গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ ম ণালয়
বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন
পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
িবএসইিস ভবন, ১০২, কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ
কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫
২৩ চ ১৪২৬
তািরখ:
০৬ এি ল ২০২০
মাননীয় ধানম ী ঘািষ ত েণাদনা
ােকেজ র আওতায় বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল
কেপােরশেনর অধীন ৫ ( াচ )
িত ােনর অ েল চলিত লধন (work ing capital) এর
জ মাট ৯৯.০০ ( িনরান ই ) কা টাকা ঋণ দান ।

ারক ন র: ৩৬.৯৩.০০০০.০২১.০৪.০০১.১৯.৯৯
িবষয়:

বাংলােদশ িশ িত ান জাতীয়করণ অ ােদশ ১৯৭২ অ যায়ী ১ লাই ১৯৭২ সােল বাংলাদশ ীল িমল করেপােরশন
এবং বাংলােদশ েকৗশল ও জাহাজ িনমাণ করেপােরশন গ ত হয় । পরবত েত বাংলাদশ িশ িত ান অ ােদশ ১৯৭৬
(জাতীয়করণ ি তীয় সংেশাধনী) অ যায়ী ’ করেপােরশনেক এক ী ত কের ১ লাই ১৯৭৬ সােল বাংলােদশ ই াত
ও েকৗশল করেপােরশন গঠন করা হয় । ফেল বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন-এর িনয় নাধীন মাট ৬২
িশ িত ান পিরচালনা, িনয় ণ ও ত াবধােনর দািয় ভার হণ কের। বতমােন অ ােদশ বাংলােদশ িশ িত ান
জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত।
২.০ বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন (িবএসইিস) এর িনয় ণাধীন িত ানস হ ব িতক সর ামািদ যথা
ব িতক কবলস, া ফরমার, ােরেস
উব লাইট, িসএফএল বা , পার এনােমল কপার ওয় ার, ইত ািদ উৎপাদন
কের দেশর িব ৎ িবতরণ খাতেক সহেযািগতা করেছ। তাছাড়া িবএসইিস’র গিত ই াি জ িল. ও এটলাস বাংলােদশ
িল. বাস, াক, জীপ, মাটরসাইেকল ইত ািদ সংেযাজন ব ক সরবরাহ কের দেশর পিরবহন ব ায় অবদান রাখেছ।
িবএসইিস’র িত ানস হ িজআই/এমএস/ এিপআই পাইপ, এমএস রড, সফ রজর ডও উৎপাদন কের থােক।
িবএসইিস’র িনয় ণাধীন িশ িত ােন উৎপািদত িত প িবএস আই ও আ জািতক ণগত মানস
ISO সনদ
া এবং তার িনকট সমা ত। উে
য, সরকাির পযােয় এ প মানস
প উৎপাদেনর কারেণ বসরকাির
িত ানস হ তােদর উৎপািদত পে র ণগত মান বজায় রাখেছ এবং বাজাের প স েহর
িনয় েণ কাযকরী
িমকা পালন করেছ। ২০১৮-২০১৯ অথ বছের িবএসইিস ৬৭.৯০ কা টাকা কর ব নীট লাভ অজন করেত স ম হেয়েছ
এবং রা ীয় কাষাগাের ভ াট- া বাবদ ৪৮৪.৬৮ কা টাকা জমা দান কেরেছ।
৩.০ বতমান কেরানাভাইরােসর া ভােবর কারেণ সরকাির িনেদশনা অ যায়ী িবএসইিস'র িনয় ানাধীন িত াস েহর
উৎপাদন কায ম ব রেয়েছ। ফেল িনে উি িখত ৫ িত ােনর চলিত লধন( working capital)-এর সংকট
দখা িদেয়েছ। তাই এ সংকট মাকােবলা করার জ মাননীয় ধানম ী ক ক ঘািষত ৭২ হাজার ৭৫০ কা টাকার
কমপিরক নার আওতায় চলিত লধেনর জ ঋণ দান করা হেল িত ানস হ লাকসান কিমেয় লাভজনকভােব
পিরচালনা করা স ব হেব মেম আশা করা যায়।
ক) ই াণ ক াবল িল: চলিত ২০১৯-২০ অথ বছেরর ফ য়ারী ২০২০ পয িত ােনর লাকসান মাট ৯.৯৬ কা
টাকা। িত ান দীঘিদন লাভজনকভােব পিরচািলত হেলও
গত বছর ১২.৫৭ কা টাকা লাকসান কেরেছ। এর
ধান কারণ ১২% থেক ১৩% হাের াংক হেত লান িনেয় াচা মালামাল য় করা। বতমােন িবআরইিব’র িনকট হেত
১

৫,৩০৬ িক. িম. িবিভ সাইেজর ক া র সরবরােহর জ ৪২.০০ (িবয়াি শ) কা টাকার কাযােদশ অিফস খালার
পরপরই পাওয়ার স াবনা রেয়েছ। াব অ যায়ী উ মালামাল িনধ ািরত সমেয়র মে (৫০% মালামাল ১২ স াহ
এবং অবিশ ৫০% মালামাল ১৬ স াহ) সরবরাহ করার জ
ব া নয়া হে । এ লে বতমােন াচা মালামাল
সং হ করাসহ অ া কােজর জ মাট ৩৩.০০ ( ততি শ) কা টাকা ঋণ পাওয়া গেল িত ান আগামীেত
লাকসান কিমেয় নরায় লাভজনকভােব পিরচালনা করা স ব হেব।
খ) াশনাল উবস িল: চলিত ২০১৯-২০ অথ বছেরর ফ য়ারী ২০২০ পয িত ােনর মাট নাফা ৮৮.৫৯ ল
টাকা। িবিভ িত ান হেত ২০.১৫ কা টাকার মালামাল সরবরােহর কাযােদশ পাওয়ার স াবনা রেয়েছ। াংক হেত
১২% থেক ১৩% হাের লান িনেয় িত ান
াচা মালামাল আমদানী করায় গত ৩বছর লাকসান কেরেছ। বতমােন
াচা মালামাল সং হ করাসহ অ া কােজর জ ২৮.০০(আঠাশ) কা টাকা ঋণ দান করা হেল িত ান
লাভজনকভােব পিরচালনা করা স ব হেব।
গ) িজইএম কাং িল: চলিত ২০১৯-২০ অথ বছেরর ফ য়ারী ২০২০ পয
িত ােনর মাট নাফা ২.০১ কা টাকা।
গত ২৩/০৩/২০২০ তািরখ নদাণ ইেলকি িস সা াই কা ািন িলিমেটড ( নসেকা) এর সােথ ১৪.৫৯ কা টাকায়
৩৮৪ ২০০ কিভএ, ১১/০.৪১৫ কিভ িবতরণ া ফরমার সরবরােহর ি
া িরত হেয়েছ। উ ৩৮৪ ২০০ কিভএ
া ফরমার উৎপাদেনর জ বেদিশক াচামাল আমদানী বাবদ ৮.০০ কা টাকা এবং ানীয় াচামাল বাবদ
২.০০ কা টাকা েয়াজন। দীঘিদন িত ান লাকসান থাকায় িত ােনর চলিত লধেনর সংকট রেয়েছ িবধায় মাট
১৭.০০ (সেতর) কা টাকা ঋণ দান করা হেল ততম সমেয় াচামাল সং হ ব ক উৎপাদন ি য়া স
কের
া ফরমার সরবরাহ ও মিশনািরজ মরামত কের লাভজনক অব ায় িত ান পিরচালনা করা স ব হেব।
ঘ) বাংলােদশ ড ফ া রী িল: এ িত ােন িডসেপােজবল রজর ড উৎপাদন া
াপন এবং রাতন া
আ িনকায়ন করার জ ২৫.০১ কা টাকার এক
ক চলমান রেয়েছ। কে র আওতায় িত ান র রাতন
মিশনািরজ মরামত কাজ ায় শষ পযােয় রেয়েছ। পরামশক িত ােনর মতামত অ যায়ী রাতন ভবন মরামত করা
ি
নয় িবধায় িপএসিস’র িস া অ যায়ী ৪২.০৮ কা টাকার সংেশািধত িডিপিপ িশ ম ণালয় হেত
২৫/০৩/২০২০ তািরখ পিরক না কিমশেন রণ করা হেয়েছ। কেরানাভাইরােসর া ভাব কমার পর িত ােনর রাতন
মিশনািরজ মরামত কাজ শষ কের উৎপাদন ি য়া
করা যােব। দীঘিদন িত ান লাকসান থাকায় িত ােনর
চলিত লধেনর সংকট রেয়েছ িবধায় ৭.৫০ (সাত দশিমক াচ ) কা টাকা ঋণ েয়াজন।
ঙ) ই ান উবস িল: ই এল’র এলইিড লাইট এ ােসমি ং কে র কাজ শষ হেয়েছ। কেরানা ভাইরােসর কারেণ াচা
মালামাল সং েহ িবল হওয়ায় উৎপাদন কায ম
করা স ব হে না। বতমােন এলইিড লাইট এ ােসমি ং কে র
কাজ শষ হওয়ায় উৎপাদন
করেত পারেল লাভজনকভােব পিরচালনা করা স ব হেব। দীঘিদন িত ান লাকসান
থাকায় িত ােনর চলিত লধেনর সংকট রেয়েছ িবধায় মাট ১৩.৫০ ( তর দশিমক াচ ) কা টাকা ঋণ েয়াজন।
৪.০ বিণ তব ায় মাননীয় ধানম ী ঘািষত েণাদনা ােকেজর আওতায় বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশেনর
অধীন উপিরউি িখত ৫( াচ)
িত ােনর অ েল চলিত লধন(working capital) এর জ মাট ৯৯.০০
(িনরান ই) কা টাকা ঋণ দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ সিবনয় অ েরাধ করা হেলা।

৬ - ৪- ২০ ২০

মাঃ রইছ উি ন
চয়ার ান ( ড-১)
২

সিচব
িশ ম ণালয়

ি আকষ ণঃ অিতির

ফান: +৮৮-০২-৮১৮৯৬৪১

সিচব, িবরা ও বসরকাির খাত অ িবভাগ, িশ ম ণালয়
২৩ চ ১৪২৬
তািরখ:
০৬ এি ল ২০২০

ারক ন র: ৩৬.৯৩.০০০০.০২১.০৪.০০১.১৯.৯৯/১(৭)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, পিরচালক (অথ ) এর দ র, বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন
২) িহসাব িনয় ক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন
৩) ব াপনা পিরচালক , ই ান কবলস িলিমেটড
৪) ব াপনা পিরচালক, জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং কা ািন িলিমেটড
৫) ব াপনা পিরচালক (অিতির দািয় ), বাংলােদশ ড ফ া রী িলঃ
৬) ব াপনা পিরচালক (ভার া ), াশনাল উবস িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক (ভার া ), ই াণ উবস িলিমেটড
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মাঃ সাই র রহমান
মহা ব াপক

৩

