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রূকল্প ২০৪১ ফাস্তবফ রূাণোঃ 

ফাাংরাবদবয মেমিত মযকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

২৮।০৩।২০২১ 



মেিাট  

• ভাননী েধানভন্ত্রী মখ ামনায সুদি অথ থননমতক ব্যফস্থানা ও ফমরষ্ঠ যাজননমতক মনতৃবেয াতা 

স্ববল্পান্নত মদবয অফস্থান বত মফমযব আায জন্য েবাজনী কর ভানদণ্ড পূযণ কবয ২০১৫ াবর মনম্ন 

আবয মচৌকাঠ মমযব ফাাংরাবদ মনম্ন ভধ্য আবয মদবয ভম থাদা উন্নীত ববছ। ইবতাভবধ্যই দক ব্যাী ৭ 

তাাং গড় মজমডম অজথন ম্ভফয ববছ। ইবতাভবধ্য েবৃমিয ায আট তাাং ছামড়ব মগবছ। ২০১৮ াবর 

ফাাংরাবদ উন্ননীর মদব উত্তীণ থ ফায েথভফাবযয ভত কর তথ পূযণ কবযবছ।  

• াপবেয এই ধাযা উজ্জীমফত ব ফতথভান যকায জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভাবনয দীঘ থরামরত 

স্ববেয মানায ফাাংরা ফাস্তফাবনয জন্য কভ থসূমচ াবত মনবত মাবে, স্ববেয মই মদ বফ দামযদ্র্যমুক্ত মমখাবন 

অথ থননমতক ও াভামজক ন্যাযাণতা মফযাজ কযবফ এফাং কবরয জন্য অাংগ্রাী মৃমি মনমিত বফ ।  

• মূরত েথভ রূকল্প ২০২১ (২০১০-২০২১) এয াপবেয ধাযাফামকতা ফঙ্গফন্ধুয মদখাবনা স্ববেয উন্নন বথ 

জামতবক এমগব মনায রবিযই যকায স্বাধীনতায সুফণ থ জমিবত মিতী রূকল্প ২০৪১ গ্রণ কবযবছ । 

• ভাননী েধানভন্ত্রীয বামতবে গত ২০ অবটাফয ২০১৫ তামযবখ অনুমষ্ঠত জাতী অথ থননমতক মযলবদয বা 

াধাযণ অথ থনীমত মফবাগবক ফাাংরাবদবয মিতী মেমিত মযকল্পনা (২০২১-২০৪১) েণবনয কাজ শুরুয 

মফলব মনবদ থনা েদান কযা ববছ।  

• গত ২৫ মপব্রুাময ২০২০ ‘রূকল্প ২০৪১’  মক ধাযণ কবয ফাাংরাবদবয মিতী মেমিত মযকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

অনুবভামদত ববছ।  
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মফগত এক দবক অজথন (২০১০-২০২০) 3 

চযামিন পয মির মডববরাবভন্ট ২০১৯ 

জামতাংঘ মযবফ পুযষ্কায ২০১৫ 

বযাকমন মবযা ২০১৯ 

ইন্টাযন্যানার এমচববভন্ট অযাওমাড থ ও মোর 

মডমটাংন  অযাওমাড থ পয রীডাযম ২০১৮ 

প্লাবনট ৫০-৫০ চযামিন ২০১৬ 

জামতাংঘ যকাযী মফা পুযিায ২০২০ 

মলাফার উইবভন মরডাযম পুযিায ২০১৮ 

আইমটি 

মটকই 

উন্নন 

পুযষ্কায 

২০১৫ 

এপএও মডবপ্লাভা পুযিায ২০১৩ দামযদ্র্য মফবভাচবনয জন্য াউথ াউথ 

পুযিায ২০১৩ 

াউথ াউথ মলাফার মরথ  পুযিায ২০১১ এভমডমজ অজথবনয জন্য জামতাংঘ পুযিায ২০১০ 
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মফগত এক দবক অজথন   5 
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স্ববল্পান্নত মদ 

দমিণ এমা 

মফশ্ব 

আিজথামতক মেমিবত েবৃমিয ায (২০১০-২০১৯) 

সূত্রোঃ মফশ্বব্যাাংক 



মফগত এক দবক অজথন   6 

সূচক ২০১০ ২০১৯ 

জনপ্রতত জাতীয় অয় (আউএ ডরায) ৮৪৩ ২০৬৪ (জুন ২০২০) 

রযতভটেন্স (তফতরয়ন ডরায) ১১ ১৮.২০  (জুন ২০২০) 

ফয়ষ্ক স্বাক্ষযতায ায ৫৮.৬ ৭৪.৭ 

প্রাথতভক তক্ষায বততিয ায (তনে) 

(%) 

৯৪.৮ ৯৬.৫ 

প্রতযাতত অয়ু ৬৭.৭ ৭২.৬ 

ভাতৃমৃত্যযয ায (প্রতত রাটে) ২১৬ ১৬৫ 

নফজাতটকয মৃত্যযয ায (প্রতত 

াজাটয) 

২৬ ১৫ 

তশু মৃত্যযয ায (প্রতত াজাটয) ৩৬ ২১ 

৫ ফছটযয কভ ফয়ী তশুয মৃত্যযয ায 

(প্রতত াজাটয) 

৪৭ ২৮ 

সূত্রোঃ মফমফএ, মফনবফই, মনবাট থ 

খাদ্যস্য উৎাদবন স্বাংম্পূণ থতা অজথন 

 

ধান উৎাদবন ফাাংরাবদ মফবশ্ব – চতুথ থ 

 

অবযিঅযীণ ভৎস্য উৎাদবন মফবশ্ব –তৃতী 

“If you analyse, you’ll see that if there is 
anything India can learn from 
Bangladesh, the big thing is why gender 
equity is important for economic and 
human progress” 



মিতী মেমিত মযকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এয রূবযখা 

মফলমবমত্তক অধ্যামূ  

অধ্যা ১: রূকল্প ২০৪১ একটি উচ্চ-আ অথ থনীমত অমবমুবখ 

অধ্যা ২: একটি উচ্চ-আ মদবয োমতষ্ঠামনক মবমত্ত ও সুান মনমিতকযণ 

অধ্যা ৩: একটি উচ্চ-আ অথ থনীমতয মদবক েযামিত অির্ভ থমক্তমূরক েবৃমিয জন্য াভমিক 

   অথ থননমতক কাঠাবভা  

অধ্যা ৪: একটি দামযদ্র্যশূন্য মদ 

অধ্যা ৫: ভানম্মত মিায ভাধ্যবভ ভানফ উন্নন এফাং জনমভমতক রবযাাং আযণ 

অধ্যা ৬: একটি উচ্চ-আবয মদব গ্রাভীণ উন্নন ও খাদ্য মনযাত্তায জন্য মটকই কৃমল 

অধ্যা ৭: একটি বমফষ্যফাদী মফশ্বব্যফস্থা মল্পান, যপ্তামন ফহুমুখীকযণ ও কভ থাংস্থান 
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মিতী মেমিত মযকল্পনা (২০২১-২০৪১) এয রূবযখা…(চরভান) 
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অধ্যা ৮: একটি উচ্চ-আ মদবয জন্য মটকই মফদ্যযৎ ও জ্বারামন 

অধ্যা ৯: আইমটি ও বফজ্ঞামনক গবফলণা রারবনয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদবয জন্য একটি 

উদ্ভাফনমূরক অথ থনীমত সৃজন 

অধ্যা ১০:  অব্যাত দ্রুত েবৃমিয জন্য মযফন ও মমাগাবমাগ অফকাঠাবভা মফমনভ থাণ 

অধ্যা ১১:  একটি উচ্চ-আ অথ থনীমতবত নগয মযফতথনীরতায ব্যফস্থানা 

অধ্যা ১২: একটি গমতীর  োণফি ফ-িীব মটকই মযবফ উন্নন মনমিতকযণ ও জরফায়ু 

মষ্ণু জামত মফমনভ থাণ এফাং সুনীর অথ থনীমতয ম্ভাফনা উবমাচন 

 

েতযক অধ্যাব এ মাফত অমজথত ফ থবল াপে ফমণ থত ববছ। তাযয যমচত ববছ অজথনবমাগ্য 

বমফষ্যতফামদ থ নকা তাবত মফস্তামযত কযণী েস্তাফ কযা ববছ।  

 



  
 

অধ্যা ১: রূকল্প ২০৪১ একটি উচ্চ-আবয অথ থনীমত অমবমুবখ 
  
 

উদ্দীনাভ সূচনা 

“মকাবনা একটি মযকল্পনা মকফর 

কামযগময এফাং অথ থননমতক দমরর 

ন, যাজননমতক দমররও ফবট। 

এয ভাধ্যবভ জনগণবক অনুোমণত, 

াংঘফি এফাং উিুি কযবত বফ। 

মযকল্পনা অফশ্যই জামতয জন্য 

একটি রূকল্প ও তা ফাস্তবফ 

রূাবণয মেমিত থাকবত বফ।” 
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ফঙ্গফন্ধুয উন্নন স্বেোঃ দামযদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্ত, দ্যনীমত ও মালণীন মৃি এক ফাাংরাবদ 



  
 

অধ্যা ১: রূকল্প ২০৪১ একটি উচ্চ-আবয অথ থনীমত অমবমুবখ 
  
 

মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয মবমত্তমূবর যববছ দ্যটি েধান অবীি  

(ক) ২০৪১ এয ভবধ্যই ফাাংরাবদ বফ একটি উন্নত মদ, মমখাবন ফতথভান 

মূবে ভাথামছু আ বফ ১২,৫০০ ডরাবযযও অমধক এফাং মা বফ মডমজটার 

মফবশ্বয াবথ ঙ্গমতপূণ থ। 

(খ) মানায ফাাংরা দামযদ্র্য বফ সুদূয অতীবতয মকান মফল। 

 

মকান দীঘ থ অমবমাত্রা েথভ কাজ বরা একটি উচ্চমবরাী রিয মনধ থাযণ 

এফাং মই াবথ েবাজন এয অগ্রধাযাবক অফাধ কযবত দূযদী যাজননমতক 

ও অথ থননমতক দবি গ্রণ। এই জন্যই মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয ভবধ্য 

একটি থনকা বতযী জরুযী ব বড়। 
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মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয রিযভাত্রা ও ভাইরপরক 

রূকল্প ২০৪১ এয আওতা অবীিমূ অজথবন যফতী ঞ্চফামল থক মযকল্পনামূব অির্ভ থক্ত কযা বফ।  রূকল্প ২০৪১ এয অধীবন 

চাযটি ঞ্চফামল থক মযকল্পনা ফাস্তফান কযা বফ, মায েথভটি বফ অিভ ঞ্চফামল থক মযকল্পনা এফাং এই মযকল্পনায  অবীি, 

রিযভাত্রা, ও সূচকমূ রূকল্প ২০৪১ এয াবথ াংগমতপূণ থ মযবখ েণন কযা বে।  

অবীিমূোঃ   

• ২০৩১ াবরয ভবধ্য চযভ দামযবদ্র্যয অফান এফাং ২০৪১ াবরয ভধ্যভ  দামযদ্র্য ৩ তাাংবয মনবচ নামভব 

আনা 

• ২০৩১ াবরয ভবধ্য উচ্চ-ভধ্য-আবয মদ এফাং ২০৪১ াবরয ভবধ্য উচ্চ-আ মদবয ভম থাদা অজথন 

• মল্পান এফাং কাঠাবভাগত রূািয 

• কৃমলবত মভৌমরক রূািবযয ভাধ্যবভ পুমি ও খাদ্য মনযাত্তা মনমিত  

• বমফষ্যবতয মফা খাত - মডমজটার অথ থনীমত 

• নগবযয মফস্তায 

• দি জ্বারামন এফাং মটকই অফকাঠাবভা 

• জরফায়ু মযফতথন মভাকাবফরা মস্থমতীর ফাাংরাবদ মফমনভ থাণ 

• দিতামবমত্তক ভাজ মফমনভ থাণ 
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অধ্যা ২: একটি উচ্চ-আ মদবয োমতষ্ঠামনক মবমত্ত ও সুান মনমিতকযণ 

  
 

রূকল্প ২০৪১ এফাং াংমিি মেমিত মযকল্পনা 

২০৪১ চাযটি োমতষ্ঠামনক স্তবম্ভয ওয 

মনব থযীর, মায সুপরববাগী বফ জনগণ এফাং 

এযাই বফ েবৃমি ও রূািয েমিায েধান 

চামরকামক্ত। এগুবরা বরাোঃ  

(১) সুান;  

(২) গণতন্ত্রাণ;  

(৩) মফবকন্দ্রীকযণ এফাং  

(৪) িভতা বৃমি।  

ফস্তুত এই চাযটি মবমত্তয ওয স্থামত বফ 

উন্নত জামত মববফ মৃমিয বথ ফাাংরাবদবয 

অদম্য অগ্রমাত্রা। 

 



 

মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয েধান াভমিক অথ থননমতক মনবদ থকমূ 

(মকামবড -১৯ পূফ থ) 
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মনবদ থকমূ মবমত্ত অথ থফছয ২০ অবীি অথ থফছয ৩১ অবীি অথ থফছয ৪১ 

েকৃত মভাট মদজ আ েবৃমি (%) ৮.১৯ ৯.০ ৯.৯ 

মমআই মূেস্ফীমত (%) ৫.৫ ৪.৭ ৪.৫ 

(মভাট মদজ আ ’য % মববফ) 

স্থূর মদজ মফমনবাগ (%) ৩২.৭৬ ৪১.১৫ ৪৬.৯ 

স্থূর জাতী ঞ্চ (%) ৩১.৩১ ৩৭.১৮ ৪৩.৯৫ 

মভাট যকাময যাজস্ব (%) ১০.৪৭ ১৯.৫৫ ২৪.১৫ 

মভাট যকাময ব্য (%) ১৫.৫২ ২৪.৫৫ ২৯.১৫ 

(েবৃমি াবযয % মববফ) 

যপ্তামন ৫.০ ১১.৬৫ ১১.০ 

আভদামন ৫.০ ১২.০৫ ১০.০ 

মযমভট্যান্স ৫.০ ৪.৫ ২.০ 

দামযদ্র্য (ভাথামছু %) 

চযভ দামযদ্র্য (%) ৯.৩৮ ২.৫৫ ০.৬৮ 

দামযদ্র্য (%) ১৮.৮২ ৭.০২ ২.৫৯ 



দামযদ্র্য মনযবনয জন্য মকৌরমূ 

• মজমডম েবৃমিয অব্যাত গমত অজথন।  

• দমযদ্র্ জনবগাষ্ঠীয ভানফ পু ুঁমজয মবমত্ত মক্তারীকযণ। 

• দমযদ্র্ জনবগাষ্ঠীয জন্য অথ থাবন অমবগম্যতায উন্নমত মফধান। 

• অমবফাী শ্রভফাজাবয দমযদ্র্ জনবগাষ্ঠীয ফধ থনীর অমবগম্যতা।  

• সুলভ নগযাণ, সুলভ আঞ্চমরক উন্নন। 

• মযবফ মযফতথন ও োকৃমতক দ্যবম থাগ কফমরত মজরাগুবরায অযিণীরতা কমভব 

আনা।  

• াভামজক সুযিা কভ থসূমচগুবরায দামযদ্র্যমুমখতায দ্রুত উন্নমত াধন। 

• কাউবক মছবন মপবর ন নীমত অনুযণ। 
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অধ্যা ৫: ভানম্মত মিায ভাধ্যবভ ভানফ িদ উন্নন এফাং জনমভমতক রবযাাং আযণ 

২০৪১ এয ভবধ্য মনযঙ্কু দামযদ্র্য ফ থাাংব দূযীকযণ উচ্চ আবয ভম থাদা অজথবনয জন্য মূর েবৃমি 

ও দামযদ্র্য মনযন াংমিি অবীি াভবন মযবখ ভানফ উন্নবনয জন্য মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয 

কভ থসূমচ মযচামরত বফ। মফবল কবয এবত অির্ভ থক্ত থাকবফোঃ  

(১) একটি জ্ঞানমবমত্তক অথ থনীমতয েমতষ্ঠান;  

(২) জনাংখ্যায তবাগ ািযতা;  

(৩) ১২-ফছয ফীবদয জন্য ফ থজনীন অনফতমনক মিা;  

(৪) কভ থমবমত্তক দিতা অজথবন আগ্রীবদয জন্য েমিণ েমতষ্ঠাবনয সৃমি;  

(৫) াশ্রী মূবে স্বাস্থযমফভা মিবভ ফ থজনীন অমবগম্যতা;  

(৬) াংগঠিত খাবত কর কভীবক কভ থকারীন দ্যঘ থটনা ও স্বাস্থয মফভায ১০০% আওতা 

আনা;  

(৭) েমত উবজরা মথবক েমত ফছয ১০০০ তরুণ-তরুণীয জন্য চাকুমযয মনিতা।।  
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মেমিত মযকল্পনা (২০২১-২০৪১) এ ভানফ িদ উন্নবনয রিযভাত্রা 

সূচকমূ    ২০১৮  (তবতি ফছয)  ২০৩১ ২০৪১ (রক্ষযভাত্রা) 

 স্বাস্থ্য এফং জনংখ্যা        

ম্ভাব্য অমৄস্কার (ফছয) 72.3 75 80 

জনংখ্যা বৃতিয ায (%) 1.২ 1.0 1.0 

ভাতৃমৃত্যয নুাত (এভএভঅয) (১০০০০০ জীতফত জটে) 169 70 36 

তশু মৃত্যযয ায (১০০০ জীতফত জটে)) 2২ 15 4 

৫ ফছটযয কভ ফয়ীটদয কভ জন (6-59 ভা) 33 5 2 

েফ িকায় (%) 31 15 2 

রভাে উফ িযতায ায (টিএপঅয) (%) 2.০৫ 1.8 1.8 

স্বাস্থ্য ফীভা কবাটযজ (%)  ---- 50 75 

স্বাটস্থ্যয জন্য াফতরক ব্যয় (তজতডতয%) 0.7 1.5 2.0 

তক্ষা এফং প্রতক্ষণ        

প্রাপ্তফয়স্কটদয াক্ষযতায ায (%) 72.0 100 100 

রনে প্রাথতভক তফদ্যারটয় বততিয ায (%) 97.9 100 100 

প্রাথতভক তফদ্যারয় ছাড়ায ায (%) 19.1 0.0 0.0 

রনে ভাধ্যতভক তক্ষা (%) 62.3 90 95 

ভাধ্যতভক তফদ্যারয় ছাড়ায ায (%) 38.3 0.0 0.0 

উচ্চ তক্ষায ায (%) 17.8 50 80 

উচ্চ তক্ষায়  নাযী তক্ষাথীটদয তকযা বাগ 26 50 50 

রেকতনকযার  রবাটকনার তক্ষায় বততিয ায (%) 16.০৫ 30 41 

তক্ষায় জনাধাযণ ব্যয় (তজতডতয%) 2.0 3.5 4.0 
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ভানম্মত মিায ভাধ্যবভ ভানফ িদ উন্নন এফাং জনমভমতক রবযাাং আযণ 

1. রপ্রতক্ষত তযকল্পনা ২০৪১ এয তিষ্ট টফ যকাটযয জনস্বাস্থ্য ব্যয় ফতিভাটন তজতডতয ০.৭% রথটক ২০৩০ 

এ ন্ততটক্ষ তজতডতয ১.৫% এ এফং ২০৪০ এ তজতডতয ২.০% উন্নীত কযা। 

2. তক্ষা  প্রতক্ষটণ যকাতয ব্যটয়য তযভাণ ফাতড়টয় তা ২০৩০ এ ৩.৫% এ এফং ২০৪১ এ ৪% এ উন্নীত 

কযা।  

ভানফ উন্নয়ন রতযটয়: মূল্যটফাধ, ংস্কৃতত এফং ঐততয 

• উন্নত জাতত মটে রারন কটয তায সুনাগতযটকয তকছু দাচযণ, রমভন- অআন রভটন চরা, তযটফ তযচ্ছন্ন যাোয বযা, 

াভাতজক অচায-অচযণ, নাযী  গুরুজনটদয প্রতত শ্রিাীর অচযণ, তবন্ন ভত এফং তফশ্বাটয প্রতত তষ্ণুতা । 

• ফাংরাটদ মেন রপ্রতক্ষত তযকল্পনা ২০২১-২০৪১ ফাস্তফায়ন শুরু কযটত মাটচ্ছ, তেন এটদট ংস্কৃতত, ঐততয  ধভ িচচ িায 

তফকা তনতিত কযায জন্য একটি সুতনতদ িষ্ট তযকল্পনা প্রণয়ন কযা অফশ্যক। 
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অধ্যা ৬- একটি উচ্চ-আবয মদব গ্রাভীণ উন্নন ও খাদ্য মনযাত্তায জন্য মটকই কৃমল 

• কৃমল (ভৎস্য ও োমণিদ) এফাং গ্রাভীণ অ-কৃমল কাম থিভ দামযদ্র্য মনযবন 

ফবচব মফম েবাফ-মফস্তাযী অথ থননমতক খাতগুবরায অন্যতভ। াভমগ্রক অবীি 

বে ফাাংরাবদবয কৃমল খাবত মটকই উন্নন মনমিত কযা।  

 

  

• ২০৪১ াবর মদজ আব কৃমলখাবত অফদান বফ ৫ তাাং, মল্প খাবতয 

অফদান ৩৩ তাাং এফাং মফা খাবতয অফদান ৬২ তাাং।   
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 ২০৩১ এফাং ২০৪১ এয খাদ্য চামদা ও যফযাবয োক্করন (মভ.মভ.টন) 

 ফছয চার  গভ ভুট্টা  অলু  ডার  ফতজ  পর ভাং  তডভ 

(তভ.) 

 দুধ ।ভাছ 

 োদ্য চাতদা 

203১ 3৮.৮ ৬.৬৬ ৫.৬৮ ৬.৬৭ ২.২৬ ১7.৭ ১২.৫৭ ১০.৯৩ ৩২৯৩৪ ১৯.৬৭ ৬.৩৭ 

2041 ৪২.০ ৭.০৭ ৬.২৭ ৭.২২ ২.৪ ১৮.৫৭ ১২.৮৬ ১১.৬৩ ৪৬৪৮৮ ২৪.৪৭ ৮.৩৩ 

োদ্য যফযা 

203১ ৪০.৭ 1.৪ ৪.৫৫ 1০.৯৮ ১.১৪ ১৭.৬৭ ১২.০২ ১১.০০ ৩৩০০০ ২০ ৬.৫ 

2041 4৪.১ 1.৪৬ ৫.০২ ১১.৫৯ ১.২১ ১৮.৫৩ ১২.২৮ 1২.০০ ৪৬৫০০ ৩০ ৮.৫ 
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 বমফষ্যবতয কৃমল ও ল্লী উন্নন  

1) অভায গ্রাভ, অভায যঃ ফাংরাটদটয গ্রাভাঞ্চটর নাগতযক সুতফধাফতর 

তনতিত কযা 

 

2) গ্রাভগুটরাটত কৃতলতবতিক ম্যানুপযাকচাতযং তল্প স্থ্ান কতিটনািয 

ব্যফস্থ্ান উন্নত কযা 

 

3) সুনীর থ িনীতত তনতিত কটয োদ্য তনযািা  োদ্য সুযক্ষায় ফদান 

যাোয জন্য তফার মুদ্র ম্পটদয ব্যফায 

 

 



চতুথ থ মল্প মফপ্লফ এফাং েমতবমামগতামূরক মডমজটার মফবশ্ব ফামণজয 

এই দীঘ থ থমযিভা ফাাংরাবদব মল্পান ও ফামণমজযকযণবক এমগব মনবত বফ এভন কবকটি 

উবল্লখবমাগ্য ধাযায ভধ্য মদব, মা ফামণবজযয বমফষ্যৎ মনধ থাযণ কযবফ, ধাযাগুবরা র- 

           (ক) ফামণজয উদাযীকযণ অব্যাত থাকবফ  

           (খ) ফামণজয জীকযণ ব্য হ্রা কযবফ এফাং ফামণবজযয গমত বৃমি বফ  

           (গ) বফমশ্বক মূে শাংখর মফকমত ও াংত বফ  

           (ঘ) মল্প ও ফামণবজয মডমজটার উদ্ভাফনা মল ম থি েমতবমামগতায িভতা ফাড়াবফ 

           (ঙ) ক্ষুদ্র্ ফহুজামতক াংস্থায উত্থান ও উন্নমত 

যফতী ২০ ফছয ব্যাী ফাাংরাবদবয ভধ্যভ-আ ও উচ্চ-আ ভম থাদায মদবক অগ্রমাত্রা েধান 

চামরকামক্ত বফ একটি উচ্চ মযকৃমত িন্ন যপ্তামন খাত।  
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অধ্যা ৮: একটি উচ্চ-আবয মদবয জন্য মটকই মফদ্যযৎ ও জ্বারামন 
 

মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয জন্য মনধ থামযত উবদ্দশ্যাফমর ও অবীবি একটি উচ্চ 

আবয অথ থনীমতয জন্য ফাাংরাবদবয মফদ্যযৎ ও জ্বারামন খাতবক ঠিক ও চর 

বথ স্থান কযা ববছ। গুরুেপূণ থ মকৌর ও নীমতভারায মূর উাদানমূ বফ 

মনম্নরূোঃ 

(১) ন্যযনতভ ব্যব মফদ্যযৎ উৎাদন মফস্তাবযয ন্থা অনুযণ 

(২) স্বল্পমূে োথমভক জ্বারামনয যফযা  বৃমি 

(৩) উৎাদন, ঞ্চারন ও মফতযবণয ভবধ্য সুলভ মফমনবাগ মনমিত কযা 

(৪) জ্বারামনবত মফযকাময মফমনবাগ উৎামতকযণ 

(৫) মফদ্যযৎ ফামণবজযয অমধকতয মফস্তায  

(৬) ঠিক জ্বারামন মূেনীমত মনমিত কযা 

(৭) মফদ্যযৎ ও জ্বারামন েমতষ্ঠানমূ মক্তারী কযা 
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অধ্যা ৯: আইমটি ও বফজ্ঞামনক গবফলণা রারবনয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদবয জন্য একটি উদ্ভাফনী 

অথ থনীমত সৃজন 
• মফগত দ্যই দবকযও অমধককার মাফৎ স্তা শ্রবভয সুবমাগ গ্রণ কবয েবৃমিয চাকা াভবন এমগব মনা , 

এখন ভ এববছ ফাাংরাবদবয জন্য েমৄমক্ত, উদ্ভাফন ও মডমজটার সুমফধাফমর ব্যফায কবয ২০৩১ এয ভবধ্য 

উচ্চ-ভধ্যভ আবয ভম থাদা আীন বত এফাং ২০৪১ এয ভবধ্য উন্নত অথ থনীমতয ভম থাদা উনীত বত উচ্চতয 

েবৃমি অজথনবক েযামিত কযবত বফ।  

• মডমজটার ফাাংরাবদ উবদ্যাবগয ভবধ্য অির্ভ থক্ত যববছোঃ  

1) একতফং তাব্দীয চযাটরঞ্জ রভাকাটফরায় ভানফম্পটদয প্রস্তুতত ম্পন্ন কযা; 

2) জনগটণয রদাযটগাড়ায় রফা র ৌঁটছ রদয়া;  

3) তডতজোর প্রমৄতি ব্যফাটযয ভাধ্যটভ রফযকাতয োত  তফণন ব্যফস্থ্াটক তধকতয উৎাদনীর  

প্রততটমাতগতামুেী কটয রতারা। 
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উদ্ভাফনমুখী অথ থনীমতয মফমনভ থাবণয জন্য মত্র-মুখী মকৌর 

২০৪১ এয ভবধ্য মভাট উকযণ উৎামদকায অফদান 

মথবক ফাাংরাবদবয অথ থননমতক েবৃমি মাবত ফতথভান 

০.৩ তাাং মথবক ৪.৫ তাাংব উন্নীত কযা মা। 

এজন্য একটি মত্র-মুখী মকৌবরয েবাজন বফোঃ  

(1) পেয়যায  প্রট উদ্ভাফন এফং রফায 

তডতজোয়ন;  

(2) তফজ্ঞান  াআ-রেক উদ্ভাফটনয াটথ শ্রভ 

সুতফধায একীকযণ; এফং 

(3) চত্যথ ি তল্প তফপ্লফ ফাস্তফায়ন - প্রততটমাগ-

ক্ষভতা বৃতি  তনম্ন কাফ িন থ িনীততয 

জন্য কৃতত্রভ বুতিভিা  রচ ক মন্ত্রাতত 

ব্যফায, 

Increasing role 
of TFP driving 

4.5% 
economic 

growth by 2041 

Software and 
process 

innovation, 
and service 
digitization 

Fusion of  labor 
advantage with 

science and 
software 

intensive high-
tech innovation 

Leveraging 
fourth 

industrial 
revolution--AI 

and smart 
machines for 

competitivenes
s and low 

carbon 
economy 



অধ্যা ১০: অব্যাত দ্রুত েবৃমিয জন্য মযফন ও মমাগাবমাগ অফকাঠাবভা 

মফমনভ থাণ 

একটি দি ও স্বল্পব্যী মযফন মনটওথাক মফমনভ থাণ মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয েবৃমি ও দামযদ্র্য রিযভাত্রা 

অজথবন িভতায একটি মূর মনধ থাযক। মযফন খাবতয জন্য মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয রূকল্প এভন একটি 

ফাাংরাবদ মদখবত চা মমখাবন-  

1) মাত্রী  ভারাভার তযফটন তফযাভ প্রফা 

2) াশ্রয়ী মূটল্য  ঠিক ভটয় তযফন সুতফধা 

3) প্রততটমাতগতায তবতিটত কর তযফন রফা প্রদান  

4) মাত্রী, ভারাভার  রফা চরাচটরয জন্য প্রততটফী রদগুটরায াটথ তযন্ত তিারী অন্তঃটজরা  

অন্তঃঅঞ্চতরক মৃ্পিতা 

5) অআতন তফতধ-তফধাটনয ভাধ্যটভ তযফন ব্যফস্থ্ায় জফাফতদততা 

6)  “ভা য যাতড ট্র্যানতজে” (এভঅযটি)/রভটট্র্াটযর রনেয়াকি  

7) কর ধযটনয াতকিং সুতফধা  ট্র্যাতপক অআন প্রটয়াগ 
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মেমিত মযকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এ মযফন মটবযয রিযভাত্রা 

 সূচক   

 

থ ি ফছয ২০১৮ 

(তবতি ফছয) 

থ ি ফছয  ২০২১ থ ি ফছয  ২০৩১ থ ি ফছয  ২০৪১ 

মাত্রী ট্র্যাতপক (তফতরয়ন মাত্রী 

তকটরাতভোয) 

ড়ক 169 246 2072 4215 

বযন্তযীণ াতন 16 23 252 843 

রযর 10 15 203 562 

রভাে 195 284 2527 5620 

ভার তযফন (তফতরয়ন েন তকটরাতভোয) ড়ক 24 31 71 177 

বযন্তযীণ াতন 5 7 20 74 

রযর 2 3 10 44 

রভাে 31 41 101 295 

এমায ট্র্যাতপক (তভতরয়ন মাত্রী / তভতরয়ন 

েন) 

মাত্রী 12.40 14.30 29.1 55.97 

ভার 0.38 0.45 0.65 1.14 

মুদ্র ফন্দয কাটগ িা ট্র্যাতপক (তভতরয়ন 

ংখ্যা / তভতরয়ন েন) 

কনটেআনায 2.2 3.6 12.5 48.2 

েন 86 122 417 1612 

নগয গণ তযফন টযয ংখ্যা  0 1 8 ভস্ত ফড় য 

ফকাঠাটভাগত ভান রদ য যাংতকং 120 118 60 40 

রস্কায 2.8 2.9 4.0 5.0 
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নগয খাবতয জন্য মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয মূর উবদ্দশ্যাফমর ও রিযভাত্রা 27 

 রক্ষযমূ 2018 তবতি ফছয          2041  

নগটয জনংখ্যা (%) 30 80 

প্রাথতভক টযয ংখ্যা 2 8 

রভাে নগয জনংখ্যায় ঢাকা ভানগটযয ং (%) 33 25 

রভাে নগয জনংখ্যায় ভটধ্য ন্যান্য ৭ টি প্রাথতভক নগটযয ং (%) 23 30 

তফদুযততক ংটমাগ োনায ংখ্যা (%) 90 100 

কটরয াতন ংটমাগ োনায ংখ্যা (%) 40 100 

স্বাস্থ্যম্মত ায়োনা োনায ংখ্যা (%) 42 100 

ফজিয াযণ ংটমাগ োনায ংখ্যা (%)   100 

নগয দাতযটদ্রয (%) 15.7 0 

ফতস্তটত ফফাকাযী োনায ংখ্যা (%) 33 0 

অধুতনক ফজিয ব্যফস্থ্ানায সুতফধা  নগয রকটেয ংখ্যা (৫) তথ্য রনআ 100 

যকাতয ব্যটয়য ং তটটফ নগয স্থ্ানীয় যকায প্রততষ্ঠানগুটরায ব্যয় (%) 5 25 

রভাে রদজ অটয়য ং তটটফ নগয স্থ্ানীয় যকায প্রততষ্ঠানগুটরায ব্যয় (%) 0.7 8 

রভাে কটযয ং তটটফ নগয স্থ্ানীয় যকায প্রততষ্ঠানগুটরায কয (%) 2.3 20 

রভাে রদজ অটয়য ং তটটফ নগয স্থ্ানীয় যকায প্রততষ্ঠানগুটরায কয (%) 0.2 4 

ঢাকায় বুজ ঞ্চর (ফগ ি তভোয, প্রতত জটন)   5 

য ৭ টি নগটযয বুজ ঞ্চর (ফগ ি তভোয, প্রতত জটন) তথ্য রনআ 12 

ফাম়ুয ভান (ফাতল িক গড়, এভতজ / এভ ৩ তএভ ২.৫) 
86 10 

ফন্যামুি নগয ঞ্চর (%) 0 100 

অধুতনক ট্র্যাতপক তগন্যারমৄি নগটযয যাস্তা তথ্য রনআ 100 

গণতযফন ম্পৃি প্রাথতভক য 0 8 



 

অধ্যা ১২:   

একটি গমতীর  োণফি ফ-িীব মটকই মযবফ উন্নন মনমিতকযণ ও জরফায়ু মষ্ণু 

জামত মফমনভ থাণ এফাং সুনীর অথ থনীমতয ম্ভাফনা উবমাচন 

 স্বাবামফকবাবফই মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয অধীবন ফাাংরাবদব গ্রণ কযা বফ একটি বুজ েবৃমি মকৌর। 

(ক) াভমিক অথ থননমতক কাঠাবভাবত মযবফগত ব্য অঙ্গীভূতকযণ 

(খ) জরফায়ু মযফতথবনয অযিণীরতা হ্রা ও মষ্ণুতা মফমনভ থাণকবল্প ফ-িী মযকল্পনা ফাস্তফান 

(গ) ফায়ু ও ামন দূলণ হ্রা 

(ঘ) ফন িবদয মটকই ব্যফস্থানা মনমিত কযা 

(ঙ) মযবফগত েমতষ্ঠান মযবফগত ভি মক্তারী কযা 

(চ) জরফায়ু মযফতথন ট্রাট পান্ড মক্তারী কযা 

(ছ) একটি ফর মযবফ ও জরফায়ু মযফতথন অথ থান মকৌর গ্রণ 

মযবফ বফমিযগতবাবফ মমদও যাময জনকোণমূরক মফল, তথাম একা যকাময খাবতয বি এয অথ থান ম্ভফ বত াবয 

না। তাই যকাময ও মফযকাময খাবতয ভবধ্য অথ থান মফকবল্পয একটি অথ থফ মফবাজন মনমিত কযবত উদ্ভাফনমূরক ভাধান খ ুঁবজ 

মফয কযা বফ এফাং মফমবন্ন অথ থান মফকবল্পয ওয োধান্য মদওা বফ। 
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 অব্যাত অগ্রমাত্রাোঃ  

• মেমিত মযকল্পনা ২০২১ এয আওতা মম অাভান্য অগ্রগমত ববছ, তা ভাননী েধানভন্ত্রী মখ 

ামনায গমতীর মনতৃবেয ািযফাী।  

 

• মদ এখন াভবন এমগব মাফায জন্য পুবযাপুময েস্তুত এফাং মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয আওতা 

ফঙ্গফন্ধুয স্বেরামরত দামযদ্র্যমুক্ত ফাাংরাবদ মফমনভ থাবণয ভাধ্যবভ উচ্চ-আ মদবয ভম থাদা অজথবনয রবিয 

দৃঢ়েমতজ্ঞ। এই মেযণাদাী উন্নন বথ ফাাংরাবদবক ঠিকবাবফ চামরত কযবত েবাজনী মকৌর, 

নীমত ও কভ থসূমচ একবত্র গ্রমন্থত ববছ স্বে দমরর মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ ।  

 

• মেমিত মযকল্পনা ২০২১ এয আওতা আভাবদয এই স্বে দমরবরয মবমত্তেস্তয ইবতাভবধ্য স্থামত ববছ, 

মেমিত মযকল্পনা ২০৪১ এয আওতা একটি থ নকা বতমযও িন্ন ববছ। যফতী ধাব মেমিত 

মযকল্পনা ২০৪১ ফাস্তফাবনয াবথ াংমিি েমতষ্ঠানামদ মক্তারীকযণ ফাস্তফান মযকল্পনা েণন 

কবয (ঞ্চফামল থক মযকল্পনা) শুরু বফ পূণ থ উদ্যবভ এমগব চরা। 
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ধন্যফাদ 
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