এসএমই নীিতমালা ২০১৯

অ�ায়-১: ভূিমক
এসএমই খাত েদেশর অথ র্ৈনিত �বৃি অজরন, কমর্সং�া সৃি তথা দাির�য িবেমাচেন গুরু� প ভূিমক পালন
কের আসেছ। গত ১২ িডেস�র ২০১৯ তািরেখ এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এর েগেজট �কািশত হেয়েছ।
 কুি িশ�সহ �ায় ৭৮ লাখ অিত �� (মাইে�া), �� ও মাঝাির (এমএসএমই) িশ� �িত�ান রেয়েছ।
 িজিডিপেত এসএমই খােতর অবদান �ায় ২৫ শতাংশ (এিডিব ২০১৫)।
 জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬, িনব র্াচন অ�ীকার, স�ম প�বািষ র্ক পিরক�না, রূপক ২০২১, ২০২৪ সােল
সফলভােব এলিডিস উ�রণ, এসিডিজ ২০৩০ এবং রূপক ২০৪১-এ উি�িখত সাফ� অজর্ে এসএমই খাত
গুরু�প ভূিমক পালন করেত পাের।
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০১

অ�ায়-২: িভশন, িমশন এবং ল�য
রুপক (িভশন)
এসএমই খাতেক শি�শালীকরণ
অিভল�য (িমশন)
দ�তা বৃি, �বসা পিরেবশ উ�য়ন, সুল অথ র্ায়, বাজার সুিবধ, �যুি ও উ�াবনগত সাম�র বৃি
এবং কমর্সং�ােন সুেযা সৃি� মা�েম এসএমই খাতেক শি�শালীকরণ
ল�য
২০২৪ সােলর মে� জাতীয় আেয় (িজিডিপ) এসএমই খােতর অবদান িব�মান ২৫ শতাংশ েথেক ৩২
শতাংেশ উ�ীতকরণ
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০২

উে��
১। েটকসই পিরেবশবা�ব এসএমই খােতর উ�য়ন িনি�তকরণ
২। অবকাঠােমা ও �া�ার উ�য়ন, নারী উে�া�া উ�য়ন এবং আিথ র্ ও অ-আিথ র্ েসবা �দােন সহায়ক নীিত
�ণয়ন
৩। �ািত�ািনক অথ র্ায় �াি�র সুেযা বৃি, আইিসিটিভি� �যুি �হণ ও �বহার, উৎপাদনশীলতার েকৗশল
উ�য়ন, পে�র বাজারজাতকরেণ সহায়তাকরণ, বৃহ িশে�র সােথ এসএমই েদর সংেযাগ �াপন এবং আইনী ও
�ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালীকরণ
৪। সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির� (িপিপিপ) �িত�া, নতু এসএমই উে�াগ সৃি (�াট র আপ) এবং সরকাির
নীিত ও িবিধ-িবধান যুেগাপেযাগ করা
৫। �িতেযািগতা স�মতা এবং উ�াবনীমূল সাম�র বৃি� লে�য গেবষণা ও উ�য়ন কায র্� বৃি ও
েজারদারকরণ
৬। এসএমই খােত িবরাজমান ও উ�ূত সম�াসমূ সমাধােনর িনিম� সংি�� সকল ম�ণালয়, সং�া এবং বািণজয
সংগঠনেক একক �য্াফেমর িনেয় আসার লে�য কায র্ক সমি�ত �ব�া গেড় েতালা।
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০৩

এসএমই খােতর বতর্মা অব�া
 সরকার কমর্সং�া সৃি, আয় বৃি, অথ র্ৈনিত �বৃি অজর্ তথা দাির�য িবেমাচন এবং সামািজক
অ�গিত আনয়েন এসএমই খােতর অবদানেক �ীকৃি িদেয়েছ
 সারােদেশ ৭.৮ িমিলয়ন অথ র্ৈনিত �িত�ান রেয়েছ (কুি- ৮৭.৫২%, মাইে�া- ১.৩৩%, ��১০.৯৯%, মাঝাির- ০.০৯%, বৃৎ- ০.০৭%)
 েদেশর েমাট অথ র্ৈনিত �িত�ােনর �ায় ৯৯ শতাংশই এসএমই খােতর অ�ভুর (কুিটর)
 এসএমই খােত (কুি িশ�সহ) �ায় ২১ িমিলয়ন জনবল �তয্ ও পেরা�ভােব কমর্র আেছ
 এ সকল �িত�ান ৭০-৮০% িশ� কমর্সং�ােন �ব�া কের থােক
 শতকরা ৭০ ভাগ এসএমই �িত�ান প�ী এলাকায় (rural area) অবি�ত
[উৎস: বাংলােদশ অথ র্ৈনিত সমী�া-২০১৩]
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০৪

উে�খেযা� এসএমই খাত
উ� অ�ািধকার খাত

অ�ািধকার�া� খাতসমূ

১। কৃি/খা� �ি�য়াজাতকরণ এবং কৃি য�পািত ��তকারী
িশ�
২। ৈতরী েপাষাক িশ�
৩। আইিসি/সফট্ওয়য্ িশ�
৪। ঔষধ িশ�
৫। চামড়া ও চামড়াজাত প� িশ�
৬। লাইট ইি�িনয়ািরং িশ�
৭। পাট ও পাটজাত িশ�

১। �াি�ক িশ�
২। পিরেবশস�ত জাহাজ পু:�ি�য়াকরণ িশ�
৩। পয র্ট িশ�
৪। িহমািয়ত মৎ� িশ�
৫। েহাম েট�টাইল সাম�ী িশ�
৬। নবায়নেযা� শি� (েসালার পাওয়ার ও উই� িমল)
৭। অেটােমাবাইল ��ত ও েমরামতকারী িশ�
৮। হ� ও কারুিশ
৯। িবদুৎ সা�য়ী য�পািত/ইেলক�িনক য�পািত িনমর্া/ইেলক�িনক েমেটিরয়াল উ�য়ন
১০। জুেয়লার
১১। েখলনা
১২। �সাধনী ও টয়েলি�জ
১৩। েভষজ ঔষধ িশ�
১৪। আগর িশ�
১৫। আসবাবপ� িশ�
১৬। হাসপাতাল ও ি�িনক
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[উৎস: জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬]

০৫

নীিতমালায় অ�ািধকার�া� িবষয়সমূ
১। অথ র �াি�র সুেযা (Access to Finance)
২। �যুি ও উ�াবেনর সুেযা (Access to Technology & Innovation)
৩। বাজার �েবেশর সুেযা (Access to Market)
৪। উপযু িশ�া ও �িশ�েণর সুেযা (Access to Education & Training)
৫। �বসা সহায়ক েসবা �াি�র সুেযা (Access to Business Support Services)
৬। �েয়াজনীয় ত� �াি�র সুেযা (Access to Information)
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০৬

এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এর অন�তা (Uniqueness)






১১ি সুিনিদর েকৗশল িনধ র্ার করা হেয়েছ
িনয়�েণর েচেয় উ�য়েনর ওপর গুর েদওয়া হেয়েছ
সাধারণ কায র্�েম পাশাপািশ সুিনিদর কায র্�েম ওপর েবিশ েজার েদওয়া হেয়েছ
সময়াব� কমর্পিরক�ন (জুলা ২০১৯ েথেক জু ২০২৪) অ�ভুর করা হেয়েছ
সকল সরকাির ও েবসরকাির �িত�ােনর সােথ সমি�তভােব কায র্� পিরচালনার ওপর েজার েদওয়া
হেয়েছ
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০৭

নীিতমালা বা�বায়েন েকৗশলগত ল�য
এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এ বিণ র্ িভশন, িমশন, ল�য এবং উে�ে�র সােথ স�িত েরেখ েদেশর এসএমই খােতর
উ�য়েন িনে�া� ১১ ি েকৗশলগত ল�য িনধ র্ার করা হেয়েছ:
১। �বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ এবং �ািত�ািনক কাঠােমার উ�িতসাধন
২। �ািত�ািনক অথ র্ায় সুিবধ �াি�েত এসএমই খােতর সুেযা বৃি
৩। �িতেযািগতা স�মতা বৃি এবং এসএমই প� বা েসবার বাজার �েবেশ সহায়তা
৪। এসএমই �বসা সহায়ক েসবা, �� �য় ও �� সমেয় �াট র-আপ সহায়তা �দান
৫। এসএমই �া�ারিভি�ক িবজেনস েনটওয়ােকর্ উ�য়ন ও স�সারণ
৬। আইিসি ও অ�া� �যুি� �বহার বি�
৭। উে�া�ােদর দ�তা উ�য়নমূল িশ�া ও �িশ�ণ কমর্সূি �সার
৮। নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ক কমর্সূি �সার ও িবেশষািয়ত েসবা �দান
৯। এসএমই খাতেক বৃহ িশে�র সংেযাগ-িশ� িহেসেব �িত�া এবং এসএমই পে�র সুর� �দান
১০। পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া এবং বজর্ �ব�াপনায় এসএমই েদর স�মতা উ�য়ন; এবং
১১। এসএমই পিরসং�ানেক �ািত�ািনক রূ �দান এবং গেবষণা ও উ�য়ন কায র্� পিরচালনা
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০৮

অ�ায়-৩: �েয়াগ ও পিরিধ
 িজিডিপেত এসএমই খােতর কাি�ত অবদান বৃি ও দাির�য িনরসেনর িনিম� সরকাির ও
�ি�খােতর সমি�ত �েচ�ার ওপর েজার েদওয়া হেয়েছ
 জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ এবং তদপরবত� �ণীত িশ�নীিতেত সং�ািয়ত কুি, মাইে�া, �� ও
মাঝাির িশ� এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এর আওতাভু হেব
 পরবত� এসএমই নীিতমালা �ণীত না হওয়া পয� এ নীিতমালার কায র্কািরত অ�াহত থাকেব তেব
সময়াব� কমর্পিরক�ন সমেয় সমেয় পিরবতর্ এবং পিরবধ র্ করা যােব
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০৯

অ�ায়-৪: নীিত েকৗশল পিরবী�ণ ও মূ�ায়
জাতীয় এসএমই উ�য়ন পিরষদ (এনএসিডিস)
 এসএমই উ�য়েন সরকােরর অ�ীকার বা�বায়েন সেব র্া নীিত িনধ র্ারণ কিমি
 মাননীয় িশ�ম�ী ৩৩ সদ� িবিশ� এ পিরষেদর সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন করেবন
 িশ� ম�ণালেয়র সংি�� অিতির� সিচব সদ� সিচব িহেসেব দািয়� পালন করেবন
জাতীয় এসএমই টা�েফাস র
 িশ� ম�ণালেযর িসিনয়র সিচব/সিচব ২৩ সদ� িবিশ� এসএমই টা�েফােস র্ সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন
করেবন
 িশ� ম�ণালেয়র এসএমই অিধশাখার সংি�� যু�সিচ সদ� সিচব িহেসেব দািয়� পালন করেবন
ওয়ািকর্ কিমি
 এসএমই খােতর উ�য়েনর জ� িবিভ� গুরু� প িবষেয়র ওপর কেয়কি ওয়ািকর্ কিমি গঠন করা হেব
 এসএমই টা�েফােস র্ সভায় গৃহী িস�াে�র িভি�েত ওয়ািকর্ কিমিটসমূে সদ� িনধ র্ার করা হেব
কািরগির কিমি
 এসএমই অিধশাখার দািয়��া� অিতির� সিচব এর েনতৃে িবষয়িভি�ক পয র্ােলাচন ও সুিনিদর
��াব/সুপাির �ণয়েনর জ� িশ� ম�ণালয় কতৃর এক বা একািধক কািরগির কিমি গঠন করা হেব
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১০

জাতীয় এসএমই টা�েফাস র
 এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এ ��ািবত উে�াগসমূেহ অ�ািধকার িনধ র্ার ও কমর্পিরক�ন
পয র্েলাচনা করার কায রকরী কিমি হে� জাতীয় এসএমই টা�েফাস র
 �িত িতনমাস অ�র জাতীয় এসএমই টা�েফােস র্ সভা অনুি� হেব
 এসএমই খােতর বতর্মা ও ভিব�ৎ অনুস�া এবং �িত পাঁ বছর অ�র এসএমই নীিতমালা
হালনাগাদকরেণর দািয়� টা�েফােস র্ ওপর �� থাকেব
 নীিতমালা পযােলাচনা, পুনমূর্� এবং িব�মান পদে�পসমূেহ সম�েয়র িবষেয় িস�া� িনেব
টা�েফাস র
 টা�েফাস র �েয়াজনীয় �ি� বা সং�া �ধানেক েকা-অ� বা সভায় অংশ�হেণর জ� আম�ণ জানােত
পারেব
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১১

জাতীয় এসএমই টা�েফাস র
কমর্পিরি
১। ওয়ািকর্ কিমিটসম �দ� সুপািরশমাল পয র্ােলাচন, পদে�প �হণ এবং এনএসিডিসেক সুপাির
�দান
২। িশ� ম�ণালয়, িবিসক, বাংলােদশ �াংক, এসএমই ফাউে�শন ও অ�া� সংি�� �িত�ানসমূেহ
কমর্কা পয র্ােলাচন ও পুনমূর্�
৩। এসএমই ত�ভা�ার ও শুমারী অ�গিত এবং বাংলােদেশর অথ র্নীিতে এসএমই খােতর অবদান
পয র্ােলাচন
৪। �ািত�ািনক সং�ােরর সুপাির, এসএমই উ�য়ন তহিবল এবং বােজট বরাে�র উৎস িচি�তকরণ
৫। অংশীজনেদর মে� সম�য় সাধন এবং িবরাজমান মতপাথ র্ক িনরসণ
৬। িবিভ� সরকাির ও েবসরকাির �িত�ােনর েফাকাল পেয়� কমর্কতর িনধ র্ার
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১২

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ বা�বায়েন ওয়ািকর্ কিমি
সাতি (৭) ওয়ািকর্ কিমি
১। �বসা পিরেবশ উ�য়ন সং�া� কিমি
২। এসএমই দ�তা উ�য়ন কিমি
৩। এসএমই অথ র্ায় সং�া� কিমি
৪। আইিসি ও �যুি উ�য়ন সং�া� কিমি
৫। এসএমই প� বাজারজাতকরণ সং�া� কিমি
৬। নারী উে�া�া উ�য়ন সং�া� কিমি
৭। পিলিস অয্াডেভােকি, গেবষণা ও এসএমই ত� ভা�ার/েডটােবইজ সং�া� কিমি
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১৩

অ�ায়-৫: সময়াব� কমর্পিরক�ন
বা�বায়নকাল: জুলা ২০১৯ েথেক জু ২০২৪
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

১১ ি

৬০ ি
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কায র্� সং�া (১৩৬ ি)
��েময়াদী ম�েময়ািদ
দীঘ র্েময়াি
(১ বছর) (২-৩ বছর)
(৪-৫ বছর)
১১ ি
৬৭ ি
৫৮ ি

১৪

�ম

�� েময়াদী (জুলা ২০১৯ েথেক জু ২০২০) কায র্�
কায র্�

বা�বায়নকারী সং�া
১। এসএমই নীিত েকৗশলসমূ বা�বায়েন িবিসক �ানীয় পয র্াে (িবভাগ, িবিসক ও এসএমইএফ
েজলা/উপেজলা) এসএমইএফ এর সােথ ফয্ািসিলি েশয়ার করা
িবিসক
২। িবিসক কতৃর িনজ কায র্ালে একি েক�ীয় ওয়ান �প েসবা েক� �াপন এবং
েজলা পয র্ােয় অ� সব ওয়ান �প েসবা েকে�র কমর্কা সম�য়করণ
এসএমইএফ
৩। ইনিকউেবটেরর উ�য়ন ও �ব�াপনার জ� পিলিস গাইডলাইন ৈতির এবং ��
সমেয় তা চূড়া�কর
এসএমইএফ
৪। �া�ারসমূেহ উ�য়ন চািহদা িনরূপণপূব িবিভ� উ�য়ন কায র্� পিরচালনা
৫। ই-কমােস র্ জ� গাইডলাইন ৈতির
৬ �াসকৃ ওেয়ব েডােমইন এর মা�েম এসএমইেক সহায়তা
আইিসি িবভাগ
৭। এসএমই এর জ� �া� উইডথ িফ কমােনা
৮। ই-কমাস র্ সং�� িবষেয় �িশ�ণ �দান
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১৫

�� েময়াদী (জুলা ২০১৯ েথেক জু ২০২০) কায র্�

কায র্�
বা�বায়নকারী সং�া
৯। �য্া�াড/ইউিনফমর �িশ�ণ কািরকুলা ৈতির করা (এ ে�ে� িবএমইি ও এনএসিডএ ও িশ�
িবিটইি কতৃর িনধ র্াির �য্া�াড অনুসর করা েযেত পাের)
ম�ণালয়
িশ� ম�ণালয়
১০। এনএসিডএ এর গাইডলাইেনর আেলােক �িশ�ণ কািরকুলা ও কমর্সূি সম�য়
সাধন ও তদারিক করার লে�য অিতির� সিচব, িশ� ম�ণালেয়র েনতৃে
ি�য়ািরং কিমি গঠন
১১। এসএমই সংি�� সকল �িশ�ণ ইনি�িটউেট একি ত�ভা�ার ৈতির করা এবং এসএমই অিধশাখা,
তা এসএমই ওেয়বসাইেট �কাশ
িশ� ম�ণালয়

�ম
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১৬

েকৗশলগত ল�য

অ�ায়-৬: নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল
েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-১
 এসএমই �বসা পিরচালনায় আইিন
�বসা ও িবিনেয়াগ
ও �শাসিনক শতর সহজীকরণ
পিরেবশ
এবং  কর �ব�া সহজীকরণ ও
�ািত�ািনক কাঠােমার
েযৗি�কীকরণ
উ�িতসাধন
 র�ািনমুখ
এসএমই
খাতেক
িবিনেয়াগ ও রাজ� �েণাদনা �দান
 �ািত�ািনক কাঠােমার মে� সম�য়
েজারদারকরণ; এবং
 িবিসক, এসএমই ফাউে�শন এবং
এসএমই সংি�� ে�ড বিড
শি�শালীকরণ
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�ধান বা�বায়নকারী

১। িশ� ম�ণালয়
২। �ানীয় সরকার িবভাগ এবং � � দ�র
৩। জাতীয় রাজ� েবাড র
৪। বাংলােদশ �াংক
৫। িবিসক
৬। এসএমই ফাউে�শন

১৭

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান

েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

এসএমই অথ র �াি� সুেযা বৃি� জ�
েটকসই ও কায র্ক �ািত�ািনক �ব�া
গেড় েতালা
উ�াবনীমূল
এসএমই
অথ র্ায়ে
সহায়তা করা ও এসএমই �াংক �াপন
 ে�িডট
েহালেসিলং
ে�া�াম
শি�শালীকরেণর মা�েম সহজশেতর ও
��সেদ ঋণ�দান;
 পুন অথ র্ায় �ীম শি�শালী করা
 এসএমই ে�িডট �ারাি� ফা�
চালুকর

েকৗশলগত ল�য-২

�ািত�ািনক অথ র্ায় সুিবধ
�াি�েত এসএমই খােতর
সুেযা বৃি
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�ধান বা�বায়নকারী

১। িশ� ম�ণালয়
২। অথ র িবভাগ
৩। বাংলােদশ �াংক
৪। আইিসিব
৫। এসএমই ফাউে�শন
৬। িবিসক

১৮

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৩
 এসএমই পে�র গুণগতমা সংর�েণ �েয়াজনীয়
�িতেযািগতা স�মতা বৃি�
কায র্� পিরচালনা করা
এবং এসএমই পে�র বাজার  এসএমই েদর �িতেযািগতা স�মতা বৃি� জ�
�েবেশ সহায়তা
�িশ�েণর �ব�া করা
 নতু বাজার িবে�ষণ িবষেয় পরামশর ও ত� েসবা
 র�ািন বাজাের এসএমই প� �েবেশর সুেযা বৃি
 উপেজলা, েজলা, িবভাগীয় ও জাতীয় পয র্াে এসএমই
প� েমলা আেয়াজন
 আ�িলক এসএমই প� �দশর্ন েক� �াপন করা
 জাতীয় এসএমই উে�া�া পুর�া �দান করা
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�ধান বা�বায়নকারী
১। �ানীয় �শাসন
২। এসএমইএফ
৩। িবিসক
৪। এনিপও

১৯

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৪
 কম খরেচ ও �� সমেয় �াট র আপ/নতু �বসা
এসএমই �বসা সহায়ক
�িত�ায় সহায়তা �দান
েসবা, �� �য় ও �� সমেয়  অনলাইন/িডিজটাল �ব�া চালু মা�েম �াট র-আপ
�াট র-আপ সহায়তা �দান
�ি�য়া সহজলভয করা
 ওয়ান �প েসবােক� �িত�ার মা�েম �াট র্আ
িনি�ত করা
 এসএমই ওেয়বসাইট ৈতরীর মা�েম উে�া�ােদর
জ� �বসা সহায়ক েসবা বৃি করা
 স�াবনাময় উে�া�ােদর জামানতিবহীন ঋণ �দান
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�ধান বা�বায়নকারী
১। আইিসি িবভাগ
২। � � দ�র
৩। িবিসক
৪। এসএমইএফ
৫। িবডা

২০

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৫
 িবিসক িশ�নগরী এবং এসএমই �া�ারসমূে
এসএমই
�া�ারিভি�ক
অবকাঠােমাগত সুিবধািদ উ�িত সাধন
উে�াগ েনটওয়ােকর্ উ�য়ন  িশ�নগরী এবং �া�ারসমূে ইনিকউেবশন েস�ার ও
ও স�সারণ
কমন ফয্ািিলি েস�ার �াপন
 �া�ারসমূেহ উ�য়ন চািহদা িনরূপণপূব �া�ার
উ�য়ন ও �বসা েনটওয়ােকর্ �সার ঘটােনা
 িশ�নগরী এবং �া�ােরর স�াবনাময় উে�া�ােদর
জামানতিবহীন িসে�ল িডিজট হাের অথ র্ায়
 উে�া�া ও কম�েদর দ�তা ও স�মতা বৃি
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�ধান বা�বায়নকারী
১। �ানীয় �শাসন
২। অথ র িবভাগ
৩। বাংলােদশ �াংক
৪। িবিসক
৫। এসএমইএফ

২১

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৬
 এসএমই েদর স�মতা উ�য়েন আধুিন,
আইিসি ও অ�া� �যুি�
পিরেবশবা�ব ও �ালািন সা�য়ী �যুি� �সার ও
�বহার বৃি
�বহার
 এসএমই েদর ই-কমাস র্িভি� �বসা স�সারেণ
সহায়তা �দান
 আইিসিটিভি� সহায়তা �দােনর মা�েম এসএমই
েদর নতু �যুি �হণ, �বহার ও উ�াবেন সহায়তা
 �যুি ও ইেনােভশন ইনিকউেবটর �াপন

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

�ধান বা�বায়নকারী
১। িশ� ম�ণালয়
২। আইিসি িবভাগ
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবটাক
৫। এনিপও
৬। িবিসক
৭। এসএমইএফ

২২

এসএমই নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৭
 এসএমই খােতর জ� উপযু �বসা �িশ�ণ কমর্সূ
এসএমই
উে�া�ােদর
�ণয়ন ও বা�বায়ন
দ�তা উ�য়নমূল িশ�া ও  �য্া�ারডাইজ �িশ�ণ মিডউল ও কািরকুলা ৈতির
�িশ�ণ কমর্সূি �সার
 এসএমই সংি�� সকল �িশ�ণ ইনি�িটউেট
ত�ভা�ার ৈতরী
 �িশ�ণ �িত�ানগুেলা মে� কায র্ক পার�ািরক
েযাগােযাগ ও সহেযািগতা বৃি
 নতু উে�া�া ও �বসা-উে�াগ উ�য়ন িবষয়ক
কমর্সূ পিরচালনা করা
 এসএমই �িশ�ণ �িত�ানসমূেহ স�মতা বৃি
 �িশ�ণ কমর্সূি মূ�ায়
 এসএমই �িশ�ণ ি�য়ািরং কিমি গঠন
এসএমই নীিতমালা ২০১৯

�ধান বা�বায়নকারী
১। িশ� ম�ণালয় ও
এনএসিডএ
২। আইিসি িবভাগ
৩। িবিসক
৪। এসএমইএফ
৫। এনিপও
৬। ই�াি� ি�ল
কাউি�লসমূ

২৩

েকৗশলগত ল�য

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-৮
 নারী উে�া�ােদর স�মতা ও দ�তা বৃি� লে�য
নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ক
িবেশষািয়ত �িশ�েণর �ব�া �হণ
কমর্সূি
�সার
ও  নারী উে�া�ােদর জ� ঋণ �বাহ বৃি ও িবেশষািয়ত
িবেশষািয়ত েসবা �দান
ঋেণর �ব�া
 নারী উে�া�া উ�য়ন তহিবল গঠন
 উই�ান েচ�ার এবং সংি�� ে�ডবিডসমূেহ
�ািত�ািনক স�মতা বৃি
 পুর�া এবং বৃি �দােনর মা�েম নারী উে�া�ােদর
উ�ু�করণ

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

�ধান বা�বায়নকারী
১। মিহলা ও িশশ
িবষয়ক ম�ণালয়
২। বাংলােদশ �াংক
৩। িবিসক
৪। এসএমইএফ
৫। ি�ি

২৪

েকৗশলগত ল�য
েকৗশলগত ল�য-৯
এসএমই খাতেক বৃহ
িশে�র
সংেযাগ-িশ�
িহেসেব �িত�া এবং
এসএমই পে�র সুর�
�দান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত হািতয়ার

 এসএমই খাতেক বৃহ িশে�র সংেযাগ-িশ� িহেসেব
গেড় েতালা
 সাব-ক�াি�ং এর মা�েম এসএমই খােতর উ�য়ন
 আ�জর্ািত সািটর্িফেক েপেত সহায়তা �দান
 এসএমই প� সুর�া উ�ু�করণ এবং সহায়তা �দান

�ধান বা�বায়নকারী
১। িশ� ম�ণালয়
২। িসিপিটই
৩। িবএসিটআ
৪। িডিপিডি
৫। িবিসক
৬। এসএমইএফ

২৫

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-১০
 পিরেবশ বা�ব িশ� �িত�ায় এসএমই েদর
পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া
উৎসািহতকরণ এবং �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান
ও িশ� বজর্ �ব�াপনায়  িশ� বজর্ �ব�াপনায় এসএমই েদর স�মতা বৃি�ে
এসএমই েদর স�মতা
�িশ�ণ ও �েণাদনা �দান
উ�য়ন
 পিরেবশ বা�ব িশ� �যুি� উ�য়ন এবং �বহার
বৃি
 বজর্ পুনঃ�ি�য়াজাতকর িশ� �িত�ায় এসএমই
েদর সহায়তা �দান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

�ধান বা�বায়নকারী
১। পিরেবশ অিধদ�র
২। বাংলােদশ জলবায়
পিরবতর্ �া�
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবটাক
৫। িবিসক
৬। এসএমইএফ

২৬

নীিতমালা বা�বায়ন েকৗশল চলমান
েকৗশলগত ল�য

েকৗশলগত হািতয়ার

েকৗশলগত ল�য-১১
 জাতীয় অথ র্নীিতে এসএমই খােতর অবদােনর সিঠ
এসএমই
পিরসং�ানেক
পিরসং�ান িনরূপ
�ািত�ািনক রূ �দান এবং  এসএমই সংি�� িবিভ� সচক/পিরসং�ােনর িনয়িমত
হালনাগাদকরণ
গেবষণা ও উ�য়ন কায র্�
পিরচালনা
 এসএমই খােতর সােথ সংি�� িবিভ� িবষেয়র ওপর
গেবষণা কায র্� পিরচালনা
 গেবষণার মা�েম এসএমই সং�া� িবিভ� বই ও
িডের�ির �কাশ

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

�ধান বা�বায়নকারী
১। িশ� ম�ণালয়
২। িবিবএস
৩। ইিপিব
৪। িবিসক
৫। এসএমইএফ

২৭

সািব র্ বা�বায়নকারী
১। িবিসক
২। এসএমইএফ

�ধান বা�বায়নকারী/বা�বায়ন সহেযাগী সং�া
�ধান বা�বায়নকারী

ম�ণালয়
১। িশ� ম�ণালয়
২। মিহলা ও িশশ িবষয়ক ম�ণালয়
সরকাির িবভাগ
১। �ানীয় সরকার িবভাগ
২। � � দ�র
৩। �ানীয় �শাসন
৩। অথ র িবভাগ
৪। আইিসি িবভাগ
অিধদ�র
১। পিরেবশ অিধদ�র
২। বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতর্ন �

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

সহেযািগ বা�বায়নকারী

১। �ধানম�ীর কায র্াল
২। এনএসিডএ সিচবালয়,
ম�ণালয়
১। িশ� ম�ণালয়
২। পররা� ম�ণালয়
৩। বািণজয ম�ণালয়
৪। মিহলা ও িশশ িবষয়ক ম�ণালয়
সরকাির িবভাগ
১। মি�পিরষদ িবভাগ
২। আিথ র্ক �িত�ান িবভা
৩। অথ র িবভাগ
৪। আইিসি িবভাগ
৫। মা�াসা ও কািরগির িশ�া িবভাগ
৬। এলিজআরিড
২৮

বা�বায়নকারী/বা�বায়ন সহেযাগী সং�া চলমান
সািব র্ বা�বায়নকারী

�ধান বা�বায়নকারী
সরকাির সং�া
১। এনিবআর
২। এনিপও
৩। িবডা
৪। িবিসএসআইআর
৫। িসিপিটই
৬। িবএসিটআ
৭। িডিপিডি
৮। িবিবএস
৯। র�ািন উ�য়ন বুয্ে
১০। িবটাক
১১। ি�ি
১২। এনএসিডএ
১৩। িসিপিটই

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

সহেযািগ বা�বায়নকারী
সরকাির সং�া
১। িবিসক
২। এসএমইএফ
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবএসিটআ
৫। িবিবএস
৬। িবটাক
৭। র�ািন উ�য়ন বুয্ে
৮। ি�ি
৯। িবএফিটআ
১০। িবআইএম
১১। িবএমইি
১২। িবিটইি
কিমশন
১। বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অয্া� একেচ� কিম
২৯

বা�বায়নকারী/বা�বায়ন সহেযাগী সং�া চলমান
সািব র্ বা�বায়নকারী

�ধান বা�বায়নকারী

�াংক
১। বাংলােদশ �াংক
২। আইিসিব
ই�াি� কাউি�ল
১। ই�াি� ি�ল কাউি�লসমূ

সহেযািগ বা�বায়নকারী
কাউি�ল
১। িবিসিস
িশ�া �িত�ান
বুেয়,
�াংক
১। বাংলােদশ �াংক
২। বািণিজয্ক �াংকসম,
এনিজও
�াক

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

৩০

বা�বায়নকারী/বা�বায়ন সহেযাগী সং�া চলমান

সািব র্ বা�বায়নকারী

�ধান বা�বায়নকারী

সহেযািগ বা�বায়নকারী

�বসা/বািনজয সংগঠন
১। এফিবিসিসআই
২। নািসব
৩। িবিসআই
৪। বাংলােদশ েচ�ার অব ই�াি�জ
৫। িবিসিসআই
৬। ডি�উইএিব
৭। �ানীয় অয্েসািসেয়শ
৮। েবিসস
৯। িবেকএমইএ
১০। িবিজএমইএ
১১। �া�ার অয্ােসািসেয়শ
১২। এসএমই উইেমন অয্ােসািসেয়শ
১৩। েচ�ারসমূ
১৪। ে�ড বিডজ

এসএমই নীিতমালা ২০১৯

৩১

অ�ায়-৭: েকৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমূেহ ভূিমক
সরকােরর ভূিমক
১। সহায়ক অনুক পিরেবশ সৃি এবং অবকাঠােমাগত সুিবধাি বৃি� জ� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান
২। �ািত�ািনক অথ র্ায় সুিবধ �াি�র সুেযা বৃি
৩। েবসরকাির খােতর সােথ অংশীদাির�
৪। কমর্পিরক�ন বা�বায়নকারী �ধান এবং গুরু� প সং�াসমূেহ অনুকূ এসএমই উ�য়ন তহিবল বরা�
৫। নীিতমালার বা�বায়েন েনতৃ েদওয়া এবং এসএমই উ�য়েন জাতীয় ও আ�জর্ািত অংশীজনেদর কােছ
এসএমই উ�য়ন কায�ম তুে ধরার �েচ�া অ�াহত রাখা
িশ� ম�ণালেয়র ভূিমক
 সািব র্ পিরবী�ন
 এসএমই িশ� সং�া� ত� �াংক �িত�াকরণ
 এসএমই সংি�� �িত�ানগুেলা কায র্�েম সম�য় সাধন
এসএমই নীিতমালা ২০১৯

৩২

েকৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমূেহ ভূিমক চলমান
বা�বায়নকারী সং�া: িবিসক, এসএমই ফাউে�শন এবং সংি�� ে�ডবিডসমূ
 এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এ বিণ র্ েকৗশলগত ল�সমূ ও কমর্পিরক�ন সািব র্ বা�বায়েনর
দািয়� িবিসক এবং এসএমই ফাউে�শেনর ওপর �� থাকেব
 িবিসক িনজ� েকৗশলগত কমর্পিরক�ন ��তপূবর িশ� ম�ণালেয়র অনুেমাদ �হণ কের সহেযাগী
বা�বায়নকারী সং�ার সম�েয় বা�বায়ন করেব
 এস এম ই ফাউে�শন িনজ� েকৗশলগত বাৎসিরক কমর্পিরক�ন ��তপূবর িশ� ম�ণালয়েক
অবিহত কের সহেযাগী বা�বায়নকারী সং�ার সম�েয় বা�বায়ন করেব
 িশ� ম�ণালয় িনয়িমতভােব িবিসক ও এসএমই ফাউে�শেনর কায র�মসমূেহ বা�বায়ন অ�গিত
পিরবী�ণ ও মূ�ায় করেব এবং সরকাির আিথ র্ ও অ�া� সহেযািগতার �ব�া করেব
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৩৩

েকৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমূেহ ভূিমক চলমান
অ�া� সং�ার সােথ সম�য়
 এসএমই ফাউে�শন ও িবিসক কায র্ক সহেযািগতামূল পিরেবশ সৃি করেব
 অিধ�ম বা একই কােজর যুগৎ সংঘটন এড়ােত ও �য় কমােত অ�া� সংি�� সরকাির ও
েবসরকাির �িত�ােনর সােথ সম�য় কের কায র্� পিরচালনা
 এসএমই উ�য়েনর সােথ সংি�� িবিভ� েবসরকাির �িত�ান এবং সংি�� অ�া� অয্ােসািসেয়শ ও
েচ�ারসমূেহ সােথ কায র্ক সহেযািগতামূল কায র্� িনি�ত করা হেব
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ধ�বাদ
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