
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায  

 

 

 

 

চাতীয় শল্পনীশত চাতীয় শল্পনীশত ২০২০২১২১  
 

 

 

 

 

শল্প ভন্ত্রণারয়শল্প ভন্ত্রণারয়  

ঢাওা, ফাাংরাদদঢাওা, ফাাংরাদদ  



2 

সূশঘত্র 

 

ব্দ াংদে 
 

 

অধ্যায় নাং শফলয় পৃষ্ঠা 

অধ্যায়-১ ভূশভওা  

অধ্যায়-২ শল্পায়দনয অবীষ্ট রেয, উদেশ্য  কওৌরমূ  

অধ্যায়-৩ শল্প  শল্প প্রশতষ্ঠাদনয াংজ্ঞা  কেশণশফন্যা  

অধ্যায়-৪ অপ্রাশতষ্ঠাশনও শদল্পয উন্নয়ন  

অধ্যায়-৫ শল্পায়দন স্টার্ ট আ  নাযী উদযাক্তাদদয শফওা  

অধ্যায়-৬ শদল্প অনুন্নত এরাওায় শল্প প্রশতষ্ঠায় উৎা প্রদান  

 

 

অধ্যায়-৭ যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প ওাযঔানা রাবচনও প্রশতষ্ঠাদন রুান্তয  

অধ্যায়-৮ উৎাদনীরতাদও বফশিও প্রশতদমাকী েভ স্তদয উন্নয়ন  

অধ্যায়-৯ দেয গুণকত ভান াংযেণ  কভধাম্পদ ব্যফস্থানা  

অধ্যায়-১০ আভদানী শফওল্প ে উৎাদদন শফদল প্রদণাদনা  

অধ্যায়-১১ শল্প ে উৎাদন বফশঘত্রযায়দন ায়তা  

অধ্যায়-১২ যপ্তাশনমূঔী শল্প ে উৎাদন ম্প্রাযণ  

অধ্যায়-১৩ শফদদী শফশনদয়াক প্রায  

অধ্যায়-১৪ ৪থ ট শল্প শফপ্লফ উদমাকী শল্প প্রমৄশক্তয প্রায  

অধ্যায়-১৫ শযদফফান্ধফ শল্প ব্যফস্থানা  

অধ্যায়-১৬ দেতা উন্নয়ন  

অধ্যায়-১৭ ফাস্তফায়ন, শযফীেণ  ম টাদরাঘনা  
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ব্দ াংদে 

 

 
এশটিএ (APTA) এশয়া প্যাশশপও কেড এযাশিদভন্ট 

শফএশফ (BAB) ফাাংরাদদ অযাশিশডদর্ন কফাড ট 

শফশআই (BCI) ফাাংরাদদ কঘম্বায অফ ইন্ডাশিচ 

শফশশআই (BCCI)                                ফাাংরাদদ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ 

শফশএআইআয (BCSIR)                       ফাাংরাদদ ওাউশন্পর অফ াদয়শন্টশপও অযান্ড ইন্ডাশিয়ার শযাঘ ট 

                                                               (ফাাংরাদদ শফজ্ঞান  শল্প কদফলণা শযলদ) 

কফচা (BEPZA) ফাাংরাদদ এক্সদার্ ট প্রদশাং কচান অথশযটি  

 (ফাাংরাদদ যপ্তাশন প্রশিয়াওযণ এরাওা ওর্তটে) 

কফচা (BEZA) ফাাংরাদদ ইদওাদনাশভও কচানস্ অথশযটি  

 (ফাাংরাদদ অথ টননশতও অঞ্চর ওর্তটে) 

 শফশচএভইএ (BGMEA) ফাাংরাদদ কাদভ টন্ট ম্যানুপযাওঘাযা ট অযান্ড এক্সদার্ টায এদাশদয়ন  

 (ফাাংরাদদ কাাও প্রস্তুতওাযও  যপ্তাশনওাযও শভশত) 

শফআইএভ (BIM) ফাাংরাদদ ইনশস্টটিউর্ অফ ম্যাদনচদভন্ট (ফাাংরাদদ ব্যফস্থানা ইনশস্টটিউর্) 

শফভদর্ও (BIMSTEC) দ্মা কফ অফ কফঙ্গর ইশনশদয়টিব পয ভাশি-কদটাযার কর্ওশনওযার এন্ড ইদওানশভও 

কওা অাদযন 

শফদচএভশ (BJMC)  ফাাংরাদদ জুর্ শভরস্ ওদ টাদযন (ফাাংরাদদ ার্ওর ওদ টাদযন) 

শফদওএভইএ (BKMEA) ফাাংরাদদ নীর্ য়যায ম্যানুপযাওঘাযা ট এন্ড এক্সদাযর্া ট এদাশদয়ন 

শফশআইশ (BCIC) ফাাংরাদদ কওশভওযার ইন্ডাশিচ ওদ টাদযন (ফাাংরাদদ যায়ন শল্প াংস্থা) 

শফএইশ (BSEC) ফাাংরাদদ ষ্টীর এন্ড ইশিশনয়াশযাং ওদ টাদযন (ফাাংরাদদ ইস্পাত  প্রদওৌর াংস্থা) 

শফশশচএভইএ (BPGMEA) ফাাংরাদদ প্লাশস্টও গুড ম্যানুদপওঘাযা এন্ড এক্সদার্ টা এদাশদয়ন (ফাাংরাদদ 

প্লাশস্টও দ্রব্য প্রস্তুতওাযও  যপ্তানীওাযও এদাশদয়ন) 

শফএএপআইশ (BSFIC) ফাাংরাদদ সুকায এন্ড পৄড ইন্ডাশিচ ওদ টাদযন (ফাাংরাদদ শঘশন  ঔায শল্প 

াংস্থা) 

শফএআযশ (BARC) ফাাংরাদদ এশিওারঘাযার শযাঘ ট ওাউশন্পর (ফাাংরাদদ কৃশল কদফলণা ওাউশন্পর) 

ফাশয (BARI) ফাাংরাদদ এশিওারঘাযার শযাঘ ট ইনশস্টটিউর্ (ফাাংরাদদ কৃশল কদফলণা ইনশস্টটিউর্) 

শফশও (BSCIC) ফাাংরাদদ স্মর অযান্ড ওদর্চ ইন্ডাশিচ ওদ টাদযন (ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প 

ওযদাদযন) 

শফএটিআই (BSTI) ফাাংরাদদ স্টযান্ডাড ট অযান্ড কর্শস্টাং ইনশস্টটিউন (ফাাংরাদদ ভান শনয়ন্ত্রণ  যীেণ 

ইনশস্টটিউন) 

শফটিএভএ (BTMA) ফাাংরাদদ কর্ক্সর্াইর শভর এদাশদয়ন  

বুদয়র্ (BUET) ফাাংরাদদ ইউশনবাশ টটি অফ ইশিশনয়াশযাং অযান্ড কর্ওদনারশচ (ফাাংরাদদ প্রমৄশক্ত  

প্রদওৌর শফিশফযারয়) 

শফডশিউশশআই (BWCCI) ফাাংরাদদ উইদভন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ 

শশশআই (CCCI) শঘর্াকাাং কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশি 

শশডএভ (CDM) শিন কডদবরদভন্ট কভওাশনচভ 

শইটিশ (CETP) কন্ট্রার ইফ্লুদয়ন্ট শের্দভন্ট প্্লমান্ট (দওন্দ্রীয় শল্প ফচটয শযদাধানাকায) 

শআইশ (CIP) ওভাশ টয়ারী ইম্পদর্ টন্ট াযন (ফাশণশচযও কেদত্র গুরুত্বপূণ ট ব্যশক্ত) 

শডএই (DAE) শডার্ টদভন্ট অফ এশিওারঘাযার এক্সদর্নন (কৃশল ম্প্রাযণ অশধদপ্তয)  

শড-৮ (D-8) কডদবরশাং-৮  

শডশশআই (DCCI) ঢাওা কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশি 

শডশশডটি (DPDT) শডার্ টদভন্ট অফ কদর্ন্ট, শডচাইন এন্ড কেডভাওট 

ইশএনশআইশড (ECNCID) এশক্সশওউটিব ওশভটি অফ যা ন্যানার ওাউশন্পর পয ইন্ডাশিয়ার কডদবরদভন্ট 

(চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদদয শনফ টাী ওশভটি) 

ইটিশ (ETP) ইফ্লুদয়ন্ট শের্দভন্ট প্লযান্ট (শল্প ফচটয শযদাধানাকায) 

ইশশফ (EPB) এক্সদার্ ট প্রদভান বুযদযা 

ইশদচড (EPZ) এক্সদার্ ট প্রদশাং কচান (যপ্তাশন প্রশিয়াওযণ এরাওা) 

এপশফশশআই (FBCCI) কপডাদযন অফ ফাাংরাদদ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ 

এপশডআই (FDI) পদযন শডদযট ইনদবস্টদভন্ট (প্রতযে শফদদশ শফশনদয়াক) 

এপআইশশআই (FICCI) পদযন ইনদবন্টয কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ 

শচআই (GI) শচিাশপওযার ইশন্ডদওন 
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আইশশফ (ICB) ইনদবস্টদভন্ট ওদ টাদযন অফ ফাাংরাদদ 

এভশশআই (MCCI) কভদোশরর্ন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ 

এভআই (MOI) শভশনশি অফ ইন্ডাশিচ 

এনশআইশড (NCID) ন্যানার ওাউশন্পর পয ইন্ডাশিয়ার কডদবরদভন্ট (চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদ)  

নাশফ (NASCIB) ন্যানার এযাদাশদয়ন অফ স্মর অযান্ড ওদর্চ ইন্ডাশিচ, ফাাংরাদদ 

এনশফআয (NBR) ন্যানার কফাড ট অফ কযশবশনউ (চাতীয় যাচস্ব কফাড ট) 

এনশআইশড (NCID) ন্যানার ওাউশন্পর পয ইন্ডাশিয়ার কডদবরদভন্ট (চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদ) 

এনশ (NPO) ন্যানার কপ্রাডাওটিশবটি অক টানাইদচন 

এনআযশফ (NRB) নন-কযশদডন্ট ফাাংরাদদশ (অনাফাশ ফাাংরাদদশ) 

এনএশডএ (NSDCS) ন্যানার শির কডদবরদভন্ট ওাউশন্পর কদির্াশযদয়র্ 

আযএন্ডশড (R&D) শযাঘ ট অযান্ড কডদবরদভন্ট (কদফলণা  উন্নয়ন) 

াপর্া (SAFTA) াউথ এশয়ান শি কেড এশযয়া 

এএভই (SME) স্মর অযান্ড শভশডয়াভ এন্টাযপ্রাইচ (ক্ষুদ্র  ভাছাশয শল্প প্রশতষ্ঠান) 

এএভইএপ (SMEF) এএভই পাউদন্ডন 

টিআইশ (TIC) কর্ওদনারশচ ইনশওউদফন কন্টায 

টিআইএশ (TISC) কর্ওদনারশচ এন্ড ইদনাদবন াদার্ ট কন্টায  

টিশএ-আইশ (TPS-OIC) কেড কপ্রপাদযনশয়ার শদস্টভ অফ যা অক টানাইদচন অফ দ্মা ইরাশভও ওনপাদযন্প 

টিআযআইশএ (TRIPS) কেড শযদরদর্ড আদটস্ অফ ইনদর্দরওচ্যযয়ার কপ্রাাযটি যাইর্স্ 

বযার্ (VAT) বযালু এযাদডড ট্যাক্স (মূল্য াংদমাচন ওয) 

শবআইশ (VOIP) বদয় বায ইন্টাযদনর্ প্রদর্াওর 

ডশিউইএশফ (WEAB) উইদভন অনোপ্রশনয়া ট এদাশদয়ন অফ ফাাংরাদদ 

ডশিউটি (WTO) য়ার্ল্ট কেড অক টানাইদচন 
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অধ্যায়-১ 

ভূশভওা 

 

ফাাংরাদদ আচ উন্নয়দনয শফস্ময়। অথ টনীশতয প্রশতটি ঔাদত ওাশিত অিকশত অশচটত য়ায় শফিফাী ফাাংরাদদদও 

আচ কভাস্ট ইভাশচটাং ওাশন্ট্র শদদফ স্বীকৃশত শদদে। শফদিয ফদঘদয় দ্রুতফধ টনীর অথ টনীশতয কদদয তাশরওায় ফাাংরাদদদয 

অফস্থান এও নম্বদয। ফাাংরাদদদয এ উন্নয়দনয ধাযা অব্যাত যাঔদত চাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু কঔ মুশচবুয যভাদনয স্বপ্ন 

ফাাংরাদদদও ক্ষুধা  দাশযদ্রযমুক্ত সুঔী-মৃদ্ধ যাদষ্ট্র শযণত ওযায রদেয নতুন চাতীয় শল্পনীশত ২০২১ প্রণয়দনয ওাম টিভ াদত 

কনয়া দয়দঙ। এ নীশতভারায মূর উদেশ্য  কদীয় ওাঁঘাভার  ম্পদ ব্যফায ওদয েভখন শল্পায়দনয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদও 

অথ টননশতওবাদফ মৃদ্ধ ওযা, ঔাতশবশত্তও উৎাদনীরতা বৃশদ্ধওযা এফাং উৎাশদত দেয গুণকতভাদনয উৎওল ট াধন ওযা।   

ফঙ্গফন্ধুয শল্প দ টদনয অনুওযদণ প্রধানভন্ত্রী চনদনত্রী কঔ াশনা  ূপওল্প-২০২১  ূপওল্প-২০৪১ কখালণা ওদয ফাাংরাদদদও 

মৃশদ্ধয কানাশর শদকদন্ত কৌৌঁদঙ শদদত শনযন্তয প্রয়া ঘাশরদয় মাদেন। এয পদর ফাাংরাদদ উন্নয়দনয ভাড়ও ধদয দ্রুত এশকদয় 

মাদে। চাশতাংদখয াম্প্রশতও মূল্যায়দন ফাাংরাদদ াপদল্যয দঙ্গ এরশডশ কথদও উন্নয়নীর কদদয তাশরওায় অন্তর্ভ টক্ত 

দয়দঙ।  

 

ফাাংরাদদ ফতটভাদন স্বদল্পান্নত কদ শদদফ কম ওর আন্তচটাশতও সুদমাক-সুশফধা কবাক ওযদঙ, স্বদল্পান্নত কদ দত 

উত্তযদণয য কগুশর অদনও কেদত্র ায়া মাদফ না ফা হ্রা াদফ। তন্দধ্য যদয়দঙ, 

 

* ব্যফা-ফাশণদচযয কেদত্র, শুক্ক-মুক্ত  কওার্া-মুক্ত ফাচায সুশফধা; WTO’য ফাশণচয াংশিষ্ট কভধাত্ব (TRIPS) 

চ্যশক্তয আতায় লধ শদল্প কদর্ন্ট প্রদর্ওন প্রদান কথদও অব্যাশতয সুশফধা; এফাং যপ্তাশন দে/শদল্প বতুটশও প্রদাদনয 

সুশফধা হ্রা াদফ। 

 

* চ দতটয বফদদশও ঋণ  অনুদান ায়তা হ্রা াদফ। মশদ ২০১৫ ার কথদও ফাাংরাদদ শফিব্যাাংদওয 

কেশণশফবাচদন শনম্ন-ভধ্যভ আদয়য কদদ শযণত মায য কথদও নভণীয় ঋদণয াদথ তটমৄক্ত অনভণীম ঋণ িণ 

ওদয আদঙ। 

 

* ে যফযা কঘইন সুাংত দফ এফাং উচ্চ মূল্যভান  উচ্চ মূল্য াংদমাশচত ে উৎাদদন উৎা এফাং 

ফাধ্যফাধওতা বতশয দফ। 

 

* দে চনশক্তয ব্যাও ঘাশদা বৃশদ্ধয পদর ঘতুথ ট শল্প শফপ্লফ উদমাকী েভশক্ত বতশযয সুদমাক সৃশষ্ট দফ। 

 

* গুরুত্বপূণ ট অাংীচন-উন্নমন  ফাশণচয দমাকী, কফযওাশয ঔাত, সুীর ভাচ ওরদও শনদম এওটি অশবন্ন  

অন্তর্ভ টশক্তমূরও উন্নয়ন কওৌর ফাস্তফামদনয ভাধ্যদভ কদদও এশকদয় কনমা ম্ভফ দফ। 

 

   ভধ্যদভমাদদ প্রবৃশদ্ধয প্রধান উৎ কফ শক্তারী অবযন্তযীণ ঘাশদা  এয াাাশ অবযন্তযীণ ঘাশদা বৃশদ্ধদত কবাক  

শফশনদমাক এফাং ফহুমুঔী যপ্তাশন। যওাশয শফশনদমাদকয ভাধ্যদভ উন্নত কমাকাদমাক ব্যফস্থা কদড় কতারা, শফদ্যযৎ  জ্বারাশন শনযাত্তা 

শনশিত ওযায াাাশ শল্পঔাদতয প্রবৃশদ্ধ ফাড়াদনায ভাধ্যদভ শচশডশ’য প্রবৃশদ্ধ ত্বযাশিত ওযা  ওভ টাংস্থাদনয ব্যফস্থা ওযা এ 

শল্পনীশতয অন্যতভ রেয। অনুন্নত এরাওায় শল্প স্থান, শল্প াওট কঠন  শফশবন্ন অথ টননশতও অঞ্চরমূ প্রশতষ্ঠায ওাচ 

দ্রুতকশতদত ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ এ রেয অশচটত দফ ভদভ ট প্রতযাা ওযা মাদে।  

 

অন্তর্ভ টশক্তমূরও প্রবৃশদ্ধ ত্বযাশিত ওযায রদেয েভখন  যপ্তাশনমুঔী শদল্পয উন্নমন, কৃশলয ফহুমুঔীওযণ, কফাঔাদতয 

উন্নমন, ৪থ ট শল্প শফপ্লফদও ধাযণ ওযায চন্য আইশটিশবশত্তও উদযাক্তা উন্নমন এফাং শফদদদ ওভ টাংস্থান বৃশদ্ধয শফলদম ওভ টসূশঘ 

ফাস্তফামদনয থ শনদদ টনা যদমদঙ এ নীশতভারায়। এ নীশতভারায পর ফাস্তফামদনয মূর শবশত্ত দরা কফযওাশয ঔাদতয কদী-

শফদদী শফশনদমাক ত্বযাশিত ওযা এফাং ক রদেয যওায শফশনদমাক-ফান্ধফ শযদফ বতশযদত ভূশভওা ারন ওযদফ। শল্প ঔাদতয 

অফওাঠাদভা শক্তারীওযণ, াভাশচও শনযাত্তা ব্যফস্থা কদড় কতারা এফাং কফযওাশয শফশনদয়াক  অথ টননশতও প্রবৃশদ্ধ ত্বযাশিত 

ওযায চন্য অফওাঠাদভাকত ফাধা ূরযীওযণ, শডশচর্ার ফাাংরাদদ শফশনভ টাণ, ভানফম্পদ উন্নমন, যওাশয প্রশতষ্ঠাদন সুান প্রশতষ্ঠা 

ইতযাশদ এদচন্ডাদও এ নীশতভারায় প্রাধান্য কদয়া দমদঙ। 

 

অথ টননশতও উন্নমন  ওাশিত প্রবৃশদ্ধ শনশিতওযদণ ক্ষুদ্র  ভাছাশয শল্প প্রশতষ্ঠান (এএভই) মূদয গুরুত্ব অশযীভ। 

স্বল্প প ৌঁশচ  স্বল্প উৎাদনওার শনব টয এএভই ঔাদত ওদরয অাংিদণয ভান সুদমাক বতশযয চন্য যওায শনযরবাদফ ওাচ 

ওদয মাদে। িাভীণ  প্রাশন্তও ম টাদয় ক্ষুদ্র  ভাছাশয শদল্পাদযাক্তা বতশযয চন্য শফদল ওদয নাযী উদযাক্তা  শল্প-েশভও বতশযয 

রদেয যওায অিাশধওাযমূরও ওাম টিভ ফাস্তফায়ন ওযদঙ।                                                      
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                                                         কয়                                       

                                                                                            

                                                                                                  

                      য                                              

 

 

অধ্যায়-২ 

 

শল্পায়দনয অবীষ্ট রেয, উদেশ্য  কওৌরমূ 

 

২.১ শল্পনীশতয রেয: 

 

 কর্ওই  শযদফম্মত শল্পায়দনয ভাধ্যদভ কদদয অথ টননশতও অিকশত ত্বযাশিত ওদয চনকদণয আথ টাভাশচও উন্নয়ন; 

 

 যওাদযয াভশিও ূপওল্প ২০৪১ অচটদনয রদেয চনশক্তয দেতা, উৎাদনীরতা  ওভ টাংস্থান বৃশদ্ধয ভাধ্যদভ ২০২৬ 

াদরয ভদধ্য চাতীয় আদয় শল্প ঔাদতয অফদান ৩৮ তাাংদ উন্নীতওযণ; 

 

 প্রমৄশক্তয দ্রুত শযফতটনীরতায াদথ ঔা ঔাইদয় দীখ ট শভয়াদদ শল্পায়দন প্রবৃশদ্ধ অব্যাত যাঔদত যওাশয  ব্যশক্ত ঔাদতয 

েভতা উন্নয়ন। 

 

২.২ শল্পনীশতয উদেশ্য 

1.                                                শল্প ঔাদত                                       

2.                                              

3.                                                    

4. কদশয় শদল্পয স্বাথ ট াংযেণ, উন্নয়ন  শফওাদয ভাধ্যদভ উদযাক্তা সৃশষ্ট; 

5. ক্ষুদ্র, কুটিয  ভাছাযী শল্পদও শল্পায়দনয মূর ঘাশরওা শদদফ শফওশত ওযায ায়ও শযদফ সৃশষ্ট; 

6.                                                                                          

         

7.                                                                               

8.                                                         

9. শল্পদেয উৎাদন বৃশদ্ধ, গুণকতভান উন্নয়ন এফাং স্থানীয়  আন্তচটাশতও ম টাদয় ফাচাযচাতওযদণ েভতা বৃশদ্ধ; 

10.                                                                                   

                                                           ; 

 

11.                                                                                          ; 

 

12. শল্প ঔাদত নাযী উদযাক্তাদদয অশধওতয অাংিদণয সুদমাক সৃশষ্ট; 

 

13.                                                                           ; 

 

14.                                                               

 

২.৩ ওভ টদওৌরমূ 

১. কশতীর দে শল্প  কফা ঔাত কদড় তুরদত শল্পনীশত ২০২১ এয ভয়াফদ্ধ ওভ টশযওল্পনা (শযশষ্ট-//////) ফাস্তফায়ন; 
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২. স্থানীয় ওৎাঘাভার  কমাকাদনয শবশত্তদত িাদদ এরাওাদও অিাশধওায শদদয় যপ্তানীমুঔী শল্প স্থাদনয উদমাকী 

অফওাঠাদভা উন্নয়ন; 

৩. প্রমৄশক্তয শযফতটন  ভাকত ঘতুথ ট শল্পদফয াদথ অশবদমাচদনয (Adaptation) ম্ভাফনা  ঝৌঁশওমূ 

(Challenges) শঘশিত ওদয তা কভাওাদফরায় যওাশয  কফযওাশয শল্পঔাদতয েভতা বৃশদ্ধওযণ এফাং উদ্বৃত্ত 

চনশক্তদও পনদেতায়দনয (Reskilling) ভাধ্যদভ পনফ টান; 

 

৪. আধুশনও প্রমৄশক্ত  স্থানীয়  আন্তচটাশতও ফাচায ঘাশদায াদথ াভিস্যপূণ ট শফপর াংখ্যও দে চনশক্ত উৎাদদনয 

রদেয শো, প্রশেণ  দেতা  উন্নয়দন ম্পৃক্ত ওর ভন্ত্রণারয় এফাং  যওাশয  কফযওাশয প্রশতষ্ঠাদনয াদথ ভিয়; 

 

৫. যপ্তাশন ে ফহুমুঔীওযণ এফাং উৎাশদত দেয ফাচায অনুন্ধান  ফাচাযচাতওযদণ যপ্তাশন াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠানমূদও 

শক্তারীওযণ এফাং যীোকায  ভান শনয়ন্ত্রণ াংস্থামূদয আন্তচটাশতও িণদমাগ্যতা বৃশদ্ধওযণ; 

 

৬. কদশ-শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদদয আস্থা অচটদন শল্প স্থান অনুদভাদন প্রশিয়া চীওযদণয রদেয আইন, শফশধ, 

নীশতভারা  কফা প্রদান ওাম টিভ অশধওতয মৄদকাদমাকীওযণ; 

 

৭. কদশ-শফদদী উদযাক্তাকদণয চন্য শল্প স্থান চীওযদণয রদেয শল্প াওট, শফদল অথ টননশতও অঞ্চর স্থান 

অফওাঠাদভা সুশফধায উন্নয়ন; 

 

৮. শদ্বাশেও, আঞ্চশরও এফাং ফহুাশেও শফশনদয়াক  ফাশণচযচ্যশক্ত শফলদয় াংশিষ্ট ওর ভন্ত্রণারদয়য শিয় অাংিণ; 

৯. শল্প ঔাদত নাযী উদযাক্তাদদয অশধও অাংিদণয রদেয আইন  শফশধ-শফধান চীওযণ এফাং আশথ টও সুশফধা প্রদান; 

১০. কদশয় ঐশতযদও ধাযণ ওদয স্থানীয় দেতা াংযেণ  উন্নয়দনয রদেয স্ত, কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাছাশয শদল্পয ব্যাও 

প্রাদয আশথ টও ায়তা  প্রদণাদনা প্রদান; 

১১. শল্প ঔাদতয চন্য প্রদয়াচনীয় উদযাক্তা   দে চনফর বতশযয রদেয সুশনশদ টষ্ট ওাম টিভ িণ; 

১২. প্রাকৃশতও দ্যদম টাক  ব্যাওশবশত্তও অশতভাযীয ঝৌঁশও কভাওাদফরায় যওাশয কফযওাশয শল্প প্রশতষ্ঠাদনয েভতা 

উন্নয়ন  প্রদণাদনা প্রদান; 

 

১৩.                   আভদাশন শফওল্প                                  কেদত্র শুল্ক-ওয সুশফধা 

চীওযণ  প্রদণাদনা প্রদান 

 

 

 

অধ্যায়-৩ 

শল্প  শল্প প্রশতষ্ঠাদনয াংজ্ঞা  কেশণশফন্যা 
 

৩ ব্যাও অদথ ট শল্প ফরদত শনদম্নাক্ত উৎাদন  কফামূরও ওভ টওাণ্ডদও কফাছাদফ। 

৩.১ ে উৎাদন, প্রশিয়াচাতওযণ, াংদমাচন এফাং যফতীদত উৎাশদত দেয পনঃাভিস্যওযণ  প্রশিয়াওযণ 

 াংিান্ত ওর প্রওায ম্যানুপযাওঘাশযাং ওভ টওাণ্ড।  

 
৩.২ মন্ত্রাশত শওাংফা স্থায়ী ম্পদ ফা কভধা ম্পদদয উদেঔদমাগ্য ব্যফাদযয ভাধ্যদভ কম ওর কফামূরও ওভ ট ম্পাশদত য় 

 ক ওর ওভ ট কফা শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দফ। কফা শদল্পয তাশরওা শযশষ্ট-৩ এ শন্নদফশত আদঙ।  
 

৩.৩ শল্প প্রশতষ্ঠাদনয কেদত্র শফশবন্ন কেশণশফন্যা শনদম্নাক্তবাদফ াংজ্ঞাশয়ত দফঃ  

 

বৃৎ শল্প 

 
৩.৩.১ ম্যানুপযাওঘাশযাংদয়য কেদত্র ‘বৃৎ শল্প’ (Large Industry) ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন 

 চশভ এফাং ওাযঔানা বফন ব্যতীত স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় (Replacement Cost) ৫০ কওাটি র্াওায 

 অশধও শওাংফা বতশয কাাও/েভখন শল্প প্রশতষ্ঠান ব্যতীত কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন ৩০০ চদনয অশধও েশভও শনদয়াশচত 
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 যদয়দঙ। কম ওর বতশয কাাও/েভখন শল্প প্রশতষ্ঠাদনয েশভদওয াংখ্যা ১০০০ এয অশধও কওফর ক ওর বতশয 

 কাাও শল্প বৃৎ শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দফ।   

৩.৩.২ কফা শদল্পয কেদত্র ‘বৃৎ শল্প’ ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন 

 ব্যশতদযদও স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ৩০ কওাটি র্াওায অশধও শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন ১২০ চদনয 

 অশধও েশভও শনদয়াশচত যদয়দঙ।  

 

ভাছাশয শল্প 

 
৩.৩.৩ ম্যানুপযাওঘাশযাংদয়য কেদত্র ‘ভাছাশয শল্প’ (Medium Industry) ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ 

 প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন ব্যশতদযদও স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ১৫ কওাটি র্াওায অশধও এফাং 

 অনশধও ৫০ কওাটি র্াওা শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন ১২১-৩০০ চন েশভও শনদয়াশচত যদয়দঙ। তদফ বতশয কাাও 

 প্রশতষ্ঠান/েভখন শল্প প্রশতষ্ঠাদনয কেদত্র ভাছাশয শদল্প েশভদওয াংখ্যা দফ টাচ্চ ১০০০ চন।  

  

৩.৩.৪ কফা শদল্পয কেদত্র ‘ভাছাশয শল্প’ ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন 

 ব্যতীত স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ২ কওাটি র্াওা কথদও ৩০ কওাটি র্াওা ম টন্ত শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন 

 ৫১-১২০ চন েশভও শনদয়াশচত যদয়দঙ।  

 
৩.৩.৫ কওাদনা এওটি ভানদদণ্ডয শবশত্তদত এওটি ওভ টওাণ্ড ভাছাশয শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দর অন্য ভানদদণ্ড কটি বৃৎ শদল্পয 

 অন্তর্ভ টক্ত দত াদয। কদেদত্র এ ওভ টওাণ্ডটি বৃৎ শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত ফদর শফদফশঘত দফ। তদফ বতযী কাাও 

 প্রশতষ্ঠান/েভখন শদল্পয কেদত্র এ শফধান প্রদমাচয দফ না।  

 

ক্ষুদ্র শল্প 

৩.৩.৬ ম্যানুপযাওঘাশযাংদয়য কেদত্র ‘ক্ষুদ্র শল্প’ (Small Industry) ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন 

 চশভ এফাং ওাযঔানা বফন ব্যশতদযদও স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ৭৫ রে র্াওা কথদও ১৫ কওাটি র্াওা 

 শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন ৩১-১২০ চন েশভও ওাচ ওদয।   

 
৩.৩.৭ কফা শদল্পয কেদত্র ‘ক্ষুদ্র শল্প’ ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন 

 ব্যশতদযদও স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ১০ রে র্াওা কথদও ২ কওাটি র্াওা শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন ১৬-

 ৫০ চন েশভও ওাচ ওদয।   

 

৩.৩.৮ কওান এওটি ভানদদণ্ডয শবশত্তদত এওটি ওভ টওাণ্ড ক্ষুদ্র শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দর অন্য ভানদদণ্ড কটি ভাছাশয শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত 

 দত াদয। কদেদত্র এ ওভ টওাণ্ডটি ভাছাশয শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত ফদর শফদফশঘত দফ। তদফ বতযী কাাও প্রশতষ্ঠান/েভখন 

 শদল্পয কেদত্র এ শফধান প্রদমাচয দফ না।   

 

ভাইদিা শল্প  

৩.৩.৯ ‘ভাইদিা শল্প’ (Micro Industry) ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা 

 বফন ব্যশতদযদও স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ১০ রে র্াওা কথদও ৭৫ রে র্াওা শওাংফা কমফ শল্প 

 প্রশতষ্ঠাদন ১৬-৩০ চন ফা তায কঘদয় ওভ াংখ্যও েশভও ওাচ ওদয।  

 

৩.৩.১০ কফা শদল্পয কেদত্র ‘ভাইদিা শল্প’ ফরদত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন 

 ব্যতীত স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ১০ রে র্াওায নীদঘ শওাংফা কমফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন দফ টাচ্চ ১৫ চন 

 েশভও ওাচ ওদয।  

  
৩.৩.১১ কওান এওটি ভানদদণ্ডয শবশত্তদত এওটি ওভ টওাণ্ড ভাইদিা শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দর অন্য ভানদদণ্ড কটি ক্ষুদ্র শদল্পয 

 অন্তর্ভ টক্ত দত াদয। কদেদত্র এ ওভ টওাণ্ডটি ক্ষুদ্র শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত ফদর শফদফশঘত দফ। তদফ বতযী কাাও 

 প্রশতষ্ঠান/েভখন শদল্পয কেদত্র এ শফধান প্রদমাচয দফ না।  

 

কুটিয শল্প 
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৩.৩.১২ ‘কুটিয শল্প’ (Cottage Industry) ফরদত শযফাদযয দস্যদদয প্রাধান্যর্ভক্ত কফ শল্প প্রশতষ্ঠানদও কফাছাদফ কমফ 

 প্রশতষ্ঠাদন চশভ এফাং ওাযঔানা বফন ব্যতীত স্থায়ী ম্পদদয মূল্য প্রশতস্থান ব্যয় ১০ রে র্াওায নীদঘ এফাং মা 

 াশযফাশযও দস্য অন্যান্য দস্য ভিদয় কঠিত এফাং দফ টাচ্চ চনফর ১৫ এয অশধও নয়।  

৩.৩.১৩ কওান এওটি ভানদদণ্ডয শবশত্তদত এওটি ওভ টওাণ্ড কুটিয শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত দর অন্য ভানদদণ্ড কটি ভাইদিা শদল্পয 

 অন্তর্ভ টক্ত দত াদয। কদেদত্র এ ওভ টওাণ্ডটি ভাইদিা শদল্পয অন্তর্ভ টক্ত ফদর শফদফশঘত দফ।  

 

স্ত  ওারুশল্প 

৩.৩.১৪ ‘স্ত  ওারুশল্প’ ফরদত ওারুশল্পীয বশল্পও ভনন  েদভয ব্যাও ব্যফায ফা ফাং যম্পযায় প্রাপ্ত কভধা, দেতা  

 ওরা-কওৌদরয ভাধ্যদভ অথফা সৃচনীর ব্যশক্ত প্রশেণ িণ ওদয, প্রদয়াচদন আধুশনও প্রমৄশক্ত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ এফাং 

 ভদয়য শযফতটনীরতাদও ভিয় ওদয নান্দশনও  ব্যফাশযও কম ে উৎাশদত য়।  

 

াইদর্ও শল্প 
 

৩.৩.১৫ ‘াইদর্ও শল্প’ ফরদত জ্ঞান  প ৌঁশচশনব টয উচ্চ প্রমৄশক্তশবশত্তও শযদফফান্ধফ এফাং আইটি/আইটিইএ/চীফ প্রমৄশক্ত ফা 

 কদফলণা  উন্নয়ন (R & D) শনব টয শল্পদও কফাছাদফ। 

 

সৃচনীর শল্প 

 

৩.৩.১৬ ‘সৃচনীর শল্প (Creative Industry)’ ফরদত ক ভস্ত শল্পদও কফাছায় মা বশল্পও ভনন  উদ্ভাফনী কভধা, দেতা  

 ওরা-কওৌর অথফা আধুশনও প্রমৄশক্ত ব্যফায ওদয নান্দশনও  সৃশষ্টীর ে উৎাদদন ায়তা ওদয। কমভনঃ 

 এযাডবার্ টাইশচাং, স্থাতয, আর্ ট এন্ড এযাশন্টও, শডচাইন, পযান শডচাইন, শপল্ম এন্ড শবশড, ইন্টাদযশটব করচায 

 প ্র্য়যায, শভউশচও, াযপশভ টাং আর্ ট, াফশরশাং, পর্য়ায এন্ড ওশম্পউর্ায  শভশডয়া অনুষ্ঠান ইতযাশদ।  

 এ শল্প ম্পদওট এওটি াভশিও ধাযণা বতশযয রদেয ভি কদদ সৃচনীর শদল্পয ভানশঘত্র (Mapping) প্রণয়ন ওযা 

 দফ। এ শদল্পয উন্নয়ন  প্রায বৃশদ্ধয কেদত্র যওাদযয নীশত ভথ টন  প্রাশতষ্ঠাশনও ায়তায াাাশ ব্যশক্তঔাদতয 

 অশধওতয শিয়  কনর্তত্বমূরও ভূশভওায উয শফদল গুরুত্ব কদয়া দফ।  

াংযশেত শল্প 

৩.৩.১৭ যওাশয শনদদ টদয ভাধ্যদভ কম ওর শল্প চাতীয় শনযাত্তায স্বাদথ ট াংযশেত যাঔা প্রদয়াচন এফাং কমফ শল্প 

 স্পটওাতয  াংদফদনীর শাদফ যওাশয শফশনদয়াদকয চন্য াংযশেত কফ শল্পদও াংযশেত শল্প (Reserved 

 Industry) শদদফ শঘশিত ওযা দফ। াংযশেত শল্পঔাদতয তাশরওা শযশষ্ট-৪ এ উদেঔ ওযা দয়দঙ।  

 

উচ্চ অিাশধওায শল্প 
 

৩.৩.১৮ উচ্চ অিাশধওায শল্প ফরদত ক ভস্ত শল্পদও কফাছাদফ কম ভস্ত শদল্পয দ্রুত প্রবৃশদ্ধয ভাধ্যদভ ব্যাও ওভ টাংস্থান সৃশষ্ট 

 দফ এফাং এ ঔাত কথদও উদেঔদমাগ্য যপ্তাশন আয় অচটন ওযা ম্ভফ দফ। উত্তদযাত্তয উন্নয়দনয রদেয এ কেশণয শল্পঔাত 

 যওাদযয সুদমাক-সুশফধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য াদফ। উচ্চ অিাশধওায শদল্পয তাশরওা শযশষ্ট ১ এ ফশণ টত আদঙ।  

  

অিাশধওায শল্প  
 

৩.৩.১৯ ‘অিাশধওায শল্প (Priority Sector)’ ফরদত ক ভস্ত শল্প কে দফ কম শল্পঔাতগুদরা শফওাভান এফাং 

 িভফধ টভানবাদফ কদদয াভশিও যপ্তাশনদত অফদান যাঔায ম্ভাফনা যদয়দঙ। কওান কওান শল্পঔাত/শল্প উ-ঔাত 

 অিাশধওাযপ্রাপ্ত শল্পঔাত/উ-ঔাত শদদফ শঘশিত দফ তা ভদয় ভদয় যওায ওর্তটও কখাশলত দফ। অিাশধওায 

 শদল্পয তাশরওা শযশষ্ট-২ এ ফশণ টত আদঙ।  

 

শনয়শন্ত্রত শল্প 
 

৩.৩.২০ প্রাকৃশতও/ঔশনচ ম্পদদয দফ টাচ্চ ব্যফায শনশিতওদল্প, কদদয স্বাদথ ট কফামূরও/শফদনাদনমূরও শওছু শল্প স্থাদনয 

 শফলদয় যওাদযয মথামথ শদ্ধান্ত  ব্যফস্থা িণওদল্প এফাং চাতীয় শনযাত্তা  াংস্কৃশতয প্রশত হুভশওয ওাযণ দত 

 াদয ফা অথ টনীশত েশতিস্ত দত াদয এ ধযদনয শল্প ব্যশক্তঔাদত স্থাদনয কেদত্র যওাদযয াংশিষ্ট 

 ভন্ত্রণারদয়য/ওশভদনয (দমভন-াংস্কৃশত/ধভ ট ভন্ত্রণারয়, শফটিআযশ ইতযাশদ) অনুদভাদন/অনাশত্ত িণ ওযদত দফ। 

 শনয়শন্ত্রত শদল্পয তাশরওা শযশষ্ট-৫ এ উদেঔ ওযা দয়দঙ।   
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৩.৩.২১ শনয়শন্ত্রত তাশরওার্ভক্ত কওান শল্প প্রওল্প াংশিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য/ওশভদনয অনুদভাদন/অনাশত্ত না ায়া ম টন্ত শদল্পয 

 কালও ওর্তটে শল্প স্থাদনয চন্য শনফন্ধন শদদত াযদফ না।  
 

কালও ওর্তটে (Sponsoring Authority) 

 
৩.৩.২২ কালও ওর্তটে ফরদত কওান শফদল কেশণ/ঔাদতয শদল্পয শনয়ন্ত্রণওাযী প্রাশনও ওর্তটেদও কফাছাদফ। Allocation 

 of Business অনুমায়ী াংশিষ্ট ঔাত কম ভন্ত্রণারয়/শফবাদকয ওভ টশযশধর্ভক্ত, ক ভন্ত্রণারয়/শফবাদকয আতাধীন 

 দাশয়ত্বপ্রাপ্ত অশধদপ্তয/াংস্থা/শযদপ্তয/দপ্তয াংশিষ্ট ঔাদতয কালও ওর্তটে শাদফ ওাচ ওযদফ। কওান এওটি শল্প 

 ওাযঔানা াংশিষ্ট কালও ওর্তটে ওর্তটও শনফশন্ধত দর তায দায়-দাশয়ত্ব প্রাথশভওবাদফ কালও ওর্তটদেয আতায় 

 থাওদফ।   

 

নাযী শদল্পাদযাক্তা 

 

৩.৩.২৩ মশদ কওান নাযী  ‘ব্যশক্তভাশরওানাধীন ফা কপ্রাপ্রাইর্শয প্রশতষ্ঠাদনয কেদত্র স্ব্াশধওাযী ফা কপ্রাপ্রাইর্য ন’ শওাংফা  

 ‘অাংীদাযী প্রশতষ্ঠান’ ফা চদয়ন্ট স্টও কওাম্পাশনদত শনফশন্ধত প্রাইদবর্ কওাম্পাশনয শযঘারও ফা কয়াযদার্ল্াযকদণয 

 ভদধ্য’ অন্যযন (ন্যযনতভ) ৫১% (তওযা এওান্ন বাক) অাংদয ভাশরও ন তাদর শতশন নাযী শদল্পাদযাক্তা শদদফ 

 শযকশণত দফন।   

 

শল্পনীশতয প্রাধান্য 

 

৩.৩.২৪ যফতী শল্পনীশত প্রণীত না য়া ম টন্ত চাতীয় শল্পনীশত ২০১৬ এয ওাম টওাশযতা অব্যাত থাওদফ। তদফ শল্পনীশতদত 

 অন্তর্ভ টক্ত ভয়াফদ্ধ ওভ টশযওল্পনা প্রদয়াচদন শযফতটন এফাং শযফধ টন ওযা মাদফ।   

 

৩.৩.২৫ ফাস্তফতা  ভদয়য শনশযদঔ এফাং অফস্থানকত শযফতটদনয াদথ উদয উশেশঔত শদল্পয াংজ্ঞা  কেশণশফন্যা 

 শযফতটনদমাগ্য।  

 

৩.৩.২৬ ককদচর্ শফজ্ঞশপ্তয ভাধ্যদভ এই কেশণ শফন্যাদ নতুন শল্পঔাত অন্তর্ভ টক্ত ওযা মাদফ তদফ শল্পনীশতয াংদাধন ব্যশতদযদও 

বৃৎ, ভাছাশয, ক্ষুদ্র ভাইদিা  কুটিয শদল্পয কেদত্র কওানূপ াংদাধন ওযা মাদফ না।  

 

৩.৩.২৭ অন্য কওান যওাশয ফা কফযওাশয াংস্থা শওাংফা অথ টরগ্নী প্রশতষ্ঠাদনয শনচস্ব নীশতভারায় শদল্পয কওান াংজ্ঞা ফা 

 কেশণশফন্যাদয উদেঔ থাওদর উদ্ভূত শফতদওটয কেদত্র চাতীয় শল্পনীশত ২০১৬ এ ফশণ টত াংজ্ঞা  কেশণশফন্যা প্রাধান্য 

 াদফ।  

 

৩.৩.২৮ চাতীয় গুরুত্ব ম্পন্ন অথঘ শল্পনীশতদত সুস্পষ্টবাদফ শনদদ টনা ওযা য়শন, শওাংফা শল্পনীশতয াদথ াাংখশল টও যওাদযয 

 অন্য কওান নীশত, শফশধ-শফধান, শওাংফা শল্পনীশতয কওান শফলদয় অস্পষ্টতা কদঔা শদদর চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদ কম 

 ব্যাখ্যা এফাং শনদদ টনা প্রদান ওযদফ তা প্রাধান্য াদফ এফাং শল্পনীশতয অাং শদদফ গৃীত দফ।  

 

 

 

অধ্যায়-৪ 

অপ্রাশতষ্ঠাশনও/অনানুষ্ঠাশনও শল্প ঔাদতয উন্নয়ন 

 

৪. ১   কদদয শফদল আইন দ্বাযা শফশধফদ্ধ নয় ফা ওয  যাচস্ব আদায় ঔাদত অন্তর্ভ টক্ত নয় শওাংফা যাষ্ট্র ওর্তটও শনফশন্ধত নয় এভন 

অথ টননশতও ওভ টওাণ্ড  উদযাকদও অনানুষ্ঠাশনও ঔাত (Informal sector) ফরা য়। ফাাংরাদদদয অনানুষ্ঠাশনও 

ঔাত যাষ্ট্র ওর্তটও দ্ধশতকতবাদফ সুশনয়শন্ত্রত নয়। াধাযণত ওয  শফশধফদ্ধ ফাধ্যফাধওতা এড়াদত এফাং আনুষ্ঠাশনও 

(Formal) য়ায চটির প্রশিয়ায ওাযদণ কদদয কফশযবাক এভএএভই প্রশতষ্ঠান/উদযাক্তাই এই অনানুষ্ঠাশনও 

অথ টনীশতয (Informal economy) অনুীরন ওদয। ওভ টাংস্থান সৃশষ্টয ভাধ্যদভ অনানুষ্ঠাশনও শল্প ঔাত 

ফাাংরাদদদয ভদতা উন্নয়নীর কদদয চাতীয় আদয় গুরুত্বপূণ ট ভূশভওা যাঔদঙ। শওন্তু প্রদণাদনা, ঋণ, প্রমৄশক্ত, দেতা উন্নয়ন  

শফণন ায়তায াাাশ যওায ওর্তটও প্রদত্ত অন্যান্য াভাশচও সুযো ায়ায কেদত্র অনানুষ্ঠাশনও শল্প ঔাদতয 

উদযাক্তাযা শশঙদয় যদয়দঙ। এভএএভই ঔাদতয চন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওর্তটও কখাশলত কওাশবড-১৯ শবশত্তও ঋণ প্রদণাদনা 

প্যাদওদচয ফদঘদয় ফড় ঘযাদরি শঙদরা ঠিও উদযাক্তাদদয ভদধ্য শফতযণ ওযা। এভএএভই ঔাদতয কফশযবাক উদযাক্তা 
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অনানুষ্ঠাশনও য়া এফাং তাদদয সুশনশদ টষ্ট কডর্াদফচ না থাওায ওাযদণ তাঁযা প্রদণাদনা প্যাদওদচয ঋণ/অথ ট প্রাশপ্ত কথদও 

ফশঞ্চত দয়দঙন। কওাশবড-যফতী ভদয় অথ টনীশতয দ্রুত ঘুদয দাঁড়াদনায শফদফঘনায় অনানুষ্ঠাশনও ঔাদতয সুযো এফাং এয 

প্রশত সুদৃশষ্ট আয চরুশয দয় দড়দঙ। 

৪.২   অনানুষ্ঠাশনও ঔাদতয উদযাক্তাদদয শনফন্ধন  উন্নয়দনয চন্য এওটি সুশনশদ টষ্ট  কভয়াদশবশত্তও চাতীয় ওভ টশযওল্পনা বতশয 

ওযা দফ এফাং উক্ত ঔাদতয কওন্দ্রীয় দপ্তয শদদফ শল্প ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন এএভই পাউদন্ডন াশফ টও দাশয়ত্ব ারন 

ওযদফ।  

 

৪.৩   এএভই নীশতভারা-২০১৯ এয আদরাদও এএভই পাউদন্ডন  শফশও ওর্তটও শযঘাশরত উদযাক্তা উন্নয়দনয ধাযাদও 

অব্যাত যাঔা এয াশফ টও ওাম টিভদও আয শক্তারী ওযা দফ এফাং অনানুষ্ঠাশনও ঔাদতয ওদর্চ  ভাইদিা শদল্পয 

শফওাদও ত্বযাশিত ওযা দফ। 

 

৪.৪  এএভই পাউদন্ডন  শফশও কশভনায/ওভ টারায ভাধ্যদভ অনানুষ্ঠাশনও উদযাক্তাদদয আনুষ্ঠাশনও য়ায চন্য অনুপ্রাশণত 

ওযদফ, অনানুষ্ঠাশনও শদদফ যদয় মায়ায অসুশফধা ম্পদওট দঘতন ওযদফ এফাং আনুষ্ঠাশনও উদযাক্তা য়ায চ দ্ধশত 

অফশত ওযদফ। 

 

৪.৫   চাতীয় দেতা উন্নয়ন ওর্তটে (এনএশডএ)-এয আতাধীন শযঘাশরত ইনপযভার কটয ইন্ডাশি শির ওাউশন্পর 

(আইএআইএশ) অনানুষ্ঠাশনও উদযাক্তাদদয দেতা বৃশদ্ধয রদেয শনচস্ব শযওল্পনা ফাস্তফায়ন ওযদফ।  

 

৪.৬   এশডশচ-৮ এয আদরাদও অনানুষ্ঠাশনও শল্প ঔাদত কাবন ওাচ শনশিত ওযায চন্য দমাশকতা অথ টাৎ ওভীদদয ওাদচয 

শযদফ  শনযাত্তা শনশিত ওযায উদযাক িন ওযা দফ।  

 

৪.৭   ই-ওভা টশবশত্তও উদযাক্তাদদয কফশযবাকই অনানুষ্ঠাশনও শফধায় ফাশণচয ভন্ত্রণারয় ওর্তটও প্রণীত ‘শডশচর্ার ওভা ট শযঘারনা 

শনদদ টশওা-২০২১’ উদযাক্তাদদয অফশত ওযায রদেয এএভই পাউদন্ডন, শফশও এফাং াংশিষ্ট যওাশয-কফযওাশয 

প্রশতষ্ঠান বা, কশভনায  ওভ টারা আদয়াচন ওযদফ।  

 

৪.৮   অনানুষ্ঠাশনও ঔাদতয উদযাক্তাদদয শনফন্ধদনয ভাধ্যদভ আনুষ্ঠাশনও ওযায রদেয শনম্নূপ ওাম টিভ শযঘারনা ওযা দফ: 

 

৪.৮.১   শল্প ভন্ত্রণারদয়য ায়তায় এএভই পাউদন্ডন ওর্তটও   এভএএভই ঔাদতয শফস্তাশযত তথ্য ম্বশরত ‘চাতীয় 

  এএভই ই-কডর্াদফচ’ বতশয ওযা দফ।  

 

৪.৮.২   ‘চাতীয়   এএভই ই-কডর্াদফচ’ বতশয, শযঘারনা  যেণাদফেদণয শনশভত্ত যওায এএভই পাউদন্ডদনয অনুকূদর 

প্রদয়াচনীয় অথ ট ফযাে শদদফ। 

৪.৮.৩    কচরা  উদচরা প্রাদনয দমাশকতায় কদদয প্রদতযও ইউশনয়ন শডশচর্ার কন্টায (ইউশডশ) ব্যফায ওদয এটুআই 

এয ওাশযকশয ায়তায় অনরাইন/অযাদয ভাধ্যদভ াযাদদদ ঙশড়দয়-শঙটিদয় থাওা শ    এভইদদয শনফন্ধদনয ভাধ্যদভ 

‘চাতীয়   এএভই ই-কডর্াদফচ’ শযঘারনা ওযা দফ। 

 

৪.৮.৪   ‘চাতীয়   এএভই ই-কডর্াদফচ’ এ শনফশন্ধত প্রশতষ্ঠান/উদযাক্তাদদযদও অনরাইদনয ভাধ্যদভ ভাইদিা, ক্ষুদ্র  ভাছাশয 

শল্প ওযার্াকশযদত ‘এভএএভই াটি টশপদওর্’ প্রদান ওযা দফ। ‘চাতীয়   এএভই ই-কডর্াদফচ’ এওটি রাইব 

কডর্াদফচ শফধায় ইদতাভদধ্য শনফশন্ধত প্রশতষ্ঠান/উদযাক্তা ব্যফায শযশধ বৃশদ্ধয কপ্রশেদত কডর্াদফদচয তথ্য ারনাকাদ 

ওযদত াযদফ। 

 

৪.৮.৫    যওাশয  কফযওাশয ম টাদয় শফশবন্ন প্রশতষ্ঠান ওর্তটও উদযাক্তাদদয চন্য প্রদত্ত প্রশেণ  অন্যান্য কফা প্রাশপ্তয কেদত্র 

‘এভএএভই াটি টশপদওর্’ ফাধ্যতামূরও ওযা দফ। শএভএএভই ঋণ প্রাশপ্তয কেদত্র এ াটি টশপদওর্ ফাধ্যতামূরও 

ওযায চন্য ফাাংরাদদ ব্যাাংও প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ ওযদফ। 

 

৪.৮.৬  শল্প ভন্ত্রণারদয়য সুাশযদয কপ্রশেদত চাতীয় যাচস্ব কফাড ট (এনশফআয) ‘চাতীয়   এএভই ই-কডর্াদফচ’ এ শনফশন্ধত 

প্রশতষ্ঠান/উদযাক্তাদও এওটি শনশদ টষ্ট ভয় ম টন্ত ওয ভকুপ সুশফধা প্রদান ওযদফ। 

 

৪.৯  অনানুষ্ঠাশনও এভএএভই উদযাক্তাদদয শফওাদয রদেয িাস্টাযশবশত্তও উন্নয়ন, আইশটি  অন্যান্য প্রমৄশক্তয উন্নয়ন, 

দেতা উন্নয়ন, প্রশতদমাশকতা েভতা বৃশদ্ধ, দেয ফাচাদয প্রদফদ ায়তা, ব্যাাংও  আশথ টও প্রশতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ 

চ দতট ঋণ প্রদান, শরশ অযাডদবাদওশ  কদফলণা ওাম টিভ শযঘারনা ওযা দফ। এ ঔাদতয উদযাক্তাদদয 

উন্নয়দনয চন্য শনম্নূপ         ওাম টিভ শযঘারনা ওযা    : 
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৪.৯.১   অনানুষ্ঠাশনও এভএএভই উদযাক্তাদদয অথ টায়ন বৃশদ্ধওদল্প দঘতনতা সৃশষ্টয রদেয এএভই পাউদন্ডন  

ফাাংরাদদ ব্যাাংও ওর্তটও শফশবন্ন শফবাক/দচরা দয শনয়শভতবাদফ ব্যাাংওায-উদযাক্তা দম্মরন, কশভনায, ঋণ 

ম্পশওটত ম্যাঘদভশওাং, ব্যাাংওাযদদয শপন্যাশন্পয়ার শরর্াদযশ কপ্রািাভ ইতযাশদ ওভ টসূশঘ আদয়াচন ওযা দফ। 

       ৪.৯.২   অনানুষ্ঠাশনও উদযাক্তাদদয অথ টায়দন ভস্যা শঘশিত ওদয চাভানতশফীন এফাং িাস্টাযশবশত্তও ঋণ প্রাশপ্তয কেত্র 

বতশযয দদে কনয়া দফ। এএভই পাউদন্ডন ওর্তটও প্রদত্ত চাভানতশফীন এফাং শদঙ্গর শডশচর্ সুদদয াদয 

অথ টায়ন ওাম টিভদও আদযা কশতীর ওযা দফ। 

 

      ৪.৯.৩  অনানুষ্ঠাশনও উদযাক্তাদদয েভতা অচটদনয রদেয ধাযাফাশও প্রশেণ এফাং এওইাদথ ফাচায াংদমাক  

ফাচায ম্প্রাযণ ওাম টিভ অব্যাত থাওদফ। উদযাক্তাদদয উৎাশদত দেয ন্যায্য মূল্য প্রাশপ্তদত ায়তা ওযায 

রদেয ফহুমুশঔ ফাচায সুশফধা ম্প্রাযদণ এএভই পাউদন্ডন, শফশও  াংশিষ্ট ওর্তটে প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ 

ওযদফ। 

 

       ৪.৯.৪   ই-ওভা ট, অনরাইন াদার্ ট, আউর্দাশ টাং  আইটিশবশত্তও এশপ্লদওদনয ভাধ্যদভ অনানুষ্ঠাশনও এভএএভই 

উদযাক্তাদদয ায়তা কদয়া দফ। 

 

       ৪.৯.৫   অনানুষ্ঠাশনও এভএএভই উদযাক্তাদদয উদ্ভাফনী াভথ্যট বৃশদ্ধ এফাং প্রমৄশক্ত িণ  স্তান্তদযয সুদমাক সৃশষ্টয 

রদেয মথামথ  প্রাশঙ্গও কওৌর িণ ওযা দফ। 

 

৪.৯.৬  অনানুষ্ঠাশনও উদযাক্তা কদদয ওর এভএএভই উদযাক্তাদদয প্রাশতষ্ঠাশনও  আশথ টও ায়তা প্রদাদনয 

রদেয যওাদযয ৮ভ ঞ্চফাশল টও শযওল্পনা ভদত এএভই পাউদন্ডনদও মৄক্তযাদষ্ট্রয স্মর শফচদন এডশভশনদিন 

(এশফএ) এয আদদর ূপান্তয ফা এএভই পাউদন্ডনদও ফাাংরাদদ এএভই কডদবরদভন্ট অথশযটি (শফএশডএ)-কত 

ূপান্তয ওযা দফ। 

 

 

অধ্যায় -৫ 

শল্পায়দন স্টার্ ট-আ  নাযী উদযাক্তাদদয শফওা 

 

৫.১      শনদচয কভধা ওাদচ রাশকদয় কওান ে ফা কফা উৎাদদনয চন্য উদযাক্তা ওর্তটও গৃীত নতুন উদযাকদও স্টার্ ট-আ ফরা 

দয় থাদও। ফাাংরাদদদয  অথ টনীশতয দ্রুত উন্নয়দনয স্বাদথ ট উদযাক্তাদদয ব্যফা শযওল্পনা দচ ফাস্তফায়নওদল্প 

প্রদয়াচনীয় কম কওাদনা কফা, সুশফধা, প্রদণাদনা, রাইদন্প, অনুভশত, ঙাড়ত্র ইতযাশদ শনশদ টষ্ট ভদয়য ভদধ্য প্রদাদনয 

প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ ওযা প্রদয়াচন। 

৫.২      স্টার্ ট-আ ফা নতুন উদযাক্তা সৃশষ্ট  শফওাদয রদেয শনম্নূপ ওাম টিভ শযঘারনা ওযা দফ: 

            ৫.২.১   স্টার্ ট-আ ফা নতুন উদযাক্তাদদয প্রাও-শফশনদয়াক যাভ ট, প্রওল্প প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন  উদ্বুদ্ধওযদণ ায়তা 

দাদনয চন্য প্রদয়াচনীয় প্রশেণ প্রদান ওযা দফ। 

           ৫.২.২    ব্যফা শনফন্ধন দ্ধশত এফাং ব্যফা শুরুয প্রশিয়া চ  দ্রুততয ওযায রদেয অনরাইন কযশচদিন, য়ানস্ট 

কফা নানাশফধ আশথ টও  অ-আশথ টও ায়তা প্রদাদনয কেদত্র াংশিষ্ট ওর্তটে মথামথ ব্যফস্থা িণ ওযদফ। 

         ৫.২.৩   ব্যফা শযঘারনায় প্রদয়াচনীয় শফশবন্ন প্রতযয়ন কমভন:- ব্যফা শনফন্ধন, রাইদন্প প্রশিয়া, শযদফ ঙাড়ত্র  

শিয়াদযন্প তটাশদ  ইতযাশদ অনরাইন/শডশচর্ার ব্যফস্থা ঘালু এফাং তা ওাম টওয যাঔায ভাধ্যদভ চরবয ওযা দফ। 

         ৫.২.৪   নতুন প্রচন্দও উদযাক্তা শদদফ প্রস্তুত ওযায রদেয াংশিষ্ট ওর কেদত্র শফচদন ইনশওউদফন কন্টায স্থান 

ওযা দফ। এ কেদত্র এএভই পাউদন্ডদনয শফচদন ইনশওউদফন কন্টাদযয ভাধ্যদভ এএভই উদযাক্তাদদয ফ 

ধযদনয ায়তা শনশিত ওযা দফ।                                                         

                                                                  

         ৫.২.৫   এএভই পাউদন্ডন এফাং শফশও          শনচস্ব অযাডবাইচশয াশব ট কন্টাদযয ভাধ্যদভ নতুন উদযাক্তাদদয 

যাভ ট  তথ্য কফা প্রদান ওযা দফ। যওাদযয ায়তায় কচরা/উদচরায় অযাডবাইচশয াশব ট কন্টায স্থান 
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ওদয যাভ ট  তথ্য কফা প্রদান ওযা দফ। এএভই পাউদন্ডন ওর্তটও অনরাইদন কাশ্যার শভশডয়ায ভাধ্যদভ 

নতুন উদযাক্তাদদয শনয়শভত যাভ ট কফা প্রদান ওযা দফ।  

         ৫.২.৬  শফশও ওর্তটও শনচ ওাম টারদয় স্থাশত কওন্দ্রীয় য়ান স্ট কফা কওন্দ্র এফাং কচরা ম টাদয়য অন্য ফ য়ান স্ট 

কফা কওদন্দ্রয ওভ টওাণ্ড ভিয়ওযণ ওযা দফ।  

         ৫.২.৭   নতুন উদযাক্তা সৃশষ্টয ভাধ্যদভ কফওাযত্ব ূরযীওযদণয রদেয এএভই পাউদন্ডদনয কেশনাং ইনশস্টটিউর্ ওর্তটও 

াযাদদদ শনয়শভতবাদফ প্রশেণ ওভ টসূশঘ শযঘারনা ওযা দফ।  

         ৫.২.৮   ফাাংরাদদ ব্যাাংও স্টার্ ট-আ ফা নতুন উদযাক্তাদদয চন্য ‘স্টার্ ট-আ শপন্যাশন্পাং শিভ’ ঘালু ওযদফ। এঙাড়া, 

ফাাংরাদদ ব্যাাংও স্টার্ ট-আ এএভই অথ টায়দনয চন্য কবনঘায ওযাশর্ার পান্ড কঠন ওযদত াদয।  

৫.৩   নতুন নাযী উদযাক্তা    , নাযী উদযাক্তাদদয েভতা  দেতা বৃশদ্ধয রদেয পৃথও প্রশেদণয ব্যফস্থা, শফদলাশয়ত ঋদণয 

ব্যফস্থা, নাযী উদযাক্তাদদয অথ টায়দন ব্যাাংওায উদ্বুদ্ধওযণ ওভ টসূশঘ, ঋণ ম্পশওটত উদযাক্তা-ব্যাাংওায ম্যাঘদভশওাং ওাম টিভ, 

নাযী উদযাক্তা শফলয়ও কদফলণা শযঘারনা, নাযী উদযাক্তা দম্মরন  ে কভরা আদয়াচন, চাতীয় এএভই নাযী 

উদযাক্তা পযিায এফাং উইম্যান কঘম্বায/দেডফশডমূদয প্রাশতষ্ঠাশনও দেতা বৃশদ্ধ ওযা দফ।  

 

৫.৪   উন্নয়দনয মূর করাতধাযায় নাযী উদযাক্তাদদয শনদয় আা  তাঁদদয েভতায়ন শনশিত ওযায রদেয পৃথও ওাম টিভ 

শযঘারনা ওযা দফ। নাযী উদযাক্তাদদয উন্নয়ন  শফওাদয রদেয শনম্নূপ সুশনশদ টষ্ট ওাম টিভ শযঘারনা ওযা দফ: 

      ৫.৪.১   ভাইদিা, ক্ষুদ্র  ভাছাশয শদল্প (এভএএভই) নাযী উদযাক্তাকণ কমন শনদচদদয প্রশতষ্ঠা ওযদত াদয ক রদেয 

ফাাংরাদদ ব্যাাংও আশথ টও ায়তা এফাং প্রদণাদনা প্রদাদনয শফলয় শফদফঘনা ওযদফ। 

      ৫.৪.২  নাযী উদযাক্তাদদয চন্য এএভই পাউদন্ডন এফাং শফশশও      সুশনশদ টষ্ট  রেযশবশত্তও স্বল্প  দীখ টদভয়াশদ 

প্রশেণ ওভ টসূশঘ িণ        । এএভই নাযী উদযাক্তাদদয অথ টায়ন বৃশদ্ধওদল্প দঘতনতা সৃশষ্টয রদেয ঋণ 

ম্পশওটত ম্যাঘদভশওাং এফাং ব্যাাংওাযদদয প্রশেণ ওভ টসূশঘ আদয়াচন ওযা দফ। 

     ৫.৪.৩ নাযী উদযাক্তাদদয সুযোয রদেয বৃৎ শল্প প্রশতষ্ঠানমূদয এওটি শনশদ টষ্ট শযভাণ উৎাদন ওভ টওাণ্ড 

াফওন্ট্রাওটিাং/আউর্দাশ টাংদয়য ভাধ্যদভ নাযী উদযাক্তাদদয          উৎাশত ওযা দফ। যওাশয প্রশতষ্ঠাদনয 

এওটি শনশদ টষ্ট শযভাণ ে ফা কফা নাযী উদযাক্তাদদয কথদও িয় শনশিতওযণ ওযা দফ। নাযী উদযাক্তাদদয 

             ফাচায াংদমাক  ফাচায ম্প্রাযণ এএভই পাউদন্ডন এফাং শফশও    ওাম টিভ         

          

   ৫.৪.৪   নাযী উদযাক্তাদদয চন্য চাভানতশফীন ঋণ প্রদাদনয শযভাণ  শযশধ ম্প্রাযদণয রদেয প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ 

ওযা দফ। এএভই ঔাদত কভার্ ফযাদেয ন্যযনতভ ১৫ তাাং নাযী উদযাক্তাদদয অনুকূদর যাঔা দফ। নাযী 

উদযাক্তাদদয উৎা কদয়ায চন্য ব্যাাংওগুদরায প্রঘশরত নীশতভারা ম টাদরাঘনা  চীওযণ ওযা দফ। আশথ টও  

ব্যাাংশওাং প্রশতষ্ঠানগুদরায ব্যফস্থায াদথ ভিয় ওদয ফাাংরাদদ ব্যাাংও নাযীফান্ধফ ব্যাাংশওাং কফা ব্যফস্থা কদড় তুরদফ।  

  ৫.৪.৫   অিাশধওাযপ্রাপ্ত শল্পঔাদত শল্প স্থান  শযঘারনায় নাযী শদল্পাদযাক্তাকণ মাদত ব্যাওবাদফ অাং িণ ওযদত াদয 

কচন্য প্রদণাদনামূরও ওাম টিভ িণ ওযা দফ।  

  ৫.৪.৬    নাযী উদযাক্তা  তাঁদদয ায়তাদানওাযী চাতী /আন্তচটাশতও ম টাদয়য       এদচশন্প               ভদধ্য তথ্য 

 অশবজ্ঞতায ব্যাও আদান-প্রদাদনয শফদল ব্যফস্থা কনয়া দফ।   এভই পাউদন্ডন                       

                          

  ৫.৪.৭     শল্প উৎাদন  প্রশিয়ায় নাযী শল্প উদযাক্তাদদয ব্যাওতয অাংিণ শনশিত ওযদত উন্নত  নতুন প্রমৄশক্তশবশত্তও 

ম্যানুপযাওঘাশযাং ওভ টওাদণ্ড নাযী শল্প উদযাক্তা গ্রু  াংস্থামূদও উৎাশত ওযা দফ। এদেদত্র এএভই 

পাউদন্ডন, শফশও এফাং শফর্াও ওাম টওয ভূশভওা যাঔদফ। 

  ৫.৪.৮    নাযীয ব্যফাশয়ও  অথ টননশতও েভতায়ন শফদল ওদয শল্প প্রশতষ্ঠানমূদ নাযীয অাংিদণয কেদত্র কমওর 

আইনকত ফাধা যদয়দঙ ক ওর ফাধা শঘশিতওযণপূফ টও অাযদণয উদযাক িণ ওযা দফ। 

 ৫.৪.৯ শফি ফাচাদয নাযী উদযাক্তাদদয অাংিন বৃশদ্ধ ওযায চন্য নাযী উদযাক্তা ওর্তটও যপ্তানীয উয শফদল প্রদণাদনা ঘালু 

ওযা দফ।   
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 ফতটভাদন ফাাংরাদদদ মত উদযাক্তা আদঙন, তায প্রায় ৩২ তাাং নাযী।শফিব্যাাংও গ্রুদয ইন্টাযন্যানার পাইন্যান্প 

ওযদাদযদনয (আইএপশ) তথ্য অনুমায়ী ফাাংরাদদদ এঔন ক্ষুদ্র  ভাছাশয নাযী শদল্পাদযাক্তায াংখ্যা ২৩ 

রাঔ।ভশরা  শশু শফলয়ও ভন্ত্রণারদয়য     ‘দ্যই কওাটি নাযী উদযাক্তা চাতীয় অথ টনীশতদত অফদান যাঔদঙ। ভাদচয 

দ্যঃস্থ  কফওায নাযীযা আচ উদযাক্তা শদদফ পর। 

 অথ টননশতও অঞ্চরগুদরাদত নাযীদদয চন্য শফদলবাদফ ১০ তাাং চশভ ফযাে যাঔা দয়দঙ অথ টাৎ কভার্ ৩০০০ কটয 

চশভদত কদদয নাযী উদযাক্তাদদয এওও আশধতয থাওদফ; এফাং ফাশও ২৭০০০ কটয চশভদত তাঁদদয ভান 

অাংিণ শনশিত ওযা দয়দঙ।অঞ্চরশবশত্তও সুশফধা ঙাড়া কদদ নাযী উদযাক্তা বতশযয চন্য এঔন এওর্া নীযফ 

আদন্দারন শুরু         

 নাযী উদযাক্তাযা ব্যফা ওযায চন্য খুফ দচই অল্প সুদদ এএভই পাউদন্ডন কথদও ঋণ শনদত াদযন। আশথ টও াায্য 

ঙাড়া শফশবন্ন শফলদয় কেশনাং শদদয় শফশবন্ন ধযদনয যওাশয, কফযওাশয, আধা-যওাশয াংস্থা, এনশচগুদরা শনযর 

ওাচ ওদয মাদে। ফাাংরাদদদয ভদধ্য এভন উদেঔদমাগ্য শওছু াংস্থা দরা 

 

 ১. ফাাংরাদদ ব্যাাংও 

 ২. এএভই পাইদন্ডন 

 ৩. ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ওযদাদযন (শফশও) 

 ৪. উইদভন অন্ট্রাদপ্রনায অযাদাশদয়ন অফ ফাাংরাদদ 

 ৫. ফাাংরাদদ কপডাদযন অফ উইদভন অন্ট্রাদপ্রনায 

 ৬. অযাদাশদয়ন অফ িারুর্ উইদভন অন্ট্রাদপ্রনায, ফাাংরাদদ 

 ৭. অন্ট্রাদপ্রনায কডদবরদভন্ট কন্টায 

 ৮. ফাাংরাদদ উইদভন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশি 

 ৯. ভাইডা পাইন্যাশন্পাং শরশভদর্ড 

 ১০. ঘট্টিাভ উইদভন কঘম্বায অফ ওভা ট 

 ১১. এএভই পাউদন্ডন 

 ১২. কওয়ায ফাাংরাদদ 

 ১৩. আদাওা ফাাংরাদদ 

 

 

অধ্যায় -৬ 

 

শদল্প অনুন্নত এরাওায় শল্প প্রশতষ্ঠায় উৎা প্রদান 

 

 

৬.   শল্প নকযী/শল্প াওট স্থান  অফওাঠাদভা উন্নয়ন, অনুন্নত এরাওায় স্থাশত েভ শনশফড় শদল্পয উন্নয়ন এফাং 

শযদফফান্ধফ শল্প প্রশতষ্ঠা ইতযাশদ কেদত্র যওাশয াংস্থা এফাং শশশ উদযাদক ম্পদ ফযাে কদয়ায ব্যফস্থা ওযা দফ। 

 

৬.২  শফযভান যওাশয শল্প ওাযঔানায অব্যফহৃত চশভ যওাশয ঔাচশভদত এফাং শযদফম্মতবাদফ ঘয উন্নয়ন ওদয 

ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ওযদাদযন (শফশও) এয ভাধ্যদভ াযাদদব্যাী শল্পঔাতশবশত্তও আধুশনও                

শযদফফান্ধফ ভদনার্াই/িাস্টাযশবশত্তও শল্পনকযী/শল্প াওট স্থান ওযা দফ। 

 

৬.৩  অথ টননশতও অঞ্চর আইন-২০১০, ফাাংরাদদ াইদর্ও াওট ওর্তটে আইন-২০১০ এফাং শফশও আইন অনুমায়ী শল্পায়ন, 

ওভ টাংস্থান, উৎাদন এফাং যপ্তাশন বৃশদ্ধ  ফহুমুঔীওযদণ উৎা প্রদাদনয ব্যফস্থা কনয়া দফ। 

 

৬.৪  অথ টননশতও অঞ্চর এরাওায় প্রশতশষ্ঠত শল্প ওাযঔানায ঘাশদায শবশত্তদত কুটিয,       , ক্ষুদ্র  ভাছাশয এফাং 

কফামূরও forward/backword শল্প প্রশতষ্ঠায় ায়তা প্রদান ওযা দফ। 

 

৬.৫  অথ টননশতও বফলম্য ূরয ওযদত িাভ  দয শল্পায়ন ফাড়াদত  দফ। এ কেদত্র যাচননশতও  প্রাশনও চটিরতা ূরয 

ওযদত দফ। 
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৬.৬  শফশনদয়াক উৎাশতওযদণয রদেয কদশ শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদদয ভান সুদমাক প্রদান ওযা দফ এফাং O        

                                                    

৬.৭  ফাাংরাদদ অথ টননশতও অঞ্চর ওর্তটদেয (দফচা)ভাধ্যদভ কদদয শফশবন্ন কচরায় ফাাংরাদদ অথ টননশতও অঞ্চর কঠন ওযা 

দফ। ক াদথ কফযওাশয অথ টননশতও অঞ্চর কঠদনয ভাধ্যদভ কদশ-শফদদশ উদযাক্তাদদয শফশনদয়াদকয আস্থা অচটদন ায়ও ওর 

ব্যফস্থা িণ ওযা দফ। 

 

৬.৮  শযওল্পনাশফীন মত্রতত্র শল্প স্থান শনরুৎাশত ওযা দফ। কভদট্টাশরর্ন দয স্থাশত ূরলণ প্রফণ শল্প 

অশযওশল্পতবাদফ স্থাশত অন্যান্য শল্প প্রশতষ্ঠানমূ ম টায়িদভ অথ টননশতও অঞ্চদর/শফশও শল্পনকযীদত স্থানান্তয ওযা দফ। 

স্থানান্তদয উদযাকী শল্প প্রশতষ্ঠানদও শফদল অথ টননশতও প্রদণাদনা প্রদান ওযা দফ। 

 

৬.৯  অথ টননশতও অঞ্চর, াইদর্ও াওট,              /শল্প াওট, চীফ প্রমৄশক্ত াওট, মুদ্র ম্পদ আযণ  ব্যফায 

ম্পশওটত শল্প স্থান  শযঘারনায় যওাশয-কফযওাশয অাংশদাশযত্বদও গুরুত্ব কদয়া দফ। 

 

৬.১০  অথ টননশতও অঞ্চর, াইদর্ও াওট                শল্প াওট, চীফ প্রমৄশক্ত াওট এফাং িাস্টাযশবশত্তও শল্প াওট এয 

চন্য শফদল শুল্ক  ওয সুশফধা প্রদান ওযা দফ। যওাশয শফযভান আইন ওাঠাদভায কবতয শফদল শুল্ক  ওয সুশফধা াংিান্ত 

ককদচর্ শফজ্ঞশপ্ত চাযী ওযা দফ। 

 

৬.১১  মথামথ ওর্তটদেয যাভ ট  ম্মশতিদভ অথ টননশতও অঞ্চর, াইদর্ও াওট                শল্প াওট, চীফ প্রমৄশক্ত 

াদওট স্থাশত শদল্পয চন্য ওাঁঘাভার আভদানীয কেদত্র ফদণ্ডড দয়যয াউচ সুশফধা প্রদান ওযা দফ। এঙাড়া, যপ্তাশনমুঔী শদল্প 

উৎাশদত েমূদও আন্তচটাশতও ফাচাদয প্রশতদমাশকেভ ওযায চন্য ওযা ইনদনটিড এফাং শুল্ক প্রতযা টণ  শুল্ক ভকুপ 

সুশফধা প্রদাদন শফদল ব্যফস্থা অব্যাত যাঔা দফ। 

 

৬.১২  ফাাংরাদদদ শনফশন্ধত য়া াদদে কওান শফদদশ নাকশযও ফা প্রশতষ্ঠান কদদ প্রশতশষ্ঠত যওাশয-কফযওাশয 

অথ টননশতও অঞ্চদরয/শফশও শল্পনকযী/শল্প াদওটয শল্প প্রশতষ্ঠাদনয তবাক ভাশরওানা অচটন ওযদত াযদফ এফাং কদশয় শল্প 

প্রশতষ্ঠাদনয ভত ভান সুদমাক-সুশফধা কবাক ওযদফ।   

৬.১৩  ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ওযদাদযন (শফশও) এয ভাধ্যভ কদদয শফশবন্ন অঞ্চদর কৃশলশবশত্তও, ঔায 

প্রশিয়াচাতওযণ, পর প্রশিয়াচাতওযণ  ঘাভড়া শদল্পয উন্নয়দনয চন্য আধুশনও সুশফধা ম্বশরত  শযদফফান্ধফ শল্প াওট 

কদড় কতারা দফ। 

 

৬.১৪  বৃত্তয যাচাী অঞ্চদরয াদথ কভাাংরা ায়যা এফাং ঘট্টিাভ মুদ্র ফন্দদযয শনশফড় কমাকাদমাক স্থাদনয চন্য প্রদয়াচনীয় 

অফওাঠাদভা কদড় কতারা দফ। 

 

৬.১৫  যাচাী অঞ্চদরয কযভ শদল্পয উন্নয়ন  যাচাী শদল্কয পযদনা ঐশতয শপশযদয় আনায চন্য প্রাশন্তও ভশরা  

কৃলওদও তুত ঘাদল উৎাশত ওযা এফাং শল্প স্থান ত্বযাশম্বত ওযায রদেয প্রদয়াচনীয় ফাদচর্ ফযাে বযার্  ওয 

ভকুদপয ব্যফস্থা ওযা দফ। 

 

৬.১৬ যাংপয অঞ্চদরয স্তশল্প কমভন: তযশি, কফনাযশ, টুশ শল্প ইতযাশদ ক্ষুদ্র শদল্পয শফওাদয চন্য শফদলাশয়ত 

শল্পনকযী/শল্প াওট স্থান ওযা দফ। 

 

৬.১৭  দশেন শিভাঞ্চদর সুন্দযফদনয চীফ বফশঘদত্রয েশত না ওদয  কভাাংরা ফন্দদযয নাব্যতা ঠিও কযদঔ অথ টননশতও শল্পাঞ্চর 

কদড় কতারা দফ। 

 

৬.১৮  রফণ শদল্পয শফওাদ                                                   

 

৬.১৯  শদরর্ অঞ্চদর ম টর্ন শবশত্তও শল্প কদড় কতারায শনশভত্ত উদযাক িণ ওযা দফ। 

 

৬.২০  ঘতুথ ট শল্প শফপ্লদফয ঘযাদরি কভওাদফরায় তথ্য-প্রমৄশক্ত ঔাদতয শফওাদ কর্ওদনারচী াওট/পর্য়যায শল্প াওট কদড় 

কতারা দফ। 

 

৬.২১  One District One Product নীশত অনুমায়ী ভদনার্াই/িাস্টাযশবশত্তও শল্পনকযী/শল্প াওট স্থান ওযা 

দফ। 

৬.২২  কৃশলশবশত্তও শল্প স্থান  কৃশল, শল্প  অন্যান্য কফা প্রশতষ্ঠাদনয ভদধ্য শরাংদওচ স্থান ওযা দফ। 
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৬.২৩  ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ওযদাদযন (শফশও) এয প্রশতটি কচরা ওামারদয়য য়ান স্ট াশব ট কন্টাদযয ভাধ্যদভ 

শল্প স্থান াংিান্ত শফশবন্ন াশব ট কমভন: শফদফাযও রাইদন্প, বযার্, ট্যাক্স, শযদফ রাইদন্প, ফাাংরাদদ ব্যাাংও  অন্যান্য 

ব্যাাংও/আশথ টও প্রশতষ্ঠাদনয রাইদন্প অন্যান্য কফামূ দচ  অল্পভদয় শনশিত ওযা দফ। 

 

৬.২৪  ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ওযদাদযন (শফশও) এয ভাধ্যদভ শফশও শল্পনকযী/শল্প াদওটয উদযাক্তাদদয কেড 

রাইদন্প প্রদাদনয ব্যফস্থা ওযা দফ এফাং কদদ শল্পায়ন ত্বযাশিত ওযায রদেয শফশও শল্পনকযী/শল্প াওটমূদয চন্য শফদ্যযদতয 

কস্পার শপডায রাইন স্থান ওদয শনযশফশেন্ন শফদ্যযদতয ব্যফস্থা ওযা দফ। 

 

৬.২৫  শশঙদয় ড়া কচরামূদ শল্প উন্নয়দনয চন্য কচরাশবশত্তও আরাদা ফাদচর্ ওয অফওা, স্বল্প সুদদ ব্যাাংও ঋণ  

আরাদা উন্নয়ন শযওল্পনা িণ ওযা দফ। 

 

৬.২৬  ইশদচড  শফশদওয শল্পনকযী/শল্প াওট কবৌদকাশরও অফস্থাদনয শবশত্তদত স্থান ওদয যপ্তানী বৃশদ্ধ  যপ্তানী 

ফহুমূঔীওযদণয রদেয কঔাদন অশধও াংখ্যও যপ্তাশনদমাগ্য ে  উৎাদন ওযদত দফ। 

 

৬.২৭  শল্পনকযী/শল্প াদওটয চন্য কওন্দ্রীয় ইটিশ স্থান ওযদত দফ। 

 

৬.২৮  কদীয় দে উৎাদন, শযফণ, ফাচাযচাতওযদণয চন্য িাভীন অফওাঠাদভা উন্নয়ন ওযা দফ। 

 

 

 

অধ্যায় -৭ 

 

যাষ্ট্রায়ত শল্প ওাযঔানা রাবচনও প্রশতষ্ঠাদন রুান্তয। 

 

 

৭.১ যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প ঔাতদও রাবচনও, েভ  প্রশতদমাশকতামূরও ওযায চন্য শল্প প্রশতষ্ঠানমূদয ওাম টম্পাদন দেতা 

(Performance Efficiency) বৃশদ্ধয উদযাক িণ ওযা দফ।  

 

৭.২ যওাশয-কফযওাশয অাংীদাশযত্ব প্রশতষ্ঠা এফাং অরাবচনও যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প প্রশতষ্ঠান ফা ওর-ওাযঔানা শযঘারনায় দে 

ব্যফস্থানা শনশিতওদল্প কফযওাশয ঔাতদও ম্পৃক্ত ওযায শফলদয় গুরুত্ব কদয়া দফ। প্রদয়াচদন অরাবচনও যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প 

প্রশতষ্ঠানগুদরাদত ম টায়িদভ অন্যান্য শল্প স্থাদনয সুদমাক সৃশষ্ট ওযা দফ।  

 

৭.৩ যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প প্রশতষ্ঠাদনয অব্যফহৃত চশভয দফ টাত্তভ ব্যফাদযয রদেয প্রদয়াচনদফাদধ অথ টননশতও অঞ্চর, শল্প াওট, 

িাস্টাযশবশত্তও শল্প াওট, িাস্টায/ভদনার্াই শল্পনকযীদত ূপান্তদযয ব্যফস্থা িণ ওযা দফ।  

 

৭.৪ যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প ঔাদতয প্রশতদমাশকতামূরও েভতা সৃশষ্টয উদেদশ্য প্রমৄশক্ত ফা ব্যফস্থানা উন্নয়দন চ্যশক্তশবশত্তও দমাশকতা 

িদণ কদশ ফা শফদদশ কমৌথ শফশনদয়াক উৎাশত ওযা দফ।  

 

৭.৫ শফযাষ্ট্রীয়কৃত শল্প প্রশতষ্ঠাদনয াভশিও ওাম টিভ শফদলতঃ ওাশযকশয  আশথ টও শফলয়াশদ ম টাদরাঘনা  চাতীয়  

অথ টনীশতয উয দৃশ্যভান  অদৃশ্যভান প্রবাফ শফলদয় যওায ভদয় ভদয় ভীো শযঘারনা ওযদফ এফাং যফতী ওযণীয় 

শনধ টাযণ ওযদফ। এদেদত্র শফযাষ্ট্রীয়কৃত শদল্পয কিতা ফা ভাশরওে ভীো শযঘারনায় ফ ধযদনয তথ্য শদদয় দমাশকতা 

প্রদান ওযদফ। বশফষ্যৎ ওভ টন্থা শনধ টাযদণ ভীোয় প্রাপ্ত তথ্যাশদ তথ্য বাণ্ডাদয াংযেণ ওযা দফ।  

 

৭.৬ যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প প্রশতষ্ঠান কম উদেদশ্য ব্যশক্তভাশরওানায় স্তান্তয ওযা দয়দঙ ক উদেশ্য ফাস্তফায়ন না দর ই ওর 

শফযাষ্ট্রীয়কৃত শল্প প্রশতষ্ঠাদনয শফলদয় যওায শফশধ কভাতাদফও প্রদয়াচনীয় দদে িণ ওযদফ।  

 

৭.৭   যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প অন্যান্য শল্প প্রশতষ্ঠাদনয ভূশভ াংিান্ত ভাভরা-কভাওেভা দ্রুত শনষ্পশত্তয চন্য 'ইন্ডাশিয়ার ল্যান্ড োইবুনার' 

কঠদনয উদযাক িণ ওযা দফ। 
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৭.৮  ঘতুথ ট শল্প শফপ্লফ  ফাাংরাদদদয এরডশ িাজুয়দন যফতী ঘযাদরি কভাওাশফরায় যাষ্ট্রায়াত্ত শল্প প্রশতষ্ঠাদনয চন্য  

ওভ টদওৌর প্রণয়ন ওযা দফ এফাং তা ফাস্তফায়দনয চন্য প্রদয়াচনীয় আশথ টও, ওাশযকযী  প্রমৄশক্তকত ায়তা প্রদান ওযা দফ।  

৭.৯  প্রাকৃশতও দ্যদমাক ট, ভাভাযী ইতযাশদয ওাযদণ সৃষ্ট ঘযাদরি কভাওাদফরায় শফদল ায়তা তশফর কঠন ওযা দফ।  

 

৭.১০ শফদলাশয়ত শদল্পয উন্নয়দন এওটি আইশডয়া ব্যাাংও প্রশতষ্ঠা ওযা দফ।  

 

৭.১১ যাষ্ট্রায়াত্ত পযাতন শল্প ওাযঔানাগুদরায উৎাদনীরতা বৃশদ্ধয চন্য শনয়শভত Balancing, Modernization, 

Rehabilitation and Expansion (BMRE) ওযা দফ। BMRE ওযায কেদত্র উন্নত প্রমৄশক্তয শন্নদফ ওযা 

দফ।  

 

৭.১২ যাষ্ট্রায়াত্ত শল্প ওাযঔানাগুদরায উৎাদনীরতা বৃশদ্ধ এফাং এগুদরাদও রাবচনও ওযায শনশভত্ত চনফদরয দেতা উন্নয়দন 

শফদল ওভ ট-শযওল্পনা িণ  ফাস্তফায়ন ওযা দফ। দেতা উন্নয়দনয চন্য ওভ টওতটা ওভ টঘাযীদদয শনয়শভত কদদ-শফদদদ 

প্রশেদণয ব্যফস্থা ওযা দফ।  

 

 

 

 

অধ্যায় - ৮ 

 

উৎাদনীরতাদও বফশিও প্রশতদমাকী েভ স্তদয উন্নয়ন। 
 

৮.১                                                                                     

                                                                                           

৮.২        -                                                                            

                                                                                          

                                                                                              

৮.৩      ’                                                                         

৮.৪ শফশবন্ন কটদযয উৎাদনীরতা, গুণকতভান, প্রশতদমাশকতা এফাং উদ্ভাফনী দেতা বৃশদ্ধয রদেয ন্যানার কপ্রাডাওটিশবটি 

অক টানাইদচন )এনশ,(  Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-

2030               াংশিষ্ট ভন্ত্রণারয়/শফবাক/দপ্তয এদত দমাশকতা ওযদফ। 

৮.৫                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                

৮.৬      ’                                                                                     

                           

৮.৭                                                                                      

                 ‘                           ’                  ‘                           ’    

     ’                               

৮.৮                                                                                       

৮.৯      ’                                                                              
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অধ্যায়-৯ 

দেয গুণকত ভান াংযেণ  কভধাম্পদ ব্যফস্থানা 

 
৯.১ শফএটিআই কদদয ভান প্রশতষ্ঠানমূদয দেতা  ওাশযকশয াভদথ্যটয উন্নয়দনয ভাধ্যদভ এদদয আন্তচটাশতও 

িণদমাগ্যতা শনশিত ওযা দফ।  

৯.২  আন্তচটাশতও ফাচাদয কদশয় দেয প্রদফ চীওযদণয রদেয কদদ উৎাশদত দেয ভান (Standard) শনশিত 

ওযদত আন্তচটাশতও ভাদনয াদথ াভিস্য শফধাদনয (Harmonization of Standards) প্রদয়াচনীয় দদে কনয়া 

দফ।     

৯.৩ ওাশযকশয, স্যাশনর্াশয  পাইদর্া স্যাশনর্াশয, েশভও ব্যফাদয আইন অনুযণ, ন্যায়ঙ্গত ব্যফা শযদফ সৃশষ্ট  ইতযাশদ 

শফশবন্ন শফলদয় উন্নশত াধদনয ভাধ্যদভ আন্তচটাশতও গুরুত্বপূণ ট ে ফাচাদযয স্টযান্ডাড ট ফা ভানদণ্ড  শফশবন্ন ওভপ্লাদয়দন্পয াদথ 

ঙ্গশত যাঔদত দেয গুণকত ভান উন্নয়দন প্রদয়াচনীয় দদে কনয়া দফ।  

৯.৪ কদীয় স্বাথ ট াংযেণপফ টও শল্প াংিান্ত কভধাম্পদ াংযেণ  ফাফস্থানা মৄদাদমাকী ওযায রদেয কদর্ন্ট, কডচাইন 

 কেড ভাযও (শডশশডটি ) এয ম্পুণ ট অদর্াদভন  আধুশনওায়ন এফাং ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয রদেয উমৄক্ত প্রশেদণয ফাফস্থা 

িণ ওদয এয েভতা বৃশদ্ধয উয কচায কদয়া দফ। 

৯.৫ নফ উদ্ভাফন  সৃশষ্টীর ওদভ টয উদ্ভাফদওয কভধাম্পদ অশধওায শনশিত ওযাযা উদেদশ্য কদব্যাী দঘতনামূরও 

ওভ টসূশঘ িণ ওযা দফ। 

৯.৬ কভধাম্পদ াংিান্ত আইন  শফশধমূ Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS)এয আদরাদও াভিস্যপূণ ট ওযা দফ এফাং ফাস্তফায়দন কওৌরকত ায়তা প্রদান ওযা দফ।  

৯.৭ কদর্ন্ট, কডচাইন  কেড ভাযও (শডশশডটি )এ Technology and Innovation Support 

Center (TISC) এয ওাম টিভ কচাযদায ওযা দফ এফাং কদব্যাী TISC কনর্য়াওট শফস্তৃত ওযা দফ।  

৯.৮ প্রশতটি কচরায় কভধাম্পদ শফলয়ও ায়তা কওন্দ্র প্রশতষ্ঠা ওযা দফ।  

৯.৯ ক্ষুদ্র  ভাছাযী শল্প (এএভই ) াংশিষ্ট দেয কভধাম্পদ াংযেদণ গুরুত্ব আয ওযা দফ।  

৯.১০ ঐশতযকত জ্ঞান (Traditional Knowledge) ম্পশওটত নতুন আইন প্রণয়দনয উেযক িণ ওযা দফ। 

কদফাী ঙশড়দয় থাওা ঐশতযকত জ্ঞান এয ডার্াদফচ প্রস্তুত ওযা দফ। 

৯.১১ কদব্যাী কবৌদকাশরও শনদদ টও (শচ আই) ে শঘশিত ওযণ এফাং াংযেদণয গুরুত্ব আদযা ওযা দফ। 

৯.১২ নফ উদ্ভাফন  সৃশষ্টীর ওদভ টয কেদত্র কভধাম্পদ াংযেণ এয দফ টাচ্চ ফাশণশচযও ফাফাদযয সুদমাক সৃশষ্ট ওযা দফ।  

৯.১৩ কদদ শল্প  ফাশণচয বৃশদ্ধয রদেয কভধাম্পদ শফওা ওযা দফ।   

৯.১৪ Intellectual Property Training Institute  Technology and Innovation 

Support Centre প্রশতষ্ঠা ওযা দফ;  

৯.১৫ Intellectual Property কদফলণা কচাযদাযওযণ  

৯.১৬ GI (Geographical Indications)  Traditional Knowledge কডর্াদফচ বতশয ওযা দফ।  
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অধ্যায়- ১০ 

 

আভদানী শফওল্প ে উৎাদদন শফদল প্রদণাদনা 

 

১০.১ কদদ কশতীর শল্পায়ন এফাং কর্ওই শফশনদয়াক শনশিত ওযদত উচ্চ অিাশধওায, অিাশধওাযশবশত্তও ঔাত  

উঔাতগুদরাদত মৄদকাদমাকী পৃথও শফশনদয়াক প্রদণাদনা প্রদান ওযা দফ।এদেদত্র চাতীয় যাচস্ব কফাড ট, শফশনদয়াক কফাড ট, 

ফাাংরাদদ ব্যাাংও এফাং াংশিষ্ট াংস্থাগুদরা প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ ওযদফ।  

 

১০.২ শল্পায়দন িাৎদ এফাং অথ টননশতওবাদফ অনিয এরাওায় শল্প ম্প্রাযণ/প্রশতষ্ঠা শফদল ওদয কৃশল মন্ত্রাশত 

প্রস্তুতওাযী শল্প অন্যান্য শদল্পয কেদত্র শনম্নশরশঔত শফশনদয়াক প্রদণাদনা প্রদান ওযা দফঃ 

ও.মূরধনী শফশনদয়াদকয উয শনশদ টষ্ট শযভাণ বতুটশও; 

ঔ. উৎাশদত দেযউয কথদও ওয  শুল্ক অব্যাশত; 

ক.এযাদিশডদর্ন নদদয শপ/ঘাচট এফাং ফীভা িীদভয শপ্রশভয়াদভয ঔযঘ পনবটযদণয ব্যফস্থা; 

খ. ঘরশত মূরধদনয সুদদয উয বতুটশও ইতযাশদ। 

 

১০.৩ এরাওাদবদদ শফশবন্ন শল্প ঔাত-উঔাত শফযভান আয়ওয শফশধ-শফধান অনুমায়ী ওয অফওা অফঘয় সুশফধা প্রাপ্ত দফ। 

১০.৪ অিাশধওাযপ্রাপ্ত ঔাতমূদ প্রদত্ত শফদল প্রদণাদনা (Special Incentives)  আশথ টও ায়তা কমভন-শুল্ক/ওয 

অব্যাশত (Tax Exemptions), বদ্বতওয প্রদান কথদও অব্যাশত, হ্রাকৃত াদয ওয আদযাদয শফলয়টি শফযভান 

আয়ওয অধ্যাদদ,The Customs Actএফাং মূল্য াংদমাচন ওয আইন অনুমায়ী শফদফঘনা ওযা দফ। অনুূপ 

সুদমাক-সুশফধায কেদত্র উচ্চ অিাশধওায শল্প ঔাত শফদল প্রাধান্য াদফ।  

 

১০.৫ শল্প ে উৎাদদনয চন্য প্রদয়াচনীয় ওাঁঘাভার আভদানীয কেদত্র শুল্ক ওয কমৌশক্তওীওযণ ওযা দফ। 

১০.৬ স্থানীয়বাদফ উৎাদদন ব্যফহৃত আভদানীকৃত ওাঁঘাভাদরয উয আদযাশত শুল্ক  ওয াযম্পূণ টূপদ বতযী 

(Finished) ে আভদাশনয উয আদযাশত শুল্ক  ওয ায কথদও ওভ দফ। 

১০.৭ (ও) িাভীণ ক্ষুদ্র শল্প, কৃশলশবশত্তও ওভ টওাণ্ড  কৃশল ে/ঔায প্রশিয়াচাতওযণ শল্প, ইদওা-কপ্রাডাট এফাং কডইশয 

শদল্পয চন্য মূল্য াংদমাচন ওয যওায ওর্তটও অিাশধওাযশবশত্তদত শফদফঘনা ওযা দফ। 

 (ঔ) স্থানীয় শল্প প্রশতযেদণ অশধও মূল্য াংদমাচদনয ভাধ্যদভ ওভ টাংস্থান সৃশষ্টওাযী পূণ টাঙ্গ  স্থানীয় ঊৎাদনমুঔী 

শল্পদও প্রদণাদনা প্রদান যওাদযয প্রঘশরত শফশধ-শফধাদন শনধ টাশযত দফ। 

১০.৮ উচ্চ অিাশধওায, অিাশধওায প্রাপ্ত ঔাত এফাং যপ্তাশন ফাশণদচয তুরনামূরও অশধও অাংীদাশযদত্বয চন্য নকদ প্রদণাদনা 

(ওযা ইনদনটিবস্) ব্যফস্থাদও মৄদকাদমাকী ওযা দফ।  

১০.৯ স্ত,ক্ষুদ্র  কুটিয শদল্পয চন্য শফযভান ওয অব্যাশতয সুশফধা অব্যাত থাওদফ এফাং এ সুশফধা িদণয চন্য স্ত, ক্ষুদ্র 

কুটিয শদল্প মূরধনী মন্ত্রাশতদত শফশনদয়াককৃত অদথ টয শযভাণ এফাং ফাশল টও র্ান টবাদযয ীভা যওায ওর্তটও 

শফশধভারা দ্বাযা শনধ টাশযত দফ। স্ত  ওারু শদল্পয মথামথ শফওা  উন্নয়দন আশথ টও, যাচস্ব  শফণন শফশফধ 

প্রদণাদনায কেদত্র স্ত  ওারুশল্প নীশতভারা ২০১৫ প্রদমাচয দফ।   

১০.১০ স্থানীয়বাদফ প্রস্তুতকৃত/াংদমাশচত পূণ টাঙ্গ কচনাদযর্য  শফদ্যযদতয স্থানীয় উৎাদন এফাং শফওল্প জ্বারানী ব্যফাদযয 

কেদত্র কারায প্যাদনরএয আভদাশন এফাং স্থানীয় উৎাদন  যফযা ম টাদয়সুশফধাশদ শফযভান ওয শফশধ অনুমায়ী 

প্রদাদনয প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িণ ওযা দফ।  

 

অনাফাশ ফাাংরাদদশদদয চন্য প্রদণাদনা 

 

১০.১১  অনাফাশ ফাাংরাদদশ শফশনদয়াকওাযীকণ শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদদয ভত এওই সুদমাক-সুশফধা াদফন। 

১০.১২ শফশনদয়াককৃত মূরধদনয পূণ ট প্রতযাফান এফাং রাব  শডশবদডন্ড ম্পূণ ট স্থানান্তযদমাগ্য শদদফ শফদফশঘত দফ এফাং 

সুশফধাঅব্যাত থাওদফ। অনাফাশ ফাাংরাদদশ শফশনদয়াকওাযী মশদ তায প্রতযাফানদমাগ্য শডশবদডণ্ড ফা অশচটত রাব 

পনযায় শফশনদয়াক ওদযন তাদর তা নতুন শফশনদয়াক শদদফ কে ওযায শফধান অব্যাত থাওদফ।  
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১০.১৩ প্রাথশভও াধাযণ কয়াদযয কেদত্র অনাফাশ ফাাংরাদদশদদয চন্য কওার্া সুশফধা শফযভান শশওউশযটিচ আইন অনুমায়ী 

ওাম টওয থাওদফ।   

১০.১৪ ফাাংরাদদদ (ও) শল্প ঔাদত শফশনদয়াকওাযী (ঔ) বফদদশও মুদ্রা কপ্রযণওাযী এফাং (ক) এ কদ কথদও কম ফ অনাফাশ 

শফদদদফাাংরাদদশ ে আভদাশন ওদযন ক ফ অনাফাশ ফাাংরাদদশদও CIP দভম টাদা প্রদাদনয কেদত্র 

প্রঘশরতব্যফস্থায ধাযা অব্যাত যাঔা দফ। 

১০.১৫ অনাফাশ ফাাংরাদদশদদয কদদ শল্প প্রশতষ্ঠানমূদ শফশনদয়াদক উৎাশত ওযায রদেয শল্প ভন্ত্রণারদয়য উদযাদক 

আইশশফ ব্যফস্থানায়  ‘প্রফাী ফাাংরাদদশ শল্প শফশনদয়াক শভউচ্যযয়ার পান্ড’ কঠন ওযা দফ।   

অন্যান্য প্রদণাদনা 

 

১০.১৬ যয়যারটি, ওাশযকযী জ্ঞান ইতযাশদয চন্য কমদওাদনা শফদদশ দমাকী, পাভ ট, কওাম্পাশন  শফদলজ্ঞ ওর্তটও গৃীত শপ-এয 

কেদত্র াংশিষ্ট কদদয াদথ বদ্বত ওয শযায চ্যশক্তয আদরাদও বদ্বত ওয অব্যাশতয ব্যফস্থা কনয়া দফ। 

১০.১৭ কম ওর কদদয াদথ বদ্বত ওয শযাদযয চ্যশক্ত কনই ক ওর কদদয কেদত্র যওায মথামথ ফদর শফদফঘনা ওযদর 

বদ্বত ওয দত অব্যাশত প্রদাদনয ব্যফস্থা িণ ওযদত াদয। 

১০.১৮ শল্পঔাদতয চন্য শনযফশেন্ন শফদ্যযৎ যফযা, প্রদয়াচনীয় গ্যা এফাং ম টাপ্ত জ্বারানী যফযা শনশিত ওযদত দফ টাচ্চ 

প্রদঘষ্টা িণ ওযা দফ।  

১০.১৯ বুচ শল্পায়ন তথা শযদফফান্ধফ শল্প প্রশতষ্ঠায় নফায়নদমাগ্য জ্বারানী (Renewable Energy) ব্যফাযওাযী 

শল্প প্রশতষ্ঠান ফা শল্প ওাযঔানাদও শফযভান নীশতভারায আতায় শফদল সুশফধা কদয়া দফ।  

১০.২০ আন্তচটাশতও ভানম্পন্ন এফাং ব্যয় ােয়ী আভদাশন শফওল্প ে উৎাদদন েভ শদল্পয কেদত্র শফদল প্রদণাদনা কদয়া 

দফ।  

১০.২১ শফশনদয়াদকয শযভাণ, ওভ টাংস্থান সৃশষ্টয ম্ভাফনা, শযদফফান্ধফ উদ্ভাফনী প্রমৄশক্ত ব্যফায, প্রমৄশক্ত স্তান্তয এফাং কদদয 

অথ টনীশতয েভতা বৃশদ্ধয ম্ভাফনা ইতযাশদ শফলয় শফদফঘনা ওদয কওই-টু-কওই শবশত্তদত বৃৎ আওাদযয শল্প 

উদযাকদও ইশদচড এরাওায শল্পমূদও কম ধযদনয সুশফধা  প্রদণাদনা কদয়া য় তায ভতুল্য প্রদণাদনা  সুদমাক-

সুশফধা কদয়া দফ। 

 

১০.২২ শল্প অফওাঠাদভা এফাং ম্যানুপযাওঘাশযাং শল্প উন্নয়দন শফদল ওদয শফদ্যযৎ, জ্বারাশন, গ্যা, চাাচ শনভ টাণ, ষুধ, 

আইশটি, শযফন, কার্ ট, কর্শরওশভউশনদওন, মুদ্র ম্পদ আযণ  ব্যফায ইতযাশদ ঔাদত বৃৎ আওাদযয শফশনদয়াক 

উৎাশত ওযা দফ। 

১০.২৩ ঝৌঁশওপূণ ট শওন্তু ম্ভাফনাভয় প্রওদল্প অথ টায়দনয চন্য কবঞ্চায ওযাশর্ার অথ টায়ন এফাং শফদলাশয়ত কফা প্রদানউৎাশত 

ওযা দফ।  

১০.২৪ শল্পঔাদত শফওল্প অথ টায়দনয চন্য মূরধন ফাচাযদও শক্তারী ওযায দদে িণ ওযা দফ।  

১০.২৫ কদশয় শদল্পয উন্নয়ন ত্বযাশিতওযদণ শল্প কেদত্র অনন্য অফদাদনয চন্য প্রশত ফঙয ‘যাষ্ট্রশতয শল্প উন্নয়ন পযিায’ 

প্রদান ওযা দফ।  

 

যওাশয  কফযওাশয শফশনদয়াদকয প্রশত ভ আঘযণ   

 

১০.২৬ কদশ  শফদদশ শফশনদয়াকওাযী ওর্তটও প্রশতশষ্ঠত এফাং যাষ্ট্রীয়  ব্যশক্ত ঔাদত প্রশতশষ্ঠত এওই ধযদনয শদল্পয চন্য শুল্ক  

ওদযয কেদত্র কওান বফলম্য থাওদফ না।   

 

 

 

অধ্যায় -১১ 

 

শল্প ে উৎাদন বফশঘত্রায়দন ায়তা 

 

১১.১  বফশঘত্রপূণ ট ে উৎাদন এফাং দেয ভান উন্নয়দন সুশনশদ টষ্ট ল্যাফদযর্শয, কদফলণা, উদ্ভাফনী এফাং শডচাইন কন্টায বতশয 

ওযা দফ।  
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১১.২  এশডশচ ২০৩০ এয রেযভাত্রা ফাস্তফায়দন বফশঘত্রপূণ ট শল্প প্রশতষ্ঠান কদড় তুরদত দমাশকতা ওযা দফ। 

 

১১.৩ ওভপ্লাদয়ন্প াংিান্ত ভানদন্ড 

 

 বফশঘত্রপূণ ট ে উৎাদদন শল্প ঔাদত ওভপ্লাদয়ন্প শযশস্থশত অন্যতভ শনয়াভও শদদফ শফদফঘনা ওযা দফ। শযদফদয 

উয েশতওয প্রবাফ না কপদর কওাদনা ঔাত মাদত কফদড় উঠদত াদয তা শনশিত ওদয ওভপ্লাদয়ন্প। শল্প ঔাদতয চন্য 

ওভপ্লাদয়ন্প াংিান্ত ওদয়ওটি স্তদে সুাশয ওযা দরাঃ 

 

 ও) শভশতগুদরায াদথ যাভ ট ওদয াভাশচও, শযদফকত, যাায়শনও শনযাত্তা, কাকত  স্বাস্থয াংিান্ত শফলদয় 

চাতীয় ম টাদয় ওভপ্লাদয়ন্প শনদদ টশওা এফাং নদত্র প্রদান শফলয়ও ওভ টসূশঘ িণ ওযা দফ। আন্তচটাশতও ওভপ্লাদয়ন্প 

ভানদন্ড  ঘাশদাদও শবশত্ত ধদয এগুদরা বতশয ওযা দফ। 

 ঔ) যওাদযয অধীদন এওটি াদর্ইদনশফশরটি  ওভপ্লাদয়ন্প কর প্রশতষ্ঠা ওযা দফ। ওভ টস্থদর শনযাত্তা াংিান্ত 

াভাশচও ওভপ্লাদয়ন্প ভানদন্ডগুদরা এফাং চাতীয়  আন্তচটাশতও েভ আইন ঔাতটি কভদন ঘরদঙ শওনা তা ম টদফেণ  

শনশিত ওযদফ এই কর।   

 

১১.৪ উৎাদন প্রশিয়ায় ভান  উৎাদনীরতা 

 

শল্প ঔাত  শো প্রশতষ্ঠাদনয ভদধ্য শফযভান ব্যফধান ূরয ওযা: ওাশযকশয ব্যফাশযও জ্ঞাদনয কেদত্র শল্প ঔাত  শো 

প্রশতষ্ঠাদনয ভদধ্য শফযভান ূরযদত্বয অফান খর্াদত শনয়শভত কমাকাদমাক  ভশিত প্রশেণ ওাম টিভ িণ ওযা দফ। 

াযস্পশযও দমাশকতায সুশনশদ টষ্ট কেত্র শনদয় আদরাঘনা ওযদত শল্প ঔাত  শো প্রশতষ্ঠানদও শনয়শভত আদরাঘনায় 

ফদত দফ। দেয বফশঘত্রায়দন উচ্চতয ওাশযকশয দেতা সৃশষ্টয ভাধ্যদভ ঔাতমূদ ওাশযকশয েভতা বৃশদ্ধয ব্যাও 

দদে িণ ওযা দফ। 

 

১১.৫ ক্ষুদ্র  ভাছাশয শল্প দেয বফশঘত্রায়ন 

 

শল্প ঔাদতয দ্রুত প্রবৃশদ্ধ এফাং কদীয় ঘাশদা পূযণ  যপ্তাশন রেযভাত্রা অচটদন ক্ষুদ্র  ভাছাশয শল্প গুরুত্বপূণ ট ভূশভওা 

যাঔদত াদয। ে উৎাদনওাযী কঙার্ কঙার্ ওাযঔানা আনুষ্ঠাশনও প্রস্তুতওাযও ঔাত শদদফ স্বীকৃশত াদফ এফ 

ওাযঔানায ম্ভাফনায শফওা খর্াদত এফাং অথ টনীশতদত এদদয ওাশিত ভাত্রায অফদান কদত প্রদণাদনামূরও দদে 

িণ ওযা দফ।  

 

১১.৬ ে বফশঘত্রায়দন িাস্টায শল্প  

  

এওটি ফড় াংখ্যও ক্ষুদ্র  কঙার্ উদযাক যদয়দঙ মা যাশয অবযন্তযীণ ফাচাদযয চন্য ওাচ ওদয অথফা ঠিওাদায 

শদদফ শফদল ওদয ব্যস্ত কভৌসুদভ ফড় ওাযঔানাগুদরায চন্য ওাচ ওদয। ভান, নওা দেয ধযন, উৎাদনীরতা এফাং 

দফ টাশয এফ গুদেয উৎাদন উন্নত ওযা দফ।  

 

১১.৭ ওভন পযাশশরটি কন্টায স্থান 

 

বফশঘত্র যওদভয ে উৎাদদনয চন্য ওভন পযাশশরটি কন্টাদযয (শএপশ) াাাশ প্রশিয়া  উৎাদনীরতায 

উৎওল ট াধদন ওাশযকশয ায়তা প্রদান ওযা দফ।  

 

১১.৮ বফশঘত্রপূণ ট ে উৎাদদন কদফলণা  

 

নতুন ে উৎাদনচশনত কদফলণা  উন্নয়দনয চন্য এফাং প্রশিয়া  উৎাদনীরতায উৎওল ট াধদন ওাশযকশয ায়তা 

প্রদান ওযা দফ।           

 

১১.৯ যাশয ফাচাযচাতওযণ 

ফড় ব্র্যান্ড  াইওাযদদয াদথ ম্পওট বতশযয শফলয়টি শফদফঘনায় কযদঔ বফশঘত্রপূণ ট দেয চন্য ফাাংরাদদদও এওটি 

ফাচায শদদফ তুদর ধযা দফ। এচন্য আন্তচটাশতও কভরা  ফাশণচয প্রশতশনশধদদর অাংিণ ওযায ভধ্য শদদয় ফাচায 

প্রদফ সুশফধা উন্নত ওযদত দদে কনয়া দফ। যাশয ফাচাযচাতওযকণয ভয় আন্তচটাশতও ফাচাদযয ঘাশদা 
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কভাতাদফও শনধ টাশযত শযদফকত, াভাশচও  শনযাত্তা াংিান্ত ওভপ্যাদয়দন্পয ভানদন্ডমূদয অিকশত শফওাদ 

প্রদয়াচনীয় ওাম টওয দদে কনয়া দফ। 

১১.১০ ফদন্ডড অয়যাযাউচ সুশফধা  শুল্ক কপযত প্রশিয়া উন্নত ওযা  

বফশঘত্রপূণ ট দেয যপ্তাশন সুশফধা বৃশদ্ধওদল্প ফাাংরাদদদয ফদন্ডড অয়যাযাউচ ওাঠাদভায অধীদন রাইদন্পধাযী ে 

প্রস্তুতওাযও প্রশতষ্ঠানগুদরা যপ্তশনমুঔী উৎাদদনয চন্য প্রদয়াচনীয় উৎাদন উওযণ শফনা শুদল্ক আভদাশন ওযদত 

াযদফ। এ ফদন্ডড অয়যাযাউচ ব্যফস্থানা চন্য এওটি স্বয়াংশিয় দ্ধশত বতশযয ভাধ্যদভ ফদন্ডড অয়যাযাউচ ওাঠাদভা 

উন্নত ওযা দফ।  

১১.১১ কদশ  শফদদশ শফশনদয়াক আওল টণ 

শফশনদয়াদকয কেত্র শদদফ ফাাংরাদদদও কফদঙ শনদত শফযভান প্রতযে বফদদশও শফশনদয়াক ফা কমৌথ উদযাদকয 

কওাম্পাশনগুদরাদও শফদল ায়তা ওাম টিদভয ব্যফস্থা ওযা দফ।  

ে ফহুমুঔীওযণদও উৎাশত ওযায রদেয ম্ভাব্য স্থানীয় শফশনদয়কওাযীদদয ওাদঙ কৌঙদত শফশনদয়াক াংিান্ত বা-

কশভনায  প্রদ টনী আদয়াচন ওযা দফ।  

শফদদশ ফড় ব্যফায়ী ফাাংরাদদদ তাদদয ওাযঔানা স্থানান্তয ওযদত আিী দর উৎাব্যিও প্রদান ওযা দফ। 

১১.১২ ওয  নীশতভারা াংিান্ত ে বফশঘত্রায়ন সুশফধা প্রদান 

  

ওয, শুল্ক  মূও, ব্যফা ফান্ধফ আইন  শফশধভারা অনুমায়ী উৎাদন কথদও শুরু ওদয ন্য কিতায ওাদঙ কৌঙাদনায 

প্রশিয়া দ্রুত ম্পন্ন ওযদত এফাং যপ্তাশন ওাম টিভ চতয ওযদত শযওল্পনা িণ ওযা দফ।  

  

১১.১৩ ব্র্যান্ড  খুঘযা শফদিতাদদয াদথ াযস্পশযও দমাশকতামূরও ম্পওট  

 

বফশিও যপ্তাশন ফাচাদয কমদওাদনা কদদয চন্য যপ্তাশন প্রবৃশদ্ধ ম্প্রাযদণ ব্র্যান্ড  খুঘযা শফদিতাযা ঘাশরওাশক্ত শদদফ 

ভূশভওা ারন ওদয। ব্র্যান্ড  খুঘযা শফদিতাদদয াদথ ম্পওট স্থান ওদয ফাাংরাদদদয শফশবন্ন শল্প উদেঔদমাগ্য প্রবৃশদ্ধ 

অচটন ওদযদঙ। ে উৎাদন বফশঘদত্র অনুরু দদে  ব্যফায়ী উদযাক িণ ওযা দফ।  

১১.১৪ য়ান স্ট াশব ট প্রশতষ্ঠা 

 

শফডা, কফচা, এনশফআয, আযদচএশ, ইশশফ এফাং এফাং শশআইইয ভদতা াংস্থা  শফবাকগুদরাদত য়ান স্ট াশব ট 

প্রদাদনয ব্যফস্থা থাওা উশঘত এফাং কফা প্রদান ম্পূণ টবাদফ স্বমাংশিয় দ্ধশতদত  শনশদ টষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য মাফতীয় 

কফা প্রদাদনয ব্যফস্থা থাওদফ।  

 

 

 

 

    -    

                              

 

  .  ে       ফহুমুঔীওযণ            এওটি অন্যতভ ঘযাদরি। আভাদদয যপ্তাশন আয় মূরত কও  ভূত দয় আদঙ বতশয 

কাাদও কমঔান কথদও কভার্ যপ্তাশন আদয়য ৮৪ তাাং অশচটত য়। শওন্তু আভাদদয অথ টণীশত, ওভ টাংস্থান  আদয়য চন্য    খুফই 

ঝৌঁশওপূণ ট। ফহুমুঔী ে যপ্তাশন তাশরওায় মৄক্ত ওযায ভাধ্যদভ এই চাতীয় ঝৌঁশও এড়াদনা ম্ভফ। শওছু গুরুত্বপূণ ট প্রঘশরত ে কমভনঃ 

াদ্যওা  ঘাভড়াচাত াভিী, ারওা প্রদওৌর ে (াইদওর  ইদরক্ট্রশনও ে) লধ , শযাশভও, ার্চাত ে, মুদ্রকাভী 

চাাচ এফাং অন্যান্য ফহুশফধ েভখন ে উৎাদদনয ম্ভাফনা যদয়দঙ।  

  .  ম্যানুদপওঘাশযাং ঔাদতয প্রবৃশদ্ধ অচটদনয অন্যতভ কওৌর র ে ফহুমুঔীওযণ। যপ্তাশন ে ফহুমুঔীওযদণ আি বৃশদ্ধয 

চন্য ফাশণচয নীশতয শতনটি শফলদয়য য গুরুত্ব প্রদান ওযদফ: 
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 . যপ্তাশন প্রশতদমাকী েভতা অচটদনয ফাঁধাগুশর (শুল্ক, ফাশণচয অফওাঠাদভা, শক্ত  কর্শরদমাকাদমাক, শনয়ন্ত্রণ, আশথ টও 

অফস্থা, ইতযাশদ) শঘশিত ওযা। 

 . প্রঘশরত ফাশণচয ব্যফস্থায় শফযাচভান যপ্তাশন শফদযাধী োত হ্রাদয কওৌর িণ। 

৩. যপ্তাশন ফহুমূঔীওযণ শফদযাধী োত হ্রাদয কওৌর িণ। 

  .৩  যপ্তাশনমুঔী প্রবৃশদ্ধয চন্য এওটি প্রদণাদনা ওাঠাদভা বতশয ওযা     মায       ে       ফহুমুঔী ওযণ ম্ভফ   । 

যপ্তাশন  কদীয় ফাচাদয শফশিয কেদত্র দাদভয তুরনামূরও ব্যফধাদনয বফলদম্য                        ।  

  .৪  যপ্তাশনওাযওদদয                   আভদাশন শুল্ক                         যপ্তাশনদমাগ্য ে উৎাদদনয কঘদয় 

আভদাশন প্রশতস্থানওাযী ে উৎাদদন প ৌঁশচয স্থানান্তয উৎাশত য়। এঙাড়া  অফাশণচযদমাগ্য দেয কদচ উৎাদন বৃশদ্ধ 

        মায পদর যপ্তাশনদমাগ্য ে উৎাদদনয ফদদর এই ঔাদত আয প ৌঁশচ স্থানান্তয দত াদয।  

  .৫  উচ্চ শুল্ক ব্যফস্থায ভদধ্য কথদও বতশয কাাও ঔাত এই যপ্তাশন শফদযাধী ভস্যা কথদও ূরদয থাওদত কদযদঙ। যওায 

তবাক যপ্তাশনমুঔী বতশয কালাও ঔাদতয চন্য উন্ুক্ত ফাশণদচযয প্রদয়াচনীয় ওর সুশফধা                       প্রদান 

          শফি ফাচাদয শফদল প্রদফাশধওায সুশফধা  শফদল শুল্কাধীন োকায  ব্যাও-টু-ব্যাও এরশ সুশফধা বতশয 

কাাও ঔাদতয ফাইদযয       য     ে াভদন এশকদয় কমদত     ।   

  .৬  স্বল্পদন্নাত কদ কথদও উত্তযদণয য শল্পায়দন পর               শনদদ টনা         ওযা         

( ) াংযেণ নীশত নতুন কওৌর: দীখ ট ভয় ব্যাী উচ্চ াংযেদণয পদর অদেতায সৃশষ্ট য় এফাং এয প্রশতদমাশকতায 

েভতায শবশত্ত নষ্ট ওদয কদয়। াংযেণ নীশত পনশফ টদফঘনা ওযা প্রদয়াচন। াংযেদণয ভাত্রা ওভাদনা দযওায এফাং 

আভদাশন প্রশতস্থানওাযী দেয কেদত্র শনশদ টষ্ট ভয় ম টন্ত াংযেণ প্রদাদনয কওৌর বতশয ওযা উশঘত।  

( ) শুল্ক কমৌশক্তওীওযণ: ফাাংরাদদদয নশভনার  ওাম টওয াংযেণ শুল্ক ভাত্রা শফদি দফ টাচ্চ। এঙাড়া শুল্ক বৃশদ্ধ এফাং 

আউর্পর্  ইনপদর্য নশভনার শুল্ক াদযয ব্যফধান অদনও কফশ। কমদতু প্রঘশরত উচ্চ শুল্কায ব্যফস্থা যপ্তাশন 

প্রশতদমাশকতা েভতায শবশত্ত নষ্ট ওদয কদয় কদতু কদদ উৎাশদত কবাগ্যদেয য এনশআয কমৌশক্তও ওযায 

ওাম টিভ কচাযাদরাবাদফ শুরু ওযা দযওায। এনশফআয এয উশঘত আভদাশন প্রশতস্থানওাযী কবাকদেয য ব্যাও 

াদয এনশআয ওভাদনায ভাধ্যদভ।  

(৩) ওর যপ্তাশন দেয কেদত্র আন্তচটাশতও দাদভ (ওযমুক্ত) যিাভাশদ িয় ওযায সুশফধা শনশিতওযণ: ফাাংরাদদ 

বতশয কাাও শদল্পয শফস্ময়ওয াপদল্যয পযনাবৃশত্ত অন্য দেয কেদত্র খদর্শন। এয শঙদন অন্যতভ প্রধান অন্তযায় 

বতশয কাাও ঔাত ফশর্ভ টত দেয কেদত্র যপ্তাশন-শফদযাধী োদতয উশস্থশত। েভখন অন্যান্য ে উৎাদদন কাাও 

ঔাদতয াপদল্যয পনযাবৃশত্ত ওযদত দর কম ফ প্রশতষ্ঠান তাদদয কভার্ উৎাদদনয আাংশও যপ্তাশন ওদয তাদদযদও 

আভদাশনকৃত যিাদভয য ওযমুক্ত সুশফধা প্রদান ওযদত দফ। যপ্তাশনদমাগ্য ওর ে উৎাদদনয য ওযমুক্ত 

যিাভাশদ িদয়য সুদমাক প্রদাদনয এই নীশত কওান শফদল ায়তা নয় ফযাং যপ্তাশনদমাগ্য ওর ে উৎাদদনয চন্যই 

এটি আফশ্যও, মাদত আন্তচটাশতও দাদভ যিাভাশদ িয়ওাযী বফশিও প্রশতদমাকীদদয াদথ ভতা সৃশষ্ট য়। যপ্তাশন 

াপদল্যয চন্য যপ্তাশন শফদযাধী োতীন নীশত ায়তা প্রদয়াচন।  

(৪) ভধ্যফতী ে ঔাত উন্নশত াধন: ফাাংরাদদদয যপ্তাশনয ৯৮ তাাং চূড়ান্ত কবাকে কমঔাদন ভধ্যফতী দেয 

শযভাণ খুফই ওভ ফা কনই ফরদরই ঘদর। কমদতু কফশযবাক কবাগ্যে উচ্চ াংযেণ প্রদান  ওযা য় কদতু ফাশণদচযয 

কেদত্র কদীয় নীশতদত ভধ্যফতী ে শফদযাধী োত আদঙ। কমদতু ভধ্যফতী দে ফাশণচয বফশিও ফাশণদচযয গুরুত্বপূণ ট 

উাদান তাই এয শযফতটন প্রদয়াচন। শফদিয কম কওান চায়কায় শন্নদফশত ওযা মায় এভন ভধ্যফতী ে উৎাদন  

যপ্তাশনয রদেয শফশবন্ন কদদয উৎাদওদদয বতশয কনর্য়াওট সৃষ্ট সুদমাক ফাাংরাদদদয ওাদচ রাকাদনা উশঘত।  

(৫) দীখ ট কভয়াদী  স্বল্প কভয়াদী অথ টায়দনয সুদমাক: কদদয কঙার্-ফড় ওর যপ্তাশনওাযওদদয চন্য দীখ টদভয়াদী  

স্বল্পদভয়াদী অথ টায়ন শনশিত ওযদত দফ ওাযণ অদনও কঙার্ যপ্তাশনওাযওযা শফশবন্ন প্রশতফন্ধওতায চন্য তাদদয যপ্তাশন 

ওাম টিভ ফশধ টত ওযদত াদয না।  
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(৬) যাশয বফদদশও শফশনদয়াক (এপশডআই): এপশডআই প্রমৄশক্ত স্তান্তয, শফদদী ফাচায বতশয এফাং কদদ ঘাকুশযয 

সুদমাক সৃশষ্ট ওযদত াদয। স্বনাভধন্য আন্তচটাশতও শফশনদয়াকওাযীদদয াদথ অাংীদাশযত্ব আভাদদয যপ্তাশন ফহুমূঔীওযদণয 

কেদত্র উদেঔদমাখয াপল্য ফদয় আনদত াদয। আকাভী দদওয ঘযাদরি কভাওাদফরায় এপশডআই প্রমৄক্ত ব্যফধান 

কখাঘাদত াায্য ওযদত াদয এফাং ফাাংরাদদয উৎাদন ঔাতদও বফশিও উৎাদন ঔাদত ফ টাধূশনও অিকশতয াদথ 

তার কভরাদত ায়তা ওযদত াদয।  

(৭) ফশশফ টদি ফাচায ম্প্রাযদণয চন্য যওাশয ায়তা: উন্নত শফদিয ফাচাদয আকাভী ৫-১০ ফঙদযয ভদধ্য ফাশণচয 

অিাশধওায সুশফধা কল দয় মাদফ। এদেদত্র ইউদযাীয় ইউশনয়ন, উত্তয আদভশযওা, চাান  শফওাভান অথ টনীতশয 

বৃত্তভ বফশিও ফাচাদয পরবাদফ প্রদফ ওযায চন্য ূরতাফাদয ভাধ্যদভ যওাশয াায্য  ায়তা আদযা কফশ 

কচাযদায ওযদত দফ।  

 

 

 

 

অধ্যায় -১৩ 

 

শফদদশ শফশনদয়াক প্রায 

 

 

১৩.১ বুচ/উচ্চ প্রমৄশক্তম্পন্ন, উদ্ভাফনীমূরও এফাং কমফ শদল্পয দেতা  প্রমৄশক্ত স্তান্তদযয ম্ভাফনা যদয়দঙ স্থানীয় শল্পদও 

উন্নততয মূল্যস্তয এফাং শফশনদয়াক বফশঘত্রওযদন ায়ও,                           শল্প শদদফ ভূশভওা ারন 

ওযদফ কফ শদল্প প্রতযে বফদদশও শফশনদয়াক উৎাশত ওযা দফ এফাং তাদদয চন্য শফদল আশথ টও প্রদণাদনা 

প্যাদওচ থাওদফ।  

 

১৩.২ শল্পায়দনয কশত ঞ্চাদয এফাং উন্নততয মূল্য াংদমাচনওাযী,        ম্ভাফনাভয় শল্প স্থাদনশফি কযা 

প্রশতষ্ঠানগুদরায দৃশষ্ট আওল টদণ শফদল প্যাদওচ সুশফধা প্রদান ওযা দফ। শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদদয শল্প শফশনদয়াক 

চীওযদণয রদেয One Stop Service        সুশফধামূ শনশিত ওযা দফ। এ কেদত্র প্রদমাচয 

াংস্থামূ প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িন ওযদফ।  

 

১৩.৩  ম্পূণ ট শফদদশ শফশনদয়াদক শওাংফা কদশ-শফদদশ কমৌথ শফশনদয়াদক প্রশতশষ্ঠত শল্প প্রশতষ্ঠাদনয প্রাইভাশয এফাং কদওন্ডাশয 

স্টও ভাদওটদর্ অাংিদণয শনশভত্ত শফযভান শশওউশযটিচ আইন অনুমায়ী সুদমাক অব্যাত থাওদফ। 

 

১৩.৪  শফদদশ শফশনদয়াকওাযী/প্রশতষ্ঠান ওর্তটও স্থানীয় ব্যাাংও দত প্রঘশরত শফশধ-শফধান প্রশতারন াদদে ঘরশত মূরধন 

(working capital) ঋণ িদণয সুদমাক অব্যাত থাওদফ। 

 

১৩.৫  কওান শল্প প্রশতষ্ঠাদনয প্রতযাফনদমাগ্য শডশবদডন্ড শওাংফা অশচটত মুনাপায কদদ পনশফ টশনদয়াক নতুন শফশনদয়াক শদদফ 

শফদফশঘত য়ায এফাং প্রঘশরত শফধান াদদে শফদদশ ঋদণয উয সুদ  ওয অব্যাশত ায়ায সুদমাক অব্যাত 

থাওদফ। এ কেদত্র প্রদমাচয াংস্থামূ প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িন ওযদফ। 

 

১৩.৬  শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদদয চন্য প্রদয়াচনীয়সুদমাক-সুশফধামৄক্ত কদশবশত্তও অথ টননশতও অঞ্চর/শল্প াওট প্রশতষ্ঠা ওযা 

দফ এফাং াংশিষ্ট ঔাদতয উৎাদন ওাঠাদভায শফশবন্ন মূল্য াংদমাচদনয স্তদযমৄক্ত য়ায সুশফধা থাওদফ।  

 

১৩.৭     কওান শফদদশ শফশনদয়াকওাযী ১০ (দ) রে ইউএ ডরায শফশনদয়াক ওযদর ফা ২০ (শফ) রে ইউএ ডরায কওান 

স্বীকৃত আশথ টও প্রশতষ্ঠাদন স্থানান্তয ওযদর শতশন ফাাংরাদদদয নাকশযওত্ব ায়ায চন্য শফদফশঘত দফন। শফদদশ 

শফশনদয়াকওাযীদও  ন্যযনতভ ২,০০,০০০ (দ্যই রে) ইউএ ডরায শফশনদয়াদক স্থায়ী কযশদডন্টশ প্রদান ওযা দফ। 

ম্ভাফনাভয় শফদদশ শফশনদয়াকওাযীদও ন্যযনতভ ৫ (াঁ ঘ) ফঙদযয ভাশির শবা প্রদান ওযা দফ। এ কেদত্র প্রদমাচয 

াংস্থামূ প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িন ওযদফ। 
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১৩.৮   কদশয় শদল্পাদযাক্তাদদয ভদতা শফদদশ শদল্পাদযাক্তাকণ শফশনদয়াকওাযীদদয চন্য প্রদমাচয শফশনদয়াকওাযীদদয চন্য 

প্রদত্ত প্রদনাদনা  ভদয় ভদয় প্রদত্ত সুশফধামূ কবাক ওযদফন। এ কেদত্র প্রদমাচয াংস্থামূ প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িন 

ওযদফ। 

 

১৩.৯ স্থানীয় কালও ওর্তটে ওর্তটও শনফশন্ধত/অনুদভাশদত শল্প এফাং এদত শনদয়াকপ্রাপ্ত শফদদশ ওাশযকযদদয কেদত্র কালও 

ওর্তটে ওর্তটও সুাশযকৃত ওভ টানুভশতয শবশত্তদত আয়ওয প্রদান ওযদত দফ। এ কেদত্র তায কদদয নাকশযওদদয চন্য 

বদ্বতওয (double taxation) যশতওযদণয শফলদয় ম্পাশদত চ্যশক্ত শওাংফা অন্য কওান শদ্ধাদন্তয শবশত্তদত তাদও 

শুধু ফাাংরদদদ ব্যশক্তকত আয়ওয প্রদান ওযদত দফ। এ শফলয়টি চতভবাদফ ফাস্তফায়দন চাতীয় যাচস্বদফাড ট 

প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা িন ওযদফ। 

 

১৩.১০    শফযভান আইদনয আতায় বফদদশও শফশনদয়াদকয কেদত্র শফশনদয়াককৃত মূরধন পূণ ট প্রতযাফাদনয সুশফধা প্রদান অব্যাত 

থাওদফ। অনুূপবাদফ প্রদমাচয কেদত্র ওয শযদাধ াদদে শফদদশ শফশনদয়াদকয শডশবদডন্ড ম্পূণ ট স্থানান্তযদমাগ্য।  

 

১৩.১১    ফাাংরাদদদ শনদয়াক প্রাপ্ত শফদদশ নাকশযওদদয ভজুশয এফাং শনদয়াদকয তট কভাতাদফও তাদদযঞ্চয়  অফযওারীন 

 সুশফধাশদ  প্রঘশরত শফধান অনুমায়ী  প্রতযাফাদনয সুদমাক থাওদফ। 

 

১৩.১২ স্থানীয়  শফদদশ শফশনদয়াকওাযী কওাম্পাশন শওাংফা কমৌথ শফশনদয়াক প্রশতষ্ঠাদনয সুাশযদয উয শবশত্ত ওদয শফদদশ 

দে কাচীফীদদয ‘য়াওট াযশভর্’ প্রদাদনয কেদত্র কওানূপ প্রশতফন্ধওতা থাওদফ না। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ওর্তটও প্রণীত 

শবা নীশতভারায াদথ ঙ্গশত কযদঔ াংশিষ্ট ওর্তটদেয ন্তুশষ্ট াদদে শফদদশ দে কাচীফীদদয কেদত্র পূণ ট 

শনদয়াকওাদরয চন্য ‘ভাশির এশন্ট্র শবা’ প্রদান ওযা দফ।  

 

১৩.১৩ শফদদশ দে ওভী শনদয়াদকয শফলদয় শফশনদয়াক কফাড ট, কফচা (BEPZA), কফচা (BEZA), ইশশফ(EPB) 

কমৌথবাদফ নীশতভারা/শনদদ টশওা প্রণয়ন ওযদফ। এঙাড়া ফাাংরাদদদ কওান বাযী শদল্প শওাংফা দীখ ট কভয়াদদ কওান 

শদল্প/ব্যফাদয় ওভদে ১০ (দ) শভশরয়ন (এওত রাঔ) ভাশওটন ডরায শফশনদয়াক ওদযদঙন এূপ কেদত্র শফশনদয়াক 

অব্যাত আদঙ ভদভ ট শফশনদয়াক কফাড ট/দফচাওর্তটও প্রতযয়ন াদদে শফদদশ শফশনদয়াকওাযী ফশযাকভন  াদার্ ট 

অশধদপ্তয ওর্তটও প্রদদয় “N  V sa R q       NVR ” সুশফধা অব্যাত থাওদফ।  

 

১৩.১৪ অিাশধওাযপ্রাপ্ত শল্পঔাতমূদ বফদদশও শফশনদয়াদকয কেদত্র শফদল ওদয স্ত, ক্ষুদ্র  ভাছাশয শদল্প শফশনদয়াকওাযীদও 

শফশও শল্প নকযীদত/অথ টননশতও অঞ্চদর চশভ ফযাদেয কেদত্র অিাশধওায প্রদান ওযা দফ। 

 

১৩.১৫ কৌয শক্তশবশত্তও শফদ্যযৎ উৎাদন, ফায়ুওর (Windmill) শবশত্তও শফদ্যযৎ উৎাদন, ফাদয়াভা (Biomass), 

গৃস্থারী ফচটয  শল্প ফচটযশবশত্তও শফদ্যযৎ উৎাদন কওন্দ্র ইতযাশদওর প্রওায নফায়নদমাগ্য জ্বারাশনশবশত্তও শফদ্যযৎ 

কওন্দ্র স্থাদন শফদদশ শফশনদয়াক  প্রফাশ ফাাংরাদদশ শফশনদয়াকদও অিাশধওায কদয়া দফ।  

 

১৩.১৬ ‘  শডশচর্ার ফাাংরাদদ’ ফাস্তফায়দন আইশটি াংশিষ্ট উচ্চ প্রমৄশক্তশবশত্তও শল্প স্থাদন শফদল অিাশধওায প্রদান ওযা দফ। 

 

১৩.১৭ যওাশয ফা কফযওাশয কদশ এফাং শফদদশ কমৌথ শফশনদয়াদক শযদফফান্ধফ প্রমৄশক্ত উদ্ভাফন  স্তান্তযদও গুরুত্ব কদয়া 

দফ। 

 

১৩.১৮  শফশনদয়াককৃত াংস্থায় শনদদয়াশচত ে                                            ,               

                                                    

 

 ৩. ৯                                                                                         

                                           ,     ,        ,                             

                                                       

 

 ৩.                  ,     ,                                                                    

                                                                                   

 

 ৩.                                                              শফদদশ/ফহুচাশতও শফশনদয়াক শনূপৎা 

ওযা মায়।  
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অধ্যায়-১৪ 

 

                                     

 

 ৪.   ফাাংরাদদ ১৬০ শভশরয়দনয অশধও চনাংখ্যায এওটি কদ এফাং কদটি ২০৪১ াদরয ভদধ্য উচ্চ আদয়য কদদ শযণত 

দত ঘায়। শডশচর্ার অথ টনীশত অশধওতয শক্তারী দয়দঙ এফাং ফাাংরাদদদয ফ ঔাদত  ওাদচ শডশচর্ার প্রমৄশক্ত শফতায রাব 

ওদযদঙ কদতু ৪থ ট শল্প শফপ্লদফয এই মৄদক উৎাদনীরতা ফাড়াদত  ভদয়য াদথ বফশিও প্রশতদমাকী েভতা ধদয যাঔদত 

উৎাদন ঔাদত প্রমৄশক্তকত উৎওল টতায সুশফধা িণ ওযা এওান্ত প্রদয়াচন। ৪থ ট শল্প শফপ্লদফয মূদর শডশচর্ার যদয়দঙ স্বয়াংশিয় মন্ত্র 

ব্যফস্থা, কযাদফাটিক্স  কৃশত্রভ বুশদ্ধভত্তা (AI) এফাং এটি আভাদদয ওাচ ওযা, কেঁদঘ থাওা এফাং ে  কফা উৎাদদনয ধযদণ 

শযফতটন শযফতটন আনদঙ। 

 ৪.                                                                                           

            ,                                                                          ,          , 

                                                                                                 

                                              ,                                              

                         

 ৪.৩  ৪                                                 ৪                                      

                                                                        ৪      ৭৬             

        ৩                          ৩                                                   

              ৪                                                                                

                                 

 ৪.৪                                             ,        ,     ,                , 

              ,        ,                                                                           

                                                                     

 ৪.৫ ৪                                                                                              

                                                                                                      

                                  -                                     

 ৪.৬                                                                                          

                                                                                                        

                                                                    

 ৪.৭ ৪                                              যপ্তাশন প্রাযণ  ফহুমূঔীওয   যাশয বফদদশও 

শফশনদয়াদকয ভূশভওা              যাশয বফদদশও শফশনদয়াদকয ভাধ্যদভ অশধওতয উন্নত প্রমৄশক্তকত  ব্যফস্থানাকত দেতা 

এফাং আন্তচটাশতও ফাচাদযয অশবকম্যতা বৃশদ্ধ         মা    উৎাদনীরতা ফা   এফাং এওই াদথ কদীয় প্রশতষ্ঠাদনয যপ্তাশন 

ওভ টেভতা বৃশদ্ধ ায়। 

  ৪.৮     -       শফশনদয়াদকয       শস্পর বায সুশফধায ভাধ্যদভ কদীয় প্রশতষ্ঠাদনয উৎাদন দেতায উন্নয়ন       , 

আন্তচটাশতও ফাচাদয প্রশতদমাকী দেতা বৃশদ্ধ এফাং এবাদফ তাদদয যপ্তাশন েভতা বৃশদ্ধ                              
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অধ্যায় -১৫ 

 

শযদফফান্ধফ শল্প ব্যফস্থানা 

 

১৫.১ শল্প প্রশতষ্ঠানমূদ শযদফ ূরলণ শনয়ন্ত্রদণ তযর ফচটয শযদাধদন ETP, CETP স্থাদন উৎা প্রদান ওযা দফ। 

এ শফলদয় যওায শযদফ াংযেণ আইন ১৯৯৫, ফাাংরাদদ াশন আইন ২০১৩ এফাং এতদ ্াংিান্ত অন্যান্য আইদনয প্রদয়াক 

শনশিত ওযদফ।  

১৫.২ শল্প প্রশতষ্ঠাদনয ওঠিন ফচটয ফাফস্থানায শনশভত্ত প্রশতশত ওাযঔানায় প্রদমাচয কেদত্র আধুশনও ভানম্মত ডাশম্পাং ইয়াড ট 

স্থাদন ভটিদবন প্রদান ওযা দফ।  

১৫.৩ শল্প ওাযঔানায ফচটয ব্যফস্থানা (ওঠিন  তযর), শযদফ াংযেণমূরও ওভ টওাদণ্ড শিয়বাদফ অাং শনদত ব্যফা 

াংকঠন, এনশচ  অন্যান্য াভাশচও াংকঠনদও উৎাশত ওযা দফ।  

১৫.৪ িীন ইন্ডাশি  চরফায়ু শযফতটনচশনত প্রভন (mitigation) েভতাম্পন্ন শল্প প্রশতষ্ঠায় উৎাশত ওযা দফ।  

১৫.৫ শফিব্যাী িীন াউ কা (GHG) শনঃযদণয অাং শাদফ কদদ স্থাশত শল্প ওাযঔানায় শনঃযদণ 

Nationally Determind Contributions (NDC) ফাস্তফায়দন কযাডম্যা আনুযদণ প্রশতটি শল্প প্রশতষ্ঠানদও 

উৎাশত ওযা দফ।  

১৫.৬ শল্প প্রশতষ্ঠান স্থাদনয কেদত্র শনশফড় ঘালাফাদকমাগ্য (intensive cultivable)  অশধও উৎাদনীর 

কৃশলভূশভ ব্যফাদয শনরুৎাশত ওযা দফ।  

১৫.৭ কৃশল ে প্রশিয়াচাত ওযদণ শল্প প্রশতষ্ঠায কেদত্র কৃশলচাত দন্যয উৎাদন অব্যাফহৃত উচাত দ্বাযা বচফ ায 

উৎাদদন উৎাশত ওযণ। 

১৫.৮ শল্প স্থান  শযঘারনায় 3 R (Reduce, Reuse & Recycle) Strategy অনুযদণ 

শদল্পাদযাক্তাদদযদও উৎাশত ওযা দফ। ন।  

১৫.৯ কদদ শল্প স্থান  শযঘারনায় “Th  F    h I   s   al R   l     ”  4IR) এয নীশত  

শযওল্পনায ফাস্তফায়দন উদযাক শনদত দফ।  

১৫.১০ চাাচ পনঃপ্রশিয়াওযণ শল্পদও শযদফ ফান্ধফ  কর্ওই শল্প শদদফ কদড় কতারায রদেয এদত াংশিষ্ঠ 

আন্তচটাশতও ওনদবনন এফাং কদীয় প্রঘশরত আইন  শফশধ শফধান আণুযদণ ভটিদবন  আশথ টও প্রদণাদনা  প্রদমাচয কেদত্র 

ম্ভাব্য ফ ধযদণয ায়তা কদয়া দফ।  

 

 

 

অধ্যায় -১৬ 

দেতা উন্নয়ন 

 

১৬.১ কদশয়  আন্তচটাশতও েভফাচাদযয ফতটভান  বশফলৎ ঘাশদা কভর্াদনায রদেয চাতীয় দেতা উন্নয়ন ওর্তটে ওর্তটও 

স্থাশত শির কার্ টাদর প্রদয়াচনীয় তথ্য যফযা ওদয তথ্যফহুর ওযাাায রদেয দমাশকতা প্রদান ওযা দফ।  শির কার্ টারটি 
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দে চনফর সৃশষ্টয রদেয যওাশয  ব্যশক্ত উবয়ঔাদত শল্প, শযওল্পনাশফদ এফাং ব্যফস্থাওদদযদও মাফতীয় তথ্য যফযা ওযা 

দফ।   

 

১৬.২। 4iR এফাং এরশডশ িাজুদয়ন যফতী শযশস্থশত কভাওাদফরায চন্য ম্ভাব্য গুরুত্বপূণ ট শদল্পয চন্য দে চনফর বতশযয 

রদেয প্রশেণ কওন্দ্র কদড় কতারায উদযাক িণ ওযা দফ। 

 

১৬.৩। কদদ আয উদযাক্তা সৃশষ্টয রদেয পর উদযাক্তাদদযদও প্রদণাদনা এফাং াভাশচও  যাষ্ট্রীয় স্বীকৃশত প্রদান ওযা দফ। 

 

১৬.৪। যওাশয  ব্যশক্ত ঔাদতয শল্প ব্যফস্থানায় দেতা ফাড়াদনায চন্য স্বল্প, ভধ্য  দীখ টদভয়াশদ ওভ ট শযওল্পনা িণ  

ফাস্তফায়ন কওৌর প্রণয়ন ওযা দফ। 

 

১৬.৫। ওদ টাদযর্ কনর্তত্ব উন্নয়দন ব্যশক্ত ঔাদতয কাচীশফদদয প্রশেণ প্রদাদন উৎা প্রদান ওযা দফ। 

 

১৬.৬।  ভানফ ম্পদ প ৌঁশচ কঠদন শনদম্নাক্ত শফলয়গুদরা শনশিত ওযা দফঃ 

 

(ও) শদল্পয উৎাদন  কফাঔাদত দে  প্রশশেত চনফর বতশযয চন্য চাতীয় দেতা উন্নয়ন নীশত ২০২১ এয  

আদরাদও NSQF/BNQF অনুাদয দেতা স্তয উদমাকী ওাশযকুরাভ প্রণয়ন, শো  প্রশেণ ব্যফস্থা ঘালুওযণ; 

 

(ঔ)  যওাশয-কফযওাশয অাংীদাশযদত্ব আন্তচটাশতও শযভন্ডদরয াদথ ঙ্গশত কযদঔ শল্প এফাং কভধা স্বত্বশফলয়ও কওা ট 

 ওাশযকুরাভ প্রণয়ন; 

 

(ক) ওর দেতা  প্রশেদণয কেদত্র েভতাশবশত্তও প্রশেণ  মূল্যায়ন (Competency Based 

Training and Assessment) ব্যফস্থা প্রফতটন ওদয     -   এযাদদযয ভাধ্যদভ দেতায 

অযাদদভন্টপূফ টও চাতীয়বাদফ  নদায়ন দ্ধশত ঘালুওযণ; 

 

( )                                                                                        

                                                                                       

 

(গ) প্রাশতষ্ঠাশনও শো ওাঠাদভায ফাইদয স্ব-উদযাদক আশযত দেতায স্বীকৃশত অথ টাৎ পূফ ট অশবজ্ঞতায স্বীকৃশতয 

(Recognition of Prior Learning) নদদও ওভ টাংস্থাদনয কেদত্র িণদমাগ্য ওযা। 

 

(ঘ) ভান-ম্মত                                                                       

             ,                    ,                                                          

                                 

 

১৬.৭ েভশক্তদও ব্যফহৃত মন্ত্রাশত, প্রমৄশক্ত  উৎাদন রাইন ম্পদওট ওাম টওয প্রশেণ প্রদাদনয রদেয াদত-ওরদভ 

ব্যফাশযও প্রশেণ প্রদান ওযা দফ। দেতা প্রশেণাথীদদয মন্ত্রাশত, প্রমৄশক্ত  উৎাদন রাইন ম্পদওট অশবজ্ঞতা 

প্রদাদনয চন্য প্রশেণ ওাম টিদভয অাং শদদফ শল্প প্রশতষ্ঠাদন শোনশফ ওাম টিভ (Apprenticeship) কও 

শক্তারী ওযা দফ।  

 

১৬.৮ কদশয় শল্প প্রশতষ্ঠাদন শশেত  দে চনম্পদ (কৃশলশফদ, প্রদওৌরী, ডাক্তায, না ট  অন্যান্য শডদপ্লাভাধাযী এফাং 

শফিশফযারদয়য উচ্চশশেত মৄফ ম্প্রদায়) এয চন্য উমৄক্ত আশথ টও  অন্যান্য সুশফধা বৃশদ্ধ ওযা দফ এফাং ঘাওশয প্রাশপ্ত 

চীওযণ  চ অনুন্ধাদনয চন্য প্রাশতষ্ঠাশনও ওাঠাদভা কদড় কতারা দফ।  
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অধ্যায়-১৭ 

 
 

ফাস্তফায়ন, শযফীেণ  ম টাদরাঘনা 

 
 

১৭.১ এ শল্পনীশত শফযভান আইন  নীশতভারা অনুযণ ওদয শদল্পান্নয়দনয ম্ভাব্য শযদফ তুদর ধদযদঙ। াংশিষ্ট যওাশয 

াংস্থামূ শল্পনীশতয াদথ ঙ্গশত কযদঔ তাদদয ফতটভান আইন-শফশধ ম টাদরাঘনা ওযদফ এফাং প্রদয়াচনদফাদধ শফযভান 

আইন  শফশধয াংদাধন ওযদফ।  

 

১৭.২ ওর যওাশয াংস্থা চাতীয় শল্পনীশত ২০২১ অনুযণ ওযদফ। এ নীশত মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন  শনয়শভত শযফীেণ 

(Monitor) ওযা দফ এফাং অথ টননশতও উন্নয়দনয াদথ ঙ্গশত কযদঔ এ নীশতদত প্রদয়াচনীয় শযফতটন ওযা দফ। 

 
১৭.৩    চাতীয় শল্পনীশত ২০২১ মথামথবাদফ ফাস্তফায়দন এওটি ‘ভয়াফদ্ধ ওভ ট শযওল্পনা’ িণ ওযা দফ। উক্ত শযওল্পনা 

ফাস্তফায়দন াংশিষ্ট ভন্ত্রণারয়, শফবাক, দপ্তয, াংস্থা এফাং প্ররদমাচয কেদত্র কফযওাশয ঔাতর্ভক্ত প্রশতষ্ঠান/াংকঠন শল্প 

ভন্ত্রণারয়দও াশফ টও দমাশকতা প্রদান ওযদফ। উক্ত ভয়াফদ্ধ ওভ টশযওল্পনা প্রদয়াচদন শযফতটন  শযফধ টন ওযা 

মাদফ।  

 

১৭.৪ চাতীয় অথ টনীশতদত এ শল্পনীশতয াভশিও অফদান ম টাদরাঘনায চন্য ভধ্যভ এফাং ভানী মূল্যায়ন ওাম টিভ িণ ওযা 

দফ।  

 

১৭.৫ চাতীয় শল্পনীশত ২০২১ এয ফাস্তফ প্রদয়াদকয উয শফদল গুরুত্বাদযা ওযা দফ।  

 

১৭.৬ চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদ (NCID) 
 

কদব্যাী ব্যাও শবশত্তদত ক্ষুদ্র, ভাছাশয  বৃৎ শল্প প্রশতষ্ঠায রদেয শফশবন্ন উন্নয়নমূরও ওভ টসূশঘ চাতীয় শল্প উন্নয়ন 

শযলদ (NCID) িণ ওদয থাদও। এ শযলদদয বাশত দরন কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

এফাং  বাশত দরন ভাননীয় শল্পভন্ত্রী। এ শযলদ শনদম্নাক্ত দস্যকদণয ভিদয় কঠিত দফঃ 

 
০১। প্রধানভন্ত্রী         - বাশত 

০২। ভন্ত্রী, শল্প ভন্ত্রণারয়        - -বাশত 

০৩। ভন্ত্রী, অথ ট ভন্ত্রণারয়        - দস্য 

০৪। ভন্ত্রী, ফাশণচয ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৫। ভন্ত্রী, কৃশল ভন্ত্রণারয়        - দস্য 

০৬। ভন্ত্রী, ফস্ত্র  ার্ ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৭। ভন্ত্রী, শযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৮। ভন্ত্রী, শযওল্পনা ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৯। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, শফশনদয়াক কফাড ট      - দস্য 

১০। প্রশতভন্ত্রী, েভ  ওভ টাংস্থান ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

১১। প্রশতভন্ত্রী, শফদ্যযৎ, জ্বারাশন  ঔশনচ ম্পদ ভন্ত্রণারয়    - দস্য 

১২। কঘয়াযম্যান, প্রাইদবর্াইদচন ওশভন      - দস্য 

১৩। প্ররদতযও শফবাক কথদও এওচন ওদয াংদ দস্য     - দস্য 

১৪। কবন টয, ফাাংরাদদ ব্যাাংও       - দস্য 

১৫। শঘফ, ফাশণচয ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

১৬। শঘফ, জ্বারাশন  ঔশনচ ম্পদ শফবাক      - দস্য 

১৭। শঘফ, অথ ট শফবাক, অথ ট ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

১৮। শঘফ, ব্যাাংও  আশথ টও প্রশতষ্ঠান শফবাক      - দস্য 

১৯। শঘফ, অবযন্তযীণ ম্পদ শফবাক      - দস্য 

২০। শঘফ, শযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়       - দস্য 
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২১। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, কফচা       - দস্য 

২২। শঘফ, শযওল্পনা শফবাক       - দস্য 

২৩। শঘফ, শফদ্যযৎ শফবাক         - দস্য 

২৪। শঘফ, েভ  ওভ টাংস্থান ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

২৫। শঘফ, শল্প ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

২৬। শঘফ, কৃশল ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

২৭। শঘফ, ফস্ত্র  ার্ ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

২৮। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, কফচা       - দস্য 

২৯। শফবাক প্রধান, শল্প  শক্ত শফবাক, শযওল্পনা ওশভন    - দস্য  

৩০। বাশত, কপডাদযন অফ ফাাংরাদদ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (এপশফশশআই) - দস্য 

৩১। বাশত, ঢাওা কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (শডশশআই)    - দস্য 

৩২। বাশত, ফাাংরাদদ উইদভন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (শফডশিউশশআই) - দস্য 

৩৩। বাশত, ফাাংরাদদ কঘম্বায  অফ ইন্ডাশিচ (শফশআই)    - দস্য  

৩৪। বাশত, পদযন ইনদবস্টযস্ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (এপআইশশআই) - দস্য  

৩৫। বাশত, ফাাংরাদদ কাদভ টন্ট কভনুপযাওঘাযা ট অযান্ড    - দস্য   

এক্সদার্ টা ট এদাশদয়ন (শফশচএভইএ) 

৩৬। বাশত, ফাাংরাদদ কর্ক্সর্াইর শভরস্ এদাশদয়ন (শফটিএভএ)   - দস্য   

৩৭। বাশত, ফাাংরাদদ নীর্উইয়ায কভনুপযাওঘাযা ট অযান্ড    - দস্য   

এক্সদার্ টা ট এদাশদয়ন (শফদওএভইএ)  

 ৩৮। বাশত, চাতীয় ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প শভশত, ফাাংরাদদ (নাশফ)    - দস্য 

 ৩৯। বাশত, ফাাংরাদদ এভপ্লয়া ট কপডাদযন     - দস্য 

 ৪০। কঘয়াযা টন, উইদভন এদন্ট্রশপ্রশনউয়া ট এদাশদয়ন    - দস্য 

 ৪১। যওায ভদনানীত ন্যযনতভ দ্যইচন শফশষ্ট শল্পশত     - দস্য 

 

১৭.৬.১ প্রশত ঙয় ভাদ শযলদ এওফায বায় শভশরত দফ। শল্প ভন্ত্রণারয় এ শযলদদও াশঘশফও ায়তা প্রদান ওযদফ। 
 

১৭.৬.২ শযলদদয দস্য শদদফ াংশিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয উদেঔ থাওদর ভন্ত্রণারদয়য দাশয়ত্বপ্রাপ্ত ভাননীয় 

 প্রশতভন্ত্রী এয অন্তর্ভ টক্ত দফন।  

 

১৭.৬.৩ শযলদ আদফদনওাযী কওান উদীয়ভান কমাগ্য শল্প প্রশতষ্ঠানদও অিাশধওাযপ্রাপ্ত শল্পঔাদত অন্তর্ভ টশক্তয কখালণা শদদত 

 াযদফ। শফযভান অিাশধওাযপ্রাপ্ত শল্পঔাদতয ম টাদরাঘনা  তাশরওা ারনাকাদ ওযা প্রদদয় প্রদণাদনামূদয ধযন  

 তট শনধ টাযণ ওযদফ এফাং শল্পনীশত ফাস্তফায়ন ম টাদরাঘনা ওযদফ।  

 

১৭.৬.৪ শফদল প্রদয়াচন শফদফঘনায় শযলদদ আদযা দস্য কওা-অন্ফ ওযা মাদফ। মঔন কওান সুশনশদ টষ্ট উ-ঔাত শফলয়ও 

 আদরাঘনা দফ তঔন উ-ঔাদতয প্রশতশনশধদও অন্তর্ভ টক্ত ওযা কমদত াদয।  

 

১৭.৭। চাতীয় শল্প উন্নয়ন শযলদদয শনফ টাী ওশভটি (ECNCID)  
 

০১। ভন্ত্রী, শল্প ভন্ত্রণারয়        - আফায়ও 

০২। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, শফশনদয়াক কফাড ট      - দস্য  

০৩। শঘফ, ফাশণচয ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৪। শঘফ, জ্বারাশন  ঔশনচ ম্পদ শফবাক      - দস্য 

০৫। শঘফ, অথ ট শফবাক        - দস্য 

০৬। কঘয়াযম্যান, চাতীয় যাচস্ব কফাড ট      - দস্য   

০৭। শঘফ, শল্প ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

০৮। শঘফ, শযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

০৯। শঘফ, শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

১০। শঘফ, ভশরা  শশু শফলয়ও ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

১১। শঘফ, তথ্য  কমাকাদমাক প্রমৄশক্ত শফবাক      - দস্য 

১২। শঘফ, প্রফাী ওল্যাণ  বফদদশও ওভ টাংস্থান ভন্ত্রণারয়    - দস্য 

১৩। শঘফ, শফদ্যযৎ শফবাক        - দস্য 

১৪। শঘফ, ডাও  কর্শরদমাকাদমাক শফবাক      - দস্য 

১৫। শঘফ, েভ  ওভ টাংস্থান ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

১৬। শঘফ, কফাভশযও শফভান শযফন  ম টর্ন ভন্ত্রণারয়    - দস্য 
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১৭। শঘফ, কৃশল ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

১৮। শঘফ, ফস্ত্র  ার্ ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

১৯। শঘফ, ভৎস্য  প্রাশণ ম্পদ ভন্ত্রণারয়      - দস্য 

২০।  শঘফ, স্থানীয় যওায শফবাক, স্থানীয় যওায েী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়  - দস্য 

২১।  শঘফ, ভূশভ ভন্ত্রণারয়       - দস্য 

২২। দস্য-২, প্রাইদবর্াইদচন ওশভন      - দস্য  

২৩। কডপটি কবন টয, ফাাংরাদদ ব্যাাংও      - দস্য  

২৪। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, কফচা, ফাাংরাদদ এক্সদার্ ট প্রদশাং কচান অথশযটি   - দস্য 

২৫। শনফ টাী কঘয়াযম্যান, কফচা, ফাাংরাদদ ইদওাদনাশভও কচান অথশযটি   - দস্য 

২৬। কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ ট্যাশযপ ওশভন      - দস্য   

২৭। কঘয়াযম্যান, শফশও        - দস্য 

২৮। শফবাক প্রধান, শল্প  শক্ত শফবাক, শযওল্পনা ওশভন    - দস্য  

২৯। ব্যফস্থানা শযঘারও, আইশশফ      - দস্য 

৩০। ব্যফস্থানা শযঘারও, এএভই পাউদন্ডন     - দস্য 

৩১। বাশত, কপডাদযন অফ ফাাংরাদদ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (এপশফশশআই) - দস্য 

৩২। বাশত, ফাাংরাদদ উইদভন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (শফডশিউশশআই) - দস্য 

৩৩। বাশত, কভদোশরর্ন কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (এভশশআই)  - দস্য  

৩৪। বাশত, ঢাওা কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (শডশশআই)   - দস্য 

৩৫। বাশত, ফাাংরাদদ কঘম্বায  অফ ইন্ডাশিচ (শফশআই)    - দস্য  

৩৬। বাশত, পদযন ইনদবস্টযস্ কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (এপআইশশআই) - দস্য 

৩৭।  বাশত, শঘর্াকাং কঘম্বায অফ ওভা ট অযান্ড ইন্ডাশিচ (শশশআই)   - দস্য 

৩৮। বাশত, চাতীয় ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প শভশত, ফাাংরাদদ (নাশফ)    - দস্য 

৩৯। বাশত, শফশশচএভইএ, ফাাংরাদদ প্লাশস্টও গুড ম্যানুদপওঘাযা এন্ড এক্সদার্ টা এদাশদয়ন - দস্য  

৪০। অশতশযক্ত শঘফ/মৄগ্ম শঘফ (নীশত), শল্প ভন্ত্রণারয়, ঢাওা    দস্য-শঘফ

  

১৭.৭.১ উক্ত ওশভটি প্রদয়াচদন প্রশত শতন ভা অন্তয বা ওযদফ।  

 

১৭.৭.২ ওশভটি অিাশধওাযপ্রাপ্ত ঔাত শদদফ স্বীকৃশতয চন্য কওান আদফদনওাযী শল্প প্রশতষ্ঠাদনয কমাগ্যতা ম টাদরাঘনা ওযদফ 

 এফাং এনশআইশড-এয শনওর্ প্রদয়াচনীয় সুাশয ক ওযদফ।  

 

১৭.৭.৩ শযদফ যো শল্পনীশত মথামথবাদফ প্রশতাশরত দে শওনা ওশভটি তা শযফীেণ ওযদফ এফাং নীশত ফাস্তফায়দন 

 কওাথা কওান ভস্যা দর তা ভাধান শওাংফা ভাধাদনয সুাশয ওযদফ শওাংফা অনুূপ কেদত্র কওান প্রশতষ্ঠাদনয 

 অফদরা ফা অনীা শযরশেত দর ফা অনুূপ কওান অশবদমাক ায়া ককদর তা ঔশতদয় কদঔদফ এফাং প্রদয়াচদন াংশিষ্ট 

 প্রশতষ্ঠাদনয শফরুদদ্ধ ব্যফস্থা িদণয সুাশয ওযদফ। 

 

১৭.৭.৪ প্রদয়াচদন ওশভটিদত নতুন দস্য কওা-অন্ফ ওযা মাদফ। 

 

১৭.৮ কদফলণা, শনযীো  উাত্ত কর 

 
 শল্প ভন্ত্রণারদয়য শঘদফয ত্াফধাদন প্রদয়াচনীয় আশথ টও াংস্থান এওটি কদফলণা, শনযীো  উাত্ত কর স্থান ওযা 

দফ। এই কদরয প্রধান উদেশ্য দফঃ 

 

 ও.  শল্পনীশতয ফাস্তফায়ন ম টদফেণ ওযা এফাং প্রদয়াচনীয় তথ্য-উাত্ত াংি  শফদিলদণয শবশত্তদত শল্পায়ন প্রশিয়া   

                  ত্বযাশিত ওযায রদেয নীশত/সুাশযভারা প্রণয়ন ওযা;  

 

ঔ.  শফিশফযারয়, ব্যফায়ী াংকঠন  চাতীয় ম টাদয়য গুরুত্বপূণ ট কদফলণা প্রশতষ্ঠানদও এই কদরয াদথ ম্পৃক্ত ওযা 

দফ। 

 

১৭.৯ য়াশওটাং ওশভটি 
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 শঘফ, শল্প ভন্ত্রণারয় প্রদয়াচদন কটয/ইসুযশবশত্তও কওান শফলয় ম টাদরাঘনা  সুশনশদ টষ্ট প্রস্তাফ/সুাশয প্রণয়দনয চন্য 

 অশতশযক্ত শঘফ ফা মৄগ্ম শঘদফয আফায়ওদত্ব য়াশওটাং ওশভটি কঠন ওযদত াযদফন। প্রদয়াচনীয়তায শনশযদঔ এই 

 ওশভটিদত াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান/াংস্থায প্রশতশনশধদও দস্য শাদফ যাঔা দফ।  


