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বাংলাদেশ: ি�তীয় �ু� ও মাঝাির উেদয্াগ (এসএমই) উ�য়ন �ক� 

�কে�র নাম ি�তীয় �ু� ও মাঝাির উেদয্াগ (এসএমই) উ�য়ন �ক� 
�ক� ন�র ৩৬২০০-০২৩ 
েদশ বাংলােদশ 
�কে�র  অব�া ��ািবত 
�কে�র ধরন / 
সহায়তা �দােনর প�িত
  

ঋণ 
েটকিনকয্াল বা কািরগির সহায়তা (িটএ)  

অথর্ায়েনর উৎস 
/অেথর্র পিরমাণ 

ঋণ: ি�তীয় �ু� ও মাঝাির উেদয্াগ (এসএমই) উ�য়ন �ক� : 

সাধারণ মূলধনী স�দ  ২০০.০০ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

িটএ: বয্া� অথর্ায়ণ ও েসবা িনেত �ু� ও  মাঝাির উেদয্া�াদের স�মতা 
বৃি�করণ  

 দাির� িবেমাচেন জাপান তহিবল ২.০০ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার  
 

েকৗশলগত এেজ�াসমূহ  অ�ভুর্ ি�মূলক অথর্ৈনিতক �বৃি� 
পিরবতর্ েনর   
চালকসমূহ 

অংিশদারী� 
েবসরকাির খাত উ�য়ন 

েজ�ার বা িল� সমতা 
ও মূলধারাকরণ 

কাযর্কর েজ�ার মূলধারাকরণ   

�কে�র েযৗি�কতা ও 
েদেশর সােথ 
সংেযাগ/আ�িলক 
েকৗশল 
 

বাংলােদেশর �বৃি�র ে�ে� েদেশর এসএমই খাত একিট গর�পূণর্  ভুমিকা পালন 
করেছ।বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার ২০১৩ সালের মর্াচ েথেক েম মাস পর্য� 
পিরচািলত তৃতীয় অথর্ৈণিতক শমারী অনুযায়ী েদেশ ৭.২ িমিলয়ন এসএমই �িত�ান 
রেয়েছ যা বাংলােদেশর সকল েবসরকাির  উেদয্ােগর ৯০%  এবং এমনিক খুব েছাট 
েছাট উেদয্াগসমূহ ধরা হেল এিট ৯৯%  হয়।। এসএমই খােত েদেশর কৃিষবিহভূর্ ত 
কমশি�র �ায় ৭০ েথেক ৮০ শতাংশ কমর্সং�ান হয়। ২০১৪ সােল েদেশর েমাট 
অভয্�রীণ উৎপাদেনর ২৫% ও কারখানাজাত পেণয্র ৪০% আেস এসএমই খাত 
েথেক। বাংলােদেশর উ�য়েন অনয্তম �ধান চয্ােল� হেলা মে�াপিলটন শহর ও এর 
বাইেরর এলাকার মধয্কার কমর্সং�ান ও অথর্ৈণিতক �বৃি�র সু�� পাথর্কয্, েদেশর 
বড় বড় শহর এলাকা (ঢাকা, চ��াম ও িসেলট িবভাগসহ) ও �তয্�  �াম 
এলাকার (বিরশাল, খুলনা ও রাজশাহী  িবভােগর)মধয্কার �কট ৈবপরীতয্। এই 
ৈবষময্   সরকারী নীিতর ে�ে� একিট �ধান উে�গ িহসােব েদখা িদেয়েছ। �ামীণ 
এলাকায় েবকার� ও িন� আেয়র কমর্সং�ান নগর এলাকার েচেয় অেনক েবিশ। এই 
আ�িলক ৈবষময্ কিমেয় আনার জনয্ সরকারী নীিতর অ�ািধকার হেলা  মে�াপিলটন 

৫ অে�াবর ২০১৫ তািরেখর ইংেরজী িপিডএস েথেক অনিুদত 
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শহরগেলার বাইেরর �াম বা েছাট শহরগেলার (েযমন: ঢাকা ও চ��াম নগরের 
বাইেরর এলাকা) অথর্ৈনিতক উ�য়নেক সহায়তা করা।       

  �ভাব এসএমই খাতের উ�য়ন ও �বৃি�র মধয্ িদেয় অথর্ৈনিতক �বৃি� ও দাির� �ােসর 
কাযর্�ম চািলেয় েনওয়া (বাংলােদশ সরকােরর আস� ৭ম প�বািষর্কী পিরক�নার  
জনয্ ৈতির এসএমই েকৗশলপ�ের সােথ িমল েরেখ)।    

 ফলাফল এসএমই খােত কমর্সং�ানসহ  �িনভর্ র ও েটকসই এসএমই এর সংখয্া ও আকার 
বৃি�। 

আউটপুট ১. �ামা�েল মধয্ ও দীঘর্েময়াদী ঋণ সুিবধা বাড়ােনা, িবেশষ কের এসএমই, এ্সএমই 
�া�ার, ও বাংলাদেশ �ু� ও কুিটর িশ� কেপর্ােরশন (িবএসিসআইিস)অ�লসমেূহ। 
২. বয্ংকসমেূহর অথর্ায়ন পাওয়ার  জনয্ এসএমই উেদয্া�ােদর সামথর্ েজারদার  
করা।  
৩. এসএমই খাতেক সহায়তাকারী  �িত�ান (বাংলােদশ বয্াংক, এসএমই ফাউে�শন, 
িবএসিসআইিস)ও এসএমই �া�ারগেলার অথর্ায়েনর জনয্  অংশ�হণকৃত আিথর্ক 
�িত�ান (িপএফআই)সমূেহর বয্ব�াপনা ও কািরগির সামথর্ শি�শালী করা।  
৪. বয্াংক অথর্ায়েন ও আিথর্ক েসবাসমূেহ নারী পিরচািলত এসএমই সমেূহর সুেযাগ 
বাড়ােনা। 
 

েভৗগিলক এলাকা  

সুর�া িবভাগসমূহ 

পিরেবশ এফ ১ 
বাধয্তামূলক বসিত �ানা�র  এফ ১ 
আিদবাসী জনেগা�ী এফ ১ 

 পিরেবশগত ও সামািজক িদকসমূেহর সারমমর্  

পিরেবশগত িদক  
বাধয্তামূলক 
বসিত �ানা�র 

 

আিদবাসী 
জনেগা�ী   

 

�ক� 
নকশাকােল 

বাংলাদশ সরকােরর প�ী উ�য়ন এবং দাির� ও আ�িলক ৈবষময্ �ােসর েকৗশেলর একিট 
অনয্তম �ধান িবষয় হেলা �াম ও �তয্� অ�েল �ু� ও মাঝাির উেদয্াগ কাযর্�ম বাড়ােনা। 
েমে�াপিলটান এলাকার বাইের অিধকাংশ বয্বসা-�িত�ানই এসএমই। এই �ামীণ কৃিষ বিহভুর্ ত 
কাযর্�ম েদেশর দাির� িনরসেন সবেচেয় �িত�িতমলূক শি� এবং �ামীণ জনেগা�ীর 
অেধর্েকরও েবিশ কর্ মসং�ান ও আয় এসএমই এর ওপর স�ণূর্ িনভর্ রশীল।  

�ক� 
বা�বায়নকােল 

এই �কে�র �তয্ািশত বা�বায়নকাল িডেস�র ২০১৫ েথেক িডেস�র ২০২০ পযর্�। বাংলােদশ 
সরকার তার বয্াংক ও আিথর্ক �িত�ান িবভাগ, অথর্ ম�ণালেয়র মাধয্েম এই �ক� 
বা�বায়েন িনবর্াহী সং�া িহসােব কাজ করেব। �ধান বা�বায়নকারী সং�া হেব বাংলােদশ 
বয্াংক। তেব �কে�র এসএমই অংশিটর বা�বায়নকারী সং�া িহসােব এসএমই ফাউে�শেনর 
নাম ��াব করা হেয়েছ। �ক� বা�বায়নকারী সং�ার মাধয্েম  এিডিব তহিবল েযাগয্তাস�� 
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অংশ�হণকারী আিথর্ক �িত�ানেক(িপএফআই)�দান করা হেব। এসব �িত�ানসমূেহর মেধয্ 
রেয়েছ বািনিজয্ক বয্াংক ও বয্াংক ছাড়া অনয্ানয্ আিথর্ক �িত�ান যােদর ঋণ আদান-�দােন 
ভােলা ধারণা আেছ।দাতােগা�ীর �ক� পিরচালনার পযর্া� অিভ�তা স�� বাংলােদশ বয্াংেকর 
এসএমই ও িবেশষ কমর্সূিচ িবভাগ এসএমইিডিপ-২-এর েয অংশিট বাংলােদশ বয্াংক বা�বায়ন 
করেব তার বয্ব�াপনার দাি্যে� থাকেব। �কে�র বা�বায়নকাল  ২০১৫ এর িডেস�র েথেক 
২০২০ এর িডেস�র পযর্�।  

বয্বসার সুেযাগসমূহ 

পরামশর্ েসবা            �েযাজয্ নয়  
�য়  বাংলােদশ বয্াংক, এসএমই ফাউে�শনসহ অনয্ানয্ িপএফআই-এর �য় ও দুন�িতদমন নীিত 

এবং �ক� পিরচালনার স�াবয্ ঝঁুিক িনরপণ করেত  উপ-�ক�সমেূহর সুশাসন পযর্েব�ন ও 
পযর্ােলাচনা করা হেব।   

দািয়��া� 
এিডিব 
কমর্কতর্ া 
 

িপটার মােরা 

এিডিব’র 
দািয়��া� 
িবভাগ 

দি�ণ এিশয়া িবভাগ   

এিডিবর 
দািয়��া� 
িডিভশন 

  পাবলিক ময্ােনজেম�, িফনাি�য়াল েস�র এ� ে�ড িডিভশন, এসএআরিড 

কাযর্িনবর্াহী 
সং�া 

 বয্াংক ও আিথর্ক �িত�ান িবভাগ, অর্থ ম�ণালয় , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০, 
বাংলােদশ। 

সময়সূিচ 

ধারণা বা কনেস� অনুেমাদন ৩১ জলুাই ২০১৫  
তথয্ অনুস�ান ২ আগ� ২০১৫ েথেক ০৬ আগ� ২০১৫  
এমআরএম ১৫ েসে��র ২০১৫  
অনুেমাদন ০৩ িডেস�র ২০১৫  
সবর্েশষ পযর্ােলাচনা িমশন - 
সবর্েশষ িপিডএস হালনাগাদকরণ ২৯ জলুাই ২০১৫  
 
�ক� তথয্ পে� �ক� বা কমর্সূিচর তথয্াবলীর সারমমর্ থােক। কারণ িপিডএস একিট চলমান কাজ; এর 
�াথিমক সংকলেন িকছু িকছু তথয্ অ�ভূর্ � নাও  থাকেত পাের;  তেব তথয্ হােত এেল তা অ�ভুর্ � করা 
হয়। ��ািবত �কে�র ে�ে� তথয্ স�াবয্ ও িনেদর্শনামূলক।    
 
এিডিব এই িপিডএস-এর তথয্ স�েকর্  েকােনারকম িন�য়তা দান কেরনা; সাধারানভােব তথয্ �দান করাই 
এর উে�শয্। এিডিব মানস�ত তথয্ �দােনর েচ�া করেলও �দত্ত তথয্ ‘িঠক েযমন’ েতমনভােবই েদয়া হয়। 
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তেথয্র িবপনন-উপয�ুতা, িনভুর্ লতা, স�ণূর্তা, েকান িবেশষ উে�েশ বয্বহােরর উপযু�তা, বা তেথয্র 
��ািধকার স�েকর্  েকান িন�য়তা েদয়া হয়না।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




