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অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তি: ফৃক্তি এফং এক্তি থথকক উদূ্ভত ভযা  

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি র একক্তি অথুননক্ততক ব্দ মা একক্তি ফৃৎ জনংখ্যায উক্তিত জীফনমাত্রায ভান ক্তনকদু ককয। 

যাজননক্ততক ইভযগুক্তরয দৃক্তিককাণ থথকক অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি একক্তি গুরুত্বূণ ুকাযণ, কাযণ ক্তনক্তিয় অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি 

প্রক্ততকূর যাজননক্ততক পরাপকরয ক্তদকক ক্তনকয় থমকত াকয। অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তি WBCS Exam-য জনয অথুননক্ততক ক্তফলকয়য 

একক্তি অং। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি ফরকত থকানও থদকয এভন এক ধযকনয অথুননক্ততক প্রফৃক্তিকক থফাঝায় মা থদক্তিয ফ নাগক্তযককয 

জনয ভতভ রয ভকমাগ ৃক্তি ককয এফং মায পকর ফ নাগক্তযক অথুননক্ততক প্রফৃক্তিয ভপর রাব ককয। 

ইনক্লভ ক্তব থরাথ ক্তক? 

UNDP প্রদত্ত ংজ্ঞা অনভাকয, অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিকক "প্রফৃক্তিয ংগঠকন অংরণকাযী এফং এয 

থথকক নযায়ঙ্গতবাকফ উকৃত ওয়ায প্রক্তিয়া এফং পরাপর" ফরা থমকত াকয। এয অথু র প্রফৃক্তি 

অন্তবভ ুক্তিভূরক ফকর ক্তফকফক্তিত কত াকয মক্তদ একত ভাকজয কর অং ভক্তফধা ায়। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তিয বূক্তভকা 

● অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিথক ভাকজয াভক্তরক প্রফৃক্তি ক্তাকফ ক্তফকফিনা কযা থমকত াকয মা 

তাকদয জীক্তফকা ও কভুংস্থাকনয জনয কফুাত্তভ ক্তফকল্প যফযা ককয। 

● অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয ভক্তফধাকবাগীকদয জীফনমাত্রায জনয গুরুত্বূণ ুক্তযকলফাগুক্তরকত অযাকে 

প্রদান কযা য়, থমভন ভস্বাস্থয, ভানম্পন্ন ক্তক্ষা, কভুকক্ষকত্র ভান ভকমাগ এফং ক্তক্ষা ও 

দক্ষতা উন্নয়কনয ভাধযকভ নাযীয ক্ষভতায়ন। 
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● OECD-এয ভকত, অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি র অথুননক্ততক প্রফৃক্তি মা ভাকজ নযামযবাকফ ক্তফতযণ 

কযা য় এফং ইা ফায জনয ভকমাগ ততক্তয ককয। 

● অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি ফভয় ক্তযকফ ফান্ধফ প্রফৃক্তি এফং ভাকনয উয দৃক্তি ক্তনফি ককয 

এফং একক্তি ক্তরঙ্গ-ংকফদনীর ভাজ গঠকন ায়তা ককয। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয উাদান 

ক্তফক্তবন্ন উাদান যকয়কে মা অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিথত অফদান যাকখ্। আভন তাকদয এক নজয থদরক 

ক্তনই 

দক্ষতা উন্নয়ন 

● অথুননক্ততক ভীক্ষা অনভাকয, 2017 াকর, বাযকত 31% এযও থফক্ত জনগন ক্তক্ষা, 

কভুংস্থান ফা প্রক্তক্ষকণ ক্তেকরন না। 

● প্রকৃতকক্ষ, ইউক্তনককপয একক্তি প্রক্ততকফদকন ফরা কয়কে থম বাযকতয 45% এযও থফক্ত মভফক 

ভানম্পন্ন ক্তক্ষা এফং কভুংস্থাকনয জনয প্রকয়াজনীয় দক্ষতা অজুকন আরী নয়। 

● এিা থভািাভভক্তিবাকফ ক্তফশ্বা কযা থমকত াকয থম উচ্চ প্রক্তক্তক্ষত কভুীকদয অবাকফয কাযকণ 

এফং প্রথাগতবাকফ প্রক্তক্তক্ষত কভুীকদয জনয কভুংস্থাকনয ভকমাগ প্রদাকনয কাযকণ বাযকত 

কভুীকদয মথামথ দক্ষতা ক্তফকাকয িযাকরঞ্জ যকয়কে। 

প্রমভক্তিগত উন্নয়ন 
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আজ আভযা ক্তল্প ক্তফপ্লকফয মভকগ া যাখ্ক্তে। প্রমভক্তিয থক্ষকত্র আভাকদয ক্তফকল্প আকে। এই প্রমভক্তিয 

থমবাকফ ফযফায কযা কে তায উয ক্তনবুয ককয অরগক্তত তফলভয ফাডাকত ফা কভাকত াকয। বাযত 

যকাকযয ক্ষ থথকক থফ ক্তকেভ উকদযাগ থনওয়া কয়কে। 

ক্তিক্তজিার ইক্তিয়া ক্তভন: 

এইগুক্তরয ভকধয একক্তি র ক্তিক্তজিারবাকফ াক্ষয জনংখ্যা৷ ক্তিক্তজিার ইক্তিয়া ক্তভকনয রক্ষয র 

জনগণকক ক্তিক্তজিার াক্ষযতা প্রদান কযা মাকত তাযা প্রমভক্তিকক তায ম্ভাফযতায ূণুরূক ফযফায 

কযকত াকয। 

কৃক্তল: 

কৃক্তলকক্ষকত্র আধভক্তনক প্রমভক্তিয অন্তবভ ুক্তি কৃলককদয উন্নত ভাকনয পর উৎাদকন দারুণ ায়ক কফ। 

ক্তক্ষা: 

স্টভ কিন্টযা তাকদয স্কভ কর ডায প্রাথক্তভক মুাকয় প্রমভক্তিয াকথ ক্তযক্তিত কে, থমভন স্মািু থফাি ুরাক্তনুং 

এফং কক্তম্পউিায, তাকদয প্রমভক্তি দ্রুত ক্তখ্থত াাময কযকফ। 

াভাক্তজক উন্নয়ন 

● াভাক্তজক উন্নয়কনয ক্তযকপ্রক্তক্ষকত প্রমভক্তি ম্পককু কথা ফরায ভকধয এক্ত, এক্তি, ওক্তফক্ত, 

ভক্তরা এফং ট্রান্সকজিাযকদয ভকতা প্রাক্তন্তক জনকগাষ্ঠী অন্তবভ ুি যকয়কে এফং তাকদয নতভ ন 

ক্তজক্তন থখ্ায জনয কফুাত্তভ প্রমভক্তি ক্তফকল্প যফযা কযা কে। 
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● তাকদয মুাপ্ত কাকজয জায়গা থদওয়ায জনয, নতভ ন স্কভ র, ককরজ এফং ক্তফক্তবন্ন াভাক্তজক 

কাঠাকভা থমভন াাতার ও অক্তপ স্থান কযা থমকত াকয। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিথক উন্নীত কযায জনয যকাযী প্রকল্প 

কফুাত্তভবাকফ অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি উন্নীত কযায জনয, যকায ক্তকেভ প্রকল্প এফং ক্তযকল্পনা শুরু 

ককযকে- 

● ক্তিক্তজিার ইক্তিয়া থপ্রারাভ 

● প্রধানভন্ত্রী জীফন থমাজনা থজযাক্তত ক্তফভা 

● ধনভন্ত্রী জীফন ভযক্ষা থমাজনা 

● অির থনন থমাজনা 

● MGNREGA (ভাত্মা গান্ধী জাতীয় রাভীণ কভুংস্থান গযাযাক্তন্ট আইন) 

● স্ব-কভুংস্থান এফং প্রক্ততবা ফযফায (SETU) 

● ক্তকলাণ কাি ু

● প্রধানভন্ত্রী কৃক্তল ক্তঞ্চাই থমাজনা 

অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তিয জনয িযাকরঞ্জ 

থকান কাজই তায প্রথভ ধাক জ নয়। একক্তি থদক অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয রক্ষয অজুকন অকনক 

িযাকরঞ্জ যকয়কে। এই িযাকরঞ্জ অন্তবভ ুি 
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1. দাক্তযদ্র্য - মক্তদও বাযত যকায থফ ক্তকেভ দকক্ষ ক্তনকয়কে, 300 ক্তভক্তরয়কনযও থফক্ত বাযতীয় 

দাক্তযকদ্র্যয ক্তকায। 

2. থফকাযত্ব - দক্ষতা এফং ক্তক্ষায অবাকফয কাযকণ, কভুংস্থান এখ্নও একক্তি গুরুতয ভযা। 

3. কৃক্তল শ্চাদদতা - িভফধুভান ভাক্তিয অফক্ষয়, জরফায়ভ ক্তযফতুন এফং জকরয অবাকফয 

কাযকণ কৃক্তলকক্ষত্র থমবাকফ ক্তফকা রাব কযা উক্তিত থবাকফ ক্তফকা রাব কযকে না। 

4. আঞ্চক্তরক তফলভয - ঢারাই িক্তত এফং আঞ্চক্তরক তফলভয ম্পকদয ফযফধাকন অফদান যাকখ্ 

এফং আঞ্চক্তরক তফলকভযয ভূর অফদানকাযী। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তি অজুকনয ফযফস্থা 

বাযত যকায অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয প্রিাকযয জনয ক্তকেভ ফড এফং নযায়ঙ্গত দকক্ষ ক্তনকয়কে। 

তাযা থককে নাগক্তযককদয ক্তনকয় একক্তি অন্তবভ ুক্তিভূরক নীক্তত কাঠাকভা ততক্তয কযকত িায়। এই 

ফযফস্থাগুকরা র- 

● প্রধানভন্ত্রীয কভুংস্থান ৃক্তি কভুূক্তি 

● জাতীয় রাভীণ স্বাস্থয ক্তভন 

● বাযত ক্তনভুাণ 

● ক্তভন আয়ভষ্মান 

● ফুক্তক্ষা অক্তবমান 

● নযানার আযফান রাইবক্তরহুি ক্তভন 
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● যকায নীক্তত প্রণয়কন এনক্তজও এফং আন্তজুাক্ততক গ্রুক্তংকয়য াকথ ক্তিয়বাকফ কাজ কযকে। 

ক্তদায ভকতা প্রকল্প ফাস্তফাক্তয়ত কে। উকদযািাকদয ভকমাগ ও কভুংস্থান ৃক্তিয রকক্ষয 

UNDP-এয াকথ অংীদাক্তযকত্ব DISHA ফাস্তফায়ন কযা কে। 

● NITI Aayog নতভ ন বাযত@75 এয জনয থকৌর ক্তনকয় কাজ শুরু ককযকে মায অন্তবভ ুক্তিভূরক 

ফৃক্তিয জনয ক্তনম্নক্তরক্তখ্ত উকেয যকয়কে: 

● দ্রুত ফৃক্তি (2022-23 াকরয ভকধয 9-10%) মা অন্তবভ ুি, থিকই এফং ক্তযষ্কায। 

○ 2022-23 াকরয ভকধয থিকই, অংরণভূরক এফং অন্তবভ ুক্তিভূরক উন্নয়কনয জনয 

প্রমভক্তিগত অন্তবভ ুক্তি। 

○ ভাকজয অধীনস্থকদয (অক্তবফাী, ফক্তস্তফাী এফং হুকয দক্তযদ্র্) য ক্তযকলফায় 

অন্তবভ ুি কযা ক্তনক্তশ্চত কযায জনয কাজ কযা। 

○ াযীক্তযক ক্তযকফ (অক্তবগভয িয়করি), বক্তত ুপ্রক্তিয়া এফং াঠযিকভয াকথ ম্পক্তকুত 

ফাধাগুক্তরকক ভাধান ককয এফং কাজ কযায ভাধযকভ স্কভ রগুক্তরকক আযও অন্তবভ ুি কযা। 

○ যাধীন থগাষ্ঠীয জনয উচ্চ ক্তক্ষাকক জরবয ও অন্তবভ ুি কযা। 

○ কফুাত্তভ ভনফুান, িায়াগনক্তস্টক এফং ক্তনযাভয়ভূরক মকেয জনয ীলুস্থানীয় 

অযাম্বভ থরিক্তয ক্তযকলফাগুক্তরয ক্তফধান। 

আভযা ক্তকবাকফ অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তি ংজ্ঞাক্তয়ত কযকত াক্তয? 

 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি এভন প্রফৃক্তি ক্তাকফ ংজ্ঞাক্তয়ত কযা থমকত াকয মা ভাকজয ভস্ত অংকক যকাকযয ক্তযকল্পনা 

নীক্ততয ভক্তফধাকবাগী ক্তাকফ অন্তবভ ুি ককয এফং একক্তি ভানম্পন্ন জীফনমান ককয। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তিয ক্তকেভ প্রকয়াজনীয় উাদাকনয নাভ ফরভন? 
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অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয ক্তকেভ গুরুত্বূণ ুউাদান কত াকয দক্ষতা উন্নয়ন, আক্তথুক উন্নয়ন, প্রমভক্তিগত উন্নয়ন, অথুননক্ততক 

উন্নয়ন এফং াভাক্তজক উন্নয়ন। 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয িক্তত ক্তক? 

 

অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তিয দৃক্তিবক্তঙ্গ ক্তযকল্পনা কযকে কীবাকফ বাগ কযা ভৃক্তিয ক্তফসৃ্তত পরাপকরয াকথ াভক্তরক প্রফৃক্তি অজুন 

কযা মায়। 

থকন অন্তবভ ুক্তিভূরক ফৃক্তি গুরুত্বূণু? 

 

 ভাকজ অন্তবভ ুক্তিভূরক প্রফৃক্তি খ্ভফই গুরুত্বূণ ুকাযণ এক্তি ক্তক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এফং কভুংস্থাকনয 

ভকমাগ ততক্তয ককয এফং দাক্তযদ্র্য দূয কযকত আযও াাময ককয। 

 


