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অ�ায়-০১ 



 
�িমকা 

 

�দেশর িব�ল কম ��ম জনেগাি�র কম �সং�ান �ি�র মা�েম তােদর দাির�� িবেমাচন সরকােরর অ�তম �ধান ল��। এ 

�দেশর জনগেণর এক� বড় অংশ �িষর উপর িনভ�রশীল হেলও �িষ জিমর ��তার কারেণ এইখােত �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ 

সীিমত। �ামা�েল এবং শহর এলাকায় অ�িষ খােতর মে� হ� ও কা�িশ�েক কম �সং�ান ও এর মা�েম আয় �ি�র এক� 

����ণ � খাত িহেসেব িবেবচনা করা হে�। �ানীয় ক�চামাল িনভ�র এ িশে� িনেয়ািজত �মশি�র এক� বড় অংশ নারী যােদর 

অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী হওয়ার মা�েম �মতায়ন করার উপর �দেশর �টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়ন অেনকাংেশ িনভ�রশীল।   

 

�ানীয় জনগেণর চািহদা �রেণর পাশাপািশ হ� ও কা�িশ�জাত িবিভ� প� িবেদেশও র�ািন করার অপার স�াবনা 

রেয়েছ। �� �িঁজ িনভ�র এ সব িশে� বত�মান উৎপাদন প�িতেত আ�িনক ও উ�তমােনর য�পািতর �তমন �েয়াজন হয় না িবধায় 

প� উৎপাদেন খরচ কম। ফেল এ িশে� উৎপািদত পে� �নাফা �বশী। বাংলােদেশর হ� ও কা�িশ� এ �দেশর মা�েষর জীবন-

জীিবকার সােথ স�ৃ� হেয় গেড় উেঠেছ বেল এ িশ�খাত আমােদর সং�িত ও ঐিতেহ�র পিরচায়ক। এ িশে�র উৎপািদত পে� 

জাতীয় �ি�র �িতফলন ঘেট। দাির�� িবেমাচন ও কম �সং�ান �ি�র ��ে� ����ণ � অবদান রাখার �েযাগ থাকায় �দেশর 

অথ �ৈনিতক স�ি�র জ� এ খাতেক ����ণ � খাত িহসােব িবেবচনা করা হে�।  িব� বাজােরর চািহদা�যায়ী মানস�� কা�প� 

উৎপাদন এবং এ িশে� �বিচ�তা আনা জ�ির। বাংলােদেশর হ� ও কা� িশ�জাত পে�র উৎকষ � �ি� কের �ি� ও জাতীয় পয �ােয় 

আয় �ি� এবং হ� ও কা�িশে� স�ৃ�েদর জীবনযা�ার �শি�ক উপ�াপন পয �টন িশ�েক িবকিশত করেত সহায়ক �িমকা পালন 

করেব। 

 

জাতীয় িশ�নীিত ২০১০-এ ��, মাঝারী, মাইে�া ও ��র িশ� উ�য়েন �থক নীিত-�কৗশল িব�ািরতভােব উে�খ আেছ। 

হ� ও কা�িশ�েক �কান িবিনেয়াগ সীমা বা িনেয়ািজত জনবেলর সং�া �ারা ��িণ�� করা যায় না িবধায় এ িশে�র উ�য়েন �থক 

নীিতমালা �ণয়ন জ�ির।  অতএব, সািব �ক িবেবচনায় হ� ও কা�িশ�েক এক� �সংগ�ত উ�য়ন খাত িহেসেব গেড় �তালার লে�� 

সরকার হ� ও কা� িশ� নীিতমালা �ণয়েনর উে�াগ �হণ কেরেছ। 
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অ�ায়-০২ 



 
সং�া 

 
হ� ও কা�িশ�ঃ কা�িশ�ীর �শি�ক মনন ও �েমর �াপক �বহার বা বংশপর�রায় �া� �মধা, 

দ�তা ও কলা-�কৗশেলর মা�েম অথবা �জনশীল �ি� �িশ�ণ �হণ কের, �েয়াজেন আ�িনক 

��ি� �বহােরর মা�েম এবং সমেয়র পিরবত�নশীলতােক সম�য় কের না�িনক ও �বহািরক �য 

প� উৎপাদন কের।  

 
অ�ায়-০৩ 

 
উে�� 

 

২.১ এ খােতর উ�য়ন ও িবকােশ ��� িদক িনেদ �শনা �দান।  
 
২.২ এ িশে�র িবকােশর মা�েম �াি�ক জনেগা�ীর কম �সং�ান �ি� কের জীবন যা�ার মান উ�য়ন।  
 
২.৩ এ িশে�র সম�া�েলা িচি�ত করা এবং সম�া সমাধােন সহায়ক পদে�প �হণ।  
 
২.৪ র�ািন আয় বাড়ােনার লে�� র�ািন বাজাের এ খােতর �ত অংশ�হণ �ি�, �িতেযািগতায় স�মতা আনয়েন �েয়াজনীয় 

সহায়তা �দান এবং সহায়ক ��ি� �বহােরর মা�েম চািহদা�যায়ী িনত�ন�ন ও মানস�ত পে�র উৎপাদনশীলতা 
�ি�েত সহায়তা �দান।  

 
২.৫ জাতীয় আেয় হ� ও কা� িশে�র অবদান িনণ �েয় যথাযথ �ব�া �হণ।  
 
২.৬ প�াদপদ নারী ও �� আেয়র জনেগা�ীর কম �সং�ান �ি�র মা�েম পািরবািরক আয় �ি� এবং মানব স�দ উ�য়ন। 

�ামা�েল কম �সং�ান �ি�র মা�েম শহর�খী জনে�াত �রাধকরণ। 
 
২.৭ উৎপাদন �ি� ও উৎপািদত পে�র বাজারজাতকরেণর মা�েম �ানীয় বাজার স�সারণ এবং প�াৎ সংেযাগ 

(backward linkage) িশ� �াপন। 
  
২.৮ বাংলােদেশর স�� সং�িত, ঐিতহ� ও �গৗরবমি�ত হ� ও কা�িশ�েক �ন�দী�করণ।   
 
২.৯  পয �টন িশে�র িবকােশ সহায়ক �িমকা পালেনর জ� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান।  
 
২.১০  �দেশর ঐিতহ� ও �গৗরবমি�ত হ�, কা� ও ত�তজাত িশ� পে�র �দশজ ও ঐিতহ�গত �মধা বা �ান সংর�েণ  

�ভৗগিলক িনেদ �শক (Geographical Indication) আইন অ�যায়ী যথাযথভােব িনবি�তকরণ।  
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অ�ায়-০৪ 
 

�কৗশল  
 

৪.১ 
 

সম� �দেশর কা�পে�র মানিচ� (Crafts Mapping) �ণয়ন করা হেব।  
 

৪.২ সম� �দেশর হ� ও কা� িশে�র উ�য়েনর লে�� হ� ও কা� প� এবং কা�িশ�ীর এক� �ডটা-�বইজ �ণয়ন করা হেব। 

৪.৩ 
 

প�মান িনয়�ণ ও উ�য়েন সহায়তা �দােনর �িবধােথ � প�িভি�ক এলাকায় কা�পি� গেড় �তালা হেব। 
 

৪.৪ 
 

�দেশর িব�মান এবং একইসােথ �� �ায় কা�পি��েলা িচি�ত কের সরকার ক��ক �ী�িত এবং এসব প�ীর উ�য়ন 
এবং �ন��ীবেন িবেশষ সহায়তা �দান করা হেব।  
 

৪.৫ 
 

িব�� অথবা �ায় �� এবং বত�মােনর উপকরণ িনভ�র �যৗগ ও �মৗিলক সকল কা�িশে�র ন�না ও ত�, �েয়াজেন 
বণ �না�িখ নকশা ইত�ািদ সকল �কার ত�ািদর িডিজটাইজ� আক�াইভ �তির করা হেব যা পরবত� সমেয় গেবষণা ও 
কা�িশ� িবষয়ক ন�ন উ�াবনার জ� সহায়ক শি� িহেসেব কাজ করেব। 
 

৪.৬ 
 

�িষর পাশাপািশ অথবা অ�িষ �মৗ�েম হ� ও কা�িশ� প� উৎপাদেন অিধক হাের �ামীণ জনেগাি�েক িনেয়ািজত করার 
�ব�া �হণ করা হেব। 
 

৪.৭ হ� ও কা�িশ�জাত পে�র �ণগতমান উ�য়েন এবং কা�িশ�ীেদর দ�তা �ি�েত �েয়াজন অ�যায়ী �িশ�ণ কম ��িচ 
পিরচালনা করা হেব।  

 

৪.৮ 
 

কা�প� উৎপাদনকারী �� ও � �গা�ী জনবেলর উৎপাদনশীলতা ও দ�তা �ি�র লে�� �িশ�ণ �দান এবং তােদর 
উৎপািদত পে�র বাজারজাতকরেণ সহায়তা �দান করা হেব।  
  

৪.৯ এ িশে�র উ�য়েনর লে�� নকশা �কে�র মা�েম উ�তমােনর ও �েগাপেযাগী নকশা-ন�না সরবরাহ, কািরগির ও 
��ি�গত পরামশ � �দান করা হেব।  
 

৪.১০ �দিশয় ও িবেদিশ �মলায় অংশ�হেণর জ� হ� ও কা�িশে� িনেয়ািজত কা� িশ�ীেদর উ�ু�করণ ও �েয়াজনীয় সহায়তা 
�দান করা হেব। 
 

৪.১১ হ� ও কা� িশে�র �বসা �সােরর জ� অ� ও প�াদ সংেযাগ (Forward and backward linkage) �াপন 
করা হেব।  
  

৪.১২ পে�র নকশা ও ন�না উ�য়ন, প�মান িনয়�ণ ও উ�য়ন, পরী�ণ, উৎপাদনশীলতা �ি�, কারখানা উ�য়ন ও স�সারণ, 
�ানীয় ও �বেদিশক বাজার স�সারণ এবং �ােকিজং িবষেয় হ� ও কা�িশ� উে�া�া উ�য়ন কম ��িচ �হণ করা হেব।  
 

৪.১৩ হ� ও কা�িশ�জাত পে�র নকশা ও ন�না, গেবষণা ও উ�য়ন (R&D) খােত সরকাির িবিনেয়ােগর সােথ �বসরকাির 
খাতেক উৎসািহত করা হেব। 
 

৪.১৪ র�ািন �ি�র লে�� উ�ত �দশস�েহর হ� ও কা�িশ� পে�র �ভা�া ��িণর �িচ ও চািহদা িবে�ষেণ �েয়াজনীয় �ান ও 
অিভ�তা লােভ কা�িশ�ীেদর সহায়তা �দান করা হেব। 
  

৪.১৫ িবেদেশ হ� ও কা�িশ� পে�র চািহদা এবং স�ক �� স�েক� র�ািনকারকেদর হালনাগাদ ত� সরবরাহ করার �ব�া 
�হণ করা হেব।  
  

৪.১৬ িবিভ� �দেশ হ� ও কা�িশ� প� র�ািনর ��ে� িবেশষ ��/অ�� �িবধা অজ�েনর পদে�প �নয়া হেব।  
 

৪.১৭ িবেদেশ অবি�ত বাংলােদশ িমশনস�েহর মা�েম বাংলােদেশর হ� ও কা�িশ�জাত প� বিহিব �ে� পিরিচিতর উে�াগ 
�নয়া হেব। িমশনস�েহ বাংলােদিশ হ� ও কা�িশে�র �দশ �নী �ল �াপন ও হালনাগাদ হ� ও কা�িশ� সামি�র 
ক�াটালগ, �ি�কা ও িলফেলট রাখা এবং িনিদ �� সমেয়র পর উ� �কাশনা�েলা আপেডট করা হেব।    
 

৪.১৮ জাতীয় আেয় হ� ও কা� িশে�র অবদান িনণ �েয় যথাযথ �ব�া �হণ করা হেব।   

 
 

৩



অ�ায়-০৫ 
 

দ�তা উ�য়ন 
 
৫.১ �ত পিরবত�নশীল ও �িতেযািগতা�লক িব� বাজাের �ান কের �নয়ার লে�� �দেশ দ�, �জনশীল, স�ম ও  

উে�ামী হ� ও কা�িশ� প� উৎপাদক, �বসায়ী ও �বহারকারী ��িণ গেড় �তালার পদে�প �হণ করা হেব।  
 

৫.২ �গাি�িভি�ক এবং পিরবারিভি�ক কা�িশ�ীেদর তােদর িনজ� �পশায় আ�হী এবং ি�িতশীল হওয়ার জ� 
অথ �ৈনিতক িন�য়তা �দােন �েয়াজনীয় কম �কাে�র �েযাগ �তির করা হেব।   
 

৫.৩ বংশপর�রায় ল� �ােনর �িত আ�হ �ি�র লে�� সরকাির এবং �বসরকাির ��েপাষকতায় কা�িশ�ী িশ�ানিবশ 
�তির করার জ� �দেশ এবং িবেদেশ �ি��লক একােডিমক �িশ�ণ �দােনর �ব�া �হণ করা হেব। 
 

৫.৪ বাজােরর চািহদা অ�যায়ী ন�ন ন�ন পে�র নকশা ও ন�না �তিরর লে�� সরকািরভােব এক�  ‘জাতীয় হ� ও 
কা�িশ� প� উ�য়ন ও ন�া �ণয়ন �ক�’ (National Handicrafts Product Development 

and Design Centre) �িত�া করা হেব। এই �িত�ােনর কাজ হেব; ক) হ� ও কা� প�িভি�ক উ�য়ন 
গেবষণা; খ) নকশা �ণয়েন িশ�া; গ) নকশা উ�য়ন; ঘ) নকশা স�দ সং�হ ও কািরগির িব�াস ও �ােকজ 
িডজাইন।  
 

৫.৫ িবিসক নকশা �কে�র  স�মতা �ি�র জ� �েয়াজনীয় পদে�প �নয়া হেব।  
 

৫.৬ িব� বাজােরর চািহদার আেলােক �দিশ-িবেদিশ পরামশ �ক িনেয়ােগর মা�েম �ানীয় হ� ও কা� পে�র ন�ন নকশা, 
রং ইত�ািদ মানস�তভােব �তিরর উপর �িশ�ণ �দয়া হেব।  
 

৫.৭ িব� বাজার স�েক� ধারণা লােভর জ� িবিভ� �দেশর জনেগাি�র �িচ, ধম �, সং�িত, �তাি�ক �গা�ী ইত�ািদ 
িবষেয় উে�া�া ও র�ািনকারকেদর �ান �ি�র �ব�া �নওয়া হেব। 
 

৫.৮ হ� ও কা�িশ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�, �� সংেযাজন, পে�র মানদ�স�েহর �িতপালন, �বসা কায ��ম ও 
�বসা প�িতর উ�য়ন িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেব। 
 

৫.৯ �দিশ ও িবেদিশ বাজাের �িতেযািগতায় �েক থাকার জ� প�মান উ�য়ন ও িনয়�েণ �িশ�ণ �দােনর �ব�া �নয়া 
হেব। িবএস�আইসহ �দেশ িব�মান অ�া� মান িনয়�ণকারী �িত�ান এবং আ�জ�ািতক মান �িমতকরণ সং�া 
(ISO)’র সা� �িফেকশন িবষেয় �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দােনর �ব�া �নওয়া হেব।  
 

৫.১০ হ� ও কা�িশ� খােত উে�া�া উ�য়ন, িবিনেয়াগ�ব � ও িবিনেয়ােগা�র পরামশ � �দান, আিথ �ক �ব�াপনা, বাজার 
�ব�াপনা ইত�ািদ িবষেয় িবিসেকর �� ও ��র িশ� �িশ�ণ ইনি��উট (ি��), বাংলােদশ �ব�াপনা 
ইনি��উট (িবআইএম), বাংলােদশ �াংক �িশ�ণ একােডিম, বাংলােদশ ই���উট অব �াংক �ােনজেম�, 
এসএমই ফাউে�শনসহ সংি�� অ�া� সরকাির ও �বসরকাির �িত�ােনর সহায়তা �হণ করা হেব।  
 

৫.১১ িবিসেকর �� ও ��র িশ� �িশ�ণ ইনি��উট (ি��) ও নকশা �ক� সংি�� �ী�ত ��ডবিডস�েহর 
সহেযািগতায় �দেশর িবিভ� �জলা-উপেজলায় হ� ও কা� িশ� সংি�� িবিভ� ��েডর উপর িনিবড় �িশ�েণর 
�ব�া �নয়া হেব।   
 

৫.১২ �দিশয় বাজাের হ� ও কা�িশ�জাত পে�র �িত �ভা�ার সেচতন মানিসকতা �তির করার জ� সকল �কার 
�চার�খী কায ��ম �হণ করা হেব। সািব �কভােব সমােজর �িত� �ের �দশজ পে�র �িত আ�হ �ি�র জ� 
দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হণ করা হেব।   
  

৫.১৩ হ� ও কা�িশ�খােতর উে�া�ােদর ত���ি�েত দ� কের �তালার জ� সকল �িশ�েণ Information and 

Communication Technology (ICT) �ক অ�� �� করা হেব।  
 

 

 

৪



অ�ায়-০৬ 

সরকাির ও �বসরকাির �িত�ানস�েহর সহায়ক �িমকা 
 

৬.১ হ� ও  কা�িশে�র িবকােশ সংি�� সকল সরকাির ও �বসরকাির �িত�ান যথাযথ সহায়তা �দান করেব। 
 

৬.২ বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) হ� ও কা�িশে�র �পাষক ক��প� (Sponsoring 

Authority) িহেসেব কাজ করেব।  
 

৬.৩ িনজ� আি�নায়/সরকার ক��ক িনধ �ািরত �ােন হ� ও কা�িশ� কারখানা �িত�ায় িবিসক �েয়াজনীয় ��ে� িনব�ন 
�দান করেব।  
 

৬.৪ িবিসক তার িশ�নগরীেত হ� ও কা�িশে�র জ� িশ� �ট বরা� করেব।  
 

৬.৫ �দেশ িব�মান ও ���ায় কা�প�ীস�েহর উ�য়েন সরকািরভােব অথবা এ িশে�র সােথ জিড়ত �ী�ত ��ডবিডস�েহর 
স�ৃ�তা �ি�র মা�েম বাংলােদশ �াংক, িবিভ� �াংক ও আিথ �ক �িত�ান, িবিসক, বাংলােদশ ত�ত �বাড �, বাংলােদশ 
�রশম �বাড �, এসএমই ফাউে�শন, বাংলােদশ �লাক ও কা�িশ� ফাউে�শন ইত�ািদ �িত�ান িবেশষ অথ �ায়ন, �িশ�ণ ও 
বাজার সংেযাগ �িত�ায় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।  
 

৬.৬ প�মান উ�য়ন ও এর উৎকষ � সাধেনর মা�েম �দেশ এবং বিহিব �ে� বাংলােদেশর হ� ও কা�িশ�জাত প�েক 
�িতেযািগতা�ম করার লে�� এক� জাতীয় হ� ও কা�িশ� িডজাইন ইনি��উট �াপন করা হেব। 
 

৬.৭ হ� ও কা�িশ� �িত�ান �াপন ও ওই খােতর প� র�ািনর ��ে� িবেশষ �াংক ঋণ �িবধা �দােনর জ� বাংলােদশ 
�াংক �েয়াজনীয় পিরপ� জারী করেব। 
 

৬.৮ হ� ও কা�িশে� িনেয়ািজত নারীেদর িবনা জামানেত ও �� �েদ ঋণ �দােনর জ� বাংলােদশ �াংক �েয়াজনীয় পিরপ� 
জারী করেব। 
 

৬.৯ র�ািন উ�য়ন ��েরা (ইিপিব) এবং বাংলােদশ িমশনস�হ বিহিব �ে� হ� ও কা�িশ�জাত পে�র বাজার উ�য়ন ও 
স�সারেণ পদে�প �হণ করেব এবং িবেদেশ হ� ও কা�িশ�জাত প� �মলায় বাংলােদিশ �িত�ানস�েহর অংশ�হেণ 
সহায়তা �দান করেব। 
 

৬.১০ পয �টকেদর আকষ �ণ করা ও এ খাতেক উৎসািহত করার লে�� �দেশর আ�জ�ািতক িবমানব�র�েলােত (সরকার ক��ক 
মেনানীত �িত�ানস�েহর মা�েম) �শা-�ম গেড় �তালা, উ� �শা-�ম�েলােত �ণগত মানস�ত হ� ও কা�িশ�জাত 
প�স�েহর িব�য় ও �দশ �নীর �ব�া �হণ করা হেব। 
 

৬.১১ 
 

�দিশয় ঐিতহ� ও �ি�র পিরচায়ক হ� ও কা� িশ� সংর�েণ ঢাকায় এক� �ায়ী �দশ �নী ও িব�য় �ক� �াপন করা হেব 
এবং �দিশয় সকল হ� ও কা� পে�র িবি�র লে�� ঢাকাসহ িবিভ� শহের কা� হাট �াপন করা হেব।   

৬.১২ অ�লিভি�ক কা�প�ী�েলােত  “হ�, কা� ও ত�তজাত িশে�র �ায়ী �ালাির” �াপন কের সারা বছর ধের িবিভ� প� 
উৎপাদেন কম �রত কা�িশ�ীেদর (Artisan at work) �মলা আেয়াজন কের �দিশ-িবেদিশ পয �টকেদর বাংলােদেশর 
ঐিতেহ�র �িত আ�� করার িনয়িমত �য়াস �হণ করা হেব।  
 

৬.১৩ বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ও বাংলােদশ িবমান িবেদিশ পয �টকেদর িনকট বাংলােদিশ হ� ও কা�িশ�জাত পে�র 
�চাের �েয়াজনীয় �িমকা রাখেব। বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন হ� ও কা�িশ�জাত পে�র কা�প�ী ও অ�ল�েলার 
সােথ পয �টকেদর সংেযাগ �াপেন �েয়াজনীয় সহায়তা ও সহেযািগতা �দােন �িমকা রাখেব।  
  

৬.১৪ 
 

িবিসেকর সহায়তায় �দেশর �ত�� অ�েলর কা�প�ীিভি�ক সহায়ক �ক� (Common Facilitation Centre) 
এবং বািণজ� সহায়ক �ক� (Trade Facilitation Centre) �িত�া করা হেব।  
 

৬.১৫ 

 

�দিশয় হ� ও কা�িশে�র সািব �ক উ�য়েনর লে�� িবিসক ক��ক জাতীয়িভি�ক জরীপ পিরচালনা কের িবিনেয়াগ, 
উৎপাদন, কম �সং�ান ইত�ািদ তে�র িভি�েত �ডটােবইজ �ণয়ন করা হেব।  

৬.১৬ পে�র মান উ�য়ন ও ব��খীকরেণর ��ে� িবেদিশ কািরগির পরামশ � ও �সবা এবং ��ি� �হেণ িবিসক ও িবটাক 
সরকাির অথ �ায়েন এবং উ�য়ন সহেযাগী সাহা��� িবেশষ কািরগির সহায়তা �ক� �হণ করেব।  
 

৬.১৭ �ল পয �ােয় �জনশীল হ� ও কা�িশ�জাত কেম �র �মৗিলক �বহািরক িশ�া পা��িচেত অ�� �� করা হেব। 

৬.১৮ এ িশ� খােতর নীিত বা�বায়ন, সম�া িচি�তকরণ এবং �পািরশ �দােনর জ� সংি�� সরকাির এবং �বসরকাির সং�া, 
�িত�ান ও ��ডবিডর �িতিনিধর সম�েয় “জাতীয় হ� ও কা�িশ� সম�য় পিরষদ” (পিরিশ�-১) গঠন করা হেব। এই 
কিম�র �পািরশস�হ বা�বায়েনর জ� িবিসেকর �চয়ার�ােনর �ন�ে� এক� “বা�বায়ন পিরষদ” গঠন করা হেব 
(পিরিশ�-২)।  

 
৫ 

 



অ�ায়-০৭ 
 

�েণাদনা 
৭.১ রাজ� �েণাদনা 

৭.১.১ বািণজ� ম�ণালয় আমদািন নীিতেত �দিশয় হ� ও কা�িশে�র �র�া�লক �ব�া অ�� ��করেণ এবং র�ািন নীিতেত 
িবেশষ �েণাদনার �ব�া �হণ করেব। 

৭.১.২ 

 

জাতীয় রাজ� �বাড � হ� ও কা�িশ� খােতর উ�য়ন িনি�ত করেত আমদািন�ত �লধনী য�পািতর উপর �� কর 
অ�াহিত �িবধা �দান করেব।  

৭.১.৩ জাতীয় রাজ� �বাড � �য সকল ক�চামাল �দেশ সহজলভ� বা পয �া� নয় �স সকল ক�চামাল আমদািনর ��ে� িবেশষ �� 
�িবধা �দােনর পদে�প �হণ করেব।  
 

৭.১.৪ 

 

জাতীয় রাজ� �বাড � হ� ও কা�িশ�জাত প�েক �� সংেযাজন কর ও র�ািন �ে�র উপর উৎস কর �থেক অ�াহিত 
�দান করেব।   
 

৭.১.৫ হ� ও কা�িশ�জাত প� র�ািনর ��ে� �দিশয় ব� খাত ও �পাশাক িশে�র মত িডউ�-� �াক-এর পিরবেত� নগদ 
সহায়তা �দান করা হেব। এ সহায়তার হার জাতীয় রাজ� �বাড � সমেয় সমেয় িনধ �ারণ করেব।  

 

৭.২ আিথ �ক �েণাদনা  

৭.২.১ 

 
 

�নঃ অথ �ায়ন তহিবল (Refinancing Scheme) �বত�েনর মা�েম হ� ও কা�িশ� কারখানা �াপেনর জ� 
রা�ায়� �াংক, �বসরকাির �াংক ও আিথ �ক �িত�ান �থেক �েয়াজনীয় ��স িপিরয়ডসহ নমনীয় শেত� �ময়াদী ও 
চলিত  ঋেণর �ব�া করা হেব।  

৭.২.২ িবিভ� �দেশ অ�ে�য় আ�জ�ািতক বািণজ� �মলা, একক প�িভি�ক �মলা ও অ�া� বাজার উ�য়ন কম ��িচেত  
অংশ�হণ করার জ� সরকাির এবং �বসরকাির তহিবল সহায়তার �ব�া রাখা হেব। 
 

৭.২.৩ আমদািন�ত ক�চামাল ও উৎপািদত পে�র মান �� �ে� পরী�া করার জ� �টি�ং �িবধা �দােনর �ব�া �হণ 
করা হেব।  
 

৭.২.৪ ন�ন ন�ন এলাকায় কা�প�ী গেড় �তালার পদে�প �নওয়া হেব। �স লে�� কা�িশ�ীেদর দ�তা �ি�েত িবিভ� 
অ�েল দ�তা উ�য়ন কম ��িচ আেয়াজেনর জ� নগদ অথ � সহায়তা/�ি� কম ��িচ �বত�ন করা হেব। 
 

৭.২.৫ কা�িশ�ীেদর জ� ইউিনয়ন ত� �সবা �কে� িবনা�ে� ই�ারেনট �সবা �হেণর �েযাগ �দয়ার িবষেয় সংি�� ক��প� 
ক��ক পিরপ� জারী করা হেব।  
 

৭.২.৬ হ� ও কা�িশ� খাতেক অ�ািধকার�া� িশ�খাত (Thrust Sector) িহেসেব �ঘাষণা এবং িবেশষ �েণাদনা ও 
আিথ �ক সহায়তা �দান করা হেব।    
 

৭.২.৭ আিথ �ক ও �াংিকং �িত�ান�েলা নারীবা�ব �াংিকং �সবা �ব�া গেড় �লেব যা িশ� ঋণ, র�ািন ঋণ, ই�ই� 
ক�ািপটাল, চলিত �লধন ইত�ািদ ��ে� হ� ও কা�িশে� নারী উে�া�ােদর �েবশ িনি�ত করেব। 
 

৭.২.৮ হ� ও কা�িশ�ীেদর জীবেনর িনরাপ�া িবধােনর জ�  ‘হ� ও কা�িশ�ী জীবন-বীমা �থা’ এবং িবিভ� �াংক, বীমা ও 
আিথ �ক �িত�ােনর ‘কেপ �ােরাট �সা�াল �রসপনিসিবিল�’ কায ��েম তােদর িশ� ও জীবনমান উ�য়েনর লে�� কম ��িচ 
অ�� �� করা হেব।  

 

৭.৩ িবপণন �েণাদনা 

৭.৩.১ বাংলােদেশর িবিভ� �� উে�া�া ও �েগা�ীর হ� ও কা�িশ�জাত পে�র উৎপাদন এবং িবপণেন সাহা� ও 
সহেযািগতা করা হেব।  

৭.৩.২ রাজধানী ঢাকাসহ �েত�ক িবভাগীয় শহের সকল অ�েলর কা�প� সমােরােহ জাতীয় �দশ �নী ও িব�য় �ক� �াপন 
করা হেব।  

৭.৩.৩ কা�িশ�ীেদর প� িবপণেন সহায়তার লে�� সরকাির ও �বসরকািরভােব ওেয়বসাইেটর মা�েম ‘ভা� �য়াল শপ’ �াপন  
করা হেব। 

 

৭.৪ অ�া� �েণাদনা 
৭.৪.১ �িত বছেরর ২৯ িডেস�র িশ�াচায � জয়�ল আেবদীেনর জ�িদনেক ‘‘জাতীয় হ� ও কা�িশ� িদবস’’ (National 

Crafts Day) �ঘাষণা এবং �িত বছর ঐ িদন এ িশে� িনেয়ািজত কা�িশ�ীেদর ‘‘জাতীয় ��� কা�িশ�ী �র�ার’’ 
�দান করা হেব। 
 

৭.৪.২ �ভৗেগািলক িনেদ �শক�� হ� ও কা� িশ� পে�র উৎপাদন পয �ােয় সহেযািগতা �দান করা হেব। 
 

৬ 



অ�ায়-০৮ 

 

র�ািন �ি�র লে�� কায ��ম 
 

৮.১ হ� ও কা�িশ�জাত পে�র র�ািন �ি�র লে�� �বসরকাির খােতর সহায়তায় সরকার ��, ম� ও দীঘ � �ময়াদী 
পিরক�না �হণ করেব।  
 

৮.২ হ� ও কা�িশ�জাত পে�র র�ািন �ি� ও তাৎ�িণক িব�য় আেদশ �হণ, র�ািনর লে�� িবিভ� �ি� স�াদন, িবে�র 
িবিভ� �দেশর এ িশ�জাত পে�র ��ে� অিজ�ত ব��খী উৎকষ �, উপেযািগতা ও চািহদা পয �েব�েণর উে�ে� 
র�ািনকারক ও উে�া�ােদর িবিভ� আ�জ�ািতক বািণজ� �মলায় অংশ�হেণ উৎসাহ ও �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান 
করা হেব। 
 

৮.৩ িবেদেশ বাংলােদেশর িমশনস�েহ এবং �দেশর আ�জ�ািতক মােনর �হােটলস�েহ হ� ও কা�িশ�জাত প� �দশ �েনর 
�িবধা �ি� করা হেব।  
 

৮.৪ িবেদেশ �ত বাজার স�সারেণ Aggressive Market Development Programme �তির করা হেব।  
হ� ও কা�িশ�পে�র �াি�ংেয় �জার �দয়া হেব।  
 

৮.৫ �দেশর হ� ও কা�িশ�জাত প� র�ািন সহজীকরেণ পে�র Specific HS (Harmonized System) 

Classification �ণয়েন পদে�প �নয়া হেব। প� িনিব �েশেষ এ খােতর র�ািন আয় স�কভােব �দিশ �ত হেত হেব।  
 

৮.৬ হ� ও কা�িশ�প� সংি�� �ী�ত ��ডবিডেক উৎস �দশ (Country of Origin) �ত�য়েনর �মতা �দয়া হেব।  
 

৮.৭ উ�ত �দশ�েলার সােথ ি�পাি�ক �ি�র মা�েম অ�া� �দেশর মত হ� ও কা�িশ�প� র�ািনেত �ািধকারিভি�ক 
�েযাগ-�িবধা (Preferential Treatment) লােভর পদে�প �নয়া হেব।  
 

৮.৮ হ� ও কা�িশ� র�ািনকারক �িত�ান�েলার জ� Export Credit Guarantee Scheme এবং Export 

Promotion Fund �বত�ন করা হেব। 
 

৮.৯ প� র�ািনর ��ে� সংি�� �দেশর Health, Environmental, Social Compliance and 

Conformity Regulation িবষেয় সেচতন করার জ� �িশ�ণ কম ��িচ �নয়া হেব।     
 

৮.১০ �বসরকাির �িত�ােন িনেয়ািজত �পশাজীিব নকশািবদেদর (Professional Designer) িবেদেশ উ�ত 
�িশ�েণর জ� সহায়তা �দান করা হেব।  
 

৮.১১ High End Products উৎপাদেন �বসরকাির খাতেক উৎসাহ �দান করা হেব।  
 

৮.১২ হ� ও কা�িশ� প� র�ািনকারকেদর সংগঠনসহ সংি�� �ী�ত ��ডবিডস�হেক �দিশ-িবেদিশ িবিভ� �কাশনা ও 
জান �াল স�� লাইে�ির �িত�া ও উ� খােত উে�া�ােদর ত�েসবা �দােনর জ� গেবষণা ও উ�য়ন (R&D) �সল 
�াপেন �েয়াজনীয় সহায়তা �দয়া হেব।  
 

৮.১৩ হ� ও কা�িশ� র�ািনকারকেদর ই-বািণিজ�ক স�মতা (e-Commerce competence) �ি�র পদে�প �নয়া 
হেব।  
 

৮.১৪ �িত বছর �ধান �ধান হ� ও কা�িশ�জাত প� র�ািনকারকগণেক বািণিজ�ক ����ণ � �ি� (Commercially 

Important Person - CIP) �ঘাষণা করা হেব।  
 

 

 

 

৭ 

 

 



পিরিশ�-১ 

অ�ায়-০৯ 
 

জাতীয় হ� ও কা�িশ� সম�য় পিরষদ 
০৯.১  হ� ও কা�িশ� নীিতমালা বা�বায়ন সম�েয়র জ� “হ� ও কা�িশ� নীিতমালা জাতীয় সম�য় পিরষদ” নােম এক� 

পিরষদ থাকেব। যার আহবায়ক হেবন িশ�ম�ী। এ পিরষদ িনে�া� সদ�েদর সম�েয় গ�ত হেলা: 

 
 

 

 

কিম�র কায �পিরিধ 

০৯.২  �িত ০৬ (ছয়) মােস পিরষদ একবার সভায় িমিলত হেব। পিরষদ হ� ও কা�িশ�নীিত যথাযথভােব �িতপািলত হে� 
িকনা তা পিরবী�ণ করেব এবং নীিত বা�বায়েন �কাথাও �কান সম�া হেল তা সমাধান িকংবা সমাধােনর �পািরশ করেব।  
 
০৯.৩ কিম�েত �েয়াজেন ন�ন সদ� �কা-অ� করা যােব।  

 

৮ 

০১। সিচব, িশ� ম�ণালয় সদ� 
   
   
০২। 
০৩। 
০৪। 

সিচব, অথ � ম�ণালয় 
�চয়ার�ান, জাতীয় রাজ� �বাড � 
সিচব, বািণজ� ম�ণালয়   

সদ� 
সদ� 
সদ� 

   
০৫। সিচব, পররা� ম�ণালয় সদ� 
   
০৬। সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয়  সদ� 
০৭। সিচব, �িষ ম�ণালয় সদ� 
০৮। সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়  সদ� 
০৯। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয় সদ� 
১০। সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় সদ� 
১১। সিচব, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় সদ� 
১২। 
১৩। 

সিচব, �ব ও �ীড়া ম�ণালয় 
অিতির� সিচব (�স ও অিডট), িশ� ম�ণালয়  

সদ� 
সদ� 

১৪। ডীন, চা� ও কা� কলা ই���উট, ঢাকা িব�িব�ালয় সদ� 
১৫। �চয়ার�ান, �ািরফ কিমশন সদ� 
১৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন সদ� 
১৭। �চয়ার�ান, এসএমই ফাউে�শন সদ� 
১৮। িবভাগীয় �ধান, িশ� ও শি� িবভাগ, পিরক�না কিমশন সদ� 
১৯। বাংলােদশ �াংেকর উপ�� �িতিনিধ সদ� 
২০। িবিনেয়াগ �বােড �র উপ�� �িতিনিধ সদ� 
২১। সভাপিত, এফিবিসিসআই   সদ� 
২২।  সভাপিত, নািসব সদ� 
২৩। সভাপিত, উইেমন অন�া�ানাস � এেসািসেয়শন  সদ� 
২৪। সভাপিত, বাংলা�াফট সদ� 
২৫। সভাপিত, বাংলােদশ জাতীয় কা�িশ� পিরষদ সদ� 
২৬। সরকার ক��ক মেনানীত হ�  ও কা�িশ� িবেশষ� (২ জন)  সদ� 
২৭। ��-সিচব (নীিত)/উপসিচব (নীিত), িশ� ম�ণালয় সদ�-সিচব 
   
   



পিরিশ�-২ 

অ�ায়-১০ 

বা�বায়ন পিরষদ 

১০.১  জাতীয় সম�য় পিরষেদর �পািরেশর আেলােক হ� ও কা�িশ� নীিতমালা বা�বায়েন িন�িলিখত সদ�েদর সম�েয় 
নীিতমালা “বা�বায়ন পিরষদ” গঠন করা হেলা: 

 

 

১০.২ কিম�র কায �পিরিধ 
 

 

 

 

৯ 

 

০১। �চয়ার�ান, িবিসক সভাপিত 

০২।  সদ�, র�ািন উ�য়ন ��েরা সদ� 

০৩। সদ�, পয �টন করেপােরশন সদ� 
০৪। সদ�, �ািরফ কিমশন সদ� 
০৫। সদ�, ত�ত �বাড � সদ� 
০৬। পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ�র সদ� 
০৭। পিরচালক, �ব উ�য়ন অিধদ�র সদ� 
০৮। �ব�াপনা পিরচালক,  এসএমই ফাউে�শন সদ� 
০৯। বাংলােদশ �াংেকর উপ�� �িতিনিধ সদ� 
১০। িবিনেয়াগ �বােড �র উপ�� �িতিনিধ সদ� 
১১।  চা� ও কা� কলা ই���উট, ঢাকা িব�িব�ালয় এর �িতিনিধ সদ� 
১২। সভাপিত, এফিবিসিসআই  সদ� 
১৩। সভাপিত, বাংলা�াফট সদ� 
১৪। সভাপিত, নািসব সদ� 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ জাতীয় কা�িশ� পিরষদ সদ� 
১৬। সভাপিত, উইেমন অন�া�ানাস � এেসািসেয়শন সদ� 
১৭। বাংলােদশ �লাক ও কা�িশ� ফাউে�শন সদ� 
১৮। সরকার ক��ক মেনানীত হ� ও কা�িশ� িবেশষ� (২ জন)  সদ� 
১৯। পিরচালক (িবপণন), িবিসক সদ�-সিচব 

১০.২.১ �িত িতন মাস অ�র পিরষদ সভায় িমিলত হেব। জ�ির �েয়াজেন �য �কান সময় সভা আ�ান করা যােব। 
 

১০.২.২ জাতীয় সম�য় পিরষেদর �পািরেশর আেলােক বা�বায়ন পিরষদ �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেব। 
 

১০.২.৩ হ� ও কা�িশ� খােতর উ�য়েন বা�বায়ন পিরষদ �েয়াজনীয় �পািরশমালা �ণয়ন কের জাতীয় সম�য় পিরষেদর িনকট 
�পশ করেব। 
 

১০.২.৪ আমদািন ও র�ািন নীিত, িশ�নীিত এবং জাতীয় বােজট �ণয়নকােল পিরষদ �েয়াজনীয় �পািরশ �পশ         
করেত পারেব। 
 

১০.২.৫ িবিভ� আিথ �ক �েণাদনার িবষেয় বা�বায়ন পিরষদ জাতীয় সম�য় পিরষেদর িনকট �পািরশ �পশ করেব। 
 

১০.২.৬ হ� ও কা�িশ� খােতর �সবা সহায়তা �দানকারী �িত�ােনর �িতিনিধেদরেক সভায় আম�ণ জানােনা  
যােব। 
 

১০.২.৭ কিম�েত �েয়াজেন ন�ন সদ� �কা-অ� করা যােব। 
 



পিরিশ�-৩ 

অ�ায়-১১ 
 

বাংলােদেশর ����ণ � হ� ও কা�িশ�জাত প� 
 
১১.১ ত�তজাত প� �যমনঃ �বনারিস শািড়, জামদািন শািড়, টা�াইল শািড়, িস�শািড় (রা�ামা�/চাকমা), মিণ�রী ব�, 

অ�া� ত�ত ব�  ইত�ািদ। 
 

১১.২ ব�জাত প� �যমনঃ নকিশ ক�থা, �াগ, �বড কভার, �শন কভার, গহনার বা�, ওয়াল �া�, �� �েগা�ীেদর ব� ও 
িবিভ� কা�িশ� সামি�, পা�ািব, �িপ, �ক, বা�ক, ি�ন ি�ে�র �তির �বহায � ব�, �িঁচিশ� ইত�ািদ। 

১১.৩ চামড়াজাত প� �যমনঃ নকিশ �াগ, মািন �াগ, �লিডস �াগ, পাস �, �ব�, �পাশাক, �িপ, চািবর িরং, �পি�ল �হা�ার, 
ওয়াল হ�াি�ং, �ডেকােরশন িপস, �েয়লাির ব�, ফেটাে�ম, �তা, �াে�ল ইত�ািদ)।  
 

১১.৪ কাঠজাত প� �যমনঃ �হ�ািল সামি�, �লদািন, ��, ফেটা ��ম, ছাইদািন, �শা-িপস, �পি�ল �হা�ার, ভা�য �, 
�শােকই�, ফ�াি� আসবাবপ�, �েয়লাির ব�, আয়নার ��ম ইত�ািদ। 
 

১১.৫ ব�শজাত প� �যমনঃ �িড়, ব�িশ, �লদািন, �খলনা, লাইট �শড, ফল� পা�শন, �সাফা �সট, �শােকইস, িবিভ� �কার 
�শা-িপস, ঝাড়বািত, ছাইদািন, ��, বাে�ট, �টিবল �াট, �� ইত�ািদ। 
 

১১.৬ �বতজাত প� �যমনঃ �মাড়া, �চয়ার, �টিবল, �বেতর আসবাবপ�, �বেতর �িড়, �দালনা, �সাফা, খাট, �ক-�স�, �টিবল 
�াট, ফেটা ��ম, �টিবল �া�, লাইট �শড, িবিভ� ধরেনর �� ইত�ািদ।  
 

১১.৭ �ৎ িশ� �যমনঃ �হ�হলী সামি�, �শা-িপস, মা�র �খলনা, �লদািন, �েলর টব, ছাইদািন, �পি�ল �হা�ার, ভা�য �’র 
ঝাড়বািত, লাইট �শড, মা�র অলংকার, ওয়ালেমট, �ড়াল িচ�কলা, �টরােকাটা মা�র �তির ��ল, �খলনা, �ল�   
�শা-িপস, িবিভ� ধরেনর �ািণর �িত� ইত�ািদ। 
 

১১.৮ �মামজাত প� �যমনঃ জ�িদেনর �মামবািত, �মােমর ��ল, �শা-িপস, িবিভ� �ািণর অবয়ব ইত�ািদ।   

১১.৯ পাটজাত প� �যমনঃ চট, �াগ, ওয়াল �াট, কােপ �ট, পােপাশ, �িড়, িছকা, �াে�ল, শতরি�, িম�ড আইেটম (�যমন: 
পাট-চামড়ার �িড়, �াগ, �াে�ল, �তা, �লিডস পাস �) শিপং �াগ, �লিডস �াগ, ��ষেদর সাইড �াগ, �াপটপ �াগ, 
�িফন �াগ, ি�সমাস �াগ, � ি�ং �াগ, ওয়াইন �াগ, নাস �াির �াগ, নাস �াির পট, নাস �াির শীট, বারলাপ �টপ, �ট 
�টপ, �ট িরবন, �ট �নট, �াইরাল �উব, �াইরাল �াগ, ডাইড �ট �ফি�কস, ��ইড বারলাপ, �টিবল টপার, �কেমা 
বারলাপ, ওয়�ার বল, ��স �মট, �টিবল রানার, বারলাপ িলফ �েটর হ�া� কােপ �ট, �ােপি�, �টিবল �াট, পােপাশ, 
হ�ােমাক  ইত�ািদ। 
 

১১.১০ িঝ�ক িশ� �যমনঃ গলার মালা, কােনর �ল, হােতর বালা, �িড়, ঝাড়বািত, �শা-িপস, �টিবল �া�, �েয়লাির ব�, 
সাইড �টিবল, উড ইনেল (িম� মা�ম) ইত�ািদ। 
 

১১.১১ ধাতব িশ� �যমনঃ �তজষপ�, ক�শা ও িপতেলর িবিভ� �ািণ, পা�, �বাতাম, দরজা ও িবিভ� আসবাবপ�, িবিভ� 
িকেচন সামি�, �শা-িপস, পা� �শন, ওয়াল �াট ্, �পন �হা�ার, �বাতাম, উড ইনেল, �ীেলর খাট, আলিমরা ইত�ািদ। 
 

১১.১২ ��ল িশ� �যমনঃ কাপড়, কাঠ, মা� ও কাগজ ইত�ািদর �তির ��ল।   

১১.১৩ হ�া� �মইড �পপার �যমনঃ হােতর �তির �বাড �, �শা-িপস, জ� িদন, নববষ �, দাওয়ােতর কাড �, �া� �শড, �েখাশ, 
ওয়াল �শা-িপস ইত�ািদ।  
 

১১.১৪ অলংকার �যমনঃ �সানা ও �পার �চইন, হােতর �িড়, গলার হাড়, নাক �ল, পােয়র খা�, বা�, �কামেড়র িবছা, ঘিড়র 
�চইন, মাথার ি�প, �বাতাম এবং তামা, কাসা, িপতল, �লাহা, শংখ, ব�শ, মা�র অলংকার ইত�ািদ।   
 

১১.১৫ �শ জাতীয় প� �যমনঃ নািরেকেলর �ছাবড়ার �শা-িপস, রিশ ও �নট জাতীয় ��, কয়ার �নট, কয়ার �রাপ, �ন� 
(পািখর বাসা) পট, কয়ার িপট, তােলর �েশর �িপ, �িড়, মা�র, �া� �শড, �টিবল �াট , ওয়াল �াট, জায়নামাজ, 
শীতল পা� ও এ জাতীয় প� ইত�ািদ। 
 

১১.১৬ পাতাজাতীয় প� �যমনঃ �হাগলাপাতা, তালপাতা, নলখাগড়া, ক�িরপানা, ���র পাতা ইত�ািদ 

১১.১৭ �শালাজাত প� �যমনঃ �শা-িপস, �ািণর অবয়ব, �িপ, ��ট ইত�ািদ 

১১.১৮ িবিবধঃ খেয়র, �ন, ���েরর �ড়, জ�াম, �জিল, মাশ�ম, আচার, �েধর �তির িমি�, না�, �তার হাতপাখা, �তার মাছ 
ধরার জাল, �তার �াগ ইত�ািদ।  

 

১০ 


