্কার্নাতমক কতরর্িার বিতর তর্ষেক গর্র্ষর্া, প্রতির্র্দন, সভা, 

কমবশাো  

অথব মন্ত্রর্ােে 

জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে নগর পতরকল্পনা এর্ং জের্ােু 

পতরর্িবন সহনশীে নগর উন্নেন 

প্রতির্র্দন, নীতিতনধবারর্ী মিতর্তনমে স্থ্ানীে সরকার তর্ভাগ  

র্ড় শহর ও থপৌরসভার সাতর্বক র্জব্ র্্র্স্থ্াপনা (কতঠন ও িরে) 

পতরকাঠার্মা বিতর 

তনর্দবশনা বিতর, নীতিতনধবারর্ী মিতর্তনমে স্থ্ানীে সরকার তর্ভাগ  

থর্সরকারী োর্ির উন্নেন 

পতরর্হন অর্কাঠার্মা োর্ি তর্তনর্োর্গর মাধ্র্ম থর্সরকারী 

োর্ির অংশগ্রহর্র্ সহােিা করা 

ঢাকা েট্টগ্রাম মহাসড়র্ক সরকারী-র্র্সরকারী অংশীদাতরত্ব 

তর্ষেক গর্র্ষর্া, প্রতির্র্দন, কমবশাো 

সড়ক ও জনপথ তর্ভাগ 

তশল্পর্ক্ষ্র্ত্রর জন্ নীতিমাো এর্ং তর্তধ-তর্ধান প্রর্েন গর্র্ষর্া অথব মন্ত্রর্ােে, র্াতর্জ্ 

মন্ত্রর্ােে 

পতরর্র্র্শর ভারসাম্ ও জের্াে ুতস্থ্তিস্থ্াপকিা 

জের্ােু পতরর্িবন সহনশীে উন্নেন এর্ং সর্জুােনর্ক মূেধারাে 

তনর্ে আসা 

গর্র্ষর্া এর্ং প্রতশক্ষ্র্ কমবসূতে ব্র্্াক তর্িতর্দ্ােে 

পতরর্র্শ তর্ষেক জ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদ র্্র্স্থ্াপনা, এর্ং 

জের্ােু পতরর্িবন সংক্রান্ত িথ্ ঘািতি তেতিিকরর্  

জািীে পযবার্ে পতরর্র্শগি তর্র্েষর্, প্রতির্র্দন, নীতিতনধবারর্ী 

মিতর্তনমে, সভা 

র্াংোর্দশ আর্াতসক তমশন 

জের্ােু পতরর্িবন তর্ষেক ঝুুঁতক ও নাজুকিার থক্ষ্ত্র তেতিিকরর্  জািীে পযবার্ে জের্ােু ঝুুঁতক ও নাজুকিা যাোই, প্রতির্র্দন, 

নীতিতনধবারর্ী মিতর্তনমে 

র্াংোর্দশ আর্াতসক তমশন 

পরিরিষ্ট-



 

পতরর্র্শ দূষর্ হ্রাস আগুর্ন থপাড়ার্না ইর্ির তর্কল্প তনমবার্ সামগ্রী তর্ষেক গর্র্ষর্া র্াংোর্দশ আর্াতসক তমশন 

সাম্প্রতিক পতরর্র্শ ও জের্ােু পতরর্িবন তর্ষর্ে সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ প্রতশক্ষ্র্ কমবসূতে তর্তভন্ন সংস্থ্া 

প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নেন ও সক্ষ্মিা র্তৃদ্ধ 

অনানষু্ঠাতনক ও থসর্াোর্ি িথ্ঘািতি দূরীকরর্ এর্ং আতথবক 

কমবকাের্ক উপ-আঞ্চতেক পযবার্ে সম্প্রসারর্  

 

অথবননতিক অথ্ উন্নেন এর্ং প্রমার্ তভতিক নীতিতনধবারর্র্র জন্ 

গর্র্ষর্াে সহােিা, কমবশাো, সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ, হ্ান্ডর্ুক, জতরপ 

প্রতির্র্দন, এর্ং কাযবপত্র 

ইর্কার্নাতমক তরসােব অ্ান্ড 

তরতজওনাে থকা-অপার্রশন 

তিপািবর্মন্ট, তিপািবর্মন্ট ফর 

ইন্টারন্াশনাে 

থির্ভেপর্মন্ট, র্াংোর্দশ 

পতরসংে্ান র্ু্র্রা 

প্রকল্প র্াস্তর্াের্নর জন্ সরকারী সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ প্রাথতমক তশক্ষ্া অতধদপ্তর্রর পযবর্র্ক্ষ্র্ ও মূে্ােন র্্র্স্থ্া তর্ষেক 

গর্র্ষর্া, প্রতির্র্দন 

প্রাথতমক তশক্ষ্া অতধদপ্তর 

যথাযথ উপকরর্ ও সরঞ্জাম সহকার্র সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূর্হর 

উন্নেন 

সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ, কমবশাো তর্তভন্ন সংস্থ্া 

সুশাসন তর্ষেক প্রতির্ন্ধকিা তনরূপর্ করা সুশাসন তর্ষেক ঝুুঁতক যাোই এর্ং র্্র্স্থ্াপনা পতরকল্পনা, 

গর্র্ষর্া, প্রতির্র্দন 

মন্ত্রী পতরষদ তর্ভাগ  

নিুন শুল্ক আইন ও তর্তধ-তর্ধান প্রর্েন প্রস্তুতি সহােিা  জািীে রাজস্ব থর্ািব  

স্থ্ানীে সরকার উন্নেন তর্ভার্গর কমবকার্ের জন্ সুশাসন, 

সরকারী আতথবক র্্র্স্থ্াপনা ও দুনবীতি তনর্রার্ধর থক্ষ্র্ত্র ঝুুঁতক 

তেতিিকরর্ ও সমাধার্নর পতরকল্পনা বিতর  

পথ-তনর্দবশনা প্রর্েন  স্থ্ানীে সরকার উন্নেন তর্ভাগ  

তিতজিাে ভূতম র্্র্স্থ্াপনা  কমবশাো, সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ  ভূতম মন্ত্রর্ােে 

অনোইর্ন আেকর তরিানব দাতেে  কমবশাো, সক্ষ্মিা র্ৃতদ্ধ  জািীে রাজস্ব থর্ািব 

 

সূত্র: বোাংলোযেশ সর োর ও এগিগব 

পরিরিষ্ট-



 

 

সাং কু্ত েগললোগের তোগল ো 

http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=BAN-2016 
 

১।  অন্তভুথগক্তমূল  ও কট সই প্রবৃগদ্ধ সমীেো  

২।  উন্নয়ন সমন্বযয়র ছ  

৩।  সহোয়তো  ো থক্রম পগর েনো, বোাংলোযেশ, ২০১৭-২০১৯  
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