
 
পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা এবং বাংলাদেশ 

নাজমুন নাহাি প্রমা  

 

বাাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হদলও উন্নয়ন পরিকল্পনাি দেদে দেশটিি অরিজ্ঞতা কম নয়। সাদবক পারকস্তান 

আমদল ১৯৪৭ দেদক ১৯৭১ সাল পর্ যন্ত কদয়কটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়। ১৯৫১ সাদলি কলদবা পরিকল্পনাি 

আওতায় পারকস্তাদন সব যপ্রেম একটি ৬ষ্ঠ বারষ যক পরিকল্পনা ( ১৯৫১-১৯৫৭ ) গহৃীত হয়।  

 

রকন্তু এি দময়াে দশষ হওয়াি আদগই ১৯৫৫ সাদল প্রেম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা শুরু কিা হয় । এিপি ১৯৬০ দেদক 

১৯৬৫ সাল পর্ যন্ত রিতীয় পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা এবাং ১৯৬৫ দেদক ১৯৭০ সাল পর্ যন্ত তৃতীয় পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা 

গহৃীত হয় ।  

 

রকন্তু এসব পরিকল্পনাি মাধ্যদম তৎকালীন পশ্চিম পারকস্তাদনি উন্নয়ন ঘিদলও পূব য পারকস্তান অে যাৎ বতযমাদনি 

বাাংলাদেদশ উদেখদর্াগয অে যননরতক ববষময ধ্াদপ ধ্াদপ বাড়দত োদক এবাং একসময় তা এক অসহনীয় পর্ যাদয় 

দপ ৌঁছায়। 

 

এি ফলশ্রুরতদত এদেদশ স্বাধ্ীনতাি সাংগ্রাম শুরু হয় এবাং তাি পরিণরতদত  স্বাধ্ীন সাব যদি ম বাাংলাদেদশি অিয যেয় 

ঘদি ।  

 

আে য-সামাশ্চিক দশাষণ বঞ্চনা আি বণ্টন ববষদমযি রবরুদে দসাচ্চাি বাঙারলি ঐরতহারসক মুশ্চিি সাংগ্রাম েীঘ যরেদনি 

পেপরিক্রমায় ১৯৭১ সাদল স্বাধ্ীন িাষ্ট্র ও িািননরতক অরধ্কাি অিযদন চূড়ান্ত রবিদয় রবিূরষত হয়। স্বাধ্ীন সাব যদি ম 

িনগদণি িীবনর্াোি মাদনি দ্রুত উন্নরত সাধ্ন রছল ১৯৭১ সাদলি মহান মুশ্চির্ুদেি মূল দপ্রিণা।  

বাাংলাদেদশি সাংরবধ্াদনও গণমানুদষি উন্নত িীবনর্াোি স্বপ্ন পূিদণি রনিয়তা স্বীকৃত হদয়দছ। সাংরবধ্াদনি ১৫ ধ্ািায় 

িাষ্ট্রদক উপরু্ি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়দনি মাধ্যদম িনগদণি দম রলক চারহো পিূণ তো উন্নততি িীবনর্াো 

রনশ্চিতকিদণি োরয়ত্ব দেয়া হদয়দছ। দেদশি পরিকরল্পত উন্নয়দনি এই োরয়ত্ব অপ যণ কদি ১৯৭২ সাদলি িানুয়ারি 

মাদস বাাংলাদেশ পরিকল্পনা করমশন গটিত হয়। স্বাধ্ীনতা-পূব য বাাংলাদেদশই বাাংলাদেদশি পরিকল্পনা করমশদনি রিরি 

িরচত হয়। তোনীন্তন পূব য পারকস্তাদন পঞ্চাদশি েশদকি মাঝামাশ্চঝ সমদয় র্ুিফ্রন্ট সিকাদিি উদেযাদগ প্রাদেরশক 

পরিকল্পনা দবার্য প্ররতটষ্ঠত হয়।  

 

১৯৭১ সাদল মুশ্চির্ুদেি সময় প্রবাসী বাাংলাদেশ সিকািও একটি েুদ্রকায় পরিকল্পনা দসল বতরি কদি। দস সময় 

প্লারনাং দসদলি কাি রছল স্বাধ্ীনতা-উিি বাাংলাদেদশ পুনব যাসন পুনগ যিন কাদি রক ধ্িদনি পেদেপ গ্রহণ কিা হদব 

তাি কম যকািাদমা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা। 

 

বাাংলাদেশ স্বাধ্ীন হওয়াি পি পিই নতয ন সিকাদিি প্রেম ও প্রধ্ান একটি পেদেপ রছল ১৯৭২ সাদলি ৩১ িানুয়ারি 

পরিকল্পনা করমশন গিন এবাং এি দর্পুটি দচয়ািপািসন ও সেসযদেি রনদয়াগোন। দস সমদয় মরিপরিষদে রনম্নবরণ যত 

উদেশয ও লেযমাো রনদয় পরিকল্পনা করমশন গিদনি রসোন্ত গহৃীত হয় : (১) বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ, পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনা এবাং উন্নয়ন দপ্ররেত পরিকল্পনা প্রণয়দনি মাধ্যদম স্বল্প, মধ্য ও েীঘ যদময়ারে উন্নয়ন রূপকল্প রনম যাণ। (২) 

উন্নয়ন লেযমাো রনধ্ যািণ কদি তা বাস্তবায়দনি রনদেযশনা ও নীরতমালা প্রণয়ন, প্রদর্ািয দেদে অে যসাংস্থান ও কার্ যরবরধ্ 

সাংিেদণ সুপারিশোন এবাং দেেরবদশদষ সিাসরি সাংরিষ্ট হওয়া। (৩) রবরিন্ন মিণালয় কতৃযক স্বল্প ও েীঘ যদময়াদে 

গহৃীতবয উন্নয়ন পরিকল্পনাি নীরতরনধ্ যািণ পর্ যাদয় সমন্বয় সাধ্ন। 

 

িাতীয় অে যননরতক পরিষে বা নযাশনাল ইদকানরমক কাউশ্চিদলি (এনইরস) পদে উন্নয়ন ও নীরতরনদেযশনা পিীো 

পর্ যাদলাচনাি কািও পরিকল্পনা করমশদনি। এনইরসদক একটি রমরন মরিপরিষে রহদসদব সটৃষ্ট কিা হয়, মরিপরিষদেি 



 
অে যননরতক কার্ যাবরল রবষয়ক মিীদেি রনদয় প্রধ্ানমিীি সিাপরতদত্ব এনইরস গটিত হয়। একই সদে এনইরসি রনব যাহী 

করমটি সাংদেদপ একদনদকি কার্ যপরিরধ্ রনধ্ যািণ কিা হয় এিাদব- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ রবদবচনাদন্ত অনুদমােন, 

(খ) উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি বাস্তবায়ন পরিরস্থরত পর্ যাদলাচনা এবাং (গ) অে যনীরতি সারব যক অগ্রগরত এবাং তেসাংরিষ্ট 

নীরতসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীেণ কিা, তো কার্ যকি বযবস্থা গ্রহদণ সিকাদিি কাদছ সুপারিশ িাখা। বাাংলাদেদশি প্রেম 

পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা প্রণীত হয় ১৯৭৩ সাল দেদক ১৯৭৮ সাল পর্ যন্ত সমদয়ি িনয। এিপি রিতীয় পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনাি পরিবদতয একটি অন্তব যতীকালীন রিবারষ যক উন্নয়ন পরিকল্পনাি (১৯৭৮-৮০) কাি হাদত দনয়া হয়। ১৯৮০ 

সাল দেদক ১৯৯৫ সাল পর্ যন্ত সমদয় রিতীয়, তৃতীয় ও চতয ে য পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা প্রকাশ কিা হয়। পঞ্চম পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনা শুরু হয় ২ বছি পি অে যাৎ ১৯৯৭-২০০২ সমদয়ি িনয। ২০০৩-২০১১ সাদলি িনয সিকাি ষষ্ঠবারষ যক 

পরিকল্পনাি স্থদল োরিদ্র্য রনিসন দক শলপে (অন্তব যতীকালীন ও পূণ যাে) প্রণয়ন কদি। ২০১১ সাল দেদক ২০২০ সাল 

পর্ যন্ত সমদয় প্রকারশত হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা। িাতীয় অে যননরতক পরিষে (এনইরস) মেলবাি (২৯ 

রর্দসবি) দেদশি অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি (২০২১-২০২৫) চূড়ান্ত অনুদমােন রেদয়দছ। র্া ইদতামদধ্যই প্রকারশত 

হদয়দছ। 

 

এক নজরে বাাংলারেরে এযাবৎকারল গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা সমূহ-  

( ১ ) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৭৩-১৯৭৮ )  

( ২ ) র্ি বার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৭৮-১৯৮০ )  

( ৩ ) র্িতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৮০-১৯৮৫ )  

( ৪ ) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৮৫-১৯৯০ )  

( ৫ ) চতুথি পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৯০-১৯৯৫ )  

( ৬ ) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ১৯৯৭-২০০২) 

( ৭ ) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ২০১১-২০১৫ ) 

( ৮ ) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ২০১৫-২০২০ ) 

( ৯ ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা ( ২০২০-২০২৫ )  

 

োরিদ্র রবদমাচন , অে যননরতক পুনগ যিন ও উচ্চ হাদি প্রবশৃ্চে অিযদনি লেয রনদয়ই এ পরিকল্পনাগুদলা প্রণীত হয় । 

রবদেরশ সাহার্য রনিযি এ পরিকল্পনাগুদলা অরধ্কাাংশ দেদে তাদেি লেযমাো অিযদন সেম হয়রন। 

 

তবুও বলা র্ায় , বাাংলাদেদশি এসব উন্নয়ন পরিকল্পনাি মাধ্যদম অে যননরতক উন্নয়দনি রিরি িরচত হদয়দছ। 

 

ধ্ীদি ও অল্পহাদি হদলও এদেদশ মাোরপছয  আয় ও িীবনর্াোি মান বাড়াি প্রবণতা অবযাহত িদয়দছ । অে যনীরতি 

কািাদমাগত ও গুণগত পরিবতযন দতমন না ঘিদলও সারব যক অে যননরতক কম যকাদে গরতশীলতা সটৃষ্ট হদয়দছ । 

 

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) 
র্ুেরবধ্বস্ত স্বাধ্ীন বাাংলাদেদশি অে যননরতক উন্নয়দনি িনয দেদশি প্রেম পঞ্চ বারষ যক পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয় 

১৯৭৩ সাদল । এ পরিকল্পনাি দময়াে রছল ১৯৭৩ সাদলি ১লা িলুাই দেদক ১৯৭৮ সাদলি ৩০দশ িনু পর্ যন্ত ।  

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন ও অথিসংস্থান  

বাাংলারেরেে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পর্েকল্পনাে মমাট বযয় বোরেে পরিমাণ রছল ৪,৪৫৫ দকাটি িাকা । দমাি 

বিােকৃত অদে যি ৮৯ % অে যৎ ৩,৯৫২ দকাটি িাকা সিকারি খাদত এবাং ১১ % অে যাৎ ৫০৩ দকাটি িাকা দবসিকারি 

খাদত বযয় ধ্িা হয় । কাদিই এ পরিকল্পনাি সিকারি খাদতি ওপি রবদশষ গুরুত্ব আদিাপ কিা হদয়দছ । পরিকল্পনাি 



 
দমাি বযয় বোরেে মদধ্য ২.৬৯৮ দকাটি িাকা অিযন্তিীণ উৎস এবাং ১,৭৫৭ দকাটি িাকা ববদেরশক উৎস হদত আসদব 

বদল ধ্িা হদয়দছ । অে যাৎ পরিকরল্পত বযয় বোরেে শতকিা ৬০ িাগ অিযন্তিীণ ও শতকিা ৪০ িাগ ববদেরশক উৎদসি 

ওপি রনিযিশীল রছল ।  
 

 খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশয সমূহ  
বাাংলাদেদশি অে যননরতক নযায়রবচাি প্ররতষ্ঠাি লেয সামদন দিদখ প্রেম পঞ্চবারষ যকী পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয় । 

গণতি , সমািতি , ধ্ম যরনিদপেতা ও িাতীয়তাবাে , িাষ্ট্রীয় এ চাি মূলনীরত , োরিদ্রয ও দবকািত্ব হদত মুশ্চি এবাং 

র্ুেরবধ্বস্ত অে যনীরতি পুনগ যিন প্রিৃরত রবষদয়ি দপ্রোপদি পরিকল্পনাি উদেশয ও লক্ষ্যগুরলা র্নর্িার্েত হয়  

১। িনগদণি োরিদ্রয লাঘব কিা ।  

২। পুনগ যিন কাি অবযাহত দিদখ তা সমাপ্ত কিা এবাং অে যনীরতি প্রধ্ান খাত কৃরষ ও রশদল্পি অবস্থা দ্রুত ১৯৬৯-৭০ 

সাদলি সমদয়ি পর্ যাদয় উন্নীত কিা ।  

৩। মাদ ি িাতীয় উৎপােন (GDP) গদড় বারষ যক ৫.৫ % হাদি বাড়ানাদ  ।  

৪। রনতযপ্রদয়ািনীয় দ্রবয , দর্মন খােয , বস্ত্র , ভার জয দতল , দকিাদ রসন , রচরন ইতযারে উৎপােন বাড়ানাদ  ।  

৫। রনতযপ্রদয়ািনীয় দ্রদবযি োদমি ঊধ্ব যগরত দিাধ্ কদি রস্থরতশীল কিা ।  

৬। মাোরপছয  আয় গড়পড়তা বারষ যক ২.৫ % হাদি বাড়দব ।  

৭। ৪১ লে দলাদকি কম যসাংস্থাদনি বযবস্থা কিা ।  

৮। দেদশ সমািতারিক অে যননরতক কািাদমা গদড় দতালাি িনয দর্সব বযবস্থা গহৃীত হদয়দছ পরিকল্পনাকাদল 

দসগুদলাদক আিও সুসাংহত কিা ।  

৯। িনসাংখযা বাড়াি হাি দিাধ্ কিা । এিনয পরিবাি পরিকল্পনাি কার্ যকারিতা বাড়ানাদ  এবাং িন্মহাি ৩ % দেদক 

বারষ যক ২.৮ % এ নারমদয় আনা । 

 

 

 

 

 

 

র্ি - বার্ষিক পর্িকল্পনা ( ১৯৭৮-১৯৮০ )  
প্রেম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা দশষ হওয়াি পদি স্বািারবক রনয়দম রিতীয় পঞ্চবারষ যকী পরিকল্পনা আিম্ভ হওয়াি কো । 

রকন্তু তা না কদি ১৯৭৮ দেদক ১৯৮০ এ েু বছদিি িনয একটি রি - বারষ যক পরিকল্পনা িচনা কিা হয় । কািণ রহদসদব 

বলা হয় প্রেম পরিকল্পনাি অসমাপ্ত প্রকল্প গুদলা দশষ কিা , প্রেম পরিকল্পনাি বযে যতাি দপ্ররেদত রিতীয় পঞ্চবারষ যকী 

পরিকল্পনাি দেে প্রস্তুত কিা , ববদেরশক সাহাদর্যি সম্ভাবনা র্াচাই প্রিৃরতি িনয ২ বছি দময়ােী একটি 

অন্তব যতীকালীন পরিকল্পনাি প্রদয়ািন রছল । 

ক. পর্িকল্পনাি আয়তন ও অথিসংস্থান  
রি - বারষ যক পরিকল্পনাি দমাি বযয় বিাে ৩.৮৬১ দকাটি িাকা । এি মদধ্য সিকারি ও দবসিকারি খাদতি বযয় বিাে 

রছল র্োক্রদম ৩,২৬১ দকাটি িাকা ও ৬০০ দকাটি । অে যাৎ , দমাি বযয় বোরেে মদধ্য সিকারি খাদতি রবরনদয়াগ রছল 

শতকিা ৮৩ িাগ এবাং দবসিকারি খাদতি রবরনদয়াগ শতকিা ১৭ িাগ । পরিকল্পনাি দমাি বযয় বোরেে মদধ্য 

অিযন্তিীণ উৎদসি অবোন ধ্িা হয় ১,৩০৪ দকাটি িাকা এবাং ববদেরশক সাহার্য ২,২৯৬ দকাটি িাকা । অে যাৎ , 

পরিকল্পনাি দমাি বযরয়ে শতকিা ৩৬ িাগ দেশীয় সম্পে হদত এবাং শতকিা ৬৪ িাগ ববদেরশক সাহাদর্যি মাধ্যদম 

সাংগহৃীত হদব বদল ধ্িা হয় । অবরশষ্ট দর্ ২৬১ দকাটি িাকা ঘািরত দেখা দেদব তা দেশীয় সম্পে সাংগ্রহ ও অরতরিি 

ববদেরশক ঋদণি সাহাদর্য পূিণ কিাি কো রছল । 
 



 
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশয সমূহ  

র্ি - বার্ষিক পর্েকল্পনাে প্রর্ান উরেেয গুরলা র্িল র্নম্নরূপঃ  

১। উন্নয়দনি হাি বাড়ানাদ   

২। গ্রামীণ অে যনীরতি উন্নয়দনি মাধ্যদম উৎপােন ও কম যসাংস্থান বাড়ানাদ   

৩। ববদেরশক সাহাদর্যি উপি রনিযিতা কমাদনা  

৪। আদয়ি সুষম বন্টন  

৫। িনসাংখযা বশৃ্চে দিাধ্ কিা  

৬। খাদেয স্বয়াংসম্পূণ যতা অিযন  

৭। রনতযপ্রদয়ািনীয় দ্রবয ও উপকিদণি দর্াগান বানাদনা প্রিৃরত।   

 
গ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্যমাত্রা সমহূ 

র্ি - বার্ষিক পর্েকল্পনাে জনয র্নম্নর্লর্িত লক্ষ্যমাত্রা র্নর্িার্েত হরয়র্িলঃ  

১। প্রকৃত িাতীয় উৎপােন বারষ যক ৫.৬ % হাদি এবাং বারষ যক মাোরপছয  আয় ২.৪ % হাদি বাড়ানাদ  ।  

২। কৃরষ - উৎপােন বারষ যক ৪.১ % হাদি বাড়ানাদ  ।  

৩। রশদল্পান্নয়দনি হাি বারষ যক ৭.৩ % হাদি বাড়ানাদ  ।  

৪। বারষ যক গড় সঞ্চদয়ি হাি দমাি উৎপােদনি ২.৬ % িাগ দেদক পরিকল্পনা দশদষ ৫.৭ % িাদগ উন্নীত কিা ।  

৫। রবদেশী সাহাদর্যি উপি রনিযিশীলতা প্রেম পরিকল্পনাি দশষ বছদিি শতকিা ৭৭ িাগ দেদক করমদয় রি - বারষ যক 

পরিকল্পনা দশদষ শতকিা ৬৪ িাগ আনয়ন কিা হয় ।  

৬। িপ্তারন আয় বারষ যক শতকিা ১১ িাগ হাদি বাড়ানাদ  ।  

৭। পরিকল্পনাকাদল অরতরিি ২৩ লে দলাদকি কম যসাংস্থাদনি সদুর্াগ সটৃষ্ট কিা ।  

৮। পরিকল্পনাি দশষ বছদি ( ১৯৭৯-৮০ ) খােয শদসযি উৎপােন ১৪৪ লে দমেঃ িন উন্নীত কিা । রবদেশ দেদক খােয 

আমোরন বছদি ১৭ লে মমঃটন দেদক ১৩ লে দমেঃ িন করমদয় আনা ।  

৯। রবেুযৎ ও গযাস সম্প্রসািদণি হাি শতকিা ১৬ িাগ বাড়ান। 

১০। পরিকল্পনা আমদন অরতরিি ৫০০ গ্রাদম রবেুযতায়ন কম যসূরচ বাস্তবায়ন কিা ।  

১১। িনস্বাস্থয উন্নয়দনি সুর্াদ গ বাড়ান । অরতরিি ১৫০০ হাসপাতাল রবছানা এবাং অরতরিি ১৮০ টি পেী স্বাস্থয 

দকন্দ্র ও উপদকন্দ্র স্থাপন কিা ।  

 

র্িতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ১৯৮০-১৯৮৫ ) 
র্ি - বার্ষিক পর্েকল্পনা মেষ হওয়াে পে ১৯৮০ সারলে জলুাই মাস মথরক পাাঁচ বিে মময়ােী বাাংলারেরেে 
র্িতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ কিা র্ায় । পরিকল্পনাি আয়তন রছল ২৫,৫৯৫ দকাটি িাকা । সিকারি ও 

দবসিকারি খাদত বযয় বিাে রছল র্োক্রদম ২০,২১৫ দকাটি িাকা ও ৫,৪৭৫ দকাটি িাকা । রকন্তু দেদশ আরে যক সম্পে 

সাংস্থারনে হাে আোনরুূপ হওয়ায় এবাং ববরের্েক সাহারযযে পর্েমাণ করম যাওয়ায় পিবতীকাদল পরিকল্পনাি 

আয়তন ও বযয় বিাে পুনেঃরনধ্ যারিত হয় ।  

 
ক. সংদশার্িত পর্িকল্পনা আয়তন  

পর্েকল্পনা কর্মেরনে সুপার্েে অনুযায়ী ১৯৮২ সারলে নরভম্বে মারস র্িতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনাি দমাি 

বযয় পুনেঃরনধ্ যািণ কিা হয় । সাংদশারধ্ত পরিকল্পনাি দমাি বযয় ১৭,২০০ দকাটি িাকাি মদধ্য সিকারি খাদত ১১,১০০ 

দকাটি িাকা এবাং দবসিকারি খাদত ৬,১০০ দকাটি িাকা বিাে কিা হয় । এি মদধ্য দেশীয় সম্পে দেদক ৯,৫০০ দকাটি 

িাকা এবাং ববদেরশক সাহার্য ও রবরনদয়াগ বাবে ৭,৭০০ দকাটি িাকা পাওয়া র্াদব বদল ধ্িা হয় । পরিকল্পনায় ববদেরশক 

সাহাদর্যি ওপি রনিযিশীলতাি হাি রছল শতকিা ৫৮ িাগ । 



 
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশযসমূহ  

সাংরোর্র্ত র্িতীয় পঞ্চবার্ষিকী পর্েকল্পনাে প্রর্ান লক্ষ্য ও উরেেয গুরলা র্িল র্নম্নরূপঃ 
১। িনগদণি িীবনর্াোি মান উন্নয়দনি িনয িীবনধ্ািদণি দম রলক প্রদয়ািনীয় দ্রবয গুদলাি পর্ যাপ্ত দর্াগান 

রনশ্চিত কিা । 

২। গ্রামীণ িীবনর্াোি মান উন্নয়দনি িনয স্থানীয় সাংস্থাগুদলাি মাধ্যদম উন্নয়ন কার্ যক্রম িনগদণি অাংশগ্রহণ 

রনশ্চিত কিা ।  

৩। শ্রমশশ্চি উন্নয়ন ও শ্রদমি দর্াগাদনি সাদে সেরত দিদখ কম যসাংস্থাদনি সুর্াদ গ বাড়ানাদ  ।  

৪। রনিেিতা েিূীকিণ ও উদেখদর্াগযিাদব িনসম্পদেি উন্নরত সাধ্ন ।  

৫। মাদ ি িাতীয় উৎপােন বারষ যক শতকিা ৫.৪ িাগ হাদি বাড়ানাদ  ।  

৬। িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি শতকিা ২.৮০ হদত ২.২৩ - এ । 

৭। অরধ্ক হাদি স্বরনিযিতা অিযন কিা ।  

৮। সামাশ্চিক নযায়রবচাি প্ররতষ্ঠাি উদেদশয আয় , সম্পে ও সুদর্াদগি সষুম বন্টন সাধ্ন কিা । 

৯। স্বল্পতম সমদয়ি মদধ্য খােয উৎপােন বারড়দয় খােয স্বয়াংসম্পূণ যতা অিযন কিা । ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাে খােয 

উৎপােদনি লেযমাো ধ্িা হয় ১.৭৫ দকাটি দমেঃ িন ।  

১০। মাোরপছয  আয় বারষ যক শতকিা ৩.৫ িাগ হাদি বাড়ানাদ ।  

১১। কৃরষদেদে প্রবশৃ্চেি হাি বারষ যক শতকিা ৫০ িাগ এবাং রশল্প খাদত বারষ যক শতকিা ৮.৪ িাগ ধ্িা হয় ।  

১২। ১৯৮০-৮৫ সাল নাগাে িাতীয় সঞ্চয় মাদ ি িাতীয় উৎপােদনি শতকিা ৭.১৬ শতাাংদশ উন্নীত হদব বদল 

অনুমান কিা হয় ।  

 
গ. পর্িকল্পনায় খাতওয়ার্ি বযয় বিাে  

র্িতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃরষ খাদত সব যারধ্ক বযয় বিাে কিা হয় । এ বযয় বিাে ( ৬,০৫৯ দকাটি িাকা ) 

দমাি বযয় বোরেে শতকিা প্রায় ৩৫ িাগ । এিপি রশল্পখাদত বিাে কিা হয় ৩০৬৯ দকাটি িাকা র্া রছল পরিকল্পনাি 

দমাি বযয় বোরেে শতকিা প্রায় ১৮ িাগ । পরিবহন ও র্াদ গার্াদ গ খাদত বযয় বিাে কিা হয় ২৫১০ দকাটি িাকা 

র্া রছল দমাি বযয় বোরেে শতকিা ১৫ িাগ ।  

 

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পর্িকল্পনা ( ১৯৮৫-৯০ )  
বাাংলারেরেে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাি দময়াে কাল রছল ১৯৮৫ সাদলি ১ লা িলুাই দেদক ১৯৯০ সাদলি ৩০ 

দশ িনু । এ পরিকল্পনাি আয়তন , উদেশয ও লেযসমূহ , খাতওয়ািী বিাে ও মূলযায়ন রনদচ আদলাচনা কিা হলেঃ  

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন  

তৃতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনাি দমাি ৩৮,৬০০ দকাটি িাকা বযয় বিাে কিা হয় । এি মদধ্য ২৫,০০০ দকাটি িাকা 

বা ৬৫ % সিকারি খাদত এবাং ১৩,৬০০ দকাটি িাকা বা ৩৫ % দবসিকারি খাদত বিাে কিা হয় । দমাি বযদয়ি মদধ্য 

১৭,৫৭২ দকাটি িাকা অিযন্তিীণ সম্পে হদত সিকারি সঞ্চয় ৫,৯৬০ দকাটি িাকা এবাং দবসিকারি সঞ্চয় ১১,৬১২ 

দকাটি িাকা এবাং ২১,০২৮ দকাটি িাকা ববদেরশক সাহার্য দেদক সাংগ্রহ কিা হদব বদল ধ্িা হয় । এ পরিকল্পনায় 

ববদেরশক সম্পদেি ওপি রনিযশীলতাি হাি ধ্িা হয় ৫৪.৫ শতাাংশ ।  

  
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশয সমূহ  

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পর্েকল্পনাে প্রর্ান প্রর্ান উরেেয র্নরচ উরেি কো হলঃ  

১। িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি রনয়িণ ।  

২। উৎপােনমখুী কম যসাংস্থান সম্প্রসািণ  



 
৩। সাব যিনীন প্রােরমক রশো ও মানব সম্পে উন্নয়ন  

৪। অে যনীরতদত েীঘ যদময়ােী কািাদমাগত পরিবতযন সাধ্দনি রনরমদি প্রর্ুশ্চিরবেযাি উন্নয়ন ।  

৫। খাদেয স্বয়াংসম্পূণ যতা অিযন ।  

৬। সাধ্ািণ িনদগাষ্ঠীি রনম্নতম দম রলক চারহো পিূণ।  

৭। অে যননরতক প্রবশৃ্চে ত্বিারন্বত কিণ এবাং  

৮ | অরধ্কতি স্বরনিযিতা অিযন ।  

উর্ের্িত সার্ােণ উরেেয গুরলা বাস্তবায়রনে জনয পর্েকল্পনাে র্নম্নর্লর্িত লক্ষ্যমাত্রা র্নর্িােণ কো হয়ঃ 
১। পরিকল্পনাি মময়ােকারল গড় বার্ষিক প্রবৃর্িও হাি রনধ্ যািণ কিা হয় ৫.৪ শতাাংশ ।  

২। ১৯৮৯-৯০ সারল বারষ যক প্রবশৃ্চেি হাি কৃরষ হাদত ৪ % , রশল্প খাদত ১০.১ % , রবেুযৎ ও গযাস খাদত ৯.৬ % রনম যাণ 

খাদত ৪.৯ % পরিবহন খাদত ৬.৯ % এবাং অনযানয খাদত ৫.৮ % অশ্চিযত হদব বদল আশা কিা হয় ।  

৩। ১৯৮৯-৯০ সাদল ২.০৭ দকাটি িন খােযশসয উৎপােদনি লেযমাো ধ্ার্ য কিা হয় ।  

৪। পরিকল্পনাকাদল ৫১ লে অরতরিি কম যসাংস্থান সটৃষ্ট কদি পরিকল্পনা দশদষ দমাি ২৪৪ লে দলাদকি কম যসাংস্থাদনি 

বযবস্থা কিা হদব বদল আমা কিা হয় ।  

৫। ১৯৯০ সাল নাগাে িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি ১.৮ শতাাংদশ নারমদয় আনা হদব বদল অনমুান কিা হয় ।  

৬। পরিকল্পনা দশদষ আিযন্তিীণ সঞ্চদয়ি পরিমাণ িাতীয় আদয়ি শতকিা ১০ িাদগ উন্নীত কিাি আশা বযি কিা 

হয় ।  

৭। পরিকল্পনা দশষ বছদি িাতীয় আদয় কদিি অাংশ ১০.৩ % হদব বদল ধ্ািণা কিা হয় ।  

৮। পরিকল্পনা দময়াে িপ্তারনি পরিমাণ বারষ যক শতকিা ৫.৯ িাগ হাদি বাড়দব বদল ধ্িা হয় ।  

 
গ. পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী বিাে 

তৃতীয় পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় সিকারি ও দবসিকারি খাদত র্োক্রদম ২৫,০০০ দকাটি এবাং ১৩,৬০০ দকাটি 

মাদ ি ৩৮,৬০০ দকাটি িাকা বযয় বিাে কিা হয় । তৃতীয় পাাঁচসালা পরিকল্পনায় খাতওয়ারি বযয় বিাে রবদবচনা 

কিদত রগদয় বলা র্ায় , কৃরষ ও কৃরষ সাংরিষ্ট কাদিি িনয পরিকল্পনায় সদব যাচ্চ ১১,৪৬০ দকাটি িাকা বযয় বিাে কিা 

হয় র্া রছল দমাি বযদয়ি শতকিা প্রায় ৩০ িাগ । দবরশ বযয় বিাদেি অনযানয খাদতি অবস্থা রছল শশ্চি ও প্রাকৃরতক 

সম্পে প্রায় ১৬ % িাগ , রশল্প ও খরনি প্রায় ১৫ % িাগ পরিবহন ও র্াদ গার্াদ গ প্রায় ১২ % িাগ , দি ত পরিকল্পনা 

, গহৃায়ন ও পারন সিবিাহ প্রায় ১১ % িাগ । 

 
 ঘ. পর্িকল্পনায় উদেখদ াগয খাত গুদলাি উন্নয়ন ককৌশল  

অে যননরতক পরিকল্পনাি উদেশয ও লেযমাো সাফলয দকবল আরে যক রবরনদয়াদগি উপি রনিযি কদি না , বিাং 

সম্পদেি েে বযবহাি ও বযবস্থাপনা , সমটষ্টগত অে যননরতক নীরত ও সটিক দক শল প্রিৃরতি ওপি তা রনিযিশীল । 

তৃতীয় পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনায় প্রধ্ান প্রধ্ান খাদতি লেযমাো অিযদনি িনয দর্ উন্নয়ন রনধ্ যারিত হদয়রছল তা রছল 

র্নম্নরূপঃ 
  

১। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ ণতা অজি নঃ পর্েকল্পনা মেরষ ১৯৮৯-৯০ সারল খােযশসয উৎপােদনি লেযমাো ধ্িা হয় 

২০৭ লে দমেঃ িন । এ লেযমাো পূিদণি িনয রনধ্ যারিত দক শল রছল আধ্ুরনক দসব সাি বীি প্রর্ুশ্চিি বযবহাি বশৃ্চে 

, বার োর  ও গম উৎপােদন গুরুত্ব প্রোন এবাং শীতকালীন চাদষি িনয পারন বরধ্ যত বযবহাি ।  

 

২। অপ্রধ্ান শদসযি উৎপােনঃ গুরুত্বপূণ য অপ্রধ্ান শদসযি উৎপােন বাড়ানাদ ি িনয সীরমত িরম ও পারন সম্পদেি 

সুষ্িয  বযবহাদিি কো বলা হয় । কৃরষ উৎপােদন রস্থরতশীলতা বিায় িাখাি িনয একটি সুষ্িয  শসয উৎপােন নীরত গ্রহণ 

কিা হয় । 

 



 
৩। পাট উৎপােনঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় পাদিি উৎপােন বযয় কমাদনাি িনয উন্নত বীি সিবিাহ কিাি কো বলা 

হয় । পাদিি মূলয রস্থরতশীল িাখাি িনয অিযন্তিীণ বািাি বযবস্থাি উন্নয়দনি দক শল গহৃীত হয় ।  

 

৪। গবারে পশু ও মৎসয উন্নয়নঃ পরিকল্পনাকাদল গবারে পশু সম্পে বাড়ানাদ ি িনয পশুপালন খামাদিি উন্নয়ন , 

পশু প্রিনন , রচরকৎসা ও পশু খােয সিবিাদহ উন্নরত সাধ্ন কিা হদব বদল ধ্িা হয় । বলা হয় এদত িূরমহীন কৃষকদেি  

কম যদর্াগ বাড়দব । গ্রামীণ পুকুদি মৎসয উৎপােদন উৎসাহ প্রোন কিাি দক শল গহৃীত হয় ।  

 

৫। বেসরকারর রিল্প ও রেরিদ্যাগ তফর্সলঃ পর্েকল্পনা র্েল্প িারত র্বর্নরয়াগ লক্ষ্যমাত্রা অজি রনে জনয র্েল্প 
র্বর্নরয়াগ তফর্সলরক সটিকিাদব সাংজ্ঞারয়ত ও নমনীয় কিা হয় । ছাদ ি র্েল্পগুলার রক বড় ও মাঝারি প্ররতদর্ারগতা 

দেদক িোি র্োর্ে নীরত গহৃীত হয় ।  
 

৬। জ্বালারি সম্পদ্যর উন্নয়নঃ গযাদসি উদিালন ও বন্টন প্রশ্চক্রয়া এবাং দেদশি পশ্চিমাাংদশ গযাস ও দতল অনুসন্ধান 

কম যসূরচ ত্বিারন্বত কিাি কো বলা হয় । এ িারত অনযানয মকৌেল র্িল- গ্রামাঞ্চরল পেী র্বেযুতায়ন কমিসূর্চ , 
মুক্ত বন উন্নয়ন প্রকল্প , র্বেযুৎ িারত র্সরেম লস কমান এবাং মতল ও গযাস অনুসন্ধারন র্বরেেী 
মকাম্পার্নরক আকৃষ্ট কিা । 

 

৭। পররেহি ও যাদ্ গাযাদ্ গঃ পরিবহন খাদতি উন্নয়দনি িনয েেতা বাড়ানাদ ি ওপি গুরুত্ব আিাদ প কিা হয় 

। এ উদেদশয দি ত সুরবধ্ারে িেণাদবেণ এবাং দমিামদতি উপি অগ্রারধ্কাি দেয়া হয় ।  

 

৮। র্শক্ষ্াঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনায় মানব সম্পে উন্নয়ন ও েেতা সটৃষ্টি ওপি গুরুত্ব আদিাপ কিা হয়। 

র্েক্ষ্া উন্নয়রনে জনয র্স্থেীকৃত মকৌেলগুরলা র্িল প্রাথর্মক র্বেযালরয়ে বযবস্থাপনা ও উন্নয়রনে কতৃযত্ব স্থানীয় 

সিকাদিি উপি অপ যণ , প্রােরমক স্তদি িরতযি সাংখযা বশৃ্চে ও মাঝপদে সু্কল তযাদগি হাি কমাদনাি পেদেপ গ্রহণ , 

ছাদ ি ছাদ ি এলাকায় সু্কল স্থাপন , রশো উন্নয়দনি সমাদিি দগাষ্ঠীগত সাংরিষ্টতা অিযন প্রিৃরত । 

 

 ৯। স্বাস্থযঃ ২০০০ সাদলি মদধ্য সবাি িনয স্বাস্থয কম যসূরচি ওপি গুরুত্ব আদিারপত হয় । এিনয প্রােরমক স্বাস্থয 

সুরবধ্াি প্রসাি এবাং পরিদবশগত স্বাস্থয - রবজ্ঞান ও পুটষ্ট রশোি সুর্াদ গ বাড়ানাদ ি কো বলা হয় ।  

 

১০। জিস়ংখো ও পররোর পর্িকল্পনাঃ পর্েবাে পর্েকল্পনাে বরধ্ যত সাফদলযি িনয মাতৃ ও রশশু স্বাদস্থযি উন্নয়ন 

এবাং সমাি সদচনতা বাড়ান অপরিহার্ য । দসিনয তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবাি পরিকল্পনাদক শুধু্ রববারহত সম্পদেি 

সমসযা রহদসদব না দেদখ এদত করমউরনটিি অাংশগ্রহদণি ওপি দিাি দেয়া হয় ।  

 

১১। অভ্েন্তরীর্ সম্পয সংগ্রহঃ তৃতীয় পর্েকল্পনায় অভযন্তেীণ সম্পরেে প্রয়ার জনীয় সমারবে ঘটানার ে 

িনয রকছয  দক শল গহৃীত হয় । এগুলার  র্িল জাতীয় সম্পরেে েক্ষ্ বযবহাে িাো সেকার্ে ভার গ কমানার  , 

িতয যরক কমানাদ  , কি প্রশাসদনি েেতা বাড়ান এবাং কি - কািামাদ  র্ুশ্চিসেত কিা , সিকারি উপর্াদ গ এবাং 

সিকারি খাদতি দ্রবয ও দসবাি োম বাড়ান প্রিৃরত ।  
 

১২। কর্ ণস়ংস্থািঃ র্নয়ার গ বাড়ানার ে উরেরেয তৃতীয় পর্েকল্পনাে গৃহীত মকৌেল গুরলা র্িল কৃর্ষে 
পাোপার্ে কুটিে র্েরল্প কার্েগর্ে উন্নর্তে মার্যরম শ্রম র্নয়ার গ বাড়ান , মৎসয , হাাঁস মুের্গ ও পশু পালন 
, বন ও গ্রামীণ র্েল্প প্রভৃর্ত িারতে উন্নয়ন ইতযারে । এছাড়া কৃরষ বরহিূযত খাদত কম য সুর্াদ গ বাড়ানাদ ি িনয 

মানব সম্পে উন্নয়দনি ওপেও মজাে মেয়া হয় ।  

 

 



 
 

 

 

 

 

চতুথি পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ১৯৯০-৯৫ )  
বাাংলারেরেে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাি কার্ যকাল ১৯৯০ সাদলি ৩০ দশ িনু দশষ হয় । মূলত কািাদমাগত 

ত্রুটিি িনয এ পরিকল্পনাি অরধ্কাাংশ লেয অশ্চিযত হয়রন । তাই অে যনীরতি কািাদমাগত পরিবতযদনি লদেয ১৯৯০-

২০১০ সাল পর্ যন্ত একটি েীঘ যদময়ারে দপ্ররেত পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয় । এ রবশ সাল দপ্ররেত পরিকল্পনাি অাংশ 

রহদসদব বাাংলাদেদশি চতয ে য পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় । ১৯৯০ সাদলি ১ লা িলুাই দেদক এ পরিকল্পনা 

শুরু হয় এবাং ১৯৯৫ সাদলি ৩০ দশ িনু এি দময়াে দশষ হয় ।  

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন ও অথিসংস্থান  

চতুথি পঞ্চ - বার্ষিক পর্েকল্পনাে সাংোর র্র্ত পযিারয় আয়তন র্নর্িােণ কো হয় ৬২,০০০ মকাটি টাকা , এে 
মরর্য সেকার্ে ও মবসেকার্ে িারত বযয় বোরেে পর্েমাণ র্োক্রদম ৩৪,৭০০ ও ২৭,৩০০ দকাটি িাকা । সাংদশারধ্ত 

দমাি বযয় বোরেে মদধ্য ৩৪,৫৫০ দকাটি িাকা অিযন্তিীণ উৎস এবাং ২৭,৪৫০ দকাটি িাকা ববদেরশক সাহার্য দেদক 

সাংগহৃীত হদব বদল ধ্িা হয় । পরিকল্পনাি প্রাক্করলত বযয় বোরেে মদধ্য ববদেরশক সাহাদর্যি ওপি রনিযিশীলতাি হাি 

রছল শতকিা প্রায় ৪৪ িাগ ।  
 
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশযসমূহ  

মেরেে র্বেসালা মপ্রর্ক্ষ্ত পর্েকল্পনা ( ১৯৯০-২০১০ ) এে সারথ সঙ্গর্ত মেরি চতুথি পঞ্চ - বার্ষিক 

পর্েকল্পনাে প্রণীত হয় । এ পরিকল্পনাি উরেেগুলার  র্িল র্নম্নরূপ :  

১। িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি কমাদনা ।  

২। ক্রমবধ্ যমান োরিদ্রায়ন দিাধ্ এবাং িনসম্পে উন্নয়দনি মাধ্যদম কম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ সম্প্রসািণ কিা ।  

৩। দেশি সম্পদেি সুষ্িয  বযবহাদিি মাধ্যদম ক্রমবধ্ যমান হাদি আত্নরনিযিশীলতা অিযন এবাং অে যননরতক উন্নয়দনি 

অিযন্তিীণ সম্পদেি দর্াগান বাড়ান ।  

৪। খাদেয স্বয়াংসম্পূণ যতা অিযন কিা ।  

৫। সাব যিনীন প্রােরমক রশোি বযবস্থা গ্রহণ । 

৬। রশল্পায়ন প্রশ্চক্রয়া দিািোি কিা এবাং েুদ্র ও কুটিি রশদল্পি সম্প্রসািণ ঘিান ।  

৭। রশল্প খাতদক িপ্তারনমুখী কদি দতালা ।  

৮। দেশীয় প্রর্ুশ্চিি সম্প্রসািদণি মাধ্যদম অে যননরতক অবকািাদমাি পরিবতযন আনয়ন ।  

৯। দেদশি অনুন্নত এলাকাি উন্নয়দন বযাপক বযবস্থা গ্রহণ ।  

১০। িনসাধ্ািদণি প্রদয়ািনীয় দম রলক দ্রবয সমূদহি সিবিাহ রনশ্চিত কিা ।  

১১। আত্মকম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ সটৃষ্টি লদেয খাল খনন , বনায়ন , শাকসবশ্চি ও ফলমূল চাষ ও হা াঁস মুিরগি খামাি , 

দম মারছ চাষ ইতযারে বযবস্থা গ্রহণ।  

 

গ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্যমাত্রা সমহূ 

চতুথি পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনাে উরেেয গুরলা বাস্তবায়রনে জনয অথিনীর্তে র্বর্ভন্ন িারতে ময লক্ষ্যমাত্রা র্াযি 
কো হয় তা র্িল র্নম্নরূপঃ 
চতুথি পঞ্চবার্ষিকী পর্েকল্পনাে িাত ওয়ােী লক্ষ্যমাত্রা-  

 



 

খাত বার্ষিক প্রবৃর্িি হাি (শতকিা র্হসাদব) 

১. মমাট মেেজ উৎপােন ৫.০০ 

২. কৃর্ষ ৩.৪২ 

৩. র্েল্প ৯.০২ 

৪. র্বেযুৎ, গযাস, প্রাকৃর্তক সম্পে ৯.২৮ 

৫. র্নমিাণ  ৫.৮৬ 

৬. মযাগারযাগ ও পর্েবহন  ৫.৩৯ 

৭. বার্ণজয এবাং অনযানয মসবা ৫.০০ 

৮. গৃহায়ণ  ৩.৬২ 

৯. সেকার্ে মসবা ১০.৫৬ 

 

 

ঘ. পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী বিাে 

মেরেে আথি - সামার্জক উন্নয়রনে গর্ত ত্বোর্িত কোে লরক্ষ্য বাাংলারেরেে চতুথি পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনা 

প্রণীত হয় । এই দপ্রোপদিই এি খাতওয়ারি বযয় বিাে কিা হয় । পরিকল্পনায় দর্সব খাদত দবরশ বযয় বিাে কিা হয় 

দসগুদলা রছল কৃরষ , পারনসম্পে ও গ্রাদমান্নয়ন প্রায় ২৭ % িাগ , পরিবহন ও র্াদ গার্াদ গ প্রায় ১৫ % িাগ , রশল্প 

প্রায় ১৩ % িাগ , রবেুযৎ , দতল ও প্রাকৃরতক সম্পে প্রায় ১২ % িাগ , দি ত পরিকল্পনা , গহৃরনম যাণ ও পারন সিবিাহ 

প্রায় ১১ % িাগ ।  

 
ঙ. পর্িকল্পনাি প্রিান প্রিান উন্নয়ন ককৌশল 

মানব সম্পে উন্নয়ন , োরিদ্র দমাচন এবাং দেদশি রবপুল িনসাংখযাি িনয কম যসাংস্থান কিা , অে যননরতক প্রবশৃ্চেও 

পরতবন্ধকগুলাদ  েিূ কিা , অে যননরতক গরতশীলতা বাড়ানাদ  ইতযারে রছল চতয ে য পঞ্চ - বারষ যক পরিকল্পনাি প্রধ্ান 

উদেশয । এসব উদেশয বাস্তবায়দনি লদেয পরিকল্পনায় রনদম্নাি উন্নয়ন দক শল অবলবন কিা হয় । 

● খাত র্ির্িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি সাদথ কগাষ্ঠীর্ির্িক পর্িকল্পনা সমন্বয় সািনঃ পর্েকল্পনা র্নমিারণে 
কলারকৌেল র্েক মথরক চতুথি পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় অে যননরতক খাত ও সামাশ্চিক দগাষ্ঠী বা দশ্রণীি 

মদধ্য সমন্বয় সাধ্দনি প্রয়াস দনয়া হয় । দেদশি আে য - সামাশ্চিক বযবস্থাদক পেী ও শহি এলাকায় িাগ কিা 

হয়।  

পেী এলাকাি কম যকােদক কৃরষ ও কৃরষ বরহিূযত অনযানয কম যকাে িাগ কিা হয়। রিতীয়ত কাদি রলপ্ত 

িনদগাষ্ঠীদক আনুষ্ঠারনক িনদগাষ্ঠীি অন্তিয যি । শহি এলাকাি সকদল অবশযই কৃরষ - বরহিূযত কম যকাদে 

রলপ্ত বদল ধ্িা হয় । শহি এলাকায় র্ািা েরিদ্র , তািা অনানুষ্ঠারনক দগাষ্ঠীি অন্তিয যি । দেদশি িনসাধ্ািণদক 

এিাদব রবরিন্ন িনদগাষ্ঠীদত িাগ কিাি ফদল রবরিন্ন িনদগাষ্ঠীি উন্নয়দনি িনয রক ধ্িদনি পরিকল্পনা গ্রহণ 

কিা েিকাি তা টিক কিা র্াদব বদল মদন কিা হয় এবাং সামরগ্রকিাদব উন্নয়দনি ফদল দকান দগাষ্ঠী উপকৃত 

হদব তা রনধ্ যািণ কিা র্াদব বদল মদন কিা হয় । 

 



 
 

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ১৯৯৭-২০০২ )  
পঞ্চম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি দময়ােকাল রছল ১৯৯৭-২০০২ সাল। ১৯৯৩ সাদল রবএনরপ সিকাদিি সময় পরিকল্পনা 

প্রণয়দনি কাি শুরু হয়।  

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন 

পরিকল্পনা বাস্তবায়দন ১ লাখ ৯৫ হািাি ৯৫২ দকাটি িাকা বযয় ধ্িা হয়। আি শ্চিরর্রপ প্রবশৃ্চে ধ্িা হয় সাত শতাাংশ। 

সাংরিষ্ট সমদয় মাে ১ লাখ ৩৭ হািাি ৩৬৩ দকাটি িাকা বযয় কিা সম্ভব হয়, র্া দমাি প্রাক্করলত বযদয়ি মাে ৭০ 

শতাাংশ। শ্চিরর্রপ প্রবশৃ্চে প্রাক্কলদনি দচদয় অদনক কম মাে পাাঁচ েশরমক ২১ শতাাংশ হয়। 

 
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশযসমূহ 

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পর্েকল্পনাে লক্ষ্য ও উরেেয সমূহ র্নম্নরূপ :  

১। অে যননরতক প্রবশৃ্চেি হাি ত্বিারন্বত কিাি মাধ্যদম োরিদ্র রবদমাচন ও িনগদণি িীবনর্াোি মান উন্নয়ন সাধ্ন 

কিা। 

২। দমাি দেশি উৎপােন গদড় বারষ যক ৭ % হাদি প্রবশৃ্চে অিযন। 

৩। মাোরপছয  আয় গদড় বারষ যক ৫.৫ শতাাংশ হাদি বশৃ্চে কিা ।  

৪। শ্রমঘন ও পুাঁশ্চিঘন প্রর্ুশ্চিি মদধ্য সমন্বদয়ি মাধ্যদম উৎপােনশীলতা বশৃ্চে কিা এবাং উদেখদর্াগয পরিমাদণ 

কম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ সটৃষ্ট কিা ।  

৫। স্থানীয় িনদগাষ্ঠী এবাং তাদেি সম্পে বযবহাদিি মাধ্যদম গ্রামীণ িনদগাষ্ঠীি িীবনর্াোি মান উন্নয়ন সাধ্ন কিা 

।  

৬। স্বল্পতম সমদয়ি মদধ্য খাদেয স্বয়াংসম্পণূ যতা অিযন এবাং অরধ্ক মূলয সাংদর্াগকািী িপ্তারন পদণযি উৎপােন বশৃ্চে 

কি ।  

৭। অে যননরতক প্রবশৃ্চে অিযন রবদশষ কদি দবসিকারি খাদতি প্রবশৃ্চেি লদেয প্রদয়ািনীয় অবকািাদমা ও অনযানয 

দসবা খাদতি উন্নয়ন সাধ্ন কিা ।  

৮। বাধ্যতামূলক প্রােরমক রশো ও দপশাগত প্ররশেদণি ওপি গুরুত্ব আদিাদপি মাধ্যদম মানব সম্পদেি উন্নয়ন 

সাধ্ন কদি ।  

৯। প্রদয়ািনীয় স্বাস্থয দসবা ও িন্ম রনয়িদনি মাধ্যদম িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি হ্রাস কদি পরিকল্পনাি প্রারন্তক বছদি ১.২ 

শতাাংদশ নারমদয় আনা। 

১০। ইদলকট্ররনক্স ও দিদনটিক ইশ্চিরনয়ারিাং সহ নব প্রিদন্মি রবরিন্ন প্রর্ুশ্চিি গদবষণা ও উন্নয়দনি উপি গুরুত্ব 

প্রোন পূব যক দেদশি রবজ্ঞান ও প্রর্ুশ্চিি রিরি মিবতু কিা ।  

১১। পরিকল্পনাকাদল োরিদ্র সীমাি রনদচ বসবাসকািী অন্তত ৫০ শতাাংশ মানুষ োরিদ্রয সীমাি উপদি দতালা ।  

১২। গ্রামীণ আে য - সামাশ্চিক অবকািাদমাি উন্নয়ন এবাং উৎপােনমুখী কিা ।  

১৩। অে যননরতক কম যকাদে নািী - পুরুদষি বযবধ্ান করমদয় আনাি লদেয নািীদেি রশো প্ররশেণ ও চাকরিি দেদে 

অগ্রারধ্কাি প্রোন কিা ।  

১৪। রবরিন্ন িনদগাষ্ঠীি মদধ্য অে যননরতক ববষময েিূীকিণ এবাং আয় ও সম্পদেি সুষম বন্টদনি মাধ্যদম সামাশ্চিক 

নযায়রবচাি প্ররতষ্ঠা কিা। 

 

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ২০১১ - ২০১৫ )  
"রিশন ২০২১" এবাং এি সাদে সম্পিৃ "পরিদপ্ররেত পরিকল্পনা (FY10 - FY21)" এি মাধ্যদম সিকাি োরিদ্রয, ববষময 

এবাং মানরবক বঞ্চনা রনিসদনি িনয রবস্তৃত পেরত অবলবন কদি। সুরনরেযষ্ট দক শল এবাং বাস্তবায়দনি িনয দর্ েুটি 



 
পঞ্চবারষ যকী পরিকল্পনা গ্রহণ কিা হয় তাি মদধ্য প্রেমটি হদে ষষ্ঠ পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা (২০১১ - ২০১৫) র্া িলুাই, 

২০১০ হদত িনু,২০১৫ পর্ যন্ত বাস্তবারয়ত হয়। 

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন  

পরিকল্পনা েরললটি বাস্তবায়ন কিদত রবরনদয়াদগি প্রদয়ািন হদব প্রায় ১৩ লাখ ৪৭ হািাি দকাটি িাকা। এি মদধ্য 

সিকারি রবরনদয়াগ রতন লাখ ১০ হািাি দকাটি িাকা। আি দমাি রবরনদয়াদগি ৭৭ শতাাংশ বা ১০ লাখ ৩৯ হািাি ৩৬০ 

দকাটি িাকা আসদব বযশ্চি খাত অে যাৎ দবসিকারি রবরনদয়াগ দেদক। পরিকল্পনায় রবদেরশ উৎস দেদক অে যায়ন ধ্িা 

হদয়দছ ৯ েশরমক ৩ শতাাংশ, র্াি ৪ শতাাংশ সিাসরি রবদেরশ রবরনদয়াগ রহদশদব আসদব বদল আশা কিদছ সিকাি। 

 
খ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্য ও উদেশযসমূহ 

উদেশয ষষ্ঠ পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি প্রধ্ান উদেশয হদে োরিদ্র হ্রাদসি মাধ্যদম োরিদ্র েিূীকিণ , র্া েুটি সুরনরেযষ্ট পে 

অনুসিদণি মাধ্যদম অিযন কিা হদব ।  

১। প্রেমটি হদে অে যননরতক প্রবশৃ্চে ত্বিারন্বতকিণ ও উৎপােনশীল কম যসাংস্থান সটৃষ্ট ।  

২। রিতীয়টি হদে বন্টন বযবস্থাি নযার্যতা রনশ্চিতকিণ ।  

৩। গ্রামীণ অে যনীরতি প্রাণ রফরিদয় আনদত বযশ্চি পর্ যাদয় েুদ্র ও মাঝারি রশল্প উদেযাগ বশৃ্চে এবাং কৃরষ খাদতি উৎপােন 

বশৃ্চে হদব এই দক শদলি মূল উপাোন ।  

৪। কৃরষখাদত উৎপােন বশৃ্চেি লদেয ববরচতয আনয়ন ও এই খাদতি বারণশ্চিযকিদণি িনয পেদেপ দনওয়া হদব এবাং 

র্ািা কৃরষখাদত োকদব , তাদেি উচ্চ পারিশ্ররমক দেওয়া হদব ।  

৫। এই পরিকল্পনায় মেেজ রবরনদয়াগ কম যসূরচ ( রসআইরপ ) বাস্তবায়দনি ওপি রিরি কদি খােয রনিাপিা রবষয়টিদক 

সদব যাচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হদয়দছ ।  

৬। এই পরিকল্পনায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযসমূহ সুসমরন্বত কিা হদয়দছ ।  

৭। রশো এবাং প্ররশেদণি মাধ্যদম মানব উন্নয়দন রবদশষ মদনাদর্াগ প্রোন কিা হদয়দছ । 

৮। প্রিনন স্বাস্থযদসবা শশ্চিশালী কিা হদব এবাং একই সাদে িনসাংখযা বশৃ্চেি হাি কমাদত িনসাংখযা রনয়িণ কম যসূরচ 

পুনরুজ্জীরবত কিা হদব ।  

৯। ষষ্ঠ পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি মূল দক শলগত একটি উপাোন হদে সমাদিি প্ররতটি দেদে নািীদেি িনয সমান 

সুদর্াগ সটৃষ্ট কিা , র্াদত কদি তািা সামাশ্চিক ও অে যননরতক দেদে িরড়ত হদত পাদি । রপরছদয় পড়া অঞ্চলসমূদহি 

নািীদেি উন্নয়ন ত্বিারন্বত কিদত রবদশষ উন্নয়ন কম যসূচী হাদত দনওয়া হদব । 

১০। িলবায়ু পরিবতযদনি ঝুাঁ রকি সাদে খাপ খাইদয় রনদত পেরতগতিাদব িলবায় ুসহনশীল েেতা উন্নয়ন কিা হদব 

এবাং েুদর্ যাগ বযবস্থাপনাি উন্নয়ন সাধ্ন কিা হদব । 

১১। সীরমত িূরম সম্পদেি সদব যািম বযবহাি রনশ্চিত কিদত িূরম বযবহাি ও বযবস্থাপনা নীরতমালা গ্রহণ কিা হদব । 

১২। রর্শ্চিিাল বাাংলাদেশ গদড় তয লদত তেয ও র্াদ গার্াদ গ প্রর্ুশ্চি ( আইটি ) খাদতি উন্নয়দনি িনয শশ্চিশালী 

পেদেপ গ্রহণ কিা হদব ।  

 

গ. পর্িকল্পনাি লক্ষ্যমাত্রা সমহূ 

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনাে মপ্রর্ক্ষ্ত অন্তভুি ক্ত সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুরলা মরর্য েরয়রি :  

১. একটি র্মির্নেরপক্ষ্ সহনেীল উোে প্রগর্তেীল গণতার্িক োষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা ;  

২। সুশাসন বশৃ্চে ও েুনীরত হ্রাস ;  

৩। দিকসই মানবউন্নয়ন ;  

৪। িনসাংখযা বশৃ্চে হ্রাস ; 

৫। একটি েিূেশী সামরগ্রক অে যননরতক নীরত কািাদমা প্ররতষ্ঠা ; ৬। সহায়ক রশল্প ও বারণিয নীরত বযবস্থাি উন্নয়ন ;  

৭। ববরিক কিণ ও আঞ্চরলক সহদর্ারগতাি দেদে চযাদলি বা বাধ্াগুদলা দমাকারবলা কিা ;  



 
৮। রবেুযৎ ও জ্বালারনি পর্ যাপ্ত সিবিাহ রনশ্চিতকিণ ;  

৯। খােয রনিাপিা অিযন ;  

১০। পর্ যাপ্ত অবকািাদমা সুরবধ্া সহিলিয কিা ;  

১১। পরিদবশবান্ধব উন্নয়ন প্রশ্চক্রয়া অনুসিণ ;  

১২। রর্শ্চিিাল বাাংলাদেশ প্ররতষ্ঠা ।  

 
ঘ. পর্িকল্পনাি কদয়কটি উন্নয়ন ককৌশল  

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনাে করয়কটি উন্নয়ন মকৌেল র্নরচ উপস্থাপন কো হলার  : অথিননর্তক প্রবৃর্ি ও 
কমিসাংস্থান ত্বোর্িত কো : দ্রুতগরতদত োরিদ্রয হ্রাদসি একটি অতযাবশযকীয় পূব যশতয হদলা উচ্চ অে যননরতক প্রবশৃ্চে 

অিযন , র্াি মাধ্যদম বাাংলাদেদশি রবপুল সাংখযক মানুদষি িনয দিকসই উৎপােনশীল কম যসাংস্থান ও আয় রনশ্চিত 

কিা সম্ভব হয় । উৎপােনশীল খাদত কম যসাংস্থান োরিদ্রয হ্রাদসি দেদে সবদচদয় কার্ যকি উপায় । এই িনয 

শ্রমবািাদিি চারহো দমাতাদবক দক শল ও পেদেপ দনওয়াি পাশাপারশ সিবিাদহি রেক দেদক কম য দক শল ও 

নীরতমালা োকা প্রদয়ািন িদয়দছ । প্রবশৃ্চেি হাি ত্বিারন্বত কিাি লদেয রবরনদয়াদগি হাি বতযমাদন শ্চিরর্রপি ২৪.৪ 

শতাাংশ দেদক উদেখদর্াগযিাদব বাড়াদত হদব । রবদেদশ কম যসাংস্থান এবাং দিরমিযাি বাাংলাদেদশি উন্নয়দন প্রধ্ান 

িূরমকা পালন কিদছ ।  

 

● তথয প্র ুর্িি মািযদম উপাোদনি উৎপােনশীলতা বৃর্ি কিা 
মযানুফযাকচারিাং , কৃরষ ও পরিদবশ সহ উৎপােদনি সব দেদে সামরগ্রক উৎপােনশীলতা বশৃ্চেি দিািাদলা প্রদচষ্টা 

গ্রহণ কিা । এ দেদে সহায়ক নীরতমালাি মদধ্য র্োর্ে তেয ও র্াদ গার্াদ গ প্রর্ুশ্চিি ( আইটি ) বযবহাদিি রবষয়টি 

িদয়দছ । দপ্ররেত পরিকল্পনাি একটি মলূ িাবনা হলাদ  রর্শ্চিিাল বাাংলাদেশ গিন দর্খাদন আইরসটি নীরতমালাি 

রূপকল্প ও মূলনীরত গুদলা সফলিাদব বাস্তবায়দনি ফদল ২০২১ সাল নাগাে রর্শ্চিিাল বাাংলাদেশ রনম যাণ কিা সম্ভব 

হদব বদল ধ্ািণা কিা হদয়দছ ।  

 

● জনসংখযা বৃর্ি হ্রাস কিা 
অে যননরতক প্রবশৃ্চে ও কম যসাংস্থাদনি পাশাপারশ িনসাংখযা বশৃ্চে হ্রাস কিাি বযাপাদি গিীি মদনাদর্াদগি প্রদয়ািন 

িদয়দছ । িনসাংখযা বশৃ্চে হ্রাস কিাি বযাপাদি অতীদত অগ্রগরত অিযন সদেও বাাংলাদেশ রবদিি সব যারধ্ক ঘনবসরতপূণ য 

দেশ । এ অবস্থায় বাাংলাদেদশি িনসাংখযা আদগ করমদয় আনাি বযাপাদি নতয ন কদি দিাি প্রদচষ্টা চালাদনাি প্রদয়ািন 

। িনসাংখযা রনয়িণ দক শল দমদয়দেি রশো , নািীি প্রিনন স্বাস্থয , সিকারি - দবসিকারি অাংশীোরিদত্বি রিরিদত 

িনসাংখযা রনয়িণ দসবা এবাং সামাশ্চিক উিিুকেরণে উপি দিাি দেওয়া হদয়দছ ।  

 

● খােয র্নিাপিা র্নর্িতকিণ   
বাাংলারেে অভযন্তেীণ িােয উৎপােরনে মার্যরম িােয র্নোপত্তা র্নর্িত কো সামে যয িাদখ । সটিক িাদব 

উৎসারহত কিা সম্ভব হদল বাাংলাদেশ দেদক খােয িপ্তারনি সুদর্াগ িদয়দছ । এ িনয কৃষকদেি প্রদণােনা দেওয়াি ওপি 

গুরুত্বাদিাপ কিা হদব । খােয উৎপােদনি দেদে কৃরষ খাদত িলবায় ু পরিবতযন অরিদর্ািন দক শল দক কাদি 

লাগাদনাি রবষয়দক অগ্রারধ্কাি দেওয়া হদব । িাতীয় খােয নীরত ও কম যপরিকল্পনা এবাং দেশীয় রবরনদয়াগ পরিকল্পনা 

২০১০-১৫ এি সহায়তা রনদয় খােয রনিাপিাি বেমাশ্চেক রবষয় সহিলিযতা , প্রদবশারধ্কাি ও উপরু্ি বযবহাদিি 

উপি দিাি দেওয়া হদব ।  

 
ঙ. পর্েকল্পনাে িাত অনুযায়ী বন্টন এে একটি সাংর্ক্ষ্প্ত র্চত্র 

ষষ্ঠ পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি খাতওয়ািী বন্টন এি সািসাংদেপ : ১। পরিকল্পনাি দময়াে , পাাঁচ বছি (২০১-১১ দেদক 

২০১৪-১৫) ; 



 
২। দমাি রবরনদয়াগ (রবরলয়ন িাকা) - ১৩,৪৬৯.৪; 

৩। সেকার্ে িারত র্বর্নয়ার গ (র্বর্লয়ন টাকা) -৩,০৭৫.৮ ; 
৪। দবসিকারি খাদত র্বর্নয়ার গ (র্বর্লয়ন টাকা) -১০,৩৯৩.৬ ; 
৫।দেশি উৎস (মাদ ি) (রবরলয়ন িাকা) - ১২,২১৫.৩ ; 

৬। দেশি উৎদসি অাংশ ( % ) - ৯০.৭ ;  

৭। রবদেরশ উৎস (রনি) - ১,২৫৪.১ ;  

৮। রবদেরশ উৎদসি অাংশ ( % ) - ৯.৩ ;  

৯। দেশি সম্পে দবসিকারি খাত (রবরলয়ন িাকা) - ৯,৯৭৫ ;  

১০।  ববদেরশক সম্পে সিকারি খাদত (রবরলয়ন িাকা) - ৮৩৬.২ ;  

১১। ববদেরশক সম্পে দবসিকারি খাত (রবরলয়ন িাকা) - ৮১৭.৯ ; 

 

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ২০১৫ - ২০২০ )  
িাতীয় অে যননরতক কাউশ্চিদল ২০১৫ সাদলি ২০ অদটাবি দেদশি সপ্তম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-

২০১৯/২০) অনুদমােন কিা হয়। 

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন 

সপ্তম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা বাস্তবায়দন িনয ( ২০১৬-২০ সাল পর্ যন্ত ) বযদয়ি লেয ধ্িা হদয়দছ ৩১ লাখ ৯০ হািাি 

৩০০ দকাটি িাকা । র্া এ র্াবতকাদলি সদব যাচ্চ বযদয়ি লেয । মাদ ি বযদয়ি মদধ্য অিযন্তিীণ উৎস দেদক আয় ধ্িা 

হদয়দছ ২৮ লাখ ৪৫ হািাি ১০০ দকাটি িাকা এবাং ববদেরশক উৎস দেদক ৩ লাখ ৫ হািাি ২০০ দকাটি িাকা । আগামী 

৫ বছদি মাদ ি দর্ বযদয়ি ( রবরনয়াদ গ ) লেয ধ্িা হদয়দছ তাি মদধ্য সিকারি বযয় ৭ লাখ ২৫ হািাি ২০০ দকাটি 

িাকা এবাং দবসিকারি খাত ( ববদেরশকসহ ) দেদক ২৪ লাখ ৬৫ হািাি ১০০ দকাটি িাকা । সপ্তম পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনাকাদল ২০১৬ সাদলি মূলযমাোয় সব যদমাি ৩১৯০২.৮ রবরলয়ন িাকা রবরনদয়াগ কিা হদব বদল রস্থি কিা 

হদয়দছ। এি মদধ্য গণদেদে রবরনদয়াগ হদব ৭২৫২.৩ রবরলয়ন এবাং বযশ্চি খাদত হদব ২৪৬৫০.৫ রবরলয়ন িাকা। বযশ্চি 

খাদত এই রবরনদয়াগ সারব যক রবরনদয়াদগি ৭৭%-এিও দবরশ। অিযন্তিীণ উৎস দেদক এই রবরনদয়াদগি িনয আহিণ 

কিা হদব ২৮৮৫১ রবরলয়ন িাকা (৯০.৪%) এবাং রবদেশী উৎস দেদক সহায়তা রহদসদব আসদব প্রায় ৩০৫২ রবরলয়ন 

িাকা (৯.৬%)। 

 
খ. পর্িকল্পনা লক্ষ্য ও উদেশয সমূহ 

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পর্েকল্পনা এবাং এসর্ির্জে একর্ত্রত উরেেযসমূহ র্িল-  

১। বারণিয এবাং দবসিকািী খাদতি উন্নয়দনি িািা সমরে যত প্রবশৃ্চেদক প্রসারিত কিাি িনয সহায়ক সামটষ্টক 

অে যননরতক পরিদবশ রনশ্চিত কিা।  

২। সকল দশ্রণীি এবাং অঞ্চদলি োরিদ্রয এবাং ববষময হ্রাস কিা।  

৩। দিকসই ও অন্তিয যশ্চিমূলক প্রবশৃ্চেি িনয উৎপােনশীল ও উপরু্ি কম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ বশৃ্চে কিা। 

৪। োরিদ্রয হ্রাস এবাং অে যননরতক প্রবশৃ্চে বাড়াদনাি িনয সকদলি িনয মানসম্পন্ন রশো রনশ্চিতকিণ। 

৫। স্বাস্থযখাদত েীঘ যস্থায়ী প্রবশৃ্চে রনশ্চিতকিণ। এি পাশাপারশ প্রিনন স্বাস্থয, পরিবাি পরিকল্পনা রনশ্চিতকিণ।  

৬। সবাি িনয রনিাপে পানীয় িদলি সহিলিযতা এবাং স্বাস্থযরবরধ্ রনশ্চিতকিণ। 

৭। উচ্চতি অে যননরতক প্রবশৃ্চেি িনয অবকািাদমা উন্নত কিা। 

৮। শশ্চি, খরনি সম্পে উৎপােন, খিচ এবাং বযবহাদি দিকসইকিণ রনশ্চিতকিণ। 

৯। রলে সমতা অিযন এবাং সকল নািীি েমতায়ন রনশ্চিতকিণ।  



 
১০। পরিদবশ অবেয় দেদক িো এবাং প্ররতদিাধ্ কিা, িলবায়ু পরিবতযন অরিদর্ািন ও প্রশমন ও েুদর্ যাগ বযবস্থাপনা 

রনশ্চিত কিা। 

১১। দিরলদফান এবাং ব্রর্বযাে পর্েরষবার্েে মাধ্যদম রর্শ্চিিাল দর্াগাদর্াদগি অাংশগ্রহণ বশৃ্চে কিা। 

১২। নগি োরিদ্রয হ্রাস এবাং উন্নত নগি প্রশাসদনি মাধ্যদম এবাং পরিদষবাি উন্নরতি মাধ্যদম িীবনর্াোি বশৃ্চে কিা। 

১৩। অন্তিয যশ্চিমূলক, স্বে, িবাবরেরহ এবাং কার্ যকি গণতারিক শাসনবযবস্থা প্রচাি এবাং সবাি িনয নযায়রবচাি 

রনশ্চিত কিা। 

১৪। দিকসই উন্নয়দনি িনয আন্তিযারতক সহদর্ারগতা এবাং অাংশীোরিত্ব দিািোি কিা। 

 
গ. পর্েকল্পনাে লক্ষ্যমাত্রা সমূহ 

সপ্তম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি অনযতম প্রধ্ান লেয রছল  ৬.০ শতাাংশ প্রবশৃ্চেি হাদিি দেদে অরতক্রম কদি বারষ যক 

গড় বশৃ্চেি হাি ৭.৪ শতাাংদশ উন্নীত কিা।  পিবতী েুটি অে য বছদি এই লেয অিযন কিা হদয়দছ।  রনম্নরলরখত 

মক্ষ্ত্রগুরলারত অগ্রগর্ত র্নর্িার্েত লক্ষ্যমাত্রা িার্ড়রয় মগরি-  

১। ২০১৭৮ অে যবছদি শ্চিরর্রপ প্রবশৃ্চেি লেযমাো ছারড়দয় ৭.৮৬ শতাাংদশ দপ ৌঁদছদছ, র্খন গড় লেযমাো রছল ৭.৪ 

শতাাংশ প্রবশৃ্চে অিযদনি। 

২। পরিদষবা খাদতি একটি ধ্ািাবারহক প্রবশৃ্চে রনশ্চিত হদয়দছ। 

৩। সিকািী রবরনদয়াগ দবসিকািী রবরনদয়াদগি দেদে ঘািরত পূিণ কিদছ এবাং রনরেযষ্ট লেযমাোি দচদয় অদনক 

অদনকাাংদশই এরগদয় রগদয়দছ।  

৪৷ এই সমদয়ি অনযতম বড় সাফলয হদলা মুদ্রাস্ফীরতি হাি ৬.০ শতাাংদশি রনদচ সীরমতকিণ।  

৫। টিরিইটি (কারিগরি ও বরৃিমূলক রশো ও প্ররশেণ) দেদে রশোেীি সাংখযা উদেখদর্াগযিাদব দবদড়দছ (১৪ 

শতাাংশ), তদব এখনও দমদয়দেি অাংশগ্রহণ বশৃ্চে রনশ্চিতকিণ প্রদয়ািন। 

৬। বয়স্কদেি মদধ্য ১৫+ বছি বয়সীদেি সােিতাি হাি ৬৬.৯% এি রবপিীদত ৭৩.৯ শতাাংদশ দপ ৌঁদছদছ। 

৭। পাাঁচ বছদিি কম বয়সী মতৃয যি হাি (প্ররত এক হািাি িীরবত জন্ম) এবাং র্েশু মৃতুযে হাে (প্রর্ত এক হাজাে 
জীর্বত জন্ম) এে উন্নরত স্পষ্টিাদব প্রমারণত হদয়দছ। র্া ২০১৯ সাদল র্োক্রদম ৪৩ এবাং ৩২ লেযমাোি তয লনায় 

২৯ এবাং ২২ এ দনদম দগদছ। 

৮। িদন্মি সময় আয়ু, দমাি (বছি) বশৃ্চে পাদে, র্া ২০১৮ সাদল ৭২.৩ এ দপ ৌঁদছদছ। 

৯। রবপুল সাংখযক িনদগাষ্ঠী স্বাস্থযসম্মত দশ চাগাি বযবহাি কিদছ, র্া ২০১৬ সাদলি ৭৬ শতাাংদশি তয লনায় ২০১৭ 

সাদল বশৃ্চে দপদয় ৭৬.৮ শতাাংশ হদয়দছ।  

 

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পর্িকল্পনা ( ২০২০ - ২০২৫ )  
১৬ দফব্রুয়ারি ২০২১ তারিদখ িািধ্ানীি দশদিবাাংলানগি এনইরস সিাকদে একদনক দচয়ািপাস যন ও প্রধ্ানমিী দশখ 

হারসনাি সিাপরতদত্ব অনুটষ্ঠত একদনক সিাি শুরুদত প্রধ্ানমিী ৮ম পঞ্চবারষ যকী পরিকল্পনাি (িলুাই ২০২০ - িনু 

২০২৫) চূড়ান্ত মুরদ্রত সাংস্কিণটিি দমাড়ক উদন্মাচন কদিন। োরিদ্র রবদমাচন, অে যননরতক পুনগ যিন ও উচ্চহাদি প্রবশৃ্চে 

অিযদনি লেয রনদয় এ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়। 

 
ক. পর্িকল্পনাি আয়তন ও অথিসংস্থান  

৬৪ লাখ ৯৫ হািাি ৯৮০ দকাটি িাকাি প্রাক্করলত বযয় ধ্দি অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি (২০২০ সাদলি িলুাই 

দেদক ২০২৫ সাদলি িনু) চূড়ান্ত অনুদমােন দেওয়া হদয়দছ। অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনা বাস্তবায়দন প্রদয়ািন হদব 

দমাি ৬৪ হািাি ৯৫৯ েশরমক ৮ রবরলয়ন িাকা, র্াি মদধ্য অিযন্তিীণ উৎস দেদক আসদব ৮৮ েশরমক ৫ শতাাংশ 

এবাং রবদেরশ উৎস দেদক আসদব ১১ েশরমক ৫ শতাাংশ। দমাি রবরনদয়াদগি মদধ্য সিকারি খাত দেদক আসদব ১২ 



 
হািাি ৩০১ েশরমক ২ রবরলয়ন িাকা, র্াি আকাি ১৮ েশরমক ৯ শতাাংশ। আি দবসিকারি খাত দেদক আসদব ৫২ 

হািাি ৬৫৮ েশরমক ৬ রবরলয়ন িাকা, র্াি আকাি ৮১ েশরমক ১ শতাাংশ। 

 
খ. পর্িকল্পনাি উদেশয ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহ 

১. অষ্টম (২০২১-২০২৫) পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি মাধ্যদম ১ দকাটি ১৬ লাখ ৭০ হািাি কম যসাংস্থাদনি সটৃষ্ট কিা হদব। 

এি মদধ্য ৩৫ লাখ কম যসাংস্থান সটৃষ্ট হদব প্রবাদস বারক ৮১ লাখ ৭০ হািাি কম যসাংস্থান সটৃষ্ট হদব দেদশ। 

পরিকল্পনায় কম যসাংস্থান সটৃষ্টদক অগ্রারধ্কাি দেওয়া হদয়দছ।তদব কম যসাংস্থাদনি এই লে সপ্তম পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনাি তয লনায় ১০ লাখ কম। সপ্তম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি অদনক লেই পূিণ হয়রন। দর্িা অষ্টম পঞ্চমবারষ যকী 

পরিকল্পনাি মদধ্য িা াঁই দপদয়দছ। 

২. এই পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনায় রপরছদয় পড়া দিলাগুদলা দেদক রবদেদশ কমী পািাদনাি সুদর্াগ বতরিি লদে সটিক 

তেয, প্ররশেণ, অরিবাসন বযয় দমিাদত ঋণ সহায়তা দেওয়া হদব।প্ররতবছি রনরেষ্ট সাংখযক মানুদষি কম যসাংস্থান সটৃষ্ট 

কিাি লেযমাো রনদয়দছ সিকাি। 

৩. গত ২০১৯-২০ অে যবছদি সিকাি শ্চিরর্রপ প্রবশৃ্চেি লেযমাো রনধ্ যািণ কদিরছল ৮ েশরমক ২০ শতাাংশ।রকন্তু 

দকারির্-১৯ এি ধ্াক্কায় দসই লেযমাো অশ্চিযত হয়রন। অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনায় সবদশষ শ্চিরর্রপ প্রবশৃ্চেি লে 

ধ্িা ধ্িা ৮ েশরমক ৫১ শতাাংশ। 

৪. চলরত অে যবছদি সারব যক মলূযস্ফীরতি লে ধ্িা হদয়দছ ৫ েশরমক ৫ শতাাংশ। র্া ধ্াদপ ধ্াদপ ২০২৪-২০২৫ অে যবছদি 

মূলযস্ফীরত দনদম আসদব ৫ এি রনদচ, রনরেষ্ট কদি ৪ েশরমক ৮ শতাাংদশ।এই লদেয কাি কিদব অষ্টম পঞ্চবারষ যক 

পরিকল্পনা। 

৫. অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনায় রপরছদয় পড়া অঞ্চদল োরিদ্র সমসযা দমাকাদবলায় দক শল রনধ্ যািণ কিা হদয়দছ। 

এসব দিলাগুদলাদত কৃরষি উৎপােনশীলতা বশৃ্চে এবাং আয় বশৃ্চেি িনয কৃরষ গদবষণা ও সম্প্রসািণ দসবাি ওপি 

অরধ্কতি গুরুত্বাদিাপ কিা হদয়দছ। 

৬. দ্রুত োরিদ্র হ্রাসকিদণ দিাি দেওয়া হদয়দছ অষ্টম পঞ্চবারষ যকী পরিকল্পনায়। এদেদে োরিদ্র হাি ১৫.৬% 

নামাদনাি লেয হাদত দনওয়া হদয়দছ। 

৭. উন্নয়ন প্রশ্চক্রয়ায় প্রদতযক নাগরিদকি অাংশগ্রহণ এবাং তা দেদক উপকৃত হওয়া এবাং েরিদ্র ও েুেযশাগ্রস্ত 

িনদগাষ্ঠীদক সামাশ্চিক রনিাপিা কম যসূরচি আওতায় সহায়তা দেওয়াি লদে একটি অন্তিূযশ্চিমূলক দক শল দনওয়া 

হদয়দছ। ২০৩১ সাল নাগাে বাাংলাদেদশি অে যনীরতদক উচ্চ মধ্যম আদয়ি দেদশি কাতাদি রনদয় র্াওয়াি লদে 

গুরুত্বপূণ য িূরমকা দনওয়া হদব নতয ন পরিকল্পনায়। 

৮. এই পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি একিা দক শল হদলা দিকসই উন্নয়দনি িনয পেপরিক্রমা প্রণয়ন, র্া হদব েদুর্ যাগ ও 

িলবায়ু পরিবতযন সহনশীল ও দিকসই পরিকল্পনগ্রহণ। 

৯. অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাি দশষ বছদি রবরনদয়াদগি লেয ধ্িা হদে দমাি শ্চিরর্রপি ৩৭ েশরমক ৪০ শতাাংশ। 

 

োরিদ্রযবান্ধব, অন্তিয যশ্চিমূলক ও দিকসই উন্নয়দনি লেয রনদয় অষ্টম পঞ্চবারষ যক পরিকল্পনাটি প্রণয়ন কিা হদয়দছ। 

এই পরিকল্পনায় গুণগত রশো, সাব যিনীন স্বাস্থযদসবা ও দকারির্-১৯ সাংক্রমদণি ফদল সষৃ্ট সামরয়ক দবকািত্বসহ 

রবদেশ দফিত কমীদেি িনয কম যসাংস্থান সিৃদনি লেয িাখা হদয়দছ। 

এছাড়া শ্রমবািাদি প্রদবদশি দেদে নািী-পুরুষ সমতা রনশ্চিত কিা, আয়-ববষময কমাদনা, সমরন্বত সামাশ্চিক 

রনিাপিা কম যসূরচ, িলবায় ুপরিবতযনিরনত ঝুাঁ রক দমাকারবলা, দিকসই নগিায়ন, সিকাদিি আমাি গ্রাম আমাি শহি 

প্রকল্প বাস্তবায়দনি রেদক গুরুত্ব দেওয়া হদয়দছ। 

 

কলখকঃ ইন্টান য, ওয়াইরপএফ কদন্টন্ট এে এরর্দিারিয়াল (বাাংলা)।  
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