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বাণী 

 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর কম �কাে�র ওপর িভি� কের িশ� ম�ণালয় বািষ �ক �িতেবদন  �কাশ করেছ �জেন আিম 

আনি�ত। এ �কাশনা �থেক জনগণ িশ�খােতর সা�িতক অ�গিত স�েক� স�ক ধারণা পােব।  
 

�দিশয় ক�চামালিনভ�র িশ�ায়েনর ধারা �জারদার কের বাংলােদেশর অথ �নীিতেক শি�শালী িভি�র ওপর দ�ড় 

করােনাই িছল সব �কােলর সব �ে�� বাঙািল, জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর দীঘ � লািলত ��। িতিন �ণ�ল 

পয �ােয় �মঘন িশ�ায়েনর ধারা �বগবান কের �টকসই ও �ষম অথৈনিতক উ�য়েনর পেথ �দশেক এিগেয় িনেত �চেয়িছেলন। 

এ লে�� ব�ব� ি�তীয় িব�েবর কম ��িচ িনেয় অ�সর হেলও, �াধীনতািবেরাধী অবশি� ত�েক সপিরবাের হত�া কের 

বা�ািল জািতর অথ �ৈনিতক স�ি� অজ�েনর চাকােক �পছেনর িদেক �িরেয় িদেত �চেয়িছল। িক� লড়া� বাঙািল জািতেক 

�বিশ িদন দিমেয় রাখা যায়িন। ব�ব�র র� ও আদেশ �র �েযা� উ�রািধকার, গণতে�র মানসক�া, মাননীয় �ধানম�ী 

জনেন�ী �শখ হািসনার �ন�ে� জািত ঐক�ব� হেয়েছ এবং ব�ব�র �সানার বাংলােক বা�েব �পায়েনর পেথ �ঢ় �ত�েয় 

এিগেয় যাে�।  

 

িব� স�দােয়র কােছ বাংলােদশ এখন উ�য়েনর িমরাকল। এ উ�য়েনর �পছেন িশ�খােতর ����ণ � অবদান 

রেয়েছ। আমােদর সরকার �িহত িশ�নীিত ও কম ��িচর ফেল জাতীয় অথ �নীিতেত িশ�খােতর অবদান �েমই �জারদার হে�। 

�দশ�াপী �টকশই �� ও মাঝাির িশ�খােতর �ত �সার ঘটেছ। ফেল দাির�� িবেমাচন, কম �সং�ান, নারীর �মতায়নসহ 

আথ �-সামািজক অ�গিতর অেনক �চেক বাংলােদশ �িতেবিশ �দশ�েলা �থেক এিগেয় �গেছ। বাংলােদশেক িন�ম�ম আেয়র 

রা� িহেসেব িব��াংেক সা�িতক �ী�িত এর বড় �মাণ। এ ধারা অ�াহত �রেখ আমরা ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র 

এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উ�ত ও স�� বাংলােদশ গেড় �তালার অিভ� লে�� এিগেয় যাব। এ লে�� রা�ায়� িশ�-কারখানা 

পিরচালনার পাশাপািশ দ� �বসরকািরখাত গেড় �লেত িশ� ম�ণালয় কাজ কের যাে�। �বসরকািরখােতর কায �কর িবকােশ 

স�ব সব ধরেনর নীিত সহায়তা �দান অ�াহত �রেখেছ। আগামী িদেনও একই লে�� িশ� ম�ণালেয়র সািব �ক কম �কা� 

পিরচািলত হেব। 

 

িশ� ম�ণালয় �ণীত বািষ �ক �িতেবদন  গত অথ �বছেরর কম �কাে�র এক� �ামা� দিলল। �িতেবদন� �থেক 

সংি�� সকলেক িবগত এক বছের ম�ণালেয়র আওতায় বা�বািয়ত িবিভ� কায ��ম স�েক� সংে�েপ ধারণা পােবন। আিম 

এ �জনশীল �িতেবদন �ণয়েনর সােথ জিড়ত সবাইেক আ�িরক ধ�বাদ জানাই।   
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২৭ আি�ন, ১৪২২ ব�া�  

১২ অে�াবর, ২০১৫ ি��া�  
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বাণী 

 

িশ�ায়ন অথ �নীিতর আ�িনক �বিচ�ায়ন, কাঠােমাগত উ�য়ন, �মবধ �মান উৎপাদনশীলতা অজ�ন, কম �সং�ান �ি�, �দশ ও 

জনগেণর আয় �ি�, জীবনযা�ার মাে�ায়নসহ উ� অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন িনি�ত কের। জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 

রহমান স�� �দশ গঠেন িশে�র িবকাশেক �াধা� িদেয়েছন। জািতর িপতার �েযা� উ�রাধীকারী মাননীয় �ধানম�ী �শখ 

হািসনা ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ উ�ীত করার �য ল��  ি�র কেরেছন এর অ�তম শত� 

হে� িশ�ায়ন। এ লে�� িশ� ম�ণালয় �দেশ ��ি�িনভ�র িশ� �াপন ও �সাের নীিত িনধ �ারণ এবং �কৗশল �ণয়েন 

�েয়াজনীয় �েযাগ-�িবধা ও সহায়তা �দান কের আসেছ।   

 

২০১৪-১৫ অথ �বছের িশ� ম�ণালেয়র িশ� সংি�� নীিত/আইন �ণয়ন ছাড়াও িশ� খােতর উ�য়ন সাধেন ১৩৫৫.৯৭ �কা� 

টাকা �েয় ৩৩� উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর কায ��ম �হণ কেরেছ। উ� সমেয় িশ� ম�ণালয় িশে�র সািব �ক উ�য়ন, 

পিরচালনা ও িবকােশর লে�� �ণীত ‘‘বাংলােদশ জাহাজ �ন: �ি�য়াজাতকরণ আইন’’ ২০১৫ সং�া� উে�খেযা� 

কম �স�াদন কেরেছ। 

 

খা� িনরাপ�া অজ�েনর মা�েম �টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়ন ও দাির�� িবেমাচন িনি�তকরত ‘‘িভশন ২০২১’’ অজ�েন িশ� 

ম�ণালয় সাফে�র �ড়ঁায় �পৗঁ�েব বেল আিম আশাবাদী। এ �িতেবদন �থেক �দেশর জনগণ িশ� ম�ণালেয়র কায ��েমর 

�মিবকাশমান উ�য়েনর অ�গিত স�েক� স�ক ধারণা পােবন বেল আিম মেন কির।  

 

আিম এ �কাশনার সাফ� কামনা করিছ এবং এ �িতেবদন �ণয়েনর সােথ স�ৃ� সকলেক আ�িরক ধ�বাদ জানাি�।  
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  িশ� ম�ণালয় 

�িমকা 
�দেশর সামি�ক উ�য়েন িশ� খােতর �িমকা অপিরহায�। �কান �দেশর উ�য়েনর অ�তম এক� �চক হল িশে�া�য়ন। 

বাংলােদেশর অথ�নীিত এক সমেয় িছল �েরা�ির �িষিভি�ক। িক� সময় পিরবত�েনর সােথ সােথ আমােদর অথ�নীিতর 

ধারােতও পিরবত�ন এেসেছ। তাই �িষ উ�য়েনর সােথ সমা�রালভােব িশে�া�য়নও এখন অপিরহায�। �িষর আ�িনকায়ন,  

িব�ান ও ��ি�র উ�য়ন, �িঁজ গঠন, নাগিরকায়ন, �িতর�া, �বেদিশক ��া অজ�ন, �া�িতক স�দ �বহার, িশ�া ও 

জীবনযা�ার মান �ি�, per capita আয় �ি� এবং সেব�াপির দাির�� �রীকরণ ও কম�সং�ান �ি� এসব িক�ই িশে�র 

িবকাশ ছাড়া ভাবা যায় না। তাই বত�মান সরকার িশে�র উ�য়েন িবেশষ ��� আেরাপ কেরেছ। িশ� ম�ণালয় সরকােরর ল�� 

অজ�েন িশে�র িবকােশ অ�তম বাহক�েপ কাজ কের যাে�। িশ� ম�ণালয় এক� ঐিতহ�বাহী ম�ণালয়। ১৯৫৬ সােল 

���� সরকােরর শাসনকােল জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান িশ�ম�ী িহেসেব দািয়� পালন কেরন। এ সমেয় 

িতিন এ �দেশর িশ� িবকােশর জ� িবিভ� পদে�প �হণ কেরন। যার মে� অ�তম হে� EPSCIC, যা আজ BISCIC 

িহেসেব ��িতি�ত। ব�ব�র �েযা� উ�র�রী �ধানম�ী �শখ  হািসনা ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র 

�দেশ উ�ীত করার ল�� ি�র কেরেছন। এ অজ�েনর অ�তম এক� হািতয়ার হে� িশ�ায়ন যা বা�বায়েনর লে�� িশ� 

ম�ণালয় �দেশ িশ� �াপন ও �সাের নীিত িনধ�ারণ ও �কৗশল �ণয়েনর মা�েম �েয়াজনীয় �েযাগ-�িবধা ও সহায়তা �দান 

কের যাে�। �াধীনতার �েব� িশ� ম�ণালেয়র পিরিধ িছল �াপক। পরবত�েত িবিভ� নীিতমালা ও উ�য়ন �কৗশল পিরবত�েনর 

ফেল এর কায�পিরিধ �মশঃ �ছাট হেয় এেসেছ। বত�মােন িশ� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন ১১� সং�া ও কেপ�ােরশন রেয়েছ; যার 

অধীেন রেয়েছ ৩৯� �িত�ান। এই ৩৯� �িত�ােনর মে� ১৩� বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ�ােরশন (িবিসআইিস), 

১৭� বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ�ােরশন (িবএসএফআইিস) এবং ৯� বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ�ােরশেনর 

(িবএস�আই) এর অধীেন রেয়েছ। 

                     

     
 

িশ� ম�ণালয় 
 
1 িশ� ম�ণালয় ক��ক ৪৯০�, �াইেভটাইেজশন কিমশন ক��ক ২৬�, বাংলােদশ িশ� ঋণ সং�া [িবএসআরএস] ক� �ক ০১�, অ�ণী �াংক ও জনতা �াংক ক��ক ০১� কের �মাট ০২� ও 

ইনেভ�েম� করেপােরশন অব বাংলােদশ [আইিসিব] ক� �ক ০২� �িত�ান হেত �ঁিজ �ত�াহার করা হয়। 
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িশ� ম�ণালেয়র  িভশন 
িশ� স�� ম�ম আেয়র �দশ।  

 

িশ� ম�ণালেয়র িমশন 
 

যেথাপ�� িশ� নীিত �ণয়ন, রা�ায়� িশ� কারখানার �নগ�ঠন ও সং�ার, �� , মাঝাির, মাইে�া ও ��র  িশে�র 

উ�য়ন, �হৎ িশ� �িত�ােন নীিতগত সহায়তা �দান, পে�র মান �র�া ও �মধাস�দ সংর�ণ ইত�ািদ কায��ম 

বা�াবায়েনর মা�েম �ত িশ�ায়ন ও উৎপাদনশীলতা �ি�।  

 

িভশন ও িমশন অজ�েনর জ� �হীত কম�েকৗশল  

 সরকােরর �পক�-২০২১ �ক িভি� কের িশ� ম�ণালেয়র িভশন ও িমশন ন�ন কের �ন:িব��াস করা হেয়েছ। িশ� 

ম�ণালেয়র �েব�র িভশন ও িমশেনর আেলােক ‘‘জাতীয় িশ�নীিত-২০১০’’ �ণয়ন করা হয়। সমেয়র িববত�েন  সরকােরর 

কায��েম �নগত ও প�িতগত পিরবত�ন আনয়েন িবিবধ কম��চী �হণ করা হেয়েছ। এরই পিরে�ি�েত িশ� ম�ণালেয়র 

পিরবিত�ত িভশন ও িমশন বা�বায়েনর লে�� ‘‘জাতীয় িশ�নীিত-২০১৫’’ �ণয়ন করা হে�। জাতীয় িশ�নীিত-র অ�তম 

উে�� হে�- উৎপাদনশীল কম�সং�ান �ি� করা, নারীেদরেক িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় িনেয় আসা এবং দাির�� 

�রীকরণসহ �িঁজঘন িশে�র পিরবেত� �মঘন িশ� �াপনেক অিধক ��� িদেয় নারী উে�া�া উ�য়েন িবেশষ পদে�প �হণসহ 

��র িশ�, �� ও মাঝাির িশে�র �সােরর কায��ম �হণ কের। িশ� ম�ণালয় জাতীয় িশ�নীিত ছাড়াও  ��ডমাক�স আইন 

২০০৯, িশ� �ট বরা� নীিতমালা ২০১০, লবণ নীিত ২০১১, পিরেবশস�ত  জাহাজ ভা�া ও জাহাজ িনম�াণ িশ�েক 

স�সারেণর লে�� The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, �ভৗগিলক িনেদ�শক আইন ২০১৩, 

�ভাজ� �তেল িভটািমন ‘এ’ স��করণ আইন ২০১৩, রা�পিতর িশ� উ�য়ন �র�ার �দান সং�া� িনেদ�শনাবলী ২০১৩ �ণয়ন 

কেরেছ। �াধীনতার �বণ� জয়�ীেক সামেন �রেখ সরকার �দেশর সামি�ক উ�য়েনর �পক� বা�বায়নকে� ২০২১ সাল নাগাদ 

বাংলােদশেক িশ� স�� ম�ম আেয়র �দেশ পিরনত করার লে�� িনরলসভােব কাজ কের যাে�। জাতীয় আেয় িশ�খােতর 

অবদান িব�মান ২৮ শতাংশ �থেক ৪০ শতাংেশ এবং �মশি� িনেয়াজেন (�মাট কম�সং�ােন) অবদান ১৬ শতাংশ �থেক ২৫ 

শতাংেশ উ�ীত করার জ� িবিসক ও িবটােকর মা�েম �াপকহাের �ব ও �বমিহলােদরেক হােত কলেম িবিভ� ��েড আ�-

কম �সং�ান�লক �িশ�ণ �দান করা হে�। �ষকেদর মে� �া��ে� ও স�ক সমেয় চািহদামািফক সার সরবরাহ করা হে� 

এবং সােরর �য �কান সংকট �মাকােবলার জ� �েয়াজনীয় সং�ক বাফার �গাডাউন িনম�ােণর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

জন�াে��র �িত �খয়াল �রেখ খাবাের �ভজাল �িতেরােধর জ� িবএস�আইেয়র �া�মাণ আদালেতর মা�েম �ভজাল িবেরাধী 

অিভযান পিরচালনা করা হে�। এ সম� কায��েমর মা�েম িভশন ও িমশন বা�বায়েন িশ� ম�ণালয় কাজ কের যাে�। 
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ব�ব� ও িশ� ম�ণালয়  

 বাংলােদেশর �াধীনতার মহানায়ক, সব�কােলর সব�ে�� বা�ালী, জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 

১৯৫৬ সােল ���� সরকােরর িশ�ম�ী থাকাকােল িশ�স�� বাংলােদেশর �� �দেখিছেলন। বাংলােদেশর 

িশ�ায়েনর �পকার ব�ব�র �স �ে�র উপর িভি� কেরই িশ� ম�ণালয় ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র �দেশ 

উ�রেনর লে�� এিগেয় চেলেছ। 

 

 

                                 ১৯৫৬ সােল ���� সরকােরর িশ�ম�ী থাকাকােল  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 
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ম�ণালেয়র �শাসিনক কাঠােমা 
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ম�ণালেয়র �শাসিনক কাঠােমা 

 

সরকােরর িবিভ� ম�ণালেয়র কায�ব�ন �লস অব িবজেনস, ১৯৯৬ �ারা িনয়ি�ত হয়। উ� �লেসর 

আেলােক �শাসিনক ও নীিত িনধ�ারেণ মাননীয় ম�ী �ন�� �দান কেরন। �লস অব িবজেনস, ১৯৯৬ অ�সাের 

সরকােরর সিচব ম�ণালেয়র �শাসিনক �ধান ও �ধান িহসাবদানকারী কম�কত �া [Principal Accounting 

Officer] িহসােব দািয়� পালন কেরন। িশ� ম�ণালেয়র �শাসিনক কায��ম ০৮ (আট)� অ�িবভােগর মা�েম 

পিরচািলত হয়। এ ম�ণালেয় কম�রত অিতির� সিচব ও ��সিচব পয�ােয়র কম�কত �াগণ সিচবেক �শাসিনক দািয়� 

পালেন সহায়তা কেরন এবং অ�িবভাগস�েহ  �ন�� িদেয় থােকন। িশ� ম�ণালেয়র কম�কত �ােদর কােজ সমতা, 

��তা, জবাবিদিহতা, গিতশীলতা এবং ��ু সম�েয়র লে�� িব�মান সাংগঠিনক কাঠােমা�� অ�িবভাগ ও 

অিধশাখাস�হ কােজর সােথ সাম�� �রেখ মােঝ মােঝ �ন:িব��াস করা হেয়েছ। ম�ণালেয়র কম�কত �ােদর 

দািয়�/কায�ব�ন এবং ত� অিধকার আইন অ�যায়ী িনেয়ািজত দািয়� �া� কম�কত �া, আপীল ক��প� ও ত� 

কিমশনারেদর  নাম, পদবী ও �কানা ম�ণালেয়র  ওেয়ব সাইট     www.moind.gov.bd. �দান করা হেয়েছ। 
 

 

ম�ণালেয়র জনবল 
 

পেদর নাম ম�রী�ত পেদর সং�া কম �রত পেদর সং�া �� পেদর সং�া 
সিচব ০১ ০১  
অিতির� সিচব ০১ ০৫  
��সিচব ০৪ ১২  
���ধান ০১ ০১  
উপসিচব ১১ ১৭  
সহকারী/িসিনয়র সহকারী সিচব ২৯ ০৮ ২১ 
উপ�ধান ০১ ০১  
সহকারী/িসিনয়র সহকারী �ধান ০৬ ০৪ ০২ 
িসে�ম এনািল� ০১ ০১  
িহসাব র�ণ কম �কত �া ০১ ০১  
সহকারী ��াগামার ০১ ০১  
সহকারী লাইে�িরয়ান ০১ ০০ ০১ 
�শাসিনক কম�কত �া ৩২ ৩০ ০২ 
�ি�গত কম�কত �া ২০ ১৯ ০১ 
কি�উটার অপােরটর ০২ ০২  
স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর ২৯ ১৪ ১৫ 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর ১৩ ০৭ ০৬ 
িহসাব র�ক ০১ ০১  
সহকারী িহসাব র�ক ০১ ০০ ০১ 
ক�ািশয়ার ০১ ০১  
ক�াশ সরকার ০১ ০১  
িজ.ও. ০১ ০১  
অিফস সহায়ক ৫৬ ৪৭ ০৯ 
বা�িচ�/দােরায়ান ০২ ০২  
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ম�ণালেয়র অিপ�ত দািয়�  
 

 �লস অব িবজেনস এর Allocation of Business অ�যায়ী সরকােরর ����ণ � দািয়�স�হ িবিভ� 
ম�ণালেয়র উপর অপ�ণ করা হেয়েছ। িশ� খােতর সািব�ক উ�য়েন িশ� ম�ণালয় �ধানতঃ নীিতগত সহায়তা �দান 
কের থােক। িশ� ম�ণালেয়র অধীন� সং�া ও দ�র স�েহর কােজ গিতশীলতা আনয়েন ম�ণালয় সম�য় ও িদক 
িনেদ�শনা িদেয় থােক। জাতীয় অথ�নীিতেত �ি�খােতর অবদান ধারাবািহকভােব �ি�র ফেল ম�ণালেয়র কায�পিরিধ 
ও �কৗশেল িবগত বছরস�েহ �াপক পিরবত�ন এেসেছ।  
 

Allocation of Business অ�যায়ী িশ� ম�ণালেয়র দািয়� িন��প 
 

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries. 

2. Administration of industrial policy. 

3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.  

4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for  technical 

assistance, aid etc,. in the field of industry.  

5. National agencies and institutions for  

 (a) promoting industrial productivity, and 

 (b) testing industrial products. 

6. Standards and quality control. 

7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules). 

8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for 

industries. 

9. Production, supply and distribution of processed foodstuff. 

10. Industrial monopolies, combines and trusts. 

11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act. 

12. Industrial research. 

13. Standardization of weights and measures. 

14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department. 

15. Testing and quality control of industrial and commercial products. 

16. Industrial exhibitions and demonstrations. 

17. Omitted. 

18.      Matters relating to National Productivity Organisation. 

19. Industrial credit, State aid to industries.   

20.     Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price      

           and development of salt cottage industry. 

21.     Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.* 
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22.      Industrial managemen 

23.   Co-operation in the industrial sector. 

24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division. 

25. Co-ordination of the development work of small scale industries. 

26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation. 

27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings. 

28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised                  

industrial corporations. 

29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents  

containing information about performance of the industries under this Ministry. 

30. Communicating to the Corporation Government’s social, economic and development  

policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare 

industrial policy. 

31. Pricing policy of the products of nationalised industries. 

32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the  

Minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective 

actions. 

33. Ensuring adherence to the financial rules and practices. 

34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector  

corporations to the Cabinet. 

35. Secretariat administration including financial matters. 

36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this  

Ministry. 

37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and  

agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry. 

38. All laws on subject allotted to this Ministry. 

39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry. 

40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in  

courts. 

41.  Matters relating to ship building, breaking and recycling.** 
 

[*এসআরও নং ২৪৬-আইন/২০১৩, ১০ �লাই-২০১৩; **এসআরও নং ২৮-আইন/২০১২, ২২ জা�য়াির-২০১২।] 
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ম�ণালেয়র ২০১৪-১৫ অথ�বছেরর উে�খেযা� কায��ম  
 

০১.  বািষ�ক কম �স�াদন �ি� (Annual Performence Agreement)  ২০১৪-২০১৫ বা�বায়ন  
 

সরকােরর িবেঘািষত নীিত ও কম��িচর যথাযথ বা�বায়েনর মা�েম কাি�ত ল�� অজ�ন এবং সরকাির কম�কাে� 

দায়ব�তা িনি�তকরেণর িনিম� সরকাির কম�স�াদন �ব�াপনা প�িতর আওতায় ৪৮� ম�ণাললয়/িবভাগ ২০১৪-২০১৫ 

অথ� বছের বািষ�ক কম �স�াদন �ি� (Annual Performence Agreement ) স�াদন কের। উ� ৪৮� 

ম�ণালেয়র মে� িশ� ম�ণালয় অ���� িছল। িশ� ম�ণালেয়র অধীন সকল দ�র/সং�ার সােথ িশ� ম�ণালেয়র ২০১৪-

২০১৫ অথ� বছেরর সমেঝাতা �ারক �ি� �া�িরত হয়।  

মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক জাির�ত পিরপ� ও নীিতমালা অ�সরণ কের সরকাির কম�স�াদন �ব�াপনা প�িত 

(Government Performance Management System ) এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর 

কম �স�াদন �ি� (Annual Performence Agreement )  স�াদন কের মি�পিরষদ িবভােগর সম�য় ও 

সং�ার ইউিনেট ��রণ করার জ� মি�পিরষদ িবভাগ ২১-০১-২০১৫ তািরেখ িশ� ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানায়। উ� 

িনেদ�শনার পিরে�ি�েত িশ� ম�ণালেয়র ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর বািষ�ক কম �স�াদন �ি� (Annual 

Performence Agreement ) এর খসড়া ০১-০২-২০১৫ তািরেখ মি�পিরষদ িবভােগর সম�য় ও সং�ার ইউিনেট 

��রণ করা হয়। ২৩-০২-২০১৫ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ীর পে� মি�পিরষদ সিচব এবং মাননীয় িশ� ম�ীর পে� িশ� সিচব 

২০১৪-২০১৫ অথ� বছের বািষ�ক কম �স�াদন �ি�েত (Annual Performence Agreement ) �া�র কেরন। 

মি�পিরষদ িবভােগর সােথ �থম �য ১০� ম�ণালেয়র �ি� �া�িরত হয় তার মে� িশ� ম�ণালয় অ�তম। ২০১৪-২০১৫ 

অথ�-বছেরর বািষ�ক কম �স�াদন �ি� (Annual Performence Agreement )  সং�া� নীিতমালা অ�সাের 

�িত� কায��েমর জ� �ি�েত িনধ�ািরত ল��মা�াস�েহর িবপরীেত ��ত অজ�ন �াথিমকভােব িশ� ম�ণালয় ক��ক িনণ �য় 

করা হয় এবং িনধ�ািরত ছেক ��ায়ন �িতেবদন মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হয়। এছাড়াও �ধানম�ীর কায�ালেয়র 

িনেদ�শমেত িশ� ম�ণালয় এর অধীন� ৪� সং�া ও ৭� দ�েরর সােথ �ি� �া�িরত হয়।  

 
০২. জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন িশ� ম�ণালেয়র কায��ম : 

সরকােরর িস�া� �মাতােবক িশ� ম�ণালয় জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন কের যাে�। জাতীয় ��াচার �কৗশল 

বা�বায়েনর লে�� িশ� ম�ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র �ন�ে� উ� �মতাস��  �নিতকতা কিম� কাজ কের যাে�। 

ম�ণালেয়র �নিতকতা কিম�র কম�পিরিধেত ��াচার �িত�ার ��ে� অিজ�ত সাফ� ও অ�রায় িচি�করণ, কম �পিরক�না �হণ 

ও বা�বায়ন এবং পিরবী�েণর িবষয়� অ���� থাকায় তা মিনটিরং করার জ� এক� কিম� গঠন করা হয়। জাতীয় ��াচার 

�কৗশল বা�বায়েন মি�পিরষদ িবভােগ কেয়ক� পেব� জাতীয় ��াচার �কৗশল ও �ন�িত �িতেরাধ িবষয়ক �িশ�ণ কম��িচ 

অ�ি�ত হয়।  

সকল ম�ণালয়/িবভােগ ০১ জা�য়াির ২০১৫ হেত ৩০ �ন ২০১৬ �ময়ােদ এক� কম�পিরক�না �ণয়েনর জ�  

মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক িনেদ�শ �দান করা হয়। উ� িনেদ�শনার পিরে�ি�েত এ ম�ণালেয়র �নিতকতা কিম�র কম�পিরিধ 
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অ�� �� কের উ� �ময়ােদ এক� কম�পিরক�না �ণয়ন�ব�ক মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। ম�ণালেয়র অধীন� 

দ�র/সং�াস�হেক ম�ণালেয়র কম�পিরক�না অ�সরণ�ব�ক তােদর িনজ� কম�পিরক�না �ণয়েনর িনেদ�শ �দয়া হয়। 

কম �পিরক�নায় ৩০ �ন ২০১৬ �ময়ােদ �নিতকতা কিম�র ০৪� সভা অ��ােনর ল��মা�া িনধ�ারণ করা হেয়েছ। িবেবচ� 

সমেয় সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ০২(�ই)� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। অিতির� সিচব (�স) এর  সভাপিতে� ০৬/০৪/২০১৫ 

তািরখ বােজট কিম�র এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ।  এছাড়া সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ��কেহা�ারেদর সম�েয় গত  

০১/০৪/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ ০২� সভা,  গত ১১/০৫/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৫ তািরেখ ০২� 

Awareness raising meeting এবং ০২� NIS Campaign আেয়াজন করা হেয়েছ। �েত�ক 

কম �কত �ােক ত�র িনজ িনজ উইং/অিধশাখা/শাখায় Campaign  করার িনেদ�শ �দয়া হয়। Campaign  এ ��াচার 

িবষয়ক িন�বিণ�ত ��াগান �চার করা হয়। উ� ��াগানস�হ �পা�ার আকাের ম�ণালয় ও এর অধীন� দ�র/সং�ার ��মান 

�ােন �দশ�ন করা হেয়েছ। 

 

�ন�িতেক না বিল, 
�� সমাজ গেড় �িল। 

 

সততায় �নাম আেন, �ন�িতেত ��শ 
��াচাের �খী সমাজ, �� পিরেবশ। 
 

 �নিতকতা ও সততা 
                    জীবেন আেন পিব�তা। 

�নিতকতা পরম ব�, সততা �য ধন 
 সময় থাকেত �েঝা পিথক, �রােত জীবন। 
 

��-�াধীন কম� �যথায়, 
�ন�িত �হাক জ� তথায়। 

 ��াচার অবল�নকারী কেম� উ�ম, 
      �ভাব চিরে� সেব�া�ম। 

 

০৩.  জনবল িনেয়াগ ও পেদা�িত  
 

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় িনধ�ািরত প�িত অ�সরণ�ব�ক ২৯৫ জনেক িবিভ� পেদ ন�ন িনেয়াগ �দান 

করা হেয়েছ এবং ৪৩৪ জন কম�কত �া ও কম�চারীেক পেদা�িত �দান করা হেয়েছ।  

 

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৪-২০১৫ সােল িনেয়াগ�ত জনবেলর ত� 

দ�র/সং�ার নাম িনেয়ােগর ��িণ �মাট 
�থম ��িণ ি�তীয় ��িণ �তীয় ��িণ চ�থ� ��িণ 

িশ� ম�ণালয় ০ ০ ০১ ০ ০১ 
িবিসআইিস ০ ০ ০ ০ ০ 
িবএসএফআইিস ২৪ ০ ৬২ ০ ৮৬ 
িবিসক ৭৫ ৩৬ ০৩ ০ ১১৪ 
িবএসইিস ৩০ ০ ০ ০ ৩০ 
িবএস�আই ০ ৪২ ১২ ০৪ ৫৮ 
িবআইএম ০ ০ ০ ০ ০ 
িডিপিড� ০ ০ ০ ০ ০ 
িবটাক ০ ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ০ ০ ০ ০ ০ 
এনিপও ০১ ০ ০২ ০ ০৩ 
বয়লার ০১ ০ ০২ ০ ০৩ 
�মাট=  ১৩১ ৭৮ ৮২ ০৪ ২৯৫ 
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িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৪-২০১৫ সােল পেদা�িত�া� জনবেলর ত� 

দ�র/সং�ার নাম পেদা�িতর ��িণ �মাট 
�থম ��িণ ি�তীয় ��িণ �তীয় ��িণ 

িশ� ম�ণালয় ০ ০৬ ০২ ০৮ 
িবিসআইিস ৬৭ ০ ৮৩  ১৫০ 
িবএসএফআইিস ১১৯ ০ ৫২ ১৭১ 
িবিসক ১৮ ০৬ ০ ২৪ 
িবএসইিস ৪৭ ০ ০ ৪৭ 
িবএস�আই ৩০ ০ ০ ৩০ 
িবআইএম ০১ ০ ০ ০১ 
িডিপিড� ০ ০ ০ ০ 
িবটাক ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ০ ০ ০ ০ 
এনিপও ০২ ০ ০ ০২ 
বয়লার ০১ ০ ০ ০১ 
�মাট=  ২৮৫ ১২ ১৪১ ৪৩৪ 

 

০৪.  মানব স�দ উ�য়ন 

 িবগত ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�া  ৩৩৮� �ানীয় �িশ�ণ কম��িচেত 
২৯৫২ জন কম�কত �া ও কম�চারীেক এবং ১২২� �বেদিশক কম��িচেত ২১০ জন কম�কত �া ও কম�চারীেক �িশ�ণ �দান করা 
হেয়েছ। তাছাড়া, ৮৭� �ানীয় �সিমনার/ওয়াক�শেপ ৯০৫ জন কম�কত �া ও কম�চারী এবং ১৮৮� �বেদিশক �সিমনার/ওয়াক�শেপ 
৩২৭ জন কম�কত �া ও কম�চারী অংশ�হণ কেরন।  
 
িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৪-২০১৫ সােল �িশ�ণ/�সিমনার সং�া� ত� 

সং�ার নাম 
 

�ানীয়  �িশ�ন �বেদিশক �িশ�ন �সিমনার/ওয়াক�শপ 
সং�া 

�সিমনার/ওয়াক�শেপ 
অংশ�হণকারী 

কম �কত �া/কম �চারীর সং�া 
কম ��িচর 
সং�া 

অংশ�হণকারীর 
সং�া 

কম ��িচর 
সং�া 

অংশ�হণ 
কারীর 
সং�া 

�দেশ 
 

িবেদেশ �দেশ িবেদেশ 
 

িশ� ম�ণালয় ৩৫ ৪৮৭ ৩৭ ৬৮ ৩০ ৮৫ ৫০ ১৮৩ 
িবিসআইিস ১৪৭ ৪০৪ ০৪ ০৫ ১৬ ১৫ ১৬৮ ২০ 
িবএসএফআইিস ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
িবিসক ৪৫ ৩৬২ ০৩ ০৩ ০৯ ০১ ১১ ০১ 
িবএসইিস ৪৩ ১৯০ ০৩ ০৪ ০৬ ০ ০৬ ০ 
িবএস�আই ১২ ৩৫ ৪৪ ৮৯ ১২ ৪৭ ২৯ ৮৭ 
িবআইএম ০৫ ০৫ ০ ০ ০৩ ০১ ১৩ ০১ 
িডিপিড� ০৮ ৩৮ ০৮ ১৩ ০২ ১২ ৩৫০ ০৮ 
িবটাক ০ ০ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ০৮ ১৬১ ০২ ০২ ০২ ০৭ ০৮ ০৭ 
এনিপও ৩৫ ১২৬৮ ২০ ২৫ ০৭ ২০ ২৭০ ২০ 
বয়লার ০ ০২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
�মাট=  ৩৩৮  ২৯৫২ ১২২ ২১০ ৮৭ ১৮৮ ৯০৫ ৩২৭ 
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০৫. মাননীয় �ধানম�ীর িশ� ম�ণালয় পিরদশ�ন 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা গত ২৪ আগ� ২০১৪  তািরেখ িশ� ম�ণালয় পিরদশ�ন 

কেরন।  মাননীয় �ধানম�ী িশ� ম�ণালেয়র সভাকে� িশ� ম�ণালেয়র কম�কত �ােদর সােথ এক মতিবিনময় সভায় িমিলত 

হন। উ� মতিবিনময় সভায় মাননীয় িশ� ম�ী, সিচব, িশ� ম�ণালেয়র উ��তন কম �কত �াগণ ও িশ� ম�ণালেয়র অধীন দ�র/ 

সং�ার �ধানগণ উপি�ত িছেলন। উ� সভায় মাননীয় �ধানম�ী বত�মান সরকােরর উ�য়ন দশ�ন িবেবচনায় �রেখ সরকােরর 

�হীত িবিভ� উ�য়ন�লক কায��ম বা�বায়নসহ ম�ণালেয়র সািব�ক কম �কাে� গিতশীলতা আনার লে�� সংি��েদর িদক 

িনেদ�শনা �দান কেরন। িতিন িশে�ায়�েনর জ� দীঘ�েময়াদী পিরক�না �হণ, অিধক সং�ক কম�সং�ান �ি�র লে�� �� ও 

মাঝাির িশ�েক ��� �দয়া, ন�ন িশ� কারখানায় �� �থেকই বজ�� �শাধনাগার (ই�িপ) �াপন, নগরায়েনর মা�ার ��ােন 

িশে�র জ� জায়গা িনধ�ারণ, �জলা ও উপেজলা মা�ার��ােন �কান �ােন   িশ� এলাকা �ািপত হেব তা িচি�তকরণসহ িবিভ� 

����ণ � িনেদ�শনা �দান কেরন। 

   

 

২৪ আগ� ২০১৪  তািরেখ িশ� ম�ণালয় পিরদশ�নকােল মাননীয় িশ� ম�ী, সিচব ও িশ� ম�ণালেয়র উ��তন কম �কত �াগেণর 

সম�েয় অ�ি�ত মত িবিনময় সভায় মাননীয় �ধানম�ী 

মাননীয় �ধানম�ী ত�র ব�ে� বেলন �য, �িষ ও খা� �ি�য়াজাতকরণ িশে�র উপর ��� িদেত হেব, �সিলম �দশস�েহ 

হালাল খা� র�ানীর উে�াগ িনেত হেব, র�ানীেক ব��খী করার লে�� িচি�ত পে�র উৎপাদন �ি�র জ� উপেযাগী িশ� 

�িত�ান গেড় �তালার উে�াগ �হণ করেত হেব। �িষ য�পািত �তরীর ন�ন কারখানা �াপেনর পিরক�নায় উৎপািদত �িষ 

পে�র সােথ সাম�� �রেখ দি�ণা�ল ও উ�রা�লেক �াধা� �দয়ার কথা বেলন। তাছাড়া, দি�ণা�ল, িবেশষ কের 

বর�নােত �িবধাজনক �ান িচি�ত কের জাহাজ িনম�াণ ও �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� গেড় �তালা, পায়রা ব�েরর িনকট �াই 

ডক িনম �াণ করার িবষেয় উে�াগ �হণ, চামড়া ও চামড়াজাত িশে�র িবকােশ �ানারী িশে�র িদেক নজর �দয়ার জ� িনেদ�শ 

�দান কেরন। স�াবনাময় চামড়া িশে�র ��ে� িবিনেয়াগ �ি�র লে�� উপেযাগী �ান িচি�ত কের চামড়া িশে� িবেদশী 

িবিনেয়াগকারীেদর িশ� �িত�ান �াপেনর জ� জায়গা �দয়া, িবিসআইিস’র িব�মান �রাতন সার কারখানা �িত�াপেনর 

মা�েম আ�িনক ��ি� ও �ালানী সা�য়ী সার কারখানা িনম�াণ, পলাশ ও �ঘাড়াশাল সার কারখানার �রাতন য�পািতর 

পিরবেত� ন�ন য�পািত �াপন কের �ত সার কারখানার উৎপাদনশীলতা �ি�র উে�াগ �হণ করার জ� িনেদ�শ �দান কেরন। 

বাংলােদশ ই���উট অব �ােনজেম� এর ন�ন �িশ�ণ �ক� িনম�ােণর ও �িত� িবভােগ ১� কের �মাট ৭� �িশ�ণ �ক� 
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িনম�ােণর উে�াগ �হণ করার পরামশ� �দান কেরন। মাননীয় �ধানম�ী রা�ায়� িশ� �িত�ােনর অ�ব�ত জিম বা ব� ও 

ব��ায় িশ� �িত�ােনর জিম �দশী-িবেদশী িবিনেয়ােগর জ� উপেযাগী কের �তালা, পিরকি�ত িশ� গেড় �তালার জ� 

�েয়াজেন এসব জিম িচি�ত কের িবিনেয়ােগর িনিম� িশ� পাক� �তরী করারও িনেদ�শনা �দান কেরন।  

 

২৪ আগ� ২০১৪  তািরেখ িশ� ম�ণালয় পিরদশ�নকােল মাননীয় িশ� ম�ী, সিচব ও িশ� ম�ণালেয়র উ��তন কম �কত �াগেণর 

সম�েয় অ�ি�ত মত িবিনময় সভায় মাননীয় �ধানম�ী 

০৬. আ�জ�ািতক সহেযািগতা ও �ি� 

৬.১ বাংলােদশ ও অি�য়া সরকােরর মে� Partnerships to scale up investment for 

inclusive and sustainable industr ial development ’ শীষ�ক সে�লেন মাননীয় িশ�ম�ীর 

অংশ�হণ। 

 জািতসংঘ িশ� উ�য়ন সং�া (UNIDO ) আেয়ািজত ‘সামি�ক ও �টকসই িশে�া�য়েনর জ� িবিনেয়াগ �ি�েত 

অংশীদাির� (Partnerships to scale up investment for inclusive and sustainable 

industral development )’ শীষ�ক ি�তীয় আ�জ�ািতক সে�লন অি�য়ার রাজধানী িভেয়নায় ০৪ ও ০৫ নেভ�র 

২০১৪ তািরেখ অ�ি�ত হয়। এ সে�লেন মাননীয় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ অংশ�হণ কেরন।  সে�লেনর 

সাইড লাইেন মাননীয় ম�ী �লংকার িশ� ও বািণজ� ম�ী আব�ল িরসাদ বািথ দীন (Abdul Rishad Bathi 

Deen ) এর সােথ �বঠেক �’�দেশর মে� বািণজ� �ি� ও িশ�খােত ি�পাি�ক সহায়তার িবিভ� িদক িনেয় আেলাচনা 

কেরন।  

৬.২ বিলিভয়া’র অ�ি�ত �া�িতক স�েদর ��ব�াপনা ও িশ�ায়ন িবষয়ক �প-৭৭ �� সদ�  �দশ�েলার ম�ী 

পয �ােয়র সভায় মাননীয় িশ�ম�ীর অংশ�হণ। 

 

 বিলিভয়ার তািরজায় গত ২৮ ও ২৯ নেভ�র ২০১৪ তািরেখ �া�িতক স�েদর ��ব�াপনা ও িশ�ায়ন িবষয়ক �প-

৭৭ �� সদ� �দশ�েলার ম�ী পয�ােয়র সভায় ‘‘G -77 Ministerial Meeting on “Governance of 

Natural Re sources and Industrialization” -এ মাননীয় িশ�ম�ী আিমর �হােসন আ�, এমিপ 

�যাগদান কেরন। সভায় মাননীয় ম�ী “Impact of Resource based Industrialization  on Local 

Development” শীষ�ক এক� ��নারী �সশেন এ িবষেয় করণীয় স�েক� িদক িনেদ�শনা�লক ব�� রােখন। সভায় 

মাননীয় ম�ী বেলন �য, মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার �ন�ে� বাংলােদেশ দাির�� িবেমাচন, িশ�া, �া��েসবা, কম �সং�ান 
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�ি� ও সামািজক িনরাপ�া বলয় �তরীর ��ে� �াপক উ�য়ন সািধত হেয়েছ। এর ফেল িমেলিনয়াম উ�য়ন ল��মা�া অিজ�ত 

হওয়ার �ী�িত ��প মাননীয় �ধানম�ীেক সাউথ-সাউথ �র�ার ও সাউথ-সাউথ �কা-অপােরশন িভশনারী �র�াের �িষত 

করা হেয়েছ।  
 

৬.৩  4 th Ministerial Meeting on  D -8 Industrial Cooperation -এ মাননীয় িশ�ম�ীর 
অংশ�হণ। 
 িড-৮ সিচবালেয়র উে�ােগ ইরান সরকােরর �ব�াপনায় আেয়ািজত 4 th Ministerial Meeting on   

D -8 Industrial Cooperation শীষ�ক সে�লন গত ২৬-২৮ জা�য়াির ২০১৫ তািরেখ ইরােনর রাজধানী �তহরােন 

অ�ি�ত হয়। সে�লেন মাননীয় িশ�ম�ী ��নারী �সসেন ব�� রােখন। বাংলােদেশর মানব স�েদর দ�তা �ি� কের কােজ 

লাগােনার জ� িতিন �া�িতক স�েদ স��শালী সদ� �দশস�েহর �ি� আকষ�ণ কেরন। ইরােনর খিন ও বািণজ� ম�ণালেয়র 

ম�ী জনাব �নমাত �জদাহ-এর �ন�ে� �িতিনিধেদর সােথ পার�িরক আেলাচনায় মাননীয় ম�ী ইরােন সামিয়ক অৈবধভােব 

বসবাসরত �ায় ১০,০০০ (দশ হাজার) অৈবধ বাংলােদশীেদর �বধতা �দয়ার জ� আেলাচনা করেল ইরােনর ম�ী স�িত �াপন 

কেরন। 
 

৬.৪  ভারেতর নয়ািদ�ীেত অ�ি�ত 10 th North East Business Summit শীষ�ক সে�লেন মাননীয় 
িশ�ম�ীর অংশ�হণ। 
 গত ১৩-১৪ মাচ� ২০১৫ তািরেখ ভারেতর নয়ািদ�ীেত ভারতীয় �চ�ার অব কমাস�-এর উে�ােগ ভারত সরকােরর 
‘‘Ministry of Development of the North Eastern Region (DoNER)  এর সহায়তায় 10 th 
North East Business Summit (Developm ent through Partnership with ASEAN & 
BIMSTEC Countries ’’ অ�ি�ত হয়। এ সে�লেন মাননীয় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ অংশ�হণ 
কেরন। সে�লেন িবিনেয়াগ অবকাঠােমা শি�, �যাগােযাগ, পয �টন, আিথ�ক অ�� �ি�করণ, দ�তাউ�য়ন, উ�িশ�া, �িষ ও 
খা� �ি�য়াজাতকরণ, শাি� এবং সং�িতর মত ����ণ� িবষেয় আেলাচনা অ�ি�ত হয়। মাননীয় ম�ী িবিনেয়ােগর ��ে� 
িব�মান �ধান ই��স�েহর উপর আেলাচনার পাশাপািশ �টকসই িবিনেয়াগ ও উ�য়েনর ��ে� আ�ঃেদশীয় ভিব�ত পিরক�না 
িনেয় মত িবিনময় কেরন।  
 

৬.৫ বাংলােদশ ও কাতার সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ �ি�র খসড়া �ড়া�করেণর 
লে�� �নেগািসেয়শন সভা। 

 

 কাতার সরকােরর আম�েণ বাংলােদশ ও কাতার সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ 
�ি�র খসড়া �ড়া�করেণর লে�� ০১-০২ এি�ল ২০১৫ সমেয় �দাহায় অ�ি�ত �নেগািসেয়শন সভায় িশ� ম�ণালেয়র 
অিতির� সিচব �বগম আফেরাজা খােনর �ন�ে� (০৩) সদে�র বাংলােদশ �িতিনিধদল অংশ�হণ কেরন। 

 
বাংলােদশ ও কাতার সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ �ি� সং�া� �নেগািসেয়শন সভা 
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৬.৬ বাংলােদশ ও ওমান সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ �ি�র খসড়া �ড়া�করেণর লে�� 
�নেগািসেয়শন সভা। 
 

 বাংলােদেশর আম�েণ বাংলােদশ ও ওমান সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ �ি�র 

খসড়া �ড়া�করেণর লে�� গত ১৮-২০ �ম ২০১৫ সমেয় ঢাকায় �নেগািসেয়শন সভা অ�ি�ত হয়। সভায় বাংলােদেশর পে� 

িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব �েষণ চ� দাস-এর �ন�ে� আট (০৮) সদে�র �িতিনিধদল অংশ�হণ কেরন। সভায় 

চার (০৪) সদে�র ওমান �িতিনিধদেলর �ন�� �দন ওমােনর িডের�র �জনােরল অব ইেকানিমক িরেলশ�। 

 
৬.৭ বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) ও ভারতীয় মান সং�া ��েরা অব ইি�য়ান ��া�াড�স 
(িবআইএস) এর মে� ি�পাি�ক সহেযািগতা �ি� �া�র। 

 

ভারেতর �ধানম�ীর বাংলােদশ সফেরর সময় গত ০৭ �ন ২০১৫ তািরেখ বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন 

(িবএস�আই) ও ভারতীয় মান সং�া ��েরা অব ইি�য়ান ��া�াড�স (িবআইএস) এর মে� ি�পাি�ক সহেযািগতা �ি� 

�া�িরত হয়। একইসােথ ভারত ও বাংলােদেশর মাননীয় �ধানম�ীগণ ভারেতর সহায়তায় িবএস�আই এর মান উ�ীত 

পরী�াগােরর উে�াধনী ফলক উে�াচন কেরন।  

 

০৭. িসআইিপ (িশ�)  
 

�দেশর িশ�খাতসহ সামি�ক উ�য়েন ����ন� অবদােনর �ী�িত��প �বসরকাির খােত �িতি�ত িশ� কারখানায় 
িবিনেয়াগ ও পিরচালনায় স�ৃ� বাংলােদিশ নাগিরকেদর ম� �থেক সরকার �িত বছর বািণিজ�ক ����ণ� �ি� (িশ�) 
িনব�াচন কের থােক। �স লে�� িশ� ম�ণালয় ক��ক িসআইিপ (িশ�) িনব�াচন নীিতমালা �ণয়ন করা হয়। নীিতমালা অ�যায়ী 
�িত বছর িবিভ� �স�ের সেব�া� ৬৫ (প ঁয়ষি�) জনেক িসআইিপ (িশ�) িহেসেব �ঘাষণা করার �েযাগ রেয়েছ । এর মে�  
িব�মান জাতীয় িশ�নীিত অ�সাের জাতীয় িশ� উ�য়ন পিরষদ (এনিসআইিড) এর  পদািধকারী �বসরকাির সদ� যারা �দেশর 
িশ�খােত ����ণ � অবদান রাখেছন তােদর ম� �থেক এ নীিতমালার শত ��রণ সােপে� িসআইিপ (িশ�) িনব�ািচত করা হয়। 
এছাড়া উ�ু� �িতেযািগতার মা�েম ৬ ক�ােটগিরর ৫০ (প�াশ) জনেক িনব�াচন করা হয়। ১৯৯৬ সাল �থেক িশ� ম�ণালেয় 
িসআইিপ (িশ�) কাড� �দান কায��ম �� হয়। িসআইিপ (িশ�) িহেসেব িনব�ািচত �ি�বগ�েক রা�ীয় অ��ানািদেত এবং রা�ীয় 
পয �ােয় িবেদশ �মেনর ��ে� �িতিনিধ� করার িবেশষ �েযাগ �দান করা হয়। বাংলােদেশর �মবধ�মান িশ�ায়নেক আরও 
�বগবান করা এবং অিজ�ত অ�গিতেক ধের রাখা  ভিব�েতর জ� বড় চ�ােল�। এ জ� িশ� সহায়ক পিরেবশ �ি�র সােথ 
সােথ �েণাদনা�লক কায��মেক ��� �দান আব�ক। �� বাজার অথ�নীিতর সােথ তাল িমিলেয় িব�ায়েনর চ�ােল� 
�মাকােবলায় আমােদর িশ� উে�া�াগণ যােত সাথ�ক হন �স িবষয়� রা�ীয় পয�ােয় িনি�ত করার অংশ িহেসেব সরকার এ 
উে�াগ িনেয়েছ।  
 

৩। িবগত ৫ (প�চ) বছের িসআইিপ (িশ�) িনব�াচন সং�া� তথ�- 

সন জাতীয় িশ� উ�য়ন 
পিরষেদর সদ� 
(পদািধকারবেল) 

�হৎ 
িশ�  

মাঝাির িশ� �� িশ�  মাইে�া িশ� ��র িশ� �সবা িশ� �মাট 

২০১০ ১০ ১৮ ৯ ৫ - - - ৪২ 
২০১১ মেনানয়ন �দয়া হয়িন  
২০১২ ৮ ১৩ ৬ ৩ ২ - ৩ ৩৫ 
২০১৩ ১১ ২১ ১০ ৫ ১ ১ ৫ ৫৪ 
২০১৪ ১২ ২১ ৯ ৬ ২ ১ ৫ ৫৬ 

সব�েমাট ৪১ ৭৩ ৩৪ ১৯ ৫ ২ ১৩ ১৮৭ 
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০৮. জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� (Ship Recycling Industry)  

বাংলােদেশ িবগত �ায় িতন দশক ধের জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ কমকা� চেল আসেলও ২০১১ সােলর 
�েব� এ কায�ম িশ� িহেসেব �ী�ত িছল না। সরকার ২১ মাচ� ২০১১ তািরেখ জাহাজ িনম�াণ, জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ 
�নঃ�ি�য়াজাতকরণ কম �কা�েক িশ� িহেসেব �ঘাষণা কের। �স ধারাবািহকতায় মি�পিরষদ িবভােগর িস�া� অ�যায়ী জাহাজ 
িনম�াণ, জাহাজ-ভা�া, জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ স��িকত  িবষয়ািদেক িশ�প ম�ণালেয়র কায�তািলকায় (Allocation 

of Business) অ�� �� করা হয়। জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ  সং�া� কায�ািদ স�াদেনর িনিম� 

মহামা� ��ীম �কােট�র হাইেকাট� িবভােগর িনেদ�শনার আেলােক িশ� ম�ণালয় ১২ িডেস�র, ২০১১ তািরেখ The Ship 

Breaking and Ship Recycling Rules-2011 �ণয়ন কের। বত�মােন উ� িবিধমালার আেলােক িশ� ম�ণালয় ক� �ক 
জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ সং�া� কায�ািদ পিরচািলত হে� �যমন-�নঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�ে� আমদানীত� 
জাহােজর অ��েল অনাপি� সনদ (এনওিস) ই��, সরকাির িবিভ� সং�ার �িতিনিধ সম�েয় গ�ত কিম� ক� �ক  জাহাজ 

পিরদশ�েনর অ�মিত  এবং �সকতায়ন (Beaching) ও িবভাজন (Cutting) অ�মিত  �দান ইত�ািদ।  
 
০২। িবে�র জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র সােথ স�ৃ� �থম প�চ� �দেশর মে� বাংলােদশ অ�তম। এ িশ� 
�দেশর অথ�নীিতেত ����ণ � অবদান রাখেছ। িবেশষতঃ �দেশর �লাহা ও �লাহাজাত সাম�ী �তিরর জ� িসংহভাগ ক�চামাল এ 
িশ� �থেক সরবরাহ হয়। এ ছাড়া �ত�� ও পেরা�ভােব এ িশে� িব�ল সং�ক �লােকর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেয়েছ। 
িশ� ম�ণালয় ক��ক ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের সব�েমাট ২৮২ � জাহােজর অ��েল আমদানীর জ� অনাপি� সনদ এবং ২৪৯ 
� জাহােজর অ��েল িবভাজন অ�মিত �দান করা হয়। িশ� ম�ণালয় ক��ক বিণ�ত সময়কােল উ� জাহাজস�েহর অ��েল 
িবিভ� িফ বাবদ সব�েমাট ২.৮৫ �কা� টাকা আদায় করা হেয়েছ। তাছাড়া বাংলােদশ শীপ ��কাস এেসািসেয়শন (িবএসিবএ) 
এর ত� মেত জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে� কা�মস িডউ�, এআই�, ভ�াট ইত�ািদ খােত গত বছর �ায় ৮০০ �কা� 
টাকার অিধক রাজ� সরকাির �কাষাগাের জমা হ�য়েছ।   
 

                                     

 
 

জাহাজ িনম�াণ, জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ কম�কা� 

 
০৩। জাহাজ িশে�র সািব�ক উ�য়েনর লে�� িশ� ম�ণালয় ক� �ক �হীত পদে�প 

(ক) জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� যথাযথভােব পিরচালনা এবং এ িশে�র সািব�ক উ�য়েনর লে�� চ��াম 
�জলার সীতা�� উপেজলায় উ�র ছিলম�র, ভা�য়ারী, জাহানাবাদ, শীতল�র, দি�ণ �সানাইছিড়, ম� �সানাইছিড় ও উ�র 
�সানাইছিড়সহ �মাট ০৭ � �মৗজােক িশ� ম�ণালয় ক� �ক ‘জাহাজ ভা�া িশ� �জান’ �ঘাষণা করা হেয়েছ। পিরেবশ র�া এবং 
িশে� ��লা বজায় রাখার লে�� জাহাজ-ভা�া/�নঃ�ি�য়াজাতকরণ কমকা� �কবল এ �জােনর মে� সীমাব� রাখা হেয়েছ।  

(খ) পিরেবশ �র�া এবং এ িশে� কম �রত �িমেকর �পশাগত �া�� �র�া ও িনরাপ�া িনি�ত করার লে�� িশ� 

ম�ণালয় ‘Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh’ শীষ�ক এক� �ক� �হণ 
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কেরেছ। নরওেয় সরকােরর আিথ�ক সহায়তায় �ণীত এ �ক�� িশ� ম�ণালয় এবং International Maritime 

Organization (IMO) ক� �ক �যৗথভােব বা�বািয়ত হে�।  
 (গ) প�য়াখালী �জলায় িনম�াণাধীন পায়রা ব�েরর সি�কেট জাহাজ িনম�াণ ও �াই-ডক প�িতেত 

�নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� �াপ�ন িশ� ম�ণালয় কাজ করেছ। এছাড়া, বর�না �জলায়ও এ ধরেনর িশ� �াপেন িশ� ম�ণালয় 
ক� �ক পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। 

 
০৯.  আইিস� ও ই- গভ��া� কায��ম 
   

িশ� ম�ণালয় নাগিরক �সবা জনগেণর �দারেগাড়ায় �পৗঁছােত এবং সহজলভ� করেত সরকােরর িনেদ�শনা অ�যায়ী ত� ��ি� 

�বহােরর উপর ���ােরাপ কেরেছ। ২০১৪-১৫ অথ� বছের িশ� ম�ণালেয়র ই�ারেনেটর গিত ৬ এমিবিপএস  হেত  ১২ 

এমিবিপএস এ উ�ীত করা হেয়েছ। �ড�া� ই�ারেনট সংেযােগর মা�েম ১ম ��িণর সকল কম �কত �ােক ই�ারেনট সংেযাগ 

�দয়া হেয়েছ।  িশ� ম�ণালেয়র ত�ব�ল ডায়নািমক ওেয়বসাইট www.moind.gov.bd  বাংলা ও ইংেরিজ ভাস�েন �পা�র কের 

�াশনাল ওেয়বেপাট�ােলর আওতায় আনা হেয়েছ। ওেয়বসাইট� িনয়িমত আপেডট করা হয়। সকল কম �কত �ার দা�িরক ই-

�মইল একাউ� �খালা হেয়েছ। ম�ণালেয়র আইন/িবিধ/�িবধানমালা, িনেয়াগ সং�া� িব�ি�, বদলী, �যাগদান যাবতীয় ত�ািদ 

িনয়িমত ওেয়বসােট হালনাগাদ ও আপেলাড করা হে�। এ ম�ণালেয় সীিমত পয�ােয় ই-ফাইিলং চা�  হেয়েছ। এ ম�ণালেয়র 

১০৮ (একশত আট) জন কম �কত �া/কম �চারী-�ক ই-ফাইিলং িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �াশনাল আইিস� ইন�া 

�নটওয়াক� ফর বাংলােদশ গভন�েম� �ফজ ২ (ইনেফা-সরকার) �ক� হেত িমিডয়া �াড সং�হ কের এ ম�ণালেয়র ৪৩ জন 

এবং দ�র/সং�হার ৭৭ জন �মাট ১২০ (একশত িবশ) জন কম �কত �া-�ক িমিডয়া �াড িবতরণ করা হেয়েছ। বাংলা গভঃেনট 

�কে�র মা�েম �নটওয়াক� কােনি�িভ�সহ ৪� আইিপ �টিলেফান �সট িশ� ম�ণালেয় �াপন করা হেয়েছ। িশ� ম�ণালয় ও 

এর আওতাধীন ১১� দ�র সং�ার মে� একই �নটওয়ােক�র আওতায় আলাদাভােব িভিপএন (VPN) অথ�াৎ ভা��য়াল �াইেভট 

�নটওয়াক� �াপেনর জ� বাংলা গভঃ �নট �কে�র সােথ �যাগােযাগ অ�াহত আেছ। ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন সকল 

দ�র/সং�ার আইিস� িবষয়ক কায��েমর উপর “অ�গিতর পেথ ত� ��ি�” িশেরানােম এক� �কেলট �কাশ করা হেয়েছ।  
 

িশ� ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেটর �হামেপেজর ছিব 
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িশ� ম�ণালেয় �নস কায��ম উে�াধন 

 

 

িশ� ম�ণালেয়র কম�কত �ােদর �নস �িশ�ণ 
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১০. ত� অিধকার 

গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােন নাগিরকেদর িচ�া, িবেবক ও বাক-�াধীনতা নাগিরকগেণর অ�তম �মৗিলক অিধকার 

িহেসেব �ী�ত। ত� �াি�র অিধকার িচ�া, িবেবক ও বাক-�াধীনতার এক� অিবে�� অংশ। জনগেণর ত� অিধকার 

িনি�ত করার জ� ত� অিধকার আইন ২০০৯ �নয়ণ করা হেয়েছ। এই আইেনর িবধানাবলী সােপে� ক��পে�র িনকট হেত 

�েত�ক নাগিরেকর ত� লােভর অিধকার থাকেব এবং �কান নাগিরেকর অ�েরােধর ��ি�েত সংি�� ক��প� তােক ত� 

সরবরাহ করেত বা� থাকেব। 

 

এই আইেনর অধীন ত� অিধকার িনি�ত করার লে�� িশ� ম�নালয় �কাশেযা� উহার যাবতীয়  ত� �নটওয়ােক�র মা�েম  

�কাশ কেরেছ। ত� অিধকার আইন-২০০৯ যথাযথভােব বা�বায়েনর জ� িশ� ম�ণালয় হেত ত� অব��করণ িনেদ�িশকা, 

২০১৪ �নয়ণ করা হেয়েছ। 

 

□  িশ� ম�ণালেয়র অধীন� সকল দ�র/ সং�ার সকল ত� �দান ইউিনেটর জ� একজন কের �মাট ১৩৮ জন 

দািয়��া� কম�কত �া িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং আপীল ক��প�ও িনেয়াগ করা হেয়েছ।  

□    সকল দািয়��া� কম�কত �া ও আপীল ক��পে�র �টিলেফান িনেদ�িশকা �নয়ণ করা হেয়েছ। 

□    ত� অিধকার সং�া� যাবতীয় ত� িশ� ম�নণালেয়র ওেয়বসাইেট ত� অিধকার �ম�েত  আপেলাড করা হেয়েছ। 
 

তে�র ���িণিব�াস 

িশ� ম�ণালেয়র সংরি�ত ত� স�হেক িতন� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ- 

 �-�েণািদত ত� 

 চািহবামা� �দােন বা� ত� 

 কিতপয় ত� �কাশ বা �দান বা�তা�লক নয় 
 

�-�েণািদত ত��েলা িশ� ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট (www.moind.gov.bd ) �কাশ করা হেয়েছ। 
 
ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর অধীন িশ� ম�ণালেয় দািয়� �া� কম�কত �া ও আপীল ক��পে�র ত� 
 

�িত�ােনর নাম  দািয়��া� কম�ত �ার নাম ও পদবী  �টিলেফান/�মাবাইল ও ই-�মইল �কানা 

িশ� ম�ণালয় জনাব �মা: দািব�ল ইসলাম 

��সিচব(�শাসন) 

�ফান: ৯৫৬৯০৯০ 

০১৭১২০৩৪৬৯৭ 

dabirhbz@gmail.com 

 

�িত�ােনর নাম ‘‘আপীল ক� �প�’’ ও পদবী �টিলেফান/�মাবাইল ও ই-�মইল �কানা 

িশ� ম�ণালয় জনাব �মা: �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস 

সিচব 

িশ� ম�ণালয় 

�ফান: ৯৫৬৭০২৪ 

indsecy@moind.gov.bd 
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নাগিরক �সবা 

িশ� ম�ণালয় ক� �ক নাগিরকেদর সরাসির �দ� �সবা�েলার মে� কেয়ক� িন��প  : 

�. 

নং 
�সবার নাম 

�সবা 

�দান 

প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 
�সবা �দােনর সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১ �নঃ�ি�য়াজাত- 

করেণর উে�ে� 

জাহাজ 

আমদানীর জ� 

অনাপি� সনদ 

(এনওিস) �দান 

প� 

জারীর 

মা�েম 

এনওিস �াি�র ��ে� আেবদেনর 

সােথ িনে�া� কাগজপ� দািখল 

করেত হয়ঃ  

(ক) NOC িফ বাবদ ৩০০০/- 

(িতন হাজার) টাকার �াংক জমা 

রিসদ  

(খ) ইয়ােড�র অ��েল পিরেবশ 

ছাড়প�  

(গ) জাহাজ �য় সং�া� 

Memorandum of 

Agreement এর কিপ  

(ঘ) সরকাির িফ �দান সং�া� 

অি�কারনামা  

(ঙ) জাহােজ িবপদজনক বজ�� না 

থাকা সং�া� �ঘাষণাপ�  

এনওিস িফ বাবদ 

৩০০০/- টাকা 

িহসােবর নাম-

এসিবএসআরিব 

 িহসাব নং- 

১৩৩৬০০০৮১২, 

��া�াড� �াংক িল:, 

�বেদিশক বািনিজ�ক 

শাখা িদল�শা, মিতিঝল 

ঢাকায় জমা �দান কের 

জমার রিসদ দািখল 

করেত হেব।  

সংি�� সকল কাগজপ� 

স�ক হওয়া সােপে� 

আেবদন �াি�র পর ২৪ 

ঘ�া 

২ 

 

 

�নঃ�ি�য়াজাত-

করেণর উে�ে� 

জাহাজ 

আমদানীর পর 

পিরদশ�ন অ�মিত  

প� 

জারীর 

মা�েম 

বিহঃেনা�ের জাহাজ পিরদশ�েনর 

অ�মিত �াি�র ��ে� আেবদেনর 

সােথ িনে�া� কাগজপ� দািখল 

করেত হয়ঃ  

ক) পিরদশ�ন িফ বাবদ ৪০,০০০/- 

(চি�শ হাজার) টাকার �াংক 

রিসদ  

খ) Letter of Credit এর 

কিপ 

পিরদশ�ন িফ বাবদ 

৪০,০০০/-(চি�শ হাজার) 

টাকা 

িহসােবর নাম-

এসিবএসআরিব 

 িহ: নং-১৩৩৬০০০৮১২, 

��া�াড� �াংক িল:, 

�বেদিশক বািনিজ�কশাখা 

িদল�শা, মিতিঝল 

ঢাকায় জমা �দান কের 

জমার রিসদ দািখল 

করেত হেব। 

 

সংি�� সকল কাগজপ� 

স�ক হওয়া সােপে� 

আেবদন �াি�র পর ২৪ 

ঘ�া 

৩ �নঃ�ি�য়াজাত-

করেণর উে�ে� 

জাহাজ 

�সকতায়ন/িবিচং 

অ�মিত  

প� 

জারীর 

মা�েম 

জাহাজ �সকতায়ন/িবিচং অ�মিত 

�াি�র ��ে� আেবদেনর সােথ 

িনে�া� কাগজপ� দািখল করেত 

হয়ঃ 

(ক) পিরেবশ অিধদ�র, চ��াম 

ক� �ক �দ� �িতেবদন  

(খ ) িচটাগাং �াইডক িলঃ ক��ক 

সরকাির খােত জমা 

�দােনর জ� িবিচং িফ 

বাবদ ১০,০০০/- (দশ 

হাজার) টাকা িহসােবর 

নাম-এসিবএসআরিব 

 িহসাব নং- 

১৩৩৬০০০৮১২, 

সংি�� সকল কাগজপ� 

স�ক হওয়া সােপে� 

আেবদন �াি�র পর ২৪ 

ঘ�া 
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�. 

নং 
�সবার নাম 

�সবা 

�দান 

প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 
�সবা �দােনর সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

�দ� পিরদশ�ন �িতেবদন  

(গ) িবে�ারক পিরদ�র, চ��াম 

ক� �ক �দ� িনরাপ�া�লক 

পিরদশ�ন �িতেবদন (Safe for 

hot work and safe for 

man entry)  

(ঘ) ��ডবিড ক��ক �দ� 

�ম�ারশীপ সা��িফেকেটর কিপ  

(ঙ) িবিচং িফ বাবদ ১০,০০০/- 

(দশ হাজার) টাকার �াংক রিসদ  

(চ) কা�মস হাউজ, চ��াম ক��ক 

�দ� Rummage 

Clearance Certificate 

��া�াড� �াংক িল:, 

�বেদিশক বািনিজ�ক 

শাখা িদল�শা, মিতিঝল 

ঢাকায় জমা �দান কের 

জমার রিসদ দািখল 

করেত হেব। 

৪ �নঃ�ি�য়াজাত-

করেণর উে�ে� 

আমদািন�ত 

জাহাজ 

িবভাজন/কা�ং 

অ�মিত  

প� 

জারীর 

মা�েম 

জাহাজ িবভাজ/কা�ং অ�মিত 

�াি�র ��ে� আেবদেনর সােথ 

িনে�া� কাগজপ� দািখল করেত 

হয়ঃ 

ক) িশপ িরসাইি�ং �ান 

(এসআরিপ)  

খ) ইয়ােড�র অ��েল পিরেবশ 

ছাড়পে�র কিপ  

গ) �নৗ-বািহনী ক��ক �দ� 

ছাড়পে�র কিপ  

ঘ) �িমক �রিজে�শেনর কিপ  

ঙ) �ভনডর চালােনর কিপ  

চ) িবিচং পরবত� সমেয় Gas 

Free Test সং�া� Safe for 

hot work and Safe for 

man entry  সং�াে� 

িবে�ারক পিরদ�েরর সনদ। 

ছ) কা�ং িফ (�িত এলিড� এর 

িবপরীেত ৪ টাকা হাের) 

�িত এলিড� এর 

িবপরীেত ৪ (চার) টাকা 

হাের িহসােবর নাম-

এসিবএসআরিব 

 িহসাব নং- 

১৩৩৬০০০৮১২, 

��া�াড� �াংক িল:, 

�বেদিশক বািনিজ�ক 

শাখা িদল�শা, মিতিঝল 

ঢাকায় জমা �দান কের 

জমার রিসদ দািখল 

করেত হেব। 

সংি�� সকল কাগজপ� 

স�ক হওয়া সােপে� 

আেবদন �াি�র পর ২৪ 

ঘ�া 
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১১. িশ� ম�ণালেয়র �� ও মাঝির িশ� (এসএমই) কায��ম 
 

�ধানম�ীর কায�ালেয়র �� সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� গ�ত ��  ও মাঝাির িশে�র উ�য়েনর লে�� জাতীয় টা�েফাস�েক 

সািচিবক সহায়তা �দান করার জ� িবগত ২০০৫ সােল এসএমই �সল �িত�া করা হয়। টা�েফােস�র আওতাধীন কায��মস�হ  

িন��প: 

এসএমই উ�য়ন সং�া� জাতীয় টা�েফােস�র �পািরশ ও এসএমই নীিত �কৗশল �ণয়ন; 

 আ�জ�ািতক পয �ােয় অথ�ৈনিতক ম�া এবং জাতীয় পয�ােয় খাত িভি�ক �িত�লতার ফেল বাংলােদেশ এসএমই 
খােতর উপর এর �ভাব/�িতি�য়া পয�ােলাচনা;  

 িশ� �র�েলটরী ��মওয়াক�েক আরও এসএমই বা�ব করার �ােথ� �েয়াজনীয় �ািত�ািনক �নঃ িব�াসকরণ; 

 এসএমইেদর অথ�ায়েনর পিরেবশ, অবকাঠােমা এবং িবেশষ কের ত� ও �যাগােযাগ ��ি�গত অবকাঠােমােক 
সমেয়াপেযাগী করার �ােথ� �কৗশলগত সমী�া �হণ, 

 �দেশ িশি�ত �বসমাজ িবেশষ কের কািরগির ও সাধারণ িব�িব�ালয়/কেলজ �থেক িড�ী �া�েদর উে�া�া িহেসেব 
�পশা উ�য়েনর িবষেয় উ�ু�করণ;  

 �জ�ার এ�াকশন ��ান পয �ােলাচনা কের নারী উে�া�ােদর �ােথ� �েয়াজনীয় করণীয় িনধ�ারণ; 

 �াপকিভি�ক ও এক� সমি�ত এসএমই উ�য়েনর মা�ম দাির�� িবেমাচন �কৗশলপে�র সােথ সংগিত �রেখ 
বাংলােদেশ এসএমই িশে�র ��ু িবকােশ সরকারেক �েয়াজনীয় পরামশ� �দান; 

 এসএমই নীিতমালা, কম �পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন �কৗশল িনধ�ারেণ �পািরশ �দান; 

 এসএসই উ�য়েন �ািত�ািনক কাঠােমা �িত�া ও শি�শালীকরণ এবং কায�কর �শাসিনক দ�তার উ�য়েন পরামশ� 
�দান; 

 বাংলােদেশ এসএমই িবকােশর সম�া ও স�াবনা িন�পেণ সরকারেক িনয়িমতভােব পরামশ� �দান; 

 এসএমই সং�া�  সমি�ত ত�ভা�ার  �িত�া এবং এ লে�� এসএমই’র উপর �দশ�াপী জরীপ কায��ম পিরচালনার 
িবষেয় পরামশ� �দান;  

 এসএমই উ�য়েন সহায়তাকারী �িত�ানস�েহর কায��েম গিতশীলতা আনয়েন �েয়াজনীয় পরামশ� �দান; 

 �ানীয় পয�ােয় এসএমইস�েহর দ�তা উ�য়েন �িশ�ণ পিরক�না �ণয়েন সহায়তা �দান; 

 বা�বায়নকারী সং�া�েলার স�মতা উ�য়ন, নীিতর �ভাব, পয �েব�ণ �কৗশল িনধ�ারণ ইত�ািদ।  
 

টা�েফােস�র আওতাধীন উ� কায��মস�হ বা�বায়েন এসএমই �সল সািচিবক সহায়তা �দান কের থােক। এই 

ধারাবািহকতায় �দেশর ��  ও মাঝাির িশে�র উ�য়েনর লে�� ই্উেরাপীয় ইউিনয়েনর আিথ�ক সহায়তায় এসএমই �সল 

“Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise 

Development (INSPIRED)” শীষ�ক এক� কািরগির সহায়তা �ক� বা�বায়ন করেছ। �কে� ইইউ �দ� আিথ�ক 

সহায়তার পিরমাণ �ায় ১৯০.০০ (একশত ন�ই) �কা� টাকা। িতন� কে�ােনে�র মা�েম �ক��র কায��ম বা�বািয়ত 

হে� যা িন��পঃ  

 কে�ােন�-১: এসএমই �সল ও এসএমই ফাউে�শেনর স�মতা �ি� এবং এসএমই’র �স�র িভি�ক উ�য়েনর জ� 
এসএমই উ�য়ন �কৗশলপ� �ণয়ন; 

 কে�ােন�-২: �বসায়ীক ম��তাকারী �িত�ানস�েহর (BIOs) মা�েম এসএমইস�েহর �িতেযািগতা�লক স�মতা 
�ি�; এবং 

 কে�ােন�-৩: বাংলােদশ �াংক ��িনং একােডমী (িবিব�এ) ও বাংলােদশ ইনি��উট অব �াংক �ােনজেম� 
(িবআইিবএম) এর স�মতা �ি�র মা�েম এসএমই’র জ� উপেযাগী এবং সহনীয় অথ�ায়ন �ি�য়া �বত�ন। কে�াে�-১ ও ২ 
এসএমই �সল ক��ক বা�বায়নাধীন রেয়েছ  এবং কে�ােন�-৩ বাংলােদশ �াংক ��িনং একােডমী (িবিব�এ) এবং 
বাংলােদশ ইসি��উট অব �াংক �ােনজেম� (িবআইিবএম) এর মা�েম বা�বািয়ত  হেয়েছ।  

   কে�াে�-১ ও ২ এর কায��মস�হ িন��পঃ 
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কে�ােন�-১ 

1. ২০০৩ সােল পিরচািলত জিরেপর উপর িভি� কের এসএমই,র উপর এক� জাতীয় জিরপ পিরচালনা করা; 
2. জিরেপর মা�েম �া� ফলােফেলর উপর িভি� কের �িবধা ও ব�ধাস�হ এবং এসএমই �বসা স�সারেণ ব�ধাস�হ 
িচি�তকরণ; 
3. এসএমই নীিত-�কৗশল, িনয়মকা�ন, িনয়�ণ, অথ�ায়েনর সহজলভ�তা, অনািথ�ক উপকরণস�েহর স�া�তা ও 
ব�ধাস�হ (ক�চামাল, �িমক , �িশ�ণ, তে�র সহজলভ�তা, ��ি�, পে�র িডজাইন ও এর উ�য়ন, বাজাের �েবশািধকার 
ইত�ািদ) পয �ােলাচনা; 
4. িবগত সমেয় সরকার ও দাতা সং�াস�হ হেত �া� সহায়তা ও সরকার �ণীত  ও নীিতস�হ পয�ােলাচনার মা�েম 
�থ�তার কারণস�হ িচি�তকরণ; 
5. ‘‘িব�মান এসএমই উ�য়েন জাতীয় �কৗশল-২০০৫’’ হালনাগাদকরণ সহ ১০ বছর �ময়াদী এক� �ণ�া� এসএমই 
জাতীয় �কৗশলপ� নীিতমালা �ণয়ন; 
6. সরকাির ও �ানীয় সরকােরর অবকাঠােমা সহ �যসকল, িবআইও, এনিজও এবং অ�া� �বসরকাির সং�াস�েহর 
মা�েম এসএমই নীিত �কৗশল বা�বায়ন হয় �সসকল সং�াস�েহর স�মতা পয�ােলাচনা; 
7. এসএমইর উ�য়েন অ��ল পিরেবশ �তরী ও �ািত�ািনক সহায়তা �দােনর লে�� ম� �ময়াদী (২০১১-২০১৫) 
কম �পিরক�না �তরী; 
8. ভিব�েত এসএমই উ�য়েন দাতা সং�াস�েহর আিথ�ক সহায়তা িনি�ত করার লে�� অথ� ম�ণালেয়র সােথ সম�েয়র 
মা�েম ম� �ময়াদী (২০১১-২০১৫) �য় পিরক�না/কাঠােমা �তরী; 
9. আ�জ�ািতক িবিভ� �িত�ান বা �িথবীর অ�া� �দেশর �িশ�ণ �িত�ােনর এসএমই পিরচালনা সং�া� 
উপায়স�েহর সােথ পিরিচিতকরণ, �দশী ও িবেদশী �িশ�ণ, কম �কালীন �িশ�ণ ইত�ািদর মা�েম এসএমই �সল  এবং 
এসএমই ফাউে�শেনর �ািত�ািনক স�মতা �ি�; 
10.  এসএমই �সল  এবং এসএমই ফাউে�শন’র দািয়� ও কত��স�হ িচি�তকরণ, কম �পিরিধ িন� পণ, সম�য় ও 
সহেযাগীতার �কৗশল িনণ�য়�ব�ক এক� MoU ���তকরণ এবং একইসােথ এসএমই উ�য়েন িবিসেকর �িমকা এবং  এসএমই 
�সল,  এসএমই ফাউে�শন এবং িবিসক’র, মে� আ�ঃস�ক� িনণ�য় এবং দািয়� ও কত�� িচি�তকরণ; 
11. জাতীয় ও আ�িলক পয �ােয় এসএমই উ�য়েন এক� আ�:ম�ণালয় সম�য় কিম� বা এসএমই �ফারাম গঠন; 
12. এসএমই’র উ�য়েন সরকােরর �ন�ে� দাতা সং�াস�েহর মে� সম�য় সাধন; 
13. জাতীয় ও আ�িলক পয�ােয় এসএমই �ফারােমর মা�েম �বসায় ম��তাকারী �িত�ান ও এসএমই উ�য়েন কম�রত 
অ�া� �িত�ানস�েহর মে� এক� কায�কর ত� আদান �দান ও �যাগােযাগ �ব�া গেড় �তালা;  
 

কে�ােন�-২ 

1. �বসায় ম��তাকারী �িত�ানস�েহর (িবআইও)  সদ�েদর আিথ�ক �-িনভ�রতা অজ�েনর লে�� অ�ািধকারিভি�ক   
১০ উপ খােতর জ� িবআইও’র স�মতা �ি�র িনিমে� িন��প সহায়তা �দান  
 এডেভােকসী ও লিবং কের �বসা সহায়ক আইন �ণয়েনর মা�েম সদ�েদর সহায়তা �দান; 
 কায�কর সরকাির �বসরকাির সংলােপর পিরেবশ �তরী; 
 সদ�েদর �বসািয়ক উ�য়েন সহায়তা�লক কায��ম পিরচালনা; 
 �টকসই ও �হণেযা� আিথ�ক �েযাগ �দােনর মা�েম বাংলােদশী দির� ��ণীর জনগেণর জীবনমান উ�য়েনর লে�� 
সামািজক ও পিরেবশবা�ব ন�ন ও উ�াবনী এসএমই �াপন বা িবকােশ সহায়তা �দােনর �ব�াকরণ; 
 �নটওয়ািক�ং ও স�মতা �ি� এবং জাতীয়, আ�িলক ও ইউেরািপয়ান �বসািয়ক ম��তাকারীেদর সংেগ 
সং��করণ। 
2. আ�িলক ও ইউেরািপয়ান সহেযাগী �িত�ান এবং সরকাির স�দ ও �সবাস�হ সম�েয়র মা�েম �বসায় 
ম��তাকারী �িত�ানস�েহর (িবআইও) চািহদা �মাতােবক ��ি�গত সহায়তার জ�  �েবশািধকার িনি�ত করার লে�� 
�বসায় ম��তাকারী �িত�ানস�হেক (িবআইও) ��া� �দান; 
3. সরকার ও ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর মে� সমেঝাতা�ত ১০� অ�ািধকার িভি�ক িশ��� িনণ�য় এবং িনে�া� 
সহায়তা �দানঃ 
 �িত� িশ��� খােত আলাদাভােব �� সংেযাজন স�া�তা িনণ�য়; 
 পে�র উৎপাদেনর স�া�তা; 
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 পে�র মান উ�য়েনর স�াবনা; 
 সংি�� অ� ও প�াৎ িশে�র স�াবনা ও সহায়তার �কৗশল িনধ�ারণ; 
 দাির�� ও অসমতা �রীকরেণর লে�� �-িনভ�রতা অজ�েনর স�াবনা িনণ�য়। 
4. �বসািয়ক সংগঠন�েলার কায��ম এবং পে�র জীবন �বাহ িবে�ষেণর মা�েম িশ���স�েহর �টকসই উ�য়ন; 
5. �বসািয়ক ম��তাকারী �িত�ানস�হেক (BIOs)  ��া� বা অ�দান �দান। 
 

উে�� কে�ােন�-২ �ই ভােগ িবভ�, কে�ােন�-২এ এবং কে�ােন�-২িব। কে�ােন�-২এ এর কায��ম িছল 

�িতেযাগীতা�লকভােব �বসায়ী ম��তাকারী �িত�ানস�হেক অ�দান �দােনর িনিমে� তােদর উপেযাগী করার জ� 

�েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান যা ইেতামে� সমা� হেয়েছ। �ণ� �িতেযাগীতা�লকভােব সব�েমাট ১৪� �িত�ানেক �ায় ৪৮.০০ 

�কা� টাকা অ�দান �দােনর জ� িনব�ািচত করা হেয়েছ এবং �থম িকি� বাবদ ইেতমে� �ায় ২১.৯৩ �কা� টাকা ইইউ 

ক� �ক ছাড় করা হেয়েছ।  অ�দান �া� �িত�ানস�েহর কায��ম ইইউ পরামশ�কগণ তদারিক কের থােকন। 

১২. ��  ও মাঝাির িশ� ফাউে�শন (এসএমই ফাউে�শন) 

িশে�া�ত ও উ�য়নশীল িবে� জাতীয় অথ�ৈনিতক ��ি� এবং কম�সং�ান �ি�র মা�েম �টকসই িশ�ায়েনর ��ে� �� ও 

মাঝাির িশে�র �িমকা ঐিতহািসকভােবই সমা�ত। বাংলােদেশর আথ�-সামািজক অব�ার ���াপেটও �� �িঁজিনভ�র 

কম �সং�ান �ি�র মা�েম জাতীয় অথ�ৈনিতক ��ি� এবং ��ু িশ�ায়েনর ��ে� �� ও মাঝাির িশে�র �কান িবক� �নই। 

এসএমই ফাউে�শন িশ�ায়েন সকল ��ণীর এসএমই উে�া�ােদর উৎসািহত, উ�ু� এবং জাতীয় পয�ােয় �সংগ�তকরণসহ 

এসএমই উ�য়েন কাজ কের যাে�। �ণ�ল, �ানীয় এবং জাতীয় পয�ােয় কম�সং�ান �ি�, সামািজক �বষ� �রীকরণ এবং 

দাির�� িবেমাচেনর মা�েম �দেশর সাধারণ জনেগা�ীেক অথ�ৈনিতক উ�য়েনর �ল ��াতধারায় এিগেয় �নয়া এই ফাউে�শেনর 

অ�তম ল��। 

ফাউে�শন �িত�ার আইনগত িভি� : িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ �কা�ািন আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার িবধান অ�সাের এক� 

অলাভজনক �িত�ান িহেসেব গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর বািণজ� ম�ণালেয়র লাইেস� এবং �যৗথ �লধন �কা�ািন ও 

ফাম�স�েহর পিরদ�র ক��ক িনবি�করণসহ ‘‘এসএমই ফাউে�শন’’ (Small and Medium Enterprise 

Foundation) �িত�া করা হয়।  

১২.১ ফাউে�শেনর �ব�াপনা কাঠােমা 

১২.১.১ সাধারণ পষ�দঃ এসএমই ফাউে�শেনর কায��মেক ��ুভােব পিরচালনার লে�� সািব�ক িদক িনেদ�শনা �দােনর জ� 

এক� সাধারণ পিরষদ রেয়েছ। সাধারণ পিরষেদর িনধ�ািরত সদ� সং�া ৬০ (ষাট) জন। ফাউে�শেনর আ��ক�ালস অব 

এেসািসেয়শেন বিণ�ত িনেদ�শনা �মাতােবক িবিভ� ক�াটাগরীেত �যমন- ম�ণালয়, সরকাির সং�া/�িত�ান, িবিভ� �চ�ার অব 

কমাস� এ� ই�াি�জ, এসএমই সংি�� এেসািসেয়শন, সাধারণ ও কািরগরী িব�িব�ালয়, �পশাজীবী ও গেবষণা�লক �িত�ান, 

�াংক ও আিথ�ক �িত�ােনর ��িসেড�/�ধান িনব�াহীগণ সাধারণ পিরষেদর স�ািনত সদ� িহেসেব থাকেবন। 

১২.১.২ পিরচালক পষ�দঃ  ফাউে�শেনর কায��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� ১৬ (�ষাল) সদ� িবিশ� এক� পিরচালক 

পষ�েদর িবধান রেয়েছ। ফাউে�শেনর কায��েম নীিতগত িস�া� ও িদকিনেদ�শনা �দান পিরচালক পষ�েদর অ�তম দািয়�। 

ফাউে�শেনর আ��ক�ালস অব এেসািসেয়শেনর িবধানমেত সরকার ক��ক �চয়ারপাস �ন িনেয়াগ করা হয়। এছাড়া সরকার 

পিরচালক পষ�েদর ৪ জন পিরচালকও মেনানয়ন িদেয় থােকন। উে��, পিরচালক পষ�েদ �বসরকাির খাত, গেবষণা ও 

�পশাজীবী �িত�ান/ এেসািসেয়শেনর �িতিনিধ� রেয়েছ। 

১২.১.৩ ফাউে�শেনর সাংগঠিনক কাঠােমা ও �ব�াপনাঃ ফাউে�শেনর সাংগঠিনক কাঠােমােত ০১ জন �ব�াপনা পিরচালক, 

০১ জন  উপ-�ব�াপনা পিরচালক ও ০৩ জন মহা�ব�াপকসহ সব�েমাট ১০৭ জন জনবল িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ।  
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১২.১.৪ ফাউে�শেনর কায��ম পিরচালনায় িবিভ� িবভাগ 

1. গেবষণা ও পিলিস এ�াডেভােকসী 
2. ফাই�া� এবং ��িডট সািভ�েসস 
3. মানবস�দ উ�য়ন/ক�াপািস� িবি�ং 
4. নারী উে�া�া উ�য়ন ও পিরক�না 
5. ��ি� উ�য়ন এবং আইিস� 
6. িবজেনস সােপাট� সািভ�েসস 
7. পিরক�না, পিরবী�ণ ও ��ায়ন  
8. �শাসন ও মানবস�দ �ব�াপনা 

১২.১.৫ এসএমই ফাউে�শেনর �ধান কায��ম স�হ  

১২.১.৬ সরকার �হীত এসএমই নীিতেকৗশল বা�বায়েন সহায়তাঃ সরকার ক��ক �হীত �� ও মাঝাির িশ� (এসএমই) উ�য়ন 

নীিতেকৗশল বা�বায়েন সািব�ক সহায়তা �দান করা এসএমই ফাউে�শেনর অ�তম �ধান দািয়�। নীিতেকৗশেল উে�িখত 

�মৗিলক িবষয়ািদ �যমনঃ রাজ� ও আিথ�ক িবষয়ািদর উপর পরামশ�, এসএমই পে�র �ণগতমান িনি�তকরেণ সহায়তা, 

দ�তা উ�য়ন �কৗশেল সহায়তা, �টকেনা-এ�াে�নারশীপ উ�য়ন িবষয়ক সহায়তা, এসএমই ওেয়ব �পাট�ােলর মা�েম ত� 

সহায়তা, আ�জ�ািতক পয�ােয় ��ি� িবিনময় কম��িচেত সহায়তা, ভা��য়াল এসএমই অিফস �িত�াকরণ ইত�ািদ িবষেয় 

বা�বায়ন কায ��ম পিরচালনায় সরকারেক িনয়িমতভােব সহায়তা �দান কের থােক। 

 

১২.১.৭ গেবষণা ও পিলিস এ�াডেভােকসীঃ গেবষণা ও পিলিস এ�াডেভােকসী কায��েমর �ধান ল�� হে� ��ুভােব �বসা 

পিরচালনার ��ে� এসএমই বা�ব পিরেবশ �ি�েত সহায়তা করা। �দেশ িব�মান �র�েলটরী �িতব�কতাস�হ �র করার 

লে�� এসএমই সংি�� নীিতমালা ও কম�েকৗশল �ণয়েন এসএমই ফাউে�শন হালনাগাদ ত� ও উপা�সহ �িনিদ�� 

িদকিনেদ�শনা �ণয়ন কের থােক। ফাউে�শন এসএমই উ�য়েন স�েময়াদী, দীঘ�েময়াদী এবং ��ি�ত পিরক�না �ণয়েন 

সহায়তা �দােনর জ� গেবষণা এবং �কইস �ািড পিরচালনা কের থােক।  

১২.১.৮ ফাই�া� এ� ��িডট সািভ�েসস : ফাউে�শেনর ��িডট এ� ফাইনাি�য়াল সািভ�েসস উইং হেত ��িডট �হালেসিলং 

��া�ােমর আওতায় �দেশর িবিভ� অ�েলর স�াবনাময় এসএমই �স�র/�া�ার/�ােয়ে�ল �পেক িসে�ল িডিজট �েদ (৯%) 

জামানতিবহীন ঋণ �দান করা হয়। �লতঃ িনব�ািচত �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ােনর সােথ পাট�নাশীেপর মা�েম এই 

সকল ঋণ �দান করা হয়। এছাড়া এসএমই খােত অথ�ায়ন �ি�কে� সেচতনতা �ি�র লে�� িবিভ� িবভাগ/�জলা শহের 

িনয়িমতভােব এসএমই ঋণ �মলা (ফাইনাি�ং �ফয়ার), �াংকার-উে�া�া সে�লন, �সিমনার, ঋণ স�িক �ত �াচেমিকং, 

�াংকারেদর �িশ�ণ ইত�ািদ কম��িচ আেয়াজন করা হয়। 

১২.১.৯ ক�াপািস� িবি�ং ও দ�তা উ�য়ন : এসএমই উে�া�ােদর দ�তা �ি� এবং ন�ন উে�া�া �ি�র লে�� িবিভ� 

ধরেনর �িশ�ণ কম��িচ পিরচালনা ফাউে�শেনর এক� অ�তম কায��ম। এই কায��ম বা�বায়েন �িশ�ণ ইনি��উট 

অথবা এসএমই সংি�� এেসািসেয়শেনর সােথ সংি�� হেয় এসএমই ফাউে�শন িবিভ� �িশ�ণ কম��িচ আেয়াজন কের 

থােক। ফাউে�শন �যসব �িশ�ণ কায��েমর আেয়াজন কের �স�েলা হেলা- উে�া�া উ�য়ন, এসএমই �া�ার িভি�ক দ�তা 

উ�য়ন, �টকেনালিজ �বইজড এবং আইিস� �বইজড �িশ�ণ, �িশ�কেদর �িশ�ণ , উৎপাদনশীলতা ও পে�র মান উ�য়ন 

িবষয়ক �িশ�ণ, বাজার �ব�াপনা ও অথ� �ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ ��িত। এছাড়াও, এ কায��েমর আওতায় এসএমই 

��ডবিডজ/এেসািসেয়শনস�েহর দ�তা �ি�র লে�� িবিভ� ধরেনর সহায়তা �দান কের থােক। 

১২.১.১০ ��ি� উ�য়ন ও �বহার : এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন আ�িনক ��ি�র �বহার, ��ি� উ�য়ন, আমদািন�ত 

��ি� �হণ, িরভাস� ইি�িনয়ািরং এবং ��াডা� কম�ােয়� ও সা��িফেকশেনর মা�েম এই খােতর উ�য়েন এসএমই 

ফাউে�শন িবিভ� ধরেনর কম�কা� পিরচালনা কের থােক।  
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১২.১.১১ একেসস � ইনফরেমশন : এসএমই ফাউে�শন এর িনজ� ওেয়ব �পাট�াল www.smef.org.bd এর মা�েম 

এসএমই এবং এসএমই সংি�� অ�া� �িত�ানস�েহর �বহােরর উে�ে� হালনাগাদ ত� ও উপা� উপ�াপন কের থােক। 

এই �স�েরর �সােরর লে�� �ানীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয়র এসএমই সং�া� িবিভ� ত�, উপা�, �টকেনালজী ইত�ািদ 

িবষয়ক এক� ত�ভা�ার �িত�ার কাজ এসএমই ফাউে�শন িনয়িমত কের যাে�।  

১২.১.১২ নারী উে�া�া উ�য়ন : উ�য়েনর �ল ��াতধারায় নারী উে�া�ােদর িনেয় আসা এবং তােদর �মতায়ন িনি�ত 

করার লে�� উে�াগ �হণ করা ফাউে�শেনর অ�তম �ধান কাজ। এ সং�া� উে�খেযা� কায��মস�হ হেলাঃ উই�ান 

�চ�ার/��ডবিডস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, নারী উে�া�ােদর অথ�ায়েন �াংকার উ�ু�করণ কম��িচ, নারী উে�া�া 

িবষয়ক �ািড পিরচালনা, নারী উে�া�া সে�লন আেয়াজন, জাতীয় এসএমই নারী উে�া�া �র�ার �িতেযািগতা আেয়াজন, 

নারী  উে�া�া প� �মলা আেয়াজন ��িত। 

১২.১.১৩ িবজেনস সােপাট� সািভ�েসস : এসএমই ফাউে�শন ��  ও মাঝাির িশে�াে�া�া উ�য়েন �বসা সহায়ক িবিভ� 

ধরেনর সহায়তা �দান কের থােক। �যমনঃ- এসএমই পে�র �চার, �সার ও বাজার স�সারণ; �ভা�া ও উে�া�ােদর মােঝ 

পার�িরক সংেযাগ �াপন; এ�াডভাইজারী সািভ�স �স�ােরর মা�েম ন�ন �বসা �ি� ও পিরচালনার িবষেয় িদক িনেদ�শনা, 

িবিভ� ধরেনর ত� ও উপা� িদেয় সহায়তা �দান; �বসািয়ক ত�াবলীর সহািয়কা/�া�য়াল �কাশ ও িবতরণ, এসএমই প� 

�মলা আেয়াজন ��িত। 

১২.১.১৩ পে�র মান উ�য়ন এবং �কায়ািল� সা��িফেকশেন সহায়তা : �িতেযািগতার ���াপেট পে�র মান পয�ায়�েম 

িব�মােন উ�ীতকরেণ সহায়তা এবং �কায়ািল� সা��িফেকশন, উ�ত ও মানস�� িডজাইন এবং উ�ত �ােকিজং �ব�ার 

��ে� ফাউে�শন পরামশ� �দান কের থােক। 

১২.২  এসএমই ফাউে�শেনর উে�খেযা� অজ�ণ স�হ 

●   �� �েদ এসএমই ঋণ �দানঃ এসএমই ফাউে�শেনর ��িডট �হালেসিলং কায��েমর আওতায় ৭� পাট�নার �াংক ও নন-  

     �াংক আিথ�ক �িত�ােনর মা�েম িবিভ� �া�াের ১৮২ � এসএমই �িত�ানেক ৯% �েদ জামানতিবহীন এসএমই ঋণ 

�দান করা হেয়েছ। 

● এসএমই �াংকার ও উে�া�া সে�লন আেয়াজনঃ �াংক কম�কত �াগেণর মে� এসএমই ঋণ �দােনর �বনতা �তরী ও 

উে�া�া �াংকার �যাগ�� �াপেনর লে�� বাংলােদশ �াংেকর সহায়তায় ফাউে�শন রাজশাহী ও ময়মনিসংেহ �� �াংকার-

উে�া�া সে�লন আেয়াজন কের। সে�লনস�েহ �ায় ১৫০০ উে�া�া ও �াংকার অংশ�হণ কেরন।  

● �টকশই এসএমই �াংিকং মেডল উপ�াপনঃ ‘‘এসএমই �াংিকং’’ কায��ম এক� �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক 

�িত�ােনর জ� ‘‘�টকশই এসএমই �াংিকং মেডল’’ িশেরানােম বাংলােদশ �াংক �িশ�ণ ইনি��উট, িমর�ের এক� 

জাতীয় �সিমনার আেয়াজন করা হয়। উ� �সিমনাের �ায় ৭০� �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ােনর �ব�াপনা 

পিরচালকসহ উ��তন ক��প� অংশ�হণ কেরন।  

● মানব স�দ উ�য়নঃ এসএমই খােত দ� মানব স�দ গেড় �তালার লে�� ফাউে�শন িবিভ� বািণজ� সংগঠেনর মা�েম 

সম� �দশ�ািপ ৪৩ � িবষেয় নারী উে�া�াগণেক �াধা� িদেয় �ায় ১,১৫০ জন এসএমই উে�া�া �িশ�ণ �দান কেরেছ।  

● এসএমই �া�ার উ�য়ন কায��মঃ �া�ার িভি�ক এসএমই উ�য়েনর গিতেক �রাি�ত করার লে�� ফাউে�শন �দশ�াপী 

জিরপ পিরচালনার মা�েম ১৭৭� এসএমই �া�ার িচি�ত  কেরেছ। িচি�ত �া�ারস�েহর মে� �ায় ১৫� �া�ােরর 

িব�ািরত উ�য়ন চািহদা ও ৩� �া�ােরর অথ�ায়ণ চািহদা িন�পন করা হেয়েছ।  

● ‘‘আ�জ�ািতক বাজার িবে�ষণ প�িত’’ িবষয়ক �িশ�ণ �দানঃ �যসকল এসএমই �িত�ান িবেদেশ প� র�ািণ করেছ বা 

র�ািণ বাজাের �েবেশ আ�হী, তােদর দ�তা �ি�র লে�� ফাউে�শন এসএমই পে�র আ�জ�ািতক বাজার িবে�ষণ িবষয়ক 

�িশ�ণ �দান কেরেছ। উ� কম ��চীর মা�েম ২০ জন উে�া�ােক ’’আ�জ�ািতক বাজার িবে�ষণ প�িত’’ িবষেয় 
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ই�ার�শনাল ��ড �স�ার (আই�িস)-এর ��ড �াপ, মােক�ট এে�স �াপ ইত�ািদ ��ল �বহার কের �কান এক� পে�র 

বাজার িবে�ষণ করার �াথিমক ধারণা �দান করা হয়।  

● ন�ন নারী উে�া�াগেণর জ� ��তা-িবে�তা �াচেমিকং অ��ান আেয়াজনঃ ন�ন নারী উে�া�াগণেক স�া� ��তা 

�িত�ােনর সােথ পিরচয় কের �দয়ার লে�� বাজার সংেযাগ িবষেয় ২� �াচেমিকং অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। উ� 

অ��ােন �ায় ১৫০� ন�ন/�রাতন নারী উে�া�া �িত�ান অংশ�হণ কের।  

● এসএমই অথ�ায়ন �মলা আেয়াজনঃ এসএমই ঋণ �াি� সহজীকরণ ও �াংকার উে�া�া �স�ব�ন রচনা করার  লে�� 

ফাউে�শন ঢাকায় জাতীয় এসএমই অথ�ায়ন �মলা আেয়াজন কেরেছ। উ� �মলায় ৬০� �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ান 

তােদর এসএমই ঋণ কায��ম স�েক� উে�া�াগণেক অবিহত কেরেছ। এছাড়াও িবভাগীয়/�জলা শহেরও এসএমই অথ�ায়ন 

�মলা আেয়াজন করা হেয়েছ।  

● আ�জ�ািতক  মান সনদ অজ�েণ সহায়তা ও �িশ�ণ �দানঃ িবিভ� এসএমই িশ� �িত�ােন উৎপািদত খাে�র �হণেযা�তা 

�ি� ও আ�জ�ািতক বাজাের খা��� র�ািণ �রাি�ত করার লে�� খা� �ি�য়াজাতকরণ িশে� �ড �সফ� �ােনজেম� 

িসে�ম (এফএসএমএস) বা�বায়েনর মা�েম ‘‘আইএসও ২২০০:২০০৫’’ সনদ অজ�েন ফাউে�শন িবিভ� এসএমই �িত�ান 

স�হেক আিথ�ক ও কািরগির সহায়তা �দান কের। এছাড়া �ায় ৭০জন অংশ�হণকারীেক উ� িবষেয় �াথিমক �িশ�ণ �দান 

কেরেছ।   

● ‘‘কাইেজন’’ বা�বায়েনর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� িবষয়ক কম�শালা আেয়াজনঃ কম উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর 

এসএমই খােতর এক� বড় সম�া। এই সম�া সমাধােনর লে�� জাপানী উৎপাদনশীলতা �ি�র �কৗশল ‘‘কাইেজন’’ 

বা�বায়েনর মা�েম এসএমই’র উৎপাদনশীলতা �ি� িবষয়ক কম�শালা আেয়াজন কেরেছ। উ� কম�শালায় �ায় ১০০ এসএমই 

�িত�ান অংশ�হণ কের।   

● �ক� ��াবনা �ণয়নঃ খাত িভি�ক চািহদা স�� দ� জনবল �তরী ও উৎপািদত পে�র আ�জ�ািতক মাণ যাচাইেয়র 

লে�� বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালয় (�েয়ট) এর সহায়তায় ‘‘বাংলােদশ �াি�ক �েকৗশল ও ��ি� ইনি��উট’’ এবং 

‘‘বাংলােদশ ইেলি�ক�াল �টি�ং �াবেরটির’’ - �াপেনর জ� �� �ক� ��াবনা �ণয়ন করা হেয়েছ।  

● এসএমই বা�ব বােজট ��াবনা �ণয়ন ও উপ�াপনঃ বাংলােদেশ �ানীয় এসএমই িবকাশ ও আমদানী িনভ�রশীলতা কা�েয় 

�দশীয় িশে� �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর লে�� ফাউে�শন িবিভ� এসএমই উপখােতর উে�া�াগেণর সােথ আেলাচনা এবং �দশী 

িবেদশী গেবষণাল� �পািরশমালার আেলােক এসএমই বা�ব বােজট ��াবনা �ণয়ন কের এবং জাতীয় রাজ� �বােড� উপ�াপন 

কেরেছ।   

● ই-কমাস� আ�ীকরেণ এসএমইেদর ���িত শীষ�ক কম �শালা আেয়াজনঃ ই-কমাস�/ই-িবজেনস সম� িবে�র মত 

বাংলােদেশও   

    জনি�য় হেয়  উেঠেছ। এর মা�েম সহেজই �িথবীর �যেকান �ােন ��তার িনকট প� িব�য় করাসহ ��তার মতামত 

যাচাই  

    করা যায়। বাংলােদেশর এসএমই উে�া�াগণেক ই-কমাস� �হেণ উৎসাহ �দান করার লে�� ৫০ জন উে�া�ার অংশ�হেণ   

     উ� কম �শালা আেয়াজন করা হয়।  

● এসএমই এেসািসেয়শন স�েহর আইিস� দ�তা �ি�ঃ এসএমই �িত�ােনর পাশাপািশ তােদর �িতিনিধ�কারী ��ডবিড /   

     এেসািসেয়শন স�েহর দ�তা �ি� করার লে�� ৬� এসএমই এেসািসেয়শেনর ওেয়বসাইট �তরী, আই� সাম�ী �বহার ও  

     আইিস� দ�তা �ি�র জ� এেসািসেয়শন কম�কত �ােদর �িশ�ণ �দান করা হয়।  

● ‘‘ই�ার�াশনাল জাণ�াল অব এসএমই �ডেভলপেম�’’ �কাশঃ এসএমই ফাউে�শন বাংলােদেশ �থমবােরর মত এক� 

আ�জ�ািতক মােণর এসএমই জাণ�াল �কাশ কেরেছ। যার মা�েম �দশী / িবেদশী গেবষকগেণর গেবষণার ফলাফল স�েক� 

বাংলােদেশর এসএমই উে�া�াগণ অবিহত হেত পারেব- যা এসএমই গেবষণা �কােশ অ�ণী �িমকা পালন করেত পাের।   
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● ‘‘এসএমই �ফাকাল পেয়�’’ এবং ‘‘এসএমই নারী সহায়তা �ড�’’ �াপেনর জ� এডেভােকসী পিরচালনাঃ িবিভ� সরকাির 

�িত�ােন এসএমই উে�া�াগেণর সম�া সমাধােনর লে�� ‘‘এসএমই �ফাকাল পেয়�’’ এবং ‘‘এসএমই নারী উে�া�া �ড�’’ 

�াপেনর জ� এডেভােকসী কায��ম পিরচালনা করা হয়।  

● �া�-ভ�াট �দান প�িত িবষয়ক �িশ�ণ �দানঃ �া�-ভ�াট �দােনর িবিভ� িনয়মাবলী স�েক� এসএমই উে�া�াগণেক 

অবিহতকরণ এবং এতদসং�া� সরকাির �েযাগ �িবধা স�েক� জনসেচতনতা �তরীর লে�� �িশ�ণ কম ��চীর আেয়াজন করা 

হয়। উ� কম��চীেত ২৫� এসএমই �িত�ােনর �িতিনিধগণ অংশ�হণ কেরন।  

● চার� এসএমই পে�র আ�িলক (সাক�) ভ��েচইেনর উপর গেবষণা পিরচালনাঃ সাক� �দশ স�েহর এসএমই উে�া�াগেণর 

মে� �যাগােযাগ �ি� ও �বসািয়ক স�ক� �াপেনর জ� সাক� �িপএন (��ড �েমাশন �নটওয়াক�)-এর আেয়াজেন চার� 

এসএমই পে�র আ�িলক ভ��েচইন গেবষনায় এসএমই ফাউে�শন বাংলােদশ অংেশর কায��ম স�াদন কেরেছ।  
 

১৩. িশ� ম�ণালেয়র বােজট  
                                                                                                    (অংকস�হ হাজার টাকায়) 

িববরণ ২০১৪-১৫ 
বােজট 

(সংেশািধত) 

২০১৫-১৬ 
বােজট 

�ে�পণ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অ��য়ন ২৫৩,১৩,৫৬ ১৩৯,৭৬,০০ ১৪৮,৬৭,৯৯ ১৭৬,৭০,৮১ 
উ�য়ন ১৩৫৫,৯৮,০০ ১২,৩২,৫৭,০০ ১৩০৫,৯৯,০ ১ ১৩৬৫,২৩,১৯ 
অথ� ম�ণালয় ক� �ক �দ� �য়সীমা ১৬০৯,১১,৫৬ ১৩৭২,৩৩,০০ ১৪,৫৪,৬৭,০০ ১৫৪১,৯৪,০০ 

  

১৩.১ িমশন ��টেম� ও �ধান কায�াবিল 
১৩.১.১ িমশন ��টেম� 
 

�ত িশ�ায়েনর মা�েম কম�সং�ান, আমদানী প� িনভ�রশীলতা �াস এবং র�ানীেযা� প� উৎপাদেনর মা�েম �বেদিশক ��া 

অজ�ন এবং �দেশর সািব�ক অথ�ৈনিতক উ�িত িনি�তকরণ। 

১.২ �ধান কায�াবিল 

1.2.1. িশ� সংি�� নীিতমালা �ণয়ন, বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও �েগাপেযাগীকরণ; 

1.2.2. রা�ায়� িশ� কারখানা�েলার চািহদা িন�পণ, উৎপাদনশীলতা �ি�, �েণাদনা�লক কায��ম �হণসহ সািব�ক কায��ম 

পিরচালনা করা; 

1.2.3. �� , মাঝাির ও ��র িশ� িবকােশ সহায়তা করা; 

1.2.4. উে�া�া উ�য়ন এবং িশ� �ব�াপনা ও কািরগির �ান িবষেয় �িশ�ণ �দােনর মা�েম �ম শি�র উ�য়ন সাধন; 

1.2.5. িশ� পে�র মান উ�য়েন �িমতকরণ (Standardtization), �ত�য়ন ও পরী�ণ সং�া� কায��ম; 

1.2.6. িশ� পে�র �পেট�, িডজাইন এবং ��ডমাকস� স�িক �ত �সবা �দান ও ইনেটেলক�য়াল ��াপা�� রাইট� সং�া� 

কায��মেক শি�শালীকরণ ও আ�িনকায়ন;  

1.2.7. িশ� বেজ��র পিরেশাধন �ব�া বা�বায়ন ও পিরবী�ণ; 

1.2.8. বয়লার আইনসহ িশ� সংি�� আইনস�েহর সংেশাধন ও �েয়াগ। 
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১৩.২.০ ম�েময়ািদ �কৗশলগত উে�� ও কায��মস�হ 

ম�েময়ািদ �কৗশলগত উে�� কায��মস�হ বা�বায়নকারী অিধদ�র/সং�া 

১ ২ ৩ 

১.িশে�র �ত িবকাশ এবং 

উ�য়ন 
 িব�ােনর িবিভ� শাখায় ন�ন আিব�ােরর জ� 

�পেট� �� ম�র 

 িশে� উৎপািদত ন�ন পে�র Design  িনব�ন  

 িশ� পে�র �� সংর�েণর জ� ��ডমাক�স িনব�ন 

 �পেট�, িডজাইন ও 

��ডমাক�স অিধদ�র 

 �� ও ��র িশ� নগরীর অবকাঠােমা উ�য়ন  বাংলােদশ �� ও ��র 

িশ� কেপ�ােরশন 

২.পে�র মান আ�জ�ািতক 

পয �ােয় উ�ীতকরণ 
 জাতীয় মান িনধ�ারণ ও আ�জ�ািতক মােনর সােথ 

সম�য় সাধন (Harmonization ) 

 বাংলােদশ �া�াস� এ� 

�টি�ং ই� ি��উশন 

 মান িনয়�েণর উপর �িশ�ণ কায��ম পিরচালনা  

 ডায়ােগােনাি�ক �াবেরটিরসহ সকল �টি�ং 

�াবেরটিরর মান িনয়�ণ 

 খাে�র মান িনয়�ণ  

 বাংলােদশ 

এ�াে�িডেটশন �বাড� 

৩.পিরেবশবা�ব  িশ� উ�য়ন  অপােরটেরর পরী�া �হণ  

 বয়লার �রিজে�শন �দান  

 বয়লার সা��িফেকশন 

 �ধান বয়লার পিরদশ�ন 

কায�ালয় 

 Common Effluent Treatment Plant 

(C.E.T.P.) �াপন 

 বাংলােদশ �� ও ��র 

িশ� কেপ�ােরশন 

৪.উ� অ�ািধকার খােতর 

িশে�র িবকাশ 
 লবেণ আেয়ািডন িম�ণ িনি�তকরণ  বাংলােদশ �� ও ��র 

িশ� কেপ�ােরশন 

 �ভাজ� �তেল িভটািমন এ স��করণ  সিচবালয় 

 সার, কাগজ, িসেম�, �ািনটারীওয়�ার, হাড�েবাড�, 

�কবলস ও �াস শীট উৎপাদন অ�াহত রাখা 

 বাংলােদশ �কিমক�াল 

ই�াি�জ কেপ�ােরশন 

 িচিনর উৎপাদন অ�াহত রাখা   বাংলােদশ িচিন ও খা� 

িশ� কেপ�ােরশন 

 �কবলস উৎপাদন অ�াহত রাখা  

 জাহাজ িনম�াণ িশ� িবকােশ সহায়তা �দান 

 বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল কেপ�ােরশন 

৫.িশ� উে�া�া �তির ও দ� 

�ম শি� গেড় �তালা 
 �বসািয়ক �ব�াপনা ও উে�া�া উ�য়ন �িশ�েণর 

�ব�া করা 

 বাংলােদশ ই� ি��উট 

অব �ােনজেম� 

 হােত কলেম কািরগির �িশ�েণর মাধােম দির� 

জনেগা�ীর আয় বধ�ন 

 বাংলােদশ িশ� ও 

কািরগির সহায়ক �ক� 

 রা�ায়� িশ� কারখানা�েলার �িমকেদর 

উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� �িশ�ণ �দান 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ�ানাইেজশন 

৬.কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�  �তন সার কারখানা �াপন করা  বাংলােদশ �কিমক�াল 

ই�াি�জ কেপ�ােরশন 

 �েকৗশল িশ� প� উৎপাদন   বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল কেপ�ােরশন 

৭. রা�ায়� িশ� 

কারখানা�েলােক লাভজনক 

করা 

 সরকাির-�বসরকাির িশ� কারখানা অলাভজনক 

হওয়ার কারণ অ�স�ান এবং তৎস�িক�ত গেবষণা, �সিমনার, 

িসে�ািজয়াম পিরচালনা  

 �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ�ানাইেজশন  
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১৩.৩.০  দাির�� িনরসন ও নারী উ�য়ন সং�া� ত�  

১৩.৩.১ দাির�� িনরসন ও নারী উ�য়েনর উপর ম�েময়ািদ �কৗশলগত উে��স�েহর �ভাব 

৩.১.১ িশে�র �ত িবকাশ এবং উ�য়ন 

দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ িশ� নীিত ও আইনস�হ �েগাপেযাগী করা হেল িশ� িবকােশর জ� উপ�� পিরেবশ �তির 
হেব। �ম �াথ� র�া ও উ�ত িশ� স�ক� গেড় উঠেব, কম �সং�ান এবং �দেশর সািব�ক িশ� উৎপাদন �ি� পােব। ফেল দির� 
জনেগা�ীর কম�সং�ােনর পাশাপািশ তােদর জ� সা�য়ী �ে� প� �াি�ও িনি�ত হেব। 
 
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �েগাপেযাগী িশ� নীিত �ণয়ন ও �চিলত আইনস�েহর সং�ােরর ফেল উপ�� কম�পিরেবশ �ি� 
হেব, যা কম�ে�ে� নারীর িনরাপ�া �ি� ও �িঁক �াস করেব। ফেল িশ� উৎপাদেন উে�া�া ও কম� িহেসেব নারীর অংশ�হণ 
িনি�ত হেব, যা নারীর উ�য়ন ও নারীর�মতায়েনর গিতেক �রাি�ত করেব। 
 
৩.১.২ পে�র মান আ�জ�ািতক পয�ােয় উ�ীতকরণ 
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ �ণগত ও সা�য়ী �ে� প� সহজলভ� করা হেল, তা �য়�মতা �ি�র মা�েম দির� 
জনেগা�ীর জীবনযা�ার মান উ�য়েন সহায়ক হেব।  
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ দির� জনেগা�ীর �ায় অেধ�কই নারী। নারীর �য়�মতা �ি� �পেল তা নারীর �মতায়েন �িমকা 
রাখেব। ফেল নারীর জীবনযা�ার মান উ�য়নসহ সামািজক িনরাপ�া িনি�ত করেব। 
 
৩.১.৩ পিরেবশবা�ব িশ� উ�য়ন  
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ �ষণ�� িশ� উৎপাদন িনি�ত হেল িশ� পিরেবেশর উ�িত হেব। ফেল িশ� �িমকসহ আেশ-
পােশর দির� জনেগা�ীর �া�� �ঁিক �াস পােব।  
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ নারী �িমকেদর �া�� �িঁক �াস পােব। ফেল কম �জীবী মােয়েদর ��া�� এবং তােদর পিরবােরর 
��র ভিব�ৎ িনি�ত করা স�ব হেব।  
 
৩.১.৪ উ� অ�ািধকার খােতর িশে�র িবকাশ 
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ সার উৎপাদন �ি� ও সরবরাহ �ব�াপনােক শি�শালীকরেণর মা�েম �িষ উৎপাদন �য় �াস 
করা স�ব হেব। তা ছাড়া �িষজ প�িশে� ক�চামাল িহেসেব �বহােরর মা�েম �িষ উৎপাদন �ি� ও �িষ পে�র স�ক �� 
�াি�ও িনি�ত হেব। এেত দির� চাষীেদর অথ�ৈনিতক স�লতা �ি� পােব।  
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �িষ খােতর সােথ �ত��ভােব নারীরা জিড়ত। িশে�র িবকােশর মা�েম �িষর উ�য়ন �রাি�ত 
হেল নারীর উ�য়নও �রাি�ত হেব। তা ছাড়া িবিভ� ��ে� িশে�র িবকােশর ফেল নারীর কম�সং�ােনর হারও �ি� পােব। 
 
৩.১.৫ িশ� উে�া�া �তির ও দ� �ম শি� গেড় �তালা  
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ উে�া�া �তিরর মা�েম �� �� িশে�র িবকাশ ও �িশ�েণর মা�েম �িমকেদর দ�তা �ি� 
করা হেব। ফেল �ম উৎপাদনশীলতা �ি� পােব এবং দির� �িমকেদর বিধ�ত আয় িনি�ত হেব।  
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ িবিভ� �ম �িশ�ণ কায��েম নারীেদর অংশ�হণ িনি�ত করা এবং িশ� পােক� �ট 
�াি�েত নারী উে�া�ােদর অ�পাত িনি�ত করার মা�েম দ� নারী উে�া�া ও �িমক গেড় �তালা স�ব হেব।  
 
৩.১.৬ কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ ন�ন ন�ন িশ� কারখানা �াপেনর মা�েম কম�সং�ান �ি�, িবেশষ কের ম�া এলাকায় এ 
ধরেনর কায��ম �হেণর ফেল দির� জনেগা�ীর িবশাল অংশ কেম� স�ৃ� থাকেব, যা ম�া এলাকার দাির�� �রীকরেণ অ�ণী 
�িমকা রাখেব।  
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �� ও ��র িশে�র িবকাশ হেল �লত: নারীেদর কম�সং�ান �বিশ হেব, যা তােদর অথ�ৈনিতক 
স�লতা িনি�ত করার পাশাপািশ �মতায়েন সহায়ক হেব।  
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৩.১.৭ রা�ায়� িশ� কারখানা�েলােক লাভজনক করা  
দাির�� িনরসেনর উপর �ভাবঃ �ণ � উৎপাদনশীলতা িনি�ত করা এবং অপচয় �াস করার মা�েম রা�ায়� িশ� �িত�ান 
লাভজনক করা হেল চাকিরর িনরাপ�া �ি� ও �ম অসে�াষ �াস পােব। ফেল সািব�ক িশ� উৎপাদন �ি� পােব এবং দির� 
�িমেকর আয় �ি�র মা�েম তােদর দাির�� িনরসেন সহায়ক হেব। 
 
নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ নারী �িমকেদর �া�� �সবা, িনরাপ�া �ি�েত কায�কর পদে�প �হণ করা স�ব হেব। 
দাির�� িনরসন ও নারী উ�য়ন স�িক�ত বরা� 

 
                                                                                                                                 (অংক স�হ হাজার টাকায়) 

িববরণ বােজট ��ািবত বােজট �ে�পণ 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

দাির�� িনরসন ৯৩১,৩৭,৮১ ৭৫৮,০৫,০৪ ৮০০,৬২,২৪ ৮৪৩,৬৫,২৯ 
নারী উ�য়ন ৪৬২,১৬,৩৩  ৩৫৪,৫২,৫৬ ৩৭৩,৭৬,৩০ ৩৯২,৪৮,১৭ 

 
১৩.৪.০ অ�ািধকার �য় খাত/কম ��িচস�হ (Priority Spending Areas/Programmes)  
 

অ�ািধকার �য় খাত/কম ��িচস�হ সংি�� ম�েময়ািদ �কৗশলগত উে�� 
১. রা�ায়� খােতর ব� কলকারখানা চা� করা এবং চািহদা ও স�াবনা�যায়ী 
িশ� �াপন 
 �ত িশ�ায়েনর জ� �েয়াজন �দেশর স�াবনা ও চািহদােক কােজ লািগেয় 
িশ� িবকােশর গিতেক �রাি�ত করা। জাহাজ িনম�াণ িশ�, �াি�ক ��ণ, �মৗ-চাষ 
িশ�সহ িবিভ� িশে�র রেয়েছ অ�র� স�াবনা। অ�িদেক �দেশর �াস. কয়লা, 
খিনজ এবং �িষজ ক�চামাল �বহার কের িশ� �াপেনর মা�েম আ�িনভ�রশীল 
অথ�নীিত গড়ার পাশাপািশ Balancing Modernisation 
Replacement and Expansion (B.M.R.E.) এর মা�েম ব� 
কারখানা চা�করণ ও লাভজনক করার মা�েম কম�সং�ান ও উৎপাদনশীলতা �ি� 
করা স�ব হেব িবধায় এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

ÿ িশে�র �ত িবকাশ এবং উ�য়ন  

ÿ কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�  
ÿ রা�ায়� িশ� কারখানা�েলােক লাভজনক 
করা 

২. িবিসেকর িশ� নগর-অথ�ৈনিতক �জান কম��িচেক শি�শালীকরণ ও 
স�সারণ 
 িশ� নগর �িত�া কম��িচ স�সারেণর মা�েম অথ�ৈনিতকভােব অ��ত 
অ�লস�েহ িশ� অবকাঠােমা িনম�াণ ও অ�া� �েযাগ-�িবধা িনি�তকরেণর 
মা�েম িশ� িবকােশর গিতেক �রাি�ত করা এবং ঔষধ িশ� পাক� �াপেনর মা�েম 
ক�চামােলর �যাগান িনি�ত কের ঔষধ িশে� �য়ংস�ণ�তা অজ�ন ও ঔষধ র�ািনর 
মা�েম �বেদিশক ��া অজ�েনর লে�� এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

ÿ পে�র মান আ�জ�ািতক পয�ােয় 
উ�ীতকরণ 

ÿ উ� অ�ািধকার খােতর িশে�র িবকাশ 
ÿ িশ� উে�া�া �তির ও দ� �ম শি� গেড় 
�তালা  
ÿ কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 

৩. �িষ িনরাপ�ার �ােথ� সার উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�ন 
 �দেশ সােরর চািহদা �মটােনার মা�েম �িষেত �য়ংস�ণ�তা অজ�েনর জ� 
িসেলেটর �ফ�গে� আেরা ১ (এক) � ন�ন সার কারখানা �াপন করার লে�� এ 
খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

ÿ উ� অ�ািধকার খােতর িশে�র িবকাশ 

৪. �ষণ�� িশ� উৎপাদন িনি�ত করা 
 ঢাকা নগরীর �ষণ �ােসর জ� বজ�� পিরেশাধেনর লে�� �ানাির, গােম��স 
ও ফাম�ািসউ�ক�ালস িশ�স�হেক অবকাঠােমাগত �িবধািদ িনি�তকরণ�ব�ক নগরীর 
বাইের �ানা�র করা এবং িশ� পাক�স�েহ “Common Effluent 
Treatment Plant (C.E.T.P.) ” বা�বায়ন করা �ষণ�� পিরেবেশর 
জ� অপিরহায� িবধায় এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

ÿ পিরেবশবা�ব িশ� উ�য়ন 

৫. িশ� উে�া�ােদর �িশ�ণ ও আ�ষি�ক সহায়তা �দান 
 িবিসক এর মা�েম উে�া�ােদর �িশ�ণ �দান করা হেল ন�ন উে�া�া 
�ি� ও উৎপাদনশীলতা �ি� পােব িবধায় এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

ÿ িশ� উে�া�া �তির ও দ� �ম শি� গেড় 
�তালা 
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১৩.৫.০ ম�ণালয়/িবভােগর �ধান কম��িত িনেদ�শকস�হ (Key Performance Indicators)  

িনেদ�শক সংি�� 
�কৗশলগত 
উে�� 

পিরমােপর 
একক 

সংেশািধত 
ল��মা�া 

��ত 
অজ�ন 

ল��মা
�া 

সংেশািধত 
ল��মা�া 

ম�েময়ািদ ল��মা�া 

২০১৩-১৪  ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.িজ.িড.িপ. 
�ত িশ� 
(�া�ফ�াকচা
িরং)খােতর 
অবদান 

১-৭ %  ১৮.০ 
 

২৯.৬১  
২০ ৩০.০   ৩১.০ ৩২.০ ৩৫.০   

২.িশ� উৎপাদন 
��ি�র হার 

 

ক)  �হৎ 
ও মাঝাির িশ� 

২,৪,৫,৭ %  
১১.০ ৬.৬০ ১১.০ ১১.০ ১২.০ ১৩.০ ১৪.০ 

খ)  �� 
িশ� 

৮.০ ৯.১৬ ১২.০ ১২.০ ১৪.০ ১৬.০ ১৭.০ 

৩.রাসায়িনক 
সােরর 
অভ��রীণ 
চািহদা �রেণর 
হার 

৪,৬ %  ৩৩.০ ৩৪.২৪ ৫৯.০ ২৯.১১ ৫১.৯৬ ৫১.৯৬ ৫১.৯৬ 

৪.িচিনর 
অভ��রীণ 
চািহদা �রেণ 
রা�ায়� অংশ 

৪ %  ১০.০ ১০.৫ ১১.০ ৮.০০ ৮.০০ ৯.০০ ১০.০০ 

 

১৩.৬.০ ম�ণালেয়র সা�িতক অজ�নঃ  

�টকসই অথ�ৈনিতক উ�য়েনর এক� অপিরহায� �ব�শত � হে� পিরেবশবা�ব িশ�ায়ন। এ ল�� অজ�েনর জ� সরকার 

িশ�েক অ�তম ����ণ � খাত িহেসেব িবেবচনা করেছ। �মবধ�মান উৎপাদনশীলতা অজ�ন, আ�িনক ��ি�র �বহার �ি�, 

�াপক কম�সং�ান �ি�র মা�েম �ত অথ�ৈনিতক ��ি� অজ�ন এবং ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র �দেশ উ�রেণ সরকার 

ব� পিরকর।  

িশ� ম�ণালয় িশ� সহায়ক পিরেবশ �ি�র লে�� িবগত সমেয় জাতীয় িশ�নীিত-২০১০, িশ� �ট বরা� নীিতমালা-

২০১০, লবননীিত-২০১১, �ভৗগিলক িনেদ�শক আইন-২০১৩, �ভাজ� �তেল িভটািমন ‘এ’ স��করণ আইন-২০১৩, �ভৗগিলক 

িনেদ�শক প� (িনব�ন) ও �র�া আইন-২০১৩ জারী, “জাহাজ িনম�াণ ও জাহাজ �ন:�ি�য়াজাত করন আইন”-২০১১ �ণয়ন, 

৫৩৪� জাহাজ �ন:�ি�য়াজাতকরণ এর মা�েম কম�সং�ান, কম � পিরেবশ উ�য়ন, এসএমই  নীিতমালা  �ণয়ন, ই�ি�য়াল 

�ডেভলপেম� এ� ইেনােভশন এ� -২০১২ (খসড়া) �ণয়েনর কাজ চলমান আেছ। আেলাচ� সমেয় ৬� ি�পাি�ক �ঁিজ 

িবিনেয়াগ �ি� স�াদন, ৩� আ�জ�ািতক ব�পাি�ক সহেযািগতা �ি� স�াদন, ৪� আ�জ�ািতক �সিমনার আেয়াজন স�� 

হেয়েছ। রা�পিতর িশ� উ�য়ন ���ার �দান সং�া� িনেদ�শাবলী ২০১৩ �দান করা হেয়েছ। এছাড়া হ� ও কা�িশ� 

নীিতমালা-২০১৫ নীিতগত অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন, বয়লার আইন-১৯২৩ (সংেশাধনী-২০১৫) এর খসড়া কায��ম চলমান 

আেছ; বাংলােদশ জাহাজ �ন:�ি�য়াজাতকরণ আইন-২০১৫ এর খসড়া �ণয়ন করা হেয়েছ। 

িশ� িবিনেয়াগ নীিত-১৯৭৩, Revised Investment Policy -১৯৭৫, িশ�নীিত-১৯৮২, িশ�নীিত-

১৯৮৬,িশ�নীিত-১৯৯১,িশ�নীিত-১৯৯২(সংেশািধত),িশ�নীিত-১৯৯৯,িশ�নীিত -২০০৫, সব�েশষ জাতীয় িশ�নীিত ২০১০ 

জাতীয় িশ�নীিত �ণীত হেলও উ� নীিত�েলা বা�বায়েন �কান কম�পিরক�না �হীত হয়িন। বত�মান ২০১৫ বা�বায়েন এক� 

�িনিদ�� কম �পিরক�না অ�সরণ কের এ নীিত বা�বায়েন িশ� ম�ণালয় অংগীকারাব�। 
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সরকােরর ১০ম জাতীয় সংসেদর িনব�াচনী ইে�হার দাির�� িবেমাচন �কৗশলপ� (িপআরএসিপ) ��ি�ত পিরক�না 

২০১০-২০২১ ৬�  প�বািষ�ক পিরক�না ২০১১-২০১৫ ৭ম প�বািষ�ক পিরক�না ২০১৬-২০২১ ৪থ� ই�া�ুল ��া�াম অব একশন 

২০১১-২০২০ ইত�ািদ দিললস�েহর সােথ সংগিত �রেখ বত�মান নীিতমালার খসড়া ইেতামে� �ণীত হেয়েছ।  

বত�মান সরকােরর সামি�ক উ�য়ন �পক� বা�বায়েন ২০২১ নাগাদ জাতীয় আেয় িশ� খােতর অবদান িব�মান ২৯ 

শতাংশ �থেক ৪০ শতাংশ, �মশি�র অবদান ১৮ শতাংশ �থেক ২৫ শতাংেশ উ�ীতকরণ এবং আগামী ৫ (প�চ) বছের ১৫% 

কের দাির�� ও �বকার� �াস এ নীিতমালার অভী�ল��। 

িশ�নীিত ২০১৫ এর যথাযথ বা�বায়েনর জ� ��, ম�ম ও দীঘ�েময়ািদ বা�বিভি�ক কম�পিরক�না �হণ করা হেব।  

�ময়াদিভি�ক কম�েকৗশল অ�যায়ী �েয়াজনীয় �ািত�ািনক কাঠােমা িবিনম�াণ; প�াৎপদ এলাকােক অ�ািধকার িদেয় 

�মঘন িশ� �াপনেক ��� �দান;  হ�, ��র, �� ও মাঝাির িশে�র �াপক �সাের আিথ�ক সহায়তা �দানসহ �েণাদনা 

�দান, �দেশর িশ�ায়ন �ি�য়ায় �ি� ও সরকাির খােতর অংশীদািরে�র ����েলা িচি�ত ও �সম�য়করণ ইত�ািদ কায��ম 

কম �পিরক�নার অ���� হেব।  

িশ� ��ণীর সং�ায় �েগাপেযাগীকরণ, �পাষক ক��প� িনধ�ারণ,িপিপিপ অ�ািধকার, িবিনেয়াগ �েণাদনা ��� �ি�, 

এসএমই খাতেক ��ি�র �লচািলকা শি� িনধ�ারণ, অথ�ৈনিতক অ�ল �ি�র উপর অিধকতর ��� আেরাপ, নারী উে�া�ােদর 

উৎসাহ�া�ক �েণাদনা �ােকজ, র�ািন�খী এবং র�ািন-সংেযাগ  (Export Linkage) িশ�, িশ� ��ি�, িশ��ষণ 

�ব�হাপনা ও দ�তা উ�য়ন ইত�ািদ িবষয়�েলা সব�ািধক ��� আেরাপ করা হেয়েছ। 

িশ� ম�ণালেয়র সিচেবর ত�াবধােন �েয়াজনীয় আিথ�ক সং�ানসহ এক� গেবষণা, িনরী�া ও উপা� �সল �াপন 

করা হেব। এই �সেলর �ধান উে�� হেব িশ�নীিতর বা�বায়ন পয�েব�ণ করা এবং �েয়াজনীয় ত� উপা� সং�হ ও 

িবে�ষেণর িভি�েত িশ�ায়ন �ি�য়া �রাি�ত করার লে�� নীিত �পািরশমালা �ণয়ন করা। �বসায়ী সংগঠন ও জাতীয় 

পয �ােয়র ����ণ� গেবষণা �িত�ানেক এই �সেলর সােথ স�ৃ� করা হেব।  
 

�ত�াশা করা যায় �য, জাতীয় িশ�নীিত ২০১৫ বা�বায়নকে� সরকাির ও �বসরকাির সমি�ত �েচ�ায় িশ�ায়েনর 

মা�েম িশ� ��ি� অজ�ন ও �দেশ �াপক কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� কের জনগেণর আথ�-সামািজক অব�ার উ�য়ন কের 

বাংলােদশেক ম�ম আেয়র �দেশ উ�রণ ঘটােনা স�ব হেব। 

১৩.৭.০ িশ� ম�ণালেয়র �কৗশলগত উে�� ও নারী উ�য়েন এর �াসি�কতা:  
১৩.৭.১ ক) িশে�র �ত িবকাশ এবং উ�য়ন 

নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �েগাপেযাগী িশ� নীিত �ণয়ন ও �চিলত আইনস�েহর সং�ােরর ফেল উপ�� 

কম �পিরেবশ �ি� হেব, যা কম�ে�ে� নারীর িনরাপ�া �ি� ও �িঁক�াস করেব। ফেল িশ� উৎপাদেন উে�া�া ও কম� 

িহেসেব নারীর অংশ�হণ িনি�ত হেব, যা নারীর উ�য়ন ও নারীর �মতায়েনর গিতেক �রাি�ত করেব ।  

খ) পে�র মান আ�জ�ািতক পয�ােয় উ�ীতকরণ 

নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ  বাংলােদেশর জনেগা�ীর �ায় অেধ�কই নারী। পে�র মান আ�জ�ািতক পয�ােয় উ�ীতকরণ করা 

হেল আ�জ�ািতক বাজাের র�ানীর মা�েম �বেদিশক ��া অজ�ন স�ব, এেত িবিনেয়াগ ও কম�সং�ান বাড়েব। ফেল ��েষর 

পাশাপািশ নারীগণও সমানভােব �ফল �ভাগ করেত পারেব। এেত নারীর জীবনযা�ার মান উ�ত হেব । 

গ) পিরেবশবা�ব িশ� উ�য়ন িনি�তকরণ 

নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ নারী �িমকেদর �া�� �িঁক �াস পােব। ফেল কম �জীবী মােয়েদর ��া�� এবং তােদর পিরবােরর 

��র ভিব�ৎ িনি�ত করা স�ব হেব।  
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ঘ) উ� অ�ািধকার খােতর িশে�র িবকাশ 

 নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �িষ খােতর সােথ �ত��ভােব নারীরা জিড়ত। িশে�র িবকােশর মা�েম �িষর উ�য়ন 

�রাি�ত হেল নারীর উ�য়নও �রাি�ত হেব। তা ছাড়া িবিভ� ��ে� িশে�র িবকােশর ফেল নারীর কম�সং�ােনর হারও �ি� 

পােব। 

ঙ) িশ� উে�া�া �তির ও দ� �ম শি� গেড় �তালা  

 নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ িবিভ� �ম �িশ�ণ কায��েম নারীেদর অংশ�হণ িনি�ত করা এবং িশ� পােক� �ট 

�াি�েত নারী উে�া�ােদর অ�পাত িনি�ত করার মা�েম দ� নারী উে�া�া ও �িমক গেড় �তালা স�ব হেব।  

চ) কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 

 নারী উ�য়েনর উপর �ভাবঃ �� ও ��র িশে�র িবকাশ হেল �লত: নারীেদর কম�সং�ান �বিশ হেব, যা তােদর 

অথ�ৈনিতক ��লতা িনি�ত করার পাশাপািশ �মতায়েন সহায়ক হেব।  

১৩.৭.২ ম�ণালেয়র �মাট বােজেট নারী উ�য়েন �য়                                                           
                                                                                                (�কা� টাকায়) 

বােজট ২০১৪-১৫ 
সংেশািধত নারীর িহ�া 

নারী শতকরা 
২,৫০,৪৯৭ ৬৬,৭৩৯ ২৬.৬৪ 

১৬০৯ ৪৪৮ ২৭.৮৪ 
১৩৫৫ ৪৩৮ ৩২.৩২ 
২৫৩ ২১ ৮.৩০ 

 

১৩.৮.০ নারীর অ�গিত ও অিধকার �িত�ায় িশ� ম�ণালেয়র সাফে�র িচ� : 

(ক)    নারীর �মতায়ন িভ� �টকসই অথ�ৈনিতক উ�য়ন স�বপর নয় । নারীেদরেক অথ�ৈনিতক �লধারায় অিধকহাের 

স�ৃ�করেণর উে�ে� নারী উে�া�েদর জ� সহজশেত� আিথ�ক �িবধা িনি�ত করেত বাংলােদশ �াংেকর এসএমই এ� 

��শাল ��াগাম� িবভাগ ক��ক �হীত �ব�ািদ িন��পঃ 

(১) বাংলােদশ �াংক ক��ক �নঃঅথ�ায়ন �ীেমর স�দয় অেথ�র ��নতম ১৫% মিহলা উে�া�ােদর জ� বরা� রাখা হেয়েছ। 

�নঃঅথ�ায়ন �ীেমর আওতায় নারী উে�া�ােদর ��ে� এসএমই  ঋেণর �েদর হার �াস�ত �রেট, ১০% (�াংক �রট + ৫%), 

িনধ�ারেণর জ� �াংক ও আিথ�ক �িত�ানস�হেক িনেদ�শনা �দান করা হেয়েছ। 

(২) �িত� �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ােন আবি�কভােব �ত� ‘‘Women Entrepreneur’s Dedicated 

Desk  ’’ �াপন ও তােত �েয়াজনীয় উপ�� জনবল িনেয়াগ কের ত�েদরেক এসএমই খােত অথ�ায়ন সং�া�  �েয়াজনীয় 

�িশ�েণর �ব�া �হেণর িনেদ�শনা �দয়া হেয়েছ । স�ব হেল উ� ‘ Dedicated Desk’- এ একজন নারী কম�কত �া িনেয়াগ 

করার পরামশ� �দয়া হেয়েছ । 

(৩) �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ােন �ািপত ‘‘ Women Entrepreneur’s Dedicated Desk ’’ ক� �ক নারী 

উে�া�ােদর �ক� �ণয়ন, বা�বায়ন ও ঋণ আেবদন �ি�য়াসহ �াংিকং স�িক �ত স�ক �ান/�কৗশল িবষেয় 

�েয়াজনীয় সহেযাগীতা �দােনর পরামশ� �দয়া  হেয়েছ ।   

(৪) �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ানস�হ �নঃঅথ�ায়ন তহিবেলর িবপরীেত ঋণ �হীতা ’নারী িশ� উে�া�া’ হেল বা ঋণ 

�হীতা �িত�ােনর মািলকানায় কমপে� ৫১%  �শয়ার মািলক নারী হেল �স সকল �িত�ান/উে�া�ােক তােদর 

Enterprise/Venture সংি�� স�দ (য�পািত বা �বসােয় সংরি�ত ��ািদ/ক�চামাল) ও ��মা� �ি�গত �ারাি�র 

িবপরীেত সেব�া� ২৫.০০ ল� টাকা পয�� জামানতিবহীন ঋণ �িবধা �দান করেত পাের । 
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 (৫) মাইে�া নারী উে�া�া ক��ক এসএমই ঋণ �হেণর �িবধােথ� �পিভি�ক ৫০ হাজার টাকা ও ত��� �� ঋণ িবতরেণর 

নীিতমালা �বত�ন করা হেয়েছ । যার �ফল প�ী অ�েলর মাইে�া নারী উে�া�ারা �হণ করেত স�ম হে�ন ।  

(৬) এসএমই খােত �ন:অথ�ায়েন �িবধা �দােনর লে�� বাংলােদশ �াংেকর এস.এম.ই. এ� ��শাল ��া�ামস িবভােগর 

�ব�াপনায় চার� তহিবল পিরচািলত হে� । ৩১ মাচ�, ২০১৩ পয �� এই চার� তহিবল হেত সব�েমাট ৩৩,১৯৬� উে�া�া 

�িত�ােনর িবপরীেত ২,৭৯২.৬০ �কা� টাকা �ন:অথ�ায়ন �িবধা �দান করা হেয়েছ।  

 
(৭) �িত� �াংক ও নন-�াংক আিথ�ক �িত�ােনর �ধান কায�ালয় ও শাখা পয�ােয় নারী উে�া�ােদর জ�  আিব�কভােব 

“উইেমন এি�ে�িনয়র �ডিডেকটড �ড�”  �খালা হেয়েছ।  

 
(৮) কেটজ, মাইে�া ও �� নারী উে�া�া ক��ক এস.এম,ই. ঋণ �াি�র �িবধােথ� নারী উে�া�ােদর �প এস.এম.ই. ঋণ 

�দােনর নীিতমালা জাির করা হেয়েছ।  

 
(৯) সারােদেশ নারী উে�া�ােদর �ারা পিরচািলত �া�ার িচি�ত কের �স সব �া�াের অথ�ায়ন ও উ�য়েনর জ� িবভােগর 

প� �থেক সেরজিমেন গমন কের যথাযথ কায��ম �হণ করা হে�। উদাহরণ��প : জামাল�েরর নকশীক�থা, মিন�রী ত�ত, 

িসরাজগে�র ত�ত, রা�ামা�র ত�ত, ��ীগে�র ব�শেবত ��িত �া�ার উে�খেযা�। মিহলােদর উৎপািদত প� 

বাজারজাতকরেণর লে�� অথ�ািয়ত �াংেকর মা�েম ওেয়ব মােক��ং এর �ব�া �হণ করা হে�।  

 
 (১০) িবিসক ক��ক বা�বায়নাধীন “�বনারশী প�ী উ�য়ন, রং�র” �কে�র আওতায় �ায় ৬০০ জনেক �বনারশী শািড় �তরীর 

�িশ�ণ �দােনর সং�ান রেয়েছ। ইেতামে� ৫৬৮ জনেক �িশ�ণ �দান  করা হেয়েছ, যার মে� ৩০০ জনই নারী। এ সকল 

�িশি�ত নারীগেণর ম� হেত এ পয�� ৩০ জন-�ক সহজ শেত� �� িশ� �াপেনর জ� �িত জেন ৫০,০০০ টাকা ঋণ �দান 

করা হেয়েছ। ত�রা এখন শািড় উৎপাদন ও িবি�র মা�েম �নাফা করেছ। 

 

(১১) িবিসক ক��ক বা�বায়নাধীন “শতরি� িশে�র উ�য়ন (িনশেবতগ� ও রাধা���র), রং�র” �কে�র আওতায় �ায় ৬৬০ 

জনেক শতরি� �তরীর �িশ�ণ �দােনর সং�ান রেয়েছ। ইেতামে� ৩৩০ জনেক �িশ�ণ �দান  করা হেয়েছ, যার মে� ২০০ 

জনই নারী। এ সকল �িশি�ত নারীগেণর ম� হেত এ পয�� ৫০ জন-�ক �� িশ� �াপেনর জ� �িত জনেক ৫০,০০০ টাকা 

ঋণ �দান করা হেয়েছ। ত�রা এখন শতরি� উৎপাদন ও িবি�র মা�েম �নাফা করেছ। 
 

১৪. �ক� ও �ক� বা�বায়ন  

 বাংলােদেশর উ�য়ন �পক�-২০২১ এর অভী� ল�� অজ�েন দীঘ�েময়াদী পিরক�না িহেসেব ��ি�ত পিরক�না 

(২০১০-২০২১) �ণয়ন করা হেয়েছ এবং ম�েময়াদী পিরক�না িহেসেব ৭ম প�বািষ�ক পিরক�না (২০১৬-২০২০) �ণয়ানাধীন 

রেয়েছ।  এসব পিরক�নার উ�য়ন �কৗশেলর আেলােক �হীত অথ�ৈনিতক খাতিভি�ক উে�� ও ল��স�হ অজ�েনর �ধান 

হািতয়ার হে� বািষ�ক উ�য়ন কম ��চী (এিডিপ)। এ বািষ�ক উ�য়ন কম ��চীর অংশ িহেসেব িশ� �স�েরর উ�য়ন সাধেন ২০১৪-

১৫ অথ� বছের  িশ� ম�ণালেয়র ৩৩� উ�য়ন �কে�র অ��েল  �মাট ১৩৫৫.৯৭ �কা� টাকা বরা� িছল । �ন ২০১৫ পয �� 

উ� �ক�স�েহর সামি�ক আিথ�ক অ�গিতর হার ৭৮.৮৬% (১০৬৯.২৬ �কা� টাকা)। এছাড়াও আেরা ৪০�  ন�ন �ক� 

িবিভ� পয�ােয় অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন রেয়েছ;  

 

 বাংলােদেশর অথ�নীিতেত �িষর �িমকা উে�খেযা�। �িষ খােত �িতবছর �ায় ২৫ ল� �ম. টন সােরর চািহদা 

রেয়েছ। িক� বাংলােদেশ উৎপািদত হয় মা� ১০ ল� �ম. টন (��: িবিসআইিস)। সােরর এ  চািহদা অ�যায়ী সরবরাহ িনি�ত 

করার অংশ িহেসেব িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িব�মান সার কারখানাস�েহ ল��মা�া অ�যায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ 
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কায��েমর পাশাপািশ বািষ�ক ৫.৮০ ল� �মঃ টন উৎপাদন �মতা স�� এক� ন�ন শাহজালাল ফা��লাইজার সার কারখানা 

�াপেনর কাজ চলেছ। ইতঃমে�ই �কে�র ৯৫.৩৫ শতাংশ কায��ম �শষ হেয়েছ।  এছাড়াও আেলাচ� ২০১৪-১৫ অথ� বছের 

৫০১৬.৫০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �লাই ২০১৪ হেত �ন ২০১৮ পয �� �ময়ােদ “Mod ernization and 

Strengthening  of Training Institute for Chemical Industries in 

Bangladesh ”-শীষ�ক �ক� �হণ করা হেয়েছ; 

 

 িবিসেকর চামড়া িশ� নগরী �ক��র মা�েম ঢাকা মহানগরী ও �িড়গ�া নদীর পিরেবশ �ষণ �রােধ রাজধানীর 

হাজরীবাগ�  �ানাির িশ�স�হেক সাভাের পিরেবশবা�ব �ােন �ানা�েরর �ব�া করা হে�। এ �কে� সাভাের ২০০ একর 

জিমেত উ�ত �ট �তিরর মা�েম এক� পিরেবশবা�ব �ােন �ানাির িশ�স�হ �ানা�েরর  লে�� ১৫৫� িশ� 

ইউিনট/�িত�ােনর অ��েল �ট বরা� �দয়া হেয়েছ। বত�মােন চামড়া িশ�নগরীেত  CETP ও ডাি�ং ইয়াড� িনম�াণ, STP 

(Sewege Treatement Plant) িনম�াণ, SPGS (Slu dge Power Generaation System) 

িনম�াণ, SWMS (Solid Waste Management System) িনম�াণ/ �াপন ও �ানাির মািলকেদর অ��েল 

সরকার ক��ক বরা��ত �িত�রেণর অথ� �দান কায��ম এবং �ানাির মািলকেদর কারখানা িনম�াণকাজ চলমান রেয়েছ। 

�ক� বা�বায়েন উ�ুত সম�া িনরসন ও বা�বায়ন কাজ �ত করেত ম�ণালয়, িবিসক, �ক� ক� �ক মাঠ পয�ােয় িবিভ� সভা 

অ��ানসহ িনয়িমত পিরদশ�ন ও পিরবী�ণ  করা হে� এবং বত�মােন সািব�ক কায��ম সে�াষজনকভােব এিগেয় চেলেছ। �ক� 

�ময়ােদর মে� িসই�িপ ও ডাি�ং ইয়াড� িনম �াণ ও �ানাির িশ� িনম�াণ করতঃ আ�ষি�ক যাবতীয় কাজ �শষ কের 

হাজারীবাগ হেত �ানাির�েলা সাভাের �ানা�র �ি�য়া স�� করা স�ব হেব মেম� বেল আশা করা যাে�;  

 

 সব�জনীন আেয়ািডন�� লবন �তির কায��েমর মা�েম �দেশর লবণ িমল মািলকেদর উ�য়ন এ স�সারণ�লক 

সহায়তা �দােনর মা�েম আেয়ািডন�� লবণ উৎপাদন, মান িনয়�ণ এবং সরবরাহ িনি�ত কের �দেশর িব�ল সং�ক 

মা�েষর  আেয়ািডন ঘাটিত জিনত সম�া �রীকরেণর উে��েক সামেন �রেখ �মাট ৭১০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় 

সব�জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায��েমর মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত �রণ �কে�র (৩য় পয�ােয়) বা�বায়ন কাজ চলেছ। 

এ �কে�র মা�েম ইউিনেসেফর সহায়তায় ইেতামে� �দশ�াপী ২৬৭� স� আেয়াডাইেজশন ��া� (এসআইিপ) িবনা�ে� 

সরবরাহ করা হেয়েছ। ১৯৯৩ সােল �দেশর জনেগা�ীর মে� আেয়ািডন ঘাটিতজিনত সম�া হার িছল ৬৮.৯৪ শতাংশ বত�মােন 

তা ৩৩.৮০ শতাংেশ �নেম এেসেছ। তাছাড়া ইেতামে� �দেশর ৮৪ শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� লবণ �বাহােরর 

আওতায় আনা স�ব হেয়েছ। আগামী ২০১৬ সােলর মে� �দেশর ৯০ শতাংশ লবেণ পিরিমত আেয়ািডন িম�ণ এবং ১০০ 

শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� লবেণর �বহােরর আওতায় আনার ল��মা�া রেয়েছ।  

 

 এছাড়াও গ�াচড়ায় �বনারশী প�ী, �মারখািলেত িবেশষ িশ� এলাকা, �গাপালগ�, �িম�া, িমরসরাই ও বর�নায় 

ন�ন িশ� নগরী �াপেনর কায��ম চলেছ। “িবিসক িশ� নগরী, ঝালকা�”, ৫৩১৮.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �লাই ২০১৪ 

হেত �ন ২০১৭ পয �� �ময়ােদ “রাজশাহী িশ� নগরী স�সারন”, ২৪৪১.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় জা�য়াির ২০১৫ �থেক 

িডেস�র ২০১৭ পয �� �ময়ােদ “ধামরাই িবিসক িশ� নগরী স�সারণ”, ৩২৪৯০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় জা�য়াির ২০১৫ 

হেত িডেস�র ২০২৩ পয ��  �ময়ােদ “Poverty Reduction through inclusive and sustainable 

Market (PRISM) ”-শীষ�ক �ক�স�হ অ�েমািদত হেয়েছ;   

 

 
 



38 
 

 বাংলােদেশর ঔষধ িশে� বত�মােন �দশীয় চািহদার �ায় ৯৭ শতাংেশর �বিশ ঔষধ �ানীয়ভােব উৎপািদত হে�। এর 

পাশাপািশ ৪৩ � �কা�ািনর িবিভ� �কােরর ঔষধ ও ঔষেধর কাচ�মাল ��রাজ� ও ��রা�সহ িবে�র �ায় ৯২� �দেশ 

র�ািন হে�। এ ঔষধ িশে�র আেরা উ�িত সাধেনর লে�� ��ীগ� �জলার গজািরয়ােত সকল ধরেনর অবকাঠােমাগত �েযাগ-

�িবধা এবং  �ক�ীয় বজ�� �শাধনাগারসহ এক� িশ� পাক � �াপনের কাজ �ত এিগেয় চলেছ। এজ� ইেতামে� ২০০ একর জিম 

অিধ�হণ করা হেয়েছ।  এ িশ� পােক� ৩.২৭ একর আয়তেনর ‘এ’ টাইপ �ট ৩০�, ২.৩৫ একর আয়তেনর ‘িব’ টাইপ �ট ৫� 

এবং ১.৩৩ একর �থেক ৩.০০ একর আয়তেনর ‘এস’ টাইপ �ট ৭� সহ �মাট ৪২� িশ� �ট �তরী করা হেব; 

 

 িবএস�আই এর কায��ম স�সারেণর লে�� চ��াম এ �লনায় িবএস�আই এর ভবনসহ আ�িনক �াবেরটরী 

�াপেনর কায��ম হােত �নয়া হেয়েছ। এ লে�� চ��াম ও �লনায় িবএস�আই এর আ�িলক অিফস �াপন ও আ�িনকায়ন 

শীষ�ক �ক� �হণ করা হেয়েছ। �ক�� অ�েমাদেনর লে�� পিরক�না কিমশেন �ি�য়াধীন আেছ। এছাড়া স�িত 

“Establishment of Testing facilities of Air conditioner, Refrigerator, 

Electric fan & Electric Motor in BSTI” �ক�� অ�েমািদত হেয়েছ। এ �কে�র মা�েম িবএস�আই 

এর Air conditioner, Refrig erator, Electric fan & Electric Motor  পরী�ার জ�  �াব 

�ািপত হেব। ২০১৪-১৫ অথ� বছের িবএস�আই-এর �ািরয়ার ির�ভাল � �া ক� ইেফক�ভ �ডেভেলপেম� (BRESL)  

শীষ�ক �ক�  সমা� হেয়েছ; 

 

 িশ� ম�ণালয় ক��ক ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এর আিথ�ক এবং ইউিনেডা-এর কািরগির সহেযািগতায় Better 

Work and Standards Programme (BEST)  বা�বািয়ত হে�। এ �কে�র অ�তম উে�� হে� 

�দেশর উৎপািদত প�, উপকরণ বা য�পািতর �ণগতমান ও �াহক �সবা আ�জ�ািতক মােন উ�য়ন ও আ�জ�ািতক �হণেযা�তা 

�ি�। এ ��া�ােমর আওতায় বাংলােদশী পে�র আ�জ�ািতকভােব �হণেযা�তা �ি�কে� National Quality 

Policy �ণয়ন �ড়া� পয�ােয় আেছ।  

 

 িভটািমন ‘এ’ ঘাটিতজিনত সকল �া��গত সম�া �র করার উে�ে� “Fortification of Edible Oil 

in Bangladesh (Phase -II)”-শীষ�ক �ক�� �মাট ১৭৫৭.৯২ ল� (িজওিব ২৪৯.৭৪ ল� ও �ক� সাহা� 

১৫০৮.১৮ ল�) টাকা �া�িলত �েয় এবং �লাই ২০১৩ হেত িডেস�র ২০১৫ �ময়ােদ িশ� ম�ণালয় ক��ক �গইন-এর 

সহায়তায় বা�বািয়ত হে�। �দেশর �মাট ২৫� (১ম পয �ায় ২২� এবং ২য় পয�ায় ন�ন ৩ �সহ) কায�করী িরফাইনারীর মে� 

৯� িরফাইনারীর সােথ �কে�র ইেতামে� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ এবং  িরফাইনারীস�েহ �মাট ১২.৭ �মি�ক টন 

িভটািমন-‘এ’ ি�িম� সরবরাহ করা হেয়েছ।  �দেশর জনসাধারেণর মে� িভটািমন-এ স�� �ভাজ�েতেলর চািহদা �ি�র লে�� 

িবিভ� �জলায় ০৫� কম �শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। এছাড়াও, জনসেচতনতা �ি�র লে�� মাননীয় িশ� ম�ীর �ন�ে� 

জাতীয় ��স �ােব এক� �গাল �টিবল �বঠক ও এক� র �ালী আেয়াজন করা হেয়েছ। “�ভাজ�েতেল িভটািমন-এ স��করণ 

আইন, ২০১৩” বা�বায়েনর লে�� এর িবিধ �ণয়ন করা হেয়েছ যা �ভ�ং-এর জ� �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ এ 

��রণ করা হেয়েছ; 

 

 িবটাক ক��ক হােত কলেম কািরগির �িশ�ণ শীষ�ক �কে�র মা�েম আ�-কম �সং�ান �ি� ও দাির�� িবেমাচেনর  

লে�� �ন ২০১৫ পয �� ৮,৩৭৪ জন ��ষ এবং ৫,৯৭০ জন মিহলাসহ সব�েমাট ১৪,৩৪৪ জন-�ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

�িশ�ণেশেষ এ পয�� ২,৪৪২ জন ��ষ এবং ২,৩৩৭ জন মিহলাসহ সব�েমাট ৪,৭৭৯ জন িবিভ� কারখানায় কম�রত আেছন। 
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১৫.  ম�ণালেয়র অিডট কায��ম  

অিডট আপি� সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৪ �থেক ৩০ �ন ২০১৫ পয ��) 

�িমক  ম�ণালয়/ 
িবভাগস�েহর  
নাম 

অিডট আপি�  �ডিশেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট আপি�  অিন�� অিডট আপি�  

সং�া টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

সং�া টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

সং�া টাকা  পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১. িশ� ম�ণালয় ১১ ১৭৬.৫৬ - -  - ১১ ১৭৬.৫৬ 

০২. িবিসআইিস ২০৩৮ ১০৯০৩.৫০ ৪৫৪ ১০৫ ৩৬২.২৪ ১৯৩৩ ১০৫৪১.২৬ 

০৩. িবএসএফআইিস ১০৭৯ ১৭৮.৮৩ ৪৭৩ ৯৭ ৪,৭৭১.০০ ১৫৫২ ৬১৬৪.২২ 

০৪. িবএসইিস ৯২৫ ৮৯৪.৫১ ৫৭ ৩৭ ১১২.৫৪ ৮৮৮ ৭৮১.৯৭ 

০৫. িবিসক ১৬৭৬ ৪৫৬.৩৭ ৮৩ ২২  ০.৯১ ১৬৫৪ ৪৫৬.৩৬ 

০৬. িবএস�আই ৮ ০.৭৮ - ২৫  ২.২৮ ২৭৭ ২৭.৬২ 

০৭. িবটাক ৪১ ১৪.৩১ ৩২ ১০ ৩.৮৩ ৩১ ১০.৪৮ 

০৮. িবআইএম ৭৫ ২.৭৫ - - - ৭৫ ২.৭৫ 

০৯. িডিপিড� ১০ ১৬.৫৭ ১০ ০ ০ ১০ ১৬.৫৭ 

১০. এনিপও ১৪ ০.৯১ ১৪ ৮ ০.৬৪ ৬ ০.২৭ 

১১. বয়লার অিফস - - - -  - - - 

১২. িবএিব ৩ ০.২২ - - - ৩ ০.২২ 

 সব�েমাট ৫৮৮০ ১২৬৪৫.৩১ ১১২৩ ৩০৪ ৫,২৫৩.৪৪ ৬৪৪০ ১৭১৭৮.২৮ 

 
১৬.  ম�ণালেয়র অ�া� কায��ম  

১৬.১ জাতীয় �শাক িদবস উপলে�� আেলাচনা সভা:  

�িতবােরর মত এবারও জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর �িত িশ� ম�ণালেয়র ��া�িল �াপেনর উে�ে� ত�র 

৩৯তম শাহাদাৎ বািষ�কীেত িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ ১৯ আগ�, ২০১৪ তািরেখ এক আেলাচনা সভা, িবেশষ �মানাজােতর 

আেয়াজন করা হয়। উ� �রণ সভায় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। উ� 

আেলাচনা সভায় সভাপিত� কেরন তদকালীন িশ�সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউি�ন আব��া� ।  

১৬.২ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন 
 

মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৫ উদযাপন উপলে�� িশ� ম�ণালয় ক��ক িবিসআইিস িমলনায়তেন গত ২৪ মাচ� ২০১৫ 

তািরেখ আেলাচনা সভা ও সাং�িতক অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। িশ� সিচব জনাব �মা: �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া, 

এনিডিস এর সভাপিতে� অ�ি�ত এ সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ  উপি�ত 

িছেলন।  
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মহান �াধীনতা িদবস ২০১৫ উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 
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 িশ�  ম�ণালেয়র অধীন� সং�া/দ�র স�েহর নােমর তািলকা ও উে�খেযা� �হীত কায��ম : 

 
 

 

 

বাংলােদশ �কিমক�াল  ই�াি�জ কেপ�ােরশন (িবিসআইিস) 

 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ�ােরশন (িবএসএফআইিস) 

 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ�ােরশন (িবএসইিস)  

 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ�ােরশন (িবিসক) 

 

বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ইনি��উশন (িবএস�আই) 

 

বাংলােদশ িশ� ও কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 

 

বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) 

 

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�) 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ�ানাইেজশন (এনিপও) 

 

�ধান বয়লার পিরদশ�েকর কায�ালয় 

 

বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড� (িবএিব) 
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ�ােরশন (িবিসআইিস) 
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ�ােরশন (িবিসআইিস) 

১.১     পট�িম, উে�� ও কায��ম:  

 বাংলােদেশর পাবিলক �স�র কেপ�ােরশন�েলার মে� বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ�ােরশন সব��হৎ �িত�ান। 

িবিসআইিস’র শাখা অিফস চ��াম শহেরর আ�াবােদ অবি�ত।  ১৯৭২ সেনর রা�পিতর ২৭ ন�র অ�ােদেশর ১৯৭৬ সেনর 

২৫ ন�র সংেশাধনী বেল ৩� কেপ�ােরশন যথা বাংলােদশ সার, রসায়ন ও �ভষজ িশ� কেপ�ােরশন, বাংলােদশ কাগজ ও �বাড� 

কেপ�ােরশন এবং বাংলােদশ �ানারীজ কেপ�ােরশন একী�ত কের ১লা �লাই, ১৯৭৬ইং তািরেখ বাংলােদশ �কিমক�াল 

ই�াি�জ কেপ�ােরশন (িবিসআইিস) �িতি�ত হয়। �চয়ার�ান এবং �বাড� অব ডাইের�স� এর পিরচালক�� সরকার ক��ক 

িনেয়াগ �া�। ��ু কায� স�াদন কে� সং�ার পিরচালনা �বাড� ক� �ক �মতা �া� হেয় �চয়ার�ান সং�ার পিরচালক ম�লী, 

সিচব, িবভাগীয় �ধান ও কারখানা �ধানেদর �মতা �দান কের থােকন। যার িভি�েত সংিশ� কম �কত �া�� সং�া ও িশ� 

�িত�ান স�েহর সািব�ক কায��ম পিরচালনা ও তদারিক কের থােকন। �িত� কারখানার জ� রেয়েছ আলাদা এ�ার�াইজ 

�বাড�/�কা�ানী �বাড�। কেপ�ােরশেনর �চয়ার�ান/ ১ জন ডাইের�র উ� এ�ার�াইজ �বাড�/�কা�ানী �বােড�র �চয়ার�ান 

িহেসেব দািয়� পালন কের থােকন। �িত� এ�ার�াইজ �বােড� িশ� ম�নালেয়র একজন �িতিনিধ �বােড�র পিরচালক িহেসেব 

িনেয়ািজত আেছন। সংি�� কারখানার �ব�াপনা পিরচালকগণ িনজ িনজ এ�ার�াইজ �বােড�র িদক িনেদ�শনা ও তদারকীর 

মা�েম �দনি�ন কায�াবলী পিরচালনা কের থােকন। সং�ার অধীন� কারখানাস�হ ও চ��াম� আ�িলক কায�ালেয়র সািব�ক 

কম �কা� ত�াবধান, পয �ােলাচনা ও িনয়�ন, সরকাির খােত সার আমদানী ও �িষ ম�নালেয়র বািষ�ক চািহদার ��ি�েত 

��ুভােব সার িবতরন সং�ার �ধান কায�ালয় কের থােক। অধীন� কারখানাস�েহর উ�য়ন �ক� বা�বায়ন, আথ� কািরগরী 

সহায়তা �দান, �� পেদ �লাক িনেয়াগ ও পেদা�িত �দান, কারখানাস�েহর কমন আইেটম আমদানী, িবপনন সহায়তা �দান, 

িবেশষ� পরামশ� ও কািরগরী পরামশ� �দান ও সার �িতত অ�া� পে�র িব�য় �� িনধ�ারন ইত�ািদ কায��ম সং�ার �ধান 

কায�ালেয়র িবেশষািয়ত িবভাগস�হ কের থােক। তাছাড়াও সরকাির ����ণ � িস�া� বা�বায়ন, কারখানাস�েহর অথ�ৈনিতক 

��লা বজায় রাখার জ� অভ��রীন অিডট পিরচালনা কের থােক। 
 

১.২      বত�মােন এ সং�ার অধীেন  ১৩� চা� ও ৫� ব� কারখানা আেছ। চা� কারখানা�েলার মে� ৬� ইউিরয়া সার 

কারখানা, ১� িডএিপ সার কারখানা, ১� �এসিপ সার কারখানা,  ১� কাগজ কারখানা,  ১� িসেম� কারখানা,  ১� �াসশীট 

কারখানা, ১� হাড�েবাড� িমল ও ১� ই�ু�েলটর এ� �ািনটারীওয়�ার কারখানা রেয়েছ। সার কারখানা �েলােত ২০১৪-২০১৫ 

অথ� বছের ৮,৭৮,৩৬০ �মঃ টন ইউিরয়া সার, ৮৭,৫৬৩ �মঃ টন �এসিপ ও ৬২,৮০১ �মঃ টন িডএিপ সার উৎপাদন হেয়েছ।  

সরকাির িস�া��েম গত ১২-০৫-১৫ হেত এএফিসিসএল, ০৪-০৪-১৫ হেত ইউএফএফএল ও িপইউএফএফএলসহ িতন� 

ইউিরয়া সার কারখানায় �াস সরবরাহ ব� থাকায় ইউিরয়া সার উৎপাদন �াস �পেয়েছ। আেলাচ� অথ� বছের ১২,৬৭১ �মঃ টন 

কাগজ, ৪৮,০৮০ �মঃ টন িসেম�, ১৫.২৮ ল� বগ� িমটার �াসশীট, ১,১৩৪ �মঃ টন �ািনটারীওয়�ার সাম�ী ও ১,১০৫ �মঃ টন 

ই�ু�েলটর এবং ৪৫৬ �মঃ টন ির��া�রীজ উৎপািদত হেয়েছ। �প-অফ ও ব� কারখানা �নরায় চা�র কায��ম চলেছ। ইউিরয়া 

সার উৎপাদেনর পাশাপািশ িবিসআইিস আেলাচ� অথ� বছের ১৮.৭৬ ল� �মঃ টন ইউিরয়া সার আমদানী কের এবং �দেশর 

�ত�� অ�েল ৪৮৪ � উপ-�জলায় �ায় ৫৪৯৯ জন িডলােরর মা�েম ��ুভােব সার িবতরন কেরেছ।   
 

১.৩    �দেশ কািরগরী �ান স�� দ� মানব স�দ উ�য়েন িবিসআইিস উে�খেযা� �িমকা পালন কের আসেছ। �নদার�া� 

সরকােরর আথ�কািরগরী সহায়তায় �ঘাড়াশাল সার কারখানার �া�েন ১৭.০৩ একর জিমর উপর ১৯৮৯ সােল এক� 
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আ�জ�ািতক মান স�� Training Institute for Chemical Industries �াপন করা হয়। এখােন �িত বছর দীঘ� ও 

�� �ময়াদী িবিভ� �কােস� িবিসআইিস’র �িত�ান ছাড়াও �দেশর সরকাির, আধা সরকাির ও �বসরকাির িশ� �িত�ােনর 

িশ�ানবীশ ও চা�রীরত িবিভ� ��নীর কািরগরী কম�কত �া, �িমকেদর �পশাগত দ�তা বাড়ােত ও মােনা�য়েন িবিভ� �ময়ােদ 

�িশ�ন �দয়া হেয় থােক। তাছাড়াও িব�িব�ালয়, �েকৗশল িব�িব�ালয়, কািরগরী কেলজ হেত পাশ করা �দেশ ও িবেদেশ 

চা�রী �াথ� িশি�ত �বক তােদর কািরগরী �ান আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করার লে�� �িশ�ন িনেয় থােকন।  �িত বছর �� 

ও দীঘ� �ময়াদী এবং মােনা�য়ন �কােস� �ায় ৬০০/৭০০ জন �িশ�নাথ� �িশ�ন িনেয় থােকন।  

 

িবিসআইিস’র িনয়�নাধীন বত�মান চা� কারখানাস�হঃ 

�িমক 
নং 

কারখানার নাম অব�ান �াপনা কাল উৎপািদত 
পে�র নাম 

একক �ািপত উৎপাদন 
�মতা 

 
১। িচটাগাং ইউিরয়া ফা��লাইজার িলঃ রা�ািদয়া, চ��াম। ১৯৮৭ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন ৫,৬১,০০০ 

২। য�না ফা��লাইজার �কা�ানী িলঃ তারাকি�, 
জামাল�র। 

১৯৯১ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন 
৫,৬১,০০০ 

৩। আ�গ� ফা��লাইজার  এ� 
�কিমক�াল �কা�ানী িলঃ 

আ�গ�, িব-বািড়য়া। ১৯৮১ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন 
   ৫,২৮,০০০ 

৪। ইউিরয়া ফা��লাইজার ফ�া�রী িলঃ �ঘাড়াশাল, নরিসংদী। ১৯৭০ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন ৪,৭০,০০০ 

৫। 

 

�াচারাল �াস ফা��লাইজার 
ফ�া�রী িলঃ 

�ফ�গ�, িসেলট। ১৯৬০ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন ১,০৬,০০০ 

এেমা.সালেফট �মঃ টন ১২,০০০ 

৬। পলাশ ইউিরয়া ফা��লাইজার 
ফ�া�রী িলঃ 

পলাশ, নরিসংদী। ১৯৮৫ি�ঃ ইউিরয়া �মঃ টন 
৯৫,০০০ 

৭। �এসিপ কমে�� িলঃ নথ� পেত�া, চ��াম। ১৯৬৫ি�ঃ �এসিপ �মঃ টন 
১,০০,০০০ 

৮। িডএিপ ফা��লাইজার �কাং িলঃ রা�ািদয়া, চ��াম। ২০০৬ি�ঃ িডএিপ �মঃ টন ৫,২৮,০০০ 

৯। কণ ��লী �পপার িমল� িলঃ চ�েঘানা, রা�ামা� 
পাব�ত� �জলা। 

১৯৪৮ ি�ঃ �পপার �মঃ টন 
৩০,০০০ 

১০। �লনা হাড�েবাড� িমলস িলঃ শহর খািলশ�র, 
�লনা। 

১৯৬৫ি�ঃ হাড�েবাড� লঃবঃ�ঃ 
৩০০ 

১১। ছাতক িসেম� �কা�ানী িলঃ ছাতক, �নামগ�। ১৯৩৭ি�ঃ িসেম� �মঃ টন ১,৯০,০০০ 

১২। উসমািনয়া �াস শীট ফ�া�রী িলঃ কা�রঘাট িশ� 
এলাকা, চ��াম। 

১৯৫৯ি�ঃ �াসশীট লঃবঃিমঃ 
১৮.৬৭ 

১৩। 
 
 

বাংলােদশ ই�ু�েলটর এ� 
�ািনটারীওয়�ার ফ�া�রী িলঃ 
 

ব�নগর, িমর�র, 
ঢাকা। 

১৯৮১ি�ঃ �ািনটারীওয়�ার �মঃ টন ৩,৪০০ 

ই�ু�েলটর �মঃ টন ১,৪০০ 

  

১.৪    জনবল ও পেদা�িতঃ 
কেপ�ােরশেনর �ধান কায�ালয় ও তার অধীন� �িত�ানস�েহর জনবেলর িববরণঃ 

��িন অ�েমািদত পদ কম �রত জনবল ��পদ 
�থম  ২৩৪২ ১৬৬৭ ৬৭৫ 
ি�তীয় ৭০১ ৫১২ ১৮৯ 
�তীয়  ২৩৪০ ১৪৫৯ ৮৮১ 
চ�থ� ১৯১৩ ১৩৬১ ৫৫২ 
�িমক ৫৬৮৪ ৪০৯৮ ১৫৮৬ 
�মাট =  ১২৯৮০ ৯০৯৭ ৩৮৮৩  
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কেপ�ােরশেনর �ধান কায�ালয় ও তার অধীন� �িত�ানস�েহর পেদা�িত�া� জনবেলর িববরণঃ 

কম �কত �া কম �চারী �িমক �মাট 
৬৭ ৮৩ ২০২ ৩৫২ 

 
 
২.০     ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর িবিসআইিস’র আিথ�ক কম �কা�ঃ 
          

                                                                                               (�কা� টাকায়) 
�িমক 

নং 
িববরণী ২০১৪-২০১৫ 

(�ম’১৫ পয ��) (সামিয়ক) 
১। কারখানার সং�া  ১৩ 
২। উৎপাদন  ১৬৬১.২৪ 
৩। িব�য়  ১৬৮৪.৬৪ 
৪। লাভ/(�লাকসান)  ৭৯.০৫ 
৫। জাতীয় �কাষাগাের অথ� �দান   ৬৫.৬৯ 
৬। িডএসএল �দান ৩১৯.৫৫ 

 

   

২০১৪-২০১৫ অথ� বছের মাচ�,১৫ পয �� িসএফআর এবং এফওিব �ে�র িভি�েত সং�া ক��ক কণ ��লী ফা��লাইজার �কা�নী 

(কাফেকা) ও বিহঃিব�� হেত আ�জ�ািতক দরপে�র মা�েম আমদানী�ত ইউিরয়া সােরর পিরমান এবং সরকার হেত �া� ��ড-

�ােপর অেথ�র পিরমান (সামিয়ক) িনে� �দয়া হলঃ  
 

বৎসর আমদানী�ত 
ইউিরয়া 

(�মঃ টন) 

আমদানী বাবদ 
�মাট �য়  

(�কা� টাকা) 

আমদানী�ত সােরর 
িব�য় ��  

(�কা� টাকা) 

��ড-�ােপর 
পিরমাণ 

 (�কা� টাকা) 

সরকার হেত �া� 
��ড-�ােপর পিরমান 

 (�কা� টাকা) 
 

২০১৪-২০১৫ 
(মাচ�’১৫ পয ��) 

১৬,৪৬,৯১৪.৮৪ ৪,৪৪৯.৭৫ ২,৩০৫.৬৮ ২,১৪৪.০৭ ২,১৪৪.০৭ 

 

৩.০     উ�য়ন�লক কায��মঃ 
   

 িবিসআইিস �িত�া ল� �থেক রসায়ন িশ� খােতর উ�য়েনর জ� �েচ�া চািলেয় যাে�।  িশ� নীিতর আেলােক �হীত 

কম � পিরক�নার মে� বত�মােন চা� �িত�ানস�েহ উৎপাদন�মতা অ�াহত রাখার লে�� �েয়াজনীয় �মরামত িভি�ক 

কায��ম �হণ এবং সরকাির নীিত/িদকিনেদ�শনা অ�যায়ী ন�ন ন�ন �ক� �াপেনর উে�াগ �হণ, বত�মান সরকােরর িদক 

িনেদ�শনা�যায়ী ব� িশ� কারখানা�েলা �ন:চা�করেণর জ�ও উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। �িতেবদনাধীন অথ� বছেরর 

স�ািদত ����ণ�/উে�খেযা� কায�াবলীঃ 

৩.১    �দেশ িশ�ায়েনর লে�� ‘‘সার সংর�ণ ও িবতরণ �িবধার জ� �দেশর িবিভ� �জলায় ন�ন ১৩ (�তর) � 

বাফার �গাডাউন িনম�াণ’’ শীষ�ক �ক�  

‘‘সার সংর�ণ ও িবতরণ �িবধার জ� �দেশর িবিভ� �জলায় ন�ন ১৩ (�তর) � বাফার �দাম িনম�ান’’ শীষ�ক �কে�র 

আওতায় �দেশর ১৩ (�তর) � �জলায় যথাঃ ১) নীলফামারী, ২) �নামগ�, ৩) চ�পাই নবাবগ�, ৪) �গাপালগ�, ৫) বিরশাল, ৬) 

প�গড়, ৭) �ি�য়া, ৮) পাবনা, ৯) যেশার, ১০) �ন�েকানা, ১১) �নায়াখালী, ১২) �শর�র ও ১৩) িকেশারগ�- এ এক� কের 

বাফার �দাম (�িত� ১০,০০০ �মঃ টন ধারণমতা স��) িনম�ােণর ��াবনাসহ ০৩ (িতন) বছর �ময়াদী �কে�র এক� �ণ�া� 

িডিপিপ (Development Project Proposal) গত ৩০-০৬-২০১৫ ইং তািরেখ পিরক�না কিমশেনর িশ� ও শি� 

িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ।  
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উপেরাে�িখত ১৩ (�তর) � �জলায় বাফার �দাম িনম�াণ হেল ভিব�েত সার সংর�ণ সহজতর হেব এবং িবতরেণও অেনক 

�িবধা হেব। তাছাড়া, �েয়াজেনর সময় �তগিতেত সার �ষেকর �দার �গাড়ায় �পৗিছেয় �দওয়া স�ব হেব, ফল�িতেত �ষেকরা 

সময়মত ফসেল সার �েয়াগ করেত পারেব। এেত খা� উৎপাদন �ি� পােব এবং �দেশর আথ�-সামািজক উ�য়ন হেব ।ফেল 

�দশ খাে� �য়ং স�ন�তা অজ�েনর িদেক এিগেয় যােব। 

 

৩.২      ‘‘িবএমআরই অব ছাতক িসেম� �কা�ানী িল: এর িবএসআরই’’ �ক� 

 �নামগ� �জলার ছাতক িসেম� �কা�ানী িলঃ  �মাট ২৫৫.৬০ একর জিমর উপর ১৯৩৭ সােল �িতি�ত হয় এবং 

১৯৪১ সােল বািণিজ�ক উৎপাদেন যায়।কারখানার উৎপাদন �মতা �দিনক ৫০০ �মঃ টন  এবং বািষ�ক ৩০০ �ীম �ডজ এর 

িভি�েত �কে�র বািষ�ক উৎপাদন �মতা ১,৫০,০০০ �মঃ টন। বত�মােন কারখানা� �রাতন ও অিধক �ালানী কনিজউম 

করায় লাভজনকভােব পিরচালনার জ� শি� সা�য়ী ��ি� সি�েবশ �ব�ক িবএমআরই �ক� হােত �নয়া হেয়েছ।  িবএমআরই 

এর উে�� �দিনক ৫০০ �মঃ টন কের বৎসের ১,৫০,০০০ �মঃ টন হাের (বািষ�ক ৩০০ �ীম �ডজ) িহসােব উৎপাদন আগািম 

১৫ বছেরর জ� অ�হত রাখা এবং �াই প�িতেত �দিনক ১,৫০০ �মঃ টন কের বৎসের ৪,৫০,০০০ �মঃ টন ি�ংকার উৎপাদন 

করা। 

�ক��র �া�িলত িবিনেয়াগ �য় �মাট ৮৩০.৯৩ �কা� টাকা যার মে� �বেদিশক ��ায় ৪৯৮.৫৬ �কা� টাকা এবং �ানীয় 

��ায় ৩৩২.৩৭ �কা� টাকা িজওিব অথ�ায়েন �য় হেব। �ক�� বা�বািয়ত হেল ৮৬৫ জন �লােকর �ত��ভােব কম� সং�ান 

হেব। �ক��র িডিপিপ  গত ০৭-০৬-২০১৫ তািরখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

৩.৩   ইউিরয়া ফা��লাইজার ফ�া�রী িল: (ইউএফএল) ও পলাশ ইউিরয়া ফা��লাইজার ফ�া�রী িল: 

(িপইউএফএফএল) এর খািল জায়গায় আ�িনক উ� �মতা স�� ইউিরয়া সারকারখানা �াপন’’ �ক�  

 ‘‘ইউিরয়া ফা��লাইজার ফ�া�রী িলিমেটড (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউিরয়া ফা��লাইজার ফ�া�রী িলিমেটড  

(িপইউএফএফএল) এর খািল জায়গায় আ�িনক, শি� সা�য়ী ও উ�মতা স�� ইউিরয়া সারকারখানা �াপন’’ শীষ�ক �কে�র 

িপিডিপিপ পিরক�না কিমশন �থেক ইআরিডেত ��িরত হেয়েছ।  িশ� ম�ণালয় �থেক �কে�র অথ�ায়েনর জ� স�া�  উৎস 

স�ােনর অ�েরাধ জািনেয় ইআরিডেক গত ০২-১১-২০১৪ তাং প� ��রণ করা হয়।   

 
৪.০      ব� কারখান �ন:চা�করণ �ক�  
৪.১      ‘‘িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� (িসিসিস) �ন:চা�করণ’’ �ক�  
 

িসিসিস কারখানা� ২০০২ সােল Pay-off এর মা�েম ব� কের �দওয়া হয়। মাননীয় �ধানম�ীর সদয় িনেদ�শনার িভি�েত 

কারখানা� �নঃ চা�করেণর কাজ হােত �নওয়া হয়। �ন, ২০১৫ পয �� �ায় ৫২.৭৫% কােজর অ�গিত সািধত হেয়েছ। �ক�� 

বা�বািয়ত হেল তরল/��� কি�ক �সাডা �দিনক ২০ �মঃ টন, িল�ইড ��ািরন �দিনক ১৩.৫ �মঃটন, হাইে�াে�ািরক এিসড 

�দিনক ৩০ �মঃ টন, ��বল ি�িচং পাউডার �দিনক ১৫ �মঃটন উৎপািদত হেব। আশা করা যায়, ২০১৫ সােলর অে�াবর মােস  

কারখানা� �নরায় উৎপাদেন যােব।  

৪.২      ‘‘নথ� �ব�ল �পপার িমল �ন:চা�করণ’’ �ক�   

১৯৬৭ সােল  পাবনার পাকশীেত ১৮৮.৪১ জিমর উপর কারখানা� �িতি�ত হয়। িমল�র �ধান ক�চামাল হেলা �াগাস অ��াৎ 

আেখর �ছাবড়া। উৎপািদত কাগজ রাই�ং এবং ি�ি�ং কােজ �ব�ত হয়। বািষ�ক উৎপাদন �মতা ১৫,০০০ �মঃ টন। িমল� 

�লত ক�চামােলর অভাব এবং ফােণ�স অেয়েলর উ� �ে�র দ�ন �মাগত �লাকসােনর কারেণ িবরা�ীয়করেণর নীিতমালার 
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আওতায় গত ৩০-১১-২০০২ তািরেখ �প-অেফর মা�েম ব� করা হয়। বত�মােন িমল� �বসরকাির করেনর জ� 

�াইেভটাইেজশন কিমশেনর অধীেন আেছ। পাশাপািশ BCIC ক� �ক  এনিবিপএম �ন:চা�করেণর লে�� এক� আথ�-কািরগরী 

স�া�তা সমী�া পিরচালনা কিম� গঠন করা হেয়েছ। কিম�র �িতেবদন গত ১৮-০৮-২০১৪ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় ��রণ 

করা হেয়েছ। বত�মােন িপিডিপিপ �ণয়েনর কাজ চলেছ । িমল� চা� হেল ৯৬৯ জন �লােকর কম�সং�ান হেব।      

৪.৩   ‘‘�লনা িনউজি�� িমল �ন:চা�করণ �ক�’’   

�লনা িনউজি�� িমলস িলঃ (�কএনএম), খািলশ�ের ৮৭.৭১ একর জিমর উপর ১৯৫৭ সেন �িতি�ত হয় এবং ১৯৫৯ সােল 

বািণিজ�ক উৎপাদেন যায়। এর �ধান ক�চামাল �গওয়া কাঠ এবং উৎপািদত প� িনউজি��। িমল�র বািষ�ক উৎপাদন �মতা 

িছল ৪৮,০০০ �মঃ টন। ��রবনেক ওয়া�� �হিরেটজ �ঘাষণা করায় িমল�র ক�চামােলর তী� সংকট ও  ফােণ�স অেয়েলর উ� 

�ে�র কারেণ ৩০-১১-২০০২ তািরেখ �প-অেফর মা�েম ব� করা হয়। দীঘ� পিরসের িবেদশী পা�, �ব�ত কাগজ ও িবক� 

�ালানী �বহােরর স�া�তা িবেবচনায় �ক��র উপর আথ�-কািরগরী স�া�তা সমী�া �িতেবদন �ণয়ন করা হেয়েছ এবং 

িপিডিপিপ  িশ� ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। িমল� চা� হেল ২৪০০ �লােকর কম�সং�ান হেব। 

৫.০    বা�বায়নাধীন �ক�ঃ 
 

৫.১    শাহাজালান ফা��লাইজার �কে�র উ�য়ন �িতেবদন:   
 

 এসএফিপ শীষ�ক �ক�� বাংলােদশ সরকােরর সেব�া� অ�ািধকার�া� �ক� িহসােব হােত �নয়া হেয়েছ। 

          চীন সরকােরর 1.6 Billion RMB Yuan Chinese Govt. Concessional Loan (CGCL), চীনা এি�ম 

�াংেকর US$ 325.00 million ‘Preferential Buyer’s Credit (PBC) ও বাংলােদশ সরকােরর ৮৮৮৩৬ .৭২ ল�  

টাকার সম�য় �মাট ৫৮০.১৯ িমিলয়ন US$ LSTK ��সহ মেব�া� ৪৮৭৪৪৪.৭২ ল� টাকা িবিনেয়াগ �য় স�িলত বািষ�ক 

৫,৮০,৮০০ �মঃটন ইউিরয়া সার উৎপাদন �মতা স�� শাহজালাল ফা��লাইজার �ক� (এসএফিপ) চীনা প�িত অ�সরেন 

চীন সরকার ক��ক িনব�ািচত �কে�র সাধারন �কাদার চীেনর �মসাস� কম�া� ক� �ক LSTK এর িভি�েত বা�বািয়ত হেব। 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী ���র িভি� ��র �াপন কেরেছন। �কে�র ঋণ �ি� ০৫-০৪-২০১২ইং 

তািরেখ কায�কর হেয়েছ এবং �কে�র বািণিজ�ক �ি� ১৬-০৪-২০১২ তািরেখ কায�কর হেয়েছ। বত�মােন শাহজালাল 

ফা��লাইজার �ক� চা� করার জ� কিমশিনং এর কাজ �� হেয়েছ। িরভাইস িসিডউল অ�যায়ী কারখানা�র উৎপাদন 

অে�াবর ২০১৫ এর �শষ নাগাদ �� হেব। সাধারন �কাদারেক Down Payment ও Monthly Progress Payment 

৩৩তম িকি� (২৫-০১-২০১৫) পয �� সব�েমাট RMB Yuan 1,514.37 million, US$ 307.61 million এবং 

বাংলােদশী টাকা ৭৪.৫৫ �কা� পিরেশাধ করা হেয়েছ। ২০১৪-১৫ অথ� বছের বােজট �মাট ৮৬১.৫৭ �কা� টাকা বরা� করা 

হেয়েছ। ত�ে� িজওিব খােত ৩৬০.০০ �কা� টাকা টাকা ও �ক� সাহা� খােত ৫০১.৫৭ �কা� টাকা। উ� অথ� বছের 

সব�েমাট �য় ৬৫৯.৯২ �কা� টাকা যার মে� �ক� সাহা� ২৯৯.৯২ �কা� টাকা এবং িজওিব ৩৬০.০০ �কা� টাকা। �কে�র 

�� �থেক �ন, ২০১৫ পয �� সব�েমাট �য় ৪৫৮৮.৩১ �কা� টাকা যার মে� �ক� সাহা� ৩৮৭৬.৫২ �কা� টাকা ও িজওিব 

৭১১.৭৯ �কা� টাকা এবং �ন, ২০১৫ পয �� �কে�র বা�ব অ�গিত ৯৫.৩৫%/।  

৫.২     মড �ানাইেজশন এ� ��ে�িনং অব ��িনং ইনি��উড ফর �কিমক�াল ই�াি�জ ইন বাংলােদশ:  

উ� �ক�� �কািরয়ার সাহা� সং�া “KOICA”  এর অথ�ায়েন বা�াবিয়ত হে�। �কে�র �ময়াদ কাল �লাই ২০১৪ হেত 

�ন ২০১৮ পয ��। �ক�� বা�বায়েন �মাট ৫০১৬.৫০ ল� টাকা �য় হেব যার মে� িজওিব ১০১৬.৫০ ল� টাকা এবং �ক� 

সাহা� ৪০০০.০০ ল� টাকা।  
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২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর বােজেট �মাট ৬২৫.০০ ল� টাকা বরা� করা হেয়েছ যার  মে� িজওিব ৫৫.০০ ল� টাকা ও �ক� 

সাহা� ৫৭০.০০ ল� টাকা এবং উ� অথ� বছের �য় হেয়েছ �মাট ৬২১.৬৪ ল� টাকা যার মে� িজওিব ৫১.৬৪ ল� টাকা ও 

�ক� সাহা� ৫৭০.০০ ল� টাকা। �ন, ২০১৫ পয �� �কে�র বা�ব অ�গিত ১১.৩০% ।  

৬.০    �সবা�লক কায��ম:  

         বত�মান �েগ �যখােন মানবািধকােরর উপর সেব�া� ��� �দয়া হে� �স ��ে� এক� �িত�ােন কম�রত জনেগা�ীর �াথ� 

সংর�েণ অবেহলা করার �কান �েযাগ �নই। এই িবষয়�েক উ�ীপনা সহায়ক িহসােব িবেবচনা কের �িত�ােন কম�রত 

জনশি�র �নিতকতার উৎকষ� সাধেনর জ� জনক�াণ�লক কায��েমর উপর সব�ািধক অ�ািধকার �দয়া হে�। এই ল�� 

সামেন �রেখ িবিসআইিসও তার �প-�রােল কম�রত কম �চারীগেণর জ� ক�াণ�লক �িবধািদ স�সারেণ িপিছেয় �নই। 

উ�য়ন�লক �িবধািদ �দােনর লে�� িবিসআইিসেত কম�রত কম �চারীগেণর স�ান ও িনভ�রশীলেদর িশ�া �িবধা �দােনর জ� 

ঢাকা �পৗর এলাকা এবং িনয়�নাধীন কারখানাস�েহ ৬ � কেলজ ও ১০� �ল পিরচালনা করেছ।  �েত�ক বছরই এ সকল 

িশ�া �িত�ানস�হ হেত উে�খেযা� সং�ক ছা�-ছা�ী জাতীয় পরী�াস�েহ অংশ�হণ করেছ এবং উ�েরা�র ভাল ফলাফল 

কের আসেছ। 

          �া�� �সবার ��ে� িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন কারখানা স�েহ পয�া� এমিবিবএস ডা�ার, �িশ�ণ �া� নাস� ও 

িমডওয়াইফ িনেয়ািজত �থেক কারখানার িনয়�ণাধীন হাসপাতােল �িমকেদর �া�� �সবা িনি�ত কের থােক। িব�মান �ম 

আইন অ�যায়ী কারখানারয় কম�রত নারী �িমকেদর ১৬ স�ােহর ম�রীসহ ��িতকালীন �� �পেয় থােকন। তাছাড়া 

�িমকেদরেক িবনা �ে� অিধকাংশ ঔষধ কারখানার �মিডক�াল �স�ার �থেক সরবরাহ করা হেয় থােক। �িমকগণ কম�ে�ে� 

�ঘটনার স�ুখীন হেল তােদরেক �ম আইেনর আওতায় আিথ�কিত�রণসহ �েযাজ� ��ে� ক�ান  তহিবল হেত আিথ�ক 

সাহাে�র �ব�া করা হেয় থােক। উে�� �য, কম �ে�ে� �িমকেদর পয�া� �ািনেটশেনর �ব�া রাখা হেয়েছ। 

 

৭.০           �িশ�ণ�লক কায��ম (২০১৪-২০১৫) : 

  কম �কত �া কম �চারী/�িমক  �মাট 

�ানীয় �িশ�ণ ৫২০ জন ৫২ জন ৫৭২ জন 
�বেদিশক �িশ�ণ  ২৬ জন -  ২৬ জন 

                                                                       সব�েমাট : ৫৯৮ জন 
 

৮.০         সার িব�য় ও �ব�াপনা:  
 

সারা �দেশ �ষকেদর মােঝ ��ুভােব ইউিরয়া সার �পৗেছ �দয়ার লে�� িবিসআইিস �িষ ম�ণালয় ক��ক িন�িপত চািহদা 

�মাতােবক িবিসআইিস িনয়�ণাধীন ৬� ইউিরয়া সার কারখানার উৎপাদেনর পাশাপািশ আমদািন কের ২৪� বাফার �দাম ও 

কারখানাস�েহর মা�েম সারা �দেশ িডলারেদর অ��েল ইউিরয়া সার িবতরণ কের থােক। আেলাচ� অথ� বছেরর ��েত 

৭,৮০,৩৯১ �মঃ টন �ারি�ক ম�দ এবং সং�ার ৬� ইউিরয়া সার কারখানায় উৎপািদত ৮,৭৮,৩৬০ �মঃ টন, কাফেকা �থেক 

৩,৯১,১৫২ �মঃটন ও বিহিব�� �থেক ১৪,৮৪,৫৪৬ �মঃটন আমদানী�ত ইউিরয়া সার সহ �মাট ৩৫,৩৪,৪৪৯ �মঃ টন ইউিরয়া 

সােরর িবপরীেত �মাট ২৬,৩৮,৫৫৩ �মঃ টন ইউিরয়া সার িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া �ষকেদর মােঝ সার িবতরেণর িবষেয় 

সরকার ক��ক �হীত ও বা�বািয়ত উে�খেযা� পদে�প িন��পঃ 

 

৮.১   �দশেক খাে� �য়ং স�ন� করার লে�� সরকােরর পিরক�না অ�যায়ী সারা �দেশ �লভ �ে� �ষক পয�ােয় ��ুভােব 

ইউিরয়া সার িবতরণ করা হেয়েছ। িডএিপ সােরর �� �ষক পয�ােয় �িত �কিজেত ২.০০ টাকা কমােনা হেয়েছ অথ�াৎ ২৭.০০ 

টাকা �থেক ২৫.০০ টাকায় িনধ�ারণ করা হেয়েছ। সােরর ��ু িবতরণ অ�াহত রাখা ও ভিব�েত সােরর বিধ�ত চািহদা 
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�মাকােবলার জ� �দেশর িবিভ� �জলায় ন�ন বাফার �দাম িনম�ােণর লে�� ‘‘সার সংর�ণ ও িবতরণ �িবধার জ� �দেশর 

িবিভ� �জলায় ১৩� বাফার �দাম িনম�াণ” শীষ�ক �ক� বা�বায়েনর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা হেয়েছ।  

 
৯.০     কাগজ িব�য়: 
 

িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন কণ��লী �পপার িমল� িলঃ ২০১৪-১৫ অথ� বছের ২৪,০০০ �মঃ টন কাগজ িব�য় 

ল��মা�ার িবপরীেত ১২,৬৬০ �মঃ টন িব�য় করেত স�ম হেয়েছ। কারখানা� অেনক িদেনর �রাতন িবধায় উৎপাদন কম 

হওয়ার কারেণই �লতঃ িব�য় কম হেয়েছ। উ� কারখানা িডলােরর মা�ম ছাড়াও সরকাির িবিভ� �িত�ােনর িনকট সরাসির 

কাগজ িব�য় কের থােক।   

১০.০    িসেম� িব�য়: 

িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন ছাতক িসেম� �কা�ানী িলঃ ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের ৬০,০০০ �মঃ টন িসেম� িব�য় ল��মা�ার 

িবপরীেত ৫৪,৫৯৪ �মঃ টন িসেম� িব�য় কেরেছ। উ� কারখানা িডলােরর মা�ম ছাড়া সরকাির িবিভ� �িত�ােনর িনকট 

সরাসির িব�য় কের থােক।  

 

১১.০    ই�ুেলটর, �ািনটািরওয়�ার ও ফায়ার ি�কস িব�য়: 

িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন বাংলােদশ ই�ুেলটর ও �ািনটািরওয়�ার ফ�া�রী িলঃ ২০১৪-১৫ অথ� বছের ২,১০০ �মঃ টন 

�ািনটািরওয়�ার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ১,৪৪৯ �মঃ টন, ১,২০০ �মঃ টন ই�ুেলটর িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ১,১০৪ 

�মঃ টন এবং ৫০০ �মঃ টন ফায়ার ি�কস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৪১৮ �মঃ টন িব�য় করেত স�ম হেয়েছ। উ� 

কারখানা িডলােরর মা�েম ছাড়াও �ট�ার এবং িবিভ� সরকাির �বসরকাির �িত�ােনর িনকট সরাসির মালামাল িব�য় কের 

থােক।  

 
১২.০    উৎপাদেনর সংি�� সার (২০১৪-২০১৫): 
 

পে�র নাম  একক বািষ�ক ল��মা�া ��ত উৎপাদন 
ইউিরয়াঃ  �মঃ টন ৭,৮৬,০৫৬ ৮,৭৮,৩৬০  

�এসিপঃ  �মঃ টন ১,০০,০০০ ৮৭,৫৩৬  

িডএিপঃ  �মঃ টন ৫০,০০০ ৬২,৮০১ 

কাগজঃ  �মঃ টন ১৫,০০০  ১২,৬৭১ 

িসেম�ঃ  �মঃ টন ৬০,০০০             ৪৮,০৮০ 

হাড�েবাড�ঃ  ল� বগ��ট                 ২৩ ০.০০ 

�াসশীটঃ  ল� বগ�িমটার             ১৮.৫৯                 ১৫.২৮ 

�ািনটারীওয়ারঃ  �মঃ টন ২,১০০              ১,১৩৪ 

ই�ু�েলটরঃ  �মঃ টন ১,২০০ ১,১০৫ 
ির��া�রীজঃ  �মঃ টন ৫০০                  ৪৫৬ 
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িশ� সিচব জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া িবিসআইিস বািষ�ক �ন �িমলনী উপলে� আেয়ািজত �ীড়া  
�িতেযািগতায় �র�ার িবতরণ কেরন। 

 

 

মহান িবজয় িদবস উপলে�� িশ� সিচব জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া িবিসআইিস হাউিজং কেলানীেত 
 জাতীয় পতাকা উে�ালন কেরন। 
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বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন (িবএসএফআইিস) 

 
�িমকা  

           বাংলােদশ �াধীনতার পর রা�পিতর ২৭ (১৯৭২ সােলর ২৭ ন�র আেদশ) ন�র আেদশ�েম গ�ত বাংলােদশ �গার 

িমলস করেপােরশন এবং বাংলােদশ �ড অ�া� অ�ালাইড ই�াি�জ করেপােরশন নামক করেপােরশন �� একী�ত কের ১৯৭৬ 

সােলর ১ �লাই হেত রা�পিতর ২৫ নং আেদশবেল (সংেশািধত)বাংলােদশ �গার অ�া� �ড ই�াি�জ করেপােরশন 

(Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC)  িবএসএফআইিস গ�ত 

হয়। সরকার ক��ক িনেয়ািজত ০১ জন �চয়ার�ান এবং ০৫ জন পিরচালেকর সম�েয় পিরচালক পষ�েদর িনয়�েণ 

করেপােরশেনর কায��ম পিরচািলত হয়। বত�মােন করেপােরশেনর িনয়�ণাধীণ ১৫ � িচিনকল, ১� িডি�লাির ইউিনট ও ১� 

ইি�িনয়ািরং কারখানা রেয়েছ। 

উে�� 
িনে�া� উে�ে� বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন গ�ত হয়ঃ 

 িমলেজােন উ�ত জােতর ই�চাষ স�সারণ করা, 

 �ািপত �মতার সেব�া�ম স��বহার কের িচিন উৎপাদন করা, 

 ��ু বাজারজাতকরেণর মা�েম িচিনর বাজার দর ি�িতশীল রাখা, 

 পয �ায়�েম িমলস�েহর িবএমআরই/িবএমআর ও �গার িরফাইনারী �াপেনর মা�েম �দশেক িচিনেত �িনভ�র করা, 

 �দেশর আথ�-সামািজক উ�য়েন অবদান রাখা ইত�ািদ। 
 

উৎপাদন �মতা 
 ১৫� িচিনকেলর �দিনক আখ মাড়াই �মতা ২১ হাজার ৪৪ �ম.টন। বছের ১২৫ আখ মাড়াই িদবেস �ায় ২৬.২৫ ল� 

�ম.টন আখ �েয়াজন হয়। উ� পিরমাণ আখ হেত ৮% িচিন আহরণ হাের িচিনকলস�েহর বািষ�ক িচিন উৎপাদন �মতা �ায় 

২ ল� ১০ হাজার �ম.টন।  

 �রনউইক অ�া� যে��র ইি�িনয়ািরং কারখানা�র বািষ�ক উৎপাদন �মতা (কাি�ং ও �মিশিনংসহ) ১ হাজার ১৪১ 

�ম.টন । 

 �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড-এ অবি�ত িডি�লাির ইউিনেটর বািষ�ক ি�িরট ও এলেকাহল উৎপাদন 

�মতা ১৩৫.০০ ল� �ফ িলটার। 
 

২০১৪-২০১৫ সেনর কম�কা� 
 ২০১৪-২০১৫ মাড়াই �মৗ�েম ১৫ � িচিনকেল ১৬ ল� ৯০ হাজার �ম.টন ই� মাড়াই কের গেড় ৭.৫২% িচিন আহরণ 

হাের ১ ল� ২৭ হাজার ৫৫ �ম.টন িচিন উৎপাদেনর ল��মা�া িছল। উ� ল��মা�ার িবপরীেত ১২ ল� ১৪ হাজার ৮৭৭.৫৯ 

�ম.টন ই� মাড়াই কের ৬.৩৭% িচিন আহরণ হাের ৭৭ হাজার ৪৫০.০৫ �ম.টন িচিন উৎপািদত হেয়েছ। তাছাড়া ৬২ হাজার 

৭৫২.৯০ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৪৩ হাজার ১০৩.৯৮ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হেয়েছ। 

 �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড এর িডি�লারীেত ৫০.০০ ল� �ফ িলটার ি�িরট ও এলেকাহল 

উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৪৭.১৮ ল� �ফ িলটার ি�িরট ও এলেকাহল এবং ফেরন িলকার ৯.৪৫ ল� �ফ িলটার 

ল��মা�ার িবপরীেত ৮.৯৭ ল� �ফ িলটার উৎপািদত হেয়েছ। 

 �রনউইক,যে��র অ�া� �কাং (িবিড) িলিমেটেড বািষ�ক ১ হাজার ৩০০ �ম.টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ উৎপাদেনর 

ল��মা�ার িবপরীেত ৮৭৫.২৬ �ম.টন উৎপািদত হেয়েছ। 
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১৭ এি�ল ২০১৫ তািরখ �ক�জ �জব সার কারখানা উে�াধন কেরন মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ 

উ�য়ণ�লক কম �কা� 
 ২০১৪-২০১৫ অথ�বছেরর সংেশািধত বািষ�ক উ�য়ন কম ��িচেত বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর আওতায় 
চার� �ক� বা�বায়নাধীন আেছ। �ক�স�েহর �া�িলত �য় ২৬ হাজার ৫১৯.৯৯ ল� টাকা। �ক�স�েহর অ��েল ২০১৪-
২০১৫ আরএিডিপেত ২ হাজার ৩৩৬ .০০ ল� টাকা বরা� িছল। বরা��ত অেথ�র মে� ২ হাজার ১৮৪.৫৭ ল� টাকা �য় হয় 
যা বরাে�র ৯৩.৫১% । �ক�স�েহর িববরণ িনে� �দওয়া হেলা:                                                                              
                                                                                                                              (ল� টাকা) 
 

�ঃ নং �কে�র নাম ও বা�বায়ন �ময়াদ �া�িলত �য় ২০১৪-২০১৫ এিডিপ 

বরা� অব�� �য় অ�গিত(%) 

১। িবিভ� িচিনকেলর পাওয়ার টারবাইন,িডেজল 
�জনােরটর এবং বয়লার �িত�াপন 
বা�বায়ন �ময়াদ: 
আর�  : ০১-০৭-২০১০ 
সমা�  :  ৩০-০৬-২০১৫ 

৪৩৬২.১৭ ৫৩৬.০০ ৫৩৬.০০ ৪৪৬.০০ ৮৩.২০%  

২। িবএমআর অব �ক� এ�া� �কাং (িবিড) 
িলিমেটড 
বা�বায়ন �ময়াদ: 
আর�  : ০১-০৭-২০১২ 
সমা�  : ৩০-০৬-২০১৫ 

৪৬৫৭.৪৭ ১৫৮৭.০০ ১৫৮৭.০০ ১৫৮৭.০০ ১০০%  

৩। ঠা�রগ�ও িচিনকেলর �রাতন য�পািত 
�িত�াপন এবং িবট �গার উৎপাদেনর জ� 
য�পািত সংেযাজন 
বা�বায়ন �ময়াদ: 
আর�  : ০১-০৭-২০১৩ 
সমা�  : ৩০-০৬-২০১৬ 

১০১৫৩.৫৪ ৮৮.০০ ৮৮.০০ ৮৩.০০ ৯৪.৩২%  

৪। নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন 
প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন এবং �গার 
িরফাইনাির �াপন 
বা�বায়ন �ময়াদ: 
আর�  : �ফ�য়াির-২০১৪ 
সমা�  : িডেস�র-২০১৬ 

৭৩৪৬.৮১ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ৬৮.৫৭ ৫৪.৮৬%  

                                                  সব�েমাট: ২৬৫১৯.৯৯ ২৩৩৬ .০০ ২৩৩৬ .০০ ২১৮৪.৫৭ ৯৩.৫১%  
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�সবা�লক কায��মঃ 

 ২০১৪-২০১৫ �রাপণ �মৗ�েম ই� আবােদর জ� ই� চাষীেদর মে� সার,বীজ,কীটনাশক সরবরাহ এবং নগদ ঋণ 

িহেসেব �ায় ৪৬ �কা� টাকা িবতরণ করা হেয়েছ ।  

 ২০১৩-২০১৪ মাড়াই �মৗ�েম আখ উৎপাদেনর জ� আখ চািষেদর মােঝ ঋণ বাবদ ৬ হাজার ২৯.৩৬ ল� টাকা 

িবতরণ করা হেয়িছল যা ২০১৪-২০১৫ মাড়াই �মৗ�েম িমেল আখ সরবরােহর মা�েম ৯৯.৯৭% আদায় করা হেয়েছ। ঋণ 

আদায় কায��ম অ�াহত আেছ। 

 ২০১৪-২০১৫ মাড়াই �মৗ�েম ই� �� বাবদ �ায় ২৪৪ �কা� পিরেশাধ করা হয় । �া� টাকা িন�ত প�ী এলাকায় 

চািষেদর নগদ অথ� �বাহ �ি�র মা�েম দাির�� িবেমাচেন সহায়ক হয়। 

 ই� �রাপণ, পিরচয�া , কত �ন  ও পিরবহন খােত �ায় ২০(িবশ) ল� �লােকর কম�সং�ােনর �ি� হেয়েছ।  
 

�িশ�ণ�লক কায��ম  

 ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের করেপােরশেনর সদর দ�র ও অধীন� িশ� �িত�ানস�েহর  কম�রত কম �কত �া, কম �চারী ও 

�িমকেদর � � ��ে� উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� করেপােরশেনর �িশ�ণ কম��িচ অ�াহত থােক। 

আেলাচ� সমেয় �মাট ৫৮৫ (প�চশত �চািশ) জন কম�কত �া, কম �চারীেদর িবিভ� িচিনকেলর �িশ�ণ �ক�স�হ, �দেশর 

�াতনামা �িশ�ণ �িত�ােন ও িবেদেশ �িশ�ণ �দয়া হয় যার পিরসং�ান িনে� উে�খ করা হেলাঃ 

(১) �দেশর অভ��ের �িশ�ণঃ 
(ক) িচিনকেলর ��িনং কমে�� ও সদর দ�ের ইন-হাউজ ��িনং    - ৪৪৪  জন। 
(খ) �দেশর িবিভ� �াতানামা �িশ�ণ �িত�ােন �িশ�ণ            - ১৩৮ জন। 
(২)  িবেদেশ �িশ�ণ                                                        -    ৩  জন। 
                                                                         সব�েমাট= ৫৮৫ জন। 
ই-�িজ� কায��ম: 

২০১০-১১ আখ মাড়াই �মৗ�েম হেত সকল আখচািষ �িজ� িবতরণ স�িক�ত ত�াবলী অবগত করেণর জ� তােদর িনজ� 

�মাবাইল �ফােন এসএমএস ��রণ করা হে�। এছাড়া ২০১১-১২ মাড়াই �মৗ�ম হেত ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার (UDC ) 

অথবা ই�ারেনেটর মা�েম  ই-�িজ�র ওেয়বসাইট (www.epurjee.info  ) �থেক সং�হ করেত পােরন। �িত বছর আখ 

মাড়াই �মৗ�েম বিণ�ত সফটওয়�ার আপে�ড�ব�ক চা�র �ব�া �নওয়া হে�।  

 

ই-�গেজট: ই-�গেজেটর মা�েম আখ �য় কম��িচ হােত �নওয়া হেয়েছ।  িমেলর �িজ� করিণকগণ বত�মােন �িজ� হােত িলখেছ। 

ই- �গেজট চা�র মা�েম চািষর পাশবিহ নং/�িজ� ��া�াম নং ই-�িজ�র  সফটওয়�াের ইন�ট করার সােথ সােথ �িজ�েত বিণ�ত 

সকল ত�  চািষর নােম �িজ� অেটােম�ক ি�� হেয় যােব, অ�িদেক ঐ চািষর নােম এসএমএস ও অনলাইেন �িজ�  �দিশ�ত 

হেব। ফেল �িজ�  রাইটার �ারা �কান �িজ� হােত �লখার �েয়াজন হেব না। �ল�� পিরহার, সময় ও আিথ�ক সা�য় হেব; �িজ� 

িবতরেণর িব�ািরত িববরণী স�িলত ��া�াম �রিজ�ারসহ চািষিভি�ক এমআইএস িরেপাট� ��ত করা স�ব হেব; আখ �েয়র 

��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেব। ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই �মৗ�েম ফিরদ�র �গার িমলস-এ ই-�গেজট সফটওয়�ার 

বা�বায়ন পরী�া�লকভােব চা� করা হেয়েছ। কায��ম� সফল হেল পয�ায়�েম সকল িচিনকেল তা বা�বায়ন করা হেব।  
 

ই-গভেন�� কায��মঃ 

 িবএসএফআইিস’র ��া�ক  ওেয়বসাইট�েক ডাইনািমক ওেয়বসাইেট �পা�র করা হেয়েছ। মানব স�দ উ�য়ন 

স�িক �ত ����ণ � নাগিরক �সবা স�হ �যমন: �ট�ার িব�ি�, �শয়ার িনউজ, িস�েজন চাট�ার, িচিনর িডলার ও িশ� �িত�ান 

খােত িচিন বরাে�র িব�ি�, ি�-�সল িচিন িবি�র কায��ম এবং আ�জ�ািতক দরপে�র মা�েম িচটা�ড় িবি�র িব�ি� , 

িবএসএফআইিস’র আইন/িবিধ �িবধানমালা, িনেয়াগ সং�া� িলিখত পরী�ার ফলাফল, ত� আিধকার আইন, �ফাকাল ও 
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িজআরএস �ফাকাল পেয়� কম�কত �া, অিভেযাগ ও পরামশ� অনলাইেন �হন, ২০১৪-২০১৫ অথ�বছেরর বােজট, ২০১৪-১৫ 

অথ�বছেরর সং�হ পিরক�না, িবএসএফআইিস ক��ক �হীত িবিভ� �ক� স�িক�ত ত� এবং মাননীয় �ধানম�ীর িবিভ� 

িনেদ�শনা/�িত�িত িবষয়ক  িবএসএফআইিস’র বা�বায়ন অ�গিত িবএসএফআইিস’র ওেয়বসাইেট হেত পাওয়া যাে�।  
 

 িবএসএফআইিস'র ওেয়বসাইটেক �াশনাল ওেয়বেপাট�ােল  অ�� �� করেণর জ� �াথিমক পয�ােয় �হামেপেজর �ল-

আউট ��াকচােরর কাজ স�াদন করা হেয়েছ।িবএসএফআইিস’র ওেয়বেপাট�াল/কনেট� যাচাই  এবং আপেলােডর কায��ম 

চলেছ।িবএসএফআইিস'র ওেয়বেপাট�ালেক (bsfic.portal.gov.bd) �ক bsfic.gov.bd�ত িরডাইের� করেণর 

জ� ইেতামে� িবিসিসেত প� ��রণ করা হেয়েছ। BSFIC’ র ওেয়বসাইটেক �ণ�া�ভােব জাতীয় ত� বাতায়েনর অ���� 

করেণর জ� সাব��িণকভােব ‘এ-� আই’ এর সােথ �যাগােযাগ র�া করা হে�।  
 

 �ক� অ�া� �কা: (িবিড) িল: এর ডাইনািমক ওেয়বসাইট বা�বায়ন করা হেয়েছ। এেত �ক� এ� �কা�ানীর উৎপািদত 

পে�র িবেশষ কের ফেরন িলকােরর বাজার �ি�র লে�� পা��বত� �দশ�েলার সংেগ সাব��িণক অনলাইেন �যাগােযাগ র�ােথ� 

ইংেরিজর পাশাপািশ বাংলায় �সবা�লক িবষয়ব� �তির করা হেয়েছ।  

 িবএসএফআইিস'র আইিস� ও ই-গভেন�� কায��মেক আরও গিতশীল করার লে��  সদর দ�ের ২৪� PC �ত 

2mbps �া�উইথ   এর �ড�া� সংেযাগ চা� আেছ ।  E -filing সফটওয়�ার বা�বায়ন, ই-�িজ� ও ই-�গেজট 

সফটওয়�ার মিনটিরং এবং দা�িরক অনলাইন িভি�ক কােজর চাপ �ি� পাওয়ায় সদর দ�েরর আরও িক� কি�উটাের 

ই�ারেনট সংেযােগর আওতায় আনয়েনর জ� ��নতম ১৫ mbps  �া�উইথ এ উ�ীতকরেণর �ি�য়া চলেছ। ইেতামে� 

পিরচালক ম�লীর দ�ের  Wi-Fi চা� করা হেয়েছ। ম�ণালয় ও িবএসএফআইিস'র  িনয়�ণাধীন  �িত�ানস�েহর মাে� ই-

�মইেলর মা�েম �যাগােযাগ করা হে�। 
 

 আইিস�েত দ�তা �ি�কে� িবএসএফআইিসর সকল কি�উটার অপােরটরেদরেক ইউিনেকােডর উপর �িশ�ণ 

�দওয়া হেয়েছ। ম�ণালয়সহ সরকাির সব িচ�প� ইউিনেকাড সমিথ�ত বাংলা সফটওয়�ার অ� িনকস  ফে�র মা�েম স�াদন 

করা হে�। ইউিনেকাড সমিথ�ত বাংলা সফটওয়�ার অ� িনকস  ফে�র মা�েম  িবএসএফআইিস'র ওেয়বসাইট এবং �াশনাল 

ওেয়বেপাট�ােল  কনেট��েলা আপেলােডর কাজ চলেছ। 

 িবএসএফআইিস’র সদর দ�ের �রাতন DOS  িভি�ক Foxpro programming  এর মা�েম এ�াকাউি�ং, �প-

�রাল, �িভেড� ফা� এবং �গার িডলারস ডাটা-�বইজেক window  িভি�ক Integrated Accounting Software 

Package (Tally) এ �পা�র কের আ�িনকায়ন করা হেয়েছ। বিণ�ত সফটওয়�ার�েলা �বহােরর ফেল িবএসএফআইিস’র 

কম �কাে� গিতশীলতা �ি�র পাশাপািশ কাগেজর �বহার �পকভােব �াস �পেয়েছ।    
 

 িবএসএফআইিস’র আইিস� ও ই-গভেণ�� কায��মেক আেরা গিতশীল করার লে�� �ধান কায�ালয় হেত  ই-�িজ� 

কায��ম ��ভুােব তদারিক ও র�ণােব�েণর জ� সাভ�ার �াপন ; িডিজটাল প�িতেত িচিনর িবপণন চা�করণ; Online 

recruitment, Online Tendering system চা�করেণর ভিবষৎ পিরক�নাস�হ  সফল  বা�বায়েনর 

মা�েম িবএসএফআইিসেক ২০২১ সােলর মে� সরকার �িত�ত িডিজটাল বাংলােদশ গেড় �তালার পাশাপািশ এক� 

জনক�াণ�খী ও কায�কর �িত�ােন পিরণত ক রার উে�াগ �হণ করা হে�।  

স�দ পিরি�িত 

     সং�ার িমল�েলার চলিত �লধেনর ঘাটিত রেয়েছ। তেব িব�ল অংেকর �ায়ী স�দ িব�মান রেয়েছ। যিদও ঐ 

স�েদর �ক ভ�া� িন� পয�ােয় রেয়েছ। এ �সে� উে�� �য, ��মা� ১৯ হাজার ৬১.১৯ একর জিমর �ক ভ�া� ১ হাজার 

২০০.২৭ ল� টাকা থাকেলও ২০১১-২০১২ অথ� বছের িরভ�া�েয়শন �� দািড়েয়েছ ১০ হাজার ৯২৮.৪৪ �কা� টাকা। 

িমলওয়ারী িববরণ উপ�াপন করা হেলা।                                                                                                                                        
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                                                                                                                                                    (ল� টাকায়) 
�িমক 

নং 
িমেলর নাম জিম �েয়র বছর জিমর পিরমাণ 

(একর) 
�কভ�া� 

(ল� টাকায়) 
 
 

বত�মান বাজার 
�� (ল� টাকায়) 

(২০১১-২০১২) 

১ প�গড় িচিনকল িলঃ ১৯৬৫ ২২৭.৩০ ৪১.৮৫ ৩২,২৭৬.৬৫ 
২ ঠা�রগ�ও িচিনকল িলঃ ১৯৫৬ ২৮৮৭.০২ ২৫.৮৪ ৭৯,৬৬৮.৮৮ 
৩ �সতাবগ� িচিনকল িলঃ ১৯৩৩ ৩৮৬০.৫০ ৮.৭৬ ১,৩৪,৯৬৮.৮৪ 
৪ রং�র িচিনকল িলঃ ১৯৫৭ ১৯২৫.৩৫ ১৫.৭১ ১,২১,৫০৪.৪৩ 
৫ �াম�র িচিনকল িলঃ ১৯৬৫ ১১১.৪৫ ৩৬৪.১৯ ২৬,৭৭৪.৫৫ 
৬ জয়�রহাট িচিনকল িলঃ ১৯৬০ ২১৭.২২ ২৫.৪৭ ৮৬,২০৫.৯৩ 
৭ রাজশাহী িচিনকল িলঃ ১৯৬২ ২২৯.৫৮ ৩০.৫৫ ৪৮,০৮২.৪০ 
৮ নােটার িচিনকল িলঃ ১৯৮২ ৯৭.৭১ ১৯.৮১ ২৩,৭১৭.৫২ 
৯ নথ�েব�ল িচিনকল িলঃ ১৯৩০ ৪৯৬২.৯৪ ১৪.৬১ ৯৪,৮৩২.৯৬ 
১০ পাবনা িচিনকল িলঃ ১৯৯২ ৬০.০০ ১৫৮.২৫ ১৪,৯২২.৭৪ 
১১ �ি�য়া িচিনকল িলঃ ১৯৬১ ২২০.০৫ ১৮.৯৫ ২৬,১৫৯.৪৯ 
১২ �ক� এ�া� �কা�ানী 

(বাংলােদশ) িলঃ 
১৯৩৮ ৩৫৩৫.৫৬ ৬.৮৪ ১,৭১,২৩৭.৭২ 

১৩ �মাবারকগ� িচিনকল িলঃ ১৯৬৫ ২০৭.৭২ ১৯.৯৭ ৮৭,৩৪১.১৩ 
১৪ ফিরদ�র িচিনকল িলঃ ১৯৬৮ ১২৯.৯৪ ২৯.৯১ ৭৫,৫৭৫.৪১ 
১৫ িজলবাংলা িচিনকল িলঃ ১৯৫৭ ৩৫১.৪৮ ১৪১.০৮ ২৬,২০৫.১২ 
১৬ �রণউইক যে��র এ� �কাং ১৮৮১ ৩৭.৩৭ ২৭৮.৪৮ ৪৩,৩৬৯.৯২ 

�মাট:  ১৯,০৬১.১৯ ১,২০০.২৭ ১,০৯২,৮৪৩.৬৯ 
 

বািণিজ�ক খামার :  

 বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর িনয়�ণাধীন ৫ � �গার িমেল বািণিজ�ক খামার রেয়েছ। 

 ৫ � �গার িমেলর বািণিজ�ক খামােরর �মাট জিমর পিরমাণ ১৫ হাজার ৭৯২ একর। 

 ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের িনজ� �ব�াপনায় ৪ হাজার ৫৬৬.৫০ একর এবং লীেজ ১ হাজার ৫৯৬ একর জিমেত আেখর 
চাষ করা হেয়েছ। 

 িমলওয়ারী বািণিজ�ক খামাের আখ চােষর িববরণ িন��প: 

�িমক নং িমেলর নাম জিমর পিরমাণ 

(একর) 

আখ আবাদেযা� 
জিম (একর) 

২০১৪-২০১৫ �মৗ�েম আখ আবাদ (একর) 

িনজ� �ব�াপনায় লীেজ �মাট 

১ ঠা�রগ�ও ২৪৯৭.০০ ১৮০২.০০ ৫০৫.০০ ৫১৩.০০ ১০১৮.০০ 
২ �সতাবগ� ৩৭০৩.০০ ২৪৭৩.০০ ৬০১.৫০ ৮৭৮.৩০ ১৪৭৯.৮০ 
৩ রং�র ১৮৩২.০০ ১৪৬০.০০ ০.০০ ২০৫.০০ ২০৫.০০ 
৪ নথ�েব�ল ৪৭০৫.০০ ৩৯৩৮.০০ ২১৯৭.০০ ০.০০ ২১৯৭.০০ 
৫ �ক� ৩০৫৫.০০ ২৩৪০.০০ ১২৬৩.০০ ০.০০ ১২৬৩.০০ 
 �মাট ১৫,৭৯২.০০ ১২০১৩.০০ ৪৫৬৬.৫০ ১৫৯৬.৩০ ৬১৩২.৮০ 

 

 

�দেশ িচিনর চািহদা ও উৎপাদন �মতা: 

(ক) িচিনর বাৎসিরক চািহদা (আ�মািনক)                  :     ১৪.০০ ল� �ম.টন 
(খ) িচিনকলস�েহর বািষ�ক িচিন উৎপাদন �মতা           :          ২ ল� ১০ হাজার ৪৪০ �ম.টন 
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২০১৪-১৫ মাড়াই �মৗ�েম ই� চাষ, আখ মাড়াই ও িচিন উৎপাদন পিরি�িত এবং ২০১৫-১৬ �মৗ�েমর কম ��িচ: 
িববরণ ২০১৪-২০১৫ �মৗ�ম ২০১৫-২০১৬ �মৗ�ম 

 
ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন 

ই� আবাদ (একর) ২০০০০০ ১২৯৪৭৩ ২০০০০০  
আখ মাড়াই (�ম.টন) ১৬৯০০০০ ১২১৪৭৮৮ ১৬০০০০০  
িচিন উৎপাদন (�ম.টন) ১২৭০৫৫ ৭৭৪৫০.০৫ ১২১২৬০  
িরকভারী%  ৭.৫২ ৬.৩৭ ৭.৫৮  
�মালােসস (�ম.টন) ৬৩৯৮৪ ৪৫৭৪১ ৬০৬৪৮  
ি�িরট ও এলেকাহল উৎপাদন (�ফ িলটার) ৫০.০০ ৪৭.১৮ ৫৬.০০  
ফেরন িলকার উৎপাদন (�ফ িলটার) ৯.৪৫ ৮.৯৭ ১০.১৩  

 

�ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড এর উৎপািদত িডি�লারী প� 

উৎপািদত প� ২০১৪-২০১৫  �মৗ�েমর উৎপাদন 
ল��মা�া (ল� �ফ িলটার) 

২০১৪-২০১৫  �মৗ�েমর উৎপাদন 
(ল� �ফ িলটার) 

ক) ১। �দশী মদ ৩৬.৫০ ৩৩.১৮ 
 ২। �রক�ফাইড ি�িরট ৯.০০ ৯.০৯ 
 ৩। িডেনচাড� ি�িরট ৩.৭৫ ৪.৩৫ 
 ৪। ই.এন.এ ০.৭৫ ০.৫৬ 

�মাট=  ৫০.০০ ৪৭.১৮ 
 

উৎপািদত ফেরন িলকার 
�ধান ক�চামাল   :   িডি�লারীেত উৎপািদত �রক�ফাইড ি�িরট ও ই.এন.এ 
উৎপাদন �মতা  :   ১০.১৩ ল� �ফ িলটার 
�া� এর নাম : 

১। িজআরিজন 
২। মলেটড �ইি� 
৩। ফাইন �াি� 
৪। ইমেপিরয়াল �ইি� 
 

৫। জিরনা ভদকা 
৬। �রাজা রাম 
৭। ও� রাম 
৮। �চরী �াি� 
৯। অের� �াকাও 

 

জনবল  
িবএসএফআইিস সদর দ�র ও তার অধীন� �িত�ানস�েহর জনবেলর িববরণ: 

��িণ অ�েমািদত পদ কম �রত জনবল ��পদ 
�থম ৮২৬ ৬০৯ ২১৭ 
ি�তীয় ২১০ ১৮২ ২৮ 
�তীয় ৫৯৭৬ ৫৪০২ ৫৭৪ 

চ�থ� (�িমকসহ) ১০২৫১ ৯৫২২ ৭২৯ 
�মাট ১৭,২৬৩ ১৫ ৭১৫ ১,৫৪৮ 

 

আিথ�ক �ব�াপনা (লাভ ও �লাকসান -�িভশনাল)  

 ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের করেপােরশেনর আওতাধীন �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড এবং 

�রনউইক,যে��র অ�া� �কাং(িবিড) িলঃ যথা�েম ৪ �কা� ৯৩ ল� ও ১ �কা� ৩ ল� টাকা (�িভশনাল) �নাফা অজ�ন 

কেরেছ। উ� �িত�ান �� ঐ সমেয় যথা�েম ৫৮ �কা� ১২ ল� টাকা ও ৩১ ল� টাকা রাজ� �দান কেরেছ। 

িবএসএফআইিস'র ১৫� িচিনকেল িচিন উৎপাদন �য় অেপ�া িচিনর িব�য় �� কম  থাকায় ২০১৪-২০১৫ মাড়াই �মৗ�েম 

লাভ করা স�ব হয়িন। িবেবচ� সমেয় বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন ৬৭ �কা� ২৬ ল� টাকা �� ও কর বাবদ 

সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ। 
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আখচাষ, িমেল আখ সরবরাহ ও িচিন উৎপাদেনর বত�মান পিরি�িত   

 �দেশ সরকাির খােত ১৫� িচিনকেল িচিন উৎপাদন �মতা �ায় ২.১০ ল� �ম.টন। িচিনকল�েলার �ণ� �মতায় 

মাড়াই কায��ম পিরচালনার জ� �িত �মৗ�েম �ায় ২৬.০০ ল� �ম.টন আেখর �েয়াজন। এ পিরমাণ আখ �াি�র জ� �িত 

বছর ��তম ২.২০ ল� একর জিমেত আখচাষ হওয়া �েয়াজন। িক� বত�মােন চাষ হয় গেড় ১.৫০-১.৭০ ল� একর জিমেত। 

আখচাষীেদর অসহেযািগতার কারেন উৎপািদত আেখর ৪০% এর অিধক আখ িমেল সরবরাহ না করায় �ড় �তিরেত �ব�ত 

হে�। 

�দেশর আথ�-সামািজক উ�য়েন িচিনিশে�র ��� ও অবদান  

 িচিনিশ� �দেশর িচিনর চািহদা �রেণ সহায়ক �িমকা পালন কের। 

 �ামীন অথ�নীিতেত অেথ�র �যাগানসহ দাির�� িবেমাচেন সহায়তা কের। 

 ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের (�ম,২০১৫ পয ��) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন �দেশর রা�ীয় �কাষাগাের কর ও 
��, লভ�াংশ, আয়কর ইত�ািদ বাবদ ৬৩.৫৬ �কা� টাকা জমা �দান কেরেছ। 

 ৫ লাখ ই�চাষী ও ১৫ হাজােরর উপর কম�রত জনবল এবং তােদর আেয়র উপর িনভ�রশীল ৩০ ল� �লাক �ত�� এবং 
িচিনিশে�র সােথ জিড়ত িডি�লাির ইউিনট, পিরবহন �বসা, ই� �রাপণ ও কত�ন কােজ িনেয়ািজত �িমকসহ আেরা ২০ 
ল� �লাক পেরা�ভােব অথ�াৎ �মাট ৫০ ল� �লাক িচিনিশে�র উপর িনভ�রশীল। 

 িচিনকলস�েহ ��িনং কমে�ে� ই�চাষীগণেক আ�িনক ��ি� স�েক� �িশ�ণদানসহ তােদরেক তদারিক ঋেণর 
আওতায় সার, উ�ত জােতর ই�বীজ, কীটনাশক ও নগদ অথ� (�িষঋণ) এবং অ�া� �েয়াজনীয় �সবা �দান করা হয়। 

 �দেশর উ�র ও দি�ণ -পি�মা�েলর �হ�র িদনাজ�র, রং�র, ব�ড়া, পাবনা, রাজশাহী, �ি�য়া, ফিরদ�র ও যেশার 
�জলার �� জিমেত ই�ই �ধান অথ�করী ও লাভজনক ফসল। এ সব এলাকায় ভারী ও �মঘন �িষিভি�ক িশ� িহেসেব 
িচিনকল�েলা �ািপত হেয়েছ। 

 �িত বছর ই� �য় বাবদ ৪৫০ �কা� টাকা, �িষ ঋণ বাবদ �ায় ১২০-১৫০ �কা� টাকা, অি�ম শ�ঋণ বাবদ �ায় ২ 
�কা� টাকা ই�চাষীেদর মােঝ িবতরণ করা ছাড়াও সরকােরর ভ��িক কায��েমর আওতায় আখচােষ খােত �ায় ৫-৬ 
�কা� টাকা চাষীেদর ভ��িক �দান করা হয়। 

 এভােব িচিনকলস�হ আ�িলক উ�য়ন, দাির�� িবেমাচন এবং আমদািন িবক� িশ� িহেসেব �বেদিশক ��া সা�েয়র 
মা�েম জাতীয় অথ�নীিতেত ����ণ� অবদান �রেখ চেলেছ। 

           

 
িবএসএফআইিস’র �ােকটজাত িচিন বাজারজাতকরেণর উে�াধন অ��ােন মাননীয় ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ  

ও মাননীয় িশ� সিচব জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া, এনিডিস 
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বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ�ােরশন (িবএসইিস) 
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বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ�ােরশন (িবএসইিস) 

�িমকা t  

বাংলােদশ িশ� �িত�ান অ�ােদশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ ি�তীয় সংেশাধনী) �মাতােবক ১লা �লাই ১৯৭৬ তািরেখ বাংলােদশ 

�েকৗশল ও জাহাজ িনম�াণ করেপােরশন এবং বাংলােদশ �ীল িমলস করেপােরশন এক�ী�ত কের বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল করেপােরশন গ�ত হয়। িবিভ� সমেয় িব-রা�ীয়করণ, িব�� ও অ�া� করেপােরশেনর িনকট হ�া�েরর পর 

বত�মােন ৬৬�র পিরবেত� ১৩� �িত�ান িবএসইিস’র িনয়�ণাধীন আেছ। ত�ে� ৯ (নয়)� �িত�ান চা�  ও ৪� �িত�ান ব� 

আেছ। নয়� �িত�ােনর মে� ৩ (িতন)� �িত�ােনর ৪৯% �শয়ার জনসাধারণ এবং �িত�ােনর কম�কত �া, কম �চারী ও 

�িমকেদর িনকট ই�� করা হেয়েছ।  

২.০  কায�ব�ন t 

করেপােরশেনর সািব�ক �ব�াপনা ও পিরচালনা সরকার ক��ক িনেয়ািজত পিরচালক পষ�েদর উপর ��। �চয়ার�ান ও 

চারজন পিরচালক সম�েয় করেপােরশেনর পিরচালক পষ�দ গ�ত। পিরচালক পষ�েদর �চয়ার�ান করেপােরশেনর �� িনব�াহী 

এবং অ�া� সদ��� কা��করী পিরচালক িহেসেব িনজ িনজ অিধে�ে�র দািয়� পালন কেরন। অ�িদেক দ� ও 

কা��করভােব পিরচালনার উে�ে� িশ� �িত�ানস�হেক �েয়াজনীয়তা ও ক� �� �দান করা আেছ। সািব�ক �ব�াপনার জ� 

�িত� িশ� �িত�ােনর িনজ� পিরচালনা পষ�দ রেয়েছ। িবএসইিস এর �চয়ার�ান অথবা একজন পিরচালক  �িত�ান�েলার 

পষ�েদর �চয়ার�ান  িহেসেব দািয়� পালন করেছন। 

৩.০  জনবল 
�ধান কায�ালয়সহ ৯� �িত�ােন বত�মােন কম�রত জনবেলর সং�া িন��প:  
 

 Kg©KZ©v Kg©Pvix kªwgK ‰`wbK wfwËK ‡gvU 
cÖavb Kvh©vjq  58 Rb 93 Rb - 27 Rb   178 Rb 
wbqš¿Yvaxb 
cÖwZôvbmg~n 376Rb 548 Rb 1181 Rb 60 Rb  2272 Rb 

‡gvU 434 Rb 641 Rb 1181 Rb 87 Rb 2450 Rb 

 
৪.০ উৎপািদত প�স�হঃ বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশেনর িনয়�ণাধীন িশ� �িত�ানস�েহ �ধানতঃ 

�ব��িতক �কবলস, �া�ফরমার, কপার ওয়�ার, ��ােরােস� �উব লাইট, িসএফএল বা�, বাস, �াক, জীপ, �মাটর সাইেকল, 

িম�ক(ি�-চ�যান), িজআই/এমএস/এিপআই পাইপ, �সফ� �রজর ��ড ইত�ািদ প� উৎপািদত হে�। 

৫.০  ২০১৪-১৫ অথ�বছেরর কম�কা� (সামিয়ক িহসাব ): 
 উৎপাদন (�মা�সাের): 

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম উৎপাদন ল��মা�া ��ত উৎপাদন ল��মা�া অজ�েনর 
হার %  

১। ই�াণ� �কবলস িলঃ 
(ডেমি�ক ও পাওয়ার �কবলস) 

  
৩০০০ �মঃ টন 

  
৩০০৫.৭৯  �মঃ টন ১০০%  

২। ই�াণ� �উবস িলঃ 
(��ােরােস� �উব লাইট ও িসএফএল 
বা�) ৮.৫০ ল� িপস ৩.০৭ ল� িপস ৩৬%  

৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
   (�মাটরসাইেকল) 

 
১৫০০ � 

 
১১২৬ � 

 
৭৫%  



66 
 

৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ 
(এসইিস ওয়�ারস) 

  
৩৯০.০০ �মঃ টন 

  
৫০৩.৭২ �মঃ টন ১২৯%  

৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ 
(জাহাজ �মরামত ও ই�াত �স� 
িনম�াণ) 

  
৬৮০০.০০ ল� 

টাকা 
  

৬০৪৭.৩০ ল� টাকা  
  

৮৯%  
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং 

িলঃ 
(�া�ফরমার ও অ�া� �ব��িতক 
সর�াম) 

  
৬,৮০০.০০ ল� 

টাকা 
  

৬০৪৭.৩০ ল� টাকা ৮৯%  
৭। �াশনাল �উবস িলঃ 

(এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ) 
  

৬৫০০ �মঃ টন 
  

৪৮৮৭ �মঃ টন ৭৫%  
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ 

(জীপ, �াক, বাস, এ�া�ুেল� ইত�ািদ) 
  

৯০০ � 
  

৯২৮ � ১০৩%  
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ 

(�সফ� �রজর ��ড) 
  

৫৫০.০০ ল�িপস 
  

৩৮৩ .২০ ল� িপস ৭০%  

 
�মাট 

৮৪৫৩৩.৭৬ ল� 
টাকা 

৭৪২২৫.৬৬ ল� 
টাকা 

৯৩%  

 
৬.০ িব�য় (�মা�সাের): 
 

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম িব�য় ল��মা�া ��ত িব�য় (��াের 
রি�ত উৎপািদত প�সহ) 

ল��মা�া অজ�েনর 
হার %  

১। ই�াণ� �কবলস িলঃ 
(ডেমি�ক ও পাওয়ার �কবলস) 

  
৩০০০ �মঃ টন 

  
৩১৭২.৬৩ �মঃ টন ১০৬%  

২। ই�াণ� �উবস িলঃ 
(��ােরােস� �উব লাইট ও িসএফএল বা�) 

  
৮.৫০ ল� িপস 

  
৩.৯১ ল� িপস ৪৬%  

৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
   (�মাটরসাইেকল) 

 
১৫০০ � 

 
১২৪৮.০০ � 

 
৮৩%  

৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ 
(এসইিস ওয়�ারস) 

  
৪০০.০০ �মঃ টন 

  
৪২৭.৭৫ �মঃ টন ১২২%  

৫। 
িচটাগাং �াইডক িলঃ 
(জাহাজ �মরামত ও ই�াত �স� িনম�াণ) 

  
৩,৫০০.০০ ল� 

টাকা 
  

৩৪৪৮.৬০ ল� টাকা ৯৯%  
৬। 

�জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ 
(�া�ফরমার ও অ�া� �ব��িতক সর�াম) 

  
৭,৫৫০.০০ ল� 

টাকা 
  

৫৫৭১.৪৪ ল� টাকা ৭৪%  
৭। �াশনাল �উবস িলঃ 

(এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ) 
  
৬৫০০ �মঃ টন 

  
৫১৫৬ �মঃ টন ৭৯%  

৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ 
(জীপ, �াক, বাস, এ�া�ুেল� ইত�ািদ) 

  
৯০০ � 

  
৮৬৩ � ৯৬%  

৯। 
বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ 
(�সফ� �রজর ��ড) 

  
৬০০.০০ ল� 

িপস 
  

৩৮৬.৩০ ল� িপস 
  

৬৪%  
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৭.০   লাভ/(�লাকসান)  (বণ��মা�সাের):  
                                                                                               ল�   টাকায় 

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম ল��মা�া ��ত লাভ/(�লাকসান) 
(সামিয়ক) 

ল��মা�া অজ�েনর হার 
(%) 

১। ই�াণ� �কবলস িলঃ ১০১৮.৭৬ ৪৫১.৩৫ ৪৪%  
২। ই�াণ� �উবস িলঃ (৮৪.৯৬) (২৩৭.০৭) - 
৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ ২২৩.৯৭ ১২৬.৯৩ ৫৭%  
৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ ৭৯১.৯৯ ১০৫৯.০২ ১৩৪%  
৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ ২৬০.৯৬ ৬০.১৫ ২৩%  
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ (১৭৯.৫২) (৯৭১.৭৮) - 
৭। �াশনাল �উবস িলঃ ৮৯১.৪২ ৪১৯.৪৩ ৪৭%  
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ ৬০০৬.১৩ ৬৩৯১.০০ ১০৬%  
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ (২৬.৮০) (৬৬.৫০) - 

 �মাট ৮৯০১.৯৫ ৭২৩২.৫৩ ৮১%  
 

৮.০ রা�ীয় �কাষাগাের জমা (বণ��মা�সাের ): 

                                                                                                        ল� টাকায় 
�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম ল��মা�া ��ত 

(সামিয়ক) 
ল��মা�া অজ�েনর 

হার %  
১। ই�াণ� �কবলস িলঃ ২১৮২.৮০ ৩০৩১.৫৩ ১৩৯%  
২। ই�াণ� �উবস িলঃ ১০০.৩৬  ৭৯.২১ ৭৯%  
৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ ১১৭০২.৫৯ ৭৬৪.৬৪ ৭%  
৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ ১৬১৫.৪৯ ১৭৪৭.৭৪ ১০৮%  
৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ ৪৪৪.৬৮  ৫১৮.৬৩  ১১৭%  
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ ৩২০.০০ ৮০৬. ০২ ২৫২%  
৭। �াশনাল �উবস িলঃ ১৫৫৭.৩৬  ১০৩৮.৮৩  ৬৭%  
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ ২২৬০৪.৮৭ ১৬৫১৫.৩০ ৭৩%  
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ ১০৫.৮০ ৬৩.৮৪ ৬০%  

 �মাট ৪০৬৩৩.৯৫ ২৪৫৬৫.৭৪ ৬০%  
 

৯.০  উ�য়ন�লক কায��মঃ 

০১। �গিত ই�াি�জ িলঃ-এ প� ব��খীকরেণর আওতায় জাপানী িমৎ�িবিশ, চায়না �ফােড ও ভারেতর মািহে�র জীপ ও 

িপকআপ এবং ভারেতর টাটা �মাটরস-এর বাস, �াক, এ�া�ুেল�, ইত�ািদ সংেযাজন�ব�ক বাজারজাত করার পিরক�না �হণ 

করা হেয়েছ।  

০২। �গিত ই�াি�জ িলঃ-এর জ� �তজগ�ও-এ সািভ�স �স�ার ও �শা�মসহ �চৗ�তলািবিশ� বািণিজ�ক ভবন, চ��ােমর 

আ�াবােদ ব�তলিবিশ� �কা�ানী �হডেকায়াট�ার এবং �ষালশহের ক�ান ফ�া�রীর জিমেত সািভ�স �স�ার ও �শা�মসহ 

ব�তলািবিশ� বািণিজ�ক ভবন িনম�ােণর পিরক�না রেয়েছ । 

০৩। ই��ান �উব� িলঃ(ই�এল) এ ��ােরে� �উব লাইট উৎপাদেনর পাশাপািশ এলইিড বা� উৎপাদেনর কায ��ম �হণ। 

�ক�� ইেতামে� পিরক�না কিমশন ক� �ক একেনেক উপ�াপেনর নীিতগত িস�া� �হণ করা হেয়েছ। 

০৪। �াশনাল �উবস িলঃ- এ জাপােনর Kunimoto Industry Co. Ltd .-এর সােথ পাইপ কাি�ং, ডািয়ং, 

��াি�ং, ইত�ািদ ��ত তথা আ�জ�ািতক বাজাের র�ানীর পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। 
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০৫। বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ লাভজনকভােব পিরচালনার জ� ��েডর পাশাপািশ প� ব��খীকরেণর আওতায় 

এক/�ই/িতন ��েডর �রজার, �সিভং �ীম, �জল ও �লাশন, ইত�ািদ উৎপাদেনর �ক� �হণ করা হেয়েছ ।  

১০।  �িশ�ণ�লক কায��ম (ল��মা�া ও অজ�ন): িবএসইিস ও অধীন� িশ� �িত�ানস�েহ কম�রত কম �কত �া, কম �চারী ও 

�িমকগণেক িবিভ� সরকাির/�বসরকাির �িত�ান ক��ক অ�ি�ত �িশ�েণ িবিভ� �কােস� �িশ�ত করা হে�। ২০১৪-২০১৫ 

অথ�বছের �ানীয় ও �বেদিশক �িশ�ণ কায��েম অংশ�হণকারীর সং�া যথা�েম ২২৮ জন ও ০৬ জন। 

    এছাড়াও ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের �দেশর িবিভ� িশ�া �িত�ােনর �মাট ৬৫ জন ছা�-ছা�ীেদর ই�াি�য়াল এটাচেম�/বা�ব 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

১১। আিথ�ক �ব�াপনা  (লাভ/�লাকসান) সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী :   

িবএসইিস’র িনয়�ণাধীন চা� নয়�র  মে� ৬(ছয়)� লাভজনক ও ৩(িতন)� �লাকসানী �িত�ান। ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের 

লাভজনক ৬(ছয়)� �িত�ােনর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট �নাফার পিরমাণ ৮৫.০৭ �কা� টাকা এবং ৩(িতন)� 

�লাকসানী �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর পিরমাণ ১২.৭৫ �কা� টাকা। সািব�কভােব নীট �নাফার পিরমাণ ৭২.৩২ �কা� টাকা। 

১২। ই�াত ও �েকৗশল প� উৎপাদন ও �ব�াপনার সংি��সারঃ 

�: 
নং 

�িত�ােনর নাম ও �কানা উৎপািদত প� ও �ব�াপনা বাৎসিরক উৎপাদন 
�মতা 

১) ই�ান� �কবলস িলঃ 
পেত�া, চ��াম। 

(ক) ইেলকি�ক �কবল�    All Aluminum conductors 
                                       All Aluminum   
                                       conductors (Insulated) 
                                All Aluminum conductors 
                                        Steel Reinforced.  
 
(খ) উৎপািদত প�স�হ ি��শ �াি�ক ��া�াড�, িবএস-৬০০৪, 
১৯৭৫ এবং িবিডএস-৯০০:১৯৭৯, িবিডএস-১০৩৬ এবং 
১০৩৭:১৯৮৩ এবং এ.এস.�.এম-িব-২৩২-৭৪ অ�সাের �ণগত 
মান িনি�ত করা হয়। উৎপািদত প�স�হ সরকাির �িত�ােন 
এবং তািলকা�� িডলােরর মা�েম �দেশর অভ��ের িবপণন করা 
হয়। এছাড়া র�ািনও করা হয়। 

৩০০০-৩৫০০ 
�মি�ক টন 

২) ই�ান� �উবস িলঃ 
৩৭৪, �তজগ�ও িশ� এলাকা, 
ঢাকা-১২১৫। 

(ক) ৪'-৪০ ওয়াট ��ােরেস� �উব লাইট 
(খ) ২'-২০ ওয়াট ��ােরেস� �উব লাইট 
(গ) িসএফএল বা� 

(ঘ) উৎপািদত প�স�হ িবিডএস-IEC 60,081:2006 ��া�াড� 

অ�সাের ���ত করা হয় এবং ISO 9001:2000 অ�সাের 
িবিভ� পয�ােয় কেঠারভােব মান িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত 
প�স�হ িবিভ� সরকাির �িত�ান এবং তািলকা�� িডলােরর 
মা�েম �ানীয় বাজাের িবপণন করা হয়। 

৫০০০০০-৭০০০০০ 
িপচ 

 

৩) এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
২৬৫-৬৭, টংগী িশ� 
এলাকা, গাজী�র। 

(ক)   িবিভ�মতা স�� �হা�া মটর সাইেকল 
(খ)   িম�ক �াে�র ি� �ইলার 
(গ)  �হা�া মটর �কা�ানী জাপান এর কািরগরী সহায়তায় 
আ�জ�ািতক �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়। 

৪০০০০- 
৪৫০০০ � 
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৪) গাজী ওয়�ারস িলঃ 
২৮, এফআইিডিস �রাড, 
কা�রঘাট, চ��াম। 

(ক) �পার এনােমল কপার ওয়�ার (SWG-11 �থেক 46 সাইজ)।  
(খ) উৎপািদত প�স�হ িবএসএস-৪৫১৬, ��া�াড� অ�সাের 
িবিভ� সাইেজর �পার এনােমল কপার ওয়�ার এবং হা��ন �বয়ার 
কপার ওয়�ার ও অ�ািন� কপার ওয়�ার সকল পয�ােয় আইএসও 
৯০০১:২০০০ অ�সাের �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত 
প�স�হ সরকাির �িত�ােন এবং তািলকা�� িডলােরর মা�েম 
িবপণন করা হয়। 

৩৫০-৪৫০  
�মি�ক টন 

৫) িচটাগাং �াইডক িলঃ 
�পা� ব� -  
ব�র নং-২০০৭ 
�ব� পেত�া, চ��াম। 

 অভ��রীন ও �বেদিশক িবিভ� ধরেণর জাহাজ �মরামত।        
আইএসও- এর �ণগত মােনর �সবা �দান করা হয়। আ�জ�ািতক 
জাহাজ �মরামত কােজর লেয়�স অফ িসিপং এর মান অ�যায়ী 
�সবা �দান করা হয়। 

২৫০০-৩০০০  
ল� টাকা 

৬ �জনােরল ইেলকি�ক 
�া�ফ�াকচািরং �কা�ানী 
িলঃ 
পেত�া, চ��াম। 

(ক) �া�ফরমার ও �ব��িতক সর�ামািদ ���তকরণ। আইএসও 
৯০০১:২০০০ অ�সাের �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়। 
(খ) উৎপািদত প�স�হ সরকাির �িত�ান এবং িবিভ� িডলােরর 
মা�েম বাজাের িবপণন করা হয়। 

৪০০০.০০-৪৫০০.০০ 
 ল� টাকার 

�া�ফরমার ও 
�ব��িতক 

সর�ামািদ। 
৭) �াশনাল �উবস িলঃ 

১৩১-১৪২, টংগী িশ� 
এলাকা, গাজী�র। 

(ক) এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ 

(খ) উৎপািদত প� িবএস-১৩৮৭, িবিডএস-১০৩১ ও এিপআই 5L-

Grade B, ��া�াড� অ�যায়ী আ�জ�ািতক মান স�� পাইপ 
উৎপাদন করা হয় এবং সকল পয�ােয় আইএসও ৯০০২:২০০০ 
অ�সাের �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়।      সরকাির �িত�ানস�হ 
সরাসির এবং তািলকা�� িডলােরর মা�েম উৎপািদত প� 
িবপণন করা হয়। 

১০০০০-১২০০০ 
�মি�ক টন 

৮) �গিত ই�াি�জ িলঃ 
িফনেল হাউজ (২য় তলা) 
১১, আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম। 

(ক) িবিভ� ধরেণর মটরযান (�াক, িমিনবাস, কার, জীপ, 
িমৎ�িবিস পােজেরা ইত�ািদ) 
(খ) উৎপািদত প�স�হ জাপােনর কািরগরী সহায়তায় এবং 
আইএসও অ�সাের পে�র �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়।       
উৎপািদত প�স�হ সরকাির �িত�ান এবং িবিভ� িডলােরর 
মা�েম �দেশর অভ��ের িবপণন করা হয়।  

৮০০-১০০০ ইউিনট 

৯) বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িলঃ 
২৬৫, টংগী িশ� এলাকা, 
গাজী�র। 

(ক) ��ইনেলস �ীল �রজর ��ড (�সাড� �া�) 
(খ) ��শ কািরগরী সহায়তায় িনিম�ত এই কারাখানায় আ�জ�ািতক 
�ািত স�� উইলিক� �সাড� ��ড এর অ��প মান স�� 
��ইনেলস �রজর ��ড উৎপাদন করা হয়। িবিডএস-২১৯ ��া�াড� 
অ�সাের কেঠারভােব মান িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত প�স�হ 
তািলকা�� িডলােরর মা�েম �ানীয় বাজারসহ �ত�� �ামা�েল 
িবপণন করা হয়। 

 

৫০০ ল�-৬০০ ল� 
িপচ 
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�জনােরল ইেলকি�ক �া�ফ�াকচািরং �কা: িল: ও ই�াণ� িরফাইনারী িল: ক� �ক লীজ �ি� �া�র অ��ান 
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বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) 
 

�িমকা 
 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) �দশ�াপী �বসরকাির খােত �� ও ��র িশে�র িবকাশ ও 

উ�য়েন সরকাির �� �িত�ান িহেসেব সংি�� উে�া�ােদর িবিভ� �কার �সবা-সহায়তা �দােন দীঘ�িদন যাবৎ দািয়� পালন 

কের আসেছ। �ায়ী �িত�ািনক কাঠােমার আওতায় এবং উ�য়ন�লক �ক� বা�বায়েনর মা�েম িবিসক �দেশর িশ�ায়েনর 

��ে� ����ণ � �িমকা রাখেছ। সরকােরর িবিনেয়াগবা�ব নীিতমালায় �বসরকাির উে�ােগ িশ� �িত�া এবং িশ�-কারখানােক 

লাভজনকভােব পিরচালনােকই অথ�ৈনিতক ��ি� অজ�েনর অ�তম �ধান চািলকাশি� িহেসেব �হণ করা হেয়েছ। উৎপাদনশীল 

কম �সং�ান �ি�, নারীেক িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় িনেয় আসা এবং দাির�� �রীকরণ এ নীিতর অ�িন �িহত �ল উে��। এর 

ফেল �দেশর অথ�নীিতেত এ খােতর অবদান �ি� পাে�। গত ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের �মাট অভ��রীণ উৎপাদেন (িজিডিপ) ��  

ও ��র িশ�খােত অবদােনর হার িছল ১০.৭০ শতাংশ, যা �ব�বত� ২০১৩-১৪ অথ�বছেরর �লনায় ৪.৩৭ শতাংশ �বিশ (২০০৫-

০৬ �ক িভি� বছর ধের �� সম�েয়র পর)। িশ�ায়েনর ��ে� �� , ��র ও মাঝাির িশ� �� সংেযাজন ও কম�সং�ান �ি�র 

��ে� এক� স�বনাময় খাত। এ খাত অভ��রীণ চািহদা �রেণ �িমকা পালনসহ রফতািনেযা� উ�ৃ� প� �তিরর মা�েম 

�দেশর অথ�নীিতেত ����ণ � অবদান �রেখ চলেছ। এর ��ি�েত �দশ�াপী �� ও ��র িশে�র িবকােশর �েয়াজনীয়তা �ি� 

পাে�।  
 

 

পট�িম 
 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) �দশ�াপী �বসরকাির খােত �� ও ��র িশ� খােতর উ�য়ন ও 

স�সারেণ িনেয়ািজত সরকাির খােতর �� �িত�ান। বত�মােন িবিসক তৎকালীন ইপিসক এর উ�র�রী ; যা ১৯৫৭ সােল এক 

সংসদীয় আইেনর মা�েম �িতি�ত হয়। িবিসক �দেশর  �বসরকাির পয�ােয় �� ও ��র িশ� খােতর উ�য়েন উে�া�ােদর 

�সবা-সহায়তা �দান কের থােক।  

�ল উে�� 

� িশে�াৎপাদন �ি� ও �দেশর িশ�ায়েনর অবদান রাখা; 

� কম �সং�ান �ি� ;  

� দাির�� �রীকরণ; 

� িশ�ায়েনর মা�েম ভারসা��ণ� আ�িলক উ�য়ন; 

� �দেশর আথ�-সামািজক উ�য়ন। 
 

কায�ব�ন 

িবিসক �দশ�াপী �� ও ��র িশ� উে�া�ােদরেক িশ�ায়েনর ��ে� �সবা-সহায়তা �দােন িবিভ� কায��ম বা�বায়ন কের 

আসেছ। এসব কায��ম িবিসেকর ১) উ�য়ন ও স�সারণ ২) �ক� ৩) িবপণন ৪) ��ি� ৫) অথ� ৬) �রেকৗশল ৭) �শাসন 

এবং ৮) এমআইএস িবভােগর মা�েম পিরচািলত হে�। তাছাড়া ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী ও �লনায় অবি�ত ৪� আ�িলক 

কায�ালয় এবং �িত� �জলায় �ািপত ৬৪� িশ� সহায়ক �কে�র মা�েম িবিসেকর �ল কায��ম পিরচািলত হেয় আসেছ। 

িবিসক �ধান কায�ালেয় অবি�ত নকশা �ক�, �দেশর িবিভ� �ােন �ািপত ১৫� �ন�� িবকাশ �ক� এবং �� ও ��র িশ� 

�িশ�ণ ইনি��উেটর মা�েম দ� মানবস�দ উ�য়েনও িবিসক কাজ করেছ। এর বাইের �দশ�াপী িবিসেকর বা�বািয়ত 

৭৪� িশ� নগরী হেয়েছ। িবিসক �বসরকাির খােত �� ও ��র িশে�র উ�য়ন �সােরর লে�� বত�মােন �লতঃ �’ধরেনর 

কায��ম পিরচালনা করেছ। তা হেলা: 
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ক) রাজ� বােজেটর আওতায় উ�য়ন ও স�সারণ�লক এবং িনয়�ণ�লক কায��ম; এবং  
খ) বািষ�ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় উ�য়ন �ক� বা�বায়ন। 
গ) উ�য়ন ও স�সারণ�লক কায��ম  
 

� িশে�াে�া�া উ�য়ন ; 

� উ�ত রা�াঘাট, পািন,  িব��ৎ, �াস ইত�ািদ �িবধা স�িলত িশ� নগরী �াপেনর মা�েম উ�ত �ট 
বরা�দান ; 

� িনজ� কম��িচর মা�েম ও আিথ�ক �িত�ােনর সহেযািগতায় উে�া�ােদরেক ঋণ সহায়তা �দান ; 

� �ক� ��াফাইল �ণয়ন ও �ক� ��ায়ন ; 

� িশ� ইউিনট �াপন, পে�র উৎপাদন, মােনা�য়ন ইত�ািদ িবষেয় কািরগির ও অ�া� সহায়তা �দান; 

� লাগসই ��ি� আহরণ ও �ানা�রকরণ ; 

� পে�র নকশা-ন�না উ�াবন, উ�য়ন ও িবতরণ; 

� িশ� স�সারণ সং�া� �েয়াজনীয় সমী�া, জিরপ ইত�ািদ পিরচালনা ; এবং 

� িশ� �াপেন �েয়াজনীয় িবিনেয়াগ�ব� ও িবিনেয়ােগা�র পরামশ� �দান। 
 

িনয়�ণ�লক কায��ম 
� ��ও ��র িশ� �িত�ােনর �রিজে�শন �দান ; 

� কর , �� ইত�ািদ �িবধার িবষেয় �পািরশ �দান ; 

� িশে�র ক�চামাল ও �মাড়ক সাম�ী আমদািনর ��ে� �ািধকার িনধ�ারেণ �পািরশ  �দান ।  
 
 

িস�েজন চাট�ার  
িবিসক ক��ক �দ� িবিভ� �সবা-সহায়তা, �সবা পাওয়ার সময়সীমা এবং �িতকার প�িত স�েক� িস�েজন চাট�াের 

উে�খ করা হেয়েছ। এর ফেল �� ও ��র িশ� খােত উে�া�াগণ িবিসক �থেক আরও �ত �সবা-সহায়তা পাে�ন। 

ম�ণালেয়র িনেদ�শ �মাতােবক ন�ন িস�েজন চাট�ার �ণয়েনর কাজ চলেছ। 

২০১৪-২০১৫ অথ�বছের স�ািদত উ�য়ন ও স�সারণ�লক উে�খেযা� কম �কা� ও সাফে�র িববরণ  

িশে�াে�া�া িচি�তকরণ 

�বসরকাির খােত ��ও ��র িশ� �াপেন আ�হী স�াবনাময় উে�া�ােদর �েঁজ �বর করা বা উে�া�া িচি�ত করা 

িবিসেকর এক� অ�তম কাজ। ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের িবিসক �দশ�াপী ��িশে� ৩৮৯০ ও ��র িশ� খােত ৮৯৩৪ জন 

স�াবনাময় িশে�াে�া�া িচি�ত করেত সমথ�  হেয়েছ। িবিসক উ� খােত উে�া�া িচি�ত কের  তােদরেক িশ�  �াপেনর 

��ে� িবিভ� �কার পরামশ� �সবা সহায়তা �দান কের আসেছ। 

উে�া�া উ�য়ন �িশ�ণ ও মানবস�দ উ�য়ন  

িবিসেকর উ�য়ন ও স�সারণ�লক কােজর মে� এক� অ�তম কাজ হে� স�াবনাময় �ি�েদরেক �িশ�েণর মা�েম 

উে�া�া িহেসেব গেড় �তালা এবং উে�া�া ও তােদর উে�ােগর সােথ সংি�� �ি�েদর দ�তার মােনা�য়ন। �দশ�াপী 

িবিভ� �জলায় �ািপত িবিসেকর ১৫� �ন�� িবকাশ �ক�, �জলা পয�ােয় িশ� সহায়ক �ক�, ঢাকায় অবি�ত �� ও ��র 

িশ� �িশ�ণ ইনি��উট এবং নকশা �কে�র মা�েম ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ৯৭৮৮ জন উে�া�ােক �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। তাছাড়া িবিসেকর আইিস� �ােব ১০০ জন কম�কত �া-কম �চািরেক আইিস� িবষেয় �িশ�ণ �দয়া হয়। এসব �িশ�ণ 

�দেশর িশ� খােতর মানবস�দ উ�য়েন উে�খেযা� অবদান রাখেছ।  

�েজ� ��াফাইল �ণয়ন 

�েজ� ��াফাইল �ণয়েনর মা�েম উে�া�ােক ত�র ��ািবত �কে�র স�া� িবিনেয়াগ �য়, উৎপাদন �মতা, কািরগির, 

আিথ�ক ও িবপণন িদক িবে�ষণ, �েয়াজনীয় �লাকবল এবং �নাফা ইত�ািদ স�িক�ত �াথিমক ধারণা �দয়া হেয় থােক। িবিসক 

২০১৪-২০১৫ অথ� বছের ৪২২� ��াফাইল �ণয়ন করেছ। আ�হী উে�া�গণ িবিসেকর িবভাগীয় পয�ােয়র আ�িলক কায�ালয়, 
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�জলা পয�ােয়র িশ� সহায়ক �ক�স�েহ এবং িবিসক �ধান কায�ালেয়র উ�য়ন ও স�সারণ িবভােগর পরামশ� �কে� 

�যাগােযাগ কের এ িবষেয় স�া� সহেযািগতা �পেয় থােকন।  

�ক� ��াব �ণয়ন ও ��ায়ন  

িবিভ� অথ� লি�কারী �িত�ান এবং �াংেকর িনকট হেত িবিনেয়াগ �লধেনর ��ে� ঋণ �াি�র িনিমে� অথবা উে�া�ােদর 

িনজ� অথ�ায়েন িশ� �াপেনর লে�� �িনিদ� �ক� ��াব �ণয়ন কের িবিসক উে�া�ােদর সহায়তা �দান কের যাে�। গত 

২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ��ও ��র িশ�খােত যথা�েম ২০৭৩ ও ৫৫২৬� �ক� ��াব �ণয়ন ও ��ায়ন করা হেয়েছ।  

িশ� ইউিনট/�ক� িনবি�করণ 

িশ� �িত�ােনর জ� িনব�ন বা�তা�লক নয়। তেব িবিসেকর মা�েম সরকার ক��ক �ঘািষত ��ও ��র িশ� খােতর জ� 

�েযাজ� িবেশষ �িবধা/আিথ�ক �রয়াত �পেত হেল সংিশ�� �িত�ানেক িবিসেকর িনকট িনধ�ািরত িফ’র িবিনমেয় িনবি�ত 

হেত হয়। িবিসক ক��ক ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ৬০৪�  ��এবং ১৩৬৩� ��র িশ� ইউিনট িনব�ন করা হেয়েছ। 

ঋণ �ব�াকরণ 

িবিসেকর িনজ� ঋণ কম��িচ এবং িবিভ� �াংক ও আিথ�ক �িত�ােনর সহায়তায় গত ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ন�ন ও 

িব�মান ১৯৮৩� ��িশ� এবং ৫১৪০� ��র িশ� ইউিনেট দীঘ� ও ��েময়াদী ঋণ �ব�াকরেণ �ত�� এবং পেরা�ভােব 

সহায়তা �দান করা হেয়েছ। এছাড়া উ� সমেয় িবিসেকর পরামশ� ও সহায়তায় উে�া�াগণ ১০৩০� ��এবং ১৭৫৩� ��র 

িশে� িনজ� তহিবল হেত িবিনেয়াগ কেরেছন।   

কািরগির ত� সং�হ ও িবতরণ 

 গত ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের িবিসক ৬০� কািরগরী ত� সং�হ এবং ৯৮৩�  িবতরেণর মা�েম ��ও ��র িশ� 

খােতর  উে�া�ােদর সহায়তা �দান করা হেয়েছ।  

নকশা ন�না উ�য়ন ও িবতরণ 

 িবিসক নকশা �কে�র মা�েম �িতবছর িনধ�ািরত ল��মা�ার িবপরীেত উে�া�ােদর চািহদার আেলােক ন�ন ন�ন 

নকশা উ�াবন ও সং�হ কের তা উে�া�াগেণর মােঝ িবতরণ করা হেয় থােক। এে�ে� ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ৫০৮�  নকশা  

উ�াবন ও উ�য়ন করা হেয়েছ এবং ২৪০৯� নকশা ও ন�না উে�া�ােদর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ।  

িবপণন সমী�া �ণয়ন 

িশে�াে�া�াগণেক িশ� �াপেন সহায়তা �দােনর লে�� �কান প� বা প�স�েহর িবপণন সং�া� ত� স�িলত িবপণন 

সমী�া �িতেবদন �তরী করা হেয় থােক। িবপণন সমী�ার আওতায় প�স�েহর িবপণন সং�া� ত�, পে�র ��, চািহদা ও 

বাজারজাতকরেণর �ব�াস�েহর ত� ইত�ািদ অ�� �� করা হয়। সমী�ার মা�েম পে�র বত �মান ও ভিব�ৎ চািহদা  িন�পন 

করা স�ব হেয় থােক।  ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের িবিসক ক��ক ৪১১ � িবপণন সমী�া �ণয়ন করা হেয়েছ।  

��তা-িবে�তা সে�লন, �মলার আেয়াজন ও অংশ�হণ  

��ও ��র িশ� খােতর উৎপাদকেদর উৎপািদত প� সাম�ীর পিরিচিত এবং বাজার �ি�র লে�� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের 

�দেশর িবিভ� অ�েল ৪� ��তা-িবে�তা সে�লন ও প� �দশ�নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। একই সমেয় িবিসক ঢাকায় 

ঐিতহ�বাহী �বশাখী �মলাসহ �দেশর িবিভ� �ােন ১১� �মলার আেয়াজন ও ০৯� �মলায় অংশ�হণ কেরেছ।  
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��  ও ��র িশ� খােত িবিনেয়াগ ও কম�সং�ান 

িবিসক িবিভ� �াংক ও আিথ�ক �িত�ানস�েহর মা�েম ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের ��ও ��র িশ�খােত �ায়  ৮০৪ �কা� 

টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ। উি�িখত িবিনেয়ােগর মা�েম এ সমেয় ৪৮২২৩ জন �লােকর কম�সং�ান �ি� স�ব হেয়েছ।  

িবিসক িশ� নগরীস�েহ ৪৩ হাজার ৮৫৮ �কা� টাকার প� উৎপাদন 

বাংলােদশ ��ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) �� , ��র ও মাঝাির িশ� খােতর উ�য়েন �বসরকাির 

উে�া�ােদর িশ�-কারখানা �াপেন অবকাঠােমাগত সহায়তা �দােনর লে�� িবিসক িবগত ষােটর দশক �থেক �দশ�াপী িশ� 

নগরী �াপন কম��িচ বা�বায়ন কের আসেছ। এর ফেল উে�া�াগণ উ�ত অবকাঠােমাগত �িবধািদ �াি�র মা�েম িশ�-

কারখানা �াপেনর �েযাগ পাে�ন। এেত কের উ� খােতর িবিনেয়াগ ও উৎপাদন �ি� এবং ন�ন কম�সং�ান �ি� হে�। 

িবিসক �দশ�াপী এ পয �� �মাট ৭৪ � িশ�নগরী বা�বায়ন কেরেছ। এসব িশ�নগরীেত �মাট ১০৩৩৫ � িশ� �ট রেয়েছ। 

ত�ে� �ন ২০১৫ পয �� ৫৭৬৭ � িশ� ইউিনেটর অ��েল ৯৮৯৭ � �ট িশ�-কারখানা �াপেনর জ� উে�া�ােদর মােঝ 

বরা� �দয়া হেয়েছ। এ সব িশ� �েট ইেতামে� ৪২৫৯� িশ�কারখানা �ািপত হেয়েছ। িশ�নগরী�েলােত �ন ২০১৫ পয �� ১৯ 

হাজার ৩৮০ �কা� টাকা িবিনেয়াগ এবং ৫ ল�৪৮ হাজার �লােকর কম�সং�ান হেয়েছ। তাছাড়া ২০১৪-১৫ অথ�বছের এসব িশ� 

নগরীর িশ�-কারখানায় �মাট ৪৩ হাজার ৮৫৭ �কা� টাকার িবিভ� ধরেণর প� সাম�ী উৎপািদত হেয়েছ। এর মােঝ ২৪ 

হাজার ৫৯০ �কা� টাকার প� িছল রফতািনেযা�। একই সমেয় িশ� নগরী িশ� ইউিনট�েলা হেত আয়কর, ভ�াট ও �� 

বাবদ সরকার �ায় ৩ হাজার ৩০৭ �কা� টাকা রাজ� �পেয়েছ। বত�মােন উৎপাদনরত ৪২৫৯� িশ� ইউিনেটর মে� ৯৫০ � 

িশ� �িত�ানই স�ণ� রফতািন�খী প� উৎপাদন করেছ। িবিনেয়াগ উৎপাদন এবং কম�সং�ােনর ��ে� িশ� নগরীস�েহর এই 

অবদান আগামীেত আরও �ি� পােব বেল আশা করা যাে�।  
 
 

 

িশ� নগরীস�েহ িবিনেয়াগ, উৎপাদন ও কম�সং�ান                                  (�কা� টাকায়)                                         
অথ�বছর উৎপাদনরত 

িশ� ইউিনট  
�ম�ি��ত 

�মাট িবিনেয়াগ 
উৎপাদন �� সরকারেক 

�দ� রাজ� 
কম �সং�ান 
(ল� জন) �মাট রফতািনেয� 

২০১৪-২০১৫ ৪২৫৯ ১৯৩৮০ ৪৩৮৫৮ ২৪৫৯১ ৩৩০৭ ৫.৪৮ 
২০১৩-২০১৪ ৪১০৯ ১৭৪১১ ৩৬০৯৭ ২০৮৯০ ২৩২২ ৫.০৪ 

�ি� ১৫০ ১৯৬৯ ৭৭৬১ ৩৭০১ ৯৮৫ .৪৪ 
 

 

িশ� নগরী�েলার মে� িবেশষািয়ত িশ�নগরী �যমন-জামদািন, �হািসয়াির ও ইেল�িন� কমেপ�  রেয়েছ। তাছাড়া বত�মােন 

আেরা কেয়ক� িশ�পাক�/ িশ�নগরী িবিসক ক��ক বা�বায়ানাধীন এবং বা�বায়েনর অেপ�ায় রেয়েছ। এ�েলা হেলা : 

এিপআই িশ� পাক�, �গাপালগ� িশ� নগরী স�সারণ, িবিসক িশ�নগরী, িমরসরাই, িবিসক িশ�পাক�, িসরাজগ�, �িম�া 

িশ�নগরী-২, িবিসক িবিসক িশ� নগরী, �মারখািল, �ি�য়া, িবিসক িশ�নগরী, বর�না, �ম�ল িশ�নগরী, �ভরব িশ�নগরী, 

িবিসক িশ�নগরী, ঝালকা�এবং িবিসক �াি�ক এে�ট ইত�ািদ। 
 

�� ও ��র িশে�র সং�া  এবং িজিডিপেত অবদান  

�: নং িশ� খাত  ও অবদান   সাফ� 
১. �� িশে�র সং�া (�ন ২০১৫ পয ��) ১ ল� ১৭ হাজার � 
২. ��র িশে�র সং�া (�ন ২০১৫ পয ��) ৮ ল� ৩৭ হাজার �   
৩. �� ও ��র িশে� িনেয়ািজত  কম �সং�ান (�ন ২০১৫ পয ��)   ৩৬ ল� ৬২ হাজার জন 
৪. িজিডিপেত িশ� (�া�ফ�াকচািরং) খােতর অবদান* ২০.১৭%  
৫. িজিডিপেত � �ায়তন িশ� (�া�ফ�াকচািরং) খােতর অবদান* ১০.৭০%  
৬. জাতীয় অথ�নীিতেত ��ি�র হার ৬.৫১%             

 �� : বাংলােদশ অথ�ৈনিতক সমী�া ২০১৫ 
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জাতীয় অথ�নীিতেত িবিসক িশ� নগরীস�েহর অবদান  
�: নং অবদােনর িবষয় সাফ� 

১. উৎপাদনরত িশ� ইউিনট সং�া ৪২৫৯� 
২. রফতািন�খী িশ� ইউিনট সং�া ৯৫০� 
৩. �ািপত িশ� ইউিনটস�েহ �মাট িবিনেয়াগ (�ন ২০১৫ পয ��) ১৯৩৮০.১৫ �কা� টাকা 
৪. িশ� ইউিনটস�েহ উৎপািদত পে�র �� (২০১৪-১৫) ৪৩৮৫৭.৯২ �কা� টাকা 
৫. বািষ�ক রফতািনেযা� প� উৎপাদন (২০১৪-২০১৫) ২৪৫৯০.৮৯ �কা� টাকা     
৬. কম �সং�ান (�ন ২০১৫ পয ��) ৫.৪৮ ল� 
৭. সরকারেক �দ� ��, কর, ভ�াট ইত�ািদ (২০১২-১৩) ৩৩০৭.০৮ �কা� টাকা 

 
 

১২ ল� ৮২ হাজার �মি�ক টন লবণ উৎপাদন  

অত�াব�কীয় প�সাম�ীর মে� লবণ অ�তম। লবেণর �কান িবক� �নই। তাই �দশেক লবণ িশে� �য়ংস�ণ �তা অজ�ন ও 

চািহদা অ�যায়ী লবেণর সরবরাহ িনি�ত করার লে�� লবণ িশে�র িবকাশ জ�ির। িবিসেকর সহায়তায় ১৯৬১ সাল �থেক  

�দেশর ক�বাজার ও চ��ােম উপ�লীয় এলাকায় �সৗর প�িতেত লবণ উৎপাদন কায��ম �� হয়। অ�বিধ িবিসক সরকােরর 

একমা� �� �িত�ান িহেসেব মাঠ পয�ােয় লবণ িশে�র উ�য়ন কায��ম পিরচালনার মা�েম ক�বাজার ও চ��াম এলকায় 

১২�  লবণ �ক� এবং ৪� �িশ�ণ-কাম-�দশ�নী �ক� �াপন কের লবণ উৎপাদন পিরি�িত সফলতার সােথ মিনটিরং ও 

লবেণর �ণগতমান উ�য়ন এবং উৎপাদন �ি�র লে�� কাজ কের আসেছ। �ািপত ৪� �িশ�ণ-কাম-�দশ�নী �কে�র মা�েম 

�ান্ীয় এলাকার লবণ চাষীেক সাদা লবণ চােষ উ�ত ��ি� ও প�িতর �েয়াগ িবষেয় হােত কলেম �িশ�ণ �দান কের লবণ 

উৎপাদন তথা লবেণর �ণগতমান উ�য়েন �িশ�ণ কায��ম পিরচালনা করা হেয় থােক। িডেস�র  হেত ম� �ম মাস পয �� 

সমেয় �সৗর প�িতেত �দীঘ�কাল যাবৎ লবণ উৎপািদত হেয় আসেছ। গত  ২০১৪-২০১৫ অথ�বছের লবেণর চািহদা িছল ১৬.০০ 

ল� �মি�ক টন, িবিসক উ� উৎপাদন �মৗ�েম ১৮.০০ ল� �মি�ক টন লবণ উৎপাদন ল��মা�া িনধ�ারণ কের। এর মােঝ 

আবহাওয়া অ��েল না থাকায় এবং উপ�লীয় অ�েল ��র �ি�পাত হওয়ায় উ� অথ�বছের ১২ ল� ৮২ হাজার �মি�ক টন 

লবণ উৎপাদন হেয়েছ। পিলিথন ��ি�র মা�েম চাষীেদর লবণ উৎপাদেন উ�ু� করার ফেল এে�ে� অিজ�ত সাফে�র হার 

১১০ শতাংশ। িবিসক উ�ািবত পিলিথন ��ি�র মা�েম উৎপািদত লবেণর বাজার �� �বশী হওয়ায় এবং পিলিথন প�িতেত 

লবণ উৎপাদন সনাতন প�িতর �চেয় শতকারা ৩০ ভাগ �বিশ হওয়ায় �িত বছর পিলিথন প�িতেত লবণ উৎপাদেনর জিমর  

পিরমাণ �ি� পে�।   
 

বািষ�ক উ�য়ন কম ��িচ�� �ক�স�েহ অ�গিত 

�দেশর জাতীয় পিরক�নায় ��ও ��র িশ� খােতর জ� িনধ�ািরত লে�� ও উে�ে�র সােথ সংগিত �রেখ িবিসক �দেশর 

িব�মান আথ�-সামািজক ���াপেট �বশিক� উ�য়ন �ক� বা�বায়ন কের আসেছ। সরকােরর বািষ�ক উ�য়ন কম ��িচর 

আওতায় এসব �কে�র জ� বরা� িনধ�ারণ করা হেয় থােক। স� সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ�বছেরর সংেশািধত এিডিপেত 

িবিসেকর ১৮ � �কে�র অ��েল বরা� িছল ৩৬৪৬২.৫৪ ল�টাকা, যার িবপরীেত ৩২৩১৪.২৭ টাকা �য় হেয়েছ। �েয়র হার 

৮৯ শতাংশ। উি�িখত এিডিপ বরাে�র মে� সাহাে�র পিরমাণ িছল ৫.৫৯ �কা� টাকা যার মে� ৫.৫৯ �কা� টাকাই �য় 

হেয় �গেছ, অথ�াৎ �ক� সাহাে�র ��ে� �েয়র হার ১০০% ।  
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২০১৪-১৫ অথ�বছেরর আরএিডিপ�� �ক�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত 
 

                                                             (�ন’ ২০১৫ )                                                               (ল� টাকায়)                                                                                                                                         

� 
 

�কে�র নাম ও 
বা�বায়নকাল 

 

�ক� �য় 
     �মাট 
  (�ঃ সাঃ) 

২০১৪-১৫ অথ�বছেরর  
��  �থেক 
�ম�ি�ত 

�য় 
�মাট (�ঃ 

সাঃ) 

 
�ম�ি�ত 
অ�গিতর 
হার  %  

অথ�সমপ�ন পরবত� 
আরএিডিপ বরা� 
�মাট (�ঃ সাঃ) 

অব�� অথ�  
   �মাট 
(�ঃ সাঃ)  

�মাট�য় 
�মাট  

(�ঃ সঃ) 

অ�গিতর 
হার 
%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১ চামড়া িশ� নগরী, 

ঢাকা  
(জা�য়াির ২০০৩ - �ন 
২০১৬) 
 

১০৭৮৭১.০০ 
-        
 

২১০৮০.০০ 
- 

২১০৮০.০০ 
 

১৮২১৩.৭১ 
- 
  

৮৬%  ৩১১০৮.০০ 
- 
 

২৯%  

২ এিপআই িশ� পাক� 
(জা�য়াির ২০০৮ -
িডেস�র ২০১৫ 

৩৩১৮৫.৭৫ 
- 
 

৫৭৪৪.০০ 
- 
 

৫৭৪৩.০০ 
 

৫৬৭২.১১ 
- 

৯৯%  ১৬৯৮৮.৯২ 
- 
 

৫১%  
 

৩ িবিসক িশ� নগরী, 
িমরসরাই  
( �লাই ২০১০- �ন 
২০১৭) 

২৯২৫.০০ 
- 

২.৫০ 
- 

- 
 

- - ১৪১৪.১২ 
 
- 

৫৭%  
 
 

৪ �গাপালগ� িবিসক িশ� 
নগরী স�সারণ 
(�লাই ২০১০-�ন 
২০১৬) 

৯৮৮৫.০০ 
- 
 

১৫০০.০০ 
 

১৫০০.০০ 
 

১৪৯৪.৩৭ 
- 

৯৯%  ৬৬৯৩.৬৬ 
- 

৬৮%  
 

৫ �িম�া িশ� নগরী -২  
( �লাই ২০১০- �ন 
২০১৭) 

৪৫৮০.০০ 
- 

২.০০ 
- 

- - - ১৭.৪২ 
- 
 

০.৩৮%  
 
 

৬ 
 

 িবিসক িশ� নগরী, 
�মারখালী,  �ি�য়া ( 
�লাই ২০১০- �ন 
২০১৬) 

১৬১৬.০০ 
- 

৩০৯.০০ 
- 
 

৩০৯.০০ 
- 

 

১২২.৩৯ 
 
- 

৪০%  ১৪২.০৩ 
- 
 

৯%  

৭ 
 

িবিসক িশ�পাক�, 
িসরাজগ�  
( �লাই ২০১০- �ন 
২০১৫) 

৪৮৯৯৬.০০ 
- 

৭২.৫০ 
- 
 

৭২.৫০ 
- 
 

৫২.৩২ 
- 

৭২%  ১০১৭২.৯১ 
- 

২১%  

৮ 
 

সব�জনীন আেয়ািডন�� 
লবণ �তির কায��েমর 
মা�েম আেয়ািডন 
ঘাটিত �রণ (�লাই 
২০১১- �ন ২০১৬) 

৭১০০.০০ 
(২৪৯২.০০) 

১০৩০.০০ 
(৬৬৫.০০) 

৮৬৭.২৭ 
(৫৫৯.২৭) 
 

৮৬৪.৬৮ 
  ৫৫৯.২৭) 
  

৮৪%  ৩৮৪৯.৬৮ 
(১৭২১.৪৭) 

 

৪৯%  

৯ িবিসক িশ� নগরী, 
বর�না 
( �লাই ২০১১- �ন 
২০১৬) 

১১১৬.০০ 
- 

২৮৪.০০ 
- 

২৮৪.০০ 
- 
 

২৬৫.৯০ ৯৪%  ২৭১.৬০ 
- 

২৪%  

১০ আ�িনক ��ি�র 
মা�েম �মৗচাষ উ�য়ন 
( �লাই ২০১২- �ন 
২০১৭) 

৯৩৬.০০ 
- 
 

১৮৬.০০ 
- 
 

১৮৪.২৫ 
- 
 

১৮০.২৫ 
- 

৯৭%  ৩৭০.৯৪ 
- 

৪০%  

১১ �ম�ল িশ� নগরী 
( �লাই ২০১২- �ন 
২০১৭) 

৪০১৪.০০ 
- 

২১০০.০০ 
- 

২১০০.০ ২০৭৮.০৬ 
- 

৯৯%  ২০৯৬.০০ 
- 

৫২%  

১২ িবিসক িশ� নগরী, 
�ভরব  
( �লাই ২০১২- �ন 
২০১৬) 

৫৮৪১.০০ 
- 

২৫৯৪.৫৪ 
 
 

৩৬৬৭.৫০ 
- 
 

২৫৯৩.৩৮ 
-  

৯৯%  ২৬০৭.৩৭ 
- 

৪৫%  

১৩ পাবনা িবিসক 
িশ�নগরী, স�সারণ ( 
�লাই ২০১৩- �ন 
২০১৬) 

৩৫৯৫.০০ 
- 

৪২২.০০ 
- 
 

৪২২.০০ 
- 
 

৪১৬.২৯ 
- 

৯৯%  ২৭০৫.০১ 
- 

৭১%  



79 
 

১৪ িবিসক িশ� নগরী, 
ঝালকা�  
( �লাই ২০১৪- �ন 
২০১৭) 

১৫২৫.০০ 
- 

৫২০.০০ 
- 

৩৮৯.৬৪ 
- 

৩৩১.৭৭ 
- 
 

৬৪%  ৩৩১.৭৭ 
- 

২২%  

১৫ Poverty 
Reduction by 
Integrated & 
Sustainable 
Markets 
(PRISM ) 
 ( জা� ২০১৫- িডেস�র 
২০২৪) 

৩২৪৯০.০০ 
(৩০০০০.০০)   

৫৯৪.০০ 
(৫৭৪.০০) 

২০.০০ 
(-) 

১৫.০২ 
- 

৭৫%  ১৫.০২ ০.০৫%  

১৬ িবিসক িশ�নগরী 
ধামরাই স�সারণ 
 (জা�য়াির ২০১৫-
িডেস�র ২০১৭ ) 

২৪৪১.০০ 
(-)   

১২.০০ 
- 

১২.০০ 
- 

১০.৬০ 
- 

৮৮%  ১০.৬০ ০.৪৩%  

১৭ িবিসক িশ�নগরী, 
�য়াডা�া  
( �লাই ২০১৪- �ন 
২০১৭) 

৩২৪৮.০০ 
(-)   

- - - - - - 

১৮ রাজশাহী িবিসক 
িশ�নগরী, স�সারণ 
( �লাই ২০১৪- �ন 
২০১৭) 

১৩২০০.০০ ১০.০০ 
- 

- - - - - 

 সব�েমাট 
 

২৮৪৫৬৪.৭৫ 
 (৯৬৩৭১.০০)  

৩৬৪৬২.৫৪ 
(১২৩৯.০০) 

 

৩৬৬৫১.১৬ 
(৫৫৯.২৭) 

 

৩২৩১০.৮৫ 
(৫৫৯.২৭) 

 

৮৯%  ৭৮৭৯৫.৪৫ 
(১৭২১.৪৭) 
 

২৮%  

 

 

চামড়া িশ� নগরী 

রাজধানীর হাজারীবাগসহ �দেশর িবিভ� �ােন িবি��ভােব ছিড়েয় িছ�েয় থাকা �ানাির িশ�স�হেক এক� পিরেবশবা�ব 

�ােন �ানা�েরর লে�� ঢাকার �করানীগ� ও সাভার উপেজলাধীন কাি�ৈবলার�র, চ�নারায়ন�র ও চর আলগী �মৗজায় 

ধেল�রী নদীর তীের ১০৭৮৭১.০০ ল�টাকা সংেশািধত �া�িলত �েয় ২০০ একর জিমেত পিরেবশবা�ব চামড়া িশ� নগরী  

�ক�� িবিসক ক��ক বা�বািয়ত হে�। ইেতামে� চামড়া িশ� নগরীর অভ��রীণ রা�া, ��ন ও িব��ৎ লাইন, পািন সররাহ 

লাইন, �িলশ ফ�িড় , ফায়ার সািভ�স �সড, পা� �াইভার �কায়াটার ও �শাসিনক ভবেনর িনম�াণ কাজসহ অবকাঠােমাগত কাজ 

সমা� হেয়েছ। তাছাড়া িশ� নগরীর �ক�ীয় পািন �শাধনাগার �াপেনর কাজ ইেতামে� স�� হেয়েছ। িশ� নগরীেত ২০৫� 

িশ� �ট �তির করা হেয়েছ এবং ১৫৫� িশ� ইউিনট/�িত�ােনর অ��েল �ট বরা� �দয়া হেয়েছ। বরা� �া� ১৫৩� 

ইউিনটেক বরা�প� �দান করা হেয়েছ। ১৫৩� ��ান অ�েমাদন �দয়া হেয়েছ ত�ে� স�িত �মাট ১৫০� িশ� ইউিনেটর 

িনম�াণ কাজ �� করার জ� আ�ষি�ক কাজসহ সাইেট িনম�াণ সাম�ী ম�দসহ সীমানা �াচীর িনম�াণ, �লবার �শড িনম�ােণর 

কায��ম �হণ কেরেছ, ত�ে� ১৪২� িশ� ইউিনট পাইিলংসহ কারখানা িনম�ােণর কাজ ��  কেরেছ।  িশ� নগরীর �ক�ীয় 

বজ�� পিরেশাধনাগার (িসই�িপ) এবং ডাি�ং ইয়াড� িনম�ােণর কাজ ��  হেয়েছ যার িনম�াণ কাজ �ন ২০১৬-এর মে� �শষ 

হেব। চামড়া িশ� নগরী �ক�� বা�বায়ন এবং হাজারীবােগর �ানািরস�হ �ানা�েরর মা�েম ঢাকা মহানগরী ও �িড়গ�া 

নদীর পিরেবশ �ষণ �রােধ তা সহায়ক �িমকা রাখেব। এখােন িশ�-কারখানা �াপেনর মা�েম �ায় ১ ল� �লােকর কম�সং�ান 

হেব। 

এিপআই িশ�পাক�  

ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর লে�� িশ� কারখানা �াপেনর জ� পিরেবশস�ত �ােন আ�সি�ক অবকাঠােমাগত �িবধা 

�ি� এবং আমদানী িনভ�র ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেন �য়ংস�ণ�তা অজ�েনর মা�েম �বেদিশক ��ার সা�য় সাধেনর 

উে�ে� ঢাকা-চ��াম মহাসড়েকর পােশ �ি�গ� �জলাধীন গজািরয়া উপেজলার বাউিসয়া এলাকায় ২০০ একর জিমেত 
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আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত �দেশর অ�াক�ভ ফাম�ািসউ�ক�াল ইনে�িডেয়� (এিপআই) ই�াি�য়াল পাক� িনিম�ত হে�। 

এ� �দেশ এধরেণর �থম িবেশষািয়ত িশ� পাক�। �ক��র জিম অিধ�হেণর পর মা� ভরাট কাজসহ অ�া� অবকাঠােমা 

উ�য়ন কাজ চলেছ। �ক��র সংেশািধত �া�িলত �য় ধরা হেয়েছ ৩৩১৮৫.৭৫ ল�টাকা। উ� িশ� পােক� ৪২� উ�ত �ট 

�তিরর মা�েম ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর ৪২ � িশ�-কারখানা  �ািপত হেব এবং ২৫ হাজার �লােকর কম�সং�ান �ি� 

হেব। 

িবিসক িশ� নগরী, িমরসরাই 

��ও ��র িশ�খােত �বসরকাির িশ� উে�া�ােদর িশ�-কারখানা �াপেন অবকাঠােমাগত সহায়তা �দােনর লে�� চ��ােম 

িবিসক িশ� নগরী, িমরসরাই শীষ�ক �ক�� ১৫.৩২ একর জিমেত বা�বায়ন করা হে�। ইেতামে� �কে�র জিম অিধ�হণ 

করা হেয়েছ।  �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ২৯২৫.০০ ল� টাকা। বত�মােন �িম উ�য়নসহ অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন 

কাজ চলেছ। উ� িশ� নগরীেত উ�ত ৮৮� িশ� �েট ৮৮ �� , ��র ও মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ৫০০০ জেনর 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।   

�গাপালগ� িশ� নগরী স�সারণ 

িশে�াে�া�ােদর বাড়িত চািহদা �রেণর লে�� িবিসক ক��ক �গাপালগ� িশ� নগরী স�সারণ �ক�� �মাট ৭৪৩০.০০ 

ল�টাকা �া�িলত �েয় �ন ২০১৪ সােলর মে� বা�বায়েনর জ� অ�েমািদত হেয়েছ। �কে�র �ময়াদ �ি�সহ িডিপিপ 

সংেশাধন �ি�য়াধীন আেছ। ইেতামে� �কে�র �মাট ৫০ একর জিম জিম অিধ�হেণর কাজ স�� হেয়েছ। িশ� নগরীর মা� 

ভরাট কাজসহ অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ �� হেয়েছ। উ� িশ� নগরীেত উ�ত ৩৭৭� িশ� �েট ২৫০� �� , ��র ও 

মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ২৫০০ জেনর কম�সং�ান হেব। 

�িম�া িশ� নগরী স�সারণ-২ 

�িমল�া �জলার �দিব�ার উপেজলায় �িম�া িশ� নগরী স�সারণ-২ �ক�� বাস�বায়েনর জ� �হণ করা  হেয়েছ। 

৩১৬০.০০ ল�টাকা �া�িলত �েয় ২০ একর জিমেত িশ� নগরী� �ািপত হেব। এেত ১৬২� িশ� �েট ১০০� �� , ��র ও 

মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ৫০০০ জেনর কম�সং�ান �ি� হেব। �কে�র জ� িচি�ত জিমর �� �ি� পাওয়ায় 

�ক� �ান পিরবত�নসহ িডিপিপ সংেশাধন �ি�য়াধীন আেছ।   

িবিসক  িশ� নগরী �মারখালী, �ি�য়া 
 

িবিসক  িশ� নগরী�মারখালী, �ি�য়া ( �লাই ২০১০- �ন ২০১৬) �ট�টাইল খােত �� , ��র ও মাঝাির িশে�াে�া�ােদর 

িশ� �াপেন অবকাঠােমাগত �িবধা �ি�র লে�� �ক�� বা�বায়ন করা হে�। �মাট ১০ একর জিমেত ৮২০.০০ ল�টাকা 

�া�িলত �েয় উ� �ক�� �হণ করা হয়। এখােন ৬৮� িশ� �েট ৩০-৩৫ � ��  ও মাঝাির �ট�টাইল িশ� ইউিনট �াপন 

করা হেব। �কে�র অিধ�হণ�ত ১০ একর জিমর িবষেয় মহামা� হাইেকােট� রীট মামলা দােয়র হওয়ায় ��ি�েত এ িবষেয় 

�ি�য়া  �জলা �শাসেকর সােথ সাব��িণক �যাগােযাগ অ�াহত রাখা হে�। �ক�� বা�বায়েনর মা�েম ২০০০ জন �লােকর 

কম �সং�ান �ি� হেব। 

িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ�  

�দেশর িশ�ায়েনর গিতেক তরাি�তকরণ এবং িশ�ায়েনর মা�েম �ামীণ অথ�নীিত �ন��ীিবতকরেণর লে�� ৪০০ একর 

আয়তন িবিশ� িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ� �ক�� বা�বায়ন করা হে�। �মাট ৪৮,৯৯৬.০০ ল� টাকা সংেশািধত �া�িলত 

�েয় �ন ২০১৫ সােলর মে� বা�বায়েনর জ� �ক�� অ�েমািদত হয়। িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ� �ক��র বা�বায়ন 

কাজ �� হয়। িক� পািন উ�য়ন �বাড� ক� �ক �ক� এলাকায় �বিড়বাধ িনিম�ত না হওয়ায় �িম উ�য়ন কাজ করা স�ব হে� না।  

�ক�� বা�বায়ন হেল এেত ৮০১� িশ� �ট �তির হেব। এসব িশ� �েট ৫৭০� রফতািন�খী, আমদািন িবক� এবং �দশজ 
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িশ� কারখানা �াপেনর মা�েন �ানীয় ও �বেদিশক িবিনেয়াগ �ি� পােব। এসব িশ�কারখানায় �ায় ১ ল� �লােকর 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।   

সব�জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায��েমর মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত �রণ 

সব�জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায��েমর মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত �রেণর লে�� িবিসক ১৯৮৯ সাল �থেক কায��ম 

পিরচালনা করেছ। �দেশর লবণ িমল মািলকেদর উ�য়ন ও স�সারণ�লক সহায়তা �দােনর মা�েম আেয়ািডন�� লবণ 

উৎপাদন, মানিনয়�ণ এবং সরবরাহ িনি�ত কের �দেশর িব�ল সং�ক মা�েষর আেয়ািডন ঘাটিত জিনত সম�া �রীকরেণর 

উে��েক সামেন �রেখ �মাট ৭১০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় সব�জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায��েমর মা�েম 

আেয়ািডন ঘাটিত �রণ�কে�র (৩য় পয�ায়) বা�বায়ন কাজ চলেছ। �কে�র মা�েম ইউিনেসেফর সহায়তায় ইেতামে� 

�দশ�াপী ২৬৭� স� আেয়াডাইেজশন �া� (এসআইিপ) িবনা�ে� সরবরাহ করা হেয়েছ। ১৯৯৩ সােল �দেশর জনেগা�ীর 

মে� আেয়ািডন ঘাটিত জিনত সম�ার হার িছল ৬৮.৯৪ শতাংশ, বত�মােন তা ৩৩.৮০ শতাংেশ �নেম এেসেছ। তাছাড়া 

ইেতামে� �দেশর ৮৪ শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� লবণ �বহার আওতায় আনা স�ব হেয়েছ। আগামী ২০১৬ 

সােলর মে� �দেশর ৯০ শতাংশ লবেণ পিরিমত পিরমাণ আেয়ািডন িম�ণ এবং ১০০ শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� 

লবেণর �বহােরর আওতায় আনার ল��মা�া রেয়েছ।  

িবিসক িশ� নগরী, বর�না 

বর�না �জলা সদের িশ�নগরী �াপেনর লে�� �ক�� বা�বািয়ত হে�। �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ৭০৮.০০ ল� 

টাকা। �কে�র জিমর �� �ি� জিনত কারেণ সংেশািধত িডিপিপ মাননীয় পিরক�না ম�ী ক��ক �মাট ১১১৬.০০ ল� টাকা  

�া�িলত �েয় �লাই ২০১১-�ন ২০১৬ �ময়ােদ ১৬-১০-২০১৪ তািরেখ পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমাদন লাভ কেরেছ 

,বত�মােন  �ক� বা�বায়ন কাজ চলেছ। গত ২০-০৫-১৫ তািরেখ অিধ�হণ�ত জিমর �� বাবত ২.৪৯ �কা� টাকা পিরেশাধ 

করা হেয়েছ। গত ২৮-০৬-২০১৫ তািরেখ জিমর পেজশন �েঝ �নওয়া হেয়েছ। �ক�� বা�বায়ন হেল এেত �মাট ১০.২১ একর 

জিমেত �ক�� বা�বািয়ত হেল এেত ৬১� িশ� �েট �� , মাঝাির ও �ট�টাইল িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ২২০০ �লােকর 

কম �সং�ােনর �ি� হেব।  

আ�িনক ��ি� �েয়ােগর মা�েম �মৗচাষ উ�য়ন 

আ�িনক �ব�ািনক প�িতেত �মৗচাষ ও ম� উৎপাদেনর লে�� ৯৩৬.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �লাই ২০১২-�ন ২০১৬ 

সমেয় বা�বায়েনর লে�� �ক�� হােত �নয়া হেয়েছ। �ন ২০১৪ পয ��১৩০.০০ ল� টাকা বরাে�র িবপরীেত ১২৯.৭০ ল� 

টাকা �য় হেয়েছ। িবগত িডেস�র ২০১২ �থেক ২০১৪ পয �� ১৮২০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। অ�গিতর হার ৯৯.৬ 

শতাংশ। এই �কে�র মা�েম �দশ�াপী ৬০০০জন �মৗচাষীেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান করা হেব। ইেতামে� ১০� 

উপ�লীয় �জলায় ৫০০জন ন�ন �মৗচাষীেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এছাড়াও �দশ�াপী ২৪� �িশ�ণ 

�কােস�র মা�েম ১৩৬০ জন �মৗয়ালেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ। এত��তীত এ �কে�র মা�েম ২৪০০ জনেক 

ওিরেয়ে�শন �দান, ২� ম� �মলার আেয়াজন, ২� �সিমনার ও ২০� �মৗখামারেক কািরগরী সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ। 

�দেশ ম� চাষ �ি� ও �ণগত ম� আহরেণর জ� এই �কে�র আওতায় এক� �মৗ-গেবষণা �ক� �াপন করা হেব।  

 

�ম�ল িশ�নগরী  
�মৗলবীবাজার �জলার �ম�ল উপেজলার উ�র�র �মৗজার ২০ একর জিমেত ১৯৯০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় আ�িনক 

�েযাগ-�িবধা স�িলত ১৩০� �েট ৯০-১০০� ��ও মাঝাির িশ� �াপেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। ইেতামে� জিম 

অিধ�হেণরর গত ২০-০৫-১৫ তািরেখ অিধ�হণ�ত জিমর �� বাবত ২.৪৯ �কা� টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। �িম ��ম 

দখেলর  িবষেয় সংি�� সাব-�রিজ�ার, �জলা �শাসেকর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত আেছ। �ক�� বা�বািয়ত হেল ৫০০০ 

�লােকর কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব। জিম অিধ�হেণর সময় িডিপিপেত উি�িখত �িমর �ে�র �চেয় বত�মােন �িমর �� 

�বিশ হওয়ায় �ক��র সংেশািধত িডিপিপ গত ০১-০৪-২০১৫ তািরেখ পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। 
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ইেতামে� জিম অিধ�হেণর টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। তাছাড়া আরিডএ ব�ড়ার মা�েম গভীর নল�প �াপেনর কাজ 

চলেছ।  

�ভরব, িশ�নগরী 
িকেশারগ� �জলার �ভরব উপেজলার কািলকা�সাদ �মৗজায় ৪০ একর জিমেত ৫৮৪১.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় উ�ত 

অবকাঠােমাগত �েযাগ-�িবধাসহ পিরেবশ বা�ব �ােন এ িশ�নগরী �াপন করা হে�। উ� িশ�নগরীেত ২৫১� �েট ২৫১� 

�� , ��র ও মাঝাির িশ� �াপেনর মা�েম ৩৮০০ �লােকর কম�সং�ােনর �ব�া থাকেব। �কে�র জিম অিধ�হণ কায��ম 

চলেছ।  

পাবনা িবিসক িশ�নগরী স�সারণ  
পাবনা �জলা সদের ৩৯৪৩.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ৫০ একর জিমেত এ িশ�নগরীর বা�বায়ন করা হেব। উ� িশ� 

নগরীেত ৩৭৭� �েট ২৫০� �� , ��র ও মাঝাির িশ�-কারখানা �াপন করা হেব। যার মা�েম ২৫০০ �লােকর কম�সং�ােনর 

�েযাগ �ি� হেব। ইেতামে� �কে�র �মাট ৫০ একর জিম জিম অিধ�হেণর কাজ স�� হেয়েছ। �কে�র জিম অিধ�হেণর 

কাজ �শষ হেয়েছ। ইেতামে� �িম উ�য়েনর কাজ স�� হেয়েছ এবং আরিডএ ব�ড়ার মা�েম গভীর নল�প �াপেনর কাজ 

চলেছ। এ অথ�বছের অবকাঠােমা উ�য়েনর কাজ হেব।  �ক�� বা�বায়েনর মা�েম ৪০০০ জন  �লােকর কম�সং�ান �ি� হেব। 

িশ� নগরীর মা� ভরাট কাজসহ অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ �� হেয়েছ।  

িবিসক িশ� নগরী ঝালকা� 
ঝালকা� �জলার নলিস� উপেজলার দােপার �মৗজায় ১৫২৫.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ১১.২৮ একর জিমেত এ িশ�নগরীর 

করা হেব। উ� িশ� নগরীেত ৮৩� �েট ৬১� �� , ��র ও মাঝাির িশ�-কারখানা �াপন করা হেব। �কে�র জিম 

অিধ�হেণর লে�� �জলা �শাসক ঝালকা�েক জিমর �� পিরেশাধ করা হেয়েছ। গত ০৪-০৬-২০১৫ তািরেখ জিমর পেজশন 

�েঝ �নওয়া হেয়েছ। এ অথ�বছের �িম উ�য়েন করা হেব এবং অবকাঠােমা উ�য়েনর কাজ হেব।  �ক�� বা�বায়েনর যার 

মা�েম ২৫০০ �লােকর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  

Proverty Reduction through inclusive and sustainable market (PRISM), 

�ক�� ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর সাহা���। এ �কে�র আওতায় িবিসেকর স�মতা �ি�র লে�� �দেশ ৩০০ জন 

কম �কত �ােক ��াডাকশন �ােনজেম�, মােক��ং �ােনজেম�, �েজ� এ�াইজাল এবং এমআইএস িবষেয় �িশ�ণ �দান করা 

হেব। �দেশর বাইের ৩০০ জন কম�কত �ােক ��াডাকশন, ��ািনং এ� কে�াল, �টকেনালিজ �া�ফার অফ িডফাের�ে�াডা� এবং 

অপােরশন এ� ই�াি�শেম� অফ িডফাের� ই�িপ িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেব। এছাড়া  বাংলােদশ � � ও ��র িশ� 

�িশ�ণ ইিনি��উট (ি��), ১১� কািরগরী দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �ক� এবং নকশা �কে�র আ�িনকায়নকরা হেব। নারীর 

�মতায়েনর জ� ৩০� ইেনােভ�ভ �েজ�েক অথ�ায়ন, �িশ�ণ, িবপণন এবং ��াডাকশন �িবধা �দান করা হেব। ২০১৪-১৫ 

অথ�বছের �াথিমক কায��ম স�ে�র জ� আর এিডিপেত ২০.০০ ল� টাকা বরা� পাওয়া িগয়ােছ। �কে�র কায��ম �� করা 

হেয়েছ। 

ধামরাই িশ�নগরী স�সারণ 
ঢাকা �জলার ধামরাই উপেজলার দাউ�য়া �মৗজায় সদের ২৪৪১.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ১২.৫০ একর জিমেত এ 

িশ�নগরীর বা�বায়ন করা হেব। উ� িশ� নগরীেত ৭২� �েট ৭২� ��  , ��র ও মাঝাির িশ�-কারখানা �াপন করা হেব। 

যার মা�েম ২৫০০ �লােকর কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  

িবিসক িশ�নগরী �য়াডা�া 
�য়াডা�া �জলার সদর উপেজলার �লচারােপৗর �মৗজায় ৩২৪৮.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ২৫ একর জিমেত এ 

িশ�নগরীর বা�বায়ন করা হেব। উ� িশ� নগরীেত ১৬৯� �েট ১৬০� �� , ��র ও মাঝাির িশ�-কারখানা �াপন করা হেব। 

যার মা�েম ৮০০০ �লােকর কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  
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রাজশাহী িবিসক িশ�নগরী স�সারণ 

�ক�� �ন ২০১৪ �থেক �লাই ২০১৭ পয �� ১৩২০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �মাট ৩০ (ি�শ) একর জিমেত 

বা�বায়েনর জ� ��াব করা হেল �কে�র জিমর পিরমাণ আরও ২০ একর �ি� কের �মাট ৫০ একর িনধ�ারণ কের িডিপিপ 

�নগ�ঠন করার শত� সােপে� ২৮-১০-২০১৪ তািরেখ অ�েমািদত হেয়েছ। �ক�� বা�বায়েনর মা�েম ২৫০০ জন  �লােকর 

কম �সং�ান �ি�। 

�� , ��র ও মাঝাির িশে�র উ�য়েন িবিসেকর ন�ন �ক�  

��ও ��র িশ�খােতর িবকাশ ও উ�য়েন িবিসক তার সারােদশ�াপী িব�ত �ািত�ািনক কাঠােমার মা�েম চলমান 

�সবা-সহায়তা কায��মেক আরও �জারদার ও গিতশীল করার জ� সব�া�ক �েচ�া অ�াহত �রেখেছ। ত�পির আগামীেত 

বা�বায়েনর জ� �বশিক� উ�য়ন �কে�র িডিপিপ �তির কের সরকােরর অ�েমাদেনর জ� �পশ করা হেয়েছ। এসব 

�ক�স�হ হে� : ১) �তজগ�ও-এ িবিসেকর ব�তল িবিশ� ভবন িনম�াণ, ২) টা�াইল িশ�পাক�, ৩) িবিসক �াি�ক এে�ট, ৪) 

িবিসেকর �ন�� িবকাশ �কে�র �মরামত, র�ণা-�ব�ণ ও আ�িনকায়ন, ৫) িবিসক অেটােমাবাই এে�ট, ৬) �কিমক�ালপ�ী, 

৭) িবিসক ��ণ িশ� এে�ট, ৮) িবিসক িশ�নগরী স�ীপ, ৯) রাউজান িশ�নগরী, ১০) িবিসক িশ�নগরী মািনকগ�, ১১) 

ফ�কছিড় িশ�নগরী, ১২) শতরি� িশে�র উ�য়ন (২য় পয�ায়) এবং ১৩) িবিসক িশ�নগরী স�সারণ। 

 

িবিসক ক��ক আেয়ািজত জামদািন �দশ�নী ২০১৫-এর �ল পিরদশ�ন করেছন িশ�ম�ী আিমর �হােসন আ� এমিপ, 
ব� ও পাট ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী িমজ�া আজম এমিপ, িশ� সিচব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস, 

িবিসক �চয়ার�ান আহমদ �হােসন খান 
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�ি� স�াদন অ��ােন িশ�ম�ী আিমর �হােসন আ� এমিপ, িবিসক �চয়ার�ান আহমদ �হাসন খান, 
পিরচালক (��ি�) আ� তােহর খান, িব�িব�ালেয়র ম�রী কিমশেনর সদ�  �েফসর ড. আ�ল হােসম, 
ড�ােফািডল ইউিনভািস��র ভাইস চ�াে�লর �েফসর ড. এম. লিত�র রহমান, ড�ােফািডল ইউিনভািস��র 

�চয়ার�ান �মাঃ স�র খান উপি�ত িছেলন।  
 

 

িশ�ম�ী আিমর �হােসন আ� এমিপ ও িবিসক �চয়ার�ান আহমদ �হােসন খান, চামড়া িশ�নগরীর �ক� পিরচালক 
�মাঃ িসরা�ল হায়দার, চামড়া িশ� মািলক সিমিতর সভাপিত ও অ�া� সদ���, �ানীয় গ�মা� �ন���, 

সাভার� িবিসক চামড়া িশ�নগরী �ক� পিরদশ�ন  করেছন 
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�বশািখ �মলার �ল পিরদশ�ন করেছন িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ, িবিসক �চয়ার�ান 
আহমদ �হােসন খান, িবিসেকর পিরচালক (নকশা ও িবপণন) এসেক িফেরাজ আহেমদ এবং 

�ধান নকশািবদ, এস এম সাম�ি�ন। 
 

 

জাতীয় সংসেদর িশ� ম�ণালয় স�িক�ত �ায়ী কিম�র সদ� �মাঃ আ�র রা�াক এমিপ,আ�ল কালাম 
�মাঃ আ�সা�ল হক �চৗ�রী এমিপ,রিহম উ�াহ এমিপ সাভার� িবিসক চামড়া িশ�নগরী �ক� 

পিরদশ�ন করেছন 
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বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 
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বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 

���াপট: 

১৯৮৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর জাির�ত অ�ােদশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing 

Institution Ordinance, 37 of 1985)এর মা�েম �স�াল �টি�ং �াবেরটরী (CTL) এবং বাংলােদশ ��া�াড�স 

ই���উশন (BDSI)-�ক একী�ত কের িশ� ম�ণালেয়র অধীেন �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব বাংলােদশ ��া�াড�স এ� 

�টি�ং ই���উশন (BSTI) গ�ত হয়। পরবত�েত ১৯৯৫ সােল বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন� তৎকালীন �িষ প� িবপণন ও 

��ণীিব�াস পিরদ�র�ও (Department of Agricultural Grading and Marketing) িবএস�আই’র সে� 

একী�ত হয়।  

িবএস�আই’র  �ল দািয়� 

�দেশর একমা� জাতীয় মান সং�া িহেসেব িবএস�আই’র �ল দািয়� হে�ঃ 

ক)  �দেশ উৎপািদত এবং আমদানী�ত িশ�প�, খা� ও �িষজাত, রসায়ন, পাট ও ব� এবং �েকৗশল পে�র জাতীয় মান 

�ণয়ন। 

খ)  �ণীত মােনর িভি�েত প�সাম�ীর �ণগত মান পরী�ণ/িবে�ষণ এবং পিরদশ�েনর মা�েম পে�র �ণগত মােনর 

সা��িফেকশন �দান। 

গ)  �াশনাল �মে�ালজী �াবেরটরী �ত �ািপত SI (System International)  Unit এর �াশনাল ��া�াড� র�ণােব�ন 

এবং �দেশর সকল �াবেরটরী, িশ� কারখানা, গেবষণা �িত�ান এবং হাট বাজাের �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর 

ধারাবািহক ��তা (Accuracy ) িনি�ত করণ। এ ছাড়া �বসা-বািণেজ�র সকল ��ে� �মি�ক প�িতর বা�বায়ন 

তদারিকসহ ওজন ও পিরমাপক য�পািতর ক�ািলে�শন ও �ভিরিফেকশন কাজ করা। 

ঘ) Management System Certification কায��ম বা�বায়ন। 

         ��ুভােব এ সকল কম�কা� স�াদেনর মা�েম �দেশ িশে�র িবকাশ, মান স�� প� উৎপাদন এবং প� মানেক 

বত�মান ��বাজার অথ�নীিতর �িতেযািগতায় উপেযাগী কের �তালা িবএস�আই’র ল��। এ ল��েক সামেন �রেখ 

বাংলােদেশর পে�র মানেক আ�জ�ািতক বাজােরর উপেযাগী কের �লেত িবএস�আই কাজ কের যাে�। 

িবএস�আই কাউি�ল  
 
 

িদ বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন অিড��া�, ১৯৮৫ এর আওতায় িবএস�আই কাউি�ল গ�ত  হয়। 

উ� অ�ােদশ অ�যায়ী  িবএস�আই’র সেবব�া� নীিত িনধ�ারক বিড হে� িবএস�আই কাউি�ল। পরবত�েত ২০০৩ সােল উ� 

অিড ��াে�র সব�েশষ সংেশাধনী অ�যায়ী বত�মােন কাউি�েলর �মাট সদ� সং�া ৩৩। িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী উ� 

কাউি�ল কিম�র সভাপিত ও িশ� সিচব উ� কিম�র সহ-সভাপিত। িবএস�আই’র  মহাপিরচালক উ� কাউি�ল কিম�র 

সদ� -সিচব।  

 িবএস�আই �য সকল অ�ােদশ , আইন ও িবিধ �ারা পিরচািলত হয় তার তািলকা িন��পঃ  

     ১। The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. 

XXXVII of  1985)   
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     ২। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Ordinance, 1988 

(Ordinance No. XI of 1988) 

     ৩। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Act, 2003 

     ৪। The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982) 

     ৫। The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act, 2001 

     ৬। The Bangladesh Standards of Weights and Measures Rules, 1982 

    ৭। বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন কম�চারী চা�রী �িবধানমালা, ১৯৮৯ 

     ৮। বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন �িবধানমালা, ১৯৮৯ 

     ৯। বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন কম�চারী (অবসর ভাতা ও অবসরজিনত �িবধািদ) �িবধানমালা, ২০০২ 

     ১০। বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন কম �চারী চা�রী �িবধানমালার (সংেশািধত) তফিসল , ২০০৫ 

    ১১। The Bangladesh Standards of Weights and Measures (Amendment) Rules, 2006 

    ১২। বাংলােদশ ��া�াড� ওজন ও পিরমাপ (প� সাম�ী �মাড়কজাতকরণ) িবিধমালা, ২০০৭। 

    ১৩।  বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (�ােনজেম� িসে�ম সা��িফেকশন) �িবধানমালা, ২০০৯। 

িবএস�আই’র জনবলঃ 

িবএস�আই’র অ�েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােত বত�মােন �মাট জনবল ৬০১। �িত�ােনর বত�মান �মাট জনবেলর 

��ণী িব�াস িন��পঃ 

 জনবেলর  ��ণী িব�াসঃ  
 

 

অ�েমািদত পদ কম �রত �� পদ 
১ম ��ণী -  ১৬৬ 
২য় ��ণী - ২০০ 
৩য় ��ণী - ১৬০ 

       ৪থ� ��ণী -  ৭৫ 

         ১ম ��ণী  - ১৩৭ জন 
         ২য় ��ণী -  ১১১ জন 
         ৩য় ��ণী -  ১১৯ জন 
         ৪থ� ��ণী -   ৬৪  জন 

১ম ��ণী-  ২৯ 
২য় ��ণী-  ৮৯ 
৩য় ��ণী-  ৪১ 

           ৪থ� ��ণী-  ১১ 
          �মাট         ৬০১             ৪৩১  জন            ১৭০ জন 
 

িবগত ৬ বছের িবএস�আই এর  রাজ� খােত �মাট ১৯৩ জন জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। ত�ে� ২০০৯ সােল ১০ জন, ২০১০ 

সােল ৬৭ জন, ২০১১ সােল ১০ জন, ২০১২ সােল ৪৮ জন এবং ২০১৫ সােল ৫৮ জন কম �কত �া/কম �চারী িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

 উে��, িবএস�আই এর �মাট অ�েমািদত জনবেলর মে� বত�মান সরকার �মতা �হেণর অ�বিহত পর 

িবএস�আই’র জ� ন�নভােব ১১৩� পদ �জন করা হয়। পরবত�েত িবএস�আই এর কােজর পিরিধ ও ��� িবেবচনায় 

ি�তীয় পয�ােয় আরও ১৫� এবং ৩য় পয�ােয় িবএস�আই এর Management System Certification Cell �ক কায�কর 

কের �তালার লে�� আরও ০৮� পদ �জন করা হয়। এছাড়াও িবএস�আই এর িসেলট ও বিরশাল আ�িলক অিফেসর জ� 

এক� উ�য়ন �ক� �থেক ৬ (ছয়) জন জনবল রাজ� খােত �ানা�েরর লে�� গত ১২-০৩-২০১৪ তািরেখ �ড়া� অ�েমাদন 

পাওয়া �গেছ। 

িবএস�আই’র বােজটঃ 

িনয়িমত সািব�ক কম �কা� পিরচালনার �য় িবেবচনা কের �কবলমা� �িত�ােনর িনজ� আেয়র উপর িভি� কের সং�ার বােজট 

�ণীত হয়। �ণীত বােজট অ�েমাদেনর জ� িশ� ম�ণালয় ও অথ� ম�ণালেয় ��রণ করা হয়। উে��, ইিত�েব� িবএস�আই’র 
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অ��েল সরকাির অ�দান �দয়া হেতা। িবগত ২০০৩-২০০৪ অথ� বছর �থেক �কান সরকাির অ�দান �দয়া হয় না। ফেল 

�িত�ােনর িনজ� আেয়র মা�েমই যাবতীয় �য় িনব�াহ করা হে�।  

িবগত ০৫(প�চ) বছের �িত�ােনর  আয় ও �েয়র সারসংে�প িনে�র  ছেক �দান করা হলঃ 

অথ� বছর সরকাির অ�দান িবেবচ� অথ�বৎসের �িত�ােনর আয় 

 

�য় 

২০১০-২০১১ নাই ৩০,৫৯,১৯,১৭৫.০০ ২৩,৪৩,৩৯,৬৯১.০০ 
২০১১-২০১২ নাই ২৮,৬১,৯৪,৭০৩.০০ ৩৫,৩১,৪০,৬৬০.০০ 
২০১২-২০১৩ নাই ৪৫,৯১,৮৪,১৫৩.০০ ২৬,৫১,৫৭,৪৪৩.০০ 
২০১৩-২০১৪ নাই ৪৭,৬২,৫৮,০৯৮.০০ ৩১,৯৩,৩৩,৭০০.০০ 
২০১৪-২০১৫ নাই ৫৭,৩৮,৩৮,০০০.০০ ৪০,৭০,৭২,০০০.০০ 

 

উইং িভি�ক কায��মঃ  

িবএস�আই’র কায��ম িন�বিণ�ত ৬� উইং এর মা�েম পিরচািলত হয়। ঢাকা� �ধান কায�ালয় ছাড়া চ��াম, �লনা, 

রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল ও ঢাকা িবভােগ অবি�ত ৬� আ�িলক অিফেসর মা�েম �দশ�াপী  িবএস�আই  এর  কায��ম 

পিরচািলত হে�। 

ক) মান উইং: 

 মান উইং আ�জ�ািতক মান সং�া স�েহর িনধ�ািরত মান স�েহর �িত ���ােরাপ�ব�ক �দেশর আথ� সামািজক অব�া, 
��ি�গত ও কািরগরী �ান এবং আমদানী-র�ানী বািণেজ�র �িত ল�� �রেখ �িষ ও খা�, পাট ও ব�, ইেলকি�ক�াল ও 
ইেলক�িন�, রসায়ন ও �র ও য�েকৗশল এ প�চ� িবভােগর মা�েম পে�র জাতীয় মান �ণয়ন কের থােক। িবএস�আই এ 
পয ��৩৬৫৯ � জাতীয় মান �ণয়ন কেরেছ ত�ে� ISO, IEC, CODEX ইত�ািদ আ�জ�ািতক মানও বাংলােদশ মান 
িহেসেব এড� করা রেয়েছ। ৬� িবভাগীয় কিম� এবং তােদর অধীেন ৭৩ � শাখা কিম�/কািরগরী কিম� জাতীয় মান 
�ণয়েনর কােজ িনেয়ািজত রেয়েছ। 

 
িনে� িবগত ০৪� অথ� বছর এবং স�িত সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের মান উইং ক��ক স�ািদত মান  �ণয়ন 
কায��েমর ত�ঃ  

মান �ণয়ন কায��মঃ  

িবভােগর নাম �ণীত মােনর সং�া   
২০১০-২০১১ 

 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

�িষ ও খা�, 

রসায়ন, পাট ও 

ব�, ইেলকি�ক�াল 

এ� ইেল�িন�  

এবং �েকৗশল 

শাখা কিম� ক��ক 

অ�েমািদত - ১৫৯ 

িবভাগীয় কিম� 

ক� �ক অ�েমািদত - 

২০৫ 

শাখা কিম� ক��ক    

অ�েমািদত - ১৬৭ 

িবভাগীয় কিম� 

ক� �ক অ�েমািদত - 

১১৬ 

শাখা কিম� ক��ক    

অ�েমািদত - ১০১ 

িবভাগীয় কিম� 

ক� �ক অ�েমািদত 

- ১৫১ 

শাখা কিম� ক��ক    

অ�েমািদত - ১১১ 

িবভাগীয় কিম� 

ক� �ক অ�েমািদত 

- ১১৬ 

শাখা কিম� ক��ক    

অ�েমািদত - ১৬৯ 

িবভাগীয় কিম� ক��ক 

অ�েমািদত - ১৩৬ 

 

 িবে�র সােথ সংহিত �রেখ �িত বছেররর মত বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) এর 
উে�ােগ গত ১৪ অে�াবর, ২০১৪ তািরখ িব� মান িদবস উদযাপন উপলে�� িবএস�আই অিডটিরয়ােম এক আেলাচনা সভার 
আেয়াজন করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব আিমর �হােসন 
আ� এমিপ উ� সভায় �ধান অিতিথ এবং �রা� ম�ণালেয়র মাননীয় তদকালীন �িতম�ী জনাব আসা��ামান খান কামাল, 
এমিপ িবেশষ অিতিথ  িহেসেব উপি�ত িছেলন। এ ছাড়া িশ� ম�ণালেয়র সিচব জনাব মঈনউি�ন আব��াহ িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন।  
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িব� মান িদবস-২০১৪  
 

 

খ) পদাথ� পরী�ণ উইং: 
 
পদাথ� পরী�ণ উইং (১) �রেকৗশল, পদাথ� ও য�েকৗশল িবভাগ (২) ইেলকি�ক ও ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ 

এবং (৩) �ট�টাইল িবভাগ িনেয় গ�ত। অ� উইং এর অধীেন চ��াম, �লনা ও রাজশাহী িবভােগ ৩ (িতন) � পদাথ� 

পরী�ণ �াব রেয়েছ।  

১)  �রেকৗশল, পদাথ� ও য�েকৗশল িবভােগর অধীেন িসেম� �টি�ং �াব, ি�ক �টি�ং �াব, �মকািনক�াল 

ইি�িনয়ািরং �াব ও কনডম �টি�ং �াব রেয়েছ এবং এ সকল �ােব িসেম�, ি�ক, এম এস রড, এ�াে�ল, �প�ট, 

কা� আয়রন পাইপ, বাইসাইেকল িরম,কনডম, টাইলস, �সিনটারী িফ�ংস, িপিভিস পাইপ, �সফ� �রজার �ব�ড, বল 

পেয়�, ি�ল ��াংক, �ট, �পপার, িসিজএস িসট, �হলেমট, কনেভয়র �ব�, িজিপ িসট, িসরািমক �টিবল ওয়ার ইত�ািদ 

পে�র ন�না পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 

২)  ইেলকি�ক ও ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং িবভােগর অধীেন ইেলকি�ক�াল এবং ক�াবল �টি�ং �াব, ফ�ান 

�টি�ং �াব, ইেলকে�া �মকািনক�াল এনািজ� িমটার �টি�ং �াব, লাই�ং  Products �টি�ং �াব রেয়েছ এবং এ 

সকল �ােব িপিভিস ই�ুেলেটড ক�াবল, ��িকা্রবল কড�, পাওয়ার ক�াবলস এনােমল রাউ� কপার ওয়ার, �ইচ, 

সেকট,ইউিপএস, আইিপএস, �া�ফরমার, ফ�ান �র�েলটর, ইেলকে�া �মকািনক�াল িমটার, �উব লাইট, িসএফএল, 

ইনক�ানেডেস� �া�, �ালা�, এলএএস �াটারী, ওয়াচ �াটারী, সািক�ট ��কার, িমটার বকা্র  ইত�ািদ পে�র ন�না 

পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 

৩)  �ট�টাইল িবভােগর অধীেন �টকা্রটাইল �মকািনক�াল �াব এবং  �টকা্রটাইল �কিমক�াল �াব  রেয়েছ 

এবং এ সকল �ােব কটন �তা, পিলেয়�ার �তা, পিলেয়�ার �ব� ড সা�ং, পিলেয়�ার �ব�ড ��ং, কাপেড় রং এর 

�ায়ী� কটন ক�ানভাস, পপিলন কাপড়, গােম��স প�, িবিভ� �কার ফাইবার আমদানী�ত ব� ইত�ািদ পে�র ন�না 

পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 
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িবগত ০৪� এবং স�িত সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের পদাথ� পরী�ণ �ােব স�ািদত পরী�ণ কায��েমর  ত�ঃ 
 

�ঃ নং পরীি�ত ন�নার িববরণ ২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২   ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। ইেলকি�ক িমটার পরী�েণর 
সং�া 

৬,৩০,৫০০ � ৯,১৫,৯৫০ � ১০১৩৭০০ � ১০৯৫৬০০ � ১০৮৯৪০০ 

২। িসএম এর আওতা�� 
বা�তা�লক �রেকৗশল, 
পদাথ� ও য�েকৗশল িবভােগর 
প�, ইেলকি�ক�াল এবং 
�ট�টাইল প� 

৭৮৩৩ � 
 

৭১৭৭ � ৬৭১৯ � ৪৫৭৬ � ৭১১০ � 

৩। রাজ� আয় টাকা (ল� 
টাকায়) 

     ৩১১.৩০ ৪০৪.৪০ ৪১৭.৭৭ ৩৬৮ .৪০ ৫৬৪.৬৫ 

 

গ) রসায়ন পরী�ণ উইং : 

রসায়ন পরী�ণ উইং (১) রসায়ন িবভাগ (২) �ড ও �াকেটিরওলজী িবভাগ িনেয় গ�ত। অ� উইং এর অধীেন চ��াম, �লনা 

ও রাজশাহী িবভােগ ৩ (িতন)� রসায়ন পরী�ণ �াব রেয়েছ। উ� �াব�েলােত �দেশ  উৎপািদত প� ও আমদানী�ত / 

র�ানীেযা� পে�র (�জব / অৈজব, খা�/খা�জাত প�) রাসায়িনক পরী�ণ/িবে�ষণ কায � স�াদন করা হয়। 

রসায়ন িবভােগর অধীেন �য সকল �াব রেয়েছ তা হেলা - Cement and Building materials Lab, 

Organic and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products 

Lab, Cosmetics  Products Lab, GC -MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত�ািদ।  এ 

সকল �ােবর মে� GC -MS, A A S, H P L C  যে�র মা�েম  Dairy products -এর Melamine , খা� 

পে�র Trace elements, পািনর Trace elements, Vitamins – Minerals এবং খা� পে�র  

Colour ,Preservatives  ইত�ািদ ����ণ � পরী�া করা হয়। 

�ড ও �াকেটিরওলজী িবভােগর অধীেন �য সকল �াব রেয়েছ তা হেলা - Procssed Fruits Lab, Bakery 

Lab, Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, 

Cereal -pulses Lab ।  এ সকল �ােবর মা�েম   Cereal and Bakery product, Fruits and 

Fruit products, Dairy  and Dairy products , Drinking Water and Beverages, 

Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar and Sugar 

products ইত�ািদ প�স�হ পরী�া করা হয়। 

 

িবগত ০৪� অথ� বছের এবং স�িত সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের রসায়ন পরী�ণ  �ােব স�ািদত পরী�ণ 
কায��েমর  ত� িনে� �দয়া হেলাঃ 
 

�ঃ নং পরীি�ত ন�নার িববরণ ২০১০-২০১১ 

 

২০১১-২০১২   ২০১২-২০১৩  ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। খা�প�, �জব প� ও 
অৈজব প� 

১২৮০৫ � ১২৭৬০      ১৪০৯২ ১৪৩১৮ ১৪২৪৯ 

২। রাজ� আয় টাকা (ল� 
টাকায়) 

৩৮৬ .৩৫ ৩৯০.৪১ ৫০৩.৫৭ ৬৫৪.৮১৭ ৭৯০.৩৭ 

 

ঘ) সা� �িফেকশন মাক�স (িসএম) উইং: 
 
 

সা��িফেকশন মাক�স কায��েমর মা�েম প�সাম�ীর মান িনয়�ণ ও �ণগত মােনর িন�য়তা িবধান করা হয়। এছাড়া 

উৎপািদত পে�র মান িনয়�ণ ও �ণগত মান উ�য়েন উ�ু�করণ ও পরামশ� �দানও এ উইং এর দািয়�। ���া ও বা�তা�লক 

উভয় প�িতেতই এ কায��ম বা�বািয়ত হেয় থােক। জন�ােথ� সরকার ক��ক িবিভ� সমেয় �গেজেটর মা�েম  এ পয�� ১৫৫�  
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প�েক (৫৯� খা� প�সহ অ�া� প� ) বা�তা�লক সা��িফেকশন মাক�স এর আওতায় আনা হেয়েছ। ফেল িবএস�আই 

�থেক এ সকল প� পরী�া-িনরী�াে� �ণগতমান সনদ �হণ ছাড়া  বাজারজাত করা আইনতঃ  দ�নীয় ও শাি�েযা�  

অপরাধ।  

িবগত ৪� এবং স� সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের িসএম উইং ক��ক স�ািদত কায��েমর পিরসং�ানঃ 
 

পে�র �ণগত মান িনয়�ণ (িসএম) কায��মঃ  

�িমক 
নং 

কায��ম ২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। ন�ন লাইেস� �দােনর সং�া ১৭২৫ ১৬৩৮ ১৬২৯ ১৭৪২ ১৪৭৭ 

২। লাইেস� নবায়েনর সং�া ১৪১৪ ১৪০৪ ২৫৫৩ ২২০২ ১৮৪৫ 

৩। আেবদন (লাইেসে�র জ�) 
�ত�া�ােনর সং�া 

৫০৫ ৭৭৯ ৭৮৯ ৬০২ ৭৬৩ 

৪। রাজ� আয় (ল� টাকায়) ১৯৮৮.৩৫৩২৮  ১৬৬৭.৩৯      ৩২১৩.০০     ৩০১৯.৬৭ ৩৭২৩.১৯ 

 
�মাবাইল �কাট� পিরচালনার কায��মঃ 

 
�িমক 

নং 
কায��ম ২০১০-২০১১ 

 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। �মাবাইল �কাট� 
পিরচালনার সং�া 

১২৯১ ১৩০৪      ১১৭৮      ১০৯৬ ৮৬৪ 

২। মামলা দােয়েরর সং�া 
(�মাবাইল �কাট�) 

১৭০২ ১৫৫৭      ১৪৯৬      ১৭৫৮ ১২৫৯ 

৩। মামলা িন�ি�র সং�া 
(�মাবাইল �কাট�) 

১৬৯২ ১৫৪২      ১৪৯৬      ১৭৫৮ ১২৫৯ 

৪। জিরমানা আদােয়র 
পিরমান (ল� টাকায়)  

৪৩৮.৭৩৫ ৩৫৫.৮৭ 

 

  ৪৭৩.১৩   ৪০৩.১০ ৩২৬.৮৬ 

৫। গত ২০১০-২০১১ অথ� বছের ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অথ� বছের ৫৮ জন, ২০১৩-২০১৪ অথ� বছের ৩০ 
জন এবং ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর �া�মান আদালত ক��ক ৬২ জনেক িবিভ� �ময়ােদ কারা� �দান 

করা হেয়েছ এং ৮৬ � �িত�ানেক সীলগালা করা হেয়েছ। 

 

 

সািভ�েল� টীম পিরচালনার কায��মঃ 

 
�িমক 

নং 
কায��ম ২০১০-২০১১ 

 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। সািভ�েল� টীম পিরচালনার সং�া ৫১৮ ৬৬০ ৯১৮ ৭৪৫ ৬৬৮  

১১। মামলা দােয়েরর সং�া (সািভ��া� 
টীম) 

২৬৪ ২০৭ ৩৯৬  ২৫৯ ১৫১ 

১২। মামলা িন�ি�র সং�া (সািভ��া� 
টীম) 

- - ০৪ ১৬ ২৪ 

১৩। জিরমানা আদােয়র পিরমান ( ল� 
টাকায়) 

- - ১.৯৮ ১.৫২ ৩.৯৬ 
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িবএস�আই এর উে�ােগ এবং একজন িনব�াহী �ািজে�ট এর �ন�ে� পিরচািলত �া�মান আদালেত 
২� আইস�ীম ফ�া�রীেত জ��ত িন�মােনর আইস�ীম ধংস করা হে�। 

ঙ) �মে�ালজী উইং :  

�াশনাল �মে�ালজী �াবেরটরী �ত �ািপত SI (System International)  Unit এর �াশনাল ��া�াড� র�ণােব�ন 

এবং �দেশর সকল �াবেরটরী, িশ� কারখানা, গেবষণা �িত�ান এবং হাট বাজাের �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর 

ধারাবািহক ��তা (Accuracy) িনি�ত করণ এই উইং এর �ধান কাজ। ‘The Standards of Weights and 

Measures Ordinance, 1982’ এবং ‘The Standards of Weights and Measures (Amendment)Act 

2001 এর মা�েম �বসা-বািণেজ�র সকল ��ে� �মি�ক প�িতর বা�বায়ন তদারিকসহ সারােদেশ িমটার, িলটার, �াটফরম 

��ল, �পে�াল পাে�র িডসেপনিসং ইউিনট, �াংক লরী, ��ােরজ �াংক ওেয়�ীজ, বাটখারা, দািড়পা�া ইত�ািদ য�পািতর 

�ভিরিফেকশন কাজ �মে�ালজী উইং ক��ক স�াদন করা হয়।  
 

িবগত ০৪� এবং স�িত সমা� ২০১৪-২০১৫ অথ� বছের �মে�ালজী উইং ক��ক স�ািদত কায��েমর ত� িনে� �দয়া হেলাঃ  
 

�ঃ 
নং 

কায��ম ২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১। �পে�াল পাে�র িডসেপনিসং 
ইউিনট �ভিরিফেকশন 

৪৬১১ ৫৫২৮ ৬০৪৪ ৬৪৬১ ৬৮৪২ 

২। �া�মান আদালত পিরচালনার 
সং�া 

১২৫১ ১৩০৪ ১১৭৮ ১০৯৬ ৪৭৪ 

৩। মামলা দােয়েরর সং�া 
(�া�মান আদালত) 

২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ ৯০৪ 

৪। মামলা িন�ি�র সং�া 
(�া�মান আদালত) 

২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ ৯০৪ 

৫। জিরমানা আদায় (ল� 
টাকায়)(�া�মান আদালত) 

৫৩.৮২ ৪.৬৫ ৩৮.৪১ ২৯.৭১ ২৮.৫০ 

৬। জিরমানা �ত �িত�ােনর 
সং�া 

২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ ৯০৪ 

৭। পিরচািলত ��ায়াড/িবেশষ 
অিভযােনর সং�া 

৫১৮ ৬৬০ ৯১৭ ৭৩৩ ২২৩ 

৮। মামলা দােয়েরর সং�া 
(��ায়াড/িবেশষ অিভযান) 

৩১২ ২৮৯ ২৫২ ১৭১ ১৪৪ 

৯। মামলা িন�ি�র সং�া 
(��ায়াড/িবেশষ অিভযান) 

০২ ০৭ ২৯ ০২ ০৬ 
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�াশনাল �মে�ালজী �াবেরটরী �িত�াঃ 

EU, NORAD এবং গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর আিথ�ক সহায়তায় এবং UNIDO এর কািরগরী সহায়তায় 

িবএস�আইেত আ�জ�ািতক মােনর National Metrology Laboratory �াপন করা হেয়েছ। গত ০৬-০৬-২০১০ তািরেখ 

উ� �াবেরটরী� �যৗথভােব উে�াধন কেরন িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব িদলীপ ব�য়া এবং 

UNIDO এর মহা-পিরচালক Dr. Kandeh K. Yumkella। �াশনাল �মে�ালজী �াবেরটরী �ত - (i) Mass (ii) 

Length &  Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & Viscosity,  (v) Time, 

Frequency &  Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নােম ৬� �াবেরটরী �াপন 

করা  হেয়েছ।  এ �ােবর মা�েম �দশীয় িশ� �িত�ান, গেবষনা �িত�ান এবং �াবেরটরী স�েহ �ব�ত ওজন ও পিরমাপক 

য�পািতর ক�ািলে�শন করা হে� । 

�াশনাল �মে�ালজী �াবেরটরী  (NML) ক� �ক িবিভ� িশ� �িত�ান ও �াবেরটরীেত �ব�ত ওজন ও পিরমাপক 

য�পািত Calibration এর িববরণঃ 

�ঃ নং য�পািতর িববরণ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪০২০১৫ 
১. �মি�ক বাটখারা (ওেয়টস) ৫৪৭ ৬৩৮  ৯১৫ ১১৫৫ 
২. ওজন য� ৩০৩  ৩১৮ ৩৪৫ ২৪৯ 
৩. �লংথ �মজার 

ক) �টপ 
খ) �ীল ��ল 

 
৫১  
৭৮ 

 
৭০  
১০১ 

 
৫৪  
৭৭ 

 
৩১ 
৮৪ 

৪. ভিলউম �মজার ২৪৪ ২৭২ ৩১৫ ৪৮৯ 
৫. �াইড ক�ািলপাস� ৪৯ ৪২ ৬১ ৫৫ 
৬. থােম�ািমটার ১৯ ১১৪ ১২৮ ১৪২ 
৭. মাইে�ািমটার ৩৬  ৩৩  ১৮ ২৩ 
৮. ��সার �গজ ২৮ ৩২ ৩৫ ৫৩ 
৯. �ট�ােরচার �গজ - ০৪ ১৮ ০৬ 
১০. িথকেনস �গজ ৩২ ১৪ ৩৭ ০৬ 
১১. �ট�ােরচার ইি�েকটর ১৯ - ০৭ ৬০ 
১২. হাইে�ািমটার ১২ ১৫ ১৮ ২১ 
১৩. রাজ� আয় (ল� টাকায়) ১৪২.৭২ ১৪৮.১৫ ১৫৩.৬১ ১৭৩.৯৪ 
১৪. �প ওয়াচ ০৮ ১০ ১১ ০৭ 

 
 

 

  

সারা িবে�র সােথ সংহিত �রেখ �িত বছেররর মত বাংলােদশ ��া�াড�স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) এর 

উে�ােগ গত ২০ �ম, ২০১৫ তািরখ িব� �মে�ালজী িদবস উদযাপন উপলে�� িবএস�আই অিডটিরয়ােম এক আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব আিমর �হােসন 

আ�, এমিপ উ� সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব এবং এফিবিসিসআই এর সভাপিত জনাব কাজী আকরাম উি�ন ও িশ� 

ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব �েষণ চ� দাস উ� অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  
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িব� �মে�ালজী িদবস ২০১৫ উদযাপন  
  

িবএস�আই ওেয়বসাইটঃ  
 
 বত�মান ত� ��ি�র সেব�া�ম �িবধা �হেণর মা�েম িবে�র অ�া� সং�ার �ায় িবএস�আই স�েক�ও �দেশ এবং 

বিহ�িবে� মা�ষেক অবিহত করার লে�� িবএস�আইেত ওেয়বসাইটঃ www.bsti.gov.bd  চা� করা হেয়েছ এবং এর ত� 

িনয়িমত আপেডট করা হে�। �শাসেন ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা এবং সরকােরর িস�া�স�হ �ত বা�বায়েনর 

লে�� �থম পয�ােয় িবএস�আই �ধান কায�ালেয়র মান উইং এর ৫(প�চ)� িবভােগর মে�, �মে�ালজী উইং ও �াশনাল 

�মে�ালজী �াবেরটরীেত  এবং িস এম উইং এ  LAN (local area network) সংেযাগ �াপন করা হেয়েছ। এ ছাড়া 

�িত�ােনর মহাপিরচালেকর দ�রসহ িবিভ�  উইংেয় ৫২� এবং �েত�ক� আ�িলক অিফেস Internet সংেযাগ �দয়া  

হেয়েছ।  

 স�িত িবএস�আই’র ওেয়ব সাইট�র উ�য়নসহ এ�েক আরও �ি� ন�ন, ত� স�� ও ডায়নািমক করা হেয়েছ। 

বত�মান ওেয়বসাইেট  িবএস�আই’র হালনাগাদ ত�ািদ সি�েবশ করাসহ অিভেযাগ বা�, এ�াডভারটাইজেম�/ �ট�ার ব�, 

িনউজ, ডাটােবজ ইত�ািদ অ�� �� করা হেয়েছ। উ� Web site এ Online এ িবএস�আই এর CM Licence Form �হণ 

করা হে�। এ িবষেয় �� জাতীয় �দিনক পি�কায় িব�ি� �দােনর মা�েম সব�সাধারণেক অবিহত করা হেয়েছ।  

আ�িলক অিফস �থেক পে�র পরী�ণ ও সা��িফেকট �দান কায��ম বা�বায়নঃ  

পে�র �ণগত মান �� সমেয় �ানীয়ভােব পরী�া কের সা��িফেকট �দােনর লে��মতার িবেক�ীকরণ করা হেয়েছ। 

িবভাগীয় অিফস�েলা (চ��াম, �লনা, রাজশাহী) �থেক �য সকল পে�র �ণ�া� (রাসায়িনক ও পদািথ�ক) পরী�া করা যাে� ঐ 

সকল পে�র পরী�া �ানীয়ভােব স�াদন কের �সখােনই সা��িফেকট �দান ও নবায়েনর �মতা �দান করা হেয়েছ এবং �স 

�মাতােবক বত�মােন কায��ম চলেছ। ফেল এসব কােজর জ� উৎপাদনকারী/�বসায়ীেদর এখন আর ঢাকায় আসার �েয়াজন 

হে� না। এর ফেল  সময় সা�য় হে� এবং �সবা �দান তরাি�ত হে�। 

 



98 
 

িবএস�আই’র �াবেরটরী স�েহর এি�িডেটশন এবং িবএস�আই �দ� �ট� িরেপাট� এর  আ�জ�ািতক �হণেযা�তা 

অজ�েনর লে��  স�ািদত কায��মঃ  

�াবেরটরী এ�াে�িডেটশনঃ 

 িবএস�আই এর িসেম� �াব (রসায়ন ও পদাথ�), �ড ও মাইে�াবােয়ালিজক�াল �াব এবং �ট�টাইল �টি�ং 

�াবস�েহর অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও �েয়াজনীয় আ�িনক য�পািত সং�াপনসহ সকল ড�েমে�শন �তরী �ব�ক গত ১৭-০৬-

২০১০ তািরেখ ভারেতর National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) ক� �পে�র িনকট 

আেবদন করা হয়। ভারেতর NABL �থেক Lead Assessor টীম �ই দফায় িবএস�আই এর �াবেরটরী�িল Pre-

Assesment এবং Final Assesment স�� কের NABL আ��ািনকভােব ১৮-০৩-২০১১ �থেক ১৭-০৩-২০১৩ 

পয ���ইবছর সমেয়র জ� �াবস�হেক এ�াি�িডেটশন �দান কের।  

িবএস�আই এর এি�িডেটশন �া� �াব�িলর কায��ম সে�াষজনক পাওয়ায় NABL �থেক ২য় পয�ােয় গত ০৯-০৪-

২০১৫ পয �� Accreditation এর �ময়াদ �ি� করা হেয়িছল এবং ন�নভােব Accreditation এর জ� আেবিদত ৭৫� 

�ারািমটােরর জ� Accreditation  �দান করা হেয়েছ। বত�মােন �মাট এ�াি�িডেটড �ারািমটােরর সং�া ১৪৩। 

িবএস�আই‘র উে�িখত �াব�িল Accreditation এর �ময়াদ �শষ হওয়ার �েব�ই Re-certification এর জ� 

গত ০৭-০৮ মাচ�/২০১৫ তািরেখ ভারেতর NABL �থেক ৫(প�চ) সদে�র এক� Assessment টীম �াবস�েহর কায��ম 

Assessment স�� কেরন।  �ধান কায�ালেয়র পাশাপািশ িবএস�আই এর চ�গাম, �লনা ও রাজশাহী আ�িলক অিফেসর 

�কিমক�াল �াবেরটরী পয�ায়�েম Accreditation এর আওতায় িনেয় আসারও পিরক�না হােত �নয়া হেয়েছ।  

Product Certification এি�িডেটশনঃ 

িবএস�আই এর ��াডা� সা��িফেকশন �ীম বত�মােন Accreditation এর আওতায় আনা হেয়েছ। �থম পয �ােয় 

০৯ জা�য়াির ২০১২ ি�ঃ হেত ০৮ জা�য়াির ২০১৫ পয ��  িবএস�আই এর Voluntary Product Certification এর 

আওতায় ০৫� প� যথাঃ এিডবল �জল, ��া�ন িরচ িব�ট, ওেয়ফার িব�ট,চাটনী ও �ট ি�ংকস এবং ২য় পয �ােয় আরও ০৬ 

(ছয়)� ন�ন প�  প� যথাঃ িসেম�, পা�রাইজড িম�, ��ভারড িম�, সয়ািবন অেয়ল,এিডবল পামঅেয়ল, িরফাইনড পাম 

অিলন পে�র এবং সব�েশষ অে�াবর/২০১৪ মােস আরও ০৩� ন�ন প� যথা : ফর�ফাইড সয়ািবন অেয়ল, ফর�ফাইড 

পা� অেয়ল, ফর�ফাইড পা� অিলন প�সহ �মাট ১৪� পে�র ভারেতর National Accreditation Board for 

Certification Body (NABCB) �থেক Accreditation �দান করা হয়।  

         এর ফেল িবএস�আই এর Product Certification Schme এর আ�জ�ািতক �হণেযা�তা উ�েরা�র �ি� পাে�। 

��াডা� সা��িফেকশন �ীম Re-certification এর জ� ভারেতর NABCB এর ০৪ সদ�  িবিশ� এক� এেসসর টীম 

গত ০৬-১২ িডেস�র/২০১৪ সমেয় িবএস�আই এর ��াডা� সা��িফেকশন কায��ম Assessment স�� কের সে�াষ 

�কাশ কের এবং ০৯ জা�য়াির ২০১৫ হেত Re-accreditation  �দান করা হেয়েছ ।  
 

Management System Certification বা�বায়নঃ  

 িবএস�আইেত Management System Certification (MSC) চা� করা হেয়েছ এবং উ� 

Management System Certification (MSC) �ক নরওেয়িজয়ন এ�াি�িডেটশন বিড ক��ক ৫ বছেরর জ� 

এ�াি�িডেটশন �দান করা হেয়েছ। বত�মােন িবএস�আই �ত Management System Certification Scheme 

(MSCS) চা� হওয়ায় �বসরকাির সং�া/ফাম��েলােক িবএস�আই �থেক �� �েয় �কায়ািল� �ব�াপনার জ� ISO 9001, 

পিরেবশ �ব�াপনার জ� ISO 14001 এবং খা� িনরাপ�া �ব�াপনার জ� ISO 22000 িবষেয় সা��িফেকট �দয়া হে�।  
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িবএস�আই �থেক �ন ২০১৫ পয �� ২৬ (ছিববশ)�  Management System Certificate �দান করা হেয়েছ। বত�মােন 

ISO সনদ �াি�র জ� আরও �বশিক� �িত�ােনর আেবদন �ি�য়াধীন আেছ।  

িবএস�আই এর MSC �সলেক নরওেয়িজয়ন এ�াি�িডেটশন বিড ক��ক �দ� Accreditation এর �ময়াদ স�িত �শষ 

হওয়ায় এবাের উ� �সেলর কায��ম ভারেতর National Accreditation Board for certification Body 

(NABCB) এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) �থেক �নয়ার জ� �ি�য়া �হণ করা হয়। ইিতমে� 

Bangladesh Accreditation Board (BAB) �থেক Accreditation পাওয়া �গেছ।  ভারেতর NABCB এর 

Assessment �ম ক� �ক গত ০৬ িডেস�র/২০১৪ হেত ১২ িডেস�র/২০১৪ তািরখ পয�� সমেয় িবএস�আইেত 

Management System Certification (MSC) �সেলর কায��ম Assessment করা হয়।   
 
Compact Fluorescent  Lamp (CFL) Testing �াব �াপনঃ 

 িবএস�আই �ধান কায�ালেয় জাম�ানীর giz এর আিথ�ক সহায়তায় Energy Efficient Testing �াব 

�াপন করা হেয়েছ। উ� �ােব িব��ৎ সা�য়ী প� �যমনঃ Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic 

Ballast, Electronic ballast িনয়িমতভােব পরী�া করা হে�।   
 

আ�জ�ািতক স�ক�ঃ 
 

National Standards Body(NSB) িহেসেব িবএস�আই ১৯৭৪ সােল ISO সদ�পদ লাভ কের। িবএস�আই IEC, 

APMP, OIML, BIPM, এর সি�য় সদ�। এ ছাড়া িবএস�আই  WTO-TBT, SAARC Standard Coordination 

Board (at present SARSO), Codex, AFIT এর �ফাকাল/ এনেকায়ারী  পেয়�  িহেসেব কাজ করেছ ।  
 
কম �কত �ােদর �িশ�ণঃ  
 ISO, APO, WTO, FAO/WHO, CICC, PTB, APMP, KOIKA, Commonwealth Technical Fund 

��িত আ�জ�ািতক সং�ার অথ�ায়েন চীন, জাপান, �ীস, মালেয়িশয়া, �কািরয়া, নরওেয়, ইতালী, �র�, ভারত, �লংকা, 

থাই�া�, ইে�ােনিশয়াসহ িবিভ� �দেশ গত ২০১৪ - ২০১৫ অথ�বছের িবএস�আই এর  ৯৮(আটান� ই) জন কম�কত �া িবিভ� 

িবষেয় �িশ�ণ �হণসহ িবিভ� ওয়াক�শপ/ �সিমনাের অংশ�হণ কেরেছন। এ ছাড়াও �ানীয় পয�ােয় ২০১৪-১৫ অথ� বছের ৩০ 

জন কম�কত �া ISO-9000, ISO-!4000, ISO-22000,  HACCP সহ িবিভ� ওয়াক�শপ ও �সিমনাের অংশ�হণ কেরেছন। 

�িশ�ণ �া� এ সকল কম�কত �া  �-� কম �ে�ে� যথাযথ অবদান রাখেছন।  
 

িবএস�আই এর চলমান �ক� স�েহর িববরণ ও উে��ঃ 
 

১। �কে�র নামঃ Barrier Removal to the Cost-Effective Development  

and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL). 
 

�া�িলত �য় : ১,৮৬৩ ল� টাকা (িজওিব-১,৪০৮ ল� টাকা ত�ে� ১,৪০০ ল� ইন  কাই� *; �ঃ সাঃ- ৪৫৫ ল� টাকা)  

�কে�র �ময়াদঃ  �লাই’ ২০১০  হেত  �ন ২০১৫   
 

�কে�র �ধান উে��ঃ   

  বাংলােদেশ পাওয়ার �জনােরশন হেত উ�ুত �ীন হাউজ �ােসর িনগ�মন কমােনা। 

  BRESL Products �যমন- এিস, িরি�জােরটর, ফ�ান, �ব��িতক মটর, �ব��িতক  �ালা�, 

    িসএফএল এর এনািজ� ইিফিসেয়� মান ও �লেবিলং �ণয়ন এবং বা�বায়ন করা। 

  এনািজ� ইিফিসেয়� প� আবািসক, বািনিজ�ক ও িশে� �বহার স�েক� জনসেচতনতা �ি� করা। 

  এনািজ� ইিফিসেয়� প� উৎপাদেন সহায়তা করা। 

  এনািজ� ইিফিসেয়� প� উৎপাদেনর সােথ জিড়ত জনবেলর কম�দ�তা �ি� করা। 
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২। �কে�র নামঃ Expansion and Strengthening of Bangladesh Standards and 

Testing Institution  (BSTI) (At 5 districts). 
�া�িলত �য়  :  ৫১৮২.৪৫ ল� টাকা (িজওিব), �ময়াদকালঃ  �লাই ২০১১ -  �ন ২০১৫ 

�ক� এলাকা : ময়মনিসংহ, ফিরদ�র, �িম�া, রং�র এবং ক�বাজার ।  
 

�কে�র �ধান উে��ঃ   

  মানস�ত প� উৎপাদন ও িবপনন িনি�তকরণ এবং ওজন পিরমাপ সং�া� �মে�ালজী �সবা �দােনর মা�েম  

               ৫� �জলায়  িবএস�আই এর কা���ম স�সারণ এবং শি�শালীকরণ। 

  ৫� �জলায় িবএস�আই এর �ািত�ািনক অবকাঠােমা িনম�ান। 

  ৫� �জলায় �াবেরটরীর জ� রসায়ন ও �মে�ালজী  �াবেরটরীর আ�িনক য�পািত �য়। 

 

৩। �কে�র নামঃ Establishment of Calibration and Verification Facilities of 

CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI. 
 

�া�িলত �য় :  ৭৪০.০০ ল� টাকা (িজওিব), �ময়াদকালঃ  �লাই ২০১১ -  �ন ২০১৫ 

�কে�র �ধান উে��ঃ   

 ▪ CNG Mass Verification Laboratory এর �ভৗত অবকাঠােমা িনম�ান। 

 ▪ CNG পিরমাপক আ�িনক য�পািত �য়। 

 ▪ CNG �াহকেদর জ� CNG filling station এ স�ক পিরমােপর িন�য়তা �দান করা। 
 

�কে�র উে�� : �কে�র �ল উে�� হে� সাক��� �দশ�েলােত বািনেজ�র �িতব�কতা �রীকরেণর মা�েম প� ও 

�সবার অবাধ বািনেজ�র পিরেবশ �ি�, সাক� �দশ স�েহর মে� ত� ও দ�তার আদান�দানসহ িবএস�আই ঢাকােত SARSO 

এর কায�ালয় �াপন।   
 

৪। �কে�র নামঃ Modernization &  Strengthening of BSTI (Ist Revised)    

�া�িলত �য়ঃ ২৮১৩.৯৫ (িজওিব ১০০৫.৫৫ + �ঃ সঃ ১৮০৮.৪০) 

�কে�র �ময়াদকালঃ  অে�াবর ২০১০ হেত �ন ২০১৫ । 

�কে�র উে��ঃ িবএস�আইেক এক� শি�শালী ও কায�কর মান িনয়�ণকারী �িত�ান িহেসেব গেড় �তালা এবং �দেশ 

উৎপািদত খা���, �াণ�, িসেম� ও ইেটর �ণগত মান আ�জ�ািতক মােন িনি�ত করাসহ এর আ�িনকায়ন। 
 

৬। �কে�র নামঃ Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NMI in BSTI. 

�া�িলত �য়: ২২২৪.০০ ল� টাকা। 

�কে�র �ময়াদকাল :   �লাই ২০১৩ - �ন ২০১৫;  

�কে�র উে��ঃ  

(i)  To develop, improve and apply of primary methods and  

      reference materials for chemical measurements. 

(ii) To provide a pragmatic approach to measurement, traceability      

      and measurement uncertainty and to establish links to SI where  

       appropriate. 

(iii) To construct  infrastructure of chemical metrology lab building.   

(iv) To Develope CRM, RM & SRM.   
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 বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 

িশ� ��ে� �ােনর �সার, য�পািত ও য�াংশ �তির/�মরামত, িশ� কারখানা র�ণােব�েণ  আ�িনক কািরগির 

�কৗশল �বত�েনর লে�� ১৯৫৭ সােল �িতি�ত ই�াি�য়াল িরসাচ� এ� �ডেভলাপেম� �স�ার (আই.আর. িড.িস.) এবং 

ই�াি�য়াল ��াডাক�িভ� সািভ�েসস (আই.িপ.এস) নােমর �� সং�ােক একি�ত কের ১৯৬২ সােল ’িপটাক’ �িতি�ত হয়, যা 

বত�মােন  বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) নােম িশ� ম�ণালেয়র অধীন �-শািসত সং�া িহেসেব  পিরচািলত 

হে� । বত�মােন ঢাকা, চ��াম, চ�দ�র, �লনা ও ব�ড়ায় িবটােকর  ৫� আ�িলক �ক� রেয়েছ ।  

ষােটর দশেক �দেশ িশ� িবকােশর ��েত উৎপাদেনর ধারাবািহকতা বজায় রাখার জ� উ�তমােনর য�াংেশর  �েয়াজন 

অ��ত হয়। �স চািহদা �রেণর লে�� পািক�ান ই�ি�য়াল �টকিনক�াল এ�ািসে�� �স�ার (িপটাক)  বত�মান বাংলােদশ িশ� 

কািরগির সহায়তা �ক�  (িবটাক) �িতি�ত হয় । িবটাক �দেশর িবকাশমান িশে�র ব�মাি�ক চািহদার আেলােক িবিভ� 

ধরেণর কািরগির সহায়তা �দান কের থােক ।  

িবটাক �িশ�ণ �দােনর  মা�েম দ� জনবল �ি�, িশ� ��ে� উ�ত  ��ি� আহরণ ও হ�া�র কের  থােক । এ ছাড়া 

িশে�াৎপাদন �ি�র লে�� িবিভ� িশ� �িত�ানেক পরামশ� �দান, িশ�  �িত�ােনর য�পািত ও য�াংেশর ন�শা �ণয়ন ও 

�স�েলা �তির/�মরামত  কের �দেশর িশ�ায়েন সহায়তা কের থােক। এছাড়া এস.এম.ই �স�ের িবিভ� কািরগির িবষেয় 

�িশ�ণ ও পরামশ�  িদেয় িশ� �স�েরর  উৎপাদনশীলতা �ি�েত  অবদান রাখেছ ।  

বত�মান সরকােরর িবিভ� উ�য়ন�লক কম�কাে�র সােথ  স�িত �রেখ মিহলােদরেক অ�িধকার িদেয়  হােত-কলেম কািরগির 

�িশ�ণ �দােনর মা�েম আ�-কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� ও দাির�� িবেমাচেন সহায়তা করেছ ।  

িবটােকর উে�� ও ল��ঃ  

১. �িশ�েণর মা�েম িশ� ��ে� িনেয়ািজত �ি�বেগ�র ��ি�গত এবং �ব�াপনা  দ�তার মান উ�য়ন করা, 
২. িশ� ��ে� উ�তর ��ি�র উ�য়ন এবং হ�া�রসহ িশে�াৎপাদন �ি�র লে�� িবিভ� িবষেয় িশ� �িত�ান স�হেক 
পরামশ� �দান করা,  
৩. িশ� �িত�ােনর উৎপাদন �ি�, পে�র �নগত মােনা�য়ন, উৎপাদন �য় �াস এবং �ানীয় ��ািদর �বহার �ি�কে� 
উৎপাদন �ি�য়া িনধ�ারণ, য�পািত ও য�াংেশর ন�শা �ণয়ন ও �স�েলা �তির কের �দেশর িশ�ায়েন সহেযািগতা করা , 
৪. �দেশর �াি�ক  ��ি� ও �লস, িজগস, িফ�ার�  এবং �মটাল �েসিসং ডাই উ�য়েন সািব�ক কািরগির সহায়তা 
�দান করা ,  
৫.  সরকােরর উ�য়ন�লক কম�কাে�র সােথ স�িত �রেখ মিহলােদরেক অ�িধকার িদেয় হােত-কলেম কািরগির �িশ�ণ 
�দােনর মা�েম আ�কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� ও দাির�� িবেমাচেন সহায়তা করা। 
 

পিরচালনা পষ�দঃ 

িবটােকর  কায��ম গভিণ�ং বিডর ত�াবধােন িনজ� বাই-লজ (Bye Laws) �ারা পিরচািলত হয়। গভিণ�ং বিড এ 

�িত�ােনর নীিত িনধ�ারণী ক��প� । 

িবটাক-এর গভিণ�ং বিড গঠনঃ 
১. সিচব, িশ� ম�ণালয় �চয়ার�ান 
২. মহাপিরচালক, িবটাক সদ�  
৩. �� সিচব ( �শাসন), িশ� ম�ণালয় �কা-অপট সদ�  
৪. িনব�াহী পিরষদ সদ�, িবিনেয়াগ �বাড� সদ�  
৫. মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র সদ�  
৬. পিরচালক, �ম অিধদ�র সদ�  
৭. উপ-সিচব( বা�বায়ন ), অথ� িবভাগ, অথ� ম�ণালয় সদ�  
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৮. সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস� এ� ই�াি� সদ�  
৯. সভাপিত, চ��াম �চ�ার অব কমাস� এ� ই�াি� সদ�  
         সিচব, িবটাক গভিণ�ং বিডর  সদ�-সিচব িহেসেব কাজ কেরন। 
কায�ব�নঃ 

 বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) এক� �-শািসত �িত�ান । �িত�ান� গভিণ�ং বিডর  িনেদ�শনায় 

পিরচািলত হয়। মাননীয় িশ� সিচব পদািধকার বেল িবটাক গভ�িণং বিডর �চয়ার�ান । বাংলােদশ  সরকার ক��ক িনেয়ািজত  

মহাপিরচালক িবটােকর সাব��িণক  �ধান িনব�াহী । 

মহাপিরচালকেক সহায়তা করার জ� ৩ জন পিরচালক িনেয়ািজত আেছন । পিরচালকগেণর িনয়�েণ �িত �কে� 

একজন কের অিতির� পিরচালক আেছন,  অিতির� পিরচালক�� �ক� স�েহর কািরগির ও �শাসিনক কম�কা� পিরচালনা 

কের থােকন ।  

িবটােকর �ক�স�হঃ 

বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক)  এর ০৫� আ�িলক �ক� রেয়েছ । যার দািয়� �া� কম�কত �ােদ িববরণ িনে� �পশ করা 

হেলাঃ 

নাম     �যাগােযাগ 

মহাপিরচালক 
িবটাক,  

�তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,�ফান-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২৬৬ 
ফ�া�-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-�মইল- bitac@ dhaka.net 

পিরচালক 
িবটাক,ঢাকা 
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 �িশ�ণ কায��মঃ 

িবটােকর �ল উে�� ও লে��র  মে� �িশ�েণর  মা�েম �দেশর কািরগির জনবেলর দ�তা �ি�  তথা  মানব 

স�দ উ�য়ন অ�তম। দ� কািরগির জনশি� �ি� ও িশ� ��ে� িনেয়ািজত জনবেলর কািরগির দ�তার মান উ�য়েনর 

লে�� িবটাক বছের িতনবার ১২� �ািডশ�াল ��েড ১৪ স�াহ�াপী এবং ১৫� ��েড ৪/৬ স�াহ�াপী  �� �ময়ােদ �িশ�ণ 

�কাস� পিরচালনা কের থােক । �িশ�ণাথ�েদর আবাসেনর জ� িবটাক, ঢাকায় ��ষেদর জ� এক� িতন তলা এবং মিহলােদর 

জ� এক� প�চ তলা িবিশ� ডরিমটরী ভবন, িবটাক  চ��াম �কে� এক�  ি�তীয় তলা িবিশ�, এবং িবটাক,  �লনা  ও 

ব�ড়ায়  একতলা িবিশ� এক� কের ডরিমটরী  ভবন রেয়েছ।  

িবটাক ক��ক পিরচািলত �িশ�ণ �দেশর অ�া� �িত�ােনর কািরগির �িশ�ণ হেত উ�ততর। িবটােকর �িশ�ণ 

কম ��িচেত �বহািরক কায��েমর আওতায় িবেশষতঃ লাইট ইি�িনয়ািরং ওয়াক�� সং�া� উ� ��ি�গত আ�জািত�ক মােনর 

�কাস� কাির�লাম অ�সরণ করা হয়। যার ফেল �িতজন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ �শেষ �-� কম �ে�ে�  তােদর �িশ�ণল� দ�তা 

কােজ লািগেয় �ত�ভােব কাজ করার �যা�তা অজ�ন কের। �ি�ণাথ�েদর হােত কলেম িশ�া �দয়ার জ� িবটাক- এ 

�েয়াজনীয় য�পািতস�� �হৎ ওয়াক�সপ রেয়েছ। এছাড়া, এখােন  �বশ িক� আ�িনক �িশ�ণ সহায়ক য�পািত এবং দ� ও 

অিভ� �িশ�ক রেয়েছন। 
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       বত�মান সরকােরর উ�য়ন কম�কাে�র �ল ল��ব��  হেলা মানব স�দ উ�য়ন ও দাির�� িবেমাচন । �স ল��েক 

সামেন �রেখ িবটাক তার �িশ�ণ কম��িচর মা�েম দ� জনবল �ি� কের মানব স�দ উ�য়ন, �দেশর অভ��ের আ�-

কম �সং�ান �ি� ও দাির�� িবেমাচেন িবেশষ �িমকা পালন কের  যাে� । এছাড়া, এ �িশ�েণর  ফেল িবেদেশ �াপক 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হওয়ায় �বেদিশক িনেয়ােগর মা�েম ��বান �বেদিশক ��া অজ�েনও িবটাক সহায়ক �িমকা পালন 

কের যাে�। 

�দশীয় িশে� িনেয়ািজত জনবেলর কািরগির দ�তা �ি�র  লে�� িবটাক িবিভ� ��েড  ��, ম� ও দীঘ� �ময়ািদ 

�িশ�ণ �কাস� পিরচালনা কের থােক।  

এছাড়া, �েকৗশল িব�িব�ালয়স�হ, পিলেটকিনক ইনি��উট�, �টকিনক�াল �চাস�  ��িনং কেলজ এবং 

�.�.িস/িভ�আইসহ িবিভ� কািরগির িশ�া �িত�ােনর  ছা�-ছা�ীগণ �িত বছর িবটাক হেত এাটাচ�া� ��িনং িনেয় থােক ।  

২০১৪-২০১৫  অথ� বছের �মিশন সপ,ওেয়ি�ং ইেলকি�ক�াল �মনেট�া� সহ ১৪ স�াহ �াপী িনয়িমত িবিভ� �কােস� 

৩১০ জন,�� ও ম� �ময়াদী �কােস� ১৫৪ জন,�ক,িসএনিস ও িপএলিসর উপর ৫৯ জনেক এবং ১৭৪১ জনেক এাটাচ�া� 

��িনং �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া আ�-কম �সংসহােনর মা�েম দাির�� িবেমাচন �কে�র আওতায় অেটাক�াড, ওেয়ি�ং, 

ইেলকি�ক�াল �মে��া�, �রি�জােরশান এ� এয়ার কি�শিনং সহ িবিভ� ��েড এেকই  অথ� বছের ৯৩০ জন মিহলা ও ১১৭৪ 

জন ��ষেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।তাহােদর ম� হেত ২৫৯ জন মিহলা ও ৩৩৩ জন ��ষেক িবিভ� িশ� কারখানা 

কম �সং�ােনর �ব�া করা হেয়েছ।  

আমদািন িবক� য�/য�াংশ �তিরর মা�েম  �বেদিশক  ��া সা�য়ঃ 

         আমদািন িবক� য�/য�াংশ �তির বাবদ �দেশর ��বান �বেদিশক ��া সা�য় িবটােকর অ�তম উে��। িবটাক 

বািণিজ�ক িভি�েত �কান প� উৎপাদন বা বাজারজাত কের না। িবিভ� িশ� �িত�ােনর অ�েরােধ / চািহদার িভি�েত �� 

কািরগির সহায়তা�লক �সবা িহেসেব আমদািন  িবক� য�/য�াংশ �তির  ও �মরামত কের �দেশর িশ� কলকারখানা চা� 

রাখেত তথা উৎপাদন অ�াহত রাখেত সহায়তা �দান কের । িবটাক এর �াহক �সবার তািলকায় বাংলােদশ �রলওেয়, 

সারকারখানা, িচিনকল, কাগজকল, িসেম� ফ�া�রী, িসরািমক  ফ�া�রী, �ট�টাইল িমলস, �ট িমলস, িব��ৎ উ�য়ন �বাড�, 

পাওয়ার �ীড �কাং, িততাস �াস �কা�ানী, ঔষধ ���তকারী �িত�ানসহ সরকাির ও �বসরকাির িবিভ� িশ� �িত�ান 

অ�� �� রেয়েছ। 

      আমদািন িবক� য�াংশ  �তির ও �মরামত কের যােত �দেশর আেরা �বিশ পিরমাণ �বিদিশক ��া সা�য় করা যায়  এ 

�াপাের িবটাক সব সময় সেচ�। িবিভ� িশ� �িত�ােনর আমদািন িবক� য�/য�াংেশর চািহদা স�েক� িবটােকর 

�েকৗশলীগণ সাব��িনকভােব �যাগােযােগর মা�েম সব সময় অবিহত থােকন এবং �দেশর ��বান �বেদিশক ��া  সা�েয়র 

লে�� সংি�� িশ� �িত�ানস�হেক  য�/য�াংশ  আমদািন না কের িবটাক হেত �তিরেত উ��ু কেরন। এ �ি�য়ায় আমদািন 

িবক� য�াংশ �তিরর পিরমাণ �িত  বছরই �ি� পাে�। এ ধারা আগামী বছর�েলােত অ�াহত রাখার �েচ�া চািলেয় যাওয়া 

হেব ।  

            িবটাক ক��ক �তির�ত য�পািত/য�াংশ আমদািন িবক� প� িহেসেব �িতবছর �দেশর উে�খেযা� পিরমাণ 

�বেদিশক ��া সা�য় কের থােক। এ সকল য�পািত/য�াংশ �তিরর মা�েম অিজ�ত আয় �ারা িবটাক এর �মাট �েয়র �ায় 

শতকরা  ৭০ ভাগ িনব�াহ হেয় থােক।  

গেবষনা ও উ�য়নঃ 

  উৎপাদন কম�কাে�র পাশাপািশ �দশীয় িশ� �িত�ােনর জ� আমদািন িবক� য�াংশ �তির ও লাগসই ��ি� 

উ�াবেনর লে�� িবটাক গেবষনা ও উ�য়ন কায��ম চািলেয় যাে� ।  
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 ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর  িবটাক ক��ক িন�িলিখত �িত�ােনর িবিভ� য�াংশ গেবষণা ও উ�য়ন�লক কায��েমর 

আওতায় স�� করা হেয়েছ।  

 

লাইট ইি�িনয়ািরং �স�ের িবটােকর �িমকা: 

�ধালাইখাল িভি�ক লাইট ইি�িনয়ািরং িশে� কম�রত জনবেলর �পশাগত দ�তা �ি�র জ� িবটাক ক��ক হােত-

কলেম / িভিডও িচে�র মা�েম িবিভ� ধরেনর �ল ��িসং  এর উপর �িশ�ণ �দান কেরেছ।   

 

 

�ঃ 
নং 

�িত�ােনর নাম কােজর িববরণ পিরমাণ 

১। পাওয়ার �ীড �কাং অব বাংলােদশ িলঃ।  পাওয়ার �ীড �কাং অব বাংলােদশ িলঃ এর ৩৩ 
িকঃেভা�/১১িকঃেভা� লাইেনর িবিভ� ধরেনর িফ�ংশ �তির 
করা হয়। যা ইত�েব� সহানীয় ভােবৈতরী/�মরামত করা স�ব 
হয়িন।ইহার আমদানী �� ৫ �কা� টাকা।  প�া�ের িবটাক 
মা� ৫০ ল� টাকায় বিন�ত কাজ� কের সরবরাহ কেরন।  

 

০২ �এসিপ কমে��,পেত�া,চ��াম। �এসিপ কমে��,পেত�া,চ��াম এর এিসড িডি�িবউশন �া� 
এর জ� �াফ �তরী করা হয়। যা ইেতা�েব� সহানীয় ভােব �তরী 
করা স�ব হয়িন। িবটাক আেলাচ� কাজ� স�ক ভােব স�� 
কের সংি�� িমেল সরবরাহ কের এবং  যা সালিফউিরক 
এিসডয় �রাধক �ােটিরয়াল �ারা �তরী। ইহার আমদানী �� ৪ 
�কা� টাকা  প�া�ের িবটাক বিন�ত কাজ� স�ক ভােব স�� 
কের মা� ৮৯ ল� টাকায়। 

 

০৩। �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�,�ঘাড়াশাল,নরিসংদী। �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক� নরিসংদী এর ভ�া�য়াম পা� এর জ� 
ইে�লার �তরী করা হয়। ইেতা�েব� �ািনয় ভােব �তরী করা 
স�ব হয়িন। িবটাক সফল ভােব কাজ� স�� কের সংি�� 
িমেল সরবরাহ কেরন এবং  যা স�ক ভােব চলেছ। যার 
আমদানী �� ১ �কা� টাকা। িবটাক,আেলাচ� কাজ� মা� ২০ 
ল� টাকায় কেরেছ।  

 
 
 
     

০৪.  বাংলােদশ সমরা� করখানা,গাজীপর। বাংলােদশ সমরা� করখানা,গাজী�র এর িগয়ার ব� �তির করা 
হয়। ইিত �েব �ািনয় ভােব �তরী করা স�ব হয়িন। িবটাক 
সফল ভােব কাজ� স�� কের সংি�� �িত�ােন সরবরাহ 
কেরন এবং  যা স�ক ভােব চলেছ। যার আমদানী �� ১ �কা� 
৫০ ল�� টাকা। িবটাক,আেলাচ� কাজ� মা� ২৯ ল� টাকায় 
কেরেছ। 

   
 
 
 
 

০৫. িঝল বাংলা �গার িমল� িলঃ,জামাল�র। িঝল বাংলা �গার িমল� িলঃ,জামাল�র এর  িবিভ� ধরেনর 
িফড পা�,ওেয়ল পা� এবং পাে�র য�াংশ �তির করা হয়। 
ইিত �েব �ািনয় ভােব �তরী করা স�ব হয়িন। িবটাক সফল 
ভােব কাজ� স�� কের সংি�� �িত�ােন সরবরাহ কেরন 
এবং  যা স�ক ভােব চলেছ। যার আমদানী �� ৫০  ল�� 
টাকা। িবটাক,আেলাচ� কাজ� মা� ১০ ল� টাকায় কেরেছ। 

 
 
 
 

০৬. আ�গ� পাওয়ার ��শান �কাং িলঃ, 
িব-বািড়য়া। 

আ�গ� পাওয়ার ��শান �কাং িলঃ এর ইি�েনর কে�াল বা� 
এবং ��ার পাে�র য�াংশ �তরী করা হয়। ইিত �েব �ািনয় 
ভােব �তরী করা স�ব হয়িন। িবটাক সফল ভােব কাজ� স�� 
কের সংি�� �িত�ােন সরবরাহ কেরন এবং  যা স�ক ভােব 
চলেছ। যার আমদানী �� ১ �কা�   টাকা। িবটাক,আেলাচ� 
কাজ� মা� ২০ ল� টাকায় কেরেছ। 
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িবটােকর �সবার ���স�হঃ 

িবটােক উ�ত য�পািতস�� এবং �সি�ত ওয়াক�শপ এবং পয�া� দ� �েকৗশলী ও কািরগর  রেয়েছ। এ 

সকল য�পািত এবং দ� �েকৗশলী ও কািরগর  �ারা �ণগতমান বজায় �রেখ �� ও জ�ল য�পািত/য�াংশ �তির ও 

�মরামত কের থােক। িবটাক  কািরগির ��ে� �য সকল �সবা �দান করেত পাের �স�েলা হেলাঃ 

 
০ কনেভনশনাল  �মিশিনং এর যাবতীয় �িবধা 
০ কিপ িমিলং 
০ ��াফাইল �াইি�ং 
০ �মটাল ( �ফরাস ও নন-�ফরাস ) এ�ানালাইিসস 
০ িস এন িস �লদ 
০ িস এন িস িমিলং 
০ িস এন িস �মিশিনং �স�ার 
০ ই িড এম ও ওয়�ারকাট ই িড এম 
০ �ীল  কাি�ং 
০ �পে�া�াফ িমিলং 
০ সারেফস, িসিলি�ক�াল ও �বার �াইি�ং 
০ িজগ, িফ�ার, ��স �লস এ� �াি�ক �লস �মিকং 
০ �লস এ� কাট�ার �াইি�ং 
০ ওেয়ি�ং ও �ফি�েকশন 
০ লাইট �ফািজ�ং 
০ ফাউি� (�ফরাস এ� নন �ফরাস কাি�ং ) 
০ িহট-ি�টেম� 
০ ইেলকে�াে��ং 
০ িডজাইন এ� �াফ�ং 
০ ইেলকি�ক�াল এ� �মকািনক�াল �মে��া�্  
 

িবটাক উে�িখত কািরগির �সবার  সম�েয় িবিভ� আমদািন িবক� য� ও য�াংশ  �তিরেত যথাযথ ��ি� উ�াবন কের িব�ল 

পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য়  কের জাতীয় অথ�নীিতেক  �াবল�ী করার ��ে� �িমকা �রেখ আসেছ।িবেশষ কের িহট-

ি�টেম� ও য�াংশ �তিরেত �েয়াজনীয় �ােটিরয়াল �েয়াগ এবং �াি�ক �টকেনালিজেতও িবটােকর িবেশষ অিভ�তা  

রেয়েছ । 

২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর কম�কা�ঃ 

          িবটাক  িশ� �িত�ােন উৎপাদন �ি�, পে�র �ণগত মােনা�য়ন, উৎপাদন �য �াস এবং �ানীয় ��ািদর �বহার 

�ি�কে�  উৎপাদন �ি�য়া িনধ�ারণ, য�পািত ও য�াংেশর ন�শা �ণয়ন ও �স�েলা �তির কের �দেশর িশ�ায়েণ সহেযািগতা 

কের  ইিতবাচক �িমকা পালন করেছ। িবটােকর ওয়াক�সপ�েলােত ন�ন িসএনিস �মিশনারীজ সংেযাজন কের �সবা �হণকারী 

িশ� �িত�ানস�েহ উ�ততর কািরগির �সবা �দােনর �ব�া �নয়া হেয়েছ। ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর  িবটাক য�পািত  সর�াম  

�তির/�মরামত কের ২০১০.৬৪ ল� টাকা আয় কের।  এ সকল য�পািত/য�াংশ �তিরর মা�েম অিজ�ত আয় �ারা িবটাক এর 

�মাট �েয়র �ায় শতকরা ৭০ ভাগ িনব�াহ হেয় থােক। 
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২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর িবটােকর �ক�ওয়ারী জেবর িবপরীেত অথ� �াি�র পিরসং�ান  িনে� �দয়া হেলাঃ   
                                                                                            ( ল� টাকায় ) 

�িমক 
ন�র 

 
�কে�র নাম 

২০১৪-২০১৫ অথ� বছর আেয়র  
ল��মা�া  অিজ�ত  আয় শতকরা হার(%) 

1.  িবটাক, ঢাকা ১৩৫০.০০ ৯৫৯.২৩ ৭১.০৫%  
2.  িবটাক, চ��াম ৬৭৫.০০ ৪৭৭.৯২ ৭০.৮০%  
3.  িবটাক, চ�দ�র ২০০.০০ ১৭৩.২৮ ৮৬.৬৪%  
4.  িবটাক, �লনা ২৫০.০০ ২৩৭.৭৮ ৯৫.১১%  
5.  িবটাক, ব�ড়া ১৮০.০০ ১৬২.৪৩ ৯০.২৩%  

 সব�েমাটঃ ২৬৫৫.০০ ২০১০.৬৪ ৭৫.৭৩%  
 

অথ� ও িহসাবঃ 

             িবটাক-এর সকল  িহসাব সং�া� কায ��ম পিরচালনার জ� এক� িহসাব  িবভাগ রেয়েছ । সং�ার �ধান িহসাব 
র�ণ কম�কত �া এ িবভােগর দািয়ে� রেয়েছন। বােজট ও  িনরী�া সং�া� কায��ম পিরচালনার জ� বােজট এ� অিডট 
কম �কত �া এবং সিচব, িবটাক ঢাকা �কে�র আয়ন-�য়ন কম �কত �ার দািয়� পালন কের থােকন । 

৩. �থম ও ি�তীয় ��ণীর কম�কত �ােদর �বতন ও ভাতািদ  দািখল�ত িবেলর িবপরীেত �রখাি�ত �চেকর মা�েম এবং 
৩য় ও ৪থ� ��ণীর কম�চারীেদর  �বতন ও ভাতািদ সমি�ত িবল আয়ন-�য়ন কম �কত �ার  মা�েম �াংক হেত নগদ উে�ালন 
�ব�ক পিরেশাধ করা হেয় থােক।  

৪. বাই-লজ অ�সাের িবটাক িন�িলিখত উৎস হেত তহিবল �া� হয়ঃ 

 (ক) সরকাির অ�দান 
 (খ) �সবা �দােনর িফস 
 (গ) সরকােরর অ�েমাদন সােপে� িবেদশী সাহা�এবং ঋণ 

 (ঘ) চ�দা এবং িচরকােলর জ� �দ� স�ি� বা অথ� ( Endowments) 
 

    ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর  আয়-�েয়র সংি�� িববরণ িন��পঃ 
�িমক  খাত ২০১৪-২০১৫ অথ� বছর 

বােজট ��ত  �য় শতকরা হার(%) 
1.  কম �কত �া ও কম�চারীেদর �বতন ৮১৬.২৬ ৭৩১.৭০ ৮৯.৬৫ %  
2.  কম �কত �া ও কম�চারীেদর ভাতািদ ১০৫১.৫৬ ৯৭৩.৬৩  ৯২.৫৯%  
3.  সরবরাহ ও �সবা  ১১৬৩.৫৫ ৮৫১.০০  ৭৩.১৩%  
4.  �মরামত ও সংর�ণ ৩৩২.৪৮ ৩১৯.০৭ ৯৫.৯৭%  
5.  কি�িবউটির ভিব� তহিবল  ২৭৫.০০ ২৭৫.০০       ১০০%  
6.  অবসর ভাতা  ও আ�েতািষক ৩২৭.২২ ৩১৬.০০ ৯৬.৫৭%  

  সাহা� ম�রী ২.৫০ -- ০০ 

7.  �মাট রাজ� �য় ৩৯৬৮.৫৭ ৩৪৬৬.৪০ ৮৭.৩৪%  
8.  স�দ সং�হ /�য় (�লধন �য়)    ১২৩.০০ ১২৩.০০ ১০০%  
9.  সব�েমাট ( রাজ� ও �লধন) �য় ৪০৯১.৫৭ ৩৫৮৯.৪০ ৮৭.৭২%  
10.  আয়    
11.  সরকাির অ�দান ১৫৭৮.৫২ ১৫৭৮.৫২      ১০০.০০%  
12.  িনজ� আয় ২৬৫৫.০০ ২০১৬.৮৩  ৭৫.৯৬%  
13.  সব�েমাট আয় ৪২৩৩.৫২ ৩৫৯৫.৩৫ ৮৪.৯২%  
14.  সব�েমাট �য় ৪২৩৩.৫২ ৩৫৮৯.৪০    ৮৪.৭৮%  
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বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) 

১.ক. িবআইএম-এর বািষ�ক �িশ�ণ পি��� �িশ�ণঃ 

িবআইএম-এর ২০১৪-২০১৫ অথ�বছেরর বািষ�ক �িশ�ণ পি��� �িশ�েণর ল��মা�া ও অজ�েনর িববরণ িন��পঃ 

 

�.নং �িশ�ণ �কােস�র 
ধরণ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৩-২০১৪ 
অজ�ন ল��মা�া অজ�ন 

�কােস�র 
সং�া 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

�কােস�র 
সং�া 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

�কােস�র সং�া �িশ�ণাথ�র 
সং�া 

১ িনয়িমত িদবা �কাস� ২৭ ৩২৪ ১১ ১৮০ ২৪ ২৮৮ 
২ িনয়িমত 

সা��কালীন �কাস � 
৫৯ ৭০৮ ৪৭ ৭৩৩ ৫০ ৬০০ 

 �মাট ৮৬ ১০৩২ ৫৮ ৯১৩ ৭৪ ৮৮৮  

৩ অ�েরাধ�ত �কাস� - - ৬৩  ১৮৯৭ ৫৮ ১৫৭৪ 

 সব�েমাট ৮৬ ১০৩২ ১২১ ২৮১০ ১৩২ ২,৪৬২ 

 

এ বছের �িশ�ণপি��� �িশ�ণ �কাস� ও  �িশ�ণাথ�র সং�ার ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। তেব অ�েরাধ�ত ও িবেশষ 

�িশ�ণসহ সািব�কভােব িবগত বছেরর �লনায় �কােস�র সং�া এবং অংশ�হণকারীর সং�া �ি� �পেয়েছ। ২০১৩-১৪ সােল 

িবআইএম �থমবােরর মত এক অথ� বছের �ই সহ�ািধক �িশ�ণাথ�েক �সবা �দান কেরেছ, যা �ব�বত� বছেরর �লনায় ৮৮% 

�বশী ।  

১.খ. অ�েরাধ�ত এবং িবেশষ �িশ�ণ কম ��চীঃ 

িবগত বছেরর মত িবআইএম এ বছরও িবিভ� �িত�ােনর �েয়াজন অ�সাের (Tailor Made) �িশ�ণ �কাস� আেয়াজন 

কেরেছ। �বসরকাির খােতর পাশাপািশ সরকির খােতর �ব�াপকীয় স�মতা �ি�র ল��েক �াধা� িদেয় �ানীয় সরকার 

িবভােগর ‘উপেজলা পিরষদ গভ��া� �েজে�র আওতায় উপেজলা পিরষেদর �চয়ার�ান, ভাইস-�চয়ার�ান, ইউএনওসহ 

উপেজলা পয�ােয়র আেরা ৫/৬জন কম�কত �ােক ‘ল এ�া� এডিমিনে�শন অফ উপেজলা পিরষদ‘ এবং ‘‘ফাইনানিসয়াল 

�ােনজেম�, িপিপআর এ�া�- অিডট‘‘ এবং উপেজলা পিরষেদর �তীয় ��ণীর কম�চারীেদর ‘অিফস �ােনজেম�,ফাইিলং 

এ�া�- ড�েম�শন‘ শীষ�ক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ । এম.িজ.িড. �গাল অজ�েন সহায়তা ও দ�তা �ি�েত একইভােব  �ানীয় 

সরকার িবভােগর ‘ইউিনয়ন পিরষদ গভ��া� �েজে�র’ আওতায় উপেজলা িনব�াহী কম�কত �া, �েজ� ইমি�েম�শন অিফসার 

এবং উপেজলা এ�েকশন অিফসারেক �কািচং এ�া�- �মনটিরং সােপাট� � ইউিনয়ন পিরষদ ফর এম.িজ.িড. �াইজড �ািনং 

শীষ�ক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ । এ ছাড়া কািরগির িশ�া অিধদ�রাধীন �িত�ানস�েহ কম�রত িশ�ক ও কম�কত �ােদর স�মতা 

�ি� সং�া�, �যাগােযাগ ম�ণালয় এর অধীেন যাতায়াত ও যানবাহন সম�য় ক��পে�র িবিভ� পয�ােয়র কম�কত �ােদর �ট�ার 

ইভ�া�েয়শন এ�া�- �িকউরেম�, �িকউরেম� এ�া- ফাইনানিসয়াল �ােনজেম�, �কা�ানী‘স এ�া� ১৯৯৪, িস.িড, ভ�াট, 

অিডট এ�া�-এ�াকাউ�স, জাতীয় রাজ� �বােড�র কম �কত �ােদর ��িনং অফ ��ইনাস� এবং ইি�ে�েটড এি�কালচারাল 

��াডাি�িভ� �েজে�র কম�কত �ােদর িবিভ� িবষেয় ত�েদর চািহদা অ�যায়ী �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। িনজ� কায��েমর 

পাশাপািশ সরকাির খােত �েয়র দ�তা �ি�েত পিরক�না ম�ণালেয়র অধীেন �স�াল �িকউর�া� �টকিনক�াল ইউিনট-এর 

মা�েম বা�বায়ন�ত ‘পাবিলক �িকউরেম� ��িনং’-এর জ� জাতীয় পয�ােয়র অ�তম �িশ�ণ আেয়াজক িহসােব িবআইএম 

অবদান �রেখ চেলেছ। িনয়িমত ও অ�েরাধ�ত �কােস�র পাশাপািশ ২০১৪-১৫ অথ�বছের ����ণ � কেয়ক� িবষেয় সব�েমাট ১৩ 

� িবেশষ �কাস� আেয়াজন করা হেয়েছ। ত�ে�, সরকাির চাকিরর অত�াব�কীয় িনয়মাবলীন, �েজ� �ােনজেম�,ি�েয়�ভ 

িলডারশীপ, �টালাল �কায়ািল� �ােনজেম� ইন সািভ�স িডপাট�েম� ��িনং,�ল ফাম�ারস এ�ােসািসেয়শন এর কম�কত �ােদর 

অিফস �ােনজেম� উইথ আইিস�, িপেকএসএফ এর কম�কত �ােদর এ�া�ার�াইজ �ােনজেম� এ-��ােমাশন অফ �াইেভট 

িবজেন� অ�তম।  
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২.ক.  এক (১) বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�হঃ 

িবিভ� �িত�ােনর িনব�াহীেদর �ান ও �পশাগত দ�তা �ি� করার জ� িবআইএম মানব স�দ �ব�াপনা, িশ� �ব�াপনা, 

বাজারজাতকরণ �ব�াপনা, আিথ�ক �ব�াপনা এবং কি�উটার সােয়� এই ৫� িবষেয়র উপর িদবা সা��কালীন �াতেকা�র 

িডে�ামা �কাস� আেয়াজন করেছ। এক বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�েহর ২০১৫ �সশেন ঢাকা, চ��াম ও �লনা 

ক�া�ােস সব�েমাট ৮৫১ জন �িশ�ণাথ� ভিত� হেয়েছ । ২০১৫ �সশেন এক বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�েহ 

ঢাকা, চ��াম ও �লনা ক�া�াস �াচ ও অংশ�হণকারী�ে�র সং�া িন��পঃ  

 
িডে�ামা �কােস�র 
সং�া 

�াচ সং�া �িশ�ণাথ�র সং�া 

ঢাকা ক�া�াস ৫ ১১ ৬৫১ 
চ��াম ক�া�াস ১ ৩ ১৬১ 
�লনা ক�া�াস ১ ১ ৩৯ 

সব�েমাট ৫ ১৫ ৮৬৭ 

 

২.খ. ছয় (৬) মাস �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�হঃ 

বাংলােদেশর অথ�নীিতেত �তরী �পাশাক খােতর ���েক িবেবচনা কের ২০০৮ সােল �সা�াল কম�ােয়� িবষেয় ছয় (৬) মাস 

�ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কােস�র পিরচালনা �� হয়। এ পয�� এ �কােস� সব�েমাট ৩৬০ জন �িশ�ণাথ� অংশ �হণ 

কেরেছন। ২০১৪-১৫ সােল ৮৯ জন �িশ�ণাথ� �কাস��েত অংশ �হণ কেরেছন। ২০১৩ সােল জাম�ান সাহা� সং�া 

িজআইেজড-এর সহায়তায় ’��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� �ােনজেম� �মজর ইন লীন ��েফকচািরং’ শীষ�ক এক� ন�ন 

ছয় (৬) মাস �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কােস�র �িশ�ণ চা� করা হেয়েছ যােত এ পয�� সব�েমাট ৬০ জন �িশ�ণাথ� অংশ 

�হণ কেরেছন। ২০১৪-১৫ সােল ৬০ জন �িশ�ণাথ� �কাস��েত অংশ �হণ কেরেছন। 

৩. গেবষনা ও পরামশ� �সবা কায��মঃ 

�িশ�ণ �দােনর পাশাপািশ বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেমে�র ২০১৪-১৫ বেষ� উপেজলা গভ��া� �েজে�র অথ�ায়েন 

৬৫ � িনব�ািচত উপেজলার �ব�াপকীয় পারদিশ�তা যাচাই িবযয়ক পরামশ� �সবার কায��ম পিরচালনা কেরেছ।  এছাড়া িবিভ� 

সং�ার চা�রী �াথ�েদর বাছাই �ি�য়া স�াদেন িবআইএম �� �িমকা �রেখেছ।  

৪. িনজ� স�মতা �ি�ঃ 

�িশ�ণ, গেবষণা, পরামশ� �সবা কায��েমর পাশাপািশ ২০১৪-১৫ সােল িবআইএম-এর অ�ষদসদ��ে�র স�মতা �ি�র 

�েচ�া অ�াহত িছল যা িনে� উপ�ািপত হলঃ  

কম �কত �া�ে�র পয�ায়/ পদবী �িশ�ণাথ��ে�র 
সং�া 

�িশ�েণর িশেরানাম তািরখ �িশ�েণর ভ�া� 

সহেযাগী �ব�াপনা উপেদ�া, 
গেবষনা কম�কত �া 

০২ ি�েয়�ভ িলডারশীপ   �সে��র ২৬-
২৮,২০১৪  

িবআইএম 

উ��তন �ব�াপনা উপেদ�া, 
�ব�াপনা উপেদ�া,সহেযাগী 
�ব�াপনা উপেদ�া, গেবষনা 
কম �কত �া 

০৮ মা�ার ��ইনার ওয়াক�শপ 
অন ওয়াক� ��স �কা-
অপােরশন 

অে�াবর ১৩-
১৪,২০১৪ 

�াক ইন 

উ��তন �ব�াপনা উপেদ�া, 
�ব�াপনা উপেদ�া,সহেযাগী 
�ব�াপনা উপেদ�া, গেবষনা 
কম �কত �া 

০৫ ই�াের� �বইজড 
�নেগািশেয়শন এ�া�- 
কনি�� �র�েলশন 

 িডেস�র ১৩-
১৫,২০১৪ 

�হােটল �সিরনা 

গেবষনা কম�কত �া ০১ িরসাচ� �মেথাডেলািজ, জা�য়াির ০৫- িপএ�িস 
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১৯, ২০১৫ 
�ব�াপনা উপেদ�া 
 

০১ এ�াডভা�ড ��িনং অব 
��ইনাস 

২৯ মাচ�-১লা 
এি�ল 

িবএস�িড 

�ব�াপনা উপেদ�া 
 

০১ ��েটিজক প�ািনং এ�া- 
�েজ� �ােনজেম� 

২০-৩০ 
এি�ল,২০১৫ 

এনএিপিড 

সহেযাগী �ব�াপনা উপেদ�া ০২ �াইেমট �চ� 
এ�াডা�েটশন 

এি�ল ২০-২১, 
২০১৫ 

�াক ইন 

 

৫. �ব�াপনা �ি�য়ায় িডিজটাল প�িত �বহােরর অ�গিতঃ 

৫.১ িবআইএম-এর িনজ� �বহােরর জ� পারেসােনল ইনফরেমশন �ােনজেম� িসে�ম (িপআইএমএম) �াপেনর কায��ম 

স�� হেয়েছ । 

৫.২ িডে�ামা �িশ�ণাথ�েদর �িবধােথ� �মাবাইল এপ� চা� করা হেয়েছ। 

৫.৩ ঢাকা, �লনা ও চ��াম ক�া�ােসর মে� িভিপও কনফােরি�ং-এর �ব�া করা হেয়েছ ।  

৫.৪ �ব�বত� বছেরর ধারাবািহকতায় িবআইএম-এ �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�েহ ২০১৫ সােল �ণ�া� অন-লাইন ভিত� �ি�য়া  

চা� করা হেয়েছ; 

৫.৫ �িশ�ণাথ��ে�র ��ায়েনর িভি�েত সকল �িশ�েণর মােনা�য়ন করেত অন-লাইন ��িনং ইভা�েয়শন িসে�ম �চলন 

করা হেয়েছ।  

৫.৬ ি�-পাি�ক �ি�র আওতায় ড�ােফািডল ই�ার�াশনাল ইউিনভািস��র ইেলক�িন� লাইে�রী িবআইএম এর �িশ�ক, 

�িশ�ণাথ� ও �া�ন �িশ�ণাথ��� ��নতম িফ এর িবিনমেয় �বহােরর �ব�া করা হেয়েছ। 

৬. িবআইএম জনবল কাঠােমাঃ 

িবআইএম-এর জনবেলর বত�মান িচ� িনে� উপ�ািপত হলঃ 

কম �কত �া/কম �চারীর 
��ণী 

অ�েমািদত 
পদ 

কম �রত পদ সং�া �� পদ 
সং�া 

সরাসির 
িনেয়াগেযা� 
পদ সং�া 

�� ষ মিহলা �মাট 

১ম ��ণী ৫৮ � ২৯ � ৫ � ৩৪ � ২৪ � ০৮ � 
২য় ��নী ৫ � ৫ � - ৫ � - - 
৩য় ��নী ৫২ � ২৯ � ৮ � ৩৭ � ১৫ � ১১ � 
৪থ� ��নী ৪৫ � ৩৭ � ৩ � ৪০ � ০৫ � ০৪ � 
�মাট ১৬০ � ১০০ ১৬ � ১১৬ � ৪৪ � ২৩ � 

 

িবআইএম-এর কায��ম িব�ত করার লে�� এর জনবল কাঠােমা �ণ�িব�ােসর �ি�য়া ম�ণালয় পয�ােয় উপ�ািপত হেয়েছ। 

��পদস�েহ িনেয়াগ �দােনর ধারাবািহক �ি�য়ায় ২০১৩ সােল ৩য় ও ৪থ� ��ণীর ১১ জন কম�চারীেক এবং ২০১৪ সােলর 

জা�য়ারী মােস ৫ জন �ব�াপনা উপেদ�া ও  ৫ জন সহেযাগী �ব�াপনা উপেদ�াসহ ১২ জন কম�কত �ােক িনেয়াগ �দান করা 

হেয়েছ। িবআইএম-এর অ�েমািদত জনবল কাঠােমােত সব�েমাট ১৬০ � পদ রেয়েছ, যােত বত�মােন ১৬ জন নারীসহ ১১৬ জন 

কম �কত �া ও কম�চারী কম�রত রেয়েছন। বত�মােন �� পেদর সং�া ৪৪� যার মে� সরাসির িনেয়াগেযা� পদ ২৩ �। উ� ২৩ 

� পেদর মে� ৫�র �� পেদ িনেয়ােগর ছাড়প� পাওয়া �গেছ এবং িনেয়াগ �ি�য়াধীন রেয়েছ।  
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 আেলাকিচে� ২০১৪-১৫ সােল িবআইএম এর কায��ম  

 

 

িডে�ামা �কাস�স�েহর ২০১৫ �সশেনর উে�াধন অ��ােন  ব�� রাখেছন মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এম.িপ. 

 

�াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�েহর ২০১৫ �সশেনর উে�াধন অ��ােন ব�� রাখেছন িশ� সিচব ও িবআইএম-এর �বাড� অব গভণ�রস 

এর সভাপিত জনাব �মা: �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস 
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�ব�ন উিড়েয় �াতেকা�র িডে�ামা �কাস�স�েহর ২০১৫ �সশেনর উে�াধন অ��ােনর �চনা করেছন মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর 

�হােসন আ�, এম.িপ.। 
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�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�) 
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�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�) 

 

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�েরর সংি�� ইিতহাসঃ  

িবে�র অ�া� �দেশর �মধাস�দ অিফেসর �ায় আ�িনক, �েগাপেযাগী ও মানস�� করার উে�ে� এবং কােজ গিতশীলতা 

আনয়েনর লে�� বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন �ব�তন ��ডমাক� �রিজি� এবং �পেট� অিফস ��েক একী�ত কের সমি�তভােব 

কায��ম স�াদেনর জ� সরকার িবগত ২০/০২/৮৯ ি�ঃ তািরেখ এক িনব�াহী আেদশ বেল �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স 

অিধদ�র (িডিপিড�) গঠন করতঃ িশ� ম�ণালেয় �� কের। িডিপিড� �মধা স�দ �ব�াপণা সং�া� িবষয়ক এক� 

িবেশষািয়ত সং�া।  

The Patents and Designs Act, 1911 এর আওতায় �িতি�ত সােবক �পেট� অিফস এবং The 

Trademarks Act,1940 এর আওতায় তদানী�ন ��ডমাক�স �রিজি� অিফস �িতি�ত হওয়ার কারেণ নবগ�ত 

অিধদ�েরর কায��ম ��র ��ে� িব�মান আইন-কা�ন িক� সংেশাধন/পিরবত�ন এবং পিরবধ�েনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। 

এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ জাতীয় সংসদ ক� �ক �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র গঠন সং�া� The 

Trademarks (Amendment)Act, 2003  এবং The Patent (Amendment) Act, 

2003 আইন �’� জাতীয় সংসদ ক��ক পাশ করা হয়। 

অিধদ�েরর �ল কায��ম হে�The Patents and Designs Act, 1911 and Patents and 

Des igns Rules, 1933 অ�যায়ী ন�ন আিব�ার ও উ�াবেনর জে� �পেট� ম�র করা, িশে� উৎপািদত পে�র ন�ন 

ও �মৗিলক ই�াি�য়াল িডজাইন এর িনব�ন �দয়া এবং The Trademarks Act, 2009 and TM Rules 

1963এর আওতায়িশ�জাত প� বািণিজ�কীকরেণর লে�� ��ডমাক�স িনব�ন করা। িডপাট�েম� অব �পেট�, িডজাইন এ� 

��ডমাক�স বত�মােন ০৬� উইং ও ইউিনট যথা �পেট� ও িডজাইন উইং, ��ডমাক�স উইং, �শাসন ও অথ� উইং,World 

Trade Organization (WTO) &  International Relations (IR) উইং, �ভৗেগািলক িনেদ �শক 

ইউিনট এবং আই� ইউিনট এর মা�েম কায��ম পিরচালনা করেছ। �মধা স�দ চচ�া ও �জেন উৎসাহ �দান, �মধাস�দ 

অিধকার সংর�ণ এবং এর যথাযথ �বহাের এ অিধদ�র ����ণ� �িমকা পালন কের থােক।  

 
সংি�� আইন ও িবিধঃ  

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র কেয়ক� আইন ও িবিধর মা�েম তার কায�াবলী িন�ি� কের থােক। �যমনঃ 

o �পেট� ও িডজাইন আইন - ১৯১১ 

o ��ডমাক�স আইন - ২০০৯ 

o �ভৗেগািলক িনেদ �শক প� (িনব�ন ও �র�া)আইন - ২০১৩ 

o �পেট� ও িডজাইন িবিধমালা - ১৯৩৩ 

o ��ডমাক�সিবিধমালা - ১৯৬৩ 

 
অিধদ�রেক আেরা গিতশীল এবং �েগাপেযাগী করার লে� ন�ন খসড়া “�পেট� আইন-২০১৪” এবং খসড়া“িডজাইন আইন-

২০১৪” ��াব করা হেয়েছ। বত�মােন আইন �� �শাসিনক ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। ন�ন ��ডমাক�স আইেনর আওতায় 

�দেশ ��ডমাক�স, সািভ�স মাক�স ও সমি�গত মাক� (Collective Marks ) �রিজে��শেনর িবধান �ণয়ন করা হয় তাই 

ন�ন ��ডমাক�স আইেনর িবধানস�হ ��ু �িতপালেনর লে��এক� খসড়া“��ডমাক�স িবিধমালা– ২০১৪”��ত করা হেয়েছ।  

বত�মােন এ� �গেজট �না�িফেকশেনর জ� আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয় আেছ। তাছাড়া �দেশর িবিভ� �ােন 

িবেশষ �বিশ���ণ� �ভৗেগািলক িনেদ �শক পে�র �র�া িনি�তকরণ ও এতদসং�া� আইন �ত বা�বায়েনর লে��“�ভৗেগািলক 

িনেদ�শক প� (িনব�ন ও �র�া) িবিধমালা-২০১৪”  এর �গেজট �কািশত হেয়েছ।  
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সাংগঠিনক কাঠােমাঃ 

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�েরর �ধান িহেসেব রেয়েছন অিতির� সিচব/ �� -সিচব পদময�াদার একজন �রিজ�ার। 

িব�মান সাংগঠিনক কাঠােমা অ�যায়ী অিধদ�র�র ছয়� উইং/ ইউিনট রেয়েছ যা িন��পঃ  

 
জনবল কাঠােমাঃ  

�পেট�, িডজাইন ও ��ডম �াকস অিধদ�েরর �মাট অ�েমািদত জনবল ১১৩ জন। জনবল ছক িনেচ �দিশ�ত হেলাঃ  

পেদর ��িণ 
অ�েমািদত 

পেদর সং�া 
কম �রত িনজ� 

জনবল 

�পষেণ/ সং�ি�র 
মা�েম কম �রত 

জনবল 

�� পেদর 
সং�া(�পষেণ/ 

সং�ি�র পদ�� 
ধের) 

ম�� 

�থম ��িণ ৪২ ২৬ ১৪ ১৬ 

 

ি�তীয় ��িণ ০5 ০২  ০২ 

�তীয় ��িণ ৫৩ ৩৫ ০২ ০৭ 

চ�থ � ��িণ ১৩ ১০  ০৩ 

�মাট ১১3 73  ২৮ 

 

�মধাস�দ স�িক�ত কায�াবলীর পিরসং�ানঃ  

�মধাস�দ স�িক�ত �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স িনব�েনর জ� িবগত বছের �া� দরখাে�র ত� িন��পঃ 

বছর 
�পেট�  িডজাইন  ��ডমাক�স 

�দশী িবেদশী �মাট �দশী িবেদশী �মাট �দশী িবেদশী �মাট 
২০১২ ৬৫ ২৮৯ ৩৫৪ ১১১৪ ৮৪ ১১৯৮ ৮২৯৪ ৩১৩৫ ১১৪২৯ 

২০১৩ ৬০ ২৪৩ ৩০৩ ১১০০ ১৩২ ১২৩২ ৮০০১ ৩৫৮০ ১১৫৮১ 
২০১৪ ৪৪ ২৪৯ ২৯৩ ১২৪১ ১৩৮ ১৩৭৯ ৭৯৩০ ৩৬১১ ১১৫৪১ 

�ন/২০১৫ ২৩ ১৩৭ ১৬০ ৫৮৪ ৫৪ ৬৩৮  ৩৯৭৩ ১২৫৭ ৫২৩০ 

 

�মধাস�দ স�িক�ত �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স িনব�েনর জ� িবগত িতন বছের �া� �দশী – িবেদশী দরখাে�র 

�লনা�লক িচ� িনেচ �দিশ�ত হেলাঃ  
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�পেট� 
িডজাইন 

 

��ডমাক�স 

িনব�ন  সনদ �দান সং�া� ত�ঃ 

�মধাস�দ স�িক�ত �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স দরখাে�র দা�িরক কায��ম �শেষ �গেজট / জান�ােল �কােশর পর ধায� 
সমেয়র মে� িবেরািধতার �কান মামলা না হেল অথবা িবেরািধতার মামলায় সনদ �দােনর কায��ম বহাল রাখার িস�া� �হীত 
হেল িনব�ন সনদ �দান করা হয়। আেবদনকারী িনব�ন িফ জমা করার পর সনদ ��ত করা হয়। িবেরািধতার মামলায় 
িনব�েনর লে�� �কান শত� আেরাপ করা হেল শত� পালন ও িনব�ন িফ পাওয়ার পর িনব�ন সনদ �দান করা হয়।েপেট� 
িডজাইন ও ��ডমাক�স স�িক�ত িবগত িতন বছের �দান�ত িনব�ন সনেদর ত� িন��পঃ  
 

বছর 
�পেট�  িডজাইন  ��ডমাক�স 

�দশী িবেদশী �মাট �দশী িবেদশী �মাট �দশী িবেদশী �মাট 
২০১২ 14 139 ১৫৩ 1000 156 ১১৫৬ ৭৪৯ ১৭৬১ ২৫২০ 
২০১৩ 16 118 ১৩৪ 843 141 ৯৮৪ ৬৮৮ ২৩৩৩ ৩০২১ 
২০১৪ 21 100 ১২১ 677 125 ৮০২ ৮৬৫ ৩৩০৭ ৪১৭২ 

�ন/২০১৫ ০৫ ৪০ ৪৫ ৪৭৮ ৮২ ৫৬০ ৫১২ ১৭৯৭ ২৩০৯ 
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অিধদ�েরর রাজ� আয় সং�া� ত�ঃ  

�পেট� ও িডজাইন এবং ��ডমাক�স িবিধমালার তফিসল অ�যায়ী িনব�ন সংি�� িবিভ� িফস আদায় করা হয়। আদায়�ত 

স�দয় অথ � ��জারী চালােনর মা�েম সরকাির �কাষাগাের জমা করা হেয়েছ। গত িতন বছেরর রাজ� আেয়র �লনা�লক 

িববরণী (টাকার িহসােব) িন��পঃ 

অথ� বছর �পেট� ও িডজাইন  ��ডমাক�স  সব�েমাট 
২০১১-২০১২ 3729400 86767000 ৯,০৪,৯৬,৪০০ 
২০১২-২০১৩ 5996200 95477400 ১০,১৪,৭৩,৬০০ 
২০১৩-২০১৪ 10941463 94963050 ১০,৫৯,০৪,৫১৩ 
২০১৪-২০১৫ ১,৫৮,২২,৫০০ ১২,৬৫,০৩,৩৫০  ১৪,২৩,২৫,৮৫০ 

 
�পেট� ও িডজাইন এবং ��ডমাক�স উইং এর গত িতন অথ � বছের রাজ� আেয়র �লনা�লক িচ�ঃ 

 

��ডমাক� জান�াল �কাশঃ 

�া� আেবদেনর �রিজে�শেন �কান �ি�র আপি� (িবেরািধতা) আেছ িকনা যাচাই করার লে�� িনব�েনর জ� �হীত সকল 

আেবদন ��ডমাক� জান�ােল �কাশ হয়। বত�মান আইেনর ১৭ ধারা অ�যায়ী জান�াল �কাশ করা হয়। বাংলােদশ সরকাির 

��ণালয় (িব.িজ ��স) হেত এসব জান�াল �কাশ করা হয়। িবেবচ� সমেয় (২০১৪) িব.িজ ��েস �কােশর জ� ��িরত 

এবংিব.িজ ��স হেত �কািশত জান�াল সং�া� ত� িনেচর ছেক �দখােনা হ’লঃ 

২০১৪-২০১৫ �কািশত ��ডমাক�  জান�াল 

জান�াল নং �কােশর তািরখ �কািশত আেবদন 

J-269 ২১/০৫/২০১৪ ১২৭৩ 

J-270 ৩১/০৮/২০১৪ ১১৯৮ 

J-271 ৩১/০৮/২০১৪ ১০২১ 

J-272 ২৬/১০/২০১৪ ৮৯৫ 

J-273 ০৯/১১/২০১৪ ১০১৯ 

J-274 ০৯/১১/২০১৪ ১৪৫০ 
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J-275 ৩০/১২/২০১৪ ৪৫৪ 

J-276 ০৭/০৪/২০১৫ ৩২১ 

J-277 ০৭/০৪/২০১৫ ৩৮৯ 

J-278 ০৭/০৪/২০১৫ ৫৪৪ 

J-279 ০৭/০৪/২০১৫ ৩৯৭ 

J-280 ০৭/০৪/২০১৫ ৪১৮ 

�মাট       = ১২ �জান�াল - ৯৩৭৯ 
 

িবেবচ� বছের (২০১৪-১৫ অথ�বছের) �মাট ১২� জান�ােল ৯৩৭৯� আেবদন �কািশত হেয়েছ।  

২০১৪-১৫ অথ� বছের িব.িজ ��েস ��িরত ��ডমাক� জান�াল 

জান�াল নং িব.িজ ��েস ��রেনর তািরখ �কািশত� আেবদন 

J-273 ২৭/০২/২০১৪ ১০১৯ 

J-274 ১১/০৫/২০১৪ ১৪৫০ 

J-275 ২৫/০৬/২০১৪ ৪৫৪ 

J-276 ১৬/০৭/২০১৪ ৩২১ 

J-277 ৩১/০৮/২০১৪ ৩৯৪ 

J-278 ০৯/১১/২০১৪ ৫৪৪ 

J-279 ৩০/১২/২০১৪ ৩৯৭ 

J-280  ৪১৮ 

J-281 ৩১/০৩/২০১৫ ৪০৯ 

J-282 ২৫/০৬/২০১৫ ৬৪৬ 

�মাট= ১০ �জান�াল - ৬০৫২ 

 

িবেরািধতা, মাক� বািতল/সংেশাধন ও আপীল মামলার পিরসং�ান িনেচর ছেক �দখােনা হ’লঃ 
 

মামলা িবগতবছেরর 
�জর 

চলিত বছের 
মামলা দােয়র 

�মাটমামলা চলিত বছের মামলা 
িন�ি� 

�পি�ং 
মামলা 

িবেরািধতা মামলা ৪২৮ ৬৮ ৪৯৬ ২৩১ ২৬৫ 

সংেশাধন/বািতেলর মামলা ২২ ১৫ ৩৭ ০৮ ২৯ 

আপীল মামলা ১৮২ ২৫ ২০৭ ০১ ২০৬ 
 

আইিস� িবষয়ক উে�খেযা� কায��মস�হঃ 

o আই� ইউিনট �জন এবং অিধদ�েরর কায��মেক অেটােমশেনর আওতায় আনা। 

o অ�েমািদত ৮ জনবল িবিশ� IT �সেলর ০৫ জন ইেতামে� কােজ �যাগদান কেরেছন। 

o ১৬ � কি�উটার এবং ০১ � সাভ�ার �য়। 

o িডিপিড�’র কম �কত �ােদর �দিশ এবং িবেদিশ �িশ�ণ সং�া� ডাটােবজ ��ত করা হেয়েছ। 

o �পেট�, ই�াি�য়াল িডজাইন ও ��ডমাক�স স�িক�ত ২০,৬০০০ � -এর �বশী আেবদন এর ডাটা ক�াপচার কের 

Industrial Property Automation System (IPAS)  সফটওয়ােরর আওতায় আনা হেয়েছ। 

o Technology Innovation Support Centre (TISC) �ািপত হেয়েছ। TISC �াপেনর ফেল 
িবে�র সকল আিব�ােরর ডাটােবেজ �েবশ এবং Technology Transfer এর মা�েম �দশীয় িব�ানী, গেবষক, 
�বসায়ী, িশ�পিত, ��  উে�া�া ও অ�া�েদর ন�ন ন�ন আিব�ােরর �ার উে�াচন হেয়েছ। 
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o িনয়িমত ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ; 
 

o ডাটা এি� এবং অেটােমশেনর কাজ সহজ করার জ� সাভ�ার �মিশন ফাইন �উিনং চলমান। 
 

o আই� ইউিনেটর অভ��ের কম�রত কম �চারীেদর মােনা�য়েনর লে�� িনয়িমতভােব �িশ�ণ �দান এবং িবিভ� ধরেনর 
স�ওয়�ার �বহাের সহায়তা করা (িনয়িমত ইেমইল �বহার, LAN Network স�িক �ত ,Gmail  �বহার, িবিভ� 
ধরেনর �াবল ���ং ইত�ািদ)। 

 

িডিপিড�’র ই-�সবাস�হঃ 

o �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স- এর সব ধরেণর আেবদন ফরম ওেয়বসাইেট �দয়া আেছ।  �পেট�, িডজাইন ও 

��ডমাক�স- এর আেবদন িফ সং�া� ত� তািলকা আকাের ওেয়বসাইেট �দয়া আেছ। �ট�ার িব�ি�স�হ ওেয়বসাইেট �দয়া 

হে�।  এছাড়া �যাগােযােগর জ� কম�কত �ােদর ছিব ও �টিলেফান ন�র ওেয়বসাইেট �দয়া হেয়েছ। �মধা স�দ িবষয়ক ত�ািদ 

এবং এিবষয়ক ����ণ� িলংকস�হ ওেয়বসাইেট �দয়া আেছ। এছাড়াও �মধা স�দ িবষয়ক িবিভ� সভা/�সিমনােরর ত�ািদও 

ওেয়বসাইেট �দয়া হয়। ওেয়বসাইট উ�য়েনর ও হালনাগাদ করেণর ধারা অ�াহত আেছ। 

o িস�েজন চাট�ার অনলাইেন �কাশ করা হেয়েছ এবং তা অ�সরণ করা হে�। 

o সব উ�ু� দরপ� অনলাইেন �কােশর �ব�া করা হেয়েছ।। 

o িডিপিড� ক� �ক িবগত ২০১২ সাল হেত “িব� �মধা স�দ িদবস”উদযাপন উপলে� এসএমএস এর মা�েম 

জনগণেক অবিহত করা হে�।এছাড়া �িতবছর ২৬ এি�ল িব� �মধা স�দ িদবেস বাংলােদশ �টিলিভশেন িবেশষ আেলাচনার 

�ব�া করা হয়। 

o �ফস�েক https://www.facebook.com/dpdt.gov.bd -এই �কানায় এক� �পইজ �খালা 

হেয়েছ। এখােনও �সবা িবষয়ক ত� �দয়া হে� এবং উপি�ত �ে�রও উ�র �দয়া হয়। 

o িবিভ� সমেয় �মধা স�দ িবষয়ক সভা, �সিমনার ও কম �শালার আেয়াজন করা হয়।ঊ�সভা-�সিমনাের িবিভ� 

পয �ােয়র সরকাির,�বসসরকাির এবং আ�জ�ািতক পয �ােয়র �ি�গণ উপি�ত থােকন এবং জনগণেক �মধাস�দ িবষেয় উৎসাহ 

�দান করা হয়। এইসব ত� িডিপিড�'র ওেয়বসাইেট উ�ু� করা হয়। 

o অ� অিধদ�েরর সকল কম �কত �ােদর ইেমইল �কানা �খালা হেয়েছ এবং ফাইল �শয়ািরংেয়রও �ব�া করা হেয়েছ। 

�পেমইেলর �ব�া করা হেয়েছ যার মা�েম সভার �না�শ,  সভার কায�িববরনী ইত�ািদ সহেজ পাঠােনা যাে�। এছাড়া ইেমইল 

�কানা এবং ফাইল �শয়ািরং-এর �ব�া করাহেয়েছ এেত কাগেজর �বহার �াস পাে�। 
 

িডিপিড�’র অেটােমশন কায��মস�হঃ 

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র-�ক �ণ �া� অেটােমশেনর আওতায় আনয়েনর লে�� ইেতামে� �াপক কায��ম হােত 

�নয়া হেয়েছ। এই ল�� অজ�েন World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহায়তায় এই 

অিধদ�ের এক� ওেয়বিভি�ক Industrial Property Automation System (IPAS) স�ওয়�ার ইন�ল করা 

হেয়েছ। IPAS স�ওয়�াের িডিপিড� ও International Finance Corporation (IFC)এর সহায়তায় �পেট�, 

িডজাইন ও ��ডমাক�স সং�া� �ই লে�র �বশী আেবদন অ���� করা হেয়েছ। ইতমে� এর উে�খেযা� কায��মস�হ 

বা�বািয়ত হেয়েছ এবং এ ধারা অ�াহত আেছ। 
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িডিপিড�’র ইেনােভশন �েমর কায��ম ও পিরক�নাঃ 
২০১৪ সােলর বািষ�ক কম �পিরক�না ও অ�গিত �িতেবদনঃ 

�িমক 
নং 

করনীয় িবষয় বা�বায়ন 
�ি�য়া 

�ত�ািশত ফল �ময়াদ বা�বায়ন 
অ�গিত 

ম�� 

০১ ০২ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭  
০১ Patents, 

Designsএবং 
Trademarks 
data capturing 

�কে�র 
আওতায় 
IFC -এর 
আিথ�ক 
সহেযাগীতায় 
িডিপিড� 

ডাটা ক�াপচািরং 
স�� হেল 
কােজর গিত �ি� 
পােব, কােজর 
স�তা �ি� পােব। 
জনগণেক 
তাৎ�িণক �সবা 
�দান করা স�ব 
হেব।   

জা�য়ারী-২০১৪ 
�থেক  
এি�ল ২০১৪  

বা�বািয়ত 
হেয়েছ। 

 

০২ E-File 
Management 
Systemচা�করন 
 

রাজ� খােতর 
মা�েম   

অিফ েসর কােজর 
��তা  এবং 
কােজর গিত �ি� 
পােব। 
 

�লাই’২০১৪- 
�ন’২০১৫ 

�ি�য়াধীন E-File 
Management 

Systemসফটওয়ার� 
অেটােমশেনর জ� �বই 

����ণ �। এ�আই 
��া�ােমর সহায়তায়  
NESSবা�বায়েনর 
মা�েম কায��ম� 

স�� হেব। এিবষেয় 
উে�গ �হেণর জ� 

িশ�ম�ণালেয় প� �দয়া 
হেয়েছ। 

০৩ Online 
Application 
Filing 
Systemfor 
Patents Designs 
and Trademarks 

রাজ� 
খাত/WIPO-
এর মা�েম   

িডিপিড�র 
কােজর গিত ও 
��তা �ি� পােব। 
জনগনেক �ত 
�সবা �দয়া স�ব 
হেব। 

�সে��র’২০১৪- 
িডেস�র’২০১৫ 

�ি�য়াধীন  

 
২০১৪ সােল িডিপিড�র’ অ�া� আইিস� কায��মসহ অেটােমশন কায��েমর অ�গিতঃ  
�: নং িস�া� বা�বায়েনর 

অি�গিত 
ম�� 

০১. কম �পিরক�না �ণয়ন। বা�বায়নাধীন কম �পিরক�না িশ� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
০২. ওেয়বসাইট পিরদশ�ন। বা�বািয়ত হেয়েছ িডিপিড�’রওেয়বসাইট� ইেনািভশন �েমর সদ�গণ িনয়িমত পিরদশ�ন 

কেরন। এছাড়া �রিজ�ার মেহাদয়ও ওেয়বসাইট� পিরদশ�ন কের িবভ� সমেয় 
মতামত �দান কেরন। ইেনািভশন �েমর সদ�গেণর এবং �রিজ�ার 
মেহাদেয়র মতামেতর িভি�েত ওেয়বসাইট� হালনাগাদ করা হয়।  

০৩ . ইউিনেকােডর �বহার 
সং�া�। 

বা�বািয়ত হেয়েছ িডিপিড�র সকল কম �কত �া /কম �চারী যারা কি�উটার এবং এস�িক�ত 
কােজর সােথ জিড়ত তােদর সবাইেক আই�ইউিনট এর মা�েম অ�কী �বাড� 
ও িনকস ফ�  �বহার করেত িনেদ�শনা এবং �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দয়া 
হেয়েছ। 

০৪ . ইেনােভশন �েমর 
সদ�েদর জ� �িশ�ণ। 

বা�বায়নাধীন অিধদ�র হেত িনজ� উে�েগ ইেনােভশন �েমর সদ�েদর �িশ�েণর উে�াগ 
�নয়া হে�। 
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০৫. িব�মান �সবােক ই -
�সবায় �পা�রকরন। 

বা�বায়নাধীন �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র ইেতামে� িক� �সবাই-�সবায় 
�পা�র কেরেছ। অ�া� আ�সংিগক �সবাস�হ পয �ায়�েমই-�সবায় �পা�র 
করা হেব। এছাড়া এ-�-আই-এরসােথঅ�াপ�  �তরীর �াপাের উে�াগ �নয়া 
হে�। 

০৬. ওেয়বসাইট িরিডের� 
সং�া�। 

বা�বািয়ত হেয়েছ িডিপিড�র ওেয়বসাইট, িবিসিস �থেক �াশনাল �পাট�াল ��ম  ওয়ােক� 
িরিডের� করা হেয়েছ। 

 
িডিপিড� আইিস� নীিতমালা-২০০৯ অ�সরেন কাজ কের যাে�। িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে�� মাননীয় �ধানম�ীর 

কায�ালেয়র িনেদ�শ �মাতােবক এক� Innovation Team  গঠন করা হেয়েছ। এেত কের কােজর গিতশীলতা �ি� �পেয়েছ। 

২০২১ সােলর মে� িডিপিড�-�ক �ণ �া� অেটােমশেনর আওতায় আনয়েনর লে�� এক� ভিব�ৎ কম �পিরক�না িনধ�ারন করা 

হেয়েছ। িডিপিড�’র আইিস� িবষয়ক কায��মেক আরও গিতশীল ও �বগবান করার লে�� Innovation Team এর 

সদ��� �িতমােস অভ��রীন সভায় িমিলত হেয় থােক এবং আইিস� িবষয়ক িবিভ� িদক িনেদ�শনা �দওয়া হেয় থােক। 
 

�িশ�ণ ও জনসেচতনা �লক কম��চীঃ  

দ� মানব স�দ �তির ও জনসেচতনা �ি�র লে�� ২০১৪-১৫ অথ� বেছর �বশ কেয়ক� কম ��চী পালন করা হয়। এর মে� 

উে�খেযা� হেলাঃ  

িব� �মধা স�দ িদবস উৎযাপন (২৬ এি�ল ২০১৫) 

�মধাস�দ সংি�� সকল গেবষক, উ�াবক, সরকাির ও �বসরকাির কম �কত �া, িশ� ও �বসায়ী এবং সাধারণ জনগেণর মােঝ 

সেচতনতা �ি� ও �মধাস�দ সংি�� আইেনর ��ু �বহার ও �েয়াগ িবষেয় িসরডাপ িমলনায়তন, ঢাকায় সকল ��িণ �পশার 

�িতিনিধেদর িনেয় ২৬ এি�ল ২০১৫ তািরেখ এক� �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। আেয়ািজত �সিমনাের �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ, মাননীয় ম�ী, িশ� ম�ণালয়, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

িছেলন জনাব আসা��ামান �র, এমিপ, মাননীয় ম�ী, সং�ৄিত ম�ণালয়, সভাপিত� কেরন জনাব �মাঃ ফরহাদ উি�ন,  

ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয়।  িদবস� উৎযাপন উপলে� এক� ��� ��েভিনর �কাশ করা হয়। এছাড়া জাতীয় �দিনেক 

��াড় প� �কাশ এবং সকল জনগণেক �েঠা �ফােন �েদ বাত�া ��রণ করা হয়।  
আইিপ পিলিস িবষয়ক �সিমনার (১৬-১৭ �ন, ২০১৪) 

 

TISC িবষয়ক �িশ�ণ কম�শালা �ন (১৮-১৯,২০১৪) 

গেবষক ও উ�াবকেদর সািব�ক সহেযািগতার জ� WIPO এর সাহাে� িডিপিড�েত এক� সহেযািগতা �ক� �াপন ও 

পিরচালনার জ� Establishment of technology and innovation support centers (TISC) and traning 

program শীষ�ক �িশ�ণ কম ��চী আেয়াজন করা হয়। �গা� ওয়াটার কনেভনশন �স�ার, ব��রা িস�, পা�পথ, ঢাকায় 

আেয়ািজত উ� �িশ�েণ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব আিমর �হােসন আ�, এম, িপ মাননীয় ম�ী, িশ� 

ম�ণালয়; িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন  জনাব মঈন উি�ন আ��াহ, সিচব, িশ� ম�ণালয় এবং সভাপিত� কেরন 

জনাব জামাল আ�ল নােসর �চৗ�রী, �রিজ�ার , িডিপিড�।  
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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ�ানাইেজশন (এনিপও) 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ�ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালয়াধীন এক� সং�� দ�র ।  জাতীয় এবং কারখানা 

পয �ােয় উৎপাদনশীলতা সেচতনতা �ি�, উৎপাদনশীলতা অবকাঠােমা উ�য়ন কম��চী �েয়াগ ও বা�বায়নসহ ব��খী কায��েমর 

মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� তথা জাতীয় অথ�ৈনিতক উ�য়ন তরাি�ত করার লে�� এনিপও এক� িবেষশািয়ত সং�া । 

 িব�ায়েনর এ চ�ােল� �মাকােবলায় �জনশীলতা �েচ�ায় পে�র �নগত মান উ�য়ন এবং উৎপাদনশীলতা �ি� 

একা�ভােব অপিরহায� । এনিপও জাতীয় অথ�ৈনিতক উ�য়েনর গিত �রাি�ত করার লে�� সরকার �িষখাতসহ জাতীয় 

অথ�নীিতর সকল কম�কাে� অ�াহতভােব উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম িশ� কারখানা ও �িত�ানেক লাভজনক �িত�ােন 

�পা�র এবং �বসরকাির উে�ােগ িশ�ায়নেক উৎসািহত করার লে�� কাজ কের যাে�। এ ছাড়া বাংলােদেশ এিপও সদ��� 

�দেশর উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর বা�ব অিভ�তা ও কম��চী কােজ লাগােনার লে�� �টািকও িভি�ক এিশয়ান ��াডাক�িভ� 

অগ�ানাইেজশন (এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব এনিপও দািয়� পালন কের। 

এনিপও ক��ক  পিরচািলত ২০১৪-২০১৫ সােলর স�ািদত কায��ম :  

 ২০১৪-১৫ অথ� বছের এনিপও ক��ক িবিভ� কারখানা ও এনিপও অিফেস �মাট ৩৫� �িশ�ণ �দান কের যােত 

১২২৩ জন �িশ�নাথ� অংশ�হণ কেরেছন । এছাড়া ৭� গেবষণা �িতেবদনসহ ১৩� কারখানায়  িকউিস ও ফাইভ-এস 

কম ��চী পিরচালনা করা হয় ।  ১৩� কারখানা উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন, ২২� সেচতনতা �চারািভযান, ১৮৬৮৫� 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �চার �ি�কা িবতরণ, �বসরকাির ১৯� �িত�ােনর সােথ আেলাচনা এবং ৯০� কারখানা হেত উপা� 

সং�হ করা হেয়েছ। এিপও ��া�ােম বাংলােদশ হেত অংশ�হণকারী �িতিনিধ (আ�জ�ািতক)-৩০ জন এবং �টকিনক�াল 

এ�পাট� সািভ�স (এিপও এর সহায়তায়)-১� �দান করা হেয়েছ । এিপও - এনিপও’র �যৗথ উে�ােগ িব� �াংেকর সহায়তায় 

��াবাল িডসেট� লািন�ং �নটওয়ােক�র আওতায় িডসেট� লািন�ং �িশ�ণ �কাস� ৫� আেয়াজন করা হেয়িছল । এেত অংশ�হণ 

কেরিছল ১১০জন। 

এনিপও ক��ক ২০১৪-১৫ অথ� বছেরর 
স�ািদত উে�খেযা� কায��ম 

কম �কা�  ২০১৪-১৫ 

ল�মা�া অজ�ন 
১।    �িশ�ণঃ 
      ক) �িশ�েণর সং�া 
       খ) �িশ�ণাথ�র সং�া  

 
৩৪ 
- 

 
৩৫ 

১২২৩ জন 

২।   কম �শালা 
       অংশ�হণকারীেদর সং�া 

০৭ 
- 

০৭ 

৩।   গেবষণা �িতেবদন ১২ ০৭ 

৪।   কারখানায় ফাইভ-এস ও িকউিস সােক�ল গঠন ১২ ১৩ 

৫।  কারখানা পয�ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন ও    
     সহায়তা �দান 

১৩ ১৩ 

৬।  সেচতনতা �চারািভযান ৩৯ ২২ 

৭।   �বসরকাির সং�ার সােথ আেলাচনা সভা ১৯ ১৯ 
৮।   উপা� সং�হ  ১৮০ ৯০ 
৯। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �চার �ি�কা  ১৮৫০০ ১৮৬৮৫ 
১০।  উপেদ�া  কিম�র সভা ০৮ ০১ 

১১। এনিপও ��া�ােম বাংলােদশ হইেত অংশ�হণকারী �িতিনিধ 
(আ�জ�ািতক) 

- ৩০ জন 
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১২। বাংলােদশ আ�জ�ািতক �সিমনার/িসে�ািজয়াম   
       (এনিপও এর সহায়তায়) 

০১ ০১ 

১৩।  �টকিনক�াল এ�পাট� সািভ�স   
       (এিপও এর সহায়তায়) 

- ০১ 

১৪।  কাইেজন (On Job Training)  ০৩ ০২ 

১৫। এিপও-এনিপও’র �যৗথ উে�ােগ ��াবাল িডসেট� লািন�ং 
�কােস�র সং�া ও �িশ�ণাথ�র সং�া 

০৫ 
- 

০৫ 
১১০ জন 

 

িবগত ০২ অে�াবর,২০১১ তািরেখ এনিপও’র উে�ােগ �হােটল �পসী বাংলা, ঢাকায় এক� ব�প�ীয় জাতীয় সে�লন 

আেযাজন করা হয়। উ� সে�লেন মাননীয় �ধানম�ী �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ব�প�ীয় জাতীয় সে�লন উে�াধন 

কেরন এবং িতিন উ� সে�লেন ০৩(িতন)� �ঘাষণা �দান কেরনঃ 

(১)  উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন িহেসেব �ঘাষণা কেরন;  
(২)  জাতীয় আে�ালনেক �জারদার করার জ� �িত বছর ০২ অে�াবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস    
      পালেনর �ঘাষণা �দান কেরন; এবং  
(৩) �িত বছর ��� িশ� �িত�ানেক ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড� �দােনর �ঘাষণা �দান  কেরন । 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালনঃ 

২রা অে�াবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� এক র �ালী ও �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। ২০১৪ 

সােলর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর �িতপা� িবষয় িনধ�ারণ করা হেয়িছল    ‘‘�টকসই উ�য়েনর জ� ধারাবািহক 

উৎপাদনশীলতা’’ অথ�াৎ “Increase Productivity for Sustainable Development” সকাল ৮:৩০ 

িমিনেট জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� ওসমানী �িত িমলনায়তন হেত ��স�াব পয �� মাননীয় িশ� ম�ী 

মেহাদেয়র �ন�ে� i¨vjx আেয়াজন করা হয়। �সিমনােরর  �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 

বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 

এফিবিসিসআই এর সভাপিত জনাব আকরাম উ�ীন এবং সভাপিত� কেরন িশ� সিচব জনাব �মাহা�দ মঈন উ�ীন 

আ��াহ । উ� �সিমনাের �ব� উপ�াপন কেরন বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয় (�েয়ট) এর �রিজ�ার 

�েফসর ডঃ এ,�ক,এম, মা�দ । জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর �সিমনাের সরকারী-�বসরকারী ও �ািয়�-শািষত 

�িত�ােনর �িতিনিধসহ সমােজর িবিভ� উ� �েরর জনগণ অংশ�হণ কেরিছেলন ।       

এনিপও’র আইিস� নীিতমালা-২০০৯ �মাতােবক আইিস�  িবষয়ক  কায��মঃ 
ক) দ�েরর সকল  কি�উটারেক �ড�া� লাইেনর আওতায় �নয়া হেয়েছ। 

খ) দা�িরক �যাগােযাগ, নিথ �ি�য়াকরণ এবং সংর�েণ ওেয়ব সাইড, �নট ও কি�উটার �বহােরর মা�েম কাগেজর 

�বহার  �াস করার উে�াগ �হণ করা হেয়েছ । 

গ)  �ালানীর দ� �বহার, আ�জ�ািতক মান �যমন ISO িবষেয় �যা�তা, িলন িস� িসগমা, আ�িনক উৎপাদন প�িত ইত�ািদ 

সং�া� িবষেয় �কেহা�ারেদরেক পয�া� �িশ�েণর �ব�া �নয়া হেয়েছ । 

ঘ) ��ােটিজক �ােনজেমে�র পরামশ� �দান স�িক�ত  উ�য়েন �েয়াজনীয় কায��ম �হণ করা হেয়েছ। 

ঙ)  িস�েজন চাট�ার অনলাইেন �দয়া হেয়েছ ।  

চ)  দ�ের আইিস� �সল গঠণ করা হেয়েছ । 
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০২ অে�াবর,২০১৪ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন 

 
 

     

এিপও ই-লািন�ং ��া�ােম সনদ িবতরণী অ��ান 
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�ধান বয়লার পিরদশ�েকর কায�ালয় 
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�ধান বয়লার পিরদশ�েকর কায�ালয় 

       িশ� ম�ণালেয়র িনয়�নাধীন �ধান বয়লার পিরদশ�েকর কায�ালয় এক� �সবাধম� কািরগির দ�র। অিবভ� ভারেত 

১৯২৩ সােল বয়লার আইন �ণয়ন করা হয়।  ১৯২৪ সােল  কলকাতায় বয়লার অিধদ�র �াপন করা হয়।  ১৯৪৭ সােল �দশ 

িবভােগর পর উ� অিধদ�র তৎকালীন �ব� পািক�ােন �ানা�িরত হয় এবং বয়লার অিধদ�র িহেসেব কাজ করেত থােক। 

পরবত�েত ১৯৬১ সােল �শাসিনক �নঃগঠেনর সময় িশ� ও বািণজ� ম�ণালেয়র সং�� অিফস িহেসেব �ঘাষণা করা হয়। 

এরপর হেত অ�াবিধ অিফস� িশ� ম�ণালেয়র অধীন� অিফস িহেসেব কাজ কের আসেছ।  বয়লার িভি�ক িশ� কারখানায় 

বয়লার এক� �ধান য� বা �াণ ��প। িশ� কারখানায় বয়লােরর িনরাপদ চালনা িনি�ত করা ও বয়লােরর সােথ সংি�� 

জান-মােলর িনরাপ�া িনি�ত করার মা�েম �দেশর িশ�ায়েন এ দ�র উে�খেযা� অবদান �রেখ আসেছ। 

বয়লার আইন ও িবিধমালা অ�যায়ী �ধান বয়লার পিরদশ�েকর কায�ালয় িনে� বিণ�ত �ধান কায�াবলী স�াদন কেরঃ 

(ক) বয়লার �ইং, িডজাইন ও বয়লার �াপেনর প�িত পরী�া িনরী�া�ব�ক �রিজে�শন �দান; 
(খ) বািষ�ক িভি�েত বয়লার পিরদশ�ন�ব�ক িনরাপদ চালনার সা��িফেকট �দান; 
(গ) বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হন�ব�ক �তকায� �াথ�েদর অপােরশন সং�া� সা�িফেকট �দান এবং 
(ঘ) �ানীয়ভােব �তরী বয়লােরর িবিভ� ধাপ পিরদশ�ন�ব�ক সা��িফেকট �দান ।  

 
 সাধারণভােব সকল িশ� কারখানাই বয়লার �বহার কের থােক। ত�ে� তাপ-িব��ৎ �ক�, �কিমক�াল �কা�ানী, 

সার-কারখানা, কাগজকল, িচিনকল, ঔষধ ��ত কারখানা, �ট িমল, কটন িমল, �ট�টাইল িমল,  গােম��স ফ�া�রী ও রাইস 

িমল ইত�ািদ উে�খেযা� ।  

জনবেলর িববরণ:  

িববরণ অ�েমািদত পদ 
�থম ��ণী ১০ 

ি�তীয় ��ণী - 
�তীয় ��ণী ৯ 

চ�থ� ��ণী ১১ 

�মাট- ৩০ 
 

বাংলােদশ বয়লার �বাড�:  

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার বয়লার আইন, ১৯২৩ (সংেশািধত ১৯৯০) এর ২৭-এ ধারা বেল িন�বিণ�ত সদ� সম�েয় 

বাংলােদশ বয়লার �বাড� গঠন করা হয়। 

(1) অিত ির� সিচব, িশ� ম�ণালয়                                       -  �চয়ার�ান 

(2) বয়লােরর উপর অিভ� �েকৗশল িব�িব�ালেয়র য�েকৗশল িবভােগর একজন �িতিনিধ   -  সদ�  

(3) �ধান বয়লার পিরদশ�ক                                                                               - সদ� সিচব 

 

বাংলােদশ বয়লার �বােড�র কায�াবলী িন��প: 

(ক) বয়লার আইন অ�যায়ী বয়লার িডজাইন, িনম�াণ, বয়লাের �ব�ত �ীেলর গঠন ও পরী�ণ ইত�ািদ িবষেয় িবিধমালা 
�ণয়ন। 
(খ) বয়লােরর সেব�া� কায�করী বা�চাপ িনধ�ারেণর িবিধ �ণয়ন।  
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(গ) �বহারকারী ক��ক বয়লােরর কািরগির ন�া দািখল, �ীল ��িসিফেকশন ও আ�ষাি�ক অ�া� ত�ািদ স�িক�ত িবিধ 
�ণয়ন।  
(ঘ) বয়লাের কম�রত �লাকেদর িনরাপ�ার লে�� িবিধ �ণয়ন । 
(ঙ) বয়লার ও �ীম লাইন পিরদশ�ন ও পরী�েণর িবিধ �ণয়ন।  
(চ) আ�ষাি�ক অ�া� িবষেয় িবিধ �ণয়ন।        
 

বয়লার পিরচারক পরী�ক �বাড�: 

বয়লার পিরচারক িবিধমালা, ১৯৫৩ অ�যায়ী ৫ (প�চ) জন কািরগরী িবেশষ� �িতিনিধ সম�েয় সরকার ৩(িতন) বছেরর 

�ময়াদী ‘‘বয়লার পিরচারক পরী�ক �বাড�’’ গঠন কের থােকন। উ� �বােড�র বত�মান সদ�গণ িন��পঃ  

(ক) �ধান বয়লার পিরদশ�ক  - সভাপিত  
(খ) বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালেয়র একজন  সহেযাগী অ�াপক - সদ�  
(গ) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� সং�ার একজন �েকৗশলী - সদ�  
(ঘ) বাংলােদশ �কিমেকল ই�াি�জ কেপ�ােরশেনর একজন �েকৗশলী - সদ�  
(ঙ) একজন বয়লার পিরদশ�ক  - সদ� সিচব 
 

বয়লার পিরচারক �বােড�র কায�াবলী িন��প: 

(1) বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ করা। 

(2) এই িবিধর আওতায় বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ�ব�ক �তকায� �াথ�েক সা��িফেকট �দান করা। 

(3) সা��িফেকটধারী বয়লার পিরচারকেদর অদ�তা, অবেহলা বা �ন�িতর িবষেয় আইনা�গ �ব�া �হণ করা। 

(4) িবিধ �মাতােবক সা��িফেকটধারী বয়লার পিরচারকেদর �রিজ�ার সংর�ণ করা। 

(ক)  ২০১৪-২০১৫ অথ� বছেরর কম�কাে�র িববরণঃ  

অথ� বছর 

বয়লার পিরদশ�ন ও 

চালােনা অ�মিত 

�দােনর সং�া 

ন�ন বয়লার 

�রিজে�শন 

�দান 

�ানীয়ভােব �তরী 

বয়লার 

পিরদশ�ন�ব�ক 

সা��িফেকট �দান 

বয়লার 

পিরচারকেদর 

পরী�া �হেণর 

সং�া 

 

রাজ� আয় 

 

�য় 

২০১৪-১৫ ৪৪৫০� ৪১৫� ১৮১� ১২৩৩ জন ৩,৮৮,৬৩,০০০/- ৫৮,৬৪,৮৪৪/- 

 

(খ) উ�য়ন�লক কায��ম: 

(১)       ২০০৭ সােল বাংলােদশ বয়লার �র�েলশন ১৯৫১ সংেশাধন করায় �ানীয়ভােব বয়লার �তরী সহজতর করা হেয়েছ।  

বত�মােন �দশীয় ��ি� �বহার কের �ছাট ও মাঝারী ধরেণর িশ� কারখানায় �বহার উপেযাগী বয়লার ��ত হে� । অ� দ�র 

�দশীয় বয়লার ��তকারী �িত�ানস�হেক কািরগির সহায়তা িদেয় আসেছ। ২০১৪-১৫ অথ� বছের �ানীয়ভােব ১৮১� বয়লার 

�তরী হেয়েছ। এেত একিদেক �যমন �দেশর �বেদিশক ��ার সা�য় হে� এবং অ�িদেক কম�সং�ােনর �েযাগ �ি� হে�।  

(২)     অ� দ�ের সকল কায��ম অেটােমশন করার উে�ে� দ�েরর ওেয়ব সাইেট বয়লােরর নবায়েনর তািরখ, িফেসর 

পিরমান ও ন�নভােব �রিজি��ত বয়লােরর ত�ািদ এবং বয়লার এেটনেড�েদর ত� �দান করা হে�। এেত অ� দ�েরর ই-

গভ�েন� সং�া� কায��ম আেরা �জারদার ও গিতশীল হেয়েছ। 
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বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড� (িবএিব)  

�কান প� বা �সবার �ণগত মােনর �হণেযা�তা ও �ী�িতর ��ে� এ�াে�িডেটশেনর �িমকা অত�� ����ণ�। 

বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন আইন, ২০০৬ অ�সাের িবিভ� পরী�াগার, সনদ �দানকারী সং�া, পিরদশ�ন সং�া, �িশ�ণ 

�িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দােনর জ� বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড� (িবএিব) �িত�া লাভ কের। এর ফেল 

�দেশ এক� িব�াসেযা� ও সময়েপােযাগী জাতীয় মান অবকাঠােমা (National Quality Infrastructure) ও সা�জ� 

িন�পণ প�িত (Conformity Assessment System) �তির হে� যা �দেশ উৎপািদত প� ও �সবার মােনা�য়ন, �ভা�া 

অিধকার �িত�া ও �বসা বািণেজ�র পিরিধ স�সারণ এবং �বেদিশক র�ািনেত ��ি�গত বািণজ� বাধা (Technical 

Barriers to Trade) অপসারেণ অত�� কায�করী �িমকা রাখেছ। িবএিব আ�জ�ািতক মান এবং গাইডলাইন অ�সাের 

এ�াে�িডেটশন সনদ �দান কায��ম পিরচালনা কের যাে�। 

বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড�র �ধান �ধান কায�াবলী: 

ক) পরী�াগার, সনদ �দানকারী সং�া, পিরদশ�ন সং�া, �িশ�ণ �িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান, নবায়ন, 

�ত�াখান, �িগতকরণ ও বািতলকরণ। 

খ) পরী�াগার, সনদ �দানকারী সং�া, পিরদশ�ন সং�া, �িশ�ণ  �িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দােন িনণ�ায়ক 

ও শত�স�হ িনধ�ারণ এবং উ� িনণ�ায়ক ও শত�স�েহর মান উ�য়ন করা। 

গ) ই�ার�াশনাল অগ�ানাইেজশন ফর ��া�াড�াইেজশন (ISO), ই�ার�াশনাল ইেলকে�া �টকিনক�াল কিমশন (IEC) ও 

অ��প �কান জাতীয়, আ�িলক বা আ�জ�ািতক  �িত�ান ক��ক িনধ�ািরত ও �দ� িদক িনেদ�শনা ও মােন বিণ�ত িনেদ�শাবলী 

অ�যায়ী �বাড� পিরচালনা এবং এ�াে�িডেটশন সনদ �দান। 

ঘ) এ�াে�িডেটশন কায��েম জাতীয়, আ�িলক ও আ�জ�ািতক �ী�িত িনি�ত করা। 

ঙ) এ�াে�িডেটশেনর ��ে� জাতীয়, আ�িলক ও আ�জ�ািতক সহেযািগতা �দান করা। 

চ) এ�াে�িডেটশন িবষেয় সংি��েদর মে� উৎসাহ �ি� ও এ�াে�িডেটশন কম�কাে�র উ�য়ন, �িশ�েণর �ব�া, �সিমনার ও 

িসে�ািজয়াম ইত�ািদর আেয়াজন এবং এ�াে�িডেটশন সং�া� ত�ািদর �চােরর লে�� �েয়াজনীয় কায��ম �হণ করা। 

ছ) আ�ঃরা�, আ�িলক ও আ�জ�ািতক সং�ার সােথ পার�িরক �ী�িতর িভি�েত ব�মাি�ক �ী�িতর �ব�া করা।  

জ) �ি�িভি�ক অ�ােসসর িনেয়াগ করা এবং 

ঝ) উপের বিণ�ত কায�াবলীর সােথ �াসি�ক বা আ�ষি�ক অ� সকল কম�কা� স�াদন করা। 

২০১৪-২০১৫ অথ� বছের অ�ি�ত  
উে�খেযা� কায�াবলীঃ 
গত ০৮ জা�য়ারী, ২০১৫ ি�ঃ তািরেখ হংকং -এ অ�ি�ত APLAC MRA এর ৩৪ তম সভায় BAB ও APLAC এর 

মে� MRA �ি� �া�িরত হয়। �ি� �া�েরর ফেল িবএিব এ�াে�িডেটড �াবেরটরীর �দ� �ট� সা��িফেকট MRA �� 

�দশ�েলার মে� �হণেযা�তা পােব। 

 



140 
 

 
 
 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

১৭ �ন, ২০১৫ ি�ঃ তািরেখ িবএিব ও APLAC এর মে� ক�ািলে�শন �াবেরটরীর MRA �ি� �া�িরত হয়। �লংকার 

রাজধানী কলে�ায় MRA Council এর ৩৫তম সভায় �ি�� �া�িরত হয়। 

 

Mr. Amir Hossain Amu MP, Minister, Ministry of Industries formally declaring BAB 

achievement of APLAC MRA for Testing Laboratories amongst business community, 

stakeholders and media on 18 January 2015 in Dhaka. 

BAB Director General Md. Abu Abdullah (middle) signing the APLAC MRA in the 34
th
 APLAC-MRA 

Council meeting in Hong Kong, China on 8 January 2015. APLAC Chair Nigel Jour (left) and APLAC 

MRA Council Chair Ms. Roxanne Robinson (right). 
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BAB MARK for United 

Hospital Pathology 

Lab 

Prof. Dr. Altaf Hussain, Chairman, BAB  handing over accreditation certificate to the delegate 

of the United Hospital Limited while BAB board members were also present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mr. Amir Hossain Amu MP, Minister, Ministry of Industries formally declaring BAB achievement of APLAC MRA for 

Calibration Laboratories amongst business community, stakeholders and media on 24 June 2015 in Dhaka. 

 

 BAB granted the first accreditation to Pathology laboratory of United Hospital ltd. according to 
ISO 15189:2012 in December 2014 for nineteen tests of Clinical Biochemistry and Hematology 
laboratories.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 BAB become Full Member of International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and 
achieved ILAC MRA for Testing & Calibration in 2015.  

 Prime Minister Sheikh Hasina enquired about the ongoing activities and future plan of the 
Bangladesh Accreditation Board during the meeting with the high officials of Ministry of 
Industries and its corporations and departments on 24 August 2014. 

 Launched Accreditation of Certification & Inspection Bodies scheme and two Certification 
Bodies and one Inspection Body were assessed. 
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এ�াে�িডেটশন সনদ �দানঃ 
িবএিব িনেমণ উে�িখত �াবেরটিরেক এবং সনদ �দানকারী সং�ােক এ�াে�িডেটশন �দান কেরেছ:  
 

Sl. no. Name of the Laboratory/Certification Body Field of testing/ Certification 

1.  Institute of National Analytical Research Service 
(INARS), BCSIR ,Dhaka 

Withdrawn  

2.  AAA Corporation, Laboratory-01, Gazipur Chemical Testing 

3.  SGS ( Bangladesh) Limited, Dhaka Textile Testing   

4.  Interstoff Apparels Ltd. Gazipur  Textile Testing   

5.  Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Dhaka 
Laboratory, Ramna, Dhaka 

Food Testing  

6.  Textile Testing Services Limited (TTSL).  Nayapara, 
Kashimpur, Gazipur  

Textile Testing 

7.  Testing Laboratory, Dysin International Ltd., 
Dhaka 

Textile Testing  

8.  National Metrology Laboratory(NML), BSTI, 
Dhaka 

Calibration 
(Length, Temperature, Mass, Volume,  
Pressure, Time and Frequency) 

9.  ITS Labtest Bangladesh Ltd., Kawran Bazar, Dhaka Textile Testing  

10.  Concrete Innovation and Application Centre ( 
CIAC), Holcim Cement  (Bangladesh) Ltd. , 
Baridhara, Dhaka 

Voluntary Suspension 

11.  Lub-rref (Bangladesh) Ltd. Chittagong  Petroleum Products Testing  

12.  Bureau Veritas Consumer Products Services 
(Bangladesh) Ltd., Savar, Dhaka 

Textile Testing  

13.  Sreepur QA Laboratory, Nestle (Bangladesh) 
Limited 

Food Testing 

14.  Fish Inspection and Quality Control (FIQC) 
Laboratory, Khulna 

Food Testing  

15.  Fish Inspection and Quality Control (FIQC) 
Laboratory, Chittagong 

Food Testing  

16.  Modern Testing Services (Bangladesh)  Ltd., 
Ashulia, Savar, Dhaka 

Textile Testing  

17.  Bureau Veritas Consumer Products  Services 
(Chittagong) Ltd. 

Textile Testing  

18.  ITS Labtest Bangladesh Ltd., Chittagong Textile Testing  

19.  Analytical Chemistry Laboratory, Atomic Energy 
Centre 

Chemical Testing 

20.  Central laboratory, Divine Fabrics Ltd. Textile Testing 

21.  Petromax Refinery Ltd. Petroleum Products Testing 

22.  Central Laboratory, Samuda Chemical Complex 
Limited 

Chemical Testing 

23.  United Hospital Ltd., Pathology Laboratory Medical testing 

24.  TÜV SÜD Bangladesh (Pvt.) Ltd Textile Testing 

25.  Bangladesh Material Testing Laboratory, Dhaka Textile testing: 
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5.4 Assessor Training Courses arranged by BAB: 

SL 
No 

Name of the program Duration Agency No of 
Participants 

1) Assessor Training Course on 
ISO/IEC 17043 
 

23-26 
November 2014 

BAB/NA 19 

2) Assessor Training Course on 
ISO/IEC 17025:2005 

23-27 
November 2014 

BAB/UNIDO 25 

3) Assessor Training Course on 
ISO/IEC 17025:2005 

02-06 Feb 2015 BAB 21 

4) Assessor Training Course on 
ISO/IEC 17025:2005 

14-18 June 
2015 

BAB 21 

 

5.5 Others training/workshop organized by BAB 

 
 

িব� এ�াে�িডেটশন িদবস ২০১৫ উদযাপনঃ 

আ�জ�ািতক এ�াে�িডেটশন �ফারাম (IAF) এবং আ�জ�ািতক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (ILAC) �যৗথভােব ৯ 

�নেক িব� এ�াে�িডেটশন িদবস িহসােব �ঘাষণা কের। �িতবছেরর �ায় এবারও বাংলােদেশ যথােযা� ময�াদায় িদবস� 

পািলত হয়। এ বছের এ িদবেসর �িতপা� িবষয় “Accreditation: Supporting the Delivery of 

Health and Social Care ”যা বাংলায় অথ� করেল দ�ড়ায় ‘‘এ�াে�িডেটশন: �া�� ও সামািজক �সবায় সহায়তা 

কের’’। িবএিব এবং িডিসিসআই এর �যৗথ উে�ােগ ৯ �ন ২০১৫ সকাল ৯:৩০ ঘ�কায় ঢাকা �চ�ার অব কমাস� এ� ই�াি� 

িমলনায়তেন আেলাচনা সভা ও �সিমনােরর আেয়াজন কের।  

ISO/IEC 17025 

26.  Training Institute for Chemical Industries, Polash, 
Narshindi 

Mechanical Calibration 
ISO/IEC 17025 

27.  MSC Wing, BSTI QMS,EMS,FSMS 
ISO/IEC 17021 

Sl. 
No. 

Name of Programme Duration  Organized/ 
Supported by 

Participants 

1. Training Course on 
Traceability, Internal and 
External Quality Control 
program 

19 Nov 2014 BAB/NA 20 

2. Training course on Method 
Validation 

20 Nov 2014 BAB/NA 20 

3. Training course on 
Understanding & 
Evaluating Measurement 
Uncertainty 

17-18 Nov 
2014 

BAB/UNIDO 15 

4. Training course on 
Understanding & 
Evaluating Measurement 
Uncertainty 

21-22 Jan 
2015 

BAB 20 
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বাংলােদশ অ�াে�িডেটশন �বােড�র (িবএিব) �চয়ার�ান অ�াপক ড. আলতাফ �হােসেনর সভাপিতে� �সিমনাের �ল �ব� 
উপ�াপন কেরন ব�ব� �শখ �িজব �মিডক�াল িব�িব�ালেয়র সােবক উপাচায� অ�াপক �াণ �গাপাল দ�। এেত ঢাকা �চ�ার 
অব কমাস� অ�া� ই�াি�র (িডিসিসআই) উ��তন সহসভাপিত �মা�ন রশীদ, বাংলােদশ অ�াে�িডেটশন �বােড�র মহাপিরচালক 
�মাঃ আ� আব��াহসহ সরকাির-�বসরকাির �াবেরটির, �িশ�ণ ই���উট, সা��িফেকশন বিডর উ��তন কম �কত �ারা ব�� 
রােখন। উ� �সিমনাের িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� ত�র ব�ে� উে�খ কেরন �য,  বাংলােদেশ �া�� �সবা �দানকারী 
�িত�ােনর সং�া কম না হেলও অিধকাংশ ��ে�ই এেদর �সবার মােনর ওপর �সবা �িহতারা আ�া রাখেত পারেছ না। ফেল 
�িতবছর লাখ লাখ মা�ষ ��বান �বেদিশক ��া খরচ কের িবেদেশ িচিকৎসার জ� যাে�। এ �বণতা �ঠকােত িতিন িবেদিশ 
�া�� �সবাদানকারী �িত�ান�েলার মত �দিশয় �িত�ান�েলার �ণগতমান �ি�র তািগদ �দন। িতিন �হ�থ সািভ�স �দানকারী 
�িত�ান�েলার �ব�াপনা, �রাগীর তে�র �গাপনীয়তা ও িনরাপ�া, �টি�ং িরেপােট�র �ণগতমান, �মিডক�াল িডভাইেসর 
��া�াড�স, �টি�ং �াবেরটিরর অবকাঠােমা ও জনবেলর মান িনি�ত করেত আ�জ�ািতকমান বা আইএসও (ISO) 
সা��িফেকশন অ�সরেণর পরামশ� �দন।  
 
 

 

৯ �ন ২০১৫ িব� এ�াে�িডেটশন িদবস উদযাপন উপলে�� অ�ি�ত �সিমনার 
 

অ��ােন িশ�ম�ী ৬� �াবেরটির ও ১ � সনদ �দানকারী সং�ােক অ�াে�িডেটশন সনদ �দান কেরন। এ�েলা হে�- িডভাইন 
�ফি�ক� িলঃ এর �স�াল �ট�টাইল �টি�ং �াবেরটির, আণিবক শি� কিমশেনর অ�ানালাই�ক�াল �কিমি� �াবেরটির, 
�পে�ােম� িরফাইিনং িলঃ এর �পে�ািলয়াম ��াডা� �টি�ং �াবেরটির, সা�দা �কিমক�াল কমে�ে�র �স�াল �কিমক�াল 
�টি�ং �াবেরটির, �ভ �দ বাংলােদশ (�া:) িলঃ এর �ট�টাইল �টি�ং �াবেরটির, এবং ডাড� �েপর বাংলােদশ �মটািরয়াল 
�টি�ং �াবেরটির।  
 
িবএিব �থমবােরর মত সনদ �দানকারী সং�ােক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান কের। িবএস�আই এর মহাপিরচালক জনাব 
ইকরা�ল হক মাননীয় িশ�ম�ী মেহাদেয়র িনকট হেত িবএিবর এ সনদ �হণ কেরন। 
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বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড�র ২০১৪-১৫ সােলর আিথ�ক িববরণীঃ 

২০১৪-১৫ অথ�বছেরর আয় িববরণী 

খােতর নাম টাকার পিরমাণ 
িনেয়ােগর �াংক �াফট ৭৯,৭০০ 
�িশ�ণ বাবদ আয়  ১৯,৭৭,৫৩৩  
�রিনকায় িব�াপন বাবদ আয় ৭০,০০০ 
এ�াে�িডেটশন বাবদ আয় ৩১,৫৩,২০০ 
সরকাির যানবাহন �বহার বাবদ আদায় ১৫,৫৩৬  
দরপ� িসিডউল িব�য় ১,২০০ 

�মাট=  ৫২,৯৭,১৬৯ 
 
 

 

মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� ‘ওয়া�� এ�াে�িডেটশন �ড’ ২০১৫ উপলে��  
�ধান অিতিথ িহেসেব ব�� �দান কেরন। 

 
২০১৪-১৫ অথ�বছেরর আয়-�য় িববরণী  

তািরখ : ৩০ �ন ২০১৫ ি�ঃ 
�াি�র পিরমাণ টাকা �েয়র পিরমান টাকা 

�ারি�ক উ�ৃ� (০১/০৭/২০১৪) 
(২০১০-১৪ সাল পয�� িনজ� তহিবল)  

 
চলিত বছেরর িনজ� আয় 
 
সরকাির বরা� হেত ছাড়করণঃ 
১ম িকি�েত ছাড়করণ     ২৮,০৫,৭৫০ 
২য় িকি�েত ছাড়করণ     ২৮,০৫,৭৫০ 
৩য় িকি�েত ছাড়করণ    ২৮,০৫,৭৫০ 
৪থ� িকি�েত ছাড়করণ    ২৪,৭২,৭৫০ 

২৭,২৮,০০৭ 
 
 

৫২,৯৭,১৬৯ 

 
 
 
 
 

১,০৮,৯০,০০০ 

চলিত বছেরর �িয়ত অথ�ঃ  
সাধারণ ম�রী   ১,২৯,১১,৬৪৮ 
�লধন ম�রী        ৫,৪৪,৯৬২ 
 
এফ.িড.আর (অ�নী �াংক, �ধান 
শাখা) 
 
সমাপনী উ�ৃ�ঃ 
�াংেক জমা        ৪,৫৩,৮৫০ 
হােত নগদ               ৪,৭১৬ 
 

 
 

১,৩৪,৫৬,৬১০ 
 

৫০,০০,০০০ 
 
 
 
 

৪,৫৮,৫৬৬  

 ১,৮৯,১৫,১৭৬   ১,৮৯,১৫,১৭৬ 
 

 


