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িবষয় : এসএমই খাত উি�বন সং�া� কিম� গঠন। 

 এসএমই খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ বা�াবায়েন সহেযািগতা, কেরানা পিরি�িতেত 

এসএমই খােতর সামি�ক িবষয় পয �েব�ন এবং কেরানা পরবত� সমেয় অিত��, �� ও ��র এবং মাঝাির িশ� খাত িকভােব �েড় 

দাড়ােত পাের �স িবষেয় কায �কর পদে�প �হণ ও �পািরশমালা �তিরর জ� িশ� ম�ণালয় ক��ক িনে�া�ভােব এক� কিম� গঠন 

করা হেলা: 
 

১। জনাব �মাঃ �হলাল উি�ন, এনিডিস, অিতির� সিচব (িবরা ও �বসরকাির খাত), িশ� ম�ণালয় : আহবায়ক 
২। জনাব �মাঃ �মা� তাক হাসান, এনিডিস, �চয়ার�ান, িবিসক : সদ� 
৩। জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম, �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন : সদ� 
৪। বািণজ� ম�ণালয় এর  �িতিনিধ : সদ� 
৫। অথ � িবভাগ এর �িতিনিধ : সদ� 
৬। বাংলােদশ �াংক এর �িতিনিধ : সদ� 
৭। জাতীয় রাজ� �বাড � এর �িতিনিধ : সদ� 
৮। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � (িবিসআই) : সদ� 
৯। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমত (িবইআইওএ) : সদ� 
১০। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব) : সদ� 
১১। �বগম ফারজানা মমতাজ, �� সিচব (জাস, সম�য় ও �ওম), িশ� ম�ণালয় : সদ� সিচব 

 

কিম�র কায �-পিরিধ : 
(১) কিম� এসএমই �েণাদনা �ােকজ বা�বায়েন সহেযািগতা/�পািরশ করেব; 
 

(২) অিত��, �� ও ��র এবং মাঝাির িশ� খােতর �িত �মাকােবলায় জ�ির করণীয় িবষয়স�হ িচি�ত কের সমাধােনর 
উে�াগ �হণ করেব; 

 

(৩) কেরানা পরবত� সমেয় অিত��, �� ও ��র এবং মাঝাির িশ� খােতর িশ� মািলক/উে�া�া, �িমক এবং এ 
খাতস�েহর সা�াই �চইেনর সােথ জিড়ত �ি�েদর �লধারায় িফিরেয় আনার উপায় িচি�তকরণ এবং উে�াগ �হণ 
করেব; 

 

(৪) কিম� বত�মান ভা� �য়াল/অনলাইন প�িতেত ত�েদর কায ��ম পিরচালনা করেব; 
 

(৫) কিম� �েয়াজেন সদ� �কা-অপ�  করেত পারেব; 
 

(৬) কিম� মািসক িভি�েত অ�গিত �িতেবদন সিচব, িশ� ম�ণালয় এর িনকট দািখল করেব। 

       
         ১৬/০৪/২০২০ 

(�মাঃ মাক��র রহমান) 
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৯৭৪৮৫৮৮০৭ 
িবতরণ :  (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

১। গভণ �র, বাংলােদশ �াংক, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা  

[একজন উপ�� �িতিনিধ মেনানয়েনর জ� অ�েরাধ করা হেলা] 
২। �চয়ার�ান, জাতীয় রাজ� �বাড �, �স�ন বািগচা, ঢাকা 
৩। সিচব, অথ � িবভাগ, বাংেলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
৪। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
৫। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন, পা�পথ, ঢাকা 
৬। �চয়ার�ান, িবিসক, মিতিঝল, ঢাকা 
৭। অিতির� সিচব (িবরা ও �বসরকাির খাত), িশ� ম�ণালয়, ঢাকা 
৮। �� সিচব (জাস, সম�য় ও �ওম), িশ� ম�ণালয়, ঢাকা 
  

অপর ��া সদয় ��� 



-২- 
 

৯। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � (িবিসআই), ঢাকা 
১০। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত (িবইআইওএ), ঢাকা 
১১। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), ঢাকা।  

 
অ�িলিপ : 

১।         মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
২।         �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা 
৩। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
৪। ম�ীর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা 
৫। �িতম�ীর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা 
৬। সিচব এর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা 


