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শ� সংে�প 
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িবিসএসআইআর (BCSIR)                       বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ 

�বপজা (BEPZA) বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� 
�বজা (BEZA) বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

 িবিজএমইএ (BGMEA) বাংলােদশ �পাশাক ��তকারক ও র�ািনকারক সিমিত 
িবডা (BIDA) বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন ক��প� 
িবআইএম (BIM) বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম�  
িবটাক (BITAC) বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� 
িবেজএমএ (BJMA)  বাংলােদশ �ট িমল� এেসািসেয়শন 
িবেকএমইএ (BKMEA) বাংলােদশ নীট ওয়�ার �া�ফ�াকচারাস � অ�া� এ�েপারটাস � এেসািসেয়শন 
িবিসক (BSCIC) বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন 
িবএস�আই (BSTI) বাংলােদশ ��া�াড �স অ�া� �টি�ং ইনি��উশন  
িব�এমএ (BTMA) বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন  
�েয়ট (BUET) বাংলােদশ ��ি� ও �েকৗশল িব�িব�ালয় 

িব� (BUILD) িবজেনস ইিনিশেয়�ভ িলিডং �ডেভলপেম�  
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িসিসিসআই (CCCI) িচটাগাং �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ 
িসিডএম (CDM) ি�ন �ডেভলপেম� �মকািনজম 
িসডি�উএস (CWS)                                   ��িডট �হালেসিলং  
িসই�িপ (CETP) �স�াল ই�েয়� ি�টেম� ��া� (েক�ীয় িশ� বজ�� পিরেশাধানাগার) 
িডিসিসআই (DCCI) ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ 
িডিপিড� (DPDT) িডপাট �েম� অব �পেট�, িডজাইন অ�া� ��ডমাক� 
ইএসএফ (ESF)                                         এ�া�িনওরশীপ সােপাট � ফা�  
ইিপিব (EPB) এ�েপাট � �েমাশন ��েরা 
এফিবিসিসআই (FBCCI) �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ 
আইিসিব (ICB) ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 
আইিস� (ICT) ইনফরেমশন অ�া�ড কিমউিনেকশন� �টকেনালিজ 
আইিপএ (IPA)                                         ইনেভ�েম� �েমাশন এেজি� 
আইএসও (ISO) ই�ার�াশনাল ��া�াড � অগ �ানাইেজশন (আ�জ�ািতক মান সং�া) 
এমিসিসআই (MCCI) �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ 
নািসব (NASCIB) �াশনাল এ�ােসািসেয়শন অব �ল অ�া� কেটজ ই�াি�জ, বাংলােদশ 
এনিবআর (NBR) �াশনাল �বাড � অব �রিভিনউ (জাতীয় রাজ� �বাড �) 
এনিপও (NPO) �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন 
এনএসিডএ (NSDA) �াশনাল ি�ল �ডেভলপেম� অথির� (জাতীয় দ�তা উ�য়ন ক��প�) 
িপিপিপ (PPP) পাবিলক �াইেভট পাট �নারিশপ  
আরএ�িড (R&D) িরসাচ � অ�া� �ডেভলপেম� (গেবষণা ও উ�য়ন) 
এসিসআই (SCI) �ল অ�া� কেটজ ই�াি�জ (�� ও ��র িশ�) 
ি�� (SCITI) �ল অ�া� কেটজ ই�াি�জ ��িনং ই���উট 
এসএমই (SME) �ল অ�া� িমিডয়াম এ�ার�াইজ (�� ও মাঝাির িশ� �িত�ান) 
এসএমইএফ (SMEF) এসএমই ফাউে�শন (�� ও মাঝাির িশ� ফাউে�শন)  
ডিবউইএিব (WEAB) উইেমন অন�া�িনয়াস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ 
ভ�াট (VAT) ভ�া� এ�ােডড �া� (�� সংেযাজন কর) 
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অ�ায় ১ 

�িমকা 

 

অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�েন �� ও মাঝাির িশ� �িত�ান (এসএমই) ����ণ � অবদান �রেখ আসেছ। এসএমই এক� 

�মিনিবড়, �� �িঁজ িনভ�র ও উৎপাদন সময়কাল �� হওয়ায় জাতীয় আয় �ি� ও কম �সং�ান �ি�েত এসএমই অবদান রাখেত 
স�ম। অ�া� উ�য়নশীল �দেশর মত বাংলােদেশও এসএমই খােতর িবকাশ ও উ�য়েনর অপার স�াবনা রেয়েছ। ব��ত 

বাংলােদশেক িশ�িভি�ক অথ �নীিতর �দেশ পিরণত করার ��ে� এসএমই অ�ঘটেকর �িমকা রাখেছ। 

 
বত�মােন �দেশ ��র িশ�সহ �ায় ৭৮ লাখ অিত �� (মাইে�া), �� ও মাঝাির (এমএসএমই) িশ� �িত�ান রেয়েছ 

এবং িজিডিপেত এ খােতর অবদান �ায় ২৫ শতাংশ (এিডিব ২০১৫)। বত�মান সরকােরর িনব �াচনী অ�ীকার �যমন �িত� �ােম 

নাগিরক �িবধা �পৗঁেছ �দওয়া, �বসমাজেক দ� জনশি�েত �পা�র এবং কম �সং�ান িনি�ত করার পাশাপািশ স�ি�র 
অ�যা�ায় বাংলােদশেক আরও এিগেয় �নওয়ার ��ে� এসএমই খাত িবেশষ �িমকা পালন করেব। 

 
�দেশর অথ �ৈনিতক, সামািজক এবং পিরেবশগত �র�ার মা�েম �ষম উ�য়েনর লে�� সরকার জাতীয় িশ�নীিত 

২০১৬ এ �� ও মাঝাির িশ� খাতেক িশ� উ�য়েনর �ধান মা�ম িহেসেব �ঘাষণা কেরেছ। �দেশর ও �বি�ক িবিভ� নীিত ও 
পিরক�না দিলল �যমনঃ জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬, স�ম প�বািষ �কী পিরক�না, �পক� ২০২১, ২০২৪ সাল নাগাদ সফলভােব 

এলিডিস উ�রণ, এসিডিজ ২০৩০ এবং �পক� ২০৪১-এ ��ি� অজ�েনর �য ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ তা অজ�েন এসএমই 
খােতর উ�য়ন সহায়ক �িমকা পালন করেব। পয �া� মানব স�দ ও �ি��ি�ক সামে��র কারেণ বাংলােদেশ এসএমই খাত 

িবকােশর �েযাগ ও অিমত স�াবনা রেয়েছ। তেব এ খাতেক গিতশীল করার জ� সা�জ��ণ � নীিত সহায়তা ও সহায়ক পিরেবশ 
�েয়াজন। 

 �দেশর এসএমই খােতর উ�য়েন সহায়ক পিরেবশ �ি�র লে�� ২০০৫ সােল �থমবােরর মত এসএমই নীিতেকৗশল 
�ণীত হয়। জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ এ এসএমই নীিতমালার ��ু বা�বায়েনর লে�� এক� �িনিদ �� এবং �ময়াদিভি�ক 
এসএমই উ�য়ন কম �পিরক�না �তির করা হেব মেম � অ�ীকার রেয়েছ। এ পিরে�ি�েত সরকার যেথাপ�� কম �পিরক�নাসহ 
এক� এসএমই নীিতমালা �ণয়েনর উে�াগ �হণ কেরেছ। 

 
এসএমই খােতর িবকাশেক �বগবান করার লে�� স�ক �কৗশল ও পদে�প �হণ করা �েয়াজন। কায �কর এসএমই 

�কৗশল �হণ �ধানত ছয়� িবষেয়র ওপর িনভ�র কের, যথা�েমঃ ১.অথ � �াি�র �েযাগ (Access to Finance); ২. ��ি� ও 

উ�াবেনর �েযাগ (Access to Technology and Innovation); ৩. বাজার �েবেশর �েযাগ (Access to Market); ৪. 
উপ�� িশ�া ও �িশ�েণর �েযাগ (Access to Education and Training); ৫. �বসা সহায়ক �সবা �াি�র �েযাগ 

(Access to Business Support Sevices); এবং ৬. �েয়াজনীয় ত� �াি�র �েযাগ (Access to information)। উ� 
�িবধািদ িনি�ত করার জ� কায �কর এসএমই উ�য়ন �কৗশল �ণয়ন �ধানত িতন� িবষেয়র ওপর িনভ �র কের (১) সহায়ক 

নীিত ও উপ�� পিরেবশ (২) �টকসই ও কায �কর �িত�ান এবং (৩) অ��ল ও �িবধাবি�ত িক� স�াবনাময়ী উে�া�ােদর 
আিথ �ক ও �বসা সহায়ক �সবা সহায়তা লােভর �েযাগ �াি�। এ িতন� �ধান িবষয় িবেবচনায় িনেয় এসএমই উ�য়েন সহায়ক 

পিরেবশ �ি�র লে�� ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’-এ নীিত বা�বায়ন �কৗশেলর ওপর ��� �দয়া হেয়েছ।  

 
এসএমই খােতর বত�মান অব�া ও সংি�� নীিতস�হ িবেবচনায় িনেয় ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’ �ণয়ন করা 

হেয়েছ। এ নীিতমালায় এসএমই সংি�� আইন, িবিধ-িবধান এবং �শাসিনক কায ��ম সহজীকরেণর মা�েম এসএমই খােত 

সবার জ� �েযাগ �তিরর লে�� সরকার ক��ক �হীত� কম �েকৗশলস�হ অ�� �� করা হেয়েছ। এছাড়া, মানব স�দ উ�য়ন, 
�বসা উ�য়ন �সবা, অথ �ায়ন �িবধা �াি�র �েযাগ ও ��ি� িবকাশ ইত�ািদর পাশাপািশ এ নীিতমালায় �া�ারিভি�ক এসএমই 

উ�য়ন �কৗশল �হেণর উপর �জার �দয়া হেয়েছ।  



5 

অ�ায় ২ 

�পক� (িভশন), অিভল�� (িমশন), ল��, উে�� এবং বা�বায়ন �কৗশল   

২.১ �পক� (িভশন) 

এসএমই খাতেক শি�শালীকরণ। 
 

২.২ অিভল�� (িমশন) 

দ�তা �ি�, �বসা পিরেবশ উ�য়ন, �লভ অথ �ায়ন, বাজার �িবধা, ��ি� ও উ�াবনগত সাম�� �ি� এবং কম �সং�ােনর 

�েযাগ �ি�র মা�েম এসএমই খাতেক শি�শালীকরণ। 

 

২.৩ ল�� 
       সরকােরর উ�য়ন �পক�স�হ বা�বায়েনর লে�� ২০২৪ এর মে� জাতীয় আেয় (িজিডিপ) এসএমই খােতর অবদান 

িব�মান ২৫ শতাংশ �থেক ৩২ শতাংেশ উ�ীতকরণ। 

২.৪ উে�� 

    ২.৪.১     �টকসই পিরেবশবা�ব এসএমই খােতর উ�য়ন িনি�তকে� সংি�� ����ণ � খাতস�েহর �িমকা এবং এসএমই  
                   সংি�� নীিত বা�বায়েনর �কৗশল�হ িচি�ত করা;  

 
    ২.৪.২    এসএমই খােতর িবকাশ ও স�সারেণ �েয়াজনীয় অবকাঠােমা ও �া�ার উ�য়ন, নারী উে�া�া উ�য়ন এবং 

আিথ �ক ও অ-আিথ �ক �সবা �দােন সহায়ক নীিত �ণয়ন করা; 

     ২.৪.৩ এসএমই খােত �ািত�ািনক অথ �ায়ন �াি�র �েযাগ �ি�, আইিস�িভি�ক ��ি� �হণ ও �বহার, 
উৎপাদনশীলতার �কৗশল উ�য়ন, পে�র বাজারজাতকরেণ সহায়তাকরণ, �হৎ িশে�র সােথ এসএমইেদর 
সংেযাগ �াপন এবং আইনী ও  �ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালীকরেণর মা�েম এসএমই-বা�ব পিরেবেশর 
উ�য়ন করা;  

     ২.৪.৪    এসএমই খােতর উ�য়েন সরকাির-�বসরকাির অংশীদাির� (িপিপিপ) �িত�া এবং ন�ন এসএমই উে�াগ �ি� 
(�াট �আপ), �বসা পিরচালনা ও িবকােশ অ�রায় হেত পাের এমন সরকাির নীিত ও িবিধ-িবধান �েগাপেযাগী 
করা;  

     ২.৪.৫    এসএমই খােতর �িতেযািগতা স�মতা এবং উ�াবনী�লক সাম�� �ি�র লে�� গেবষণা ও উ�য়ন (আরএ�িড) 
কায ��ম �ি� ও �জারদারকরণ; এবং  

      
    ২.৪.৬    এসএমই খােত িবরাজমান ও উ�ূত সম�াস�হ সমাধােনর িনিম� সংি�� সকল ম�ণালয়, সং�া এবং বািণজ�      

সংগঠনেক একক ��াটফেম � িনেয় আসার লে�� কায �কর সমি�ত �ব�া গেড় �তালা এবং �� �িত�ানস�হেক 
শি�শালী করা। 

 

২.৫  বা�বায়ন �কৗশল 

 এসএমই নীিতমালা ২০১৯-এ বিণ �ত �পক� (িভশন), অিভল�� (িমশন), ল�� এবং উে�ে�র সােথ স�িত �রেখ �দেশর 
এসএমই খাত উ�য়ন এবং শি�শালীকরেণ িনে�া� �কৗশলস�হ িনধ �ারণ করা হেয়েছঃ 

        ২.৫.১   �বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ এবং �ািত�ািনক কাঠােমার উ�িতসাধন; 
২.৫.২   �ািত�ািনক অথ �ায়ন �িবধা �াি�েত এসএমই খােতর �েযাগ �ি�; 
২.৫.৩   �িতেযািগতা স�মতা �ি� এবং এসএমই প� বা �সবার বাজাের �েবেশ সহায়তা; 
২.৫.৪   এসএমই �বসা সহায়ক �সবা, �� �য় ও �� সমেয় �াট �আপ সহায়তা �দান; 
২.৫.৫   এসএমই �া�ারিভি�ক িবজেনস �নটওয়ােক�র উ�য়ন ও স�সারণ; 
২.৫.৬   আইিস� ও অ�া� ��ি�র �বহার �ি�; 
২.৫.৭   উে�া�ােদর দ�তা উ�য়ন�লক িশ�া ও �িশ�ণ কম��িচর �সার; 
২.৫.৮   নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ক কম ��িচর �সার ও িবেশষািয়ত �সবা �দান;  
২.৫.৯   এসএমই খাতেক �হৎ িশে�র সংেযাগ-িশ� িহেসেব �িত�া এবং এসএমই পে�র �র�া �দান; 

            ২.৫.১০  পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া এবং বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা উ�য়ন এবং 
            ২.৫.১১  এসএমই পিরসং�ানেক �ািত�ািনক �প �দান এবং গেবষণা ও উ�য়ন কায ��ম পিরচালনা।  
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অ�ায় ৩ 

 �েয়াগ ও পিরিধ  

 

৩.১ �েয়াগ ও পিরিধ  

 

       ৩.১.১  ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’-এ িজিডিপেত এসএমই খােতর কাি�ত অবদান �ি� ও দাির�� িনরসেনর িনিম� 

সরকাির ও �ি�খােতর সমি�ত �েচ�ায় �াপকিভি�ক এসএমই উ�য়ন কায ��ম �হেণর ওপর �জার �দয়া 
হেয়েছ।  

 

      ৩.১.২ ‘জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬’ এবং তদপরবত� �ণীত িশ�নীিতেত সং�ািয়ত ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� 

‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’-এর আওতা�� হেব।  
 

      ৩.১.৩   পরবত� এসএমই নীিতমালা �ণীত না হওয়া পয �� এ নীিতমালার কায �কািরতা অ�াহত থাকেব। তেব ‘এসএমই 

নীিতমালা ২০১৯’-এ অ�� �� সময়াব� কম �পিরক�না �েয়াজেন সমেয় সমেয় পিরবত�ন এবং পিরবধ �ন করা 

যােব। 
 

অ�ায় ৪ 

বা�বায়ন �কৗশল  
 

৪.১  �কৗশলগত ল�� ১: �বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ এবং �ািত�ািনক কাঠােমার উ�িতসাধন 

৪.১.১  এসএমই সংি�� �বসা পিরেবেশর উ�িত সাধন ও িবিনেয়াগকারীেদর অিধকার �র�ায় িব�মান �বসা স�িক�ত 

�শাসিনক শত�স�হ সহজ করা হেব। এসএমই উ�য়েন িবেশষ কের র�ািন�খী িশে� সহায়ক �সবা ও 

স�মতা/�ি�র লে�� �দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষ �ণ করার জ�য �েয়াজনীয় �ব�া �নয়া হেব। 
     ৪.১.২ এসএমই খােতর উ�য়েন �িতিনিধ�কারী ও অ�া� সহায়তা �দানকারী �িত�ান�েলার মে� সম�য় 

�জারদারকরণ    করা হেব এবং সরকাির ও �ি�খােতর সমি�ত �েচ�ায় �াপকিভি�ক এসএমই উ�য়ন কায ��ম 

�হেণর িনিম� কম ��িচ�েলা এক� �ক�ীয় পিরবী�ণ �ব�াধীেন িনেয় আসা হেব। 

    ৪.১.৩   উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

   �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

   ৪.১.৩.১  এসএমই �বসা পিরচালনায় আইিন ও �শাসিনক শত� সহজীকরণ; 
   ৪.১.৩.২  কর �ব�া সহজীকরণ ও �যৗি�কীকরণ; 
   ৪.১.৩.৩  র�ািন�খী এসএমই খাতেক িবিনেয়াগ ও রাজ� �েণাদনা �দান; 
   ৪.১.৩.৪  �ািত�ািনক কাঠােমার মে� সম�য় �জারদারকরণ; এবং 
   ৪.১.৩.৫  িবিসক, এসএমই ফাউে�শন এবং এসএমই সংি�� ��ডবিড শি�শালীকরণ।  

 
৪.২  �কৗশলগত ল�� ২: �ািত�ািনক অথ �ায়ন �িবধা �াি�েত এসএমই  খােতর �েযাগ �ি� 

৪.২.১  এসএমই খােত ঋণ চািহদা �রেণর জ� �টকসই অথ �ায়ন �ব�া �িত�া করা হেব।  

৪.২.২  এসএমই খােত �ািত�ািনক অথ �ায়ন �াি�র �েযাগ �ি�র লে�� িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর 

�ব�া �হণ করা হেব: 

  �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

        ৪.২.২.১  এসএমই অথ � �াি� �েযাগ �ি�র জ� �টকসই ও কায �কর �ািত�ািনক �ব�া গেড় �তালা; 
        ৪.২.২.২  এসএমই খােত ঋণ �বাহ �ি� করা; 
        ৪.২.২.৩  উ�াবনী�লক এসএমই অথ �ায়েন সহায়তা করা ও এসএমই �াংক �াপন করা; 
        ৪.২.২.৪  �াস�ত হাের এসএমইেদর ঋণ সহায়তা িদেত �নঃঅথ �ায়ন �ীম শি�শালী করা; 
        ৪.২.২.৫  ��িডট �হালেসিলং ��া�াম শি�শালীকরেণর মা�েম সহজশেত� ও ���েদ ঋণ�দান; এবং 
        ৪.২.২.৬  এসএমই ��িডট �ারাি� ফা� চা�করণ ।          
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     ৪.৩ �কৗশলগত ল�� ৩: �িতেযািগতা স�মতা �ি� এবং এসএমই পে�র বাজাের �েবেশ সহায়তা  
 
     ৪.৩.১   এসএমই খাতেক অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�েনর চািলকাশি�েত পিরণত করার লে�� �দশীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয়      

এসএমই খােতর �িতেযািগতা ও র�ািন স�মতা �ি�র �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেব। 
 
     ৪.৩.২  এসএমই পে�র �ণগতমান সংর�ণ, ন�ন বাজার �ি� এবং বাজারজাতকরেণর �কৗশল িচি�তকরণ�ব �ক 

�েয়াজনীয় কায ��ম পিরচালনা করা হেব। 
 

  ৪.৩.৩  উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

   �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

               ৪.৩.৩.১  এসএমই পে�র �ণগতমান সংর�েণ �েয়াজনীয় কায ��ম পিরচালনা করা; 
          ৪.৩.৩.২  এসএমইেদর �িতেযািগতা স�মতা �ি�র জ� �িশ�েণর �ব�া করা; 
          ৪.৩.৩.৩  ন�ন বাজার িবে�ষণ িবষেয় পরামশ � ও ত� �সবা �দান;  
          ৪.৩.৩.৪  র�ািন বাজাের এসএমই প� �েবেশর �েযাগ �ি�; 
          ৪.৩.৩.৫ উপেজলা, �জলা, িবভাগীয় ও জাতীয় পয �ােয় এসএমই প� �মলা আ�য়াজন;  

                ৪.৩.৩.৬ আ�িলক এসএমই প� �দশ �নী �ক� �াপন করা; এবং 
                ৪.৩.৩.৭  জাতীয় এসএমই উে�া�া �র�ার �দান করা। 
 

৪.৪ �কৗশলগত ল�� ৪: এসএমই �বসা সহায়ক �সবা, �� �য় ও �� সমেয় �াট �-আপ সহায়তা �দান 

 
  ৪.৪.১  �বসা িনব�ন প�িত এবং �বসা ��র (�াট �আপ) �ি�য়া সহজ, �ততর ও এসএমইবা�ব করার লে�� অনলাইন 

�রিজে�শন, ওয়ান�প �সবাসহ নানািবধ আিথ �ক ও অ-আিথ �ক সহায়তা �দােনর ��ে� এসএমইেদর �েয়াজনীয় 
সহায়তা �দয়া হেব।  

 
 ৪.৪.২   উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

       

                �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

          ৪.৪.২.১  কম খরেচ ও �� সমেয় �াট �আপ/ন�ন �বসা �িত�ায় সহায়তা �দান করা; 

          ৪.৪.২.২  অনলাইন/িডিজটাল �ব�া চা�র মা�েম �াট �আপ �ি�য়া সহজলভ� করা; 

          ৪.৪.২.৩  ওয়ান �প �সবােক� �িত�ার মা�েম �াট �আপ িনি�ত করা; 

                ৪.৪.২.৪   পরামশ � �সবা �কে�র মা�েম পরামশ � ও ত� �সবা �দান করা;  

          ৪.৪.২.৫  এসএমই ওেয়বসাইট �তিরর মা�েম এসএমই উে�া�ােদর জ� �বসা সহায়ক �সবা �ি� করা এবং 

          ৪.৪.২.৬  স�াবনাময় উে�া�ােদর জামানতিবহীন ঋণ �দান। 

           
৪.৫ �কৗশলগত ল�� ৫: এসএমই  �া�ারিভি�ক উে�াগ �নটওয়ােক�র উ�য়ন ও স�সারণ 

 
   ৪.৫.১  িবিসক িশ�নগরী এবং এসএমই �া�ারস�েহ িব�মান �ব �ল অবকাঠােমা রা�াঘাট, িব��ৎ, �াস, পািন ও 

�যাগােযাগ ইত�ািদর উ�য়েন িবেশষ কম ��িচ �হণ করা হেব। 
    
   ৪.৫.২ জাতীয় অথ �নীিতেত �া�ারস�েহর ��� িবেবচনা কের �া�ার উ�য়েনর জ� িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 
    

   �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

        ৪.৫.২.১  িবিসক িশ�নগরী এবং এসএমই �া�ারস�েহ অবকাঠােমাগত �িবধািদর উ�িত সাধন; 

        ৪.৫.২.২  িশ�নগরী/�া�ারস�েহ ইনিকউেবশন �স�ার ও কমন ফ�ািসিল� �স�ার �াপন; 

        ৪.৫.২.৩  িশ�নগরী/�া�ােরর স�াবনাময় উে�া�ােদর জামানতিবহীন িসে�ল িডিজট হাের অথ �ায়ন;  

        ৪.৫.২.৪  উে�া�া ও কম�েদর দ�তা ও স�মতা �ি�; এবং 

        ৪.৫.২.৫  �া�ারস�েহর উ�য়ন চািহদা িন�পণ�ব �ক �া�ার উ�য়ন ও �বসা �নটওয়ােক�র �সার ঘটােনা। 
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৪.৬ �কৗশলগত ল�� ৬: ত� �যাগােযাগ ও অ�া� ��ি�র �বহার �ি� 

 
৪.৬.১   ই-কমাস �, অনলাইন সােপাট �, আউটেসািস �ং ও আই�িভি�ক এি�েকশেনর মা�েম এসএমইেদর সহায়তা �দয়া 

এবং একাউি�ং ও আিথ �ক িরেপা� �ং সফটওয়ার িবষেয় দ� করার জ� �েয়াজনীয় �ব�া �নয়া হেব।  

 
      ৪.৬.২   এসএমইেদর উ�াবনী সাম�� �ি� এবং ��ি� �হণ ও হ�া�েরর �েযাগ �ি�র লে�� যথাযথ ও �াসি�ক 

�কৗশল �হণ করা হেব। 
 

      ৪.৬.৩   উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

    �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

    ৪.৬.৩.১  এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন আ�িনক, পিরেবশবা�ব ও �ালািন সা�য়ী ��ি�র �সার ও �বহার; 
    ৪.৬.৩.২  এসএমইেদর ই-কমাস �িভি�ক �বসা স�সারেণ সহায়তা �দান; 

৪.৬.৩.৩ �েয়াজনীয় আইিস�িভি�ক সহায়তা �দােনর মা�েম এসএমইেদর ন�ন ��ি� �হণ, �বহার ও   
উ�াবেন সহায়তা করা; 

    ৪.৬.৩.৪   ��ি� ও ইেনােভশন ইনিকউেবটর �াপন; এবং 
    ৪.৬.৩.৫  �েয়াজেন অেটােমশেনর �বহার। 

৪.৭  �কৗশলগত ল�� ৭: এসএমই  উে�া�ােদর দ�তা উ�য়ন�লক িশ�া ও �িশ�ণ কম ��িচর �সার 
 
       ৪.৭.১  এসএমই খােতর িবকােশ দ� মানব স�দ �তির এবং �দেশর কািরগির ও উ� িশ�া �ব�ায় উপ�� উে�া�া 

িশ�া ও �িশ�ণ পিরচালনার �ব�া করা হেব। এসএমই �িশ�ণ কাির�লাম �তির, গেবষণা, চািহদািভি�ক 
�িশ�ণ, ই�ান �িশপ ইত�ািদর মা�েম �বসরকাির খােতর সােথ কায �কর �যাগােযাগ ও সহেযািগতা �ি� করা হেব। 

 
      ৪.৭.২   মানব স�দ উ�য়েনর সােথ স�িক�ত এবং উে�া�া উ�য়েন সহায়ক অ��ল পিরেবশ �তির করেত িনে�র 

�কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 
            
                �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 

    ৪.৭.২.১  এসএমই খােতর জ� উপ�� �বসা �িশ�ণ কম ��িচ �ণয়ন ও বা�বায়ন; 
    ৪.৭.২.২  ন�ন উে�া�া ও �বসা-উে�াগ উ�য়ন িবষয়ক কম ��িচ পিরচালনা ; 
    ৪.৭.২.৩  ��া�ারডাইজড �িশ�ণ মিডউল ও কাির�লাম �তির; 
    ৪.৭.২.৪  এসএমই �িশ�ণ �িত�ানস�েহর সাম�� ও কম ��মতা �ি�; 
    ৪.৭.২.৫  �িশ�ণ কম ��িচ িবষয়ক ি�য়ািরং কিম� গঠন; 
    ৪.৭.২.৬  অনলাইন ��িনং কনেট� �তির ও �ব�াপনা; 
    ৪.৭.২.৭  �িশ�ণ কম ��িচর ��ায়ন; 
    ৪.৭.২.৮  এসএমই সংি�� সকল �িশ�ণ ইনি��উেটর ত�ভা�ার �তির;  
    ৪.৭.২.৯  �িশ�ণ �িত�ান�েলার মে� কায �কর পার�িরক �যাগােযাগ ও সহেযািগতা �ি�। 

 

৪.৮ �কৗশলগত ল�� ৮: নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ক কম ��িচর �সার ও িবেশষািয়ত �সবা �দান 

      ৪.৮.১  নারী উে�া�ােদর �বসা �� ও �বসা পিরচালনায় অথ �ায়ন, �াসি�ক িশ�া ও �িশ�েণর �েযাগ �ি�, �বসা 
স�িক�ত ত� সহজলভ� করা হেব। 

 

      ৪.৮.২  উ�য়েনর �ল ��াতধারায় নারী উে�া�ােদর অংশ�হণ িনি�তকরেণর লে�� িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ   
পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

    �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 
        ৪.৮.২.১  নারী উে�া�ােদর স�মতা ও দ�তা �ি�র লে�� িবেশষািয়ত �িশ�েণর �ব�া �হণ; 
        ৪.৮.২.২  নারী উে�া�ােদর জ� ঋণ �বাহ �ি� এবং িবেশষািয়ত ঋেণর �ব�া; 
        ৪.৮.২.৩  নারী উে�া�া উ�য়ন তহিবল গঠন;  
        ৪.৮.২.৪  উইেমন �চ�ার এবং সংি�� ��ডবিডস�েহর �ািত�ািনক স�মতা �ি�;  
        ৪.৮.২.৫  �র�ার এবং �ি� �দােনর মা�েম নারী উে�া�ােদর উ�ু�করণ এবং 

৪.৮.২.৬  বাজার সংেযােগ �েযাগ �ি�।  
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৪.৯ �কৗশলগত ল�� ৯: এসএমই  খাতেক �হৎ িশে�র সংেযাগ-িশ� িহ�সেব �িত�া এবং এসএমই  পে�র �র�া �দান     
  
       ৪.৯.১   �টকসই এসএমই খাত �িত�ার িনিম� চািহদা ও �যাগােনর ভারসা� বজায় রাখার জ� যথা�েম অ�সংেযাগ 

(Forward Linkage) এবং প�াৎসংেযাগ (Backward Linkage) িশ� �াপেনর লে�� �ব�া �নয়া হেব। 
�হৎ িশে�র উৎপাদন �ি�য়া এবং ��ি� ধারণা এসএমই ক��ক সহেজ �হণ ও �বহােরর �েযাগ �তিরেত 
�েয়াজনীয় �ব�া �নয়া হেব।   

 
       ৪.৯.২   ��বাজার অথ �নীিতেত �িতেযািগতায় �েক থাকেত ন�ন ও আ�িনক প�িত আয়�করেণ এসএমইেদর জ� 

িবেশষ �েযাগ �ি� করা হেব এবং এসএমইেদর �র�ায় �েয়াজনীয় িবিধ-িবধান �ণয়ন করা হেব।    
 

       ৪.৯.৩    উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব: 

    �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 
        ৪.৯.৩.১ এসএমই খাতেক �হৎ িশে�র সংেযাগ-িশ� িহেসেব গেড় �তালা; 
        ৪.৯.৩.২ সাব-ক�ি�ংেয়র মা�েম এসএমই খােতর উ�য়ন; 

     ৪.৯.৩.৩ আ�জ�ািতক সা� �িফেকশন �পেত এসএমইেদর সহায়তা �দান; এবং 
     ৪.৯.৩.৪  এসএমই প� �র�ায় উ�ু�করণ এবং সহায়তা �দান। 

 
৪.১০  �কৗশলগত ল�� ১০: পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া ও িশ� বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা উ�য়ন 

 
          ৪.১০.১  �টকসই উ�য়ন িনি�তকে� পিরেবশবা�ব িশ� �ব�াপনায় এসএমইেদর সেচতনতা �ি�র পাশাপািশ 

স�মতা �ি� করা হেব। 
  
        ৪.১০.২  িশ� বজ�� �ব�াপনা এবং বজ�� �নঃ�ি�য়াজাতকরণ (Recycling) এর ��ে� এসএমইেদর �হৎ িশে�র 

সােথ সং�� কের �দয়া হেব। 
 
       ৪.১০.৩ পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া ও িশ� বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন িনে�র �কৗশলগত 

হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেবঃ 
        
        �কৗশলগত হািতয়ারস�হঃ 

  ৪.১০.৩.১  এসএমই ত� ভা�ার �িত�া; 
         ৪.১০.৩.২  পিরেবশবা�ব িশ� �িত�ায় এসএমইেদর উৎসািহতকরণ এবং �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান; 

  ৪.১০.৩.৩  িশ� বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা �ি�েত �িশ�ণ ও �েণাদনা �দান;  
             ৪.১০.৩.৪  পিরেবশবা�ব িশ� ��ি�র উ�য়ন এবং �বহার �ি�; এবং 

  ৪.১০.৩.৫  বজ�� �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ায় এসএমইেদর সহায়তা �দান।  
   

৪.১১  �কৗশলগত ল�� ১১: এসএমই  পিরসং�ানেক �ািত�ািনক�প �দান এবং গেবষণা ও উ�য়ন কায ��ম পিরচালনা 

 

         ৪.১১.১  অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�েন এসএমই খােতর ����ণ � অবদানেক �ািত�ািনক�প �দয়ার লে�� জাতীয় 
অথ �নীিতেত এসএমই খােতর অবদােনর স�ক পিরসং�ান িন�পণ করার �েয়াজনীয় �ব�া করা হেব।  

 
         ৪.১১.২ এসএমই খাত সংি�� িবষয়িভি�ক গেবষণা এবং ��ি�গত গেবষণা ও উ�য়ন কায ��েম আেরা গিতশীলতা 

আনয়ন করা হেব। তহিবল �ি�র মা�েম এসএমই খােত গেবষণা কায ��ম �জারদারকরেণর মা�েম িবিভ� 
��ি� ও �বসা সহায়ক �সবা িবষয়ক �কাশনা ভা�ার স�� করা হেব। 

 
৪.১১.৩ উপেরাি�িখত লে��র সােথ স�িত �রেখ িনে�র �কৗশলগত হািতয়ারস�হ পিরপালেনর �ব�া �হণ করা হেব:     

                     

                   �কৗশলগত হািতয়ারস�হ 
              ৪.১১.৩.১  জাতীয় অথ �নীিতেত এসএমই খােতর অবদােনর স�ক পিরসং�ান িন�পণ;  
                         ৪.১১.৩.২  এসএমই সংি�� িবিভ� �চক/পিরসং�ােনর িনয়িমত হালনাগাদকরণ;  

             ৪.১১.৩.৩  এসএমই খােতর সােথ সংি�� িবিভ� িবষেয়র ওপর গেবষণা কায ��ম পিরচালনা; এবং  
             ৪.১১.৩.৪  গেবষণার মা�েম এসএমই সং�া� িবিভ� বই ও িডের�ির �কাশ। 
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অ�ায় ৫ 

�কৗশল বা�বায়ন: �� �িত�ানস�েহর �িমকা 
 

৫.১  ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’ �ণয়ন ও বা�বায়েনর সােথ িবিভ� ম�ণালয়, সং�া, �ানীয় ক��প�, �বসরকাির সং�া, 

উ�য়ন অংশীদার ও এনিজও জিড়ত আেছ িবধায় উ� নীিতমালা বা�বায়েনর ��ে� সমি�ত পদে�প �হেণর লে�� 

সরকারসহ সংি�� িবিভ� �িত�ােনর �িমকা ও দািয়� ���করণ করা �েয়াজন।  

৫.২  সরকােরর �িমকা 
 

      ৫.২.১ এসএমই খােতর উ�য়ন ও িবকােশ সহায়ক অ��ল পিরেবশ �ি� এবং এসএমই উ�য়েন অত�াব�ক 
অবকাঠােমাগত �িবধািদ �ি�র জ� সংি�� �িত�ানস�হেক সরকার ক��ক �েয়াজনীয় সহায়তা �দওয়া হেব।  

      ৫.২.২ এসএমই খােত �ািত�ািনক অথ �ায়ন �িবধা �াি�র �েযাগ �ি� করার জ� সরকার বাংলােদশ �াংক, বািণিজ�ক 
�াংক এবং এসএমইএেফর মা�েম ঋণ �বাহ �ি�, ঋেণর �িঁক �াস ও ঋণ �লনেদন �য় কমােনার পদে�প 

�হণ করেব।  

      ৫.২.৩ �বসরকাির খােতর সােথ অংশীদািরে�র িভি�েত সরকার এসএমই খােত িবিভ� �িশ�ণ কায ��ম 

�জারদারকরেণর পাশাপািশ স�সািরত অ-আিথ �ক �বসা উ�য়ন �সবা কায ��ম পিরচালনার �েযাগ �ি� করেব।  

      ৫.২.৪   এসএমই নীিতমালা ২০১৯-এ অ�� �� কম �পিরক�না বা�বায়নকারী �ধান এবং ����ণ � সং�াস�েহর অ��েল 

এসএমই উ�য়ন তহিবল বরা� �দওয়া হেব।  

      ৫.২.৫ উপিরি�িখত কায ��েমর মা�েম সরকার এ নীিতমালার বা�ব �প �দওয়ার ��ে� �ন�� িদেব এবং এসএমই 

উ�য়েন সংি�� জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয়র অংশীজনেদর কােছ এসএমই উ�য়ন কায ��ম �েল ধরার �েচ�া 

অ�াহত রাখেব। 
 
৫.৩ িশ� ম�ণালেয়র পিরবী�েণর �িমকা 
 

৫.৩.১ এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এর �কৗশলস�হ বা�বায়ন পিরবী�েণর সািব �ক দািয়� িশ� ম�ণালেয়র ওপর �� 

থাকেব।    

৫.৩.২ িশ� ম�ণালয় এক� এসএমই িশ� সং�া� ত� �াংক �িত�া করেব। এ ত� �াংক গেবষণা ও ত� িনকাশ 

হাউজ িহেসেব কাজ করেব এবং �ধান অংশীজনেদর সােথ সং�� থাকেব। িশ� ম�ণালয় এসএমই সংি�� 

�িত�ান�েলার কম �কাে� সম�য় সাধন করেব।  
 

৫.৪ িবিসক, এসএমই ফাউে�শন এবং সংি�� ��ডবিডস�হ: বা�বায়নকারী সং�া 

 
৫.৪.১  এসএমই নীিতমলা ২০১৯-এ বিণ �ত �কৗশলগত ল�স�হ ও কম �পিরক�না সািব �ক বা�বায়েনর দািয়� িবিসক 

এবং এসএমই ফাউে�শেনর উপর �� থাকেব।  

৫.৪.২ িবিসক িনজ� �কৗশলগত কম �পিরক�না ��ত�ব �ক িশ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন �হণ কের সহেযাগী 
বা�বায়নকারী সং�ার সম�েয় বা�বায়ন করেব। 

 
৫.৪.৩ এসএমই ফাউে�শন িনজ� �কৗশলগত বাৎসিরক কম �পিরক�না ��ত�ব �ক িশ� ম�ণালয়েক অবিহত কের 

সহেযাগী বা�বায়নকারী সং�ার সম�েয় বা�বায়ন করেব। 
 
৫.৪.৪  িশ� ম�ণালয় িনয়িমতভােব িবিসক ও এসএমই ফাউে�শন কম �পিরক�না/কায ��মস�েহর বা�বায়ন অ�গিত ও 

কায �কািরতা পিরবী�ণ ও ��ায়ন করেব এবং �েয়াজনীয় সরকাির আিথ �ক ও অ�া� সহেযািগতার �ব�া 

করেব।  

 

 
 

৫.৫ অ�া� সং�ার সােথ সম�য় 
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৫.৫.১ এসএমই খােতর িবকাশ ও উ�য়ন �রাি�ত ও �বগবান করার জ� িবিসক এবং এসএমই ফাউে�শন কায �কর 

সহেযািগতা�লক পিরেবশ �ি� করেব। কােজর ��ে� অিধ�ম বা একই কােজর �গপৎ সংঘটন এড়ােত ও �য় কমােত 
অ�া� সংি�� সরকাির �িত�ান �যমনঃ বাংলােদশ �াংক, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন ক��প� (িবডা), বাংলােদশ 
অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� (�বজা), ইনেভ�েম� �েমাশন এেজি� (আইিপএ), বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� 
(িবটাক), বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর), �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন 
(এনিপও), বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) ইত�ািদ �িত�ােনর সােথ সম�য় কের কায ��ম 
পিরচালনা করেব।  

 
৫.৫.২  এসএমই উ�য়েনর সােথ সংি�� িবিভ� �বসরকাির �িত�ান �যমনঃ �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � 

অ�া� ই�াি�জ (এফিবিসিসআই), �াশনাল এ�ােসািসেয়শন অব �ল অ�া� কেটজ ই�াি�জ, বাংলােদশ (নািসব), 
বাংলােদশ এে�া �েসিসং এেসািসেয়শন (বাপা), �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ (এমিসিসআই), ঢাকা 
�চ�ার অব কম �াস অ�া� ই�াি�জ (িডিসিসআই), িচটাগাং �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�জ (িসিসিসআই), 
বাংলা�াফট, িবজেনস ইিনিশেয়�ভ িলিডং �ডেভলপেম� (িব�), উইেমন অ��িনয়াস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ 
(ডি�উইএিব) এবং সংি�� অ�া� অ�ােসািসেয়শন ও �চ�ারস�েহর সােথ কায �কর সহেযািগতা�লক কায ��ম িনি�ত 
করা হেব।  

 

 

অ�ায়  ৬ 

নীিত �কৗশল পিরবী�ণ ও ��ায়ন 

৬.১ এসএমই খােতর উ�য়নেক �বগবান করার িনিম� ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’ বা�বায়েনর লে�� �ই� ����ণ � নীিত 

িনধ �ারণী ও কায �করী কিম� গঠন করা হেব �যমনঃ ১. জাতীয় এসএমই উ�য়ন পিরষদ এবং ২. জাতীয় এসএমই 
টা�েফাস �।  এছাড়া, এক� কািরগির কিম� এবং িবষয়িভি�ক কেয়ক� ওয়ািক�ং কিম� গঠন করা হেব। 

৬.২ জাতীয় এসএমই উ�য়ন পিরষদ 

 
৬.২.১  এসএমই খােতর উ�য়েন সরকােরর অ�ীকার বা�বায়েন সেব �া� নীিত িনধ �ারণী কিম� হে� জাতীয় এসএমই 

উ�য়ন পিরষদ (এনএসিডিস)।  

 
৬.২.২  এ কাউি�েলর সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন করেবন মাননীয় িশ�ম�ী এবং কাউি�ল িনে�া� সদ�েদর 

সম�েয় গ�ত হেব।  

1.  ম�ী, িশ� ম�ণালয় সভাপিত 
2.  �িতম�ী, িশ� ম�ণালয় সহ-সভাপিত 
3.  গভণ �র, বাংলােদশ �াংক সদ� 
4.  সিচব, িশ� ম�ণালয় সদ� 
5.  সিচব, বািণজ� ম�ণালয়, সদ� 
6.  সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয় সদ� 
7.  সিচব, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয় সদ� 
8.  সিচব, পিরক�না িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয় সদ� 
9.  সিচব, পররা� ম�ণালয় সদ� 
10.  সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়  সদ� 
11.  সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় সদ� 
12.  সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় সদ� 
13.  সিচব, �িষ ম�ণালয় সদ� 
14.  সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয় সদ� 
15.  সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় সদ� 
16.  সিচব, কািরগির ও মা�াসা িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় সদ� 
17.  সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় সদ� 
18.  সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় সদ� 
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19.  সিচব, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় সদ� 
20.  সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় সদ� 
21.  সিচব, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় সদ� 
22.  সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় সদ� 
23.  সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় সদ� 
24.  সিচব, পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয় সদ� 
25.  সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ, ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় সদ� 
26.  �চয়ার�ান, জাতীয় রাজ� �বাড � সদ� 
27.  �চয়ার�ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন ক��প�  সদ� 
28.  �চয়ার�ান, বাংলােদশ �ািরফ কিমশন সদ� 
29.  �চয়ার�ান, িবিসক সদ� 
30.  মহাপিরচালক, িবটাক সদ� 
31.  �চয়ার�ান, এসএমই ফাউে�শন সদ� 
32.  �বসরকাির খােতর ৫ জন �িতিনিধ (সভাপিত, এফিবিসিসআই; সভাপিত, নািসব এবং 

অপর ৩ জন িশ� ম�ণালয় ক��ক মেনানীত) 
সদ� 

33.  সংি�� অিতির� সিচব, িশ� ম�ণালয়   সদ�-সিচব 
 

৬.২.৩ িশ� ম�ণালেয়র এসএমই অিধশাখা জাতীয় এসএমই উ�য়ন পিরষদ (এনএসিডিস) এর সিচবালয় িহেসেব কাজ 
করেব। �িত ছয় মােস একবার এনএসিডিসর সভা অ�ি�ত হেব। 

 
       ৬.২.৪   এনএসিডিসর �ধান ল�� হেলা এসএমই উ�য়েন সংি�� ম�ণালয় ও সং�াস�হেক �কৗশলগত নীিত িনেদ �শনা 

�দান করার পাশপািশ নীিত কাঠােমার �ব�া করা এবং এসএমই খােতর সামি�ক ও সমি�ত উ�য়ন িনি�ত 
করা। 

  
 ৬.২.৫ পিরষদ �েয়াজেন উপ�� �ি�/�ি�বগ �েক সদ� িহেসেব �কা-অ� করেত পারেব বা সভায় অংশ�হেণর জ� 

আম�ণ জানােত পারেব।  
 
       ৬.২.৬   এনএসিডিসর কম �পিরিধ 

 
    ৬.২.৬.১ সকল খােত এসএমই’র সািব �ক উ�য়েন সহায়তাকে� এসএমই টা�েফাস � ক��ক �ণীত নীিত ও 

�কৗশলস�েহর পয �ােলাচনা ও অ�েমাদন �দয়া; 
 
    ৬.২.৬.২ কম �পিরক�না বা �হীত পদে�পস�েহর অিধকতর ��ু বা�বায়েনর জ� এসএমই টা�েফােস �র 

�িমকা ও দািয়� পয �ােলাচনা করা; 
 
    ৬.২.৬.৩ এসএমই উ�য়ন সং�া� নীিত ও কম �পিরক�নাস�েহর কায �কর বা�বায়ন িনি�ত করেত িশ� 

ম�ণালয় এবং সরকাির-�বসরকাির সং�াস�েহর মে� সহেযািগতা �ি�;  
 
    ৬.২.৬.৪   ইেকানিম অব ��ল ও অপােরশেনর ��ে� দ�তা অজ�েনর িনিম� সকল এসএমই উ�য়ন কম �কা�েক 

�নগ �ঠন ও সংহত করার জ� আব�কীয় �ািত�ািনক ও সাংগঠিনক �মকািনজম �িত�া করা; এবং 
 
    ৬.২.৬.৫ �দেশর এসএমই উ�য়েন �েয়াজনীয় �সবা �দােনর জ� দািয়�শীল এক� একক �িত�ান বা সং�ার 

��েপাষকতা ও সহায়তায় এসএমই উ�য়ন ও তৎস�িক�ত সকল কম �কাে�র জ� তহিবল বরা� 
�দয়ার িবষেয় �কৗশল িনধ �ারণ। 

 

৬.৩ জাতীয় এসএমই টা�েফাস � 

 
   ৬.৩.১ ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’-এ ��ািবত উে�াগস�েহর অ�ািধকার িনধ �ারণ ও কম �পিরক�না পয �ােলাচনা করার 

কায �করী কিম� হে� জাতীয় এসএমই টা�েফাস �।  

 

http://www.ictd.gov.bd/
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      ৬.৩.২ এসএমই টা�েফােস �র সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন করেবন িশ� ম�ণালেযর িসিনয়র সিচব/সিচব এবং 
টা�েফাস � িনে�া� সদ�েদর সম�েয় গ�ত হেব। 

        
1. সিচব, িশ� ম�ণালয়  সভাপিত 
2. িনব �াহী পিরচালক, বাংলােদশ �াংক  সদ� 
3. সদ�, জাতীয় রাজ� �বাড �  সদ� 
4. পিরচালক, বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরা (িবিবএস)  সদ� 
5. �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন সদ� 
6. মহাপিরচালক, র�ািন উ�য়ন ��েরা (ইিপিব)  সদ� 
7. সদ�, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন ক��প� (িবডা)  সদ� 
8. সদ�, জাতীয় দ�তা উ�য়ন ক��প� (এনএসিডএ)  সদ� 
9. সদ�, িবিসএসআইআর  সদ� 
10. মহাপিরচালক, িবটাক সদ� 
11. �রিজ�ার, িডিপিড� সদ� 
12. বািণজ� ম�ণালেয়র �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
13. অথ � িবভােগর �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
14. আইিস� িবভােগর �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
15. পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব 

পয �ােয়র) 
সদ� 

16. মা�িমক ও উ� িশ�া িবভােগর �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
17. মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয়র �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
18. ব� ও পাট ম�ণালেয়র �িতিনিধ (অিতির� সিচব/�� সিচব পয �ােয়র) সদ� 
19. �িষ স�সারণ অিধদ�েরর �িতিনিধ (অিতির� সিচব/পিরচালক পয �ােয়র) সদ� 
20. পিরচালক, এনিপও সদ� 
21. �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন সদ� 
22. �বসরকাির খােতর ৬ জন �িতিনিধ (সভাপিত, নািসব; সভাপিত, বাংলা�া� এবং 

অপর ৪ জন িবিভ� �বসা সংগঠন, িশ�ািবদ ও িবেশষ�েদর মে� �থেক িশ� 
ম�ণালয় ক��ক মেনানীত) 

সদ� 

23. ��সিচব, এসএমই অিধশাখা, িশ� ম�ণালয় সদ�-সিচব 

 

     ৬.৩.৩ এসএমই টা�েফ�ােসর সিচবালয় িহেসেব কাজ করেব িশ� ম�ণালেয়র এসএমই অিধশাখা। �িত িতন মাস অ�র 
টা�েফ�ােসর সভা অ�ি�ত হেব।  

 

৬.৩.৪  এসএমই খােতর বত�মান ও ভিব�ৎ �েয়াজন িবষেয় অ�স�ান এবং �িত প�চ বছর অ�র এসএমই নীিতমালা 

হালনাগাদকরেণর দািয়� টা�েফােস �র ওপর �� থাকেব। অিধক�, এসএমই নীিতমালা বা�বায়ন পয �ােলাচনা ও 
�ন� ��ায়ন করার জ� এ খােতর ধারাবািহক উ�য়েনর লে�� িব�মান পদে�পস�হেক কীভােব সম�য় বা খাপ 

খাওয়ােনা হেব �স িবষেয়ও িস�া� িনেব টা�েফাস �।  

 

৬.৩.৫ টা�েফাস � �েয়াজনীয় �ি� বা সং�া �ধানেক সদ� িহেসেব �কা-অ� করেত পারেব বা সভায় অংশ�হেণর জ� 
আম�ণ জানােত পারেব।  

 

     ৬.৩.৬  এসএমই  টা�েফােস �র কম �পিরিধ 

 
   ৬.৩.৬.১  ওয়ািক�ং কিম�স�হ �দ� �পািরশস�হ পয �ােলাচনা করা। �স অ�যায়ী �েয়াজনীয় পদে�প �হণ এবং 

এসএমই কম �পিরক�নার িভি�েত এনএসিডিসেক �িনিদ �� পরামশ � �দান;  

 

   ৬.৩.৬.২  িশ� ম�ণালয়, িবিসক, বাংলােদশ �াংক, এসএমই ফাউে�শন ও অ�া� স�িক�ত সং�াস�েহর  
আওতাধীন কম �কা� পয �ােলাচনা ও �ন� ��ায়ন;  
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               ৬.৩.৬.৩ এসএমই ত�ভা�ার ও �মারীর অ�গিত ছাড়াও বাংলােদেশর অথ �নীিতেত এসএমই খােতর অবদান  
পয �ােলাচনা;  

 
   ৬.৩.৬.৪  এসএমই নীিত বা�বায়েনর জ� �েয়াজনীয় �ািত�ািনক সং�ােরর �পািরশ এবং এসএমই খােতর 

উ�য়েনর জ� �েয়াজনীয় তহিবল ও বােজট বরাে�র উৎসস�হ িচি�তকরণ; 
 

   ৬.৩.৬.৫ অংশীজেদর মে� সম�য় িবধােনর মা�ম িহেসেব কাজ করা এবং অংশীজনেদর মে�কার িবরাজমান 
মতপাথ �ক� বা িবেভদ িনরসন করা; এবং 

 
   ৬.৩.৬.৬ এসএমই উ�য়েনর সােথ সংি�� িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির �িত�ান �থেক একজন কের এসএমই 

�ফাকাল পেয়� কম �কত�া িনধ �ারণ করা হেব যারা এসএমই স�িক�ত সকল ত� সরবরাহ করেব। 
 

৬.৪ ওয়ািক�ং কিম�স�হ  
 

     ৬.৪.১  এসএমই খােতর জ� িচি�ত িবিভ� ����ণ � িবষেয়র ওপর কেয়ক� ওয়ািক�ং কিম� গঠন করা হেব। এসএমই 
টা�েফােস �র সভায় �হীত িস�াে�র িভি�েত ওয়ািক�ং কিম�স�েহর সদ� িনধ �ারণ করা হেব।  

 
     ৬.৪.২  ওয়ািক�ং কিম�স�েহর মে� অ�তম হেলাঃ �বসা পিরেবশ উ�য়ন সং�া� কিম�; এসএমই অথ �ায়ন সং�া� 

কিম�; এসএমই দ�তা উ�য়ন কিম�, আইিস� ও ��ি� উ�য়ন সং�া� কিম�; এসএমই প� বাজারজাতকরণ 
সং�া� কিম�; নারী উে�া�া উ�য়ন সং�া� কিম� এবং পিলিস অ�াডেভােকিস, গেবষণা ও এসএমই ত� 

ভা�ার/েডটােবইজ সং�া� কিম�।  
 
৬.৫  কািরগির কিম� 
 
      ৬.৫.১ িশ� ম�ণালেয়র এসএমই অিধশাখার দািয়��া� অিতির� সিচেবর �ন�ে� িবষয়িভি�ক পয �ােলাচনা ও      

�িনিদ �� ��াব/�পািরশ �ণয়েনর জ� িশ� ম�ণালয় ক��ক এক বা একািধক কািরগির কিম� গঠন করা হেব।   

        

 

অ�ায়  ৭ 

সময়াব� কম �পিরক�না 

 
৭.১  ‘এসএমই নীিতমালা ২০১৯’-এর �পক�, িমশন, ল�� এবং উে�েশর িভি�েত �লাই ২০১৯ �থেক �ন ২০২৪ পয �� 

সময়কালেক উ� নীিতর বা�বায়নকাল িহেসেব িনধ �ারণ করা হেয়েছ। এ পিরে�ি�েত এক� সময়াব� কম �পিরক�না 
�ণয়ন করা হেয়েছ যা এই নীিতমালায় বিণ �ত কমেকৗশলস�হ বা�বায়েন সহায়ক িহেসেব কাজ করেব।  

৭.২  এ নীিতমালায় জাতীয় পয �ােয়র �িত�ানস�েহর শি�শালীকরেণর ওপর ���ােরাপ করা হেয়েছ। নীিতমালায় অ�� �� 
কম �পিরক�নাধীন সকল কম �কা� পিরবী�েণর পাশাপািশ এ�েলা ��ায়ন করা হেব। এেত বা�বায়েন �কােনা �থ �তা বা 

দীঘ ���তা থাকেল তা আেগই িচি�ত কের সংেশাধন�লক �ব�া �নয়া যােব। 

৭.৩  �কৗশলস�েহর সািব �ক বা�বায়ন তদারক করেব িশ� ম�ণালয়। কম �পিরক�নায় এগােরা� �কৗশলগত লে��র �িত�র 

আওতায় �হীত� কম �েকৗশল িব�ত হেয়েছ। �িত� কম �েকৗশেলর জ� কেয়ক� �ধান বা�বায়নকারী সং�া ছাড়াও 
সহেযাগী বা�বায়নকারী ম�ণালয়/সং�া িচি�ত করা হেয়েছ।  

৭.৪  কম �েকৗশল�েলার বা�বায়ন �ি�য়ায় নানা ধরেনর জ�লতা �ি� হওয়ার স�াবনা িবেবচনায় িনেয় কম �েকৗশলস�হেক 
�� �ময়ািদ (১ বছের বা�বায়নেযা�), ম�েময়ািদ (২-৩ বছের বা�বায়নেযা�) ও দীঘ �েময়ািদ (৪-৫ বছের 

বা�বায়নেযা�) এ িতন� ভােগ িব�� করা হেয়েছ। �কােনা �কােনা কম �েকৗশল বা�বায়েন ধারাবািহক �ি�য়া অ�সরণ 
করা �েয়াজন হেত পাের িবধায় িক� কম �েকৗশলেক �� �থেক ম�েময়ািদ এবং িক� কম �েকৗশলেক �� �থেক 

দীঘ �েময়ািদ �ের িব�� করা হেয়েছ। 
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সময়াব� কম �পিরক�নার �াি��  

�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

�কৗশলগত ল�� ১: �বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ এবং �ািত�ািনক কাঠােমার উ�িতসাধন 
1.  এসএমই �বসা পিরচালনায় 

আইিন ও �শাসিনক শত� 
সহজীকরণ 

৪.১.৩.১  এসএমইেদর জ� �লনা�লকভােব �বধ �বসা পিরচালনায় 
�েয়াজনীয় িবিভ� আইিন ও �শাসিনক শত� �যমন: �বসা 
িনব�ন, লাইেস� �ি�য়া ও ি�য়াের� শত�ািদ ইত�ািদ সহজ ও 
নমনীয় করা  

�ানীয় সরকার িবভাগ 
এবং � �ব দ�র  

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, িশ� ম�ণালয় এবং 
এসএমইএফ 

2.  কর �ব�া সহজীকরণ ও 
�যৗি�কীকরণ  

৪.১.৩.২  এসএমই খােতর �সাের বােজেটর মা�েম কর �েণাদনা 
অ�াহত রাখা  

 এসএমইেক �থকী�ত  �া� (এআই�, ভ�াট, �া� হিলেড 
ইত�ািদ) �ব�ার �িবধা �দওয়া  

 এসএমই খােতর কর �ব�া সহজীকরণ ও �যৗি�কীকরেণর 
লে�� িব�মান কর �ব�া সমেয় সমেয় পয �ােলাচনা করা  

 
এনিবআর 

 

 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২৪ 

 
িবিসক, িশ� ম�ণালয়, 
এসএমইএফ এবং অথ � 

িবভাগ   

 �িতবছর এসএমইএফ ক��ক ��ত�ত বােজট ��াবনা িশ� 

ম�ণালেয়র মা�েম এনিবআর ও অথ � ম�ণালেয়র কােছ 

উপ�াপন করার পাশাপািশ ফেলাআপ করা  

এসএমই অিধশাখা, 
িশ� ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 
এসএমইএফ ও িবিসক 

3.  র�ািন�খী এসএমই খাতেক 
িবিনেয়াগ ও রাজ� �েণাদনা 
�দান 

৪.১.৩.৩  র�ািন�খী এসএমইেদর  আিথ �কসহ সকল �েণাদনায় 
অ�ািধকার �দান অ�াহত রাখা  এনিবআর 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

এসএমইএফ, অথ � িবভাগ,  
ও িবিসক, িশ� ম�ণালয় 

4.  �ািত�ািনক কাঠােমার মে� 
সম�য় �জারদারকরণ 

৪.১.৩.৩  এসএমই নীিত �কৗশলস�হ বা�বায়েন িবিসক �ানীয় পয �ােয় 
(িবভাগ, �জলা/উপেজলা) এসএমইএফ এর সােথ ফ�ািসিল�জ 
�শয়ার করা 

িবিসক ও এসএমইএফ  
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২০ 

এসএমই অিধশাখা, িশ� 
ম�ণালয় 

 ি�� ও এসএমইএফ �যৗথভােব �িশ�ণ কম ��িচ িডজাইন 
করেব এবং মিডউল, ফ�াকাি�, লিজি�ক সােপাট � ইত�ািদ 
�শয়ার করা 

ি�� ও এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

িবিসক ও এসএমই 
অিধশাখা, িশ� ম�ণালয় 

 এসএমই ঋণ কম ��িচ িডজাইন ও বা�বায়েন বাংলােদশ �াংক 
িশ� ম�ণালয়, এসএমইএফ ও িবিসকেক স��ৃ করা বাংলােদশ �াংক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িবিসক,এসএমইএফ ও 
এসএমই অিধশাখা, িশ� 

ম�ণালয় 
5.  িবিসক ও এসএমইএফ এর 

�নগ �ঠন ও শি�শালীকরণ 
 

৪.১.৩.৪  বাংলােদশ �� ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) এর �নগ �ঠন 
ও শি�শালীকরণ 

িশ� ম�ণালয় 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

িবিসক 

 িবভাগ/�জলায় এসএমইএফ এর কায �ালয় �াপেনর মা�েম 
ফাউে�শেনর কায ��ম স�সারণ ও শি�শালীকরণ 

 এসএমইএফ এর আ�িলক কায �ালয় �াপেনর জ� 
এসএমইএফ এর অ��েল �েয়াজনীয় অথ � বরা�  

এসএমইএফ 
�ধানম�ীর কায �ালয়, িশ� 

ম�ণালয় 
ও অথ � িবভাগ  
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

�কৗশলগত ল�� ২: �ািত�ািনক অথ �ায়ন �িবধা �াি�েত এসএমই খােতর �েযাগ �ি� 
6.  �টকসই ও কায �কর 

�ািত�ািনক �ব�া গেড় �তালা 
৪.২.২.১  �িত �জলার জ� িবিভ� �াংক (সরকাির ও �বসরকাির) এর 

ম� �থেক এক� �াংকেক এসএমই িলড �াংক িহেসেব 
িনিদ �� কের �দওয়া। এসএমই ঋণ পিরক�নার িবষেয় িনধ �ািরত 
�জলার �াংক�েলার কায ��েমর সম�য় সাধেনর জ� লীড 
�াংক কনেসা� �য়াসম িলডার িহেসেব কাজ করা 
 

বাংলােদশ �াংক 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, 
বািণিজ�ক �াংকস�হ, 
িবিসক, িশ� ম�ণালয়,  

এসএমইএফ এবং নািসব 

 বািণিজ�ক �াংক�েলার �িত� শাখায় এসএমই 
িডপাট �েম�/ইউিনট/উইং �াপন ও কায �কর রাখা  বাংলােদশ �াংক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, 
বািণিজ�ক �াংকস�হ এবং 

এসএমইএফ 
7.  এসএমই খােত ঋণ �বাহ �ি� 

করা 
৪.২.২.২  বাংলােদশ �াংক ক��ক �িত� ইউিনটেক ঋণ িবতরেণর 

ল��মা�া িনধ �ারণ কের �দওয়া  

 িনিদ �� সময় অ�র সকল এসএমই ইউিনেটর কম �কা� তদারকী 
এবং এসএমই অথ �ায়েন উ�ু�করণ  

 রা�ীয় মািলকানাধীন বািণিজ�ক �াংক�েলা ক��ক এসএমই 
অথ �ায়েন সেব �া� ��� �দওয়া  
 

বাংলােদশ �াংক 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, 
বািণিজ�ক �াংকস�হ এবং 

এসএমইএফ 

8.  উ�াবনী�লক এসএমই 
অথ �ায়ন  
 

৪.২.২.৩  বাংলােদশ �াংক ও এসএমই ফাউে�শন এসএমই 
উে�া�ােদর জ� পরী�া�লক িভি�েত ��িডট �ারাি� ি�ম 
(িসিজএস) চা� করেব 

বাংলােদশ �াংক 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

অথ � িবভাগ, িবিসক, 
এসএমইএফ এবং িশ� 

ম�ণালয় 

 এসএমইেদর জ� এ�া�িনরওরশীপ সােপাট � ফা� (ইএসএফ) 
হেত ঋণ �াি�র শত� সহজীকরণ  

বাংলােদশ �াংক 
এবং আইিসিব 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

অথ � িবভাগ, িবিসক, 
এসএমইএফ এবং িশ� 

ম�ণালয় 

 এসএমইএফ বাংলােদশ �াংেকর সহায়তায় �বশ িক� 
ফ�া�িরং অথ �ায়ন �ব�া পরী�া�লকিভি�েত চা�  

বাংলােদশ �াংক 
িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

অথ � িবভাগ এবং িশ� 
ম�ণালয় 

 �াট � আপ এসএমই অথ �ায়ন পিরচালনা ও �ব�াপনার জ� 
বাংলােদশ িসিকউির�জ অ�া� একেচ� কিমশন (িবক� 
িবিনেয়াগ) আইন ২০১৫ এর আওতায় উে�খেযা� সং�ক 
�ভনচার ক�ািপটাল ফা� �ােনজার িনেয়াগ  

বাংলােদশ �াংক 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

অথ � িবভাগ, িবিসক,  িশ� 
ম�ণালয়, এবং বাংলােদশ 

িসিকউির�জ অ�া� 
একেচ� কিমশন  

9.  �নঃঅথ �ায়ন �ীম 
শি�শালীকরণ 

৪.২.২.৪  �নঃঅথ �ায়ন �ীেমর িব�মান দাতােদর সােথ কায �করভােব 

স�ৃ� হওয়ার মা�েম বাংলােদশ �াংক ও িশ� ম�ণালয় 

�নঃঅথ �ায়ন �ীেমর জ� িবেদিশ তহিবল �ি� এবং এ 

উে�ে� ন�ন দাতার স�ান করা 

বাংলােদশ �াংক, অথ � 
িবভাগ এবং িশ� 

ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 
িবিসক,  এসএমইএফ এবং 

নািসব 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

 এসএমই খােতর �মবধ �মান ঋণ চািহদা �রেণ সরকার 

�নঃঅথ �ায়ন �ীেম বােজট বরা�  
বাংলােদশ �াংক 

এবং অথ � িবভাগ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

এসএমইএফ, নািসব 

10.  ��িডট �হালেসিলং ��া�াম 
শি�শালীকরণ 

৪.২.২.৫  এসএমইএফ ��িডট �হালেসিলং ��া�াম (িসডি�উএস)  
গাইডলাইন �তির কের িশ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন �হণ�ব �ক 
তা বাংলােদশ �াংেকর সােথ �শয়ার করা 

 িসডি�উএস িবষেয় এসএমইএফ ও বাংলােদশ �াংেকর 

অিভ�তার উপর িভি� কের �ণ � বা�বায়েনর জ� এক� 

সমি�ত িসডি�উএস গেড় �তালা  

এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

বাংলােদশ �াংক, অথ � 
িবভাগ এবং িশ� ম�ণালয় 

 এসএমই খােতর �মবধ �মান ঋণ চািহদা �রেণ সরকার 

এসএমইএফ এর ��িডট �হালেসিলং ��া�াম শি�শালীকরেণ 

বােজট বরা�  

অথ � িবভাগ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

বাংলােদশ �াংক এবং িশ� 

ম�ণালয় 

 এসএমইএফ িসডি�উএস এর আওতা�� �িবধােভাগীেদর 

এক� তািলকা �তির কের িশ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন �হণ 

করেব এবং তা বাংলােদশ �াংেকর সােথ �শয়ার করেব  
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

বাংলােদশ �াংক, অথ � 
িবভাগ এবং িশ� ম�ণালয় 

11.  এসএমই অথ �ায়েন সেচতনতা 
�ি�র লে�� িবিভ� অ-আিথ �ক 
কম ��িচ আেয়াজন করা 

৪.২.২.৬  এসএমই খােত অথ �ায়ন �ি�কে� সেচতনতা �ি�র লে�� 
িবিভ� িবভাগ/�জলা শহের িনয়িমতভােব �াংকার-উে�া�া 
সে�লন, �সিমনার, ঋণ স�িক�ত �াচেমিকং, �াংকারেদর 
�িশ�ণ ইত�ািদ কম ��িচ আেয়াজন করা  

এসএমইএফ এবং 
বাংলােদশ �াংক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, 
বািণিজ�ক �াংকস�হ,  

িশ� ম�ণালয় এবং নািসব 

�কৗশলগত ল�� ৩: এসএমইেদর �িতেযািগতা স�মতা �ি� এবং এসএমই পে�র বাজাের �েবেশ সহায়তা  
12.  এসএমই পে�র �ণগতমান 

সংর�েণ �েয়াজনীয় কায ��ম 
পিরচালনা করা 

 
৪.৩.৩.১ 

 এসএমই পে�র �ণগতমান উ�য়েনর জ� িবএস�আই ও 
িবে�র অ�া� �দশ ক��ক িনধ �ািরত পে�র �ণগতমান িনয়�ণ 
�কৗশল ও ��া�াড � অব �টি�ং িবষেয় এসএমইেদর �িশ�েণর 
�ব�া করা  

িবিসক, এনিপও এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবএফ�আই, িবআইএম, 
িবএমই�, িবিসআই, 

এনিজও এবং নািসব 

13.  �িতেযািগতা  স�মতা 
�ি�র জ�  �িশ�েণর 
�ব�া  

৪.৩.৩.২  এসএমই উে�া�া ও কম�েদর �ন�� ও পিরচালনা িবষয়ক, 
�বসা �ব�াপনা,পে�র উৎপাদন ও পে�র মােনা�য়ন 
িবষয়ক এবং কািরগির ও ��ি�গত দ�তা ও স�মতা �ি�র 
জ� �িশ�ণ আেয়াজন করা 

 সকল �াসি�ক িবষেয় �িশ�ণ মিডউল �তির এবং 
�স�েলােক অনলাইেনর মা�েম সহজলভ� করা 

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবএফ�আই, িবআইএম, 
িবএমই�, িবিসআই, 

িবিসিসআই, নািসব, 
ডি�উইএিব এবং এনিজও 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

14.  ন�ন বাজার িবে�ষণ িবষেয় 
পরামশ � ও ত� �সবা 

৪.৩.৩.৩  এসএমই পে�র ন�ন বাজার স�ােনর ��ে� এসএমইএফ 
কায �ালেয় অবি�ত অ�াডভাইজির সািভ �স �স�ােরর মা�েম 
পরামশ � ও ত� �সবা �দান করা। �িবধাজনক ও উপ�� 
বাজাের এসএমই প� �েবেশর �েযাগ �ি�  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 
িশ� ম�ণালয় 

15.  র�ািন বাজাের এসএমই প� 
�েবেশর �েযাগ �ি� 

৪.৩.৩.৪  বািণজ� �মলা ও বািণজ� িমশেনর মা�েম �ানীয় ও 
আ�জ�ািতক বাজাের এসএমই’র অংশ�হেণ সহায়তা �দান  িবিসক এবং 

এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

পররা� ম�ণালয়, র�ািন 
উ�য়ন ��েরা, িবিসক, 

�বসা সংগঠন ও সং�া 

16.  আ�িলক ও জাতীয় পয �ােয় 
এসএমই প� �মলা 
আেয়াজন 

৪.৩.৩.৫  িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয় আ�িলক এসএমই প�য �মলার 
আেয়াজন  

এসএমইএফ এবং 
�ানীয় �শাসন 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

মি�পিরষদ িবভাগ, 
িবিসক,িশ� ম�ণালয়, 

নািসব এবং �ানীয় �চ�াস �  

 �িতবছর জাতীয় এসএমই প� �মলার আেয়াজন  
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, নািসব, 
এফিবিসিসআই এবং িশ� 

ম�ণালয় 
17.  জাতীয় এসএমই উে�া�া 

�র�ার �দান করা 
৪.৩.৩.৬  �দেশর সামি�ক অথ �ৈনিতক উ�য়েন �� ও মাঝাির িশ� 

খােতর উে�া�ােদর িবেশষ অবদানেক �ী�িত িদেত জাতীয় 
এসএমই উে�া�া �র�ার �দান  

এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয় 

18.  আ�িলক এসএমই প� 
�দশ �নী �ক� �াপন 

৪.৩.৩.৭  �িত� িবভাগ ও �জলায় এসএমই প� �দশ �নী �ক� �িত�া 
করা  (এজ� িবিসেকর �িবধািদ �বহার করা �যেত পাের)। 

এসএমইএফ এবং 
িবিসক 

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 
িশ� ম�ণালয় 

�কৗশলগত ল�� ৪: এসএমই �বসা সহায়ক �সবা, �� �য় ও �� সমেয় �াট �-আপ সহায়তা �দান 
19.  কম খরেচ ও �� 

সমেয়/�ততার সােথ �াট � 
আপ/ন�ন �বসা �িত�ায় 
সহায়তা �দান 

৪.৪.২.১  লাইেসি�ং, �রিজে�শন ইত�ািদর জ� অনলাইন এি�েকশেন 
�াট �আপস�েহর �েবেশর �েযাগ কের �দওয়া  

 �াট �আপস�েহর জ� �টইলরেমইড �িশ�ণ কম ��িচ �ণয়ন 
এবং বা�বায়ন  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

বািণজ� ম�ণালয়, িশ� 
ম�ণালয়, বাংলােদশ 

�াংক, আইিস� িবভাগ 
এলিজআরিড, �বসা 

সংগঠন/সং�া এবং নািসব 
20.  অনলাইন/িডিজটাল �ব�া 

চা�র মা�েম �াট �-আপ 
�ি�য়া সহজলভ� করা 

৪.৪.২.২  �বসা পিরচালনায় �েয়াজনীয় িবিভ� �ত�ায়ন �যমন:- �বসা 
িনব�ন, লাইেস� �ি�য়া, পিরেবশ ছাড়প� ও ি�য়াের� 
শত�ািদ ইত�ািদ অনলাইন/িডিজটাল �ব�া চা� এবং তা 
কায �কর রাখার মা�েম সহজলভ� করা  

� � দ�র এবং 
আইিস� িবভাগ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 
িবিসক এবং িশ� ম�ণালয় 

21.  ওয়ান �প �সবা 
�ক� �িত�া  

৪.৪.২.৩  িবিসক ক��ক িনজ কায �ালেয় এক� �ক�ীয় ওয়ান �প �সবা 
�ক� �াপন এবং �জলা পয �ােয়র অ� সব ওয়ান �প �সবা 
�কে�র কম �কা� সম�য়করণ 
 

িবিসক  
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২০ 

িশ� ম�ণালয় 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

 িবডার িনজ� কায �ালেয়র ওয়ান �প �সবা �কে�র মা�েম 
ন�ন এসএমই �বসা ��র �েয়াজনীয় সহায়তা �দান িবডা 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, িশ� ম�ণালয় এবং 
এসএমইএফ  

22.  অ�াডভাইজির সািভ �স 
�স�ােরর মা�েম পরামশ � ও 
ত� �সবা �দান  

৪.৪.২.৪  এসএমইএফ কায �ালেয় অবি�ত অ�াডভাইজির সািভ �স 
�স�ােরর মা�েম পরামশ � ও ত� �সবা �দান  

 সরকােরর সহায়তায় �জলা/উপেজলায় এসএমই পরামশ � �ক� 
�াপন কের পরামশ � ও ত� �সবা �দান  

এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

িশ� ম�ণালয় 

23.  এসএমই ওেয়বসাইট �তির ৪.৪.২.৫  এসএমই ফাউে�শন আইিস� িবভােগর সহায়তায় এসএমই 
ওেয়বসাইট �তির ও তা র�ণােব�ণ  

 এ�আই, িবিসক, �বিসস ও অ�া� �স�রাল ��কেহা�ারেদর 
সহায়তায় এ ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদকরণ 

এসএমইএফ এবং 
আইিস� িবভাগ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 
িবিসক এবং িশ� ম�ণালয় 

�কৗশলগত ল�� ৫: এসএমই �া�ারিভি�ক িবজেনস �নটওয়ােক�র উ�য়ন ও স�সারণ 
24.  �া�ারস�েহ 

অবকাঠােমাগত �িবধািদর 
উ�িত সাধন 

৪.৫.২.১  �া�ার�েলার �িত�েত ইউ�িল� সািভ �স (�াস, পািন, িব��ৎ 
ইত�ািদ) �দানেক অ�ািধকার �দওয়া 

 প� িবপণেন সহায়তাকে� �া�ােরর সােথ সড়ক �যাগােযাগ 
উ�ত করা  

�ানীয় �শাসন ও 
�ানীয়  

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

িবিসক, এসএমইএফ, িশ� 
ম�ণালয় এবং 
অ�েসািসেয়শন 

25.  �া�ারস�েহ ইনিকউেবশন 
�স�ার ও কমন ফ�ািসিল� 
�স�ার �াপন  

৪.৫.২.২  ইনিকউেবটেরর উ�য়ন ও �ব�াপনার জ� পিলিস গাইডলাইন 

�তির এবং �� সমেয় তা �ড়া�করণ এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 

�থেক  

�ন ২০২০ 

িশ� ম�ণালয়  

 �হৎ �া�ার�েলােত কমন ফ�ািসিল� �স�ার ও নকশা �ক� 
�িত�া কের ��ি�গত �সবা �দান  

 স�াবনাময় �া�ার�েলােত ইনিকউেবটর �াপন  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 

�থেক  

�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয়, �ানীয় 
অ�েসািসেয়শন ও নািসব 

26.  �া�ােরর স�াবনাময়ী 
উে�া�ােদর জামানতিবহীন 
িসে�ল িডিজট �েদর হাের 
অথ �ায়ন 

৪.৫.২.৩  �া�ারস�েহর স�াবনাময়ী উে�া�ােদর এসএমইএফ উ�ািবত 

িসডি�উএস এর মা�েম জামানতিবহীন িসে�ল িডিজট �েদর 

হাের অথ �ায়েনর পিরমাণ �ি� এবং নারী উে�া�ােদর িবেশষ 

ঋণ �সবা �িবধা �দওয়া 

এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 

�থেক  

�ন ২০২৪ 

বাংলােদশ �াংক 

 �া�ার অথ �ায়েনর পিরিধ স�সারেণর জ� এসএমইএফ এর 

অ��েল অথ � বরা�  

অথ � িবভাগ এবং 

বাংলােদশ �াংক  

�লাই ২০১৯ 

�থেক  

�ন ২০২১ 

এসএমইএফ 

27.  �া�ার উে�া�া ও কম�েদর 
দ�তা ও স�মতা �ি� 

৪.৫.২.৪  �া�ার উে�া�া ও কম�েদর �ন�� ও পিরচালনা িবষয়ক, 
�বসা �ব�াপনা, পে�র উৎপাদন ও পে�র মােনা�য়ন 
িবষয়ক এবং কািরগির ও ��ি�গত দ�তা ও স�মতা �ি�র 

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 

�থেক  

�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয়, �ানীয় 
অ�েসািসেয়শন ও নািসব 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

জ� �িশ�ণ আেয়াজন  

28.  �া�ারস�েহর উ�য়ন চািহদা 
িন�পণ�ব �ক িবিভ� উ�য়ন 
কায ��ম 

৪.৫.২.৫  �া�ারস�েহর উ�য়ন চািহদা িন�পণ�ব �ক িবিভ� উ�য়ন 
কায ��ম পিরচালনা  এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২০ 

িশ� ম�ণালয়, �ানীয় 
অ�েসািসেয়শন ও নািসব 

�কৗশলগত ল�� ৬: আইিস� ও অ�া� ��ি�র �বহার �ি� 
29.  �েয়াজনীয় আইিস� 

সহায়তা �দান 
৪.৬.৩.১  িবিভ� আইিস� এি�েকশন, িবজেনস সিলউশন ও সফটওয়�ার 

স�েক� এসএমই�েলােক �িশ�ণ �দান 

 এসএমইেদর তােদর িনজ� ওেয়বসাইট �তির/উ�য়েন সহায়তা  

 আউটেসািস �ং �বসা ও �নটওয়াক� িবষেয় �িশ�ণ �দান 

 �ি� উে�া�ােদরেক ি��াি�ং �িশ�ণ �দান 

আইিস� িবভাগ, 
িবিসক, এবং 
এসএমইএফ 

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

�বিসস, িবিসিস এবং িশ� 
ম�ণালয় 

30.  এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন 
আ�িনক, পিরেবশবা�ব ও 
�ালানী সা�য়ী ��ি�র �সার 
ও �বহার 

৪.৬.৩.২  এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন আ�িনক, পিরেবশবা�ধব ও 
�ালানী সা�য়ী ��ি�র �সার ও �বহাের সেচতনতা �ি�  

 ��ি�গত দ�তা উ�য়ন, আ�িনক ��ি� �বহােরর ওপর 
�িশ�ণ, আমদািন িবক� ��ি�র উ�য়েন সহায়তা এবং 
উৎপাদনশীলতা �ি� 

 এসএমইেদর  কাইেজন বা�বায়েনর ��ে� পরামশ � �দান  

িবিসক, এসএমইএফ, 
এনিপও, 

িবিসএসআইআর এবং 
িবটাক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

িশ� ম�ণালয়, �েয়ট,   
আইিস� িবভাগ এবং �েয়ট  

31.  এসএমইেদর ই-কমাস �িভি�ক 
�বসা স�সারেণ সহায়তা 
�দান 

৪.৬.৩.৩  ই-কমােস �র জ� গাইডলাইন �তির  

 �াস�ত ওেয়ব �ডােমইন িফেয়র মা�েম এসএমইেক সহায়তা 

 এসএমই এর জ� �া� উইডথ িফ কমােনা 

 ই-কমাস � সং�া� িবষেয় �িশ�ণ �দান 

আইিস� িবভাগ 
 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২০ 

িবিসক, এসএমইএফ, 
নািসব, �বিসস, িবিসিসআই, 
বািণজ� ম�ণালয় এবং িশ� 

ম�ণালয় 

32.  ন�ন ��ি� �হণ, �বহার ও 
উ�াবেন সহায়তা �দান 

৪.৬.৩.৪  ��ি� �হণ ও হ�া�ের সহায়তা করার লে�� আরএ�িড 
�িত�ান ও এসএমই এর মে� �নটওয়াক� �াপন  

 ��ি� হ�া�রেক সহায়তা ও সহজতর করেত �যৗথ িবিনেয়াগ 
উৎসািহত করা  

 এসএমই উ�য়েন আরও ইেনােভশন অ�দান বরা� �দওয়া 

 �িভই� (TVET) �িত�ান ও এসএমই এর মে� কায �কর 
সংেযাগ �িত�া করা  

িবিসক, িবটাক এবং 
িবিসএসআইআর 

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িবিসক, এসএমইএফ 
�বিসস, িবিসিসআই,িশ� 
ম�ণালয়, িবএস�আই,  
মা�াসা ও কািরগির িশ�া 
িবভাগ, আইিস� িবভাগ 
এবং এনএসিডএ 

33.  ��ি� ও ইেনােভশন 
ইনিকউেবটর �াপন 

৪.৬.৩.৫  এসএমই খােতর উ�য়নকে� িবিভ� িব�িব�ালেয় ��ি� 
ইনিকউেবশন �স�ার ও আরএ�িড �াব �াপেন িশ� ম�ণালয় 
সহায়তা �দান  

িশ� ম�ণালয় 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২২ 

িবিসক, িবটাক, 
িবিসএসআইআর এবং �েয়ট 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

 এসএমই ও ইনিকউেবশন �ক�, িব�িব�ালয় ও আরএ�িড 

�ােবর মে� কায �কর সংেযাগ �াপেন িবিসক এবং এসএমই 

ফাউে�শন সহায়তা  

 �দেশ িব�মান ইনিকউেবশন �িবধািদর আরও উ�িত সাধেনর 

স�া�তা যাচাইেয় িবিসক এবং এসএমই ফাউে�শন উে�াগ 

�হণ  

িবিসক এবং 

এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

িবটাক এবং 

িবিসএসআইআর 

 ��ি� ও ইেনােভশন ইনিকউেবশন �ক� �াপেন সরকার িসড 

মািন ও ভ��িক �দােনর �ব�া  
িশ� ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িবিসক, এসএমইএফ, �েয়ট 

এবং নািসব 

�কৗশলগত ল�� ৭: এসএমই উে�া�ােদর দ�তা উ�য়ন�লক িশ�া ও �িশ�ণ কম ��িচর �সার 
34.  �টইলরেমইড/উপ�� �বসা 

�িশ�ণ কম ��িচ �ণয়ন ও 
বা�বায়ন 

৪.৭.২.১  জিরপ পিরচালনা ও ��কেহা�ার পরামেশ �র মা�েম 

খাতিভি�ক �িশ�ণ কম ��িচর চািহদা িন�পণ করা  

 আগামী ৫ বছেরর �িশ�ণ কম ��িচ িবষেয় বািষ �ক 

কম �পিরক�না �তির করা হেব এবং এসএমইএফ িবিসেকর 

সহায়তায় আউটরীচ �িশ�ণ কম ��িচ পিরচালনা  

িবিসক, এনিপও  এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িশ� ম�ণালয়, িবআইএম, 
িবিসক, িবএমই�, িব�ইিব, 

�বসা সংগঠন ও নািসব 

35.  ��া�ারডাইজড �িশ�ণ 
মিডউল ও কাির�লাম �তির 

৪.৭.২.২  ��া�াড �/ইউিনফম � �িশ�ণ কাির�লাম �তির করা (এ ��ে� 

িবএমই� ও িব�ইিব ক��ক িনধ �ািরত ��া�াড � অ�সরণ করা 

�যেত পাের) 

এনএসিডএ ও িশ� 
ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২০ 

িবআইএম,এসএমইএফ, 
িবিসক, িবএমই�, িব�ইিব, 

�বসা সংগঠন ও নািসব 

36.  �িশ�ণ/িশ�া �িত�ানস�েহর 
সাম�� ও কম ��মতা �ি�  

৪.৭.২.৩  সরকার ও � � �িত�ান/সংগঠন ক��ক এসএমইএফ, ি��, 

িবআইএম, �িভই�, িবএফ�আই, িবিজএমইএ ফ�াশন 

�টকেনালিজ ইনি��উট, আইিস� ইনি��উট ও ি�ল 

�ডেভলপেম� ইনি��উট, �বসা সংগঠন, �স�র স�িক�ত 

ইনি��উেটর �িশ�ণ স�মতা �ি�র উে�াগ �নওয়া  

এনএসিডএ ও িশ� 
ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

এসএমইএফ, ি��, 
িবআইএম, িবিসক, 
িবএমই�, িব�ইিব, 

��ডবিডজ এবং নািসব 

 অিধকতর �িশ�ণ ও দ�তা উ�য়ন�লক কম ��িচ আেয়াজেন 

এসএমই ফাউে�শন, ি�� ও অ�া� ইনি��উটেক বােজট 

বরা�  

িশ� 
ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

এসএমইএফ, ি��, 
িবআইএম, িবিসক, 

��ডবিডজ এবং নািসব 

37.  �িশ�ণ কম ��িচ িবষয়ক  
ি�য়ািরং কিম� গঠন 

৪.৭.২.৪  এনএসিডএ এর গাইডলাইেনর আেলােক �িশ�ণ কাির�লাম ও 

কম ��িচর সম�য় সাধন ও তদারিক করার লে�� অিতির� 

সিচব, িশ� ম�ণালেয়র  �ন�ে� ি�য়ািরং কিম� গঠন  

 
িশ� ম�ণালয় 

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২০ 

িবিসক, এসএমইএফ 
িবআইএম, িবএমই�, 

িব�ইিব, �বসা সংগঠন ও 
সং�া এবং নািসব 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

38.  অনলাইন ��িনং কনেট� �তির 
ও �ব�াপনা 

৪.৭.২.৫  এসএমই ওেয়বসাইেটর মা�েম �িশ�েণর িবষয়ব� অনলাইেন 

�দওয়ার �ব�া  

 �রিশ�ণ কম ��িচ �তির ও তা বা�বায়েনর �ব�া �হণ 

আইিস� িবভাগ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

এসএমইএফ, 
িশ� ম�ণালয় ও নািসব 

39.  �িশ�ণ কম ��িচর ��ায়ন ৪.৭.২.৬  িনরেপ� �াধীন ��ায়নকারী িনেয়ােগর মা�েম এসএমইএফ, 
িবআইএম ও ি�� ক��ক �দ�  �িশ�ণ কম ��িচস�েহর �ভাব 
��ায়ন করা হেব এবং �িত ৩ বছর অ�র এ ��ায়ন কায ��ম 
�হণ 

 �িশ�ণাথ�েদর �ারা �িত� �িশ�ণ কম ��িচর �িশ�ণ�ব � ও 
�িশ�ণা�র ��ায়েনর �ব�া  

এসএমই অিধশাখা, 
িশ� ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক এসএমইএফ, 
এনএসিডএ সিচবালয়, 
িবআইএম, িবিসক, 

িবএমই�, িব�ইিব, �বসা 
সংগঠন 

40.  এসএমই সংি�� সকল 
�িশ�ণ ইনি��উেটর 
ত�ভা�ার �তির 

৪.৭.২.৭  এসএমই সংি�� সকল �িশ�ণ ইনি��উেটর এক� ত�ভা�ার 

�তির করা এবং তা এসএমই ওেয়বসাইেট �কাশ 
এসএমই অিধশাখা, 

িশ� ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২০ 

িবআইএম, এসএমইএফ, 
িবিসক, িবএমই�, িব�ইিব, 
�াক, �বসা সংগঠন/সং�া 

41.  �িশ�ণ �িত�ান�েলার মে� 
কায �কর পার�িরক �যাগােযাগ 
ও সহেযািগতা �ি� 

৪.৭.২.৮  এসএমই খােতর জ� �ণীত �িশ�ণ কাির�লাম ও কম ��িচ 

িবষেয় এসএমইএফ, ি��, িবআইএম ও অ�া� ইনি��উেটর 

মে� পার�িরক সহেযািগতা �ি� 

ই�াি� ি�ল 
কাউি�লস�হ, 
এসএমইফ, িবিসক 
এবং এনএসিডএ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িশ� ম�ণালয়, িবআইএম, 
িবএমই�, িব�ইিব, �াক, 

নািসব এবং �বসা 
সংগঠন/সং�া 

42.  ন�ন উে�া�া ও �বসা-
উে�াগ উ�য়ন কম ��িচ 
পিরচালনা করা 

৪.৭.২.৯  িশ�ণ ও �িশ�ণ  অ�া� কম ��িচর মা�েম উে�া�া উ�য়েনর 
সহায়ক ��েবাধ ও �ি�ভ�ীর �সার 

 �ি��লক ও কািরগির �িশ�ণ িশ�ায় উে�া�া উ�য়ন িবষয়ক 
কম ��িচ �বত�ন  

 িনব �ািচত টােগ �ট �প/েস�েরর ( �যমন িব�ালয় ত�াগকারী) জ� 
উে�া�া উ�য়ন কম ��িচ �হেণ সহায়তা �দান 

 �বসা-উে�াগ ও উে�া�া উ�য়েন সহায়তাকে� �ক�/কম ��িচ 
�হণ  

 িব�ালয়, কেলজ ও িব�িব�ালয় পয �ােয় উে�া�া িশ�েণর 
আেলােক িব�মান কাির�লাম ��ায়ন করা   

এনএসিডএ, িবিসক 
এবং এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয়, িবআইএম, 
িবিসক, িবএমই�, িব�ইিব, 
�াক, নািসব এবং �বসা 

সংগঠন/সং�া 

�কৗশলগত ল�� ৮: নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ক কম ��িচর �সার ও িবেশষািয়ত �সবা �দান 

43.  নারী উে�া�ােদর স�মতা ও 
দ�তা �ি�র লে�� �থক 
�িশ�েণর �ব�া 

৪.৮.২.১  নারী উে�া�ােদর জ� �িনিদ �� ও  ল��িভি�ক উভয় ধরেনর 
(�� ও দীঘ �েময়ািদ) �িশ�ণ কম ��িচ �হণ  

এসএমইএফ, মিহলা ও 
িশ� িবষয়ক ম�ণালয় 

এবং ি��, িবিসক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয়, ডি�উইএিব 
এসএমই উইেমন 

অ�ােসািসেয়শন, নািসব এবং 
�চ�ারস�হ 

44.  নারী উে�া�ােদর  জ� ঋণ 
�বাহ �ি� এবং িবেশষািয়ত 

৪.৮.২.২  এসএমই নারী উে�া�ােদর জ� �চিলত ঋণ নীিতমালা আেরা 
সহজতর করা  

 
বাংলােদশ �াংক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

এসএমইএফ 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

ঋেণর �ব�া করা  এসএমই নারী উে�া�ােদর জ� সহজ শেত� জামানতিবহীন 
ঋণ �দােনর পিরমাণ ও পিরিধ স�সারণ করা  

�ন ২০২১ 

 এসএমই নারী উে�া�ােদর অথ �ায়ন �ি�কে� সেচতনতা �ি�র 

লে�� ঋণ স�িক�ত �াচেমিকং এবং �াংকারেদর �িশ�ণ 

কম ��িচ আেয়াজন করা  

এসএমইএফ এবং 
বাংলােদশ �াংক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

বািণিজ�ক �াংকস�হ,  
উইেমন অ�ােসািসেয়শন, 
নািসব এবং �চ�ারস�হ  

 নারী উে�া�ােদর জ� এসএমইএফ ক��ক উ�ািবত  

িবেশষািয়ত ঋণ কম ��িচর পিরিধ স�সািরত করা এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

অথ � িবভাগ এবং বাংলােদশ 
�াংক 

45.  নারী উে�া�া উ�য়ন তহিবল 
গঠন 

৪.৮.২.৩  এসএমই নারী উে�া�ােদর �েয়াজন �রেণ নারী উে�া�া 

উ�য়ন তহিবল গঠন  

 এ তহিবেলর উে�� হেলা নারী উে�া�ােদর �িশ�ণ �দওয়া, 

চা�রী �ি�, �াস�ত �েদর হাের ঋণ  

এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২১ 

অথ � িবভাগ, �াংক ও 
আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, 
িশ� ম�ণালয়, মিহলা ও 
িশ� িবষয়ক ম�ণালয় 

46.  উই�ান �চ�ার/ে�ডবিডস�েহর 
�ািত�ািনক দ�তা �ি� 

৪.৮.২.৪  এসএমই উইেমন �চ�ার/ে�ডবিডস�েহর �ািত�ািনক দ�তা 
�ি�করেণ �েয়াজনীয় �ব�া �হণ  

মিহলা ও িশ� িবষয়ক 
ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 

এফিবিসিসআই এবং 
উইেমন অ�ােসািসেয়শন, 
নািসব এবং �চ�ারস�হ 

47.  �র�ার এবং �ি� �দােনর 
মা�েম  নারী উে�া�ােদর 
উ�ু�করণ 

৪.৮.২.৫  �জনশীল এসএমই নারী উে�া�ােদর �র�ার �দােনর �ব�া  এসএমইএফ এবং 
মিহলা ও 

িশ� িবষয়ক ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, িশ� ম�ণালয়, 
এসএমই উইেমন 

অ�ােসািসেয়শন এবং 
�চ�ারস�হ  এসএমই নারী উে�া�ােদর জ� িনিদ �� সং�ক �ি�র �ব�া 

করা  

মিহলা ও 
িশ� িবষয়ক ম�ণালয় 

�কৗশলগত ল�� ৯: এসএমই খাতেক �হৎ িশে�র সংেযাগ-িশ� িবেসেব �িত�া এবং এসএমই পে�র �র�া �াদান 
48.  এসএমই খাতেক �হৎ িশে�র 

সংেযাগ-িশ� িহেসেব গেড় 
�তালা 

           

৪.৯.৩.১  এসএমই খােত অ�সংেযাগ (Forward Linkage) এবং 
প�াৎসংেযাগ (Backward Linkage) িশ� �াপেন িবেশষ 
�েণাদনার �েযাগ �ি�  

 �হৎ িশে�র উৎপাদন �ি�য়া এবং ��ি� ধারণা এসএমই 
ক��ক সহেজ �হণ ও �বহােরর �েযাগ �তিরেত �েয়াজনীয় 
�ব�া �নওয়া 

 এসএমই এবং �হৎিশে�র মে� বাজার সংেযাগ  (Market 

Linkage) �াপেন সহায়তা �দান  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 
িশ� ম�ণালয় 

49.  সাব-ক�াি�ং এর মা�েম 
এসএমই খােতর উ�য়ন  

৪.৯.৩.২  এসএমইবা�ব সাব-ক�াি�ং িবিধমালা �তির করা  িশ� ম�ণালয় �লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 
এসএমইএফ এবং িবিসক  সরকাির �িত�ােনর এক� িনিদ �� পিরমাণ প� বা �সবা 

এসএমইেদর �থেক �য় িনি�তকরণ  
 

িসিপ�ইউ এবং িশ� 
ম�ণালয় 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

 এসএমইেদর �থেক িনিদ �� িক� এসএমই প� বা �সবা �েয়র 
জ� সরকাির �িত�ােনর ওপর বা�বাধকতা �ি� করা  

50.  আ�জ�ািতক সা� �িফেকশন 
�পেত এসএমইেদর সহায়তা  
�দান 

৪.৯.৩.৩  এসএমইেক আইএসও সা� �িফেকট �পেত এসএমই ফাউে�শন 

এবং িবিসক সহায়তা করেব এবং িবেশষ ��ে� এসএমইেক 

আিথ �ক ও কািরগির সহায়তা �দান  

 আ�জ�ািতকভােব ��াডা� সা� �িফেকশন �পেত এসএমইেক 

সহায়তা  

িবএস�আই 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২৪ 

িশ� ম�ণালয়, 
িবিসএসআইআর, িবিসক 

এবং এসএমইএফ 

51.  এসএমইেদর িবএস�আই 
সনদ, �পেট�, িডজাইন ও 
��ডমাক�স �াি� সহজীকরণ 

৪.৯.৩.৪  িবএস�আই দ�রস�েহ এবং �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স 
অিধদ�ের (িডিপিড�) এসএমইেদর জ� �থক �ড� চা� এবং 
সচল রাখা  

 সহজ উপােয় িবএস�আই সা� �িফেকট �পেত এসএমই 
ফাউে�শন এবং িবিসক এসএমইেদর সহায়তা �দান 

িবএস�আই এবং  
িডিপিড� 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

এসএমইএফ, িবিসক এবং 
এসএমই অিধশাখা, িশ� 

ম�ণালয় 

�কৗশলগত ল�� ১০: পিরেবশ বা�ব িশ� �িত�া ও িশ� বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা উ�য়ন 

52.  পিরেবশবা�ব িশ� �িত�ায় 
উৎসাহ �দান এবং সেচতনতা   
�ি�  

  

 

 

৪.১০.৩.১  িশ� �কে�র জ� �িম ও পািন স�দ বরাে�র ��ে� 
পিরেবেশর উপর এর �ভাব সমী�া কের িস�া� �হণ 

 িশ� কারখানার �ধ�য়া ও বেজ��র কারেণ বা�, �িম ও পািনেত 
�িতকর �ভাব িবষেয় জনগেণর মে� সেচতনতা �ি�  

 িশ� �িত�ানস�েহ পিরেবশ �ষণ িনয়�েণ ETP, CETP 
�াপেন উৎসাহ �দান  

পিরেবশ অিধদ�র 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২৪ 

িবিসক, এসএমইএফ এবং 
িশ� ম�ণালয় 

 ি�ন এসএমই ধারণা �িত�ার জ� পিলিস অ�াডেভােকিস করা 

 িশ� �াপন ও পিরচালনায় 3R (Reduce, Reuse এবং 

Recycle) অ�সরেণ এসএমইেদর উৎসািহত  

পিরেবশ অিধদ�র 
এবং এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২২ 
িবিসক এবং িশ� ম�ণালয় 

 ি�ন এসএমই ও জলবা� পিরবত�নজিনত অিভেযাজন 

স�মতাস�� িশ� �িত�ায় উৎসািহতকরণ  

পিরেবশ অিধদ�র 
এবং বাংলােদশ 

জলবা� পিরবত�ন �া� 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, এসএমইএফ এবং 
িশ� ম�ণালয় 

53.  পিরেবশবা�ব িশ� �িত�ায়  
�েণাদনা �দান এবং 
�েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান 
 

৪.১০.৩.১  পিরেবশ �ষণ িনয়�ণকারী/জলবা� পিরবত�নেরাধক িশ� 
�িত�ান �াপেন �েয়াজনীয় �িশ�ণ এবং �েণাদনা �দান 

 ি�ন �ডেভলপেম� �মকািনজেমর আওতায় পিরেবশ �ষণ 
িনয়�েণ �ব�া �হণকারী িশ� �িত�ানেক সরকার  
�েয়াজনীয়  সহায়তা �দান 
 

পিরেবশ অিধদ�র ও 
বাংলােদশ জলবা� 

পিরবত�ন �া�  

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

িবিসক, এসএমইএফ, 
িবেকএমইএ এবং িশ� 

ম�ণালয় 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

 মাইে�া উে�া�ােদর পিরেবশ সং�া� ছাড়প� সং�েহর 
�ি�য়া সহজীকরণ 

54.  িশ� বজ�� �ব�াপনায় 
এসএমইেদর স�মতা �ি�েত 
�িশ�ণ ও �েণাদান �দান 

৪.১০.৩.২  িবিভ� �া�ার সংি�� অ�ােসািসেয়শেনর সহায়তায় িশ� বজ�� 
আধার (Industrial-Waste Bank) �তির ও �ব�াপনায় 
সহায়তা  

 বজ�� �ব�াপনায় (�নঃ�ি�য়াজাতকরণ �বসায়) �হৎ িশে�র 
সােথ এসএমইেদর সং�ি�করণ  

 িশ�প বজ�� �ব�াপনায় এসএমইেদর স�মতা �ি�েত �িশ�ণ 
�দান  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৩ 

িশ� ম�ণালয়, িবিজএমইএ 
এবং �া�ার 

অ�ােসািসেয়শন 

55.  পিরেবশবা�ব িশ� ��ি�র 
উ�য়ন এবং �বহার �ি� 

৪.১০.৩.৩  �নঃ�ি�য়াজাতকরণ (Recycling) �া�ারস�েহ 
পিরেবশবা�ব ��ি� উ�য়ন এবং �বহার   

িবিসএসআইআর এবং 
িবটাক   

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৩ 

িবিসক, এসএমইএফ এবং 
িশ� ম�ণালয় 

56.  বজ�� �নঃ�ি�য়াজাতকরণ 
িশ� �িত�ায় এসএমইেদর 
সহায়তা �দান 

৪.১০.৩.৪  পিরেবশবা�ব বজ�� �ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ায় 
উে�া�ােদর আিথ �ক �েণাদনাসহ স�া� সকল ধরেনর 
সহায়তা  

 এসএমইেদর �নঃ�ি�য়াজাতকরণ (িরসাইি�ং) প� উৎপাদেন 
িবেশষ (আিথ �ক ও ��ি�গত) �েণাদনা �দান  

িবিসক এবং 
এসএমইএফ 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 

িবিজএমইএ, িবেকএমইএ 
এবং িশ� ম�ণালয় 

�কৗশলগত ল�� ১১: এসএমই পিরসং�ানেক �ািত�ািনক�প �দান এবং গেবষণা ও উ�য়ন কায ��ম পিরচালনা 
57.  জাতীয় অথ �নীিতেত এসএমই 

খােতর অবদােনর স�ক 
পিরসং�ান িন�পণ  

৪.১১.৩.১  �িত দশ বছর অ�র অ�র িবিবএস ক��ক পিরচািলত 
অথ �ৈনিতক �মারীেত এসএমই অংশ অ�� �� কের অথ �ৈনিতক 
�মারী পিরচালনা করা  িবিবএস 

 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৩ 
এসএমইএফ, িবিসক, এবং 
এসএমই অিধশাখা, িশ� 

ম�ণালয় 
 

 িনয়িমতভােব এসএমআই জিরপ করা 

 বাৎসিরকিভি�েত িজিডিপেত এসএমই খােতর অবদান এবং 

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এর অ�ে�দ-২.৩ এ িনধ �ািরত 

অথ �বছরিভি�ক ল��মা�া পিরমাপ করা 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

 �দেশর �মাট র�ািনেত এসএমই খােতর অবদান সংকিলত কের 
�কাশ এবং এজ� িরেপা� �ং সং�া� গাইডলাইন �তির  

ইিপিব 
 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 
58.  এসএমই সংি�� িবিভ� 

�চক/পিরসং�ােনর উ�য়ন 
এবং িনয়িমত হালনাগাদকরণ       

৪.১১.৩.২  এসএমইএফ ����ণ � িনেদ �শক বা �চকস�েহর উপর 
িনয়িমতভােব এসএমই পিরসং�ান �কাশ করেব   

 এসএমই ফাউে�শন ক��ক বাৎসিরক বা অধ �-বািষ �ক িভি�েত 
�ধান �ধান এসএমই �চক �কাশ  

এসএমইএফ 
�লাই ২০১৯ 

�থেক 
�ন ২০২৪ 

ইিপিব, িবিসক এবং 
এসএমই অিধশাখা, িশ� 

ম�ণালয় 
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�ঃ 
নং 

কম �েকৗশল/�কৗশলগত 
হািতয়ার 

অ�ে�দ/ 
উপা�ে�দ  

কায ��ম �ধান বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

বা�বায়নকাল সহেযাগী বা�বায়নকারী 

59.  এসএমই খােতর সােথ সংি�� 
িবিভ� িবষেয়র ওপর গেবষণা 
কায ��ম পিরচালনা  

৪.১১.৩.৩  এসএমই সংি�� িবষেয় (িবিসক, এসএমই ফাউে�শন, িবিবএস 
বা অ� �কান �িত�ান �ারা) জিরপ পিরচালনার পাশপািশ 
গেবষণা সমী�া পিরচালনা  

িবিসক এবং এসএমই 
অিধশাখা, িশ� 

ম�ণালয় 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২১ 
এসএমইএফ এবং িবিবএস 

 নারী এসএমই উে�া�াসহ এসএমই খােতর িবিভ� িবষেয়র 
উপর গেবষণা পিরচালনা  
 

এসএমইএফ এবং 
িবিসক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

এসএমই অিধশাখা, িশ� 
ম�ণালয় 

60.  গেবষণার মা�েম এসএমই 
সং�া� িবিভ� বই ও 
িডের�ির �কাশ 

৪.১১.৩.৪  এসএমই উ�য়ন িবষেয় বািষ �ক/ি�বািষ �ক িভি�েত আ�জ�ািতক 
জান �াল �কাশ  

 সমেয় সমেয় �বসা সহায়ক �সবা এবং ��ি� �সবা িবষয়ক 
িবিভ� িডের�ির �কাশ করা  

এসএমইএফ এবং 
িবিসক 

�লাই ২০১৯ 
�থেক 

�ন ২০২৪ 

এসএমই অিধশাখা, িশ� 
ম�ণালয় 
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