ওয়েয়ফ প্রকায়য জন্য
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারে
রযকল্পনা রফবাগ
াভারজকরফজ্ঞান গয়ফলণা রযলদ
শয়যফাাংরানগয, ঢাকা।
নং-২০.০০.০০০০.৩০৯.০৬.২৫২.১৪-

তারিখঃ

...এরিল, ২০১৭ রিস্টাব্দ
...বৈশাখ, ১৪২৪ ৈঙ্গাব্দ

রফলে: ২০১৭-১৮ অথ থ-ফছয়য গয়ফলণা ভঞ্জুরয প্রদায়নয রয়যে গয়ফলণা প্রস্তাফনা আফান।
ফাাংরায়দয়ক ২০২১ ায়রয ভয়ে একটি জ্ঞানরবরিক ও প্রযুরিচাররত ভেভ আয়েয শদয় উন্নীত কযায প্রতেয়ে যকায়যয
জনয়করিক রূকল্প ২০২১ ফাস্তফােয়নয জন্য সুদূযপ্রাযী ও অগ্রগাভী রযকল্পনা ছক
‘প্তভ ঞ্চফারলকথ রযকল্পনা ২০১৫/১৬২০১৯/২০’ প্রণীত য়েয়ছ। এ রযকল্পনায ভভথফাণী ‘প্রবৃরি ত্বযারিতকযণ , নাগরযক যভতােন’ ফাস্তয়ফ রূােয়ণয রয়যে রযকল্পনা
রফবায়গয াভারজকরফজ্ঞান গয়ফলণা রযলদ কর্তথক উি রযকল্পনা ছক াংরিষ্ট রনয়নাি রফলেফস্তুয উয গয়ফলণা প্রস্তাফনা আফান
কযা য়ে:
ক্ররভক
নম্বয
1.
1.1.

গয়ফলণা শযত্র এফাং উয়যত্রভ
াভরষ্টক অথ থননরতক শপ্ররযত: শকৌরগত রনয়দ থনা ও নীরত কাঠায়ভা
আথ থাভারজক শপ্রযাট অর্নৈতিক
থ
প্রবৃদ্ধি , অর্নৈতিক
থ

1.2.

শজন্ডায যভতােন,
াভারজক অন্তর্ভথরি ও
াভারজক সুযযা

1.3.

দরযদ্রভৄখী ও
অন্তর্ভথরিভরক প্রবৃরিয
প্রফধ থন-শকৌর

1.4.

যকারয রফরনয়োগ
কভথসূরচ ও এয অথ থােন

1.5.

রযফীযণ ও ভল্যােন

রূপান্তর ও কর্সৃথ জৈ,
কাঠামর্াগি পতরবিথৈ ও অর্নৈতিক
থ
রূপান্তর, কর্সংস্থাৈ
থ
ও
শ্রমর্র উৎপাদৈশীলিা
, দাতরদ্র্য ও আয় ববষর্য তৈরসৈ, দাতরদ্র্য
তৈরসৈ, চরর্ দাতরদ্র্য মর্াকামবলার মকৌশল, আয় ববষর্য, র্াৈব
সম্পদ উন্নয়ৈ , পতরমবশও জলবায়ুপতরবিথৈ , দুম্াগ
থ বযবস্থাপৈা
Ges †gvKv‡ejv †K․kj, অবকাঠামর্া উন্নয়ৈ , গর্থৈযান্স
শজন্ডায ভতা , াভারজক I A_©‣bwZK অন্তর্ভথরি , াভারজক সুযযা , াভরষ্টক
অথ থননরতক ব্যফস্থানা, ভল্যস্ফীরত ব্যফস্থানা, আরথ থক ব্যফস্থানা, ফরিঃখাত ব্যফস্থানা
প্রবৃরি ও কাঠায়ভাগত রূান্তয , প্রবৃরিয উৎ , প্রবৃরি চারক ও ভরধন দযতা , ভরধন
ঞ্চেন, শ্রভরিয ভূরভকা, শভাট পোক্টয উৎাদনীরতা (টিএপর), প্ররতষ্ঠান রফরনভথাণ,
অন্তর্ভথরিভরক ও শটকই প্রবৃরি , অাংগ্রণ ও অাংীদারযয়ত্বয জন্য নাগরযক যভতােন ,
দারযদ্রে রনযনিঃ চযভ দরযদ্র, AvšÍR©vwZK kÖ‡gi Pvwn`v Abyhvqx `ÿZv Dbœqb
রফরনয়োগ কভথসূরচয জন্য ারফ থক ম্পদ কাঠায়ভা , যকারয খাত ব্যয়েয অথ থােন ,
রযকল্পনায অধীয়ন যাজস্ব ভায়ফ , আরথ থক ঘাটরত ও অথ থােন ও রফকল্প যাজস্ব বাফনা,
ঋণ ব্যফস্থানা শকৌর , যকারয রফরনয়োয়গ অগ্রারধকায শকৌর ও রফকল্প বাফনা,
ব্যারান্স অফ শয়ভন্ট এফাং রফরনভে ায ব্যফস্থানা , আরথ থক শফা খাত ও এয উন্নেন
শকৌর, আরথ থক শফা খা শতয ঝরুঁ ক ও অরনশ্চেতা , শ্চাৎদ অঞ্চয়রয ভস্যা
শভাকায়ফরা, শজরা ম থায়ে অভতা, দ্য অঙ্গীভূত রছটভয়রয উন্নেন
পরাপর-রবরিক এভঅোন্ডই ব্যফস্থা, প্রারতষ্ঠারনক কাঠায়ভা ও আযরফএভঅোন্ডই ইউরনয়টয
1

1.6.

2.
2.1.
2.2.

(এভঅোন্ডই)
mvgvwRK Ab¨vb¨ †ÿÎ

খাত উন্নেন শকৌর
খাত ১ ও ২ : াধাযণ
জনয়ফা এফাং জনশাংখরা
ও রনযািা
খাত ৩ : রল্প ও
অথ থননরতক শফা

2.3.

খাত ৪ : কৃরল

2.4.

খাত ৫ : রফদ্যেৎ ও
জ্বারারন

2.5.

খাত ৬ : রযফণ ও
শমাগায়মাগ
খাত ৭ : স্থানীে যকায
ও ল্লী উন্নেন

2.6.

2.7.

খাত ৮ : রযয়ফ ও
জরফায়ু রযফতথন

2.8.

খাত ৯ : গৃােণ ও
করভউরনটি সুরফধাফরর

জন্য প্রারতষ্ঠারনক রফন্যা, উন্নেন পরাপর কাঠায়ভা (রডএপআয)
Rw½ev`, mvgvwRK I gvbwmK m¦v¯’¨, wkkyi •bwZK I mvgvwRK g~j¨‡eva, wk‡kvi
eq‡mi AvPi‡Yi wePy¨wZg~jK M¨vs ms¯‥…wZ, mvgvwRK AvBb I bxwZ e¨e¯’vcbv, MÖvg
I kni mgv‡R bvixi cÖwZ mwnsmZv

রফচায রফবাগ াংস্কায, জন প্রান াভর্থ্থ ও াংস্কায, জনশাংখরা ও রনযািা এফাং
সুযযা, ¯^v¯’¨ wefvM ms¯‥vi
য়েয ফহুভৄখীকযণ শটকই যপ্তারন প্রবৃরি
, ফাাংরায়দশয শুল্ক ব্যফস্থা য
থ শপ্ররযত ও রযকল্পনা, ‘ইনপুট-আউটপুট’ শুল্ক কাঠায়ভা , নন-পোক্টয
াংস্কায/পুনগঠন
যপ্তারন শফা খায়তয আধুরনকােন , শফা খায়ত শফযকারয রফরনয়োগ ফাড়ায়ত প্রয়ণাদনা
নীরতভারা ম থায়রাচনা, প্রধান প্রধান শফা খাত অফকাঠায়ভায়ত যকারয রফরনয়োগ
ম থাশরাচনা, শফা রয়ল্পয জন্য দযতা রিারীকযণ , শফাভায়নয উন্নরত , †mevLv‡Z
AvDU‡mvwms, জনরনযািা বৃরি , কভপ্লায়েন্স ফা নভনীেতা-াংস্কৃরতয প্রায ও
শফাদাতায জফাফরদরতা, বফয়দরক কভথাংস্থান াংরিষ্ট রযক্রুটয়ভন্ট শফা রযফীযণ ও
ম থায়রাচনা, শফায গুণগতভান  রনযািা ও জফাফরদরতা
াংরিষ্ট যকারয
প্ররতষ্ঠানভ কভথদযতা ম থায়রাচনা
কৃরল খায়ত ব্যরি উয়দ্যাগ্তা, জাতীে রযয়ফগত সুযযা ও জরফায়ু রযফতথন অরবয়মাজন
শকৌর ও উৎাদনীরতা বৃরি, কৃরল ফহুভৄখীকযণ, ভল্য াংয়মাজন ও কৃরল-প্রয়রাং, উচ্চ
পরনীর স্যজাত প্রযুরি : যাষ্ট্র ও ফাজায ব্যফস্থা না, প্রারণম্পদ: শডেরয ে ,
অরধকতয ভাাং ও রডভ উৎাদন, যপ্তারন ফাজায ম্প্রাযণ ইতোইদ ইফলেক াভারজক
বাফনা ও শকৌর উদ্ভাফন,
ভৎস্য চাল ব্যফস্থানায উন্নেন , ‘উন্নত বৃযােন ’ ও
‘ােতাপুষ্ট প্রাকৃরতক ফনােন’ ফাস্তফতা ও বরফষ্যত উয়মারগতা, শচ, সুয়ে ারন ও
শনৌরযফয়ণয জন্য ারনম্পয়দয সুষ্ঠু ও সুলভ ব্যফায
বরফষ্যত শকৌর, ফন্যা ও
জরাফিতা: উয়মারগতা ও শটকস্ বাফনা
রফদ্যেৎ ও জ্বারারন াংরিষ্ট প্ররতফন্ধকতা অাযণ শকৌর, অফকাঠায়ভা উন্নেয়ন কযণীে,
উৎাদনভরক খায়ত রনযরফরেন্ন রফদ্যেৎ সুরফধাদায়ন ঞ্চারন ও রফতযণ শনটওোয়কথয
ম্প্রাযণ ও উন্নেন শকৌর, জ্বারারন রনযািা রনরশ্চয়ত বরফষ্যত কযণীে, জ্বারারন
দযতা, াংযযণ ব্যফস্থানা Ges fwel¨r m¤¢vebv
আধুরনক রযফণ ও শমাগায়মাগ ব্যফস্থানা, রযফণ ও শমাগায়মাগ বরফষ্যত ও ম্ভাফনা
স্থানীে যকায কাঠায়ভা: গঠন, কাম থাফরর, এখরতোয, কযােb, অথ থােন, ফায়জট
ব্যফস্তানা, বরফষ্যত রযকল্পনা, ল্লী অঞ্চয়রয উন্নেয়নয শযত্র, খাভায-ফরভূথত কভথসৃজন,
গ্রাভীণ চররষ্ণুতা এফাং ল্লী ােতা ইতোরদ, গ্রাভীণ অফকাঠায়ভা, াংয়মাগীরতা, ারন
যফযা ও স্যারনয়টন ব্যফস্থা, কৃরল ও কভথসৃজনভরক উন্নেন কভথসূরচ
শটকই অথ থনীরত ও ভাজ রফরনভথায়ণ প্রাকৃরতক ম্পদ াংযযণ  ফায়ু ও ারন দূলণ
হ্রাকযণ, রযয়ফ, জরফায়ু যফতথন অরবয়মাজন ও প্রভন রফলোফরর , রযয়ফ ও
জরফায়ু াংযযয়ন রফকল্প উজীরফকায সুয়মাগ ও উদ্দীনা সৃরষ্ট
ফরধ থত নগযরবরিক জনাংখ্যায অনুকূয়র উন্নত নাগরযক সুরফধা: বরফষ্যত বাফনা, শটকই
নগযােণ, ঘনরফন্যস্ত, াযস্পরযক ম্পকথযুি , উদ্দীনাভে, প্ররতয়মাগ-যভ,
অন্তর্ভথরিভরক ও রযেন্ন নগয উন্নেন নীরত , নগয উন্নেয়ন প্রারতষ্ঠারনক স্বেতা ও
জফাফরদরতা, প্ররতষ্ঠান রিারীকযণ ও াভর্থ্থ রফরনভথাণ , করভউরনটি ম থায়ে শভৌররক
অফকাঠায়ভা ও সুরফধারদ শমভন রনযাদ ারন সুরফধা ফন্টন, স্যারনয়টন, ফজথে ব্যফস্থানা,
ভাজকল্যাণ, রযফণ ও শমাগায়মাগ সুরফধা , জ্বারারন, স্বাস্থে ও জরুরয শফা , রফদ্যারে,
2

2.9.

খাত ১০ : স্বাস্থে

2.10.

খাত ১১ : রযা ও
প্রযুরি

জন রনযািা প্রভৃরত , যকারয াংস্থা ও স্থানীে যকায াংস্থায াাার শফযকারয
খায়তয অরধকতয অাংগ্রণ: বরফষ্যত বাফনা, wbivc` Ges SÄvUgy³ dzUcvZ,
শফা রফতযণ উন্নেন রফার স্বাস্থে শনটওোয়কথয সুষ্ঠু ব্যফায রনরশ্চত কযয়ত রফরবন্ন
উদ্ভাফনাভরক িরত , স্বাস্থে শফা রফতযণ ব্যফস্থায়ক
গরযফ ও প্রারন্তক জনয়গাষ্ঠীয
উয়মারগ কয়য প্রদায়নয শকৌর, শফযকারয স্বাস্থে শফা ব্যফস্থায ভান, স্বেতা ও
জফাফরদরতা রনরশ্চতকযণ শকৌর, তদ্যরয স্বাস্থে কয়ভথ শ্রভরি, অথ থােন, নজযদারয,
ঔলধত্র ও মন্ত্রারত , তর্থ্ ও গয়ফলণায অম থাপ্ততা াংরিষ্ট রফলোরদ , নাযী ও রশুয়দয
জন্য ম থাপ্ত রযভায়ণ রনযাদ ও পুরষ্টকয খাদ্য : উন্নেন বাফনা, জনাংখ্যা ও রযফায
রযকল্পনা শফা, ¯^v¯’¨‡mev we‡Kw›`ªKiY, Jl‡ai gvb wbqš¿Y
cÖv_wgK, ভােরভক, উচ্চ রযা , শাগত ও কারযগরয রযা , gv`ivmv wkÿv, Bs‡iwR
gva¨g I fvm©b wkÿv, DcvbyôvwbK wkÿv, কভথাংস্থায়নয জন্য দযতা উন্নেন প্ররযণ ,
জীফনধাযণ বনপুে প্ররযণ কভথসূরচ, সুভরিত রফজ্ঞান রযা, সুরফধাফরঞ্চত জনয়গাষ্ঠী
নাযী, রশু ও অভথ থ ভানুয়লয উন্নেন, গুণগত ভায়নান্নেন, রযকয়দয াভর্থ্থ বৃরি, রযা
কাম থক্রয়ভ আইরটি ব্যফায সুরফধা , যকারয ও শফযকারযবায়ফ প্রদি রযা রফলেক
রফরবন্ন শফা জরবেকযণ প্ররক্রো , wkÿvµg I cvV¨cy¯Í‡Ki ¸YMZgvb , wkLb†kLv‡bv Kvh©µg, wkÿv Kvh©µg ev¯Íevqb, cwiexÿY Ges g~j¨vqb, wkÿv Kvh©µ‡gi

2.11.

খাত ১২ : রফয়নাদন,
াংস্কৃরত ও ধভথ
2.12. খাত ১৩ : াভারজক
সুযযা

gva¨‡g •bwZK I gvbweK ¸Y weKvk, wkï myiÿv
ভানফ ম্পদ উন্নেয়নয জন্য ভানরক ও াযীরযক সুস্থতা রফধায়ন ক্রীড়া, াংস্কৃরত, ধভথ 
রফয়নাদন
দরযদ্র ও অযরযত জনয়গাষ্ঠীয াভারজক সুযযা , রফরবন্ন রফচ্যেরত দূযীভূতকযণ, উরদ্দষ্ট
শগাষ্ঠীয ঠিক রচরিতকযণ, সুরফধা প্রদায়নয গড় ভল্য বৃরি , গরযফ ও অযরযত জনয়গাষ্ঠীয
ুঁ রফরনভথাণ
ঝরুঁ ক হ্রা , দারযদ্রে রনযন , আে বফলম্য হ্রায় ােতা এফাং াভারজক পুরজ
কাম থাফরর, খাদ্য রনযিা :অোকন এয়জন্ডা , দ্যয়ম থাগ ব্যফস্থানায াভরগ্রক রযে য়রা
গরযফয়দয রস্থরতস্থাকতা রফরনভথাণ ভূ-জরীে আফাওো , রযয়ফগত অরবঘাত ,
ভনুষ্যসৃষ্ট দ্যয়ম থাগ , প্রকাভান ঝরুঁ ক ও জরফায়ু াংরিষ্ট চযভ আঘাতজরনত বঙ্গুযতা ,
জারত-ফণ থ-ধভথ-শগাত্র-ভত ফা বৃরি রনরফ থয়য়ল কর নাগরযয়কয জন্য ভ অরধকায ও
ভান সুয়মাগ: ফাস্তফতা ও বরফষ্যত কযণীে

০২।
উয়য ফরণ থত গয়ফলণা শযত্রভ ও াংরিষ্ট উশযত্র রফস্তারযতবায়ফ রফন্যস্ত কযা য়েয়ছ। গয়ফলক/ গয়ফলণা প্ররতষ্ঠান শম
শকায়না একটি উশযত্র (ক্ররভক নম্বয) রনফ থাচন কয়য ফাাংরা অথফা ইাংয়যরজ বালাে গয়ফলণা প্রস্তাফ দারখর কযয়ত াযয়ফ।
০৩।
‘াভারজকরফজ্ঞান গয়ফলণা নীরতভারা ও কভথয়কৌর-২০১৭’ এ ফরণ থত তথ, শমাগ্যতা এফাং অন্যান্য রফলোরদ অনুযণ কয়য
গয়ফলণা প্রস্তাফ দারখয়র আগ্রী গয়ফলক/গয়ফলণা প্ররতষ্ঠানশক আয়ফদন কযয়ত য়ফ। াভারজকরফজ্ঞান গয়ফলণা নীরত ও শকৌর-২০১৭
এয রফস্তারযত রফফযণ (www.plandiv.gov.bd/ssrc research guideline) এই ওয়েফাইয়ট াওো মায়ফ।
০৪।

গয়ফলণা প্রস্তাফ দারখয়রয ফ থয়ল তারযখ: 21 মে, ২০১৭ রি.।

(ড. উিভকুভায দা)
কাযী রযচারক (উরচফ)
শপান: ৯১১৮৭২৬
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