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�ধানম�ীর কায �ালেয়র ওেয়ব সাইেট �দিশ �ত  মাননীয় �ধানম�ী ক� �ক �দ� িশ� ম�ণালয় স�িক �ত  �িত�িত এবং িনেদ �শনা বা�বায়ন সং�া� �িতেবদন  
                                                                                                                                                                                                                                                            �ন-২০২১  

 
িশ�  ম�ণালয় সংি��  মাননীয়  �ধানম�ীর �িত�িতর  সং�া  ১০� এবং  িনেদ �শনার  সং�া  ৬০�। উ� ১০� �িত�িতর  মে�  বত �মােন  ১০� �িত�িতই  বা�বায়নাধীন । ৬০� িনেদ �শনার  মে�  ইিতমে�  ৩২� বা�বািয় ত  হেয়েছ এবং  

২৮� িনেদ �শনা  বতম �ােন  বা�বায়নাধীন  আেছ । 
 
বা�বায়নাধীন   ১০� �িত�িতর  বা�বায়ন অ�গিত িন��প :   
 

�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ� পাক � 
�াপন 
 
(�িত�িত  নং-১) 

৩০/৬/২০১২ ি� . 
 
 

  �িত�িত বা�বায়েনর জ� িবিসক িশ�  পাক� টা�াইল 
িশেরানােম িমজ �া�র   উপেজলার �গাড়াই  �মািমননগর �মৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় �াথিমকভােব ১৬৪.০০ �কা� টাকা �েয় 
বা�বায়েনর জ� �ক� �হণ করা হেয়েছ এবং "িবিসক িশ� 
পাক�, টাংগাইল  (১ম সংেশািধত )" শীষ �ক �ক�� গত  ১৮ �ন 
২০১৯ তািরেখ একেনক ক� �ক অ�েমািদত হেয়েছ।  

 
�ময়াদ : �লাই  ২০১৫ হেত   �ন ২০২১ পয �� 

 অ�েমািদত �ক� �য় ২৯৫৭৫.০০ ল� টাকা । 
 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই ২০১৫ হেত �ন ২০২১ পয ��। 
 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ৩৪০.০০ ল�  টাকা । 
 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত � য় ২২৯৬৫.১৫ ল� টাকা । 
 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৭৮% এবং বা�বঃ ৮০% । 

 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  

 জিম অিধ�হেণর স�দয় অথ � �জলা �শাসক এর িনকট পিরেশাধ করা হেয়েছ। জিমর 
মািলকেদর জিমর অথ � �দান স�� হেয়েছ। জিম �েঝ �নয়া হেয়েছ। অিধ�হণ�ত জিমেত 
িব�মান গাছপা লার �� �া�লন করা হেয়েছ , যা িনলােমর মা�েম িবি� করা হেব। মা� 
ভরােটর কাজ চলেছ। �কে�র �ময়াদ �ন , ২০২২ পয �� ০১ (এক) বছর �ি�র ��াব গত 
১৮/০৫/২০২১ তািরেখ পিরক�না কিমশন ও আইএমইিডেত ��রণ করা হেয়েছ।  

 
িবিসক  

 
 

০২. দি�ণা�ল িবেশষ কের 
ব র�নােত �িবধাজনক 
�ান িচি�ত কের জাহাজ 
িনম �াণ ও �নঃ  
�ি�য়া জাত করণ িশ� 
গেড় �লেত হেব। পায়রা 
ব�েরর িনকট �াইডক 
িনম �াণ করার িবষেয় 
উে�াগ �হণ করেত হেব  
 
(�িত�িত  নং-২) 

২২/০২/২০১১ ি� .  
 

‡ মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা অ�যায়ী বর�না �জলার তালতলী 
উপেজলার �ছাট িনশানবািড়য়া  �মৗজায় আ�িনক ও �টকসই 
পিরেবশবা�ব জাহাজ �নঃ �ি�য়াকরণ িশ� �াপেনর জ� 
১০৫.৫০ একর জিম িচি�ত করা হেয়েছ। জিম অিধ�হেণর িনিম� 
�জলা �শাসক , বর�না বরাবর ��াব ��রণ করা হেয়েছ। এ� 
বা�বায়েনর জ� িশ� ম�ণা লেয়র িনয়�নাধীন বাংলােদ শ ই�াত 
ও �েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস ) এর অ��েল �শাসিনক আেদশ 
�দয়া হেয়েছ।  
‡ এ �কে�র  স�া�তা  যাচাইেয়র  জ� “Feasibility 
Study of Environment Friendly Ship Re -
cycling Industry at Taltali Upazila in 
Barguna District”  শীষ �ক এক� �ক� �হণ করা হেয় েছ ।  
�ময়াদ : অে�াবর  ২০১৮ হেত িডেস�র ২০২০ পয ��  

 অ�েমািদত �ক� �য় ৪৯৮.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ অে�াবর  ২০১৮ হেত িডেস�র  ২০২০ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ১৮৫.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল িডেস� র, ২০২০ �ম�ি�ত �য় ২৯০.৪৫ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৫৮.৩০% এবং বা�ব ৬৫% । 
 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  

�কে�র আওতায় িনেয়াগ�ত পরামশ �ক ক��ক �ড়া� �িতে বদন দািখল করা হেয়েছ। তেব , �ড়া� �িতেব দেন 
িক� অসংগিত /�� থাকা তা সংেশাধেনর িনিম�  �ক��র �ময়াদ ০৬ (ছয় ) মাস �ি�র ��াব গত 
২৩/১২/২০২০ তািরেখ আইএমইিড ও পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেলও পিরক�না কিমশন হেত 
অ�াবিধ স�িত / মতামত পাওয়া যায়িন। উে�� , ইেতা�েব � �ক��র �ময়াদ ০২ দফায় ০১ (এক) বছর �ি� 
করা হয়। �কািভড -১৯ পিরি� িতর  কারেণ  �কে�র  �ময়াদ  �ি�র  ��াব  গত  ২৩/১২/২০২০ তািরেখ  
আইএমইিডেত  ��রণ করা হেল  আইএমইিড  জানায়  �য, "সরকাির  খােত  উ�য়ন  �ক� �ণয়ন , �ি�য়াকরণ , 
সংেশাধন  ও  অ�েমাদন  প�িত  সং�া�  পিরপে�র  ৪নং অ�ে�েদ  সমী�া  �কে�র  �ময়াদ  �ি�র  িবষেয়  করণীয়  
বিণ �ত  রেয়েছ । �যখােন  আইএমইিড 'র মতামেতর  িবষেয়  িক�  উে�খ  করা হয়িন "। পরবত�েত  ি�য়ািরং  

 
 

িবএসইিস  
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�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

কিম�র  ৬� সভার  িস�াে�র  অ�সরেণ  িনধ �ািরত  ছেক  �ময়াদ  �ি�র  ��াব  �নরায়  গত  ০৪/০৩/২০২১ তািরেখ  
পিরক�না  কিমশন  ��রণ করা হেল  পিরক�না  কিমশন  হেত  গত  ১৮/০৩/২০২১ তািরেখ  জানােনা  হয়  �য, 
উ�য়ন  �ক� �ণয়ন , �ি�য়াকরণ , অ�েমাদন  ও  সংেশাধন  প�িতর  অ�ে�দ  ৪.৩ ও  ৪.৪ অ�সাের  আেলাচ�  
�ময়াদ  �ি�র  �কান �েযাগ  �নই । উে�� , গত  ০২/০৫/২০২১ তািরেখ  �কে�র  ি�য়ািরং  কিম�র  ৭ম সভার  
িস�া�  অ�যায়ী  �কািভড -১৯ পিরি�িত , সরকা েরর  িনব �াচনী ইশেতহার , মাননীয়  �ধানম�ী'র �িত��  ও  
িদকিনেদ �শনার  আেলােক  িব�ািরত  উে�খ�ব �ক �য়  �ি�  �িতেরেক  ০১ (এক) বছর  �ময়াদ  �ি�  অথ �াৎ 
জা�য়াির  ২০২১ হেত  িডেস�র  ২০২১ পয �� �ি�  ��াব  গত  ১২/০৫/২০২১ তািরেখ  আইএমইিড  ও  পিরক�না  
কিমশেন  ��রণ করা হয় । আইএমইিড  হেত  �কে�র  �ময়াদ  ০১ (এক) বছর  �ি�র  িবষেয়  �পািরশ  গত  
১৮/০৫/২০২১ তািরেখ  পিরক�না  কিমশেন  ��রণ কেরেছ । 

০৩. কম �সং�ান �ি�র লে�� 
রা�াবািল উপেজলার 
বড়বাইশ িদয়া ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে� 
জাহাজ ভা�া িশ� �াপন 
এবং িশপইয়াড � িনম �াণ 
 

(�িত�িত  নং-৩) 

২৫/০২/২০১২ ি� . 
 

‡ মাননীয়  �ধানম�ী ২৫.০২.২০১২ তািরখ  প�য়াখালী  �জলার  
কলাপাড়া  উপেজলার  এমিব  কেলজ  মােঠ  অ�ি�ত  এক জনসভায়  
‘কম �সং�ান  �ি�র  লে��  প�য়াখালী �জলায় জাহাজ  িনম �াণ িশ� 
�াপেনর �িত� িত  �দান  কেরন। মাননীয়  �ধানম�ীর এ �িত�িত 
বা�বায়েনর লে�� এ িশ� �াপেনর িনিম� অথ �ৈনিতক ও 
�ভৗেগািলক কারেণ এবং �নৗবািহনীর �পািরেশর ��ি�েত পায়রা 
ব�র এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। এ� বা�বায়েনর জ� িশ� 
ম�ণালেয়র িনয়�নাধীন বাংলােদ শ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 
(িবএসইিস ) এর অ��েল �শাসিনক আেদশ �দয়া হেয়েছ।  
‡ জিম অিধ�হেণর িনিম� �জলা �শাসক , প�য়াখালী বরাবর ��াব 
��রণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা ব�েরর অনাপি� 
পাওয়ার জ� পায়রা ব�র ও �নৗ পিরবহন ম�ণালেয় প� �দা ন করা 
হয়  এবং পায়রা ব�র ক� �পে�র অনাপি� প� ৩১.০১.১৯ তািরেখ 
পাওয়া �গেছ।  
‡ ��ািবত জিমর CS, RS, BS পচ �া ও জিমর ত� �জলা 
�শাসক , প�য়াখালী -এর কায �ালয় হেত সং�হ করা হেয় েছ।  
‡ �নৗ পিরবহন ম�ণালয় ক� �ক গ�ত কিম� ��ািবত �ান� 
পিরদশ �ন�ব �ক জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত িশ� �াপেনর জ� িশ� 
ম�ণালেয়র চািহত ১০৫.০৫ একেরর পিরবেত � ১০০.০০ একর জিমর 
অনাপি� �দােনর জ� �পািরশ করা হেয়েছ।  

বত �মান অব�া  : 
প�য়াখালী �জলা র কলাপাড়া উপেজলায় পায়রা ব�র এলাকায় জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত িশ� �াপেনর  লে�� 
Gentium - Damen কনেসা� �য়াম এবং িবএসইিস ’র মে� স�া�তা সমী�া �িতে বদন �ণয়েনর 
িনিম� সমেঝাতা �ারক গত ১৪/০১/২০২০ তািরেখ �া�িরত হয়। Gentium -Damen কনেসা� �য়াম 
ক��ক �কািভড -১৯ এর �া�ভ �ােবর কারেণ কাজ� িনধ �ািরত সমেয় স�াদন করা স�ব হয়িন িবধায় গত ৩১-
১২-২০২০ তািরখ িশ� ম�ণালয় ক� �ক ২য় বার ১৪-১-২০২১ তািরখ হেত ১৪-৭-২০২১ তািরখ পয �� সময় �ি� 
করা হেয়েছ।  
বিধ �ত  �ময়ােদ  সমী�া  কায ��ম বা�বায়েনর  কম �পিরক�না  িবএসইিস  বরাবর  ��রেণর  জ� Gentium -
Damen কনেসা� �য়াম -�ক ১৮-০২-২০২১ তা িরেখ প� মারফত অ�েরাধ করা হেয়েছ। গত ০৩/০৩/২০২১ 
তািরেখ Gentium - Damen কনেসা� �য়াম এর সিহত ১� ি� -প�ীয় সভা িশ� ম�ণালেয়র অিতির� 
সিচব জনাব �মাহাং �সিলম উি�ন এর সভাপিত� অ�ি�ত হেয়েছ।  
 

 
িবএসইিস  

 
 
 

০৪. চ�গাম �জলার স�ীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ� নগরী �াপন 
 

(�িত�িত  নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ ি� . 

□ �িত�িত  অ�যায়ী  স�ীপ  উপেজলার  �ছা�র ইউিনয়েন  ১০.০০ 
একর জিম  িনেয়  ২৩৪৩.০০ ল�  টাকা  �েয়  �কে�র  িডিপিপ  �ণয়ন  
করা হেয় েছ । 
 
�ময়াদ : জা�য়াির  ২০২০ হেত  িডেস�র  ২০২২ 

‡ িশ�  ম�ণালেয়র  মা�েম  গত  ২০-০১-২০২০ তািরেখ  িডিপিপ  পিরক�না  কিমশেন  ��রণ করা হেয় েছ । গত  
২৩-০৩-২০২০ তািরেখ  পিরক�না  কিমশন  ক��ক ��িরত  পে�  স�ীপ  উপেজলায়  িবিসক  িশ�  নগরী লাল  
��ণী�� �ক� হওয়ায়  পিরেবশ  অিধদ�েরর  অব�াগত  ছাড়প� সি�েবেশর  কথা উে�খ  করা হয় । এছাড়া 
�ক��েক  িজওিব  অ�দােনর  কথা উে�খ  থাকায়  অথ � ম�ণালয়  �থেক  অ�েমাদেনর  কথা উে�খ  করা হয় । এ 
সকল  িবষয়  িবে বচনায়  এেন  অথ � িবভােগর  স�িত  �হণ কের  �নরায়  �ক� ��াব  পিরক�না  কিমশেন  
��রেণর  কথা উে�খ  করা হয় । �কে�র   Environmental Impact Assessment  (EIA ) 
স�াদেনর  অ�েমাদন  পাওয়া  �গেছ । EIA  স� � কের  িডিপিপ  �নগ �ঠন�ব �ক ১০-১২-২০২০ পিরক�না  

িবিসক  
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�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

কিমশেন  ��রণ করা হেয়েছ  এবং গত ২১/০৩/২০২১ তািরেখ িপইিস সভা অ�ি�ত হয়। সভার িস�া� অ�যায়ী 
িবিসক হেত �নগ ��ত িডিপিপ পাওয়া যায়িন।  

০৫. রাজশাহী  িবিস ক 
িশ�নগরীর  স �সারণ , 
উ�য়ন  ও  আ�িনকায়ন  
করা 
 

(�িত�িত  নং-৫) 
 

২৪/১১/২০১১ ি� . 
 
 

 �িত�িত  অ�যায়ী  রাজশাহী  �জলার  পবা  উপেজলার  ক�য়ােডাল  
- লিলতাহার  �মৗজায়  ৫০ একর জিম  িনেয়  “রাজশাহী  িবিসক  
িশ�নগরী -২” িশেরানােম  �ক� �হণ করা হেয়েছ।   

 
   �ময়াদ : �লাই  ২০১৫ হেত  �ন ২০২১ 

 অ�েমািদত �ক� �য় ১৭২৭০.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই , ২০১৫ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ৩৪০০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ১১৭২৩ ল� টাকা।  

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৬৮% এবং বা�ব ৭৬% । 
�কে�র বত �মান অব�াঃ  

�কে�র আওতায় �িম উ�য়নসহ িনম �াণকােজর দরপ� ��ায়ন স�� হেয়েছ। অ�েমািদত িডিপিপর সং�ান 
অ�যায়ী �যা� দরদাতা পাওয়া যায় িন িবধায় , ি�য়ািরং কিম�র সভার িস�াে�র আেলােক �ক�� সংেশাধন 
করা হেয়েছ।  সংেশািধত �ক�� গত  ০৩/০৩/২০২০ তািরেখ অ�ি�ত একেনক �বঠেক অ�েমািদত হেয়েছ।  
ইেতামে� মা� ভরােটর কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ। গত ০৫/০৭/২০২০ তািরেখ রাজশাহী িস� 
করেপােরশেনর মাননীয় �ময়র ক� �ক মা� ভরাট কাজ উে�াধন  করা হেয়েছ। �িম উ�য়েনর কাজ �ায় �শষ 
পয �ােয় রেয় েছ। �কে�র �ময়াদ িডেস�র , ২০২১ পয �� ০৬ (ছয় ) মাস �ি�র ��াব গত ১২/০৫/২০২১ তািরেখ 
পিরক�না কিমশন ও আইএমইিডেত ��রণ করা হেয়েছ।  

িবিসক  
 
 
 
 

০৬. িসরাজগ�েক  
ইেকােনািমক  �জান 
িহেসে ব  গেড়  �তালা  এবং  
িসরাজগে�  িশ�পাক � 
�াপন করা  
(�িত�িত  নং-৬) 
০৯/০৪/২০১১ ি� . 
 

□ �িত�িত  অ�যায়ী  িবিসক  িশ�  পাক�, িসরাজগ�  িশ েরানােম  
কািলয়া  হির�র  ও     বনবািড়য়া  ইউিনয়েনর  �মার�াম, টাল�য়া , �ব � 
�মাহন�র, ছািতয়াল  তলা , বনবািড়য়া  ৫� �মৗজায়  ৪০০ একর 
জিম েত  �ক� বা�বায়ন  কাজ চলমান । 
 
�ময়াদ : �লাই  ২০১০ হেত  �ন ২০২১ 

 অ�েমািদত �ক� �য় ৭১৯৪৫.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই ২০১০ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর  আর এিডিপ বরা� ১০০০০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ২৮৯৮২ ল� টাকা।  

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৪০%  এবং বা �বঃ ৫৩% । 
�কে�র বত �মান অব�াঃ  

 �কে�র আওতায় মা� ভরােটর  কাজ �ায় �শষ পয �ােয় রেয়েছ। �লেভিলং এর কাজ চলেছ। বাউ�াির 
ওয়ােলর পাইিলং এর কাজ ২৫% স�� হেয়েছ। ৬তলা িভতসহ ৪থ � তলা পয �� �শাসিনক ভবন 
িনম �ােণর জ� গত ২৫/১/২০২১ কায �ােদশ �দান করা  হেয়েছ। �কে�র আওতায় �শাসিনক ভবন , 
বাউ�াির ওয়াল , �লক িরজাভ �ার িনম �ােণর কাজ চলেছ। �কে�র �ময়াদ �ন , ২০২২ পয �� ০১ (এক) বছর 
�ি�র ��াব গত ১৩/০৫/২০২১ তািরেখ পিরক�না কিমশন ও আইএমইিডেত ��রণ করা হয়। �কে�র 
�ময়াদ �ি�র িবষেয় গত ০২/০৬/২০২১ তািরেখ আইএমইিডেত এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ।  

িবিসক  
 
 
 
 

০৭. �লনা  িনউজি��  িমলসহ  
ব�  পাটকল�েলা  �নরায়  
চা�করণ এবং  
িবিসআইিস ’র অধীেন  
দাদা  �াচ ফ�া� ির  
�নরায়  চা�করণ 
 

 (১)�লনা  িনউজি��  িমল�  িল . (�কএনএম): 
 
ব�  �ঘািষত �লনা  িনউজ  ি��  িমলস  িল . এর অ�ব�ত ৫০ একর 
জিম নথ � ওেয়�  পাওয়ার  �জনােরশন  �কাঃ িল . (নওপােজেকা )-এর 
িনকট িবি�র িস�া� হয়। 8oএ িবষেয়  ১১-১২-২০১৮ তািরেখ  
�লনা  িনউজ  ি��  িমলস  িল . এর অ��েল  ২০০ (�ই  শত ) �কা� 
টাকার  �চক হ�া�র পরবত�েত  সমেঝা তা  �ারক �া�িরত  হয় । 
নওপােজেকা  জিম ও �াপনার স�দয় ৫৮৬.৫২ �কা� টাকার মে� 

�লনা িনউজি�� িমল� িল  .(�কএনএমএল ) : 
        

   �কএনএমএল এবং নথ � ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কাং িল . (নওপােজেকা ) এর মে� �া�িরত সমেঝাতা  
�ারক �মাতােবক �মাট  ৫৮৬.৫২ �কা� টাকা  �কএনএমএল -�ক নওপােজেকা  ক��ক পিরেশাধ 
করেব ।ইিতমে�  নওপােজেকা ২৫৪.৪২ �কা� (�ইশত �য়া� �কা� িবয়াি�শ ল� ) টাকা পিরেশাধ কেরেছ । 
সমেঝাতা �ারক �মাতােবক অ বিশ� ৩৩২.১০ �কা� (িতনশত বি�শ �কা� দশ ল� ) টাকা অ�াবিধ  
পিরেশাধ  না করায়  সব �েশষ  গত ০৬/০১/২০২১ তািরেখ অথ � পিরেশােধর  জ� িব��ৎ িবভাগ -�ক অ�েরাধ কের 

িবিসআইিস  
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�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

(�িত�িত  নং-৭) 

০৫/৩/২০১১ ি� . 
 
 
 

অবিশ� অথ �  ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর  মে�  পিরেশাধ  করেব । 
স�দয়  অথ � পিরেশােধর পের ৫০ একর জিম  নওপােজেকা ’র 
অ��েল  সাফ  কবলা  �েল  �রিজে�শন  স�াদন  করা হেব।  
 

উে�� , নওপােজেকা  এর িন কট  িব�েয়র  পর অবিশ�  থাকেব  
(৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জিম  এবং  �লনা  হাড�েবাড � িমল�  
িল . এর জিম  একী�ত  কের  জিমর  পিরমাণ  হয়  (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= 
৪৭.৫৭ একর জিম। উ� জিমর মে� ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ 
�মঃ টন  ধারণ �মতা  স��  এক� ি� -ফ�াি�ক�ােটড  বাফার  
�গাডাউন িনম �াণ অবিশ� ৪২.৩১ একর জিমেত এক� ন�ন �পপার 
িমল �াপেনর পিরক�না �হণ করা হেয়েছ।   
 
(২)   দাদা  �াচ ওয়াক �স  :  
 
�মসাস � ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কা�ািন িল . এর �বসরকাির �শয়ার 
�হা�ারগণ ক��ক ��ািবত �বসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ 
�শয়ার এক� অিডট ফােম �র মা�েম বত �মান বাজার �� যাচাই 
কের ধায ��ত �� পিরেশাধ কের সরকােরর অ��েল �নয়া অথবা 
অ��প �ে�র িভি�েত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ শতাংশ �শ য়ার 
৭০ শতাংশ �শয়ারধারী �বসরকাির �শয়ারেহা�ারগেণর অ��েল 
হ�া�েরর মা�েম সরকাির িবিনেয়াগ �ত�াহার ক রার  িবষেয় িশ�  
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ১৯/০৩/২০১৮  তািরখ িশ� ম�ণালেয় 
এক� সভা অ�ি�ত হয়।  
‡ উ� সভার িস�া�মেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী 
বরাবর সার -সংে�প ��রণ করা হেল বিণ �ত িবষেয় �ধানম�ীর 
কায �ালেয়র িনেদ �শনা �হেণর  প িরবে ত � ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং 
িল  এর সম�া িনরসেনর লে�� ম�ণালেয়র মতামত স�িলত প� 
��রেণর জ� িনেদ �শনা পাওয়া �গেছ।  
‡ িনেদ �শনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় 
িশ� ম�ণালয় হেত এক� প� ��রণ করা হেল  �ধানম�ীর 
কায �ালেয়র ১৩ �সে��র ২০১৮ তািরেখর পে� িনে�া� কায ��ম 
�হেণর জ� এ ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল . এর দায় -�দনা ও �শয়ােরর 
িবষয়� এক� �িতি�ত অিডট ফাম � িদেয় অিডট করােত হেব ; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং �াংেক র ঋণসহ অ�া� ����ণ � 
িবষয়�েলা আেরা পরী�া -িনরী�া কের �নরায় িশ� ম�ণালয় ��াব 
��রণ করেব।  

িশ� ম�ণালয় �থেক সিচব , িব��ৎ িবভাগ , িব��ৎ , �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা 
হেয়েছ । িবষয়�  িনেয়  সরাসির  �যাগােযােগর  উে�াগ  �হণ করা হেয় েছ । এ ছাড়া গত  ১২-০১-২০২১ তািরেখ  
�ব�াপনা  পিরচালক  �কএনএমএল  ক��ক অথ � পিরেশােধর  জ� �ধান িনব �াহী অিফসার , নওপােজেকা  বরাবর  
�নরায়  প� ��রণ করা হয় ।  

   পাশাপািশ  �কএনএমএল �া�েণ এক� সালিফউির ক এিসড , ফসফিরক  এিসড , এলাম  �া� বা  �পপার িমল  
�াপন বা  অ� �কান কারখানা �াপেনর  লে��  �পশাদার  উপ�� পরামশ �ক �িত�ােনর  মা�েম  কািরগির  ও  
আিথ �ক স�া�তা  যাচাই  এর িনিম�  �েয়াজনীয়   EOI (Expression of  Interest) �না�শ  ও  
এতদসং�া�  দিল লািদ  ��েতর  জ� ২২/০৯/২০২০ তািরেখ এক� কিম� গঠন করা হয় । কিম�  ক��ক 
�ণীত  �িতেবদন  গত  ২৪/১১/২০২০ তািরেখ  দািখল  করা হয় । এ পিরে�ি�েত  EOI �না�শ ও এতদসং�া� 
দিল লািদ অ�েমািদত হেয়েছ। EOI �না�শ গত ১৫/০৩/২০২১ তািরেখ  পি�কায় �কািশত হেয়েছ।  

 
 (২) দাদা  �াচ ওয়াক �স  :  

    

 ঢাকা �াচ ই�াি�জ  �কাং িল . (দাদা  �াচ ওয়াক �স ) স�দ , দায় -�দনা  সং�া�  অিডট  িরেপােট �র উপর 
িবিসআইিস ’র মতামত  ও  �িত�ান  সংি��  মামলা  স�েহর  সামি�ক  িবষয়ািদ  পয �ােলাচনা  �ব �ক িস�া� 
�হেণর  িনিম�  গত ০৫-১১-২০২০ তািরেখ  িশ�  ম�ণালেয়  অ�ি�ত  সভার  িস�া�  �মাতােবক -  

 
 িশ�  ম�ণালেয়র  িবিসআইিস  অিধশাখা -�ক �ত  পদে�প  �হণ কের  অ�গিত  আগামী  সভায়  উপ�াপন করেত  

হেব ”।  উপেরা� িস�া� বা�বায়েনর িবষেয় অ�াবিধ �কান ত� পাওয়া যায়িন ।  
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�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

�ধানম�ীর কায �ালেয়র উ� পে�র ��ি�েত সিচব মেহাদেয়র  
িনেদ �শনা য়   ‘ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল .’  এর মািলকানাধীন 
�লনা ইউিনট ‘দাদা �া চ ওয়াক �স ্ ’ এবং ঢাকা ইউিনট ‘ঢাকা �াচ 
ফ�া�ির ’ এর দায় -�দনা িন�পেনর উে�াগ �নয়া হেয়েছ এবং বাজার 
�� িনধ �ারেনর জ� �জলা �শাসক ঢাকা , �লনা ও িবিসআইিস 
বরাবর প� ��রণ করা হেয়েছ।  
 

০৮. ��রী �েজে� �জেগ ও ঠা 
১৭,০০০ একর জিমেত 
িশ� পাক � �াপন 
 

(�িত�িত  নং-৮) 

২৯/১২/২০১০  ি� . 
 

 উ� জিমেত িবিসক ক� �ক িশ� পাক � �াপেনর লে�� িবিসক 
�ক উ� জিম বরা� �দয়া হেব িক না �স িবষেয় �ধানম�ীর 
কায �ালেয়র  িনেদ �শনা  জ�  চাওয়া  হেয়েছ  এবং  উ� কায �ালয়  
হেত  �য িনেদ �শনা  �দান  করা হেব  �স  অ�যায়ী  পরবত�  পদে�প  
�হণ করা হেব  ।   

‡ বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক� �প� (�বজা ) এর কােজর অ�গিত িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র  সাে বক  
�� সিচব জনাব �মা : আ�ল কালাম আজাদ এর সভাপিতে� গত ১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িস�া�  �হীত 
হয় �য ,  “��রী �েজে�  �জেগ  ওঠা  ১৭,০০০ একর জিম  এবং  পরবত�েত  আরও  জিম  �জেগ  ওঠেল  তা  �বজা  
ছাড়া অ� কাউেক  বরা�  �দওয়া  যােব  না"।  
‡ উপ� �� িস�াে�র পিরে�ি�েত উ� জিমেত িবিসক ক� �ক িশ� পাক � �াপেনর লে�� িবিসক �ক উ� জিম 
বরা� �দ য়া হেব িক না �স িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র  িনেদ �শনা  �চেয়  গত  ২৩-০৪-২০১৯ ও  ২৯-০৫-২০১৯ 
তািরেখ  �ধানম�ীর কায �ালেয়  প� ��রণ করা হয় । �স  পিরে�ি�েত  �ধানম�ীর কায �ালয়  হেত  ৩০-০৫-
২০১৯ তািরেখর  পে�র  মা�েম  উ� জিমর  বত �মান অব�া  স�েক � িশ�  ম�ণালেয়র  �িতিনিধ , �বজা ’র 
�িতিনিধ , �ধানম�ীর কায �ালেয়র  পিরচালক -১ এবং  সংি��  �জলা  �শাসক -�ক �যৗথভােব  সেরজিমেন  
পিরদশ �ন কের  ০৪ (চার) স�ােহর  মে�  �ধানম�ীর কায �ালেয়  �িতেব দন  দািখল  করার জ� িনেদ �শনা  �দান  
করা হয়।  �স  অ�যায়ী  িশ � ম�ণালেয়র  �িতিনিধ  িহেসে ব  অিতির� সিচব (িবি সক )-�ক মেনানয়ন �দান করা 
হয় । 

  উ� কিম� গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় �িতে বদন দািখল কেরেছ।  
 এ িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালেয় র িনেদ �শনা �চেয় িশ� ম�ণালয় হেত গত ০১/১২/২০১৯ তািরেখ প�  

��রণ করা হেয়েছ। পরবত�েত ০৪/০৫/২০২১ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় �নরায়  প� ��রণ করা 
হেয়েছ।  

িবিসক  
 
 
 
 

০৯. বর�না িবিসক িশ�নগরী 
�াপন  
 

(�িত�িত  নং-৯) 
০৬/৫/২০১০ ি� . 

 
 

 �িত�িত  অ�যায়ী  বর�না  �জলার  সদর  উপেজলার  �কারক 
�মৗজায়  ১০.২০ একর জ িমর  উপর �াথিমকভােব  ১১.১৬ �কা� 
টাকা  �েয়  ‘বর�না  িবিসক  িশ�নগরী ’ শীষ �ক �ক� �হণ করা 
হয় এবং "িবিসক িশ� নগরী , বর�না (২য় সংেশািধত )" �ক�� 
গত ২০ �ন ২০১৯ তািরেখ যথাযথ ক� �প� ক��ক অ�েমািদত 
হয়।  

�ময়াদ  : �লাই  ২০১১ হেত  িডেস�র  ২০২০। 

 অ�েমািদত �মাট �ক� �য় ১৮০৮.০০ ল� টাকা । 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর এিডিপ বরা� ৮২৪.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল িডেস�র  ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ১৬১৬.৯৪ ল� টাকা।  

 অ�গিতর হারঃ �ক�� িডেস�র  ২০২০ এ স��  হেয় েছ ।  
 

�কে�র বত �মান অব�া : 
 

�কে� র আওতায় িনধ �ািরত সকল কাজ িডেস�র ২০২০ এ সমা� হেয়েছ।  

 

 

 

িবিসক  
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�ঃ 
নং 

 �দ� �িত�িত ও 
�িত�িত �দােনর সময়  

�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

১০. ঠা�রগ�ও �জলায় খা� 
�ি�য়াজাতকরণ অ�ল 
�াপন 
 

(�িত�িত  নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮ি�  
 

‡   মাননীয় � ধানম�ীর �িত�িত  অ�যায়ী  ঠা�রগ�ও  �জলায়  �থেম 
১৫ একর জিম পরবত� ৫০ একর জিমেত  খা� �ি�য়াজাতকরণ  
িশ�া�ল  �াপেনর  কায ��ম �হণ করা হেয়েছ।  

মাননীয় � ধানম�ীর �িত�িত  অ�যায়ী  ঠা�রগ�ও  �জলায়  ১৫ একর জিমেত  খা� �ি�য়াজাতকরণ  িশ�া�ল  
�াপেনর  লে��  িডিপিপ  �ণয়েনর  িনিম�  বত �মান জিমর  �মৗজা �রট  ও  তার  ওপর  স ব �েশষ  সা� �লার  অ�যায়ী  
�িত�রণ  অ�� �� কের  �ক�� �লাই  ২০১৮ হেত  �ন ২০২১ �ময়ােদ  বা�বায়েনর  িনিম�  ��ািবত 
িডিপিপ ’র ওপর গত ৩০ অে�াবর ২০১৮ তািরেখ যাচাই কিম�র সভা অ�ি�ত হেয়েছ। �কে�র আওতায় 
জনবল িনধ �ারেণর জ� অথ � িবভােগ গত ০৪ �ফ� য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অ�ি�ত হয়। �ক�� অ�েমাদন 
�ি�য়াকরেণর িনিম� গত ০৩ এি�ল ২০১৯ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়। পরবত�েত ১৫ 
একেরর পিরবে ত � ৫০ একর আয়তেনর িশ�নগরী �াপেনর জ� পিরক�না কিমশেন  ��িরত �ক� ��াব� 
�ফরত আনা হয়।  
 

বত �মান অব�া : 
২১-০১-২০২০ তািরেখ  �া� পিরক�না  কিমশেনর  পে�র  �পািরেশর  আেলােক  িডিপিপ  �নিব ��াস  কের  

১০০০৪.০০ ল�  টাকা  �া�িলত  �েয়  জা�য়াির  ২০২০ হেত  িডেস�র  ২০২২ পয �� ৩ বছর  �ময়ােদর  গত  ১৪-

০৭-২০২০ তািরেখ  িশ�  ম�ণালেয়র  মা�েম  পিরক�না  কিমশেন  ��রণ করা হয় । ০৫-১১-২০২০ তািরেখ  

িপইিস  সভা  অ�ি�ত  হয়  । িপইিস সভার িস�া� অ�যায়ী �নগ ��ত গত ১৮/০৩/২০২১ তািরেখ পিরক�না 

কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ।  

িবিসক  
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বা�বায়নাধীন িনেদ �শনাস�হ  : 
 

�ঃ 
নং 

 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

০১. ভিব�েত  আলাদাভােব  
িবিসক  িশ�নগরী  না কের  
�দে শর  �েত�ক  িবেশষ  
অথ �ৈনিতক  �জােন  িবিসক  
ক��ক �ট  িকেন  
িশ�নগরী  �িত�া  করেত  
হেব  
 

(িনেদ �শনা নং -১) 
০৬/৯/২০১৬ ি� . 

‡  �িত�িত অ�যায়ী �দেশর �েত�ক অথ �ৈনিতক �জােন 
জায়গা বরা� িনেয়  িবিসক  িশ�নগরী �িত�া র উে�াগ �হণ  
করা হেয়েছ।  
 

 �যসব  এলাকায়  �বজার  অথ �ৈনিতক  অ�ল  রেয়েছ  �সখান  �থেক  জিম  বরা�  িনেয়  িশ�নগরী  �াপেনর  িনিম�  
�ক� �হণ �ি�য়া  অ�াহত  আেছ ।  

 ইে তামে�  জামাল�র  অথ �ৈনিতক  অ�ল  হেত  ৫০ একর জিমেত  িশ�নগরী  �াপেনর  িনিম�  “জামাল�র  িবিসক  
িশ�নগরী  স�সারণ ” শীষ �ক �কে�র  মা�েম  জিম  অিধ�হেণর  �ক�� সমা�  হেয়েছ ।  

 িবিসক  �লদার  অ�া� ইি�িনয়ািরং  িশ�  পাক�, িমরসরাই , চ��াম �াপেনর  িনিম�  �বজা  হেত  ৩২২.৭০ একর 
জিম  বরা�  িনেয়  �ক� �ণয়েনর  কাজ চলেছ ।  

 ভিব�েতও  িবিসেকর  িবিভ�  এলাকায়  ন�ন িশ�নগরী  �াপেনর  ��ে�  িবেশষ  অথ �ৈনিতক  �জােন  �ট  িকেন  
িশ�নগরী  �িত�া  করা হেব ।  

িবিসক  
 
 

০২. �� ও  মাঝাির  িশ�  
উে�া�ােদর  উৎসািহত  
কের  ম��র এলাকায়  
উৎপািদ ত  আনারেসর  
জ� খা� �ি�য়াজাত  
করণ িশ�  গেড়  �লেত  
হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -২) 
১১/৫/২০১৬ ি� . 

‡ ম��র এলাকায় উৎপািদত আনারেসর জ� খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ� গেড় �তালার ল ে�� িবিসক ক� �ক 
��াগাছা িশ�নগরী ময়মনিসংহ এ অিধ�হণ�ত ৫ একর 
জিমর উপর  ৯.৬১ �কা� টাকা �েয় �ক� �হণ করা হয়।  
  
�ময়াদ  : জা�য়াির  ২০১৯ হেত  �ন ২০২১ 

 ০৩-১০-২০১৯ তািরেখ িপইিস কিম�র সভা অ�ি�ত হয় ।  
 িপইিস সভার িস�া� অ�যায়ী উে�া�ােদর সােথ মতিবিনময় সভা আেয়াজন করা হেল উে�া�ারা 

��াগাছা, ময়মনিসংহ এর পিরবেত � টা�াইল �জলার ম ��র উপেজলার িশ� পাক � �াপন করেত বেলন ।  
 পরবত�েত টা�াইল �জলার ম��র উপেজলার �বিরবাইদ �মৗজায় ‘িবিসক ম��র িশ� পাক � (আনারস ও 

ফল �ি�য়াকরণ ), টা�াইল ’ �াপেনর িনিম� �জলা �শাসন , টা�াইল হেত ২১৪.০০ (�ইশত �চৗ� ) একর 
জিম বরাে�র স�িতপ� পাওয়া �গেছ । 

 িবিসেকর �রেকৗশল শাখা ক� �ক �স -�সকশনসহ �ত �কােজর �ইং , িডজাইন ও �া�লন পাওয়া �গেছ।  

 িব��েতর �য় �া�লন এবং স�া�তা �িতেবদন পাওয়া সােপে� িডিপিপ �নগ �ঠন কের �ত িশ� 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেব িবিসক জানায় । 

িবিসক  
 
 

০৩. ন�ন িশ�  কারখানায়  
বজ �� �শাধনাগার  
Central  Effluent  
Treatment  Plant 

(CETP ) থাকেত  হেব  
এবং  �রাতন  কারখানায়  
মািলকেদর  ই�িপ  
�তিরেত  বা�  করেত  
হেব । �েয়াজেন  সরকাির  
�ক�ীয়  CETP  �তির  
কের  িশ�  মািলকেদর  
সংি��  �য়  ও  িফ  �দান  
করেত  হেব  
 

িবিসআইিস :  

 িবিসআইিস ’র সকল কারখানা �াপনা পিরক�নায় বজ �� 
�শাধনাগার ও পিরেবশ আইন �মেন িশ� কারখানা 
�াপেনর পিরক�না �হণ কের আসেছ।  

     

 িবিসআইিস ’র আওতা��  ১০� িশ�  �িত�ানস�েহর  ৫� 
�ত  In-Built ETP  িব�মান । এছাড়া সং�াধীন  
িবআইএস এফ ও  ইউিজএসএফ  কারখানা�েলােত  তরল  
বজ �� না থাকায়  ETP  এর �েয়াজন  �নই । 

 �কিপএম  িলঃ -এ M O U  এর আওতায়  ও  ছাতক  িসেম�  
�কাঃ িলঃ  এ উ�য়ন  �কে�র  আওতায়  ETP �াপেনর  
পিরক�না রেয়েছ ।  

 

িব িসআইিস :  

 িনম �ানাধীন �ঘাড়াশাল -পলাশ  ইউিরয়া  ফা� �লাইজার  �কে�  (GPUFP) �ত ই�িপ  অ�� �� আেছ  ।  
 

 �এসিপ  কমে��  িলঃ  কারখানা হেত  িনগ �ত  তরল  বজ �� কারখানায়  চা� Effluent treatment pit এর 
মা�েম  Neutralization করা হয় । পিরেবশ  অিধদ�েরর  িনেদ �শনা�যায়ী  �এসিপিসএল  এর িনজ�  উে�া েগ  
ই�িপ  �াপেনর  িস�া�  �হীত  হয় । ইেতামে�  কায �ােদশ  �া� �িত�ান  ক��ক �ইং , িডজাইন , িবিনেদ �শসহ  
ই�ইপেম�  িল�  সরবরাহ  করা হেয়েছ , �য�েলা  গ�ত  কিম�  ও  ই�িপ  সংি��  কম �কত �ােদর  সম�েয়  পয �েব�ণাে�  
�েয়াজনীয়  িবিভ�  আইেটেমর  �য়  �ি� য়া স��  �ব �ক �জারগিতেত  িসিভল  ও  �মকািনক�াল  কায ��ম চলমান  আেছ  
এবং  িনধ �ারিত  সমেয়র  মে�  বা�বায়ন  কায ��ম স��  করা স�ব  হেব  বেল  আশা  করা যায় ।  

 

 �কিপএম  িলঃ -এ MOU এর আওতায়  ও  ছাতক  িসেম�  �কাঃ িলঃ  এ উ�য়ন  �কে�র  আওতায়  ETP �াপেনর  
কায ��ম �হণ করা হেব ।  

 

 
িবিসআইিস / 
িবিসক / 
িবএসএফআই
িস  
 
চলমান �ি�য়া  
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�ঃ 
নং 

 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

(িনেদ �শনা নং -৩) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 
 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন   
‡ িবএসএফআইিসর  আওতাধীন  ‘১৪� িচিনকেল  বজ �� 
পিরেশাধনাগার  �াপন’ শীষ �ক �ক�� িজওিব  অথ �ায়েন   
৮৫১০.৩১ ল�  টাকা  �া�িলত  �েয়  ২২-০৫-২০১৮ তািরেখ  
একেনক  সভায়  অ�েমািদত  হয় ।  
 
�ময়াদ : �লাই  ২০১৮ হেত   �ন ২০২১ পয �� 
 
 
 
 
 
 
িবিসক : 
 ন�নভােব  �ািপত  িশ�নগরীস�েহ  িশ�  উে�া�াগণ  

কারখানার চািহদা  �মাতা েবক  িনজ�  অথ �ায়েন  
বরা��ত  �েট  ই�িপ  �াপন করেবন  (�েযাজ�  
��ে� )। িশ�  কারখানার উে�া�ােদর  �ল -আউট  
��ােন  ই�িপ  �াপেনর  �েয়াজনীয়  জায়গা  �রেখ  �ল -
আউট  ��ান অ�েমাদন  �দয়ার  জ� আ�িলক  
পিরচালকেদর  অবিহত  করা হেয় েছ ।  

 িবিসক  িশ�নগরীস�েহ  �ািপত  লাল  ও  কমলা  িশ�  
কারখানাস�েহ  ই�িপ  �াপন বা�তা�লক । িবিসেকর  
সকল  �জলা  কায �ালয়  ও  িশ�নগরীর  আওতাধীন  লাল  
ও  কমলা  িশ�  কারখানাস�েহর  ই�িপ  �াপন িবষেয়  
�েয়াজনীয়  �ব�া  �হেণর  জ� সংি��  কায �ালয়েক  
িনেদ �শনা  �দয়া  হেয় েছ ।  

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন   

 অ�েমািদত �ক� �য় ৮৫১০.৩১ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই  ২০১৮ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আরএিডিপ বরা� ৪৬১২.৫০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল �ন , ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ৪৮৪৬.৬৩ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৫৬.৯৫%  এবং বা�ব ৭৫% । 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  

১৪� ই�িপ 'র ��া� ও �মিশনািরজ এবং �বেদিশক য�পািত িমল সাইেট এেন সংর�ণ করা হেয়েছ। িমল চা� থাকা 
সােপে� Trial Run পরবত�েত ২০২১-২২ মাড়াই �মৗ�েম ই�িপ চা� করা হেব। ি�য়ািরং কিম�র সভার 
িস�াে�র �কে�র �ময়াদ মাচ � ২০২২ পয �� �ি�র ��াব ২৭/০৪/২০২১ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা 
হেয়েছ।  
 
িব িসক : 
 
 িবিসেকর  �মাট  ৭৯� িশ�নগরীেত  ই�িপ  �াপনেযা�  িশ�  ইউিনট  ১৮৫�। এর মে�  এ পয �� ১১৬� িশ�  

ইউিনেট  ই�িপ  �াপন করা হেয় েছ । �ািপত  ই�িপ�েলার  মে�  ১০৭� চা� ও  ৯� ব�  রেয়েছ ।  
 ০৬� ই�িপ  িনম �াণধীন। সংি��  আ�িলক  কায �ালয়  �থেক  উি�িখত  ই�িপ�েলার  িনম �াণ কায ��ম তদারিক  করা 

হে� । িনম �াণাধীন ০৫� ই�িপ  �াপন স��  করেত  আ�িলক  কায �ালেয়র  তদা রিক  �জারদার  করেত  িনেদ �শনা  
�দয়া  হেয়েছ ।  
অবিশ�  ৬৩� ই�িপ  �াপেনর  িবষেয়  �ত  পদে�প  �হেণর  িনিম�  সংি��  আ�িলক  কায �ালয়  হেত  তািগ দ  
�দয়া  হে� । এ িবষেয়  �ত  কায �কর �ব�া  �হেণর  জ� িশ�নগরী  ও  সম�য়  শাখা  হেত  আ�িলক  
পিরচালকগণেক  প� �দয়া  হেয়েছ  এবং  �ানীয়  কায �ালয়  হেত  বা�বায়ন  অ�গিত  িনয়িমতভােব  ��রেণর  
িনেদ �শনা  রেয়েছ ।  

০৪. নগরায়েন  মা�ার ��ােনর  
মা�েম  �জলা  উপেজলা য়  
িশ�  �াপেনর  উপেযাগী  
�ান িনধ �ারণ, িশ�  বজ �� 
িন�াে�র  পিরক� না 
এবং  ক�চামােলর  
সহজলভ�তা  ও  �াপক 
কম �সং�ােনর  িবষয়  
িবে বচনা  �রেখ  িশ�  গেড়  

নগরায়েনর মা�ার ��ােন িশ� �াপেনর উপেযাগী এলাকা 
িচি�তকরেণর লে�� বাংলাে দেশর ৬৪ � �জলার �জলা 
�শাসক বরাবের িবিসক �চয়ার�া ন এর �া�ের �ওআরসহ 
প� �দয়া হেয়েছ । উ� পে�র ��ি�েত ১০� �জলা 
(গাজী�র, বা�রবান , �নামগ�, �িম�া , �িড়�াম �জলার 
রাজারহাট উপেজলা , প�গড়, নােটার , �য়াডা�া , িদনাজ�র , 
পাবনা ) হেত �া� ��ােবর মে� পয �ায়�েম �� , ম� এবং 
দীঘ �েময়াে দ �ক� �হেণর মা�েম িশ�নগরী �াপেনর 
পিরক�না �নয়া হেয়েছ । 

সরকােরর  প�বািষ �ক পিরক�না , SDG এর ল��মা�াস�হ  অজ �ন, ২য়  ��ি�ত  পিরক�না , মাননীয়  �ধানম�ীর 
�িত�িত , িনব �াচনী ইশেতহার  ইত�ািদ  পিরক�না  বা�বায়েনর  িনিম�  সাম� � �রেখ  িবিসকও  তার  মহাপিরক�নার  
অংশ  িহেসেব  ��, ম� ও  দীঘ �েময়াদী  পিরক�না  �হণ করেছ । িবিসক  �� �ময়াদী  পিরক�নায়  ২০২০ �থেক  ২০২৫ 
সােলর  মে�  �ক� �হণ ও  বা�বায়েনর  লে��  ৩ হাজার একর জিমেত  ১০� িশ�পাক � �াপেনর  মা�েম  �ায়  ১৫ ল�  
�লােক র কম �সং�ান  �ি�র  কম �পিরক�না  �হণ করেছ । অ��পভােব  ম�েময়াদী  পিরক�নার  সময়কাল  িনধ �ারণ করা 
হেয়েছ  ২০২৫ সাল  �থেক  ২০৩০ সাল  পয ��। ম� �ময়াদী  পিরক�নায়  ২০৩০ সােলর  মে�  ২০ হাজার একর জিমেত  
৪০� িশ�পাক � �াপেনর  মা�েম  �ায়  ১ �কা� �লােকর  কম �সং �ান �ি�র  ল��মা�া  িনধ �ারণ করা হেয় েছ । আর  
দীঘ �েময়াদী  পিরক�নার  �ময়াদকাল  ২০৪১ পয �� যা সরকােরর  উ�ত  বাংলােদশ  গড়ার সমেয়র  সােথ  সাম���ণ �। এই  
সমেয়র  মে�  ৪০ হাজার একর জিমেত  ১০০ � িশ�পাক � �াপেনর  মা�েম  �ায়  ২ �কা� �লােকর  কম �সং�ান  �ি�র  

 
সকল 
দ�র /সং�া  
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�লেত  হেব  
 

(িনেদ �শনা নং -৪) 
২৪/৮/২০১৪ ি� .  

ল��মা�া  িনধ �ারণ করা হেয় েছ । িবিসেকর  মহাপিরক�না  বা�বায়েনর  লে��  ইে তামে�  স�াবনাময়  িবিভ�  িশ�  
খাতেক  িচি�ত  কের  ৮১� উ�য়ন  �ক� �ণয়েনর  কাজ চলমান  রেয়েছ ।  
 

০৫. িশ�  কারখানায়  �াস  
সরবরােহর  িবষয়�  
অ�ািধকার  িদেত  হেব।  
আ�িনক  ��ি�  ও  
�ালািন  সা�য়ী  সার  
কারখানা িনম �াণ করেত  
হেব।  পলাশ  ও  �ঘাড়াশাল  
সার  কারখানায়  �রাতন  
য�পািত  পিরবত �ন কের  
ন�ন য�পািত  �াপন 
করেত  হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -৫) 
২৪/৮/২০১৪ি� . 

‡ পিরেবশ স�ত , আ�িনক  ��ি�  ও  �ালািন  সা�য়ী  সার  
উৎপাদেনর  লে��  ১০,৪৬০.৯১ �কা� টাকা  �েয়  বািষ �ক 
৯,২৪০০০ �ম.টন  উৎপাদন  �মতাস��   “�ঘাড়াশাল  পলাশ  
ইউিরয়া  ফা� �লাইজার  �ক�” শীষ �ক এক� �ক� �হণ করা 
হেয় েছ  এবং  গত  ০৯-১০-২০১৮ি� . তািরেখ  একেনক  ক��ক 
অ�েমািদত  হেয় েছ । 
 

  গত  ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ  Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান এবং  China 
National Chemical Construction 
Co. Ltd.7 (CC7) এর সােথ �কে�র  বািণিজ�ক  
�ি�  �া�িরত  হেয় েছ । 

 গত  ২১/১১/২০১৯ি� . তািরেখ  �কে�র  জ� বািণিজ�ক  ঋণ 
�হেনর  িনিমে�  িবিসআইিস  ও  JBIC এবং  িবিসআইিস  ও  
MUFG –HSBC এর মে�  ০২ (�ই ) � Loan 
Agreement �া�িরত  হেয় েছ । 

 

 উ� �া�িরত  ঋণ �ই�র  িবপরীেত  ঋণদাতা  �িত�ান  
স�েহর  অ��েল  গত  ০১/০১/২০২০ তািরেখ  অথ � িবভাগ , 
অথ � ম�ণালয়  সভেরন  �ারি�  �দান  কেরেছ । 
 

 �ময়াদ : অে�াবর , ২০১৮ �থেক �ন , ২০২২ পয �� 
 

 

�কে�র  িডিপিপ গত ০৯-১০-২০১৮ ি� . তািরেখ একেনক ক� �ক অ�েমািদত হেয় েছ। �কে�র বা�বায়নকাল 
অে�াবর , ২০১৮ �থেক �ন , ২০২২ পয �� (অিত�া� সমেয়র শতকরা হার নেভ� র, ২০২০ পয �� ৫৬.৮২%)। 
  
(ক) �কে�র �া�িলত �য়  
                                                     (ল� টাকায় ) 

িববরণ  অ�েমািদত �া�িলত �য় (ল� টাকায় ) 
�মাট  ১০,৪৬,০৯১.০০ 

অ�া� (িবডার িফনাি�ং ) ৮,৬১,৬৭২.০০ 
িজওিব  ১,৮৪,৪১৯.০০ 

 
(খ)  �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত  
 

 ২০২০-২১ অথ � বছের নেভ� র ২০২০ মাস পয �� �য় হেয়েছ ৫৪১৬০.৮৪ ল� টাকা  এবং  �কে�র �� �থেক 
নেভ� র, ২০২০ মাস পয �� �য় হেয়েছ ৩৫২৫৪৩.৫৮ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক নেভ� র, ২০২০ মাস পয �� 
�ভৗত অ�গিত ১৭.২১% এবং আিথ �ক অ�গিত ৩৩.৭০ %। 

 
(গ)  Progress Payment  সং�া�ঃ  
 

 গত  ২৫-০৩-২০২০ ি� . তািরখ  হেত  গত  ২৫-১০-২০২০ ি� . তািরখ  পয �� কােজর  অ�গিতর  িভি�েত  �কে�র  
সাধারণ  �কাদারেক  ৮� Progress Payment বাবদ  �মাট  ১২৫৫.৩৭ �কা� টাকা  (JPY 
7,278,975,000.00 + USD 220,383,684.00) পিরেশাধ  করা হেয় েছ।  

(ঘ)  �কে�র সব �েশষ অব�া : 

 �কে� র HAZOP ( Hazard and Operability Stud y) �শষ  হেয় েছ ।  

 �কে� র Basic Engineering Design এর কাজ �শষ হেয়েছ ।  

 �কে� র 3D Review �ায়  ০% �শষ  হেয়েছ ।  

 Non -plant building এর Review �শষ  হেয়েছ ।  

 সাধার ণ �কাদার  ক��ক সকল  Critical Equipment এর Purchase Order �দয়া  হেয়েছ ।  

 Non -critical Equipment এর �ায়  ৭০% এর Purchase Order �দয়া  হেয় েছ ।  

 Local Consultant িনেয়াগ  �ি�য়া  স��  হেয়েছ ।  

িশ� ম�ণালয় / 
িবিসআইিস।  
 
বা�বায়নাধীন  
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 Foreign Consultant িনেয়ােগর  লে��  RFP ��ায়েনর  কাজ চলেছ ।   

 িবিসআইিস এর অ�েরােধর  পিরে�ি�েত  সাধারণ  �কাদার  COVID 19 এর মে�ও তাে দর Sub -
Contractor এর মা�েম িনে�া � কাজ�িল গত   
১৬ আগ� ২০২০ হেত �� কের েছ -  

         Renovation and Construction of Residence &  Camp House for GC 
personnel   

 Fencing work at Lagoon Area    

 Concrete Batching Plant Works   

 Temporary Jetty Works   

 Construction of Temporary Ware House  

 ১৫ �সে� �র ২০২০ হেত  Demolition Works �� হেয়েছ । 

 �কে�র  িবিভ�  মালামাল  (য�পািত  ও  য�াংশ ) �ক� এলাকায়  আসা  �� হেয় েছ । ইে তামে�  ৫� কনসাইনেমে�  
UG Pipe ও িবিভ� িফ�ংস  �ক� এলাকায়  চেল  এেসেছ ।পাইপ  লাইেন  িডেস�র পয �� আেরা  ১৪�  
consignment আেছ । সাধারণ  �কাদােরর  পরবত� Schedule অ�যায়ী  এই  অথ � বছেরর  মে�  �ায়  
৮০% মালামা ল (য�পািত  ও  য�াংশ ) �ক� এলাকায়  চেল  আসেব ।  

 সাধারণ  �কাদার  CC7  এর ১২ জন �েকৗশলী  গত  ২১-১০-২০২০ তািরেখ �ক�  এলাকায়  চেল  এেসেছ , ১৪ িদন  
Quarantine এ থাকার পর গত  ০৫-১১-২০২০ তািরেখ �কে�র  চলমান  কােজ  অংশ�হন  করেছ । 
পরবত�েত আেরা ৯ জন �েকৗশলী �ক� এলাকায় এেসেছ।  

০৬. িবিসক  িশ�নগরীেত  যারা 
জিম  বরা�  িনেয়  িশ�  
�াপন করেছ  না তােদর  
বরা�  বািতল  কের  ন�ন 
উে�া�ােদর  বরা�  িদেত  
হেব  এবং  িশ�  নগরী 
উ�য়নকে�  পয �া� বােজট  
সং�ান  রাখেত  হেব । 
 
(িনেদ �শনা নং -৬) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 
 
 
 

‡ িবিসক  িশ�নগরীেত   যারা জিম  বরা�  িনেয়   িশ�  �াপন 
করেছ  না তােদর  বরা�  বািতল  কের  �ন:বরা�েযা�  িশ�  
�েটর  তািলকা  িনয়িমত  হালনাগাদ  করা হে� । ন�নভােব  
বরা�  �দয়ার  লে��  পি�কায়  িব�ি�  �কাশ  করা হেয়েছ।   
‡ িশ�নগরীর  উ�য়নকে�  পয �া� বােজট  বরাে�র  �ব�া  
�হেণ  উে�াগ  �হণ করা হে� । 

 িবিসেকর ৭৬� িশ�নগরীর মে� বািতল�ত এবং �নঃবরা�েযা�  ২৯৬� িশ� �েটর তািলকা �ণয়ন করা 
হেয় েছ ।  

 ২৯-০১-২০২১ তািরেখ  �দিনক  জনক�, �দিনক  সমকাল , �দিনক  আমােদর  অথ �নীিত  এবং  ৩০-০১-২০২১ 
তািরেখ  �দিনক  �গা�র পি�কায়  ২৯৬� �েটর  জ� িব�ি�  �কািশত  হেয়েছ ।  

 ২০২০-২০২১ অথ � বছের  ২২ �ন ২০২১ পয �� �মাট  ২৩৪� �ট  বরা�  করা হেয়েছ । 
 

িবিসক  
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০৭. দ�  জনবল  �ত ির র লে��  
�েগাপেযাগী  �িশ�েণর  
�ব�া  করেত  হেব , 
�িশ�ণ  �ক��েলা  
রাজধানী  �কি�ক  না 
কের  িবেক�ীকরণ  করা, 
�িত  িবভােগ  ১� কের  
৭� িবভােগ  িবটােকর  
মিহলা  �হাে� লসহ  ৭� 
�িশ�ণ  �ক� িনম �াণ 
করেত  হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -৭) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 
 

িবটাক  
“িবটাক  চ��াম, �লনা  ও  ব�ড়া  �কে�  নারী �হাে�ল  �াপন 
শীষ �ক এক� �ক� �হণ করা হয় । 
িবটাক আমদািন িবক� য�াংশ �তির ও কািরগির পরামেশ �র 
পাশাপািশ ঢাকা �ক�সহ িবটােকর �মাট ৫� �কে� 
কািরগির �িশ�ণ পিরচািলত হেয় আসেছ। “িবটাক চ��া ম, 
�লনা ও ব�ড়া �কে� নারী �হাে�ল �াপন ” শীষ �ক �ক�� 
১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ অ�েমািদত হয়। �ক��র আওতায়  
৫ তলা িভতসহ িলফটিবহীনভােব ৫ তলা িনম �ােণর  পিরবে ত � 
১০ তলা িভত ও িলফটসহ ১০ তলা ভবন িনম �ােণ র লে�� 
সংেশাধন করা হয় এবং ১   ম সংেশাধন ��াব গত ২৫ এি�ল 
২০১৯ তািরেখ অ�েমািদত হেয় েছ।  
 
�ময়াদ : �লাই  ২০১৮ হেত  �ন ২০২২। 
 

 
 
িবআইএম  
“ঢাকা� বাংলােদশ  ইনি��উট  অব  �ােনজেম�  
(িবআইএম ) �ক শি�শালীকরণ ” নােম এক� �ক� �হণ 
করা হেয়েছ।  �ক�� গত  ০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ  অ�ি�ত  
একেনক  �বঠেক  অ�েমািদত  হয় । 

 বা� বায়ন �ময়াদকালঃ এি�ল ২০১৮ হেত �ন ২০২১ 
পয ��। 

(ক) ইতঃ �েব � �িশ�ণ �ক��েলা িবেক�ী করার লে� 
চ��াম ও �লনায় �িশ�ণ �ক� চা� রেয়েছ।  
(খ) িবভাগীয় পয �ােয় িবআইএম এর ন�ন �ক� �াপেনর 
�ক� যাচাই কিম�র িম�ং এর �পািরেশর আেলােক 
�কে�র স�া�তা যাচাই কাজ চলেছ।  
 

িবটাক  

 ১ম সংেশািধত অ�েমািদত �ক� �য় ৭৪৫৯.৭৮ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই ২০১৮ হেত �ন ২০২২ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ১৬৩৫.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ২০৫৯.১৪ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ২৭.৬০% , বা�বঃ ৪০.০১% । 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  
চ��াম �কে� ৫ম �াব কাি�ং , ৪থ � তলার  িস িলং এর �া�ার ও ৪তলার ি�ক ওয়াল এরক কাজ স�� হেয়েছ এবং 
৬� তলার কলাম , �ীল ও দরজার ��ম �তিরর কাজ চলমান রেয়েছ । ব�ড়া �কে� ৬� তলা ি�ক ওয়াল , ১০ম তলা 
��ার �াব কাি�ং ও ৮ম তলার  ওয়ােলর জ� কংি�ট �ক �য় কাজ স�� হেয়েছ এবং ১০ম তলার  �ফ �াব 
কাি�ং এর জ� সাটািরং , ভীম এর রড বাইি�ং , �ীল , দরজার ��ম �তির , �াি�ং পাইপ �স�ং কাজ চলমান 
রেয়েছ। �লনা �কে�র ৫ম �াব কাি�ং , ৪থ � তলার  িসিলং এর �া�ার ও ি�কওয়াল এর কাজ স�� হেয়েছ ৬� 
তলার কলাম �তির , �ীল , দরজার ��ম �তিরর কাজ চলমান রেয়েছ।  

ি�তীয় পয �ােয় ০৬� িবভাগ যথা - '�গাপালগ� , �নামগ�, বিরশাল , রং�র, জামাল�র ও যেশার �জলায় �য়ং স�ণ � 
নারী �হাে�লসহ �িশ�ণ �ক� িনম �াণকে�  �ণীত িডিপিপ ��াব গত ১২ �ম, ২০২১ তািরেখ পিরক�না কিমশেন 
অ�েমাদন �ি�য়াকরণ এবং ন�ন �কে�র জনবল িনধ �ারেণর ��াব অথ � িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ।  

িবআইএম  

(ক) ইতঃ �েব � �িশ�ণ �ক��েলা িব েক�ী করার লে� চ��াম ও �লনায় �িশ�ণ �ক� চা� রেয়েছ।  
(খ) িবভাগীয় পয �ােয় িবআইএম এর ন�ন �ক� �াপেনর �ক� যাচাই কিম�র িম�ং এর �পািরেশর আেলােক 
�কে�র স�া�তা যাচাই কাজ চলেছ।  
(গ) 'ঢাকা� বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িব আইএম ) �ক শি�শালীকরণ ' �ক�� বা�বায়নাধীন আেছ।  
 অ�েমািদত �ক� �য় ১৪৭৮৬.০৭ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ এি�ল ২০১৮ হেত �ন ২০২২ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ২০০০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ২৩৫১.৩০ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ১৫.৯০%  এবং বা�বঃ ২৫% । 
�কে�র বত �মান অব�াঃ  

 �কে�র জ� ��ািবত �ল -আউেট িব�মান �রাতন ভবন ভাংগার  কায ��ম স�� হেয়েছ।�কে� িনধ �ািরত 

�ানীয়  �িশ�ণ  ও ০২ � �বেদিশক �িশ�ণ  স�� হেয়েছ। �কে�র আওতায় িবআইএম এর ০১ জন অ�ষদ 

সদ�েক মা�াস � �কাস � করার জ� ইং�া� পাঠােনা হেয়েছ। ন�ন ভবেনর ০২� �বইজেম� িনম �ান স�� 

হেয় েছ। বত �মােন ১ম তলার ছাদ ঢালাইে য়র কাজ চলেছ।  

িবটাক /িবআইএ
ম 
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০৮. রা�ায়�  িশ�  �িত�ােনর  
অ�ব�ত  জিম  ব�  ও  
ব�  �ায়  িশ�  �িত�ােনর  
জিম  �দিশ -িবে দিশ  
িবিনেয়ােগর  জ� 
উপেযাগী  কের  
িবিনেয়ােগর  িনিম�  িশ�  
পাক� �তির  করেত  হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -৮) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 

১। কণ ��লী �পপার িমলস িল . (�কিপএমএল ):  

 �কিপএমিলঃ কারখানার জায়গায় এক� ন�ন 
ইি�েগেটড �পপার িমল �াপেনর  লে�� “M/S 
China National Machinery Imp. & 
Exp. Corporation (CMC), China” 
এর সােথ  গত ০২/০৪/২০১৯ তািরেখ  MoU �া�িরত  
হয় । এরই  ধারাবািহকতায়  �মসাস � CMC, China 
আথ �কািরগির সমী�া স�� করত : বািষ �ক ১,০০,০০০ 
�ম.টন ধারণ �মতা স��  এক� �পপার িমল �া পেনর 
িবষেয় আ�হ �কাশ কেরেছ ।  

 
 
 
 

২। িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল . (িসিসিস )  

‡িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল . (িসিসিস ) �া�েন 
িবিসআইিস ’র মািলকানায় ‘বাংলােদশ �াস ফ�া�ির �াপন ’ 
নােম স�ণ � ন�ন এক� �ক� �হেণর উে�াগ �নয়া 
হেয় েছ।   
 
‡ �কে�র বা�বায়ন কাল : জা�য়াির , ২০১৯ ি� . �থেক �ন , 
২০২২ ি� . পয ��। 
 
৩।  ছাতক িসেম� �কা�ানী িল . (িসিস িসএল ) : 
 

�সৗিদ আরেবর Engineering Dimensions 
(ED ) ক��ক ছাতক িসেম� �কা�ািন িল . (িসিস িসএল ) 
এর জায়গায়  এক� িসেম� -ি�ংকার  ফ�া�ির  �াপেনর  
লে��  গত  ১৭/১০/২০১৮ তািরেখ  ED  এর সােথ  MoU 
�া�িরত  হয়  এবং  এরই  ধারাবািহকতায়  গত  ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ  ED  এর সােথ  Strategic 
Partnership Agreement �া�িরত  হয় ।   
 
 
 
 

১।  কণ ��িল �পপার িমলস িল .(�কিপএম ): 
 কণ ��লী �পপার িমলস িল . (�কিপএমএল ) এর জায়গায় এক� ন�ন ইি�েগেটড �পপার িমল �াপেনর লে�� “M/S 
China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China” এর 
সােথ  গত ০২/০৪/২০১৯ তািরেখ  MoU �া�িরত  হয় । এরই  ধারাবািহকতায়  �মসাস � CMC, China বািষ �ক 
১,০০,০০০ �ম.টন ধারণ �মতা স�� এক� �পপার িমল �াপন সং�া� আথ �-কািরগির সমী�া স�াদন কের 
িবিসআইিস বরাবর দািখল কের ।    

 �ণীত  �িতেবদেন বনায়ন স�েক � �কান�প ধারণা না থাকায় , িবষয়�  “M/S China National 
Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China �ক অবিহত করা  হয় এবং 
িবষয়� িবে বচনায় িনেয়  চািহদা �েম সমেঝাতা �ারেকর সময় সীমা ০২/১০/২০২১ অবিধ �ি� করা হয় । 

 পাশাপািশ �কিপএম এর িব�মান �েযাগ �িবধা কােজ লািগেয় �কিপএম -�ক এক� লাভজনক কারখানায় পিরণত 
করার লে�� এক� কিম� গঠন করা হয় । উ� কিম�র �ণীত আথ �-কািরগির স�া�তা সমী�া �িতে বদন 
িবিসআইিস  এর সংি��  িবভাগ  স�েহর  মতামেতর  জ� ��রণ করা হেয় েছ । স�িত  িশ�  ম�ণালয়  ও  পিরক�না  
কিমশেনর  চািহদা  অ�সরেণ  ত�  ও  �িতেবদনস�হ  সং�হ /�ণয়েনর  পদে�প  �হণ করা হেয় েছ ।         

  

২। িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল . (িসিসিস ) : 

 িসিসিস �া�েণ এক� ন�ন ��ার-অ�ালকািল এবং ��ািরন স�িক �ত �বিসক �কিমক�াল , ক�াউ� (িপিভিস ) �া� 
�াপেনর লে�� �পশাদার উপ�� পরামশ �ক �িত�ােনর মা�েম  আথ �-কািরগির স�া�তা সমী�া স�াদেনর িনিম� 
EOI (Expression of Interest) �না�শ ২২/০৩/২০২১ তািরেখ  পি�কায় �কািশত হেয়েছ । 

   

 
 
 
 
৩। ছাতক িসেম� �কা�ািন িল . (িসিসিসএল ) : 
 

     �সৗিদ আরেবর  Engineering Dimensions (ED) ক��ক ছাতক িসেম� �কা�ািন িল . 
(িসিসিসএল ) এর জায়গায়  এক� িসেম� -ি�ংকার  ফ�া�ির  �াপেনর  লে��  মাননীয়  �ধানম�ীর উপি�িতেত  গত  
১৭/১০/২০১৮ তািরেখ  ED  এর সােথ  MoU �া�িরত  হয়  এবং  এরই  ধারাবািহকতায়  গত  ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ  ED  এর সােথ  Strategic Partnership Agreement �া�িরত  হয় ।  

 
 Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সােথ  

গত  ২৯/০৬/২০২০ তািরেখ  জেয়�  �ভ�ার এি� েম�  �া�িরত  হয় ।জেয়�  �ভ�ার �কা�ািনর  কাজ এিগেয়  
�নয়ার  িনিম�  ০২(�ই )� কিম�  গঠন করা হেয় েছ ; Land Demarcation Committee এবং  
��াে�স  মিনটিরং  কিম� । বত �মােন  জেয়�  �ভ�ার �কা�ািন  গঠেনর  িনিম�  Memorandum of 
Association (MoA) এবং  Article of Association (AoA) উভয়  প� ক��ক �া�র করা 
হেয়েছ । এ �সে�  EDII ক��প� �মৗিখকভােব  িবিসআইিস -�ক জািনেয়েছ  �য, শী�ই  �কা�ািন  গঠন �ি�য়া  
স��  হেব । এছাড়াও  Land Demarcation এর কাজ চলমান  রেয়েছ । 

সকল দ�র / 
সং�া  
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৪। ঢাকা �লদার  �কা. িল  (িডএলিসএল ): 

‡  ঢাকা �লদার  �কা. িল . এর জায়গা�  িবিসআইিস ’র নােম  
িনবি�ত  নয়  বেল  িপিপিপ  মেডেল /�যৗথ উে�ােগ  ন�ন 
কারখানা �াপেনর  িবষেয়  উে�া�ারা  অনা�হ �কাশ  কের । 
এরই  ধারাবািহকতায়  িশ�  ম�ণালয়  �থেক  �জলা  �শাসক , 
ঢাকা বরাবর  ��িরত  ০৪-১০-২০১৮ তািরেখর  পে� উি�িখত  
জিম  িডএলিসএল  এর অ��েল  হ�া�েরর  িবষেয়  তাগাদা  
�দান  করা হেয় েছ । উ� জিমেত এক� আ�িনক �লদার 
ই���উট �াপেনর  উে�াগ �হণ করা হয়।  
 
৫। নথ � �বংগল  �পপার িমল�  িল .(এনিবিপএম ):  

 মাননীয়  �ধানম�ীর িনেদ �শনা  �মাতােবক  �প�র 
পারমাণিবক  িব��ৎ  �কে�র  িনরাপ�া  বািহনীর  জ� �ফাস � 
�বইস  �াপেনর  লে��  ঈ�রদী  উপেজ লা , পাবনা  �রললাইেনর  
উ�র পাে��  অবি�ত  নথ � �ব�ল  �পপার িমল�  িল . 
এর ১০০.৫১ একর জিম  িব�ান  ও  ��ি�  ম�ণালেয়র  
অ��েল  হ�া�েরর  কায ��ম �হণ করা হেয়েছ।  
 
৬। উজালা �াচ ফ�া�রী িল . : 

�েরােনা  ঢাকায়  ছিড়েয়  িছ�েয়  থাকা রাসায়িনক  কারখানা 
ও  �দা মস�হ  এক� িনরাপদ  জায়গায়  �ততম  সমেয়  
�ানা�েরর  লে��  উজালা �াচ ফ�া�রী িল . এর  ৬.১৭ একর 
জিমেত   ‘অ�ায়ী  িভি�েত  রাসায় িনক  �� সংর�েণর  জ� 
�দাম  িনম �াণ’ নােম এক� �ক� �নয়া হেয়েছ।   
‡ উ� �ক��র িডিপিপ একেনক ক� �ক গত ৩০/০৪/২০১৯ 
তাির েখ অ�েমািদত হেয়েছ।  ২১-১১-২০১৯ তািরেখ  ডক 
ইয়াড � ইি�িনয়ািরং  এ� ওয়াক �স  এর সােথ  
�ক�/িবিসআইিস ’র �ি�  �া�িরত  হয়।  ০১-১২-২০১৯ 
তািরেখ  কায �ােদশ  এবং  ২৪-১২-২০১৯ তািরেখ  সাইট  �িঝেয়  
�দয়া  হেয় েছ । 
‡ এ �কে�র �া�িলত �য় ৭৯৪১.৫১ ল� টাকা। যার মে� 
িজ ওিব : ৭৯৪১.৫১ (অ�দান ) ল� টাকা । �ক�� স�ণ � 
িজওিব অথ �ায়েন  বা�বায়ন  কাজ চলমান  আেছ । 

 
৪। ঢাকা �লদার  �কা. িল  (িডএলিসএল ): 
 

 ঢাকা �লদার �কা . িল . (িড এলিসএল ) এর জায়গা� িবিসআইিস এর নােম িনবি�ত নয় । এ ���াপেট , সং�ার িনজ� 
িনয়�েণ �নয়ার �ি�য়া চা� রেয়েছ ।। পাশাপািশ , উ� �া�েণ  �যৗথ উে�ােগ  ন�ন �কান লাভজনক  িশ�  �িত�ান  
(�বিসক  �কিমক�াল /এিপআই /অ�া� �িবধাজনক ) কারখানা গেড়  �তালা  যায়  িকনা  �স  িবষেয়  সামি�কভােব  
ত�ািদ  সং�হ  কের  পয �ােলাচনা  করা হে� । 

 
 
 
 
 
৫। নথ � �বংগল  �পপার িমল�  িল .(এনিব িপএম ):  

মাননীয় �ধানম�ীর  িনেদ �শনা  �মাতােবক  �প�র পারমানিবক  িব��ৎ  �কে�র  িনরাপ�া  ও  �ভৗত  �র�া 
িনি�তকরেণর  জ� নথ � �ব�ল  �পপার িমলস  িলঃ  এর ১০০.৫২ একর জিম  িব�ান  ও  ��ি�  ম�ণালেয়র  অ��েল  
হ�া�র করার কারেণ  নথ � �ব�ল  �পপার িমল�  িল . এ �কান �ব�ত  জিম  না থাকায়  ইে তা�েব � ��ািবত  ি� -
�ফি�েকেটড  বাফার  �গাডাউন িনম �াণ কায ��ম �িগত  করা হেয় েছ । ফল�িতেত  উ� �ােন  নথ � �ব� ল  �পপার িমল�  
িল . চা� করা/ন�ন �কান �ক� �হণ করার �েযাগ  �নই । 

   

 
৬। উজালা �াচ ফ�া�রী িল . : 

 

 �িড়হা�ায়  অি�কাে�র  পরপরই  �রান ঢাকা �থেক  রাসায়িনক  �দাম  �ানা�েরর  জ� ব�  কারখানা উজালা  �াচ 
ফ�া�রী িল ., �াম�র, ঢাকা এর জায়গায়  ‘অ�ায়ী  িভি�েত  রাসায়িনক  �� সংর�েণর  জ� �দাম  িনম �াণ’ শীষ �ক 
�ক�� িবিসআইিস  অধীেনর  বা�বায়েনর  িনিম�  সরকার  ক��ক পদে�প  �নয়া  হয় । �কে�র  বা�বায়নকাল  মাচ � 
২০১৯ �থেক  �ন ২০২১ পয ��। �কে�র  �মাট  �য়  ৭৯৪১.৫১ ল�  টাকা , যা স�ণ �টাই  িজওিব  অ�দান ।   

 
 �কে�র  �� �থেক  �ন, ২০২১ পয �� আিথ �ক অ�গিত  ১৪৮৮.৬৭ ল�  টাকা  (�মাট  �ক� �েয়র  ১৮.৭৫%) এবং  

�ভৗত  অ�গিত  ১৯.৭৩% । 
      

    �কে�র �ল  িনম �াণ কােজর অ�গিত : 

কাজ চলমান  
�মাট �দাম  

সং�া  

Grade 
Beam  পয �� 
স�� হেয়েছ । 

Tie 
Beam   
পয �� স��  

হেয়েছ ।  

Slab 
Casting  

৩২ � ৩২/৩২ � ৩১/৩২ � ৩০/৩২ � 
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‡ �কে�র বা�বায়ন কাল : মাচ �, ২০১৯ ি� . �থেক �ন , 
২০২১ ি� . পয ��  

ওভারেহড ওয়াটার �াংক (এক ল� �ালন ) : 
 
 Pile Casting = ৩২ �র মে� ৩২ � স�� হেয়েছ । 
 Pile Cap Casting = ৮ �র মে� ৮ � স�� হেয়েছ ।  
 Grade Beam এর casting স�� হেয়েছ । 
 ৩য়  Bracing Beam  এর casting স�� হেয়েছ ।  
 Column casting ১০০ �ট এর মে� ৪৪ �ট স�� হেয়েছ । 
 
আ�ার �াউ� ওয়াটার �াংক (এক ল� �ালন ) : 
 
 আ�ার �াউ� ওয়াটার �াংক স��  হেয়েছ  এবং  পা��েমর  কাজ চলমান  রেয়েছ । 
   

০৯. কিপ  রাই ট  অিফস  এবং  
�পেট� , িডজাইন  ও  
��ডমাক�স  অিধদ�র  
একি�ত  কের  িশ�  
ম�ণালেয়র  অধীেন  
আনেত  সংি��  
ম�ণালেয়র  সােথ  �ত  
উে�াগ  িনেত  হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -৯) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 

‡ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র আওতাধীন কিপ রাইট 
অিফস এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতা ধীন �পেট�  , িডজাইন  
ও  ��ডমাক�স  অিধদ�রেক  একী�ত  কের  সমি�ত  আইিপ  
অিফস  �িত�ার  লে��  ��সিচব  মেহাদেয়র  সভাপিতে�  
১৯/১০/২০১৫ তািরেখ  সভা  হয় । িবষয়�র  ধারাবািহকতায়  
অেটােমশেনর  কায ��েম  �� হওয়ার  লে�  িডিপিড�  হেত  
��িত  স��   
করা হেয় েছ । 

�ধানম�ীর কায �ালেয়র  �� সিচব  মেহাদেয়র  সভাপিতে�   এ িবষেয়  গত  ০২-০৬-২০১৫ এবং  ১৯-১০-২০১৫ তািরেখ  
২� সভা অ�ি�ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর  সভায়  �িহত  িস�া�স�েহর  মে�  ক ও  গ িস�া�  িছল  িন��প : 
 

(ক)   সং�িত  ম�ণালেয়র  অধীন কিপরাইট  অিফস  ও  িশ�  ম�ণালেয়র  অধীন �পেট� , িডজাইন  ও  ��ডমাক�স  
অিধদ�র  িব�মান  সাংগঠিনক  ও  �শাসিনক  কাঠােমা -িব�ােস  �থেকই  ডাটােব ইজ  ও সফটওয়�ারিভি�ক সমি�ত 
অেটােমশেনর মা�েম  (Linked Database  alongwith Software Based 
Automation ) �সবা �দান প�িত �বত �ন করেবন। উভয় �িত�ােনর �ধানগণ সামি�ক �ি�য়া সম�য়সহ 
পার�িরক ত� আদান �দান Information Sharing ) অবািরত হওয়ার িবষয়� িনি�ত করেবন।  
 
(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  �পেট� , িডজাইন  ও  ��ডমাক�স  অিধদ�র  একই  ভবেন  সং�াপেনর  লে��  িশ�  
ম�ণালেয়র   অধীন �পেট� , িডজাইন  ও  ��ডমাক�স  অিধদ�েরর  িনিম �ত�  ভবেনর  িডজাইন  ও  �ইং  সংেশাধন  কের  
এক� অন� নকশা  (Unique  design ) �ণয়ন  করেত  হেব।  
‡ উপ� �� ‘ক’ িস�া� অ�যায়ী উভয়  অিফ স  িব�মান  সাংগঠিনক  ও  �শাসিনক  কাঠােমা -িব�ােস  �থেকই  ডাটােবইজ  
ও সফটওয়�ারিভি�ক সমি�ত অেটােমশেনর মা�েম  �সবা �দান কায�ম ইেতামে� চা� কেরেছ।  
‡ অ�িদেক �পেট� , িডজাইন  ও  ��ডমাক�স  অিধদ�েরর  িনিম �ত�  ভবেনর  জ� িনধ �ািরত  জিমর  িবষেয়  মহামা� 
আ দালেত  মামলা  (িরট  িপ�শন  নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায়  এবং  অ�া� কিতপয়  কারেণ   উপ� �� ‘গ’ িস�া� অ�যায়ী  
এখনও  �কান কায ��ম �হণ করা স�ব হয়িন।  উ� ির ট মামলা মহামা� হাইেকাট � িবভােগ গত ১৩/১১/২০১৯ তািরেখ 
�নািন  হেয়েছ। পরবত� �না িন র সময় ০৪/১২/২০১৯ তািরেখ ধায � থাকেলও ঐিদন �না িন  হয়িন। পরবত� �না িন র 
জ� অেপ�াধীন রেয়েছ।  মামলা �ত িন�ি�র লে�� সংি��  চার� দ�র  িডিপিড� , এনিপও , বয়লার  এবং  এসএমই  
ফাউে�শন  সি�িলতভােব  মামলা  �মাকােবলার  �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ কেরেছ।  মহামা� হাইেকাট � িবভােগ িব� ঞ 
এট িন � �জনােরল এর দ�েরর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত আেছ।   
 
 
 
 

িডিপিড�  
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১০. িশ�  ম�ণালেয়র  
দ�র /সং�ায়  �মধাবী  
কম �কত �ােদর  িনেয়ািজত  
রাখার উে�ে�  িব�মান  
�থক �বতন  কাঠােমার  
উে�াগ  �হণ এবং  আেয়র  
এক� অংশ  কম �কত �া/ 
কম �চারীেদর  �েণাদনা  
িহেসে ব  �দান  করা �যেত  
পাের  
 
(িনেদ �শনা নং -১০) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 

িবএস�আই : 
‡ িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িবএস�আইেত �মধাবী 
কম �কত �ােদর িনেয়ািজত রাখার উে�ে� িবএস�আই এর 
�ারি�ক ০৩� ক�াটাগিরর পদ যথা : পরী�ক (৫৯�) ,
িফ�  অিফসার  (৬৮�), পিরদশ �ক (৬৫�) পেদর  পদময �াদা  
ও  �বতন  ��ল  �থম ��িণেত  উ�ীতকরেণর  উে�াগ  �নয়া  
হেয় েছ । 

 
 
িবএিব : 
িবএিব ’র ৩৬তম  �বাড � সভার  িস�া�  �মাতােবক  অথ � 
ম�ণালেয়র স�িত �েম  চলিত ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর জ� 
িবএিবেত কম �রত সকল   কম �কত �া ও কম �চারীেক �ব �বত� 
এক বছর কম �কােলর জ� এক� � ল �বতেনর  সমপিরমাণ 
অথ � �েণাদনা িহসােব �দােনর  উে�াগ �নয়া হেয়েছ।  

িবএস�আই : 
িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িবএস�আইেত �মধাবী কম �কত �ােদর িনেয়ািজত রাখার উে�ে� িবএস�আই ’র কািরগরী 
ক�াটাগিরর ১০ম ও ১১তম ��েডর (ি�তীয় ��ণীর ) ৩ (িতন )� পদ যথা :-পরী�ক (৬৯�), িফ� অিফসার (৭৫�), 
পিরদশ �ক (৭৫�) সহ সব �েমাট ২১৯� পেদর পদময �াদা ও �বতন ��ল ৯ম ��েড (�থম ��ণী) উ�ীতকরেণর ��াব  
জন�শাসন ম�ণালয় ক� �ক অ�েমািদত হয়। পরবত�ে ত জন�শাসন ম�ণালয় ক� �ক অ�েমািদত ��াব অথ � িবভােগর 
বা�বায়ন অ� িবভা গ ক��ক স�িত �াপন করা হয় এবং গত ০৪-০৮-২০২০ তািরেখ সংেশািধত আকাের স�িতপ� 
জা ির  করা হেয়েছ। জন�শাসন  ম�ণালয়  ও  অথ � িবভােগর  স�িতর  আেলােক  িশ� ম�ণালয় �থ �ক ২৮/১০/২০২০ 
তািরখ  িজও জা ির  করা হেয় েছ । 
  
 

িবএিব : 
িবষয়�েত  আিথ �ক সংে�ষ  থাকায়  িশ�  ম�ণালেয়  গত  ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ  অথ � িবভােগ  স�িতর  জ� প� ��রণ 
কের । পরবত�েত  ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ  অথ � িবভাগ  �থেক  �েণাদনা  �দান  িবষয়ক  িক�  ত�  চাওয়া হয় । গত 
২২/০১/২০২০ তািরেখ অথ � ম�ণালয় ক� �ক চািহত  িব�ািরত ত�ািদ িশ� ম�ণালয় ক� �ক অথ � ম�ণালেয় ��রণ 
করা হয়।  �স পিরে�ি�েত অথ � িবভাগ ক� �ক গত ১৯/০৩/২০২০ তািরেখর ৩৮ নং �ারেকর মা�েম এ িবষেয় 
অস�িত �াপন করা হয় । এ িবষেয় যথাযথ �যৗি�কতাসহ অথ � িবভােগ �নরায় ��াব ��রেণর উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ।  

সকল দ�র / 
সং�া  
 
 

১১. িশ�  পে�র  আ�জ �ািতক  
বাজােরর  র�ািন  �ি�  
িনি� ত  করার জ� 
গেবষণা  ও  উ�য়ন  এবং  
বাজারজাতকরেণ  ��� 
িদে ত  হেব  
 
(িনেদ �শনা নং -১১) 
২৪/৮/২০১৪ ি� . 
 
 

িবিসআইিস : 
১।  িবআইএসএফ  িলঃ  এ �য়ংি� য়  প�িতে ত  িসরািমক  
পে�র  ��েজর  উ�লতা  �ি�করণ ।  
 

২। �কিপএমিলঃ  এ উৎপািদত  �পপােরর  উ�লতা  ও  ম�ণতা  
�ি�করণ  এবং  ��� িনয়�ণ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িব িসআইিস : 
১। িবআইএসএফিলঃ  এ �য়ং�ীয়  প�িতেত  িসরািমক   পে�র   ��েজর   উ�লতা  �ি�করণ  : 
   

 উৎপািদত �ািনটারীওয়�ােরর মান উ�য়েন �লধনী খােত ��েময়াদী �নব �াসন কম ��চীর আওতায় ১৭� 
�মিশনািরেজর মে�  ৬�র সরবরাহ , Installation এবং  Commissioning স�� হেয়েছ । বাকী ১১� 
�মিশনািরেজর মে� Universal Testing Machine কারখানায় �পৗঁছােনা হেয়েছ । ১০/০৩/২০২০ 
তািরেখ �মিশন� Installation �শষ করা হেয়েছ । Commissioning এর কাজ চলেছ ।  

 

২।  �কিপএমিলঃ  এ উৎপািদত  �পপােরর  উ�লতা  ও  ম�ণতা  �ি�করণ   এবং  ��� িনয়�ন : 
�পপােরর  মান উ�য়েন  য�পািত  �িত�া পন/সংেযাজন  করা �েয়াজন  হেলও  কারখানার আিথ �ক সংকেটর  কারেণ  তা  
স�ব  হে�  না। কারখানার বািষ �ক উৎপাদন  উ�ীতকরণ /ন�ন কাগজকল  �াপেনর  লে��  গত  ০২/৪/২০১৯ তািরেখ  
M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) 
এবং  BCIC এর মে�  MOU �া�িরত  হেয় েছ । গত  ০৬/০৭/২০২০ তািরেখ  সভার  আেলাচনার  ��ি�েত  িক�  
িবষয়  �ি�করেণর  জ� ২৬/০৭/২০২০ তািরেখ  পিরক�না  িবভাগ  �থেক  প� ��রণ করা হেয় েছ । �স  �মাতােবক  
১৪/০৮/২০২০ তািরেখ  CMC,China তাে দর  মতামত  ��রণ কেরেছ । �া� মতামত  পয �ােলাচনা  কের  িশ�  
ম�ণালয়েক  ৩০/০৮/২০২০ তািরেখ  পে�র  মা�েম  অবিহত  করা হেয়েছ । িশ�  ম�ণালয়  ০৩/০৯/২০২০ তািরেখ  
পে�র  মা�েম  CMC,China এর সােথ  MOU এর �ময়াদ  ৬(ছয় ) মাস  �ি�  কেরেছ  বেল  জািনেয়েছন । 
CMC,China গত  ০৪/১০/২০২০ তািরখ  �থেক  আেরা   ০১(এক) বছর  �ময়াদ  �ি�র  জ� আেবদন  কেরেছ । 
িবষয়�  ১৪/১০/২০২০ তািরেখ র প� �ারা িশ�  ম�ণালয় �ক অবিহত  করা হেয়েছ । 
‡ িবিসআইিস ’র কারখানাস�েহ  উৎপািদত  প� �দে শর  অভ��রীণ চািহদা  িম�েয়  উ�ৃত  থােক  না িবধায়  র�ািন  করা 
হয়  না।    

িশ� ম�ণালয় / 
িবিসআইিস / 
িবিসক / 
িবএসইিস / 
িবএসএফআই
িস  
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িবিসক : 
িশ�  পে�র  আ�জ �ািতক  বাজাের  র�ািন  �ি�র  লে��  
িনয়িমত  �দিশ  ও  িবে দিশ  �মলার  আেয়াজন  ও  অংশ�হণ  
এবং  ��তা -িবে�তা  সে�লন  আেয়াজেনর  কায ��ম চলমান  
রেয়েছ ।  
 
 
 
িবএসই িস  :  
‡ গেবষণা  �সল  গঠন। �িনিদ �� মােক�ং  �কৗশলপ�  �ণয়ন  
করা হেয় েছ   
 
িবএসএফআইিস  : 
�ক� অ�া� �কাং (িবিড ) িল . �িত�ান�র িডি�লারী 
ইউিনেটর পে�র আহরেণর হার �াস পাওয়ার কারণ খিতেয় 
�দখা এবং উৎপািদত ফেরন িলকার আ�জ �ািতক মােন 
উ�য়ন কের র�া িনর লে�� গেবষণা কায ��েমর জ� 
শাহজালাল িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালেয়র �কিমক�াল 
ইি�িনয়ািরং অ�া� পিলমার সােয়� িবভােগর �েফসর ড . 
আ� ইউ�ফ এর সােথ  গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ �ি�প� 
�া�িরত হেয়েছ।  

 
িব িসক : 
১৪�, �মলার  অংশ�হেণর  ল��মা�া  ১৩৬�, ��তা  িবে�তা  সে�লন  এবং  প� �মলার  আেয়াজেনর  ল��মা�া  ০৪�, 
ব�ব�র  জ�শত  বািষ �কী উপলে��  ০৮� িবভাগীয়  শহের  ১০ িদন  �ািপ  এবং  বািক  ৫৬ � �জলা  শহের  ০৭ িদন  
�ািপ  “িবিসক  িশ�  �মলা ” আেয়াজেনর  ল��মা�া  িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  
উে�া�ােদর  উৎপািদত  প� বাজারজাতকরেণর  জ� ঐক� ফাউে�শন  এবং  িবিসেকর  মে�  ২৩-০৭-২০২০ তািরখ  
�া�িরত  হেয়েছ । এর ফেল  উে�া�ারা  ঐক� ফাউে�শেনর  অনলাইন  মােক ��ং �াটফম � 
www.oikko.com.bd  এর মা�েম  তােদর  উৎপািদত  প� বাজারজাত  করেত  পারেবন । 
 
িবএসই িস  :  
�দ শীয়  ��তা  সাধারেণর  িনকট  িবি� , �বিদি শক  ��তার  �ি�  আকষ �ণ ও  বাজারজাতকরেণর  লে��  িবিভ�  �মলায়  
অংশ�হণ�ব �ক িবএসইিস ’র উৎপািদত  প�স�হ  �দশ �ন করা হয় । 
 
িবএসএফআইিস  : 
 �কািভ ড -১৯ এর কারেণ সামি� ক গেবষণা  কায ��ম িবি�ত হওয়ায় গেবষ ণার সময়সীমা জা�য়াির  ২০২১ তািরখ  

পয �� বিধ �ত করা  হেয়েছ ।  
 অ�াপক ড. আ� ইউ�ফ এর ��িরত স�িত গেবষণা কায ��েমর  �িতেবদেনর সার সংে�প িন��প :  

 
১)  ফােম �ে�শন �ি�য়ায় ৩০০ �স . তাপমা�ায় Alcohol yield পাইলট �াে� (গেবষণা কােজ �ব�ত ) 
৫.৬% (v/v) হেত  ৬.৬০২%   (v/v) হেয় েছ।   
২।  ফােম �ে�শন �ি�য়ায় ০.২ vvm এয়ােরশেন Alcohol এর increment পাইলট �াে� (গেবষণা 
কােজ �ব�ত ) ৩৩.৮৫%  হেয়েছ।      

বিণ �ত ১ ও ২ এর ফলাফল �ারা   গেবষণা কাজ   সফলতার িদেক এিগেয়েছ বেল গেবষকগণ মত �কাশ কেরেছন।    
 

 এসএমই   ফাউে�শন  : 
এসএমই ফাউে�শেনর গেবষণা উইং হেত ‘ International Journal of SME development’ শীষ �ক 
জান �াল �কাশ করা হেয়েছ। জান �াল�র �ড়া� ��ণ ইেতামে� স�� হেয়েছ।  

১২. �দে শ  িব�মান  
িচিনকলস�েহ  যােত  
আেখর  পাশাপািশ  �গার 
িবট  �বহার  কের  িচিন  
উৎপাদন  করা যায় , উহার 
লে��  �েয়ল  িস ে� ম 
�মিশনাির  রাখা 
 
(িনেদ �শনা নং -১২) 

“ঠা�রগ�ও িচিনকেল �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং 
�গার িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত )” �ক�� �হণ করা হয়।  
�ক�� গত ০৫ িডেস�র ২০১৬ তািরেখ যথাযথ ক� �প� 
ক��ক অ�েমািদত হয়।  
 
 
�ময়াদ  : �লাই  ২০১৩ হেত  �ন ২০২১। 

 অ�েমািদত �ক� �য় ১১৫৬.৭০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই ২০১৩ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ ব রা� ৭০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ১১৫৩.৩৪ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হার : আিথ �কঃ ৯৯.৭১% এবং  বা�ব ৯৯.৭১% । 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  
আেলাচ� �কে�র ২য় সংেশািধত িডিপিপ 'র ওপর গত ০৯/১২/২০২০ ও ১৪/১২/২০২০ তািরেখ �ক� ��া য়ন কিম� 
(িপইিস ) সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় িন��প িস�া� �হীত হয় : 
 

িবএসএফআই
িস  
 
 
 
 

http://www.oikko.com.bd/


F:\8GB Green Backup 22-06-2021\PM COMMMITMENT REPORT_2021\JUNE_2021\PM commitment Report JUNE_ 2021_Final.doc   -17- 

�ঃ 
নং 

 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

২০/৭/২০১৪ ি� . 
 
 
 

৪.১ িশ� ম�ণালয় �বতন -ভাতাসহ যাবতীয় পিরেশাধেযা� �য় পিরেশাধ সােপে� 'ঠা�রগ�ও িচিনকেলর �রাতন 
য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযা জন (১ম সংেশািধত )' শীষ �ক 
�ক�� দ�ত সমা� করার �েয়াজ� �ব�া �হণ করেব ; এবং  
৪.২ "ঠা�রগ�ও িচিনকলেক এক� লাভজনক �িত�ােন �পা�র করার লে�� িশ� ম�ণালয় �েয়াজেন ন�ন �ক� 
�হণ করার জ� এক� সমী�া �ক� �হণ�ব �ক �ণ �া� স�া�তা পরী�া (feasibility) স�� করেব। " 

 িপইিস সভার িস�া� �মাতােবক �ক�� অসমা� �রেখ �ন, ২০২১ এ সমা� করা হেয়েছ।  
১৩. িশ�  ম�ণাল েয় র অধীন� 

দ�র /সং�ার  �� পেদ  
জনবল  িন েয়া গ 
 
(িনেদ �শনা নং -১৩) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 

 িব িসআইিস  : 
 
(ক)  পেদা�িতর মা�েম িনেয়াগ - ৮৭২ জন : 
 

কম �কত �া পিরচালক -১+ িসিনয়র  িজএম -২২+ িজএম -৪৯+ িডিজএম -১৬১+ �ব�হাপক -৮৮+ উপ-�ব�হাপক -৩১৬) 
=৬৩৭ সরাস ির  (১০০%) পেদা�িতেযা�  এবং  সহ : �ব�হাপক  - ১৪৩ (৫০%) ও  সহ : কম �কত �া- ৯২ (৫০%) = 
৮৭২ পেদা�িতেযা�।  
  

(খ)  সরা সির িনেয়াগেযা� -(১৬৫+২৬০) ৪২৫জন (৫০%):   
    
(১) ১৩-০৬-২০১৭ি� . ১৫৬ জন কম �কত �া িনেয়ােগর  �হীত  কায ��ম: 
     

৯ম ��েড  �টকিনক�াল  পেদ  ১৮ জন এবং  নন-�টকিনক�াল  পেদ  ৮৭ জন, ১০ম ��েড  �টকিনক�াল  পেদ  ২২ জন এবং  
নন-�টকিনক�াল  পেদ  ২৯ জনসহ  সব �েমাট  ১৫৬ জন কম �কত �া িনেয়ােগর  জ� ১৩-০৬-২০১৭ তািরেখ  �কািশত  
িব�ি�র  িবপরীে ত  �ড়া� ভােব  িনব �ািচত  ১৬১ জন (১০৮ জন ৯ম ��ড এবং  ৫৩ জন ১০ম ��ড) �াথ�র মে�  
১৫৯ জেনর  �িলশ  �ভিরিফেকশন  �াি�েত  িনেয়াগ  �দান  করা হেয় েছ।  ০২ (�ই ) জেনর  �ভিরিফেকশেন  আপি�  �াপন 
করায়  তাে দ রেক  পদায়ন  করা হয়িন।  এছাড়া �ােনল  হেত  িনব �ািচত  আেরা  ২৭(সাতাই শ ) জনেক  িনেয়াগপ�  �দান  
করা হেয়েছ।  �ােনল  হেত  িনব �ািচত  ০১ (এক) জেনর  �িলশ  �ভিরিফেকশন  পাওয়ার  পর িনেয়াগপ�  �দান  করা হেব।  
 

(২) ২৪-০৯-২০১৮ি� . ১৩০ জন কম �কত �া িনেয়ােগর  �হীত  কায ��ম: 
 

৯ম ��েড র �টকিনক�াল  পেদ  ৬৫ জন ও  নন-�টকিনক�াল  পেদ  ৫ জন এবং  ১০ম ��েড  �টকিনক�াল  পেদ  ৪১ জন ও  
নন-�টকিনক�াল  পেদ  ১৯ জন সব �েমাট  ১৩০ জন কম �কত �া িনেয়ােগর  জ� গত  ২৪-০৯-২০১৮তািরেখ  �কািশত  
িব�ি�র  িবপরীেত  �ড়া� ভােব  িনব �ািচত  �াথ�েদর  মে�  ১২১ জেনর  �িলশ  �ভির িফেকশন  পাওয়ায়  িনেয়াগ  প� ই��  
করা হেয়েছ।  অবিশ�েদর  �িলশ  �ভিরিফেকশন  স�ে�র  পর তােদর  িনেয়াগপ�  �দান  করা হেব।   
 

উে�� , ২� িনেয়াগ  কায ��েম  �মাট  ��িরত  ৩৪২� িভআর  ফরেমর  মে�  ৩৩৯� স��  হেয় েছ  এবং  িনেয়াগ  �দান  
করা হেয়েছ।  অপর িদেক  ৩� িভআর  ফরম স� � হেয়  �ফরত  আেস  নাই।  
 

িবিসআইিস ’র িনয়�নাধীন  কারখানাস�েহ  ১০ম ��েড  ৩১৭� পেদ  কম �কত �া িনেয়ােগর  লে��  গত  ০৩-০৫-২০২১ 
তািরেখ  �দিনক  পি�কায়  িনেয়াগ  িব�ি�  �কািশত  হেয়েছ।  
 
 
 
 

িশ�  ম�ণাল য়  
ও  আওতাধীন  
দ�র /সং�া  
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(৩)  কম �চারী ও �িমক িনেয়ােগর  �হীত  কায ��ম : 
  
কম �চারী ও  �িমক  (২৬২০+২১৩৫) ৪৭৫৫� �� পেদর  িবপরীেত  ২৯৭৮ জন �দিনক  িভি�ক  (No  work  no  
pay) এবং  ১১৬১ জন আনসার  আউট  �সািস �ং এর মা�েম  অথ �াৎ �মাট  (২৯৭৮+১১৬১) ৪১৩৯ জন িনেয়ািজত  
আেছ।  সং�হাধীন  �প-অফ  কারখানা স�হ  হেত  িরট  িপ�শনকারী  ১৫০৮ জেনর  মে�  এ পয �� ৬৫৬ জন 
কম �কত �া/কমচ �ারী/�িমকেক  �ন:বহাল  করা হেয়েছ।  �ন: বহাল�ত  কম �চারীগণেক �ধান কায �ালয়সহ  
কারখানাস�েহর  ��পেদর  িবপরীেত  িনেয়ািজত  করা হেয়েছ।  তাছাড়া , �ডিলেগশন  পাওয়ার  অ�যায়ী  কারখানাস�েহ  
১২-২০তম  ��েডর  কম �চারী িনেয়ােগর  জ� কারখানা ক��প�েক  িনেদ �শনা  �দান  করা হেয়েছ।  
  
িবিসক : 
 ৪থ � ��েড  উপমহা�ব�াপক  পেদ  ১ জন কম �কত �া িনেয়াগ  �দয়া  হেয়েছ ।   
 ৬� ��েড  উপ-�ব�াপক  ও  সমমান  পেদ  ২২ জন কম �কত �া িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ এবং উ� পেদ ৪৮ জন 

কম �কত �ােক পেদা�িত �দয়া হেয়েছ।  
  ১০ মাচ � ২০২১ তািরেখ িবিভ� ক�াটাগিরেত ২১৯� পেদ জন বল িনেয়ােগর অ�েমাদেনর জ� ম�ণালেয় ��াব 

��রণ করা হেয়েছ।  

 িব িসেকর ৪২ ক�াটাগিরর �� পেদর মে� ২৭ ক�াটাগিরর ( �বতন ��ড -০৩ হেত ১০ ��ড পয �� ) �� পদ 
স�েহর িবপরীেত ১৮-০৬-২০২১ তািরেখ িলিখত পরী�া অ�ি�ত হেয়েছ। িনেয়াগ সং�া� পরবত� কা য ��ম 
�ি�য়াধীণ।  

িবটাক  : 
িবটােক  িনেয়াগেযা� ৩২� পেদ  ইেতামে� িনেয়াগ স�� করা হেয়েছ এবং বাকী �� পদ�েলা পেদা�িতর মা�েম 
�রণেযা�। যা �ব শী�ই পেদা�িতর মা�েম �রণ করা হেব।  
 
িবএসএফআইিস  : 
কেরানাভাইরােসর �া�ভ �াব এর কারেণ সং�ার �� পেদ িনেয়াগ আপাতত  ব� আেছ তেব  সং�ার পেদা�িতর 
মাে�েম �রণেযা� �� পদস�হ �রেণর কায ��ম চলমান । 
 
িডিপিড�  :  
অিধদে�েরর �� পদ �রণ সং�া� কায ��ম িন��প : 
�� পেদর সং�াঃ ৪৭ � 

 ��া�ামােরর �থম ��ণীর এক� �� পেদ িনেয়ােগর জ� বাংলা েদশ সরকারী কম � কিমশেন গত 
১৮/১১/২০২০ তািরেখ িশ� ম�ণালয় ক� �ক ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ।  

 �থম ��ণীর এিস��া� ��া�ামােরর এক� �� পেদ িনেয়ােগর জ� পাবিলক সািভ �স কিমশেনর পে�র 
��ি�ত গত ১০/০২/২০২১ তািরেখ �চকিল�  অ�যায়ী িশ� ম� ণালেয়  ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ।   

 িশ� ম�ণালেয়র চািহদা �মাতােবক গত ৩১/০১/২০২১ তািরেখ এ�ািমনার , �পেট�স (�জেন�ক 



F:\8GB Green Backup 22-06-2021\PM COMMMITMENT REPORT_2021\JUNE_2021\PM commitment Report JUNE_ 2021_Final.doc   -19- 

�ঃ 
নং 

 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

�টকেনালিজ বা বােয়ােটকেনালিজ ) এর জ� �চকিল� ও অ�া� ত�ািদ ��রণ করা হেয়েছ।  

 ০৩ � ১ম ��ণীর এ�ািমনার এর িবিভ� �� পেদ িনেয়া েগর জ� গত ১৬-০২-২০২১ তািরেখ িশ� 
ম�ণালেয় ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ।  

 ১ম ��িণর এ�ািমনার (��ডমাক�স ) এর সংরি�ত আেরাও ০১ � পেদ িনেয়ােগর লে�� জন�শাসন 
ম�ণালেয়র ছাড়প� �হেণর জ� গত ১৮/০২/২০২১ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা হ েয়িছেলা। 
িশ� ম�ণালয় �থেক জন�শাসন ম�ণালেয়র িনধ �ািরত ছক �মাতােবক ত� চাওয়া হেল  িনধ �ািরত ছক 
অ�যায়ী ত� গত ১৫/০৩/২০২১ তািরেখ ��রণ করা হেয় েছ।  

 এিস��া� �রিজ�ার (�পেট� ) এর ০১� �� পেদ পেদা�িত �দােনর পরবত� কায ��ম �হেণর জ� গত 
১৫/০৩/২০২১ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা হেয়েছ।  

 গত  ০১/০২/২০২১ তািরেখ ৩য় ��িণর আেরা ০২ � �� পদ িনেয়ােগর ছাড়প� �চেয় িশ� ম�ণালেয় প� 
��রণ করা হেল ১৬/০৩/২০২১ তািরেখ ছাড়প� �দান করা হেয়েছ।  

 ৩য়  ও  ৪থ � ��িণর ১২ � �� পেদ  িলিখত  পরী�া �হণ�ব �ক ফলাফল  �কাশ  করা হেয়েছ ।  

 িব�ািপত িনেয়াগ িব�ি�র সােথ ছাড়প��া� ৩য় ��িণর আেরা ০৮� পদ একী�ত কের িনেয়াগ কায ��ম 
পিরচালনা করার অ�মিত �চেয় িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা হেল িশ� ম�ণালয় ক� �ক উ� ০৮� পেদ 
�থক িনেয়াগ িব �ি� �কােশর মা�েম িনেয়াগ কায ��ম পিরচালনা করার িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 
চলমান িনেয়াগ কায ��ম স�� হওয়ার পর উ� পদস�েহ িনেয়াগ কায ��ম �হণ করা হেব।  

 ৪থ � ��িণর অিফস সহায়ক এর ০২ � �� পেদ চলমান িনেয়াগ কায ��ম স�� হওয়ার পর িনেয়ােগর  
লে�� িনেয়াগ িব�ি� �কােশর কায ��ম �হণ করা হেব।  

 স�িত একজন অিফস সহায়ক িপ .আর .এল -এ গমন করায় পদ� �� হেয়েছ। িনেয়াগ �দােনর লে�� 
ছাড়প� �হেণর কায ��ম চলমান আেছ।  

 
 িবএস�আই  : 

িবএস�আই ’র অ�েমািদত পদ ৬৬৬ �। বতম �ােন অ�েমািদত  পদ  ২৪১ � ১২৬� �� পেদ িনেয়ােগর �ি�য়া 
চলমান রেয়েছ। ত�ে� ৯ম ��েড ৮৬�, ১১শ ��েডর ১�, ১৩-১৬তম ��েডর ১৪� এবং ১৮-২০তম ��েডর ২৫� 
�� পদ �রেণর পদে�প �নয়া হেয়েছ। ��ড ৩য় ও ৪থ � এর ৩৬ � পেদ ��ািবত িনেয়াগ িব�ি� অ�যায়ী �া� 
আেবদনপ� �টিল টেকর মা�েম �হণ�ব �ক বাছাই স�� হেয়েছ। এ সকল পেদ িনেয়াগ পরী�া �হেণর কায ��ম 
চলেছ। ��ড ৯ম এর ৮৬�, ��ড ১১শ এর ১� ও ��ড ২০তম এর ৩� �� পদ �রেণর িনেয়াগ িব�ি� শী�ই 
পি�কায় �কাশ করা হেব। আেবদনপ� �হণ ও বাছাইেয়র জ� �টিলটক বাংলা েদশ িলিমেটডেক দািয়� �দান করা 
হেয়েছ।   
 
িবএসই িস  :  
িবএসইিস �ধান কায �ালয় ও এর িনয়�ণাধীন �িত�ানস�েহ �থম ��িণর  উ��তন  কম �কত �ার (িহসাব , কািরগরী  এবং  
সাধারণ )  ১৪ (�চৗ�) � পেদ  িনেয়ােগর  উে�াগ  �হণ করা হেয় েছ । এ িনেয়াগ  কায ��ম �হেণর  অ�মিতর  িবষেয়  িশ�  
ম�ণালয়  হেত  ২১/১০/২০২০ তািরখ  ছাড়প� পাওয়া  �গেছ । অনলাইেন  আেবদন  �হেণর  িনিম�  �টিলটক  বাংলাে দশ  
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িল : এর সিহত  �ি�  স�াদন  করা হেয়েছ । িবএসইিস ’র কম �চারী �িবধানমালা -১৯৮৯ এর তফিসেল উি�িখত 
পদস�েহর িনেয়ােগর বয়সসীমা এবং সরকার ক� �ক জাির� ত িনেয়ােগর বয়স সীমা আলাদা হওয়ায় , এ িবষেয় 
মতামেতর জ� গত ২২-০২-২০২১ তািরখ িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা হয়। িশ� ম�ণালয় হেত এ িবষেয়  
িবএসইিসেত ত� চাওয়ার ��ি�েত গত ১৩/০৪/২০২১ তািরেখ ত� ��রণ করা হেয়েছ। জনবেলর ��তা�রেণর 
জ� �ি�  অ�যা য়ী  িনেয়াগ িব�ি� �কােশর �েব � অনলাইেন আেব দনপ� �হেণর ��িতর জ� ২৩-০৫-২০২১ 
তািরেখ �টিলটক  বাংলােদশ  িল : �ক প� �দান করা হেয়েছ।  
 
িবএিব : 
িবএিব ’র ৪১তম �বাড � সভার িস�া� ৩ (ক) এর আেলােক িবএিব ’র জনবল িনেয়ােগর জ� গ�ত কিম� ন�ন �িজত 
িবিভ� �� ড/��িণ /পয �ােয়র ২০� পদসহ (অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন ) ০৫� �� পেদ আইন /িবিধ মেত একইসােথ 
িনেয়ােগর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।  
 
িবআইএম : 
�মাট  ৫৫� পেদ  িনেয়ােগর  জ� িব�ি�  �কােশর  পর �া� আেবদনপ�  যাচাই -বাছাই  স��  করা হেয়েছ । িনেয়াগ  
কিম�  গত  ০৩ �ফ�য়াির , ২০২১ তািরেখ  �বাড � সভায়  অ�েমািদত  হেয়েছ । িনেয়াগ  কায ��ম চলমান  রেয়েছ ।  
 
এনিপও  : 
�মাট ��পদ ১১�, এর মে� সরাসির ৯�, পেদা�িতর মা�েম ২�। 

সরাসির �রণেযা� : ৯ম ��েডর �� ২� �� পদ  �রেণর জ� ম�ণালেয়র মা�েম  িপএসিস -�ত ��াব �� রণ করা 
হেয়েছ। ১২তম ��েডর ২� এবং ১৩তম ��েডর ১� পদ পেদা�িত �দয়ায় �� হেয়েছ।  ১৬তম  ��েডর  ১� পদ  
�রেণর  ছাড়প� পাওয়া �গেছ। ১৪তম ��েডর ১� ও ১৬তম ��েডর ৩� পদসহ �মাট ৪� পেদ িনেয়ােগর িলিখত 
পরী�া ৩০-১০-২০২০ �হেণর িস�া� হেয়িছল। িক� গত ১৯-১০-২০২০ তািরেখ অ�ি�ত িডিপিস সভার িস�া� 
�মাতােবক উহা �িগত করা হয়।  
পেদা�িতর মা�েম �রণেযা� : ৬� ��েড �� পিরচালেকর ১� পেদ  পেদা�িতর জ� ম�ণালেয় ��াব ��রণ করা 
হেয়েছ।  
 
�ধান বয় লার  পিরদশ �েকর  কায �ালয়  :  
�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয় অ�েমািদত পেদর সং�া ১৪৪ �। যার মে� কম �রত রেয়েছ ৯২ জন এবং �� 
পেদর সং�া ৫২ �। �� পদ�িল হে� উপ-পিরচালক (অথ � ও �শাসন ) (��ড-৬) ১�, বয়লার পিরদশ �ক (��ড-৯) 
৫�, সহকারী পিরচালক (অথ �) (��ড-৯) ১�,  সহকারী পিরচালক (�শাসন ) (��ড-৯) ১�, সহকারী ��া�ামার (��ড-
৯) ১�, স�ট িলিপকার কাম কি�উটার অপােরটর (��ড-১৩) ১�, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক 
(��ড-১৬) ১�, িহসাব র�ক (��ড-১৪) ১১�, ডাটা এি� অপােরটর (��ড-১৬) ০১�, �াইভার (��ড-১৬) ৬� ও 
অিফস সহা য়ক (��ড-২০) ২৩�। 
 

বয় লার পিরদশ �ক (��ড-৯) এর ৫� পেদ িনেয়ােগর কায ��ম চলমান রেয়েছ।   
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উপ-পিরচালক  (অথ � ও  �শাসন ) (��ড-৬), সহকারী  পিরচালক  (অথ �) (��ড-৯), সহকারী  পিরচালক  (�শাসন ) (��ড-
৯), সহকারী  ��া�ামার (��ড-৯), স�ট িলিপকার কাম কি�উটার অ পােরটর (��ড-১৩) ১�, িহসাব  র�ক (��ড-১৪) 
ও  ডাটা এি� অপােরটর (��ড-১৬) এর �� পদ�েলা  �রেণর  জ� �ধান বয়লার  পিরদশ �েকর  কায �ালেয়র  িনেয়াগিবিধ  
সংেশাধন  করা �েয়াজন । 

অিফস  সহকারী  কাম কি�উটার  ��া�িরক  (��ড-১৬) এর ০১� পদ  গত  ১৬/০৬/২০২১ তািরেখ  �� হেয়েছ । অিত  
স�র  পদ�  �রেণর  কায ��ম �হণ করা হেব । 

গাড়ী �েয়র পর �াইভার (��ড-১৬) এর ০৬� �� পদ �রেণর �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা হেব।   
অিফস সহায়ক (��ড-২০) এর ২৩� �� পেদ িনেয়ােগর িনিমে� িবভাগীয় িনব �াচন কিম� ক� �ক গত ০৯/০৬/২০২১ 
তািরখ �পািরশ �দান করা হেয়েছ। �িলি শ তদ� �িতেব দন �াি�র পর িনেয়াগ �দান করা হেব।  
 
এসএমই ফাউে�শন : 
এসএমই ফাউে�শেনর �মাট অ�েমািদত পদ ১৫৩�। এর মে� কম �রত জনবল ৬৫� পদ এবং �� রেয়েছ ৮৮�। 
িবেবচ� মােস ন�ন �কান জনবল িনেয়াগ �দান করা হয় নাই।  

১৪. সরকাির  অিফস /সং�া য়  
সরকাির  মািলকানাধীন  
�িত�ান  ক��ক ��ত�ত  
প� সাম�ী  যথা-
জীপগািড় , �া�ফরমার, 
ক�াবল  ও  �া�র �বহার  
 
(িনেদ �শনা নং -১৪) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 
 

িবএসই িস  :  
িবএসইিস ’র িশ�  কারখানা ক��ক উৎপািদত  �উবলাইট , 
এনািজ � �সিভং  �া� (িসএফএল ), �ব��িতক  �া�ফরমার, 
িবিভ�  সাইেজর  ক�াবলস  ও  কপার ওয়�ারস , িমৎ�িবিস  
পােজেরা  িকউএ�  জীপ, ডাবল  �কিবন  িপক -আপ  ইত�ািদ  
�বহােরর  লে��  মাননীয়  �ধানম�ীর িনেদ �শনা  উে�খ   কের   
িবিভ�  সং�া /সরকাির  দ�ের  সরাসির  এবং  প�েযােগ  
অ�েরাধ  করা হে� । 
�গিত ই�াি�জ িল . (িপআইএল ) এর কারখানার মান স�ত 
ও পয �া� সং�ক গািড় সংেযাজেনর জ� এক� ন�ন 
অেটােম�ক সংেযাজন কারখানা �াপন কাজ চলেছ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবএসই িস  :  

 িবএসইিস �ধান কায �ালয় ও এর িনয়�ণাধীন �িত�ানস�েহ  �থম ��িণর  উ��তন  কম �কত �ার (িহসাব ,কািরগরী  
এবং  সাধারণ )  ১৪ (�চৗ�) � পেদ  অনলাইেন  আেবদন  �হেণর  িনিম�  �টিলটক  বাংলােদশ  িল : এর সিহত  �ি�  
স�াদন  করা হেয় েছ । গত  ১১-০৬-২০২১ তািরেখ �দিনক �থম আেলা ও িদ �ডইিল �ার পি�কায় িনেয়াগ 
িব�ি� �কাশ করা হেয়েছ। �টিলটক  বাংলােদশ  িল : এর মা�েম  অনলাইেন  আেবদন  প� �হেণর  সময়সীমা  
১৩ �ন  হেত  ৩০ �ন ২০২১ তািরখ  পয �� িছল । 

 িবএসইিস ’র অধীন� িশ�  �িত�ানস�েহর  উৎপািদত  প� বাংলােদশ  �রলওেয় েত  সরবরােহর  লে��  সভা  
আহবান  ও  পাওয়ার  পেয়ে�  উপ�াপেনর  জ� মহাপিরচালক , বাংলােদশ  �রলওেয়েক  গত  ১৩-০৬-২০২১ 
তািরেখ  পে�র  মা�েম  অ�েরাধ  জানােনা  হেয় েছ ।   

 িবএসইিস ’র অধীন� ই�া ণ � �কবলস  িল িমেটড  এর উৎপািদত  প� িডিপএম  এ �েয়র  অ�েরাধ  জািনেয়  গত  
০৭-৬-২০২১ তািরখ  �চয়ার�ান , বাংলােদশ  �বসামিরক  িবমান  চলাচল  ক��প�েক  প� ��রণ করা হেয় েছ ।  

 িবএসইিস ’র অধীন� গাজী ওয়�ারস  িল : এর উৎপািদত  �পার এনােমল  তামার  তার  িডিপএম  এ �েয়র  অ�েরাধ  
জািন েয়  গত  ৬-৫-২০২১ তািরখ  �চয়ার�ান ,বাংলােদশ  প�ী িব��তায়ন  �বাড �েক  প� ��রণ করা হেয় েছ ।  

 িবএসইিস ’র অধীন� �গিত  ই�াি�জ  িল : এর িসিবইউ�ত  ৭১ � এ�া�ুেল�  গত  ২৭/০৬/২০২১ তািরখ  �া�� 
ম�ণালেয়  সরবরাহ  কেরেছ ।   

 িবএসইিস ’র অধীন� িশ�  �িত�া নস�েহর  উৎপািদত  প� �বহার  সং�া�  িবষেয়  িবিভ�  ��তা  �িত�ান  
(�ডসা , �ডসেকা , িবআরইিব , িবিপিডিব , ওেয়�  �জান পাওয়ার  �কা�ািন , ওয়াসা , �াস  �কা�ািন  ইত�ািদ ) এর 
সােথ  িনয়িমত  �যাগােযাগ  রাখা হে� । 

িশ�  ম�ণাল য় / 
িবএসইিস  ও  
অ�া� দ�র / 
সং�া  
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িবএসএফআইিস  : 
 

করেপােরশেনর িনয়�ণাধীন  
িচিনকলস�হেক সর কাির  মািলকানাধীন  িবিভ�  িশ� 
�িত�ান হেত মালামাল �য়  করার িনেদ �শ না �দয়া আেছ । 

 
িবএসএফআইিস  : 
 

 িচিনকেল  িচিন  উৎপাদেন  �ব�ত িরফাই� সালফা র সরকাির  মািলকানাধীন িশ� �িত�ান �এসিপ কমে�� , 
চ��াম �থেক �য় করা হয় । 

  আখ উৎপাদেন �ব�ত সার িবএিডিস  এবং িবিসআইিস  �থেক �য় কের  চািষ েদর মে� িবতরণ করা হয় ।  
  প�া অেয় ল �কাং িল . হেত কীটনাশক �য় করা হয় । 
  িচিনকেল র�ণােব�ণ ও �মরামত কােজ � ব�ত �দেশর অভ��ের �া� য�পািত ও য�াংশস�হ সরকােরর 

িনয়�ণাধীন �িত�ান �রণউইক যে��র অ�া� �কাং (িবিড ) িল ., িবটাক  (ঢাকা, �লনা ) ও �লনা িশপইয়াড � �থেক 
�তির /�মরামত করা হয় । 

  ন�ন গািড় �েয়র ��ে� �গিত ই�াি�জ িল . �থেক গািড় � েয়র িনেদ �শ না �দয়া আেছ  এবং �স অ�যায়ী কায ��ম 
�হণ করা হয় ।  

  িবএসএফআইিস ’র িনয়�ণাধীন িচিনকলস�হেক সরকাির  মািলকানাধীন  িবিভ�  িশ� �িত�ান হেত মালামাল �য়  
করার িনেদ �শ না �দয়া আেছ । 

১৫. �ি� গ� �জলার  
গজাির য়ায়  ২০০ একর 
জিম  অিধ�হেণর  মা�েম  
Active 
Pharmacutical
s Ingredients  
(API) িশ�  পাক� �াপন 
 
(িনেদ �শনা নং -১৫) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 

‡  �ি�গে�র গজািরয়া উপেজলাধীন  বাউিসয়া  এলাকায়  
২০০.১৬ একর জিমর উপর  �াথিমকভােব ২১৩ �কা� 
টাকা �েয় এিপআই িশ�পাক � �ক�� �ািপত হয় এবং ৩য় 
সংেশািধত �ক�� গত ১৬ জা�য়াির ২০১৮ তািরেখ যথাযথ 
ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়। মাননীয় �ধানম�ী গত ০৬ 
নেভ�র ২০১৮ তািরেখ িভিডও কনফাের� এর মা�েম 
�ক�� উে�াধন কেরেছন।  
 
�ময়াদ : জা�য়াির  ২০০৮ হেত  - �ন ২০২১ 

 অ�েমািদত �ক� �য় ৩৮১০০.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ জা�য়াির ২০০৮ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ৩৩৬০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ২৬৭৫৬.৫৬ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৮৯%  এবং বা �ব ৯৬% । 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  

 উে�া�া তহিবে লর আওতায় িসই�িপ িনম �াণ সমা� হেয়েছ। �কে�র �াস লাইন সংেযাগ এবং �মইন আউটেলট 
��ন িনম �ােণর কাজ চলমান রেয়েছ।  

 মাননীয় �ধানম�ী গত ০৬-১১-২০১৮ তািরেখ িভিডও কনফাের� এর মা�েম �ক�� উে�াধন কের েছন।  

িবিসক  

১৬. চামড়া িশ�  �কে�র  
আওতা য়  �ক�ীয়  
�শাধনাগার  ও  ডাি�ং  
ই য়া ড � িনম �াণ 
 
(িনেদ �শনা নং -১৬) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 
 
 
 

 "চামড়া িশ� নগরী , ঢাকা"  �কে�র ৪থ � সংেশািধত 
িডিপিপ গত ২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অ�ি�ত একেনক 
�বঠেক অ�েমািদত হেয়েছ।  

 চামড়া ও চামড়াজা ত িশে�র িবকােশ হাজারীবাগ� 
�ানাির িশ� সাভার� চামড়া িশ�নগরীেত �ানা�র 
কায ��ম স�� হেয়েছ এবং এ পয �� ১২৩� �ানাির 
�িত�ান উৎপাদন কাজ �� কেরেছ। মাননীয় �ধানম�ী 
গত ০৬ নেভ�র ২০১৮ তািরেখ িভিডও কনফাের� এর 
মা�েম �ক�� উ ে�াধন কেরেছন।  

 �ময়াদ : জা�য়াির  ২০০৩ হেত �ন ২০২১ 

 অ�েমািদত �ক� �য় ১০১৫৫৬.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ জা�য়াির ২০০৩ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আরএিডিপ বরা� ১৩০০০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য়  ৯১৭১০.৭৬ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৯০%  এবং বা�ব ৯৬% । 
 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  

 �কে�র আওতায় �িম উ�য়ন , �শাসিনক ভবন (১ম ও ২য় পব �), �িলশ ফ�িড় , পা� �াইভার �কায়াট �ার, 
�েবশ সড়ক , ��ন-কালভাট �, পািন সরবরাহ পাইপ লাইন , �ক�ীয় পািন সরব রাহ �ব�া , িব��ৎ লাইন , 
�াস লাইন , িরজাভ �ার (২�), সাব ��শন ও �জনােরটর �াপন , িশ� নগরীর বাউ�ারী ওয়াল  ও কমন 

িবিসক  
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ইউ�িল�জ এিরয়ার বাউ�ারী ওয়াল , সাইন �বাড �সহ �মইন �গইট  িনম �াণ, ি�ট লাইট �াপন , িসিস�িভ 
�াপন, অভ��রীণ রা�া, িলফট �াপন  এবং  ডাি�ং ইয়াড � িনম �াণ ০২ �র মে� এক�র িনম �াণ কাজ 
ইেতামে�  স�� হেয়েছ ।  

 ইে লকি�ক  ��ািমটার  �াপন কাজ �শষ  পয �ােয়  রেয়েছ ।   

 ডাি�ং ইয়াড � িনম �াণ ০২ �র মে� অপর�র কাজ ৯৫% স�� হেয়েছ । 

 ইে লি�ক �সাস � লাইন এর কাজ ৮৫% স�� হেয়েছ । 

 ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� অিধদ�েরর মা�েম এ ক�াটাগিরর ফায়ার ��শন ও য�পািত �াপেনর 
কাজ স�� হেয়েছ।  

 চীন হেত  ০৪ (চার) জন �েকৗশলী  �দে শ  এেসেছন  এবং  িসই�িপ  অেটােমশন  এর কাজ �শষ  পয �ােয়  
রেয়েছ ।   

১৭. িবএস�আই  স �সারণ  ও  
শি�শালীকরণ  (৫ �জলা ) 
 
(িনেদ �শনা নং -১৭) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 
 
 
 
 
 

 ৫ (প�চ) � �জলা যথা : (১) ফিরদ�র , (২) রং�র, (৩) 
ময়মনিসংহ , (৪) ক�বাজার ও (৫) �িম�ায় 
িবএস�আই এর আ�িলক অিফস স�সারন ও 
শি�শালীকরণ �ক� �হণ করা হেয়েছ এবং ৩য় 
সংেশািধত �ক�� গত ২৭ �সে��র ২০১৮ তািরেখ 
যথাযথ ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়।  

 
 
     �ময়াদ  : �লাই  ২০১১ হেত     
     িডেস�র  ২০১৯। 

 অ�েমািদত �ক� �য় ৫১৪৪.৫০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �লাই ২০১১ হেত িডেস�র ২০১৯ পয ��। 

 ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ৭৭০.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল িডেস�র ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ৪৮৫৯.১৬ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হার : আিথ �ক ৯৪.৪৫% , বা�ব ১০০% । 
�কে�র বত �মান অব�া : 
�কে�র আওতায় িনধ �ািরত ভবনস�েহর িনম �াণকাজ �ায় সমা� হেয়েছ। �াবেরটিরস�েহর য�পািত সং�েহর 
কায ��ম চলেছ। ফিরদ�র �কে�র িনম �াণ কাজ স�� হেয়েছ এবং মাননীয় �ধানম�ী িভিডও কনফাের� এর 
মা�েম �ক�� উে�াধন কেরেছন।  এছাড়া, �কে�র আওতায় ক�বাজাের িনিম �ত অিফস ভবন গত  ০৪ �লাই ২০১৯ 
তািরখ িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী উে�াধন কের েছন । �ক��র িডেস� র ২০১৯ এ সমা�  হেয়েছ । 
 

মাননীয় �ধানম�ীর এ িনেদ �শনা� বা�বািয়ত হেয়েছ িবধায় এ� বা�বায়নাধীন তািলকা হেত বাদ �দয়ার অ�েরাধ 
জািনেয় গত ২৩ মাচ � ২০২০ তািরখ �ধানম�ীর কায �ালেয় প� ��রণ করা হেয়েছ। িক� �ধানম�ীর কায �ালয় হেত এ 
িবষেয় এখনও �কা ন িনেদ �শনা পাওয়া যায় িন।  পরবত�ে ত গত ০৪/০৫/২০২১ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় প� ��রণ 
করা হেয়েছ।  

িবএস�আই।  

১৮. �িষজাত  প� 
�ি� য়া করেণ  িবএস�আই  
এর মান িন য় �ণ 
 
(িনেদ �শনা নং -১৮) 
 
১২/৪/২০০৯ ি� . 

�িষজাত  প� �ি�য়াকরেণ  িবএস�আই ’র মান িনয়� ণ 
কায�ম �হণ করা হেয়েছ।  

�িষ ও খা�জাত পে�র মান িনয়�েণ  �হীত কায ��ম:  
 

িবএস�আই ‘র কায ��ম �িষ ও খা�জাত পে�র সােথ �ত��ভােব সংি�� নয়। তেব িবএস�আই ‘র কায ��ম �িষ 
ও খা�জাত প� �ি�য়াকরেণ র ��ে�  �েসস �েডর মান িনয়� ণ কায��েমর সােথ �ত��ভােব সংি��। 
িবএস�আই মানসনেদর আওতা�� বা�তা�লক ২২৭ � পে�র মে� �িষ ও খা�জাত প�সহ (বাটার , কনেড�ড 
িম� , হািন , চেকােলট , আই সি� ম, চানা�র, �কক ইত�ািদ ) �মাট পে�র সং�া ৮৮�। যার মে� �িষপ� ৪� ও 
খা�জা ত প� ৮৪�। উ� কায��েমর আওতায় গত �ন ২০২১ মােস িবএস�আই �হীত কায ��েমর িববরণ িন��প :
  

 �িষ ও খা�জাত পে�র িব�ে� �মাবাইল  �কাট � পিরচালনার  সং�া : ১২৬� 

 �িষ ও খা�জাত পে�র িব�ে� পিরচালিলত �মাবাইল  �কােট �র মা�েম মামলা দােয়েরর সং�া : ২২৫� 

িবএস�আই।  
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 �িষ ও খা�জাত পে�র িব�ে� মামলা িন�ি�র সং�া : ২২৫� 

 �িষজাত �িত�ােনর িব�ে� জিরমানা  আদােয়র পিরমাণ : �মাট  ১৬০.৭৩ ল�  টাকা । 

 জিরমানা�ত �িত�ােনর সং�া ২০৮ � 
 

▪ কেরানা পিরি�িতেত মানস�ত প� উৎপাদন ও সরবরাহ িনি�ত করার লে�� ি��  ও ইেলক�িনক িমিডয়ার 
মা�েম সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী �িত�ানেক সতক � করার লে��  িব�াপন �চার করা হেয়েছ /হে�। 
পাশাপািশ �ভা�া সাধারেণর জ� িনরাপদ ও মানস�� খা�প� সরবরাহ িনি�ত করার লে�� িবএস�আইেয়র 
জ�রী �সবা কায ��ম এবং �দশী ও  আমদা িন�ত পে�র ন�ণা সং�হ , পরী�ন ও লাইে স� /ছাড়প� �দান সং�া� 
�সবা অ�াহত রাখা হেয়েছ।   

১৯. ব�েঘািষত  কল  কারখানা 
�নঃ চা�করণ 
 
(িনেদ �শনা নং -১৯) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ ইন��েলটর ও �ািনটািরওয়�া র ফ�া�ির িল . 
(িবআইএসএফ ), িমর�র ,  
ঢাকা : 
 

 মাননীয়  �ধানম�ীর সভাপিতে�  গত  ২৬ আগ�  ২০১৫ 
তািরেখ  ‘জাতীয়  িশ�  উ�য়ন  পিরষদ  (NCID)’ এর সভা  
অ�ি�ত  হয়  এবং  সভায়  ঢাকার িমর�র�  BISFL �ক 
অ�� �ানা�েরর  িস�া�  �হীত  হয় । 

 উ� িস�াে�র  ��ি�েত  িবজয়�র�  সাদামা�  �কে�র  
উ�ূত  সম�া  সমাধান  করতঃ  বত �মান বাজার  চািহদার  
আেলােক  গাজী�েরর  িখলগ�ও  নারায়ন�ল  �মৗজায়  �ায়  ৪২ 
একর জিম   িনধ �ারণ করা হেয়েছ    

(১)  িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল . (িসিসিস ) :  
িনেদ �শনার ০৮(২) নং �িমেক অ�গিত বণ �না করা হেয়েছ।  
 (২)  নথ � �বংগল �পপা র িমল� িল . : 
িনেদ �শনার ০৮(৫) নং �িমেক অ�গিত বণ �না করা হেয়েছ।  
(৩)  �লনা িনউজি�� িমল� িল . (�কএনএম)  : 
�িত�িতর ৭নং �িমেক অ�গিত বণ �না করা হেয়েছ।  
(৪) ঢাকা �লদার �কা�ািন  িল . : 
িনেদ �শনার ০৮(৪) নং �িমেক অ�গিত বণ �না করা হেয়েছ।  
 (৫) বাং লােদশ ইন��েলটর ও �ািনটািরওয়�া র ফ�া�ির িল . (িবআইএসএফ ), িমর�র , ঢাকা। 
িবআইএসএফ  কারখানা� অ� �কাথাও  �ানা�েরর  িবষেয়  গ�ত  কিম�  আথ �-কািরগির  স�া�তা  সমী�া  
�িতেবদেনর  খসড়া  �ণয়ন  কেরেছ ।  

 খসড়া  স�া�তা  সমী�া  �িতেবদ েনর ওপর  মতামেতর  জ� সং �ার সংি��  িবভাগীয়  �ধানেদর  িনকট  ��রণ করা 
হেয়েছ ।  

 ত�ে�  িতন�  িবভাগ  �থেক  মতামত  পাওয়া  �গেছ । অ�া� িবভােগর  মতামত  পাওয়া  �গেল  পয �ােলাচনা  কের  �ড়া� 
স�া�তা সমী�া �িতেব দন �ণয়ন করা স�ব হেব।   

 পাশাপািশ িবআইএসএফ -�ক ৩/৪ বছর  চা� রাখার জ� আরএিপ  (Rehabilitation Action Plan) �ণয়ন  করা 
হে�।    

 
িবিসআইিস  
 
 

২০. িচিন  আমদািন  : 
িবএসএফআইিস  
�বসরকারী  খােতর  
পাশাপািশ  িচিন  
আমদািনর  কায ��ম �হণ 
করেব । 

  অ�েমািদত  ১ ল�  (°১০%) �ম.টন  িচিন  আমদািনর  িবপরীেত  ইেতামে�  ১০৭৭৯২.৭৯০ �ম.টন  িচিন  আমদািন  
করা হয়।  স�দয়  িচিন  িব�য়  করা হেয়েছ।    

 িশ�  ম�ণালয়  হেত  ২৩ জা�য়াির  ২০২০ তািরেখর পে�র মা�েম  ১.০০ ল�  (±১০%) �ম.টন  িচিন  আমদািনর  

�েয়াজনীয়  �ব�া  �হেণর  জ� বাংলােদশ  িচিন  ও  খা� িশ�  কেপ �ােরশন  (িবএসএফআইিস )-�ক বলা  হয়।  �স  
অ�যায়ী  িবএসএফআইিস  এ িবষেয়  ২৯.০১.২০২০ তািরেখ  দরপ�  িব�ি�  পি�কায়  �কাশ  কের । ১৪-০৩-২০২০ 
তািরেখ  দরপ�  �হণ করা হয় । িক�  সং�ার  অথ � সংকট  থাকায়  এবং  �কানভােবই  অেথ �র সং�ান  করেত  না 

িবএসএফআই
িস  
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(িনেদ �শনা নং -২০) 
১২/০৪/২০০৯   

পারায়  উ� �য়  কায �� স��  করা স�ব  হয়িন।   

 �েব �র আমদািন�ত  স �দয় িচিন (১০৭৭৯২.৭৯০ �ম. টন ) িব�য় হেয় যাওয়া য়  এবং  সং�ার অথ � সংকেটর 
কারেণ  ন�নভােব  িচিন আমদািন করা স�ব  নয় িবধায় িবষয়� বা�বািয়ত িহেসেব গ� কের  চলমান  তািলকা 
�থেক বাদ �দয়ার জ� িশ� ম�ণালয় হেত গত ২৭/১০/২০২০ তািরেখর ৩৬.০৪.০০০০. ০৫১. ১৬.০০৮.২০-
৫২২ নং �ারেকর মা�েম �ধানম�ীর কায �ালয়েক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ । �ধানম�ীর কায �ালয় হেত এখনও 
�কান িনেদ �শনা পাওয়া যায়িন।  পরবত�েত গত ২৮/০৩/২০২১ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় প� ��রণ করা 
হেয়েছ।  

২১. িচিনকেল  পাও য়া র 
�জনােরশেনর  �ব�া  করা 
 
(িনেদ �শনা নং -২১) 
 
১২/০৪/২০০৯   
 
 

 “নথ �েব�ল িচিনকেল �কা -�জনােরশন প�িতে ত িব��ৎ 
উৎপাদন ও �গার িরফাইনারী �াপন (১ম সংেশািধত )” 
শীষ �ক ১ম সংেশািধত �ক� বা�বায়নাধীন আেছ  

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �ফ�য়াির ২০১৪ হেত �ন ২০২১ 
পয ��। 

 

 অ�েমািদত �ক � �য় ৩২৪১৮.০০ ল� টাকা । 

 বা�বায়ন �ময়াদকালঃ �ফ�য়াির ২০১৪ হেত �ন ২০২১ পয ��। 

 ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর আর এিডিপ বরা� ৪৫.০০ ল�  টাকা । 

 �কে�র অ��েল  �ন, ২০২১ পয �� �ম�ি�ত �য় ৮৯১.৩৩ ল� টাকা । 

 অ�গিতর হারঃ  আিথ �ক ২.৭৪% এবং  বা�ব ১৬% । 
 

�কে�র বত �মান অব�াঃ  
 

“নথ �েব�ল িচিনকেল �কা -�জনােরশন প�িতে ত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার িরফাইনাির  �াপন (১ম সংেশািধত )'' শীষ �ক 
�ক��র উপর পিরক�না  কিমশেন ০৩-০১-২০২১ তািরেখ িপইিস  সভা অ�ি�ত হয়। সভায় আেলাচ� �ক� �ত সমা� 
কের নথ �েব�ল  িচিনক ল েক লাভজনক �িত�ােন �পা�র করার লে�� ন�ন �ক� �হণ করার জ� এক� সমী�া �ক� 

�হণ�ব �ক �ন �া� স�া�তা পরী�ার (Feasibility study) করেণর  িস�া� �হীত হয়।  িনেদ �শনামেত সমী�া �ক� 
�ণয়েনর কাজ চলমান। উ� িস�াে�র আেলােক  ‘নথ �েব�ল  িচিনকল  আ�িনকীকরণ  ও  উৎপাদন  ব��খীকরেণর স�া�তা 
সমী�া ’ (�া�িলত  �য় : ৪৯৬.০০ ল� টাকা , �ময়াদ কাল : �লাই ২০২১ - িডেস�র  ২০২২ পয ��) �ক� ��াব িশ� 
ম�ণালেয় ১৪-০৬-২০২১ তািরেখ ��রণ করা হয়।  

িবএসএফআই
িস  

২২. র-�গার আমদািন  
 
(িনেদ �শনা নং -২২) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 

 “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর  �েয়াজনীয় য�পািত 
সংেযাজন  (১ম সংেশািধত )'' এবং “নথ �েব�ল িচিনকেল �কা -�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ  উৎপাদন ও �গার িরফাইনাির  
�াপন (১ম সংেশািধত )” শীষ �ক �ক��েয়র সােথ িরফাই� �গার উৎপাদেনর পিরক�না িছল । তে ব পিরক�না কিমশেনর 
িনেদ �শনা অ�যায়ী বিণ �ত �ক��য় সমা� কের ন�ন ভােব ঠা�রগ�ও ও নথ �ে ব�ল িচিনকেল  সমী�া �ক� �হেণর িস�া� 
�দয়া হেয়েছ। উ� সমী�া �কে� িবষয়� অ� � �� কের  �ক� ��াব িশ� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।      

িবএসএফআই
িস  

২৩. �� িশে�র  �ন �বাসন  
 
(িনেদ �শনা নং -২৩) 
১২/৪/২০০৯ ি� . 

��ত  ��িশে�র  সং�া  িন�পন  ও  �� হওয়ার  কারণ 
উদঘাটেনর  জ� িশ�  ম�ণালেয়র  আওতাধীন  িবআইএম -�ক 
এক� সমী�া  করার জ� িনেদ �শনা  �দান  করা হয় । 

 গত  ১৯ িডেস�র , ২০১৯ তািরেখ  এ সং�া�  এক� গেবষণা  ��াব  িবআইএম  হেত  িশ�  ম�ণালেয়  ��রণ করা 
হেয় েছ ।  

 ��ািবত  বােজেটর  উপর গত  মাচ �/২০২১ মােস  িশ�  ম�ণালেয়  �ই  দফায়  বােজট  িরিভউ  িম�ং অ�ি�ত  হয় । 

 উ� সভায়  ২০২১- ২২ অথ �বছের  উ� গেবষণা  স�াদেনর  জ� ৫০ ল�  টাকা  বােজট  বরা�  রাখার িস�া�  
�হীত  হয় ।  

 ��ািবত  বােজট  িবআইএম  –এর অ��েল  ছাড় করার পরবিত � ০৬ (ছয় ) মােসর  মে�  স��  করার ল��মা�া  
িনধ �ািরত  আেছ । 

িশ� ম�ণালয় / 
িবআইএম।  

 
 

২৪. “�� িশ�  
�িত�ানস�েহর জিম 

  বত �মােন ১৫� িচিনকল ও ১� ইি�িনয়ািরং �িত�ানসহ  �মাট ১৬� িশ� �িত�ান রেয়েছ । �ক� অ�া� �কাং 
(িবিড ) িল . এবং �রনউইক যে��র অ�া� �কাং (িবিড ) িল . �িত�ান � '�টা লাভজনক।  

 িবিসআইিস / 
িবিসক / 
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 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

লাভজনক িশ� �িত�ান 
�াপেনর িনিম� �বহার 
করেত হেব ” 
 
(িনেদ �শনা নং -২৪) 
২২/০৫/২০১৮ 
 

 ঠা�রগ�ও িচিনকলেক এক� লাভজনক �িত�ােন �পা�র করার লে�� ন�ন �ক� �হণ করার িনিম� এক� 
সমী�া �ক� �হেণর জ� �ক� ��াব িশ� ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।    

 “রাজশাহী িচিনকেল ফল �ি�য়াজাতকরণ ও �বাতলজাতকরণ এবং পা� �া� �াপন ” শীষ �ক �ক� �হেণর 
িনিম� িডিপিপ  ১০-০৮-২০২০ তািরেখ  যাচাই কিম� 'র িস�া�মেত সংেশাধন কাজ চলমান।  

 �ক� অ�া� �কা�ানীেত এক� আ�িনক ''অ�জীব �াবেরটির �াপন ও �ক� িডি�লাির কারখানার জ�  এ ক� 
ই�িপ  �াপন ''  �ক� �হেণর িনেদ �শনামেত িডি�লাির কারখানার জ� ই�িপ  �ক� �াপনার কােজ  �ক� 
িডি�লািরর ই�েয়� /বজ ��  �েয়ট , ঢাকােত  অ�ানালাইিসস করার জ� �দান করা হেয়েছ। এ িবষেয় �েয়ে টর 
িরেসাস � পােস �ানসহ সভা করা হেয়েছ , সভার িনেদ �শনা অ�যায়ী �িয়ং িডজাইন সংেশাধন কাজ চলমান । 

 িবে দশী �িত�ােনর সােথ িবএসএফআইিস ’র ৩� MoU  �া�িরত হেয়েছ । �য�েলার Feasibility 
study -এর কাজ চলমান , যথা: [(১) Sharkara International of UAE (২) 
International Company for Water and Power Projects (ACWA), �সৗিদ  
আরব এবং (৩) VSS Consultancy & Management  BV, �নদার�া� ]। এছাড়াও �বশ ক� 
িবিনেয়াগ ��াব রেয়েছ �স�েলার ��ায়ন কায ��ম চলমান ।  

 
িবএসএফআই
িস  
 
 
 

২৫. আেখর িবক� িহেসেব �গার 
িবেটর মা�েম িচিন 
উৎপাদেনর উে�াগ  িনেত 
হেব। �িষ ম�ণা লয় �গার 
িবট বীজ সরবরাহ করেব। 
�গার িব েটর মা�েম িচিন 
উৎপাদেনর উে�াগ �নয়া 
�গেল িচিনকল�িল সারা 
বছর পিরচালনা করা স�ব 
হেব।  
(িনেদ �শনা নং -২৫) 

২২/৫/২০১৮ ি� . 

‡ “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং 
�গার িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য� পািত 
সংেযাজন ” শীষ �ক �ক� �হণ করা হেয়েছ।  
 

 “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় 
য�পািত সংেযাজন ” শীষ �ক �কে� িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �া� সি�েবিশত আেছ। তাই বিণ �ত �ক� 
বা�বায়ন সােপ ে�  �গারিবট �থেক িচিন আহরেণর পিরক�না রেয়েছ।  

 িবট চাষ �ি�র লে�� পরী�া�লকভােব  �গারিবট চাষ করা হে�। এ   চােষ বীজ সং�েহর জ� বাংলােদশ 
�গার�প িরসাস �  ইনি��উট ঈ�রদী , পাবনা  এর সােথ �যাগােযাগ আেছ।  

 বাংলােদশ �গার�প িরসাস �  ইনি�� উট ঈ�রদী , পাবনা  হেত জানা যায় �য , বাংলােদেশর আবহাওয়ায় 
�িপক�াল �গারিবট চাষাবাদ স�ব। �গার িবট  �বহােরর �া� /��� না থাকায় �াপকভােব চাষাবাদ করা হে� 
না। 

িবএসএফআই
িস  

২৬. রাজশাহী ও চ��ােম 
আরও ২� চামড়া 
িশ�নগরী �াপন  
 
(িনেদ �শনা নং -২৬) 
 
০৭/১১/২০১৭ 

�বজার িমেররসরাই ব�ব� �শখ �িজব িশ�নগর হেত ১০০ 
একর জিমেত �লদার িশ� পাক � �াপেনর  উে�াগ �হণ করা 
হেয় েছ। িক� রাজশাহীেত �বজার অথ �ৈনিতক অ�ল না 
থাকায় িবিসক হেত  ��য়া উপেজলায় �বল��র ইউিনয়ন� 
��পনগর ও ধাদাস�ইয়া পাড়া �মৗজায় ১০০ একর জিম 
িচি�ত করা হেয়েছ।  একইসে� িসরাজগ� �জলার য�না 
নদীর উপর িনিম �ত �সবার ৩ ও ৪  এর ম�বত� �ােন ৮� 
�মৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর জিমেত িবিসক মাি�েস�রাল 
ই�াি�য়াল পাক �, িসরাজগ� -২ নােম �ক� �াপেনর  উে�াগ 
করা হেয়েছ। এ �কে�র অধীেন �মাট  ১০� �জান �থেক 

 “িবিসক  �লদার  এ� লাই ট  ইি�িনয়ািরং  িশ�পাক �, িমরসরাই , চ��াম” শী ষ �ক ��ািবত  �ক� �াপেনর  িনিম�  
�বজা  হেত  ৩২২.৭০ একর জিমেত  ১৭২৮০.০০ ল�  টাকা  �া�িলত  �েয়  �লাই  ২০২০ �থেক  �ন ২০২৩ 
�ময়ােদ  িডিপিপ  �ণয়ন  কের  গত  ০৮-০১-২০২০ তািরেখ  িশ�  ম�ণালেয়  ��রণ করা হেয়েছ ।  

 পরবত�েত  ২৩-০৩-২০২১ তািরেখ  িবিসক  �চয়ার�ান  মেহাদেয়র  সােথ  �বজার  িনব �াহী পিরচালেকর  ওভার  �ফান 
কেথাপকথনকােল  �বজার  িনব �াহী পিরচালক  জানান �বজা  �থেক  িবিসকেক  জিম  বরা�  �দান  করা স�ব  নয় ।  

 এ পিরে�ি�েত  জিম  বরাে�র  িবষয়�  �নঃিবেবচনা  অ�থায়  জিম  বরাে�র  অ��েল  জমা�ত  ১% 
আেন ��মািন  িবিসকেক  �ফরত   �দােন  অ�েরাধ  জািনেয়  ২৬-০৩-২০২১ তািরেখ  �াজা িনব �াহী �চয়ার�ান  
বরাবর  প� ��রণ করা হেয় েছ ।  

 �বজার  বািহের  িবক�  জায়গা  িনব �াচেনর  জ� �জলা  �শাসক  চ��ামেক  প� �দয়া  হেয়েছ।  
 

িবিসক  
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�ঃ 
নং 

 �দ� িনেদ �শনা  �হীত �ব�া ও বা�বা য়েনর �ময়াদ  বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়ন কারী 
ক��প� 

১ ২  ৫ ৬ 

রাজশাহী অ�েলর চামড়া িশ� কারখানা �াপেনর জ� 
এক� �ানারী �জােন সং�ান রাখা হেব।  

“িবিসক  �লদার  এ� ইি�িনয়ািরং  ই�াি�য়াল  পাক�, রাজশাহী ” শী ষ �ক ��ািবত  �ক�� গত  ১৮-১০-২০২০ তািরেখ  
যাচাই  কিম�র  সভা  অ�ি�ত  হয় । 
 রাজশাহী  শী ষ �ক ��ািবত  �ক�� গত  ১৮-১০-২০২০ তািরেখ  যাচাই  কিম�র  সভা  অ�ি�ত  হয় । সভার  িস�া�  

অ�যায়ী  CETP  �াপেনর  স�াবতা , পািনর  উৎস , িশ�নগরীেত  �ব�ত  পািন  পিরেবশ  স�তভােব  িডসচাস � 
করার পরযা� �িবধা , �ােসর  �া�তা  ইত�ািদ  িবষয়ািদ  যাচাইকরেণর  িনিম�  অিতির�  সিচব , িশ�  ম�ণালয়  
এর �ন�ে�  গ�ত  ৪ (চার) সদ�  িবিশ�  এক� কিম�  গঠন করা হেয় েছ । 

 কিম�র  �পািরেশর  আেলােক  রাজশাহী  নওগা /রাজশাহী -নােটার  মহাসড়েকর  পােশ  ৫০০ একর জিম  বাছাইকরণ  
ও  স�িত  �দােনর  জ� �জলা  �শাসক , রাজশাহী  এর বরাবর  ২১-০১-২০২১ তািরেখ  প�  
��রণ করা হেল  �জলা  �শাসন  �থেক  ১২৪.২১০১ একর জিম  ��সহ  স�িত  প� পাওয়া  �গেছ  িডিপিপ  �ণয়েনর  
কাজ চলেছ  । 

 িবিসক  কিম�  িচি�ত  ন�ন �ক��ান� পিরদশ �ন�ব �ক �স -�সকশনসহ  �ত �কােজর  �ইং , িডজাইন  ও  �া�লন  
��েতর  কাজ �ি�য়াধীণ।    

২৭. সা ভার চামড়া 
িশ�নগরীেত �িমকেদর 
আবাসেনর �ব�া �হণ  
(িনেদ �শনা নং -২৭) 
০৬/১১/২০১৮ 

িব�মান চামড়া িশ�নগরী  সংল� এলাকায় আরও ২০০ 
একর জিম অিধ�হণ করার মা�েম  “িবিসক  �লদার  
ই�াি�য়াল  পাক�, ঢাকা” শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর উে�াগ 
�নয়া হেয়েছ যােত �িম কেদর আবাসেনর �ব�া রাখা হেব।  

িবিসক  �লদার  ই�াি�য়াল  পাক�, ঢাকা িশেরানােম  জা�য়াির  ২০২০ �থেক  �ন ২০২৪ �ময়ােদ  ৩৫২০৩৮.০০ ল�  
টাকা  �া�িলত  �েয়  িডিপিপ  �ণয়ন  কের  গত  ০৯-০২-২০২০ তািরেখ  িশ�  ম�ণালেয়  ��রণ করা হেয় েছ । উ� 
িডিপিপ  �ত  িশ�নগরীর  �িমকেদর  জ� আবাসেনর  সং�ান  রাখা হেয়েছ।   

িবিসক  
 

২৮. চামড়া িশ�খােত কম �রত 
�িমক ও প� �কারবািনর 
কােজ িনেয়ািজত 
জনেগা�ীর জ� যথাযথ  
�িশ�েণর উে�াগ �হণ  
(িনেদ �শনা নং -২৮) 
০৬/১১/২০১৮ 

এ িবষেয়  সেচতনতা�লক �িশ�ণ /ওয়াক �শপ /�সিমনার 
বা�বায়েনর জ� মহাপিরচালক , �ািণস�দ অিধদ�র -�ক 
অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ।  

চামড়া িশ�খােত  কম �রত  �িমক  ও  প� �কারবািনর  কােজ  িনেয়ািজত  জনেগা�ীর  জ� ��ািবত  চামড়া িশ�নগরী , 
ঢাকা (৪থ � সংেশাধনী ) �ত  অ�� �� করা হেল  পিরক�না  কিমশন  গত  ০৭-০৮-২০১৯ তািরেখ  অ�ি�ত  িপইিস  সভায়  এ 
ধরেণর  �িশ�ণ  কায ��ম� িডিপিপ  �থেক  বাদ  িদেত  িনেদ �শনা  �দান  কের । িপইিস  সভার  িস�া�  অ�যায়ী  �ব�া  
�নয়া  হেয় েছ । তেব  “িবিসক  �লদার  ই�াি�য়াল  পাক�, ঢাকা”�ত  এই  ধরেনর  �িশ�ণ  কায ��ম পিরচালনা  করার জ� 
এক� �লদার  ইনি��উট  করার ��াব  করা হেয় েছ । এজ� িশ�নগরীেত  ২.৪১ একর জায়গার  সং�ান  রাখা হেয়েছ । 
উে�া�ােদর  অথ �ায়েন  এ �িশ�ণ  ইনি��উট  িনম �াণ করা হেব । 

িবিসক  
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  বা�বািয়ত িনেদ �শনাস�হ : 

�ঃ নং  �দ� িনেদ �শনা  িনেদ �শনা �দােনর 
সময়  

�হীত �ব�া ও 
বা�বায় েনর �ময়াদ  

বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়নকারী ক� �প� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. �জলা  িভি�ক  �া�িতক  স�দ  এবং  স�াবনা  িচি�ত  কের  �� ও  মাঝাির  িশ�  কারখানা �াপেনর  উে�াগেক  উৎসািহত  করেত  
হেব।  

১৮/১০/২০১৬ ি� .  -  
বা�বািয় ত  

০২. �িত�  িবিসক  িশ�  এলাকায়  এক� জলাধার /��র/�ল ক/ খােলর  সং�ান  রাখেত  হেব  যােত  �ি�র  পািন  সংর�ণ  ও  �বহার  
করা যায়।  

০১/১২/২০১৫ ি� . 
 

 -  
বা�বািয় ত  

 
০৩. “�দে শর জনগেণর �য়�মতা �ি�র লে�� কম �সং�ান �ি�র জ� �� ও মাঝাির িশ� অিধক সং�ায় �াপন করার 

�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হ েব। ” 
০৫/৩/২০১৮ ি� .  -  

বা�বািয় ত  

০৪. �যসব  জিম  অ�ব �র অথবা  ফসল  কম হয়  �স  সব  জিম  িশ�  ও  বািণিজ�ক  কােজ  �বহার  করা ও  �দেশর  উ�রা�েল  িশ�ায়েনর  
জ� জিম  িনিদ �� কের  িদেত  হেব।  

১৮/০৯/২০১৪ ি� .  -  
বা�বািয় ত  

০৫. �মঘন িশে�র  িবকােশ  �েয়াজনীয়  উে�া গ �হণ, অিধক  সং�ক  কম �সং�ান  �ি�র  লে��  �� ও  মাঝাির  িশ�েক  ���ােরাপ , 
িশ�নীিতে ত  সহায়ক  �েযাগ  রাখা এবং  িশি�ত  জািতর  কম �সং�ােন  িশে�র  িবকােশ  িশ�  ম�ণালয়েক  দািয়�পালন  করেত  
হেব । 

২৪/০৮/২০১৪ ি� .  -  
বা�বািয় ত  

০৬. িশ ে�র  মািলকানা  সরকাির , �বসরকাির , �যৗথ এ িতন  �কার হেত  হেব , �বসরকাির  মািলকানাধীন  িশ�েক  সহায়তার  পাশাপািশ  
তােদর  পিরেবশ  বা �ব  উৎপাদন , �িমকেদর  জীবনমান  উ�য়ন  এবং  সামািজক  দায়ব�তার  িবষয়�  িনি�ত  করেত  হেব।  

  - বা�বািয় ত  

০৭. মােক �ট  এে�স  এ� ��ড �ফিসেলে টশন  সােপাট � ফর সাউথ  এিশ য়া ন এলিডিস  � ��ংেদিনং  ই���উশনাল  এ� �াশনাল  
ক�াপািস�জ  িরেলেটড  � ��া�াড �স , �মে�ালিজ , �টি�ং  এ� �কায়া িল�  �ফজ -২। 

  -  
বা�বািয় ত  

০৮. মড �ানাইেজশন  অব  িবএস�আই  � ��ািকউরেম�  অব  সফ� �েকেটড  ই�ইপেম�  এ� ইন�া�া কচার �ডেভলপেম�  অব  
�াবেরটির জ  ফর এ�াি�িডেটশন।  

  - বা�বািয় ত  

০৯. নব��  এি�িডেটশন  �বােড �র িন েয়া গ িবিধ  �ড়া�করণ ও  জনবল  িন েয়া গ।   - বা�বািয় ত  

১০. এটলাস  বাংলােদশ  িল . এর মা�েম  পিরেবশ  বা�ব  �াটাির  চািলত  গািড়  উৎপাদন।    - বা�বািয় ত  

১১. িবএস�আই ’র পরী�ার মান এবং  পে�র  সা� �িফেকটেক  আ�জ �ািতক  ভােব  �হণেযা�  করা। ১২/০৪/২০০৯ ি� .  - বা�বািয় ত  

১২. িবটাক  ক��ক উৎপািদত  প� সরকােরর  িবিভ�  �িত�ান /িশে�  �বহার।    - বা�বািয় ত  

১৩. হােত  কলেম  কািরগির  �িশ�েণ  মিহলােদর  ��� িদ েয়  িব টােক র কায ��ম স�সারণ  �ব �ক আ� -কম �সং�ান  �ি�।    
- 

বা�বািয় ত  

১৪. িবটাক  ব� ড়া �কে�র  কায ��ম বা�বা য় ন।   - বা�বািয় ত  

১৫. ম�া এলাকা য়  জনসাধারেণর  আথ �-সামািজক  অব�ার  উ�য় ন �ক� এবং  িবিসক  �বনারশী  প�ী উ�য় ন, রং�র �ক� বা�বা য় ন।   - 
 

বা�বািয় ত  
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�ঃ নং  �দ� িনেদ �শনা  িনেদ �শনা �দােনর 
সময়  

�হীত �ব�া ও 
বা�বায় েনর �ময়াদ  

বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়নকারী ক� �প� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১৬. রা�ায় � ২� কারখানা পির��করণ  ও  িশ�  পাক� �াপন শীষ �ক �ক� চা� করার �ব�া  করণ। ১২/০৪/২০০৯ ি� .  - বা�বািয় ত  

১৭. “শাহজালাল  ফা� �লাইজার  �কা�ািন  িল .” এবং  “নথ �-ও েয় � ফা� �লাইজার  �কা�ািন  িল .” শীষ �ক �ক��য়  �হণ। ১২/০৪/২০০৯ ি� .  - বা�বািয় ত  

১৮. িচিনকলস�েহ  উৎপাদন  �মতা  অ�াহত  রাখার লে��  ০৭ (সাত ) � িচিনকেলর  �রাতন  �সি�িফউগাল  �মিশন  �িত�াপন  করা।   - 
 

বা�বািয় ত  

১৯. িবএমআর  অব  ফিরদ�র  �গার িমলস  িল . (সংেশািধত ) �ক� বা�বা য় ন।   - বা�বািয় ত  

২০. �ক�জ �গার িমেল  (িডি�লািরেত ) ��সমাড  হেত  অগ �ািনক  �জবসার  উৎপাদন  �া� �াপন �ক� বা�বা য় ন করা।   - বা�বািয় ত  

২১. িবিভ�  িচিনকেলর  জ� পাও য়া র টারবাইন , িডেজল  �জনােরটর  ও  ব য় লার  �িত�াপন  �ক�।   - বা�বািয় ত  

২২. িসেলট  ও  বিরশাল  িবভােগ  িবএ স�আই ’র আ�িলক  অিফস  �াপন, আ�িনকীকরণ  ও  উ�য় ণ �ক�।   - বা�বািয় ত  

২৩. Barrier Removal  to the Cost -Effective Development  and  Implementation  of 
Energy  Standards  &  Labeling  (BRESL).  

  - 
 

বা�বািয় ত  

২৪. কারখানার �িমকেদর  চাকিরর  ব য় স  �ি�করণ।   - বা� বািয় ত  

২৫. ন�ন িশ�  কারখানা �াপন পদে�প  �হণ।   - বা�বািয় ত  

২৬. িডএিপ  সার  �বহাের  �ষকেদর  সেচতনতা  �ি�  করা এবং  এ স�েক � �িষ  স�সারণ  িবভাগ  �েয়া জনী য়  �ব�া  �হণ।   - বা�বািয় ত  

২৭. �ড �েসিসং  ইউিনট  �াপন।   - বা�বািয় ত  
২৮. আখ  চাষীেদর  �াথ � সংর�ণ।   - বা�বািয় ত  

২৯. িচিনকেলর  অ�ব�ত  জিম  লীজ  �দান।    - বা�বািয় ত  

৩০. রং�ের  শতরি�  িশে�র  িবকােশর  জ� িনশেব তগে�  শতরি�  প�ী �াপন।   - বা�বািয় ত  

৩১. জাতী য়  িশ�নীিত  ২০১০।   - বা�বািয় ত  

৩২. Modernization  &  Strengthenin g of BSTI  (িবএস�আই  এর আ�িনকা য় ন)।    
- 

বা�বািয় ত  

 




