
ভারতের জােীয় আতয় বিবভন্ন ক্ষেতের অিদান এিং পঞ্চিাবষিকী পবরকল্পনার সময় ক্ষেতক োর 

পবরিেিন আত াচনা কর। 

 

 ক্ষে ক্ষকান ক্ষদতের অেিনীবের ক্ষেেগে অিদান আত াচনার কাত  মূ ে বেনবি ক্ষেতে অেিনীবেতক 

ভাগ করা হয়। ক্ষেমনই ভারতের অেিনীবেতেও বেনবি ক্ষসক্টর িেিমান:- 

১) প্রাইমাবর ক্ষসক্টর:-মূ ে কৃবষ, প্রানীসম্পদ, িন, মৎস ইেযাবদর সাতে েুক্ত। 

২) ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসক্টর:- মূ ে কারখানাজাে িা মযানুফ্যাকচাবরং বেল্প। োর মতযয িৃহৎ, মাঝাবর ও 

েুদ্র বেল্প। 

৩) িাবেিয়ারী ক্ষসক্টর:- এতক সাবভিস ক্ষসক্টরও ি া হয়। মূ ে বিবভন্ন ক্ষসিা, ক্ষেড, োন্সতপািি, 

কবমউবনতকেন, িযাংবকং, ইনসুওতরন্স ইেযাবদর সাতে েুক্ত। 

 

িাবেিয়ারী ক্ষেতে উন্নয়ন ক্ষদতের অেিননবেক উন্নয়তনর বদক বনতদিে কতর। জনসংখযার েে ক্ষিেী 

প্রাইমারী ক্ষসক্টতরর পবরিতেি, ক্ষসতকন্ডাবর ও িাবেিয়ারী ক্ষসক্টতর বনেুক্ত োতক, ক্ষস ক্ষদে েেতিেী 

উন্নবের পতে অগ্রসর হয়। 

ভারতে পঞ্চিাবষিকী পবরকল্পনা সূেপাতের কাত  অেিাৎ, ১৯৫০-৫১ সাত  ভারতের জােীয় আতয় 

(GDP) প্রাইমাবর ক্ষসকিতরর অিদান বি  প্রায় ৫৬ েোংে এিং ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকিতরর মাে ১৫ 

েোংে। োরপর ক্ষেতক প্রাইমাবর ক্ষসকিতরর অিদান ক্রমে কতমতি। িেিমাতন প্রাইমাবর 

ক্ষসকিতরর অেিাৎ, গ্রামীণ ও কৃবষতেতের অিদান মাে ১৬ েোংে এিং ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকির 

অেিাৎ, সংগবিে, অসংগবিে এিং িৃহৎ বেতল্পর অিদান ৩১ েোংে। উতেখতোগযভাতি িারবেয়াবর 

ক্ষসকিতরর অিদান ক্ষিতে দাাঁবেতয়তি ৫৩ েোংতে। 

 

ক্ষেেগে অিদান েোংতে পদত্ত 

ক্ষেে ১৯৫০-৫১ ১৯৮০-৮১ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

প্রাইমাবর ৫৫.৪ ৩৮ ১৩.৯ ১৬.১ 



ক্ষসতকন্ডাবর ১৫ ২৪ ২৬ ৩১.৪ 

িারবেয়াবর ২৯.৬ ৩৮ ৫৯.৯ ৫২.৫ 

 

ক্ষদখা োতে, ভারতে ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকির িা বেল্পতেতের িৃবির পাোপাবে িারবেয়াবর ক্ষসকির িা 

ক্ষসিাতেতের িৃবিও উতেখতোগয হাতর ঘতিতি। ২০১৩-১৪ সা  অিবয ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকিতরর 

েু নায় িারবেয়াবর ক্ষসকিতরর িৃবির হার ক্ষিবে ক্ষেতকতি। 

ি া হয়, উন্নয়তনর প্রেম পেিাতয় জােীয় আতয় প্রাইমাবর ক্ষসকির েো কৃবষর অিদান োতক ক্ষিবে। 

বিেীয় পেিাতয় ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকির েো বেল্পতেতের অিদান ক্ষিবে হওয়ার কো এিং েৃেীয় িা 

চূোন্ত পেিাতয় িারবেয়াবর েো ক্ষসিা ইেযাবদ ক্ষেতের অিদান ক্ষিবে হওয়ার কো। বকন্তু, 

ভারেিতষির ক্ষেতে এর িযবেক্রম  ে করা োতে। ১৯৫০-৫১ সা  অেিাৎ উন্নয়তনর বিেীয় পেিায় 

ক্ষেতকই িারবেয়াবর ক্ষসকির ক্ষসতকন্ডাবর ক্ষসকিরতক বপিতন ক্ষফ্ত  বদতয়তি। আজও ভারেীয় 

অেিনীবেতে িারবেয়াবর ক্ষসকিতরর অিদানই সিতচতয় ক্ষিবে। 

পবরকল্পনার শুরু ক্ষেতকই ভারতে িারবেয়াবর ক্ষসকিতরর প্রাযাতনযর কারণ হ  ক্ষেভাতি উন্নে 

ক্ষদেগুব তে অেিননবেক বিিেিন ঘতিতি ভারতে বিক ক্ষসইভাতি ঘতিবন। বিবিে অযীনোর কাত  ও 

োর পতর বিতদতে উদূ্ভে ও আবিষৃ্কে িহু প্রেুবক্ত ভারতে আমদাবন হতয়তি। বেতল্পাৎপাদন িা 

বেতল্পর উন্নয়তনর মাযযতম এিা ঘতিবন। ভারতে পুাঁবজর অভাি হত ও, বেবেে ও প্রবেবেে 

মানিসম্পতদর অভাি ক্ষনই। এই মানিসম্পদ বনতয়াবজে হতয়তি িারবেয়াবর ক্ষেতে। এিাো, 

িারবেয়াবর ক্ষসকিতরর উন্নবের কারণ বহসাতি বনম্নব বখে বিবেষ্ট্যগুব  উতেখ করা োয়ঃ 

১) বচবকৎসািযিস্থা, ডাক্তার, নাসি, হাসপাো , বেো, ক্ষোগাতোগ িযিস্থা, িযাংক ও অনযানয আবেিক 

প্রবেষ্ঠাতনর প্রতয়াজন; 

২) পবরিহন ও অনযানয ক্ষসিাকতমির চাবহদা; 

৩) পেিিনবেতল্পর উন্নয়ন; 

৪) েেযপ্রেুবক্তর ক্ষেতে সফ্িওয়যার ক্ষডতভ পতমন্ট এিং ক  ক্ষসন্টার ইেযাবদর ক্ষেতে বিতদবেক 

চাবহদা; 

৫) আবেিক িাজার ও ক্ষেয়ারিাজার ইেযাবদর বিসৃ্তবে;  



 

ফ্ ে, এ কো ি া চত  ক্ষে, ভারেীয় অেিনীবের উন্নয়তনর ক্ষেতে বেল্পায়ন এিং িাজার অেিনীবে 

িে ভূবমকা বনতয়তি। বকন্তু, এই উন্নয়নতক ভারসামযেুক্ত িা সুষম উন্নয়ন ক্ষকানওভাতিই ি া োয় 

না। েবদও জােীয় আতয় কৃবষর অিদান কতমতি বকন্তু কৃবষতে বনেুক্ত মানুতষর সংখযা ক্ষসই হাতর 

কতমবন। আজও ভারেিতষির গবরষ্ঠসংখযক মানুষ গ্রাতম িাস কতরন এিং মূ ে কৃবষ ও েৎসংক্রান্ত 

কাতজই োাঁরা বনেুক্ত। 

 

ভারেীয় অেিনীবের বিবভন্ন ক্ষেেগুব তক সংগবিে এিং অসংগবিে এই দুই ভাতগ ভাগ করা োয়। 

ক্ষদখা োতে, িেিমাতন ৯০ েোংতের ক্ষিবে মানুষ অসংগবিে ক্ষেতে বনেুক্ত, ক্ষে ক্ষেতের ক্ষিবেিাই 

জুতে আতি কৃবষ ও েৎসংক্রান্ত কাজ। অেচ, এই ক্ষেে জােীয় আতয়র ৫০ েোংে জুবগতয় 

োতক। িাবক ৫০ েোংে সংগবিে ক্ষেতের অিদান ক্ষে ক্ষেতে ১০ েোংতেরও কম মানুষ কতমি 

বনেুক্ত। এই ঘিনা দুবি বিষয় ইবিে কতর - ১) ভারতে উন্নয়তনর ক্ষেতে বিপু  হাতর অেিননবেক 

বিষময ঘতিতি এিং ২) সংগবিে ক্ষেতে ক্ষে হাতর উৎপাদনেী ো িৃবি ক্ষপতয়তি, অসংগবিে 

ক্ষেতের উৎপাদনেী োর িৃবি োর আেপাতে ক্ষনই। 

ভারেীয় অেিনীবের নীবেপ্রণয়নকারীতদর এই বদতক দৃবষ্ট্ ক্ষদওয়া প্রতয়াজন। 


