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স�ি�র অ�যা�ায় বাংলােদশ

িশ� ম�ণালেয়র দািয়��া� 
মাননীয় ম�ী

জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এম.িপ
ও

মাননীয় �িতম�ী

জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার এম.িপ �ক

�াগতম
�ানঃ িশ� ম�ণালেয়র সে�লন ক�

তািরখঃ ২৫ �পৗষ ১৪২৫/৮ জা�য়াির ২০১৯ 

ব�ব� ও িশ� ম�ণালয়

 �াধীনতার মহানায়ক জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান ১৯৫৬ সােল িশ�, বািণজ�, �ম, �ন�িত দমন ও �াম 
সহায়তা দ�েরর ম�ী িছেলন।
 ব�ব� �ণ�ল পয �ােয় �মঘন িশ�ায়েনর ধারা �বগবান কের 
�টকসই ও �ষম অথ �ৈনিতক উ�য়েনর পেথ �দশেক এিগেয় িনেত 
পিরক�না �হণ কেরিছেলন এবং িবিসক তারই িচ�ার ফসল।
 �াধীনতার পর ১৯৭২ সােল িশ� ও বািণজ� ম�ণালয় গ�ত 
হয়। পরবত�েত বািণজ� ম�ণালয় �থক হয়।
 জাতীয় অথ �নীিতেত িশ� ম�ণালেয়র �িমকা ����ণ �।
 ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের িজিডিপেত িশ� খােতর অবদান 
৩৩.৭১%।

২
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িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন দ�র/সং�াস�হ

বত�মােন ৪� কেপ �ােরশনসহ িন�বিণ �ত ১২� সং�া রেয়েছঃ 

     ১। বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ করেপােরশন (িবিসআইিস)
     ২। বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন (িবএসএফআইিস)
     ৩। বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস)
     ৪। বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক)
     ৫। বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই)
     ৬। বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক)
     ৭। বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম)
     ৮। �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�)
     ৯। বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � (িবএিব)
     ১০। �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)
     ১১। �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয়
     ১২। �� ও মাঝাির িশ� ফাউে�শন (এসএমইএফ)

৩

িশ� ম�ণালেয়র ����ণ � কায �াবিল

�টকসই �ত িশ�ায়ন ও উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� ম�ণালেয়র �িমকা
১. �েগাপেযাগী িশ�নীিত �ণয়ন ও পিরেবশবা�ব �টকসই িশ�ায়ন িনি�তকরণ
২. আ�জ�ািতক সহেযািগতার লে�� িবিভ� �দশ/সং�ার সােথ �ি�/সমেঝাতা �ারক �া�র
৩. িশে�াে�া�া এবং িশ� �ব�াপনা �িশ�েণর মা�েম �ম দ�তার উ�য়ন ও   
              উৎপাদনশীলতা �ি�
৪. পে�র �পেট�, িডজাইন, ��ডমাক�স িনব�ন কায ��মেক শি�শালীকরণ �মধা স�দ �র�া
৫. ��, মাঝাির ও ��র িশে�র উ�য়ন
৬. প� ও �সবার আ�জ�ািতক মােনর সােথ স�িত�ণ � �দশীয় মান িনধ �ারণ ও সাম��করণ 
             এবং পে�র মান �িমতকরণ, পরী�ণ ও �ত�য়ন
৭. রা�ীয় �ব�াপনায় সার, িচিন ও লবণ উৎপাদন
৮. জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাত িশে�র ��ু �ব�াপনা এবং উ�য়ন
৯. �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয়র মা�েম বয়লার সনদ �দান
১০. িবটােকর মা�েম আমদািন িবক� য� ও য�পািত �তির কের �দেশর ��বান �বেদিশক 

��া সা�য়
১১. রা�ায়� িশ� কারখানা লাভজনক করার পদে�প �হণ

৪
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িশ� ম�ণালেয়র �ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালা

১. ��ডমাক�স আইন ২০০৯
২. িশ��ট বরা� নীিতমালা ২০১০
৩. জাতীয় লবণনীিত ২০১১
৪. িদ িশপ ��িকং এ� িশপ িরসাইি�ং �লস ২০১১
৫. �ভাজ� �তেল িভটািমন ‘এ’ স��করণ আইন ২০১৩
৬. রা�পিতর িশ� উ�য়ন �র�ার �দান সং�া� িনেদ �শনাবলী ২০১৩
৭. �ভাজ� �তেল িভটািমন ‘এ’ স��করণ িবিধমালা ২০১৫
৮. জাতীয় �ণগত মান (প�) ও �সবানীিত ২০১৫
৯. �ভৗগিলক িনেদ �শক প� িনব�ন িবিধমালা ২০১৫
১০. জাতীয় িশ� নীিতমালা ২০১৬
১১. বাংলােদশ জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ আইন ২০১৮
১২. �মাটরসাইেকল িশ� উ�য়ন নীিতমালা ২০১৮
১৩. জাতীয় উ�াবন ও �মধাস�দ নীিতমালা ২০১৮

৫

ম�ণালয় ক��ক �ণীত খসড়া আইন, িবিধ ও নীিতমালা

১। বাংলােদশ �পেট� আইন, ২০১৮
২। বাংলােদশ িশ� নকশা আইন, ২০১৮
৩। বাংলােদশ িশ� সহায়তা �ক� (িবটাক) আইন, ২০১৮
৪। লবেণ আেয়ািডন িম�ণ আইন, ২০১৮
৫। িবিসক আইন, ২০১৮
৬। এসএমই নীিতমালা ২০১৯
৭। চামড়া ও চামড়াজাত প� নীিতমালা ২০১৯
৮। জাহাজ িনম �াণ িশ� নীিতমালা ২০১৯
৯। চামড়া িশ� নগরী, সাভার �কে�র িসই�িপ পিরচয �ার 
     লে�� �কা�ািন গঠেনর গঠনত�

৬
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িশ� ম�ণালেয়র বােজট ২০১৮-২০১৯ ও উ�য়ন �ক�

িববরণ �কা� টাকায়

বােজেটর  পিরমাণ ১৩৫১.৫৭

পিরচালন �য় ২৯৩

উ�য়ন �য় ১০৫৮.৫৭

আেয়র ল��মা�া ৫৪৩

উ�য়ন �কে�র সং�া ৫২�

৭

িশ� ম�ণালেয়র কায ��েমর িভি� দিলল

 ৭ম প�বািষ �কী পিরক�না (২০১৬-২০২০)
 ��ি�ত পিরক�না (২০১০-২০২১)
 �পক� ২০২১ ও িডিজটাল বাংলােদশ
 �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ ২০১৬-২০৩০)
 �পক� ২০৪১
বাংলােদশ �ড�া পিরক�না ২১০০
 িনব �াচনী ইশেতহার ২০১৮

৮
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িশ� ম�ণালেয়র চ�ােল�স�হ

 �রাতন ইউিরয়া সারকারখানা�েলার আ�িনকায়ন ও ক�চামাল িহেসেব 
�া�িতক �ােসর সরবরাহ অ�াহত রাখা
 সরকাির মািলকানাধীন িচিনকল�েলার �ণ � উৎপাদন �মতার �বহার
 রা�ায়� সং�ার উৎপাদন �েয়র �চেয় িব�য়�� কম হওয়া
 সরকাির ভ��িক �াি�
 িশে�া�য়েনর চািহদা অ�যায়ী দ� জনবল �তির
 িশে� উৎপাদনশীলতা �ি� ও মানস�ত পে�র সরবরাহ িনি�তকরণ
 চামড়া িশে�র আ�িনকায়ন 
 ঢাকা চামড়া িশ� নগরীেক কম�ােয়� িহসােব চা� রাখা
 শতভাগ মা�ষেক আেয়ািডন�� �ভাজ� লবণ সরবরাহ
 মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ �শনা বা�বায়ন
 �শাসন িনি�তকরণঃ এিপএ, এনআইএস, িজআরএস, IAP, Citizens
Charter, বািষ �ক �য়পিরক�না, ই-�িকউরেম�, ই-ফাইিলং ইত�ািদ

৯

িশ� ম�ণালেয়র ভিব�ৎ পিরক�না
 িশ�নীিত ২০২১ �ণয়ন
 িশ� উ�য়েন ইউিনভািস �� অব ই�াি�জ �াপন
 বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) এর �িশ�ণ স�মতা ও 
�কাস � কাির�লাম আ�জ�ািতক মােন উ�ীতকরণ
 �বসায় পিরচালনা �য় ও প�িত সহিজকরেণর জ� সংি�� আইন ও নীিতমালা 
সং�ার
 িচটাগাং �কিমক�াল কমে�ে�র খািল জায়গায় অত�া�িনক �াস ফ�া�ির িনম �াণ
 �� ও ��র িশ� খােত উে�া�া, কািরগর ও অ�া�েদর জ� হালনাগাদ 
ত�াবিল সহজলভ� করার লে�� িবিসেক এক� আ�িনক ��ি�িভি�ক Data

Bank �াপন
 �দেশর আ�িলক অিফেসর �াবেরটির�েলােক আ�জ�ািতক মানস�� করা এবং 
১২� �জলায় ন�ন কের িবএস�আইেয়র অিফস কাম �াবেরটির িনম �াণ
 আখ হেত িচিন উৎপাদেনর পাশাপািশ �গার িবট হেত িচিন উৎপাদন
 জাতীয় উৎপাদনশীলতা �ি�, উৎপািদত পে�র মােনা�য়েন এক� মা�ার ��ান
�ণয়ন ১০
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িশ� ম�ণালেয়র ভিব�ৎ পিরক�না
 িশ�খােত কম �সং�ান ২৫ শতাংশ ল��মা�া অজ�ন
 ��, মাঝাির ও ��র িশে�র িবকােশ সহায়তা দান
 নারী উে�া�া �ি�েত গিতশীলতা �ি�
 িশ�ায়েন ��ি� অজ�েন স�দ ও উপাদান িহেসেব ��ি�র উ�াবেন �দশীয় 
গেবষণােক উৎসািহত
 আ�জ�ািতক মােনর সােথ স�িত �রেখ জাহাজ �নঃ�ি�য়াকরণ িশে�র 
উ�য়ন
 ঔষধ িশ� ও ঔষেধর ক�চামাল ��তকারী অ�াক�ভ ফাম �ািসউ�ক�াল 
ইনে�িডেয়� িশ�েক উৎসািহতকরণ
 �জলা শহর ও মফ�ল শহের �ানীয় ক�চামালিভি�ক �� ও মাঝাির িশে�র 
�� িশ�া�ল (�া�ার ই�াি�) গঠন
 িশ� ও বািণজ�র উপেযাগী জনশি� িহেসেব গেড় �তালা।
 ত�ণ উে�া�া �তিরর জ� এক� �েগাপেযাগী ‘ত�ণ উে�া�া নীিত’ 
�ণয়ন

১১

িশ� ম�ণালেয়র ভিব�ৎ পিরক�না

 রাজশাহী ও চ��াম িবভােগ �’� চামড়া িশ� নগরী �াপন
 ঢাকা চামড়া িশ� নগরীর �থম ও ি�তীয় পয �ায় বা�বায়ন
 এে�া�েসিসং �ভ� �চইন উ�য়েন সহায়তা �দান
 �যৗথ উে�ােগ ছাতক িসেম� কারখানা, GEMCO আ�িনকায়ন ও 
স�সারণ
 িবএসএফআইিস, িবিসআইিস, িবএসইিস এর অ�ব�ত জিমর সেব �া�ম 
�বহার িনি�তকরণ
 সারােদেশ ইউিরয়া সােরর ৪৭� বাফার �গাডাউন �াপন 
 সরকাির/�যৗথ উে�ােগ কণ ��িল �পপার িমেলর আ�িনকায়ন
 চ��াম উসমািনয়া �াস ফ�া�িরেত কে�ইনার �াস ��া� �াপন
 পিরেবশবা�ব �ঘাড়াশাল-পলাশ ইউিরয়া সার কারখানা �াপন

১২
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িশ� ম�ণালেয়র আস� উে�খেযা� কায ��ম

 �টকসই িশ�ায়ন কায ��ম ও িশ�ায়েন �বসরকাির 
উে�া�াগণেক উৎসাহ �দয়ার লে��-

ক. িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ জাতীয় িশ� �মলা আেয়াজন
খ. রা�পিতর িশ� উ�য়ন �র�ার �দান
গ. িসআইিপ (িশ�) স�াননা �দান

 সরকােরর িনব �াচনী ইশেতহার ২০১৮ বা�বায়েন 
কম �পিরক�না �ণয়েনর পদে�প �হীত
 িনব �াচনী ইশেতহার ২০১৮ এর আেলােক ম�ণালেয়র ১২� 
দ�র/সং�ার খসড়া কম �পিরক�না উপ�াপন- ১০/০১/২০১৯

১২

িনব �াচনী ইশেতহারঃ ২০১৯-২০২৩ �ময়ােদ ল��মা�া

িশেরানাম ২০০৫-০৬
িবএনিপ-জামাত

২০১৭-১৮
আওয়ামী লীগ

২০২৩-২৪
ল��মা�া

িজিডিপ ��ি� ৫.৪০ ৭.৮৬ ১০.০০

মাথািপ� আয় (মািক�ন ডলাের) ৪২৭.০০ ১৭৫১.০০ ২৭৫০.০০

জাতীয় স�য় (িজিডিপর শতাংেশ) ২৭.৭০ ২৯.০০ ৩৭.০০

িবিনেয়াগ (িজিডিপর শতাংেশ) ২৪.৭০ ৩০.৫০ ৩৭.০০

বােজট (�কা� টাকায়) ৬৪,৩৮৩.০০ ৪,৬৪৫৭০.০০ ১০,০০,০০০.০০

�বেদিশক ��ার িরজাভ� (িবিলয়ন মািক�ন 
ডলাের)

৩.৮৮ ৩৪.০০ ৫০.০০

র�ািন আয় (িবিলয়ন মািক�ন ডলাের) ১০.০৫ ৩৬.৬০ ৭২.০০

আমদািন (িবিলয়ন মািক�ন ডলাের) ১৪.৭০ ৫৬.০০ ১১০.০০

দির� জনসং�া (শতকরা হাের) ৪১.৫১ ২১.৫০ ১২.৩০

অিত দির� জনসং�া (শতকরা হাের) ২৫.১০ ১১.৩০ ৪.৫০

িব��ৎ সরবরােহর �মতা (�মগা ওয়ােট) ৩,৭৮২.০০ ২০,৪০০.০০ ২৮,০০০.০০
১৩
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িশ� ম�ণালেয়র কায ��েমর উপর 

িভিডও এবং ছিব

১৪
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