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বাণী 
িবগত বছেরর ধারাবািহকতায় ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের িশ� ম�ণালয় �হীত কায ��ম স�েক� এক� �িতেবদন 

�কাশ হে� �জেন আিম আনি�ত। এ �জনশীল �কাশনার সােথ জিড়ত সকেলর �িত আমার আ�িরক �েভ�া রইল।  
 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান আ�ময �াদাস�� িশে�া�ত ও স�� বাংলােদশ গঠেনর �� 

�দখেতন। এ �ে�র সাথ �ক �পায়েনর লে�� ত�রই র� ও আদেশ �র �েযা� উ�রািধকার, মাননীয় �ধানম�ী, জনেন�ী 
�শখ হািসনা �পক�-২০২১ �ঘাষণা কেরন। এর আেলােক �দেশ �ানিভি�ক িশ�ায়েনর ধারা �বগবান কের ২০২১ সােলর 
মে� ম�ম আেয়র এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উ�ত ও স�� বাংলােদশ িবিনম �ােণর �য়াস এিগেয় চলেছ। এ লে�� �দশজ 
উৎপাদেন (িজিডিপ) িশ�খােতর অবদান ২৮ �থেক ৪০ শতাংশ ও িশ�খােত �মশি� ১৬ �থেক ২৫ শতাংেশ উ�ীত করা 
হেব। িশ� ম�ণালয় �হীত নীিত ও �ণীত িবিভ� আইন ও িবিধসহ িবিভ� উ�য়ন�লক কম ��িচ বা�বায়েনর ফেল ২০১৩-
১৪ অথ �বছেরর িজিডিপেত িশ�খােতর অবদান �ায় ৩২ শতাংশ এবং �মশি�র পিরমাণ ২০ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  

 
২০১৩-২০১৪ অথ � বছের িশ� ম�ণালেয়র �হীত পদে�প�েলার মে� উে�খেযা� হে�, �ভৗগিলক িনেদ �শক 

আইন- ২০১৩ �ণয়ন। এছাড়াও িশ� ম�ণালয় �ভাজ� �তেল িভটািমন       এ স��করণ আইন-২০১৩, রা�পিতর িশ� উ�য়ন 
�র�ার �দান সং�া� িনেদ �শনাবলী-২০১৩ �ণয়ন কেরেছ। সরকােরর অ�া� ম�ণালেয়র মেতা িশ� ম�ণালয়ও ��, 
ম� ও দীঘ �েময়ািদ পিরক�নার আেলােক িবিভ� উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন কের চেলেছ। ফেল �দেশর িশ�খােত 
ইেতামে� ��মান অ�গিত �িচত হেয়েছ। �াধীনতার �বণ � জয়�ীেক সামেন �রেখ �পক�-২০২১ সফল বা�বায়েনর 
মা�েম এিশয়ার অ�তম উদীয়মান অথ �ৈনিতক শি� িহেসেব বাংলােদশ িনধ �ািরত সময় সীমার আেগই এক� �ধা ও 
দাির���� ম�ম আেয়র িশ�স�� �দশ িহেসেব আ��কােশ স�ম হেব বেল আমার িব�াস।  

  
�িতেবদন�েত িশ� ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ�র/সং�ার উ�য়ন�লক কম �কা� �েল ধরা হেয়েছ। 

পাশাপািশ এেত িশ�খােতর উ�য়েন সরকার �হীত জনক�াণ�লক উে�ােগর িবিভ� ত� উপ�াপন করা হেয়েছ। এ� 
সংি�� সবাইেক িশ� ম�ণালয় �হীত উ�য়ন কায ��ম স�েক� স�ক ধারণা �দেব। একই সােথ এ� জনগেণর ত� 
জানার অিধকার �জারদার করেব বেল আিম মেন কির।  
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                                         বাণী 
 

বাংলােদেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িশ� খােতর �িমকা অন�ীকায �। িশ�-কারখানায় উৎপাদন �ি� ও �াপক 
কম �সং�ান �ি� এবং জনগেণর আয় ও জীবনযা�ার মান উ�য়েনর মা�েম উ� অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন িনি�ত  করার 

জ� িশ�ায়েনর ��� অপিরসীম। ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ পিরণত করার জ� 
িজিডিপেত িশ�খােতর অবদান ২৮ �থেক ৪০ শতাংশ ও িশ�খােত �মশি� িন�ি�র হার ১৬ �থেক ২৫ 
শতাংেশ উ�ীত করা িশ� ম�ণালেয়র িভশন। এ লে��  িশ� ম�ণালয় িনরলসভােব কাজ কের যাে�।  
 
২০১৩-২০১৪ অথ � বছের িশ� ম�ণালয় িশ� সংি�� িবিভ� আইন �ণয়ন ছাড়াও িশ� �স�েরর উ�য়ন সাধেন 

২৪৫৫.৫৩ �কা� টাকায় �মাট ৩২� উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর কায ��ম �হণ কের । উ� সমেয় িশ� ম�ণালেয়র 
�ণীত  উে�খেযা� �’� আইন হে�  �ভৗগিলক িনেদ �শক আইন- ২০১৩ ও �ভাজ� �তেল িভটািমন-       এ স��করণ 
আইন- ২০১৩।  
 
হাজার বছেরর ��� বা�ালী জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর �েযা� উ�র�রী �ধানম�ী �শখ হািসনা 

�পক�- ২০২১ এর মা�েম ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ উ�ীত করার �য ল��মা�া ি�র 

কেরেছন এর সফল বা�বায়েনর লে�� িশ� ম�ণালয় �িনিদ �� পিরক�নার আেলােক িবিভ� উ�য়ন কম ��িচ 

বা�বায়ন কের চেলেছ। আশা করা যাে� এসম� কম ��িচ বা�বায়েনর মা�েম কাি�ত ল�� অজ�ন স�ব হেব।  

 

িশ� ম�ণালেয়র ২০১৩-২০১৪ অথ �বছেরর কম �কাে�র উপর িভি� কের বািষ �ক �িতেবদন� �ণয়ন করা হেয়েছ। 
বািষ �ক �িতেবদেন িশ� ম�ণালয় ও এর অধীন� দ�র/সং�াস�েহর �হীত কম ��িচ ও অজ�েনর সািব �ক িচ� �েল 
ধরা হেয়েছ। জনগেণর কােছ সরকােররর দায়ব�তা, ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করার ��ে� এ �কাশনা 
����ণ � �িমকা রাখেব বেল আমার িব�াস। 
 
এ �িতেবদন �ণয়েনর সে� স�ৃ� সকল কম �কত�া-কম �চারীগণেক আ�িরক ধ�বাদ ও অিভন�ন জানাই। 
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িশ� ম�ণালয় 
 

�িমকা 
 

বাংলােদেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িশ� খােতর �িমকা ����ণ �। িশ�ায়ন অথ �নীিতর আ�িনকায়ন ও কাঠােমাগত �পা�র, 

অথ �ৈনিতক িভি�র �বিচ�ায়ন, �মবধ �মান উৎপাদনশীলতা অজ�ন, ��ি�গত অ�গিত, কম �সং�ান �ি� এবং জনগেণর আয় ও 

জীবনযা�ার মান উ�য়েনর মা�েম �িরৎ অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন িনি�ত কের। হাজার বছেরর ��� বা�ালী জািতর িপতা 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান তৎকালীন ���� সরকােরর িশ�ম�ী িহেসেব ১৯৫৬ সােল স�� �দশ গঠেন িশে�র িবকাশেক 

�াধা� িদেয়িছেলন। জািতর িপতার �েযা� উ�র�রী �ধানম�ী �শখ হািসনা �পক� ২০২১ এর মা�েম ২০২১ সােলর মে� 

বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ উ�ীত করার �য ল��মা�া ি�র কেরেছন এর অ�তম �ব �শত� হে� িশ�ায়ন। এ’লে�� 

িশ� ম�ণালয় �দেশ িশ� �াপন ও �সাের নীিত িনধ �ারণ এবং �কৗশল �ণয়েন �েয়াজনীয় �েযাগ-�িবধা ও সহায়তা �দান কের 

আসেছ। �াধীনতার �েব � বািণজ� ও িশ� িবভাগ িহেসেব ঢাকায় িশ� স�িক�ত কায ��ম পিরচািলত হত। সরকােরর নীিতমালায় ও 

উ�য়ন �কৗশেল পিরবত�েনর ফেল িশ� ম�ণালেয়র কম �পিরিধ সং�িচত কের ব� ও পাট ম�ণালয়, িবিনেয়াগ �বাড � ও 

�াইেভটাইেজশন কিমশেনর �ি� করা হয়। সরকােরর িবরা�ীয়করণ নীিতর আওতায় িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন ৫৯৩ � িশ� 

�িত�ােনর মে� ৫২১1 � �িত�ানেক �বসরকািরকরণ করা হয় এবং ৩৩� �িত�ান িবিভ� ম�ণালেয় �ানা�িরত হয়। অবিশ� 

৩৯ � �িত�ােনর মে� ১৩ � বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) এর আওতায়, ১৭ � বাংলােদশ িচিন ও 

খা� িশ� কেপ �ােরশন (িবএসএফআইিস) এর আওতায় এবং ০৯� �িত�ান বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

(িবএসইিস) এর অধীেন রাখা হয়। 

 

 
                                                      িশ� ম�ণালয় 

িশ� ম�ণালেয়র  িভশন 

২০২১ সােলর মে� �দশজ উৎপাদেন িশ� খােতর অবদান ২৮ �থেক ৪০ শতাংেশ উ�ীত করা ও িশ� খােত �মশি� ১৬ 

�থেক ২৫ শতাংেশ উ�ীত করার লে�� সকল ধরেণর সহায়তা �দান করা। 

 

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

করেপােরশন অব বাংলােদশ [আইিসিব] ক��ক ০২� �িত�ান হেত �িঁজ �ত�াহার করা হয়। 
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িশ� ম�ণালেয়র িমশন 
 

(১) �ি� উে�াগেক �াধা� িদেয়  �ত �েগাপেযাগী িশ�নীিত �ণয়ন;  

(২) �িষ ও খা� িনরাপ�ার �ােথ � উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা ও সার ব�েন দ�তা অজ�ন; 

(৩) �ভা�া �াথ � সংর�েণ পে�র মান িব�মােন উ�ীতকরণ; 

(৪) ঔষধ িশে�র ক�চামাল (এিপআই) উৎপাদেনর িনিম� িশ� পাক� �াপন; 

(৫) ��র, �� ও মাঝাির িশে�র িবকাশ সাধেন সহায়ক �িমকা পালন; 

(৬) িচিন ও লবেণর উৎপাদন �ি�র  মা�েম বাজার ি�িতশীল রাখা;   

(৭) �দেশ জনগেণর �য় �মতার মে� পিরেবশ বা�ব �মাটরযান �তির করা; 

(৮) �ামীণ জনপেদর জ� হালকা পিরেবশ বা�ব ‘‘�ীন �ভিহেকল’’ �তির করা;  

(৯) উৎপাদনশীলতােক ��� িদেয় �িশ�েণর মা�েম িশ� খােত উৎপাদন �ি� করা; 

(১০) িশ� সং�া� �মধা স�দ সংর�ণ ও �মধা চচ �ােক উৎসািহত করার মা�েম িশ� ও বািণেজ�র �সার এবং জাতীয় 

�াথ � র�া. এবং 

(১১) িবিসক ও এসএমই ফাউে�শেনর মা�েম উে�া�ােদর �িশ�ণ ও আ�ষি�ক সহায়তা �দান  কের িশ�ায়েনর �সার । 

 
 

িভশন ও িমশন অজ�েনর জ� �হীত কম �েকৗশল  

 

 িশ� ম�ণালেয়র িভশন ও িমশন বা�বায়েনর লে�� ‘‘জাতীয় িশ�নীিত-২০১০’’ �ণয়ন করা হয়। ‘‘জাতীয়      

িশ�নীিত-২০১০’’ এর অ�তম উে�� হে�- উৎপাদনশীল কম �সং�ান �ি� করা, নারীেদরেক িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় িনেয় 

আসা এবং দাির�� �রীকরণ। �িঁজঘন িশে�র পিরবেত� �মঘন িশ� �াপনেক অিধক ��� িদেয় নারী উে�া�া উ�য়েন িবেশষ 

পদে�প �হণসহ ��র িশ�, �� ও মাঝাির িশে�র �সােরর কায ��ম �হণ। জাতীয় িশ�নীিত-২০১০ ছাড়াও িশ� ম�ণালয় 

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

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

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

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

জাতীয় আেয় িশ�খােতর অবদান িব�মান ২৮ শতাংশ �থেক ৪০ শতাংেশ এবং �মশি� িনেয়াজেন (�মাট কম �সং�ােন) অবদান 

১৬ শতাংশ �থেক ২৫ শতাংেশ উ�ীত করার জ� িবিসক ও িবটােকর মা�েম �াপকহাের �ব ও �বমিহলােদরেক হােত কলেম 

িবিভ� ��েড আ�-কম �সং�ান�লক �িশ�ণ �দান করা হে�। �ষকেদর মে� �া��ে� ও স�ক সমেয় চািহদামািফক সার 

সরবরাহ করা হে� এবং সােরর �য �কান সংকট �মাকােবলার জ� �েয়াজনীয় সং�ক বাফার �গাডাউন িনম �াণ করা হেয়েছ। 

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

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

 
ব�ব� ও িশ� ম�ণালয়  
 
 

 বাংলােদেশর �াধীনতার মহানায়ক, সব �কােলর সব �ে�� বা�ালী, জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান ১৯৫৬ সােল 

���� সরকােরর িশ�ম�ী থাকাকােল িশ�স�� বাংলােদেশর �� �দেখিছেলন। বাংলােদেশর িশ�ায়েনর �পকার ব�ব�র �স 

�ে�র উপর িভি� কেরই িশ� ম�ণালয় ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র �দেশ উ�রেনর লে�� এিগেয় চেলেছ। 
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                                    ১৯৫৬ সােল ���� সরকােরর িশ�ম�ী থাকাকােল  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 

 
 
 
 
 

  ম�ণালেয়র �শাসিনক কাঠােমা 
 

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

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

দািয়� পালন কেরন। ম�ণালেয়র �শাসিনক কায ��ম ছয়� অ�িবভােগর মা�েম পিরচািলত হয়। সরকােরর অিতির� সিচব, 

��সিচব পয �ােয়র কম �কত�াগণ সিচবেক �শাসিনক দািয়� পালেন সহায়তা কেরন এবং অ�িবভাগস�েহ  �ন�� িদেয় থােকন। 

িশ� ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর কােজর সমতা, ��তা, জবাবিদিহতা, গিতশীলতা এবং �� ুসম�েয়র লে�� িব�মান সাংগঠিনক 

কাঠােমা�� অ�িবভাগ ও অিধশাখাস�হ �ন:িব ��াস করা হেয়েছ।  ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর দািয়�/কায �ব�ন এবং ত� অিধকার 

আইন অ�যায়ী িনেয়ািজত দািয়� �া� কম �কত�া, আপীল ক��প� ও ত� কিমশনারেদর  নাম, পদবী ও �কানা ম�ণালেয়র  ওেয়ব সাইট     

www.moind.gov.bd. �দান করা হেয়েছ। 
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ম�ণালেয়র জনবল 
 

পেদর নাম ম�রী�ত পেদর সং�া কম �রত পেদর সং�া 
সিচব ০১ ০১ 
অিতির� সিচব ০১ ০৩ 
��সিচব ০৪ ১৩ 
���ধান ০১ ০১ 
উপসিচব ১১ ১৭ 
সহকারী/িসিনয়র সহকারী সিচব ২৯ ১৪ 
উপ�ধান ০১ ০১ 
সহকারী/িসিনয়র সহকারী �ধান ০৬ ০৫ 
িসে�ম এনািল� ০১ ০১ 
িহসাব র�ণ কম �কত�া ০১ ০০ 
সহকারী ��াগামার ০১ ০১ 
সহকারী লাইে�িরয়ান ০১ ০০ 
�শাসিনক কম �কত�া ৩২ ২৭ 
�ি�গত কম �কত�া ২০ ১৪ 
কি�উটার অপােরটর ০২ ০২ 
স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর ২৯ ২৬ 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর ১৩ ৫ 
িহসাব র�ক ০১ ০০ 
সহকারী িহসাব র�ক ০১ ০১ 
ক�ািশয়ার ০১ ০০ 
ক�াশ সরকার ০১ ০১ 
িজ.ও. ০১ ০১ 
অিফস সহায়ক ৫৬ ৫২ 

 
 

ম�ণালেয়র অিপ �ত দািয়�  
 

 সরকােরর ����ণ � দািয়�স�হ Allocation of Business অ�যায়ী িবিভ� ম�ণালেয়র উপর অপ �ণ করা হেয়েছ। 

িশ� খােতর সািব �ক উ�য়েন িশ� ম�ণালয় �ধানতঃ নীিতগত সহায়তা �দান কের থােক। িশ� ম�ণালেয়র অধীন� সং�া ও দ�র 

স�েহর কােজ গিতশীলতা আনয়েন ম�ণালয় সম�য় ও িদক িনেদ �শনা িদেয় থােক। জাতীয় অথ �নীিতেত �ি�খােতর অবদান 

ধারাবািহকভােব �ি�র ফেল ম�ণালেয়র কায �পিরিধ ও �কৗশেল িবগত বছরস�েহ �াপক পিরবত�ন এেসেছ।  

 

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

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries. 
2. Administration of industrial policy. 
3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.  
4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for technical 

assistance, aid etc,. in the field of industry.  
5. National agencies and institutions for  
 (a) promoting industrial productivity, and 
 (b) testing industrial products. 
6. Standards and quality control. 
7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules). 
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries. 
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff. 

10. Industrial monopolies, combines and trusts. 
11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act. 
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12. Industrial research. 
13. Standardization of weights and measures. 
14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department. 
15. Testing and quality control of industrial and commercial products. 
16. Industrial exhibitions and demonstrations. 
17. Omitted. 
18.     Matters relating to National Productivity Organisation. 
19. Industrial credit, State aid to industries.   

  20.   Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price      
          and development of salt cottage industry. 
  21.  Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.* 
   22.     Industrial managemen 
   23.  Co-operation in the industrial sector. 

24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division. 
25. Co-ordination of the development work of small scale industries. 
26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation. 
27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings. 
28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised industrial   
   corporations. 

29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing      
   information about performance of the industries under this Ministry. 

30. Communicating to the Corporation Government’s social, economic and development policies    
    and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare    
    industrial policy. 

31. Pricing policy of the products of nationalised industries. 
32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the Minister of any   
    deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective actions. 
33. Ensuring adherence to the financial rules and practices. 
34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector corporations to the    
   Cabinet. 

35. Secretariat administration including financial matters. 
36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry. 
37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and agreements with   
   other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry. 

38. All laws on subject allotted to this Ministry. 
39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry. 
40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in courts. 
41.  Matters relating to ship building, breaking and recycling.** 

 
[*এসআরও নং ২৪৬-আইন/২০১৩, ১০ �লাই-২০১৩; **এসআরও নং ২৮-আইন/২০১২, ২২ জা�য়াির-২০১২।] 

 

 
ম�ণালেয়র ২০১৩-২০১৪ অথ �বছেরর উে�খেযা� কায ��ম 
০১. আইন, নীিত ও িবিধমালা �ণয়ন 
 

১.১ �ভৗেগািলক িনেদ �শক প� (িনব�ন ও �র�া) আইন ২০১৩ 
 

 বাংলােদশ ০১ জা�য়াির ১৯৯৫ তািরেখ িব� বািণজ� সং�ার অ�গ �ত TRIPS (Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) �ি�েত �া�র কের। উ� �ি�র ২২ নং আ� �ক�াল অ�যায়ী বাংলােদশ �ভৗেগািলক 

িনেদ �শক প� িনব�ন ও �র�ার িবধানকে� �ভৗেগািলক িনেদ �শক প� (িনব�ন ও �র�া) আইন ২০১৩ �ণয়ন করা হয় । িবিভ� 
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�ভৗেগািলক অ�েল উৎপািদত এ ধরেণর প� িচি�তকরণ, িনব�ন ও পে�র অ�েমািদত �বহারকারীর �াথ � �র�া করাই এ 

আইন �ণয়েনর উে��। এই আইন �বত�েনর ফেল বাংলােদেশর উে�খেযা� িজ আই প�স�হ �যমন-ঢাকাই জামদানী শাড়ী, 

প�ার ইিলশ, ফিরদ�েরর নকশী-ক�থা, রাজশাহীর ফজিল আম, টাংগাইেলর ত�েতর শাড়ী, �পাড়া বাড়ীর চমচম, নােটােরর 

ক�চােগা�া, িসেলেটর শীতলপা� ইত�ািদসহ অ�া� ����ণ � িজ আই প�স�হেক �রিজে�শেনর মা�েম �দেশ-িবেদেশ নকল ও 

অৈবধ বািণিজ�ক �বহার �থেক �র�া �দান করা যােব। ফল�িতেত এসকল �দশীয় িজ আই পে�র উৎপাদেনর সােথ সংি�� �বধ 

উৎপাদনকারী �ি�বগ � ও সং�া সরকার �দ� বািণিজ�ক �িবধা�েলােক কােজ লািগেয় অথ �ৈনিতকভােব লাভবান হেব।  
 

১.২ �ভাজ�েতেল িভটািমন -এ স��করণ আইন ২০১৩ 

 
 অ�ি� এবং অ��ি�জিনত সম�া বাংলােদেশর এক� অ�তম সম�া। এ অ��ি�র মে� িভটািমন-এ, আয়রন, িজংক, 

আেয়ািডন ইত�ািদ ����ণ �। বাংলােদেশ িভটািমন-এ ��তা জন�াে��র জ� অ�তম সম�া এবং একই সােথ এ� িশ�র 

�িতেরাধেযা� অ��, িশ�েরাগ এবং িশ� ���র অ�তম কারণ। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৮ অ�ে�দ �মাতােবক 

জনসাধারেণর �ি�র �র উ�য়ন ও জন�াে��র উ�িতসাধন রাে�র অ�তম �মৗিলক দািয়�। এ জ� িভটািমন- এ এর অভাবজিনত 

সম�া �িতেরােধর উে��ে� িভটািমন-এ স�� �ভাজ�েতল িব�য়, সরবরাহ বা  িবপণেন  বা� করাসহ  অ�া�  আ�ষি�ক  

িবষেয়  িবধান �ণয়ন  অত�াব�ক মেন কের  িশ� ম�ণালয় ‘‘�ভাজ�েতেল িভটািমন ’এ’ সম�করণ আইন, ২০১৩ �ণয়ন কের।  

‘‘�ভাজ�েতেল িভটািমন-এ স��করণ আইন, ২০১৩’’ এর আওতায় �ভাজ�েতেলর বা�তা�লক স��করণ, �ভাজ�েতেলর আমদািন 

িনয়�ণ, িভটািমন-এ স�� �ভাজ�েতেলর �বাতল, �ােকট, �ন িকংবা অ�া� আধােরর গােয় �তীক স�িলত �মাড়ক �বহার 

বা�তা�লক করা হেয়েছ। �ভাজ�েতেলর �চরা ও পাইকাির িবে�তা ও �হােটল, �রে��রাসহ বািণিজ�কভােব খা� ��তকারী 

�িত�ােনর দািয়� িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �ভাজ�েতেলর �ণগতমান িনি�তকরণ ও উহা তদারিকর �ব�া রাখা হেয়েছ। আইন�েত 

িশ�া ও সেচতনতা�লক কায ��ম এবং সমী�া ও �ব�ািনক ��ায়েনর িবষয়ও অ�� �� করা হেয়েছ। এছাড়াও এ আইেন িবিভ� 

পয �ােয় অপরাধ ও দ� িনধ �ারণ করা হেয়েছ । �তরাং এ আইন� বা�বায়েনর মা�েম এেদেশর �কা� �কা� মা�েষর িবেশষ কের  

িশ�র  অ��, িশ�েরাগ এবং িশ� ��� �াপকভােব �াস পােব।  

 
১.৩  ‘রা�পিতর িশ� উ�য়ন �র�ার �দান সং�া� িনেদ �শনাবলী ২০১৩ 
 
 

 উ�য়নশীল �দেশ �ত ও �টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়ন এবং সামািজক অ�গিতর এক� অপিরহায � �ব �শত� হে� িশ�ায়ন। 

অথ �নীিতর আ�িনকায়ন ও কাঠােমাগত �পা�র, অথ �ৈনিতক িভি�র �বিচ�ায়ন, �মবধ �মান উৎপাদনশীলতা অজ�ন, বািহ�ক �য় 

সংেকাচন, ��ি�গত অ�গিত, �িরত অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন, কম �সং�ান �ি� এবং জনগেণর আয় ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন 

ইত�ািদ হে� িশ� উ�য়েনর সব �জন�ী�ত িনণ �ায়ক। জাতীয় অথ �নীিতেত িশ� খােতর অবদােনর �ী�িত �দান, �েণাদনা �ি� এবং 

�জনশীলতােক উৎসািহত করার উে�ে� �িতবছর িশ� ম�ণালয় ক��ক রা�পিতর িশ� উ�য়ন �র�ার �দােনর জ� ‘‘রা�পিতর 

িশ� উ�য়ন �র�ার �দান সং�া� িনেদ �শনাবলী ২০১৩’’ �ণয়ন করা হেয়েছ। জাতীয় িশ�নীিত-২০১০ এ বিণ �ত িশ� �িত�ােনর 

��ণীিব�াস অ�যায়ী �হৎ, মাঝাির, ��, ��র, মাইে�া ও হাইেটক �মাট ছয় ক�াটাগিরর িশে�র �িত�েত িতন জন কের �মাট 

১৮ জন িশ� উে�া�া/িশ� �িত�ানেক �িতবছর এ �র�ার �দান করা হেব। িশ� উে�া�া িবেবচনার ��ে� িশ� খােত ত�র 

সামি�ক অবদানেক িবেবচনা করা হেব। িশ� �িত�ােনর ��ে� বািষ �ক টান �ওভার, আমদািন �াস, আমদািন িবক� প� উৎপাদন, 

�ানীয় ক�চামাল �বহার, কম �সং�ান, সামািজক দািয়� পালন, পিরেবশ সংর�ণ ��িত ��ে�র অবদান িবেবচনা করা হেব। এর 
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ফেল জাতীয় অথ �নীিতেত িশ� খােত  �েণাদনা �ি� হেব, �জনশীলতা উৎসািহত হেব  এবং সািব �কভােব িশে�র  উ�য়ন �িচত 

হেব। 

০২.  জনবল িনেয়াগ ও পেদা�িত  

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় িনধ �ািরত প�িত অ�সরণ�ব �ক ২৩৭১ জনেক িবিভ� পেদ ন�ন িনেয়াগ 

�দান করা হেয়েছ এবং ৬৩৩ জন কম �কত�া ও কম �চারীেক পেদা�িত �দান করা হেয়েছ।  

 
িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৩-২০১৪ সােল িনেয়াগ�ত জনবেলর ত� 
 
 

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

িশ� ম�ণালয় ০১ ০ ০ ০ ০১ 
িবিসআইিস ১৫ ২০৬ ২৫ ৫৫ ৩০১ 
িবএসএফআইিস ০ ০ ১২৬ ২৫০ ৩৭৬ 
িবিসক ১০ ৩২ ১১০ ৪৩ ১৯৫ 
িবএসইিস ২৪ ০ ০ ০ ২৪ 
িবএস�আই ০ ০ ০ ০ ০ 
িবআইএম ১০ ০১ ০৪ ০৮ ২৩ 
িডিপিড� ০৬ ০ ০ ০ ০৬ 
িবটাক ০ ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ০ ০ ০ ০ ০ 
এনিপও ০১ ০ ০৪ ০ ০৫ 
বয়লার ০১ ০ ০ ০৪ ০৫ 
�মাট= ৬২০ ৪২৪ ৪৯৬ ৮৩১ ২৩৭১ 

 
 

 
িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৩-২০১৪ সােল পেদা�িত�া� জনবেলর ত� 
 
 

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

িশ� ম�ণালয় ০ ০ ০ ০ 
িবিসআইিস ১৪৪ ২৬ ০ ১৭০ 
িবএসএফআইিস ১০৯ ০ ৮১ ১৯০ 
িবিসক ১০৬ ৭২ ৫২ ২৩০ 
িবএসইিস ২০ ০২ ০ ২২ 
িবএস�আই ০৭ ০৪ ০১ ১২ 
িবআইএম ০ ০ ০২ ০২ 
িডিপিড� ০ ০ ০ ০ 
িবটাক ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ০ ০ ০ ০ 
এনিপও ০৪ ০ ০ ০৪ 
বয়লার ০৩ ০ ০ ০৩ 
�মাট= ৩৯৩ ১০৪ ১৩৬ ৬৩৩ 

 

০৩.  মানব স�দ উ�য়ন 
 

 িবগত ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�া ৩৫৫� �ানীয় �িশ�ণ কম ��িচেত ৫২৬৫ 

জন কম �কত�া ও কম �চারীেক এবং ১০৮� �বেদিশক কম ��িচেত ১৬১ জন কম �কত�া ও কম �চারীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
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তাছাড়া, ৫৬� �ানীয় �সিমনার/ওয়াক�শেপ ১৫৪৪ জন কম �কত�া ও কম �চারী এবং ১৭৪� �বেদিশক �সিমনার/ওয়াক�শেপ ২৫৫ জন 

কম �কত�া ও কম �চারী অংশ�হণ কেরন।  

 
িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০১৩-২০১৪ সােল �িশ�ণ/�সিমনার সং�া� ত� 

 

সং�ার নাম 
 

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

�সিমনার/ওয়াক�শেপ 
অংশ�হণকারী 

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

অংশ�হণকারীর 
সং�া 

কম ��িচর 
সং�া 

অংশ�হণ 
কারীর 
সং�া 

�দেশ 
 

িবেদেশ �দেশ িবেদেশ 
 

িশ� ম�ণালয় ০ ০ ২৬ ৪২ ০ ৮১ ০ ১৩০ 
িবিসআইিস ৯৩ ৭৪৪ ০৮ ১০ ০৬ ০ ৪৯৪ ০ 
িবএসএফআইিস ২৪ ৫২৩ ০৮ ১৫ ০৬ ০ ৪১ ০ 
িবিসক ১৯ ১২০ - - ০৩ ০২ ০৪ ০২ 
িবএসইিস ২৮ ৩৬ ০৪ ০৫ ০৯ ০ ১৩ ০ 
িবএস�আই ১৫ ৫৮ ৩৩ ৫০ ১৫ ৩৩ ৫৮ ৫০ 
িবআইএম ১১২ ২৪৫০ ০৭ ০৯ ০২ ০ ০২ ০ 
িডিপিড� ০৫ ৩৪ ০৫ ০৬ ০৪ ১০ ৬০০ ১১ 
িবটাক ০৬ ০৮ ০১ ০২ ০ ০ ০ ০ 
িবএিব ২০ ৩৬৫ ০২ ১১ ০৪ ১০ ১৪৪ ১৯ 
এনিপও ৩১ ৯২৫ ১৩ ১০ ০৭ ৩৮ ১৮৮ ৪৩ 
বয়লার ০২ ০২ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ 
�মাট= ৩৫৫ ৫২৬৫ ১০৮ ১৬১ ৫৬ ১৭৪ ১৫৪৪ ২৫৫ 

 
 

০৪.  আ�জ�ািতক সহেযািগতা ও �ি� 
 

৪.১ �ইজার�াে�র �জেনভায় United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
সদর দ�ের অ�ি�ত ‘বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত পয �ােলাচনা �িতেবদন উপ�াপন’ শীষ �ক কম ��িচেত িশ�ম�ীর 
অংশ�হণ 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত পয �ােলাচনা উপ�াপন অ��ােন মাননীয় িশ�ম�ী 
 

 

গত ২৮ এি�ল ২০১৪ - ০২ �ম ২০১৪ সমেয় �ইজার�াে�র �জেনভায় UNCTAD সদর দ�ের Investment, Enterprise and 

Development Commission সং�া� সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় UNCTAD �ণীত বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত 

পয �ােলাচনা সং�া� �িতেবদন Investment Policy Review, Bangladesh উপ�ািপত হয়। এই �িতেবদন উপ�াপনা অ��ােন 
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সরকাির কম �কত�া ও বাংলােদেশর িবিনেয়াগকারীেদর সম�েয় গ�ত এক� �িতিনিধদল অংশ�হণ কের। UNCTAD এর িবেশষ 

আম�েণ মাননীয় িশ�ম�ী উ� অ��ােন উপি�ত িছেলন। বাংলােদশ সরকার ইেতাঃ�েব � UNCTAD-�ক বাংলােদেশর িবিনেয়াগ 

নীিত পয �ােলাচনা করার জ� অ�েরাধ জানায়। ২০১২ ও ২০১৩ সােল UNCTAD এর এ সং�া� িমশন ত� ও উপা� সং�েহর 

জ� বাংলােদশ সফর কের এবং স�িত UNCTAD বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত পয �ােলাচনা সং�া� �িতেবদন Investment 

Policy Review, Bangladesh �ড়া�ভােব �কাশ কের। উ� অ��ােন �জেনভা� িবিভ� �দেশর রা��ত ও িমশেনর �ায়ী 

�িতিনিধগণ ছাড়াও িবিভ� �দেশর িবিনেয়াগকারী ও উ�পদ� কম �কত�া�� উপি�ত িছেলন। মাননীয় িশ�ম�ীর ব��, 

�িতেবদেনর উপর বাংলােদেশর অব�ানপ� ছাড়াও বাংলােদেশ িবিনেয়াগ স�াবনার উপর িবিনেয়াগ �বােড �র উপ�াপনা উ� 

অ��ােন �শংিসত হেয়েছ। সািব �ক অ��ান�েত �িতভাত হয় �য, িব�মােনর িবিনেয়াগ নীিত �ণয়েনর পাশাপািশ িবিনেয়াগবা�ব 

আইন ও �ভৗত অবকাঠােমার উ�য়ন ঘ�েয় বাংলােদশ �ত এিশয়া অ�েল সরাসির িবেদশী িবিনেয়াগ আ��কারী �দেশর তািলকার 

শীেষ � উেঠ আসেত পাের। 

 

৪.২ অি�য়ার িভেয়নায় ‘‘UNIDO Forum on Strategies and Instruments for Inclusive and Sustainable 
Industrial Development’’ শীষ �ক সভায়  িশ�ম�ীর অংশ�হণ 
 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)’র মহাপিরচালেকর আম�েণ িশ� 

ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ এর �ন�ে� বাংলােদশ �িতিনিধদল ২৩-২৪ �ন 

২০১৪ তািরেখ অি�য়ার িভেয়না শহের জািতসংঘ িশ� উ�য়ন সং�া (UNIDO) ক��ক আেয়ািজত Strategies and 

Instruments for Inclusive and Sustainable Industrial Development শীষ �ক ১ম সভায় অংশ�হণ কেরন। ২০১৩ 

সােলর িডেস�র মােস �প�র রাজধানী িলমা-�ত অ�ি�ত UNIDO এর সাধারণ সভায় সদ� �দশস�হ ক��ক িশে�া�য়েনর মা�েম 

অথ �ৈনিতক উ�য়ন িবষেয় Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID) সং�া� ধারণা (concept) 

�হীত হয়। উ� ধারণার পিরে�ি�েত এই �ফারাম� আেয়াজন করা হয়, যার উে�� িছল সদ� �দশ ও উ�য়ন সহেযাগী 

�িত�ােনর �িতিনিধেদর সােথ কায �কর আেলাচনার মা�েম ISID কম ��িচ বা�বায়েনর সফল �কৗশল ও �পািরশমালা �ণয়ন 

করা। মাননীয় িশ�ম�ী UNIDO �ফারাম এর �থম অিধেবশেন ব�� রােখন এবং ত�র ব�ে� বাংলােদেশর িশে�া�য়েন বত�মান 

সরকােরর �হীত িবিভ� উে�াগ ও সাফে�র িবষয়স�হ �িতফিলত হয়।  

মাননীয় িশ�ম�ীর উপ� �� সফের সামি�কভােব িন�িলিখত ইিতবাচক িবষয়স�হ �িতভাত হেয়েছঃ 

ক) মাননীয় ম�ীর UNIDO �ফারােম অংশ�হেণর মা�েম বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�ল হেয়েছ। বাংলােদেশর 

অথ �নীিতেত, িবেশষ কের িশে�া�য়েনর ��ে� বত�মান সরকােরর িবেবচনা��ত উে�ােগর ফেল �য উে�খেযা� 

অ�গিত সািধত হেয়েছ, তা িবেশষভােব �শংিসত হেয়েছ। 

খ) �যখােন িশে�া�য়নেক সকেলর অংশ�হেণ �টকসই করেত অেনক �দশই িপিছেয় আেছ, �সখােন বাংলােদেশর 

িশ�নীিত এবং �াসি�ক আইন ও িবিধ �েগাপেযাগীকরণ এবং বা�বায়েনর মা�েম �হীত কায ��ম ISID 

কম ��িচর সােথ অেনকাংেশ অিভ� হওয়ার িবষয়� �শংিসত হেয়েছ। বাংলােদশ অ�া� �ে�া�ত �দেশর জ� 

অ�করণীয় অিভ�তা িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। 

গ) UNIDO এর মহাপিরচালক বাংলােদেশর িশ�ায়ন িবষেয় অিধকতর আ�হশীল হেয় ISID এর আওতায় 

বাংলােদেশর িশে�া�য়নেক আরও �বগবান করার জ� UNIDO এর প� �থেক স�া� সকল সহেযািগতার আ�াস 

�দান কেরন। 
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৪.৩     বাংলােদশ ও কে�ািডয়া সরকােরর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ উ�য়ন ও পার�িরক �র�া �ি� সং�া�  
  
 বাংলােদশ ও কে�ািডয়ার মে� ি�পাি�ক িবিনেয়াগ উ�য়ন ও পার�িরক �র�া �ি�� গত ১৬-১৮ �ন ২০১৪ সমেয় 

কে�ািডয়ার মাননীয় �ধানম�ীর বাংলােদেশ সফেরর সময় গত ১৭ �ন ২০১৪ তািরেখ �া�িরত হয়। কে�ািডয়া সরকােরর   পে� 

�স’�দেশর H.E. Mr. SOK Chenda Sophea, Minister attached to Prime Minister and Secretary-General 

of Cambodian Council for Development এবং বাংলােদশ সরকােরর পে� িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ, 

�ি�েত �া�র কেরেছন। বাংলােদেশর সােথ এখন পয �� ৩০� �দেশর ি�পাি�ক িবিনেয়াগ �ি� �া�িরত হেয়েছ। এর ফেল এ�প 

�ি� �া�রকারী উভয় �দেশর মে� িবিনেয়াগ ও িশ� ��ে� পার�িরক সহেযািগতা �ি� �পেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় 

কে�ািডয়া বাংলােদেশর সােথ অ��প এক� �ি� স�াদন করেত আ�হ �কাশ কের এবং পররা� ম�ণালেয়র মা�েম গত 

০৬/০১/২০১১ তািরেখ কে�ািডয়া সরকার এক� ি�-পাি�ক �িঁজ-িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও সংর�ণ �ি�র খসড়া ��রণ কের। 

উভয়পে�র মে� �নেগািসেয়শন� এর মা�েম খসড়া �ি�� �ড়া� হয়। 

 বাংলােদশ ও কে�ািডয়া সরকােরর মে� িবিনেয়াগ �ি� ও �র�া �ি�� �া�িরত হওয়ার ফেল উভয় �দেশর ি�পাি�ক 

িবিনেয়াগ ও বািণজ� স�ক� ন�ন মা�ায় উ�ীত হেব এবং �’�দেশর মে� িবিনেয়াগ ও অথ �ৈনিতক কায ��ম, কম �সং�ােনর �েযাগ 

ও ��ি� হ�া�েরর �েযাগ �ি� পােব মেম � আশা করা যায়।  

 
৪.৪   রািশয়ার সােথ বাংলােদেশর ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ �ি�র চলমান �নেগািসেয়শন  
 
 

বাংলােদেশর সােথ িবিভ� �দেশর িবিনেয়াগ সং�া� পার�িরক স�ক� ও িশ� সহেযািগতা �ি�র উে�ে� ি�পাি�ক িবিনেয়াগ 

উ�য়ন ও পার�িরক �র�া �ি� স�ািদত হেয় থােক। বাংলােদেশর সােথ এখন পয �� ৩০� �দেশর ি�পাি�ক িবিনেয়াগ �ি� 

�া�িরত হেয়েছ। এর ফেল এ�প �ি� �া�রকারী উভয় �দেশর মে� িবিনেয়াগ ও িশ� ��ে� পার�িরক সহেযািগতা �ি� 

�পেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় রািশয়া সরকােরর আম�েণ বাংলােদশ ও রািশয়া সরকােরর মে� স�ািদত� ি�পাি�ক িবিনেয়াগ 

�ি�র �ড়া� �নেগািসেয়শন স�� করার জ� বাংলােদশ �িতিনিধদল ০৩-০৫ মাচ � ২০১৪ তািরেখ রািশয়ার মে�ােত রািশয়া 

সরকােরর সােথ সভায় িমিলত হন। বাংলােদশ �িতিনিধ দেলর সােথ রািশয়ায় সংি�� ক��পে�র আেলাচনার ��ি�েত ৪� িবষয় 

�তীত সকল িবষেয় ঐকমত� �ািপত হয়। ৪� িবষেয়র মে� ২� িবষেয় রািশয়ার ��ােব স�ত হওয়ার ��ি�েত বাংলােদশ হেত 

�নরায় সংেশািধত খসড়া রািশয়ায় ��রণ করা হয় যা রািশয়ায় পরী�াধীন আেছ। আশা করা যায় �ত খসড়া� �ড়া� হেব এবং 

উভয়েদেশর ম�ী পয �ােয় �ি�� �া�িরত হেব। বাংলােদশ ও রািশয়া সরকােরর মে� িবিনেয়াগ �ি� ও �র�া �ি�� �া�িরত 

হেল উভয় �দেশর ি�পাি�ক িবিনেয়াগ ও বািণজ� স�ক� ন�ন মা�ায় উ�ীত হেব। এ �ি� স�ািদত হেল �’�দেশর মে� 

িবিনেয়াগ ও অথ �ৈনিতক কায ��ম, কম �সং�ােনর �েযাগ ও ��ি� হ�া�েরর �েযাগ �ি� পােব মেম � আশা করা যায়।  
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বাংলােদেশর সােথ রািশয়ার ি�পাি�ক িবিনেয়াগ �ি� সং�া� সভায় অংশ�হণকারী��। 
 
০৫. িসআইিপ (িশ�)   

 �দেশর সামি�ক উ�য়েন িশ� খােত ����ণ � অবদােনর �ী�িত��প �বসরকাির খােত �িতি�ত িশ� কারখানা সংি�� 

বাংলােদশী নাগিরকেদর ম� �থেক সরকার �িত বছর বািণিজ�ক ����ণ � �ি� (িশ�) িনব �াচন কের থােক। �স লে�� িশ� 

ম�ণালয় বািণিজ�ক ����ণ � �ি� িসআইিপ (িশ�) িনব �াচন নীিতমালা �ণয়ন  কের। নীিতমালা অ�যায়ী �িত বছর িবিভ� 

�স�ের সেব �া� ৬৫ (প য়ঁষি�) জনেক িসআইিপ (িশ�) িহেসেব �ঘাষণা করার �েযাগ রেয়েছ। এর মে� পদািধকারবেল জাতীয় িশ� 

উ�য়ন পিরষদ (এনিসআইিড) এর িনধ �ািরত ১৫ জন সদ�েক এবং উ�ু� �িতেযািগতার মা�েম  ৬ ক�াটাগিরর ৫০ (প�াশ) 

জনেক িনব �াচন করা হয়। ১৯৯৬ সাল �থেক িশ� ম�ণালেয় িসআইিপ (িশ�) কাড � �দান কায ��ম �� হয়। িসআইিপ (িশ�) 

�ি�বগ �েক রা�ীয় অ��ানািদেত এবং রা�ীয় পয �ােয় িবেদশ �মেনর ��ে� �িতিনিধ� করার িবেশষ �েযাগ �দান করা হয়। 

বাংলােদেশর �মবধ �মান িশ�ায়নেক আরও �বগবান করা এবং অিজ�ত অ�গিতেক ধের রাখা  ভিব�েতর জ� বড় চ�ােল�। এ 

জ� িশ� সহায়ক পিরেবশ �ি�র সােথ সােথ �েণাদনা�লক কায ��মেক ��� �দান আব�ক। �� বাজার অথ �নীিতর সােথ তাল 

িমিলেয় িব�ায়েনর চ�ােল� �মাকােবলায় আমােদর িশ� উে�া�াগণ যােত সাথ �ক হন �স িবষয়� রা�ীয় পয �ােয় িনি�ত করার 

অংশ িহেসেব সরকার এ উে�াগ িনেয়েছ। ২০০৯ সাল �থেক ২০১৩ সাল পয �� ৫ বছের িসআইিপ (িশ�) িহসােব ৭ ক�াটাগিরেত 

�মাট- ১৭০ জনেক বািণিজ�ক ����ণ � �ি� (িসআইিপ-িশ�) �ঘাষণা�েম িসআইিপ (িশ�) কাড � হ�া�র করা  হেয়েছ। 

 

৫.১  গত ৫ বছের বািণিজ�ক ����ণ � �ি� (িসআইিপ-িশ�) কাড � হ�া�র সং�া� ত� 

 

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

�হৎ 
িশ�  

মাঝাির 
িশ� 

��  
িশ� 

মাইে�া 
িশ� 

��র িশ� �সবা িশ� �মাট 

২০০৯ ৭  ২২ ৯ ১ - - - ৩৯ 
২০১০ ১০ ১৮ ৯ ৫ - - - ৪২ 
২০১১ মেনানয়ন �দয়া হয়িন  
২০১২ ৮ ১৩ ৬ ৩ ২ - ৩ ৩৫ 
২০১৩ ১১ ২১ ১০ ৫ ১ ১ ৫ ৫৪ 

সব �েমাট ৩৬ ৭৪ ৩৪ ১৪ ০৩ ০১ ০৮ ১৭০ 

০৬. জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� (Ship Recycling Industry) 
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সরকার ২১ মাচ � ২০১১ তািরেখ জাহাজ িনম �াণ, জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ কম �কা�েক িশ� িহেসেব 

�ঘাষণা কের। পের মি�পিরষদ িবভােগর ২২ জা�য়াির ২০১২ তািরেখর ��াপন�েল জাহাজ িনম �াণ, জাহাজ-ভা�া, জাহাজ 

�নঃ�ি�য়াজাতকরণ স��িকত িবষয়ািদেক িশ� ম�ণালেয়র কায �তািলকায় অ�� �� করা হয়। এ সং�া� কায �ািদ স�াদেনর 

িনিম� ১২ িডেস�র ২০১১ তািরেখ The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011 �কাশ করা হয়। 

বত�মােন উ� িবিধমালার আেলােক িশ� ম�ণালয় ক��ক জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ সং�া� কায �ািদ �যমন-

�নঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�ে� আমদািনত� জাহােজর অ��েল অনাপি� সনদ (এনওিস) ই��, পিরদশ �ন অ�মিত এবং 

�সকতায়ন (Beaching) ও িবভাজন (Cutting) অ�মিত �দান করা হে�। এ িশে�র সািব �ক উ�য়ন, পিরচালনা ও িবকােশর 

লে�� ‘বাংলােদশ জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ আইন, ২০১৪ �ণয়েনর কাজ �ড়া� পয �ােয় রেয়েছ। উ� আইন� কায �কর হওয়ার 

পর ‘বাংলােদশ জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ �বাড �’ নােম এক� সং�া �িত�া করা হেব। 

 

িবে�র জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ কােজ স�ৃ� �থম প�চ� �দেশর মে� বাংলােদশ অ�তম। এ িশ� �দেশর 

অথ �নীিতেত ����ণ � অবদান রাখেছ। �দেশর �লৗহ ও �লৗহজাত সাম�ীর (িবেশষত িনম �াণ কােজ �ব�ত �লাহা) িসংহভাগ 

ক�চামাল এ িশ� �থেক সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া এ িশে� িব�ল সং�ক �লােকর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেয়েছ। িশ� 

ম�ণালয় ক��ক জা�য়াির ২০১২ হেত  �ন, ২০১৪ পয �� সব �েমাট ৫৮৫� জাহােজর অ��েল আমদািনর জ� অনাপি� সনদ এবং 

৫১৮ � জাহােজর অ��েল িবভাজন অ�মিত �দান করা হয়। বিণ �ত সময়কােল উ� জাহাজস�েহর অ��েল িবিভ� িফ বাবদ 

সব �েমাট �ায় ৬.৮  �কা� টাকা আদায় করা হেয়েছ। 

 

পিরেবশ �র�া এবং এ িশে� কম �রত �িমেকর �পশাগত �া�� �র�া ও িনরাপ�া িনি�ত করার লে�� িশ� ম�ণালয় কাজ কের 

যাে�। এ িশে�র সািব �ক উ�য়ন ও িবকােশর লে�� International Maritime Organization (IMO)’র সহায়তায় ’Safe 

and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh’ শীষ �ক �ক� �হণ �ড়া� পয �ােয় রেয়েছ। অিচেরই এ 

�কে�র কাজ �� হেব মেম � আশা করা যাে�। Hong Kong International Convention on the Safe and 

Environmentally sound Recycling of Ships, 2009 এর শত�স�হ �িতপালন করার ��ে�  তথা  এ িশ�েক আ�জ�ািতক 

মােন উ�ীত করার লে�� এ �ক� সহায়ক �িমকা পালন করেব। �কে�র �থম পয �ােয়র (Phase-I) �ময়াদ হেব ১৮ (আঠার) মাস 

এবং এ পয �ােয় �মাট �ক� �য় ধরা হেয়েছ ১৫,১৬,২৭৫ (পেনর ল� �ষাল হাজার �ই শত �চা�র) মািক�ন ডলার। Norwegian 

Agency for Development Cooperation (NORAD) এবং Secretariat of the Basel, Rotterdam and 

Stockholm Conventions (BRS)  এ �কে� আিথ �ক সহায়তা �দান করেব। �কে�র স�দয় অথ � অ�দান  িহেসেব �দান 

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

 

 

 ০৭.  আইিস� ও ই- গভ��া� কায ��ম      
 

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

��ি� �বহােরর উপর ���ােরাপ কেরেছ। ২০১৩-১৪ অথ � বছের ই�ারেনেটর গিত ৩ এমিবিপএস হেত ৬ এমিবিপএস �া� 

উইথে� উ�ীত করা হেয়েছ। �ড�া� ই�ারেনট সংেযােগর মা�েম উ� অথ � বছের ১৫ জন কম �কত�াসহ �মাট ৬৫ জন কম �কত�ােক 

ই�ারেনট সংেযাগ �দয়া হেয়েছ। সকল কম �কত�ার দা�িরক ই-�মইল একাউ� �খালা হেয়েছ। িশ� ম�ণালেয়র ত�ব�ল 

ডায়নািমক ওেয়বসাইট www.moind.gov.bd িনয়িমত আপেডট করা হয়। উ� ওেয়বসাইেট ম�ণালেয়র যাবতীয় 

তে�র পাশাপািশ দ�র/সং�ার ত� সংেযাজন কের �সবার মান �ি� করা হেয়েছ। �দনি�ন সার ম�দ সং�া� �িতেবদন 

ম�ণালয় এবং িবিসআইিস’র ওেয়বসাইেট �দিশ �ত হে�। দরপ� িব�ি�, িনেয়াগ িব�ি�, িবিভ� �সবা সং�া� আেবদন ফরম, 

�িশ�ণ �কাস � কাির�লাম, পরী�া, ভিত� ও ফলাফল ওেয়বসাইেটর মা�েম �কািশত হে�। ম�ণালেয়র ই-গভঃ ও আইিস� 

অিধশাখা ক��ক িবিভ� কি�উটােরর হাড �ওয়�ার উ�য়েন পদে�প �নওয়া হেয়েছ।  

 

০৮. িশ� ম�ণালেয়র বােজট ও বােজট �ে�পণ (অ��য়ন ও উ�য়ন) 

         (অংকসমুহ হাজার টাকায়) 
িববরণ ২০১৩-১৪ 

বােজট (সংেশািধত) 
২০১৪-১৫ 
বােজট 

�ে�পণ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অ��য়ন ১২৬,৩৬,৯১ ১৭৩,৫৯,০০ ১৭৫,৩২,৬৯ ১৭৭,০৭,৯০ 
উ�য়ন ২৫২৭,৬২,০০ ১৫৬১,৩৫,০০ ১৩৪৫,৭০,৩১ ১৪৩৫,২১,১১ 
অথ � ম�ণালয় ক��ক �দ� 
�য়সীমা 

২৬৫৩,৯৮,৯১ ১৭৩৪,৯৪,০০ ১৫২১,০৩,০০ ১৬১২,২৯,০১ 

        
৮.১ িমশন ��টেম� 

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

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

 

৮.২ �ধান কায �াবিল 

১) িশ� সংি�� নীিতমালা �ণয়ন, বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও �েগাপেযাগীকরণ;  

২) রা�ায়� িশ� কারখানা�েলার চািহদা িন�পণ, উৎপাদনশীলতা �ি�, �েণাদনা�লক কায ��ম  
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 �হণসহ সািব �ক কায ��ম পিরচালনা করা; 

৩) �� , মাঝাির ও ��র িশ� িবকােশ সহায়তা করা; 

৪) উে�া�া উ�য়ন এবং িশ� �ব�াপনা ও কািরগির �ান িবষেয় �িশ�ণ �দােনর মা�েম �ম  

 শি�র উ�য়ন সাধন; 

৫) িশ� পে�র মান উ�য়েন �িমতকরণ (Standardization), �ত�য়ন ও পরী�ণ সং�া�  

 কায ��ম; 

৬) িশ� পে�র �পেট�, িডজাইন এবং ��ডমাক�স স�িক�ত �সবা �দান ও ইনেটেলক�য়াল ��াপা� �  

 রাইট� সং�া� কায ��মেক শি�শালীকরণ ও আ�িনকায়ন; 

৭) িশ� বেজ��র পিরেশাধন �ব�া বা�বায়ন ও পিরবী�ণ; 

৮) বয়লার আইনসহ িশ� সংি�� আইনস�েহর সংেশাধন ও �েয়াগ। 

  
৮.৩ দাির�� িনরসন ও নারী উ�য়ন সং�া� ত�  
                                                                                 (অংক স�হ হাজার টাকায়) 

িববরণ বােজট বােজট �ে�পণ 
২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

দাির�� িনরসন ১৩৯৯,৬৯,২০ ৯৩১,৩৭,৩১ ৭৩৬,৬৩,০১ ৮০০,৪৪,৭৮ 
নারী উ�য়ন ৭৯৪,৯৫,১৬ ৪৬২,১৬,৩৩ ৩৯১,৬০,৬১ ৪১৬,৩২,০১ 

 

 

৮.৪ অ�ািধকার খাত/কম ��িচস�হ (Priority Spending Areas/Programmes): 

 

অ�ািধকার খাত/কম ��িচ সংি�� �কৗশলগত ম�েময়ািদ 
উে�� 

 রা�ায়� খােতর ব� কলকারখানা চা� করা এবং চািহদা ও স�াবনা�যায়ী িশ� �াপন 

�ত িশ�ায়েনর জ� �েয়াজন �দেশর স�াবনা ও চািহদােক কােজ লািগেয় িশ� িবকােশর 
গিতেক �রাি�ত করা। জাহাজ িনম �াণ িশ�, �াি�ক ��ণ, �মৗ-চাষ িশ�সহ িবিভ� িশে�র 
রেয়েছ অ�র� স�াবনা। অ�িদেক �দেশর �াস, কয়লা, খিনজ এবং �িষজ ক�চামাল 
�বহার কের িশ� �াপেনর মা�েম আ�-িনভ�রশীল অথ �নীিত গড়ার পাশাপািশ 
িব.এম.আর.আই. এর মা�েম ব� কারখানা চা�করণ ও লাভজনক করার মা�েম কম �সং�ান 
ও উৎপাদনশীলতা �ি� করা স�বপর হেব িবধায় এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

 িশে�র �ত িবকাশ এবং 
উ�য়ন  

 কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 

 রা�ায়� িশ� 
কারখানা�েলােক লাভজনক 
করা 

িবিসেকর িশ� নগর/অথ �ৈনিতক �জান কম ��িচেক শি�শালীকরণ ও স�সারণ 

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

 পে�র মান আ�জ�ািতক 
পয �ােয় উ�ীতকরণ। 

 উ� অ�ািধকার খােতর 
িশে�র িবকাশ  

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

 কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 
�িষ িনরাপ�ার �ােথ � সার উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�ন 

�দেশ সােরর চািহদা �মটােনার মা�েম �িষেত �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর জ� িসরাজগ� ও 
িসেলেটর �ফ�গে� �� ন�ন সার কারখানা �াপন করার লে�� এ খাতেক অ�ািধকার �দয়া 
হেয়েছ। 

 উ� অ�ািধকার খােতর 
িশে�র িবকাশ  

�ষণ�� িশ� উৎপাদন িনি�ত করা 

ঢাকা নগরীর �ষণ �ােসর জ� বজ�� পিরেশােধর লে�� �ানাির,গােম ��স ও 
ফাম �ািস উ�ক�ালস িশ�স�হেক অবকাঠােমাগত �িবধািদ িনি�ত �ব �ক নগরীর বাইের 

 পিরেবশ বা�ব িশ� উ�য়ন।  
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অ�ািধকার খাত/কম ��িচ সংি�� �কৗশলগত ম�েময়ািদ 
উে�� 

�ানা�র করা এবং িশ� পাক�স�েহ ’’Common Effluent Treatment 
Plant(C.E.T.P.)"   বা�বায়ন করা �ষণ�� পিরেবেশর জ� অপিরহায � িবধায় এ 
খাতেক অ�ািধকার �দয়া হেয়েছ। 

িশ� উে�া�ােদর �িশ�ণ ও আ�ষি�ক সহায়তা �দান 

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

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

 
 

৮.৫   ম�ণালয়/িবভােগর �ধান কম ��িত িনেদ �শকস�হ (Key performance indicators) 
 

িনেদ �শক সংি�� 
�কৗশলগত 
উে�� 

পিরমােপর 
একক 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ম�েময়ািদ ল��মা�া 
ল��মা�া সংেশািধত 

ল��মা�া 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৬ ৭ ৯ ১০ ১১ 
১. িজ.িড.িপ �ত িশে�র 

অবদান 
১.৭ % ২০ ১৮ ২০ ২১ ২২ 

২. িশ� উৎপাদেন ��ি�        
ক) �হৎ ও মাঝাির িশ� ২,৪,৫,৭ % ১১ ১১ ১১ ১২ ১৩ 

খ) ��  িশ� ১০ ৮ ১২ ১৪ ১৬ 
৩. রাসায়িনক সােরর 

অভ��রীণ চািহদা �রেণর 
হার 

৪,৬ % ৫১ ৩৩ ৫৯ ৬৯ ৭২ 

৪. িচিনর অভ��রীণ 
চািহদা �রেণ রা�ায়� 

অংশ 

৪ % ১০.৫০ ১০ ১১ ১২ ১৫ 

 

 ৯.০ ম�ণালেয়র সা�িতক অজ�ন   
  
  (ক) �দেশর অথ �ৈনিতক এবং সামািজক অ�গিতর �ত উ�য়েনর জ� �মবধ �মান িশ�ায়ন, ��ি� অজ�ন, কম �সং�ান �ি� 

ও জনগেণর জীবনমােনর উ�য়ন িশে�র এক� ����ণ � �ব �শত�। এ লে�� িশ� ম�ণালয় �দেশ িশ� �াপন ও �সাের নীিত িনধ �ারণ 

এবং �কৗশল �ণয়েন �েয়াজনীয় �েযাগ �িবধা ও সহায়তা �দান কের আসেছ । বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক ও সামািজক উ�য়েন 

িশ� খােতর �িমকা অত��  অপিরসীম। �দশজ উৎপাদেন (িজ.িড.িপ.) অথ �নীিতর এ ����ণ � খােতর অবদান �মশ: �ি� পাে�। 

১৯৮০-৮১ অথ �বছের ি�র �ে� �দশজ উৎপাদেন �হৎ খাতস�েহর মে� িশ� খােতর অবদান িছল �যখােন ১৭.৩১ শতাংশ, 

২০১৩-১৪ অথ � বছের এ খােতর অবদান দ�ড়ায় ৩১.৯৮ শতাংশ। 

  

 (খ) ষ� প�বািষ �ক পিরক�না: ২০১১-২০১৬ এবং Outline perspective plan of Bangladesh 

(2010-2012): Making Vision 2021 A reality এর আেলােক এক� স�� ও আ�িনক িশ�খাত গেড় 

�তালার মা�েম জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� �রাি�তকরণসহ ��েময়ািদ, ম�েময়ািদ ও দীঘ �েময়ািদ কম ��িচর মা�েম �বকার�, 

�ধা ও দাির�� পীিড়ত জনেগাি�র সং�া �ত কিমেয় আনার ল��মা�া �হণ করা হেয়েছ। িশ�ায়েনর মা�েম জাতীয় ��ি� 

অজ�েনর উে�ে� সফল উ�য়েনর সমি�ত �কৗশলপ�, উৎপাদন, উৎপাদন �ব�া ও ব�ন �ণালীস�েহর ��ে� িব�মান মািলকানা 

�ব�া �িতফলনসহ �বসরকাির উে�াগ িবকােশর জ� পয �া� পদে�প �হণ করা হে�। 
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 (গ) িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােন দাির�� িবেমাচন ও অিধক কম �সং�ান �ি�র লে�� এক� পিরবাের অ�ত: একজেনর 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�র লে�� ��  ও মাঝাির এবং �মঘন িশে�র পিরকি�ত ও ভারসা��ণ � উ�য়নেক িশ�ায়েনর 

চািলকাশি� িহেসেব �হণ কের এ খাতেক অ�ািধকার খাত িহেসেব গ� করা হেয়েছ। শহর অ�েল জনসং�ার চাপ �মা�েয় 

�ােসর লে�� এবং সেব �াপির �ানীয় ও �ামীণ অথ �নীিতেত আয় �ি� ও কম �সং�ান �ি�র লে�� �ানীয় ও �ামীণ পয �ােয় 

সমতািভি�ক ��  ও মাঝাির িশে�র িবকাশেক �রাি�ত করেত বাংলােদশ ��  ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) ����ণ � 

�িমকা রাখেছ।  

 (ঘ) �ক�ী�ত কম �সং�ানেক িবেক�ীকরণ ও অিধক সং�ক িশে�াে�া�া �ি� এবং দাির�� �রীকরেণ িশ�খােতর 

এস.এম.ই.খাত ����ণ � �িমকা রাখেছ। এ খােত �চিলত �ি�গত এবং পািরবািরক স�য়িভি�ক অথ �ায়েনর পাশাপািশ �াংক 

ঋণ  �িবধা িনেয় এিগেয় আসেছ। �ন:অথ �ায়ন �িবধা �হেণর জ� ২২�  �াংক, ২৪� আিথ �ক �িত�ান ও বাংলােদশ �াংেকর 

মে� অংশ�হণ �ি� স�ািদত হেয়েছ এবং ২১� �াংক ও ২২� অ-আিথ �ক �িত�ান িনয়িমতভােব �ন:অথ �ায়ন �িবধা �হণ 

করেছ। 

 (ঙ) িশ� ম�ণালয় বাংলােদেশ �বেদিশক �িঁজ আনয়েন িবিভ� �দেশর সােথ ি�-পাি�ক, আ�িলক ও ব�পাি�ক �িঁজ 

িবিনেয়াগ �ি� স�াদেন তৎপর রেয়েছ। �াধীনতার পর �থেক বত�মান সময় পয �� ৩১� ি�-পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ �ি� �া�র 

করা হেয়েছ। 

    

১০. ম�ণালেয়র �মাট বােজেট নারী উ�য়েন �য়                                             

                                                                                                                   (�কা� টাকায়) 

িববরণ বােজট ২০১৪-১৫ বােজট ২০১৩-১৪ বােজট ২০১২ -১৩ 
 বােজট নারীর িহ�া সংেশািধত নারীর িহ�া বােজট নারীর িহ�া 
 নারী শতকরা নারী শতকরা নারী শতকরা 
�মাট বােজট - - - ২ ,২২,৪৯১  ৬১ ,৫৭৫  ২৭ .৬৮  ১ ,৮৯,৩৩৪  ৫৪ ,৩০৪  ২৮ .৬৮  
ম�ণালেয়র বােজট ১৩৬৭ ৭৩৯ ৩৪.২৫ ২ ,২৮৭  ৭৯৫ ৩৪ .৭৬  ১ ,৮৩৯  ৭৪২ ৪০ .৩৫  
উ�য়ন বােজট ১১৮৩ ৪৫০ ৩৮.২৫ ২ ,১১৭  ৭৮১ ৩৬ .৮৯  ১ ,৫৫৮  ৫৫৩ ৩৫ .৪৯  
অ��য়ন বােজট ১৮৫ ১৭ ৯.২৫ ১৭০ ১৪ ৮ .২৪  ২৮১ ১৮৯ ৬৭ .২৬  

 

 

১১. নারীর অ�গিত ও অিধকার �িত�ায় িশ� ম�ণালেয়র সাফে�র িচ�  

 

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

উে�ে� নারী উে�া�ােদর জ� সহজশেত� আিথ �ক �িবধা িনি�ত করেত ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ�র/সং�া ক��ক �হীত 

�ব�ািদ িন��পঃ 

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

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

৫%), িনধ �ারেণর জ� �াংক ও আিথ �ক �িত�ানস�হেক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 

 

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

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

সং�া�  �েয়াজনীয় �িশ�েণর �ব�া �হেণর িনেদ �শনা �দয়া হেয়েছ । স�ব হেল উ� ‘ Dedicated Desk’- এ 

একজন নারী কম �কত�া িনেয়াগ করার পরামশ � �দয়া হেয়েছ । 
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(গ) �াংক ও নন-�াংক আিথ �ক �িত�ােন �ািপত ‘‘ Women Entrepreneur’s Dedicated Desk ’’ 

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

িবষেয় �েয়াজনীয় সহেযাগীতা �দােনর পরামশ � �দয়া  হেয়েছ ।   

 

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

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

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

�ারাি�র িবপরীেত সেব �া� ২৫.০০ ল� টাকা পয �� জামানত িবহীন ঋণ �িবধা �দান করেত পাের ।  

 

(ঙ) মাইে�া নারী উে�া�া ক��ক এসএমই ঋণ �হেণর �িবধােথ � �পিভি�ক ৫০ হাজার টাকা ও ত��� ��  ঋণ িবতরেণর 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

�দােনর নীিতমালা জারী করা হেয়েছ।  

 

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

�দােনর নীিতমালা জারী করা হেয়েছ।  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

৫০,০০০ টাকা ঋণ �দান করা হেয়েছ। ত�রা এখন শতরি� উৎপাদন ও িবি�র মা�েম �নাফা করেছ। 
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(ড) “হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ  মিহলােদরেক ��� িদেয় িবটােকর কায ��ম স�সারণ�ব �ক আ�কম �সং�ান �ি� ও 

দাির�� িবেমাচন” শীষ �ক �কে�র আওতায় ৫ (প�চ) বছর �ময়ািদ কািরগির �িশ�ণ চা� করা হয়। �ক�� ২০০৯ এর 

আগে� আর� হয়। �কে�র অধীেন �মেয়েদর জ� ৩ মাস �ময়ািদ ৯� ��ড (লাইট �মিশনািরজ, ইেলক�িন�, 

ইেলকি�ক�াল �মইনেট�া�, অেটাক�াড, ওেয়ি�ং, হাইজ �হা� এ�াপ�ােয়� �মইনেট�াস �, কােপ �ি�, �াি�ক �েসিসং 

কা�মাইজ) বছের ৪� �কােস �র আেয়াজন করা হয়। আগ� ২০০৯ হেত এি�ল ২০১৩ পয �� �মাট ৮০৪৮ জনেক �িশ�ণ 

�দান করা হয়, এর মে� ৩২৭২ জন নারী। 
 

 

 

আবত�ক �� ঋণ/এনডাওেম�/িসড মািন কায ��েমর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন  
�িতেবদনাধীন কাল: ২০১৩-১৪ 
তহিবেলর নাম ও ধরণ : এনডাওেম� ফা�, এসএমই ক��ক পিরচািলত।  
                                                       (�কা� টাকায়) 
তহিবেলর নাম ও  

ধরণ  (��� 
ঋণ/এনডাওেম� 

িসডমািন/ 
িবিনেয়াগ) 

আইনগত িভি� 
(আইন/ 

একেনক/ 
িনব �াহী িস�া�/ 

অ�া�: 
সালসহ) 

অথ �বরাে�র 
বছর  

বরা��ত তহিবেলর পিরমান বত�মান ি�িত 
(�ন ২০১৪) 

�িবধােভাগী 
অ��য়ন উ�য়ন সব �

�মাট 
��ষ মিহলা 

িজওিব দাতা 
সং�া 

�মাট িজওিব দাতা 
সং�া 

�মাট   

এসএমই 
ফাউে�শন 

            

এসএমই 
ফাউে�শেনর 
“এ�াওেম� 

ফা�” 

িনব �াহী 
আেদশ 

২০০৭-০৮ ১০০ - ১০০ - - - ১০০ ১০০   

  ২০০৮-০৯ ১০০ - ১০০ - - - ১০০ ১০০   
  ২০০৯-১০ 

(�ম�ি�ত) 
২০০  ২০০    ২০০ ২০০ ১১৪ ২৪৭ 

  ২০০১-১১ 
(�ম�ি�ত) 

২০০  ২০০    ২০০ ২০০ 

  ২০১২-১৩ 
(�ম�ি�ত) 

২০০  ২০০    ২০০ ২০০ 

  ২০১৩-১৪ 
(�ম�ি�ত) 

২০০  ২০০    ২০০ ২০০ ১৫৪ ৫৫ 

                                                                                                      
 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এসএমই ফাউে�শনেক কায �কর এবং এর উপর অিপ �ত দািয়� ��ভুােব স�াদেনর লে�� ২০০৭ �থেক ২০০৯ 

পয ��  ২০০ (�ই শত) �কা� টাকা �দান কের। �র�িলউশন অ�যায়ী উ� তহিবল �াংেক িফ�ড িডেপািজট িহসােব �রেখ অিজ�ত �নাফা/�দ 
ফাউে�শেনর �লধনী ও �নাফা জাতীয় �য় তথা আবত�ক �য় ও কম ��িচ বা�বায়েন �য় কের। ফাউে�শন সাধারনত �দেশর এসএমই �স�র 
উ�য়ন, এসএমই �া�ার উ�য়ন, ��িডট �হালেসিলং, �টকেনালিজ ও আইিস� সােপাট �, পিলিস এডেভােকিস, িবজেনস সােপাট � সািভ �স, 
গেবষণা�লক ও নারী উে�া�া উ�য়েন কাজ কের থােক। এখােন উে�� ফাউে�শন এনডাওেম� ফা� হেত অিজ�ত �েদর এক� অংশ পাট �নার 
�াংক ও নন �াংক আিথ �ক �িত�ােনর মা�েম ফাউে�শন ক��ক িচি�ত �িনিদ �� �া�ার/�স�েরর এসএমই উে�া�ােদর ���েদ (৯%) 
জামানতিবহীন ঋণ িহেসেব �দান কের থােক। ঋণসীমা সব �িন� ৫০ হাজার সেব �া� ১০ ল� টাকা যা ��মা� উে�া�ার �িত�ােনর নােম ২-৪ 
বছর �ময়ােদর জ� িবতরণ করা হয়। উে�� সরকার ক��ক �দ� এনডাউেম� ফাে�র ২০০ (�ই শত) �কা� টাকা িবিভ� �াংেক �ায়ী 
আমানত িহেসেব সি�ত রেয়েছ।   

 
 
১২.    িশ� ম�ণালেয়র �� ও মাঝির িশ� (এসএমই) কায ��ম 
 

িশ� ম�ণালেয়র এসএমই �সল এর �ল ল�� �দেশর এসএমই’র উ�য়েনর জ� �সলেক �স�ার অব এি�েলে� পিরণত 

করা। এসএমই সং�া� �েয়াজনীয় নীিত িনধ �ারেণ সহায়তা, �দেশ এসএমই বা�ব পিরেবশ �তিরেত সহায়তা, িব�মান �� ও 

মাঝারী িশ�স�হ ও এসএমই সং�া� সরকাির অ�া� �িত�ানস�েহর সম�য় সহ এসএমই সং�া� িবিভ� �ক� বা�বায়ন করা।  

দাির�� িবেমাচন, কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� এবং অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�েন �� ও মাঝাির িশে�র (এসএমই) উ�য়ন ও ��ু িবকাশ 
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�বই জ�ির। �� ও মাঝাির িশ� খােত কম �সং�ােনর স�াবনার �িত নীিতিনধ �ারক ও পয �েব�কগেণর আকষ �েণর ��ি�েত এ 

খােতর িবকাশ ও স�সারেণর িনিম� অথ �ায়েনর ��ে� নানািবধ উে�ােগর পাশাপািশ �ািত�ািনক �ব�াও ইেতামে� �হণ করা 

হেয়েছ। িবেশষ কের বত�মান সরকােরর ‘�পক� িভশন-২০২১’  বা�বায়েন এসএমই’র �কান িবক� �নই। �দেশ আ�-কম �সং�ান 

�ি�র মা�েম দাির�� িবেমাচেনর লে��  িবিভ� উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। িবষয়�েক সমিধক �াধা� িদেয় বত�মান সরকার 

জাতীয় িশ�নীিত-২০১০ এ �মঘন �� ও মাঝাির (এসএমই) িশে�র পিরকি�ত ও ভারসা� উ�য়নেক িশ�ায়েনর চািলকাশি� 

িহেসেব এ খাতেক অ�ািধকার খাত িহেসেব �হণ কেরেছ। ফেল অিধক কম �সং�ান �ি�, ত� ও �যাগােযােগর সহজলভ�করণ, 

র�ািন আয় �ি� ও ব��খীতা অজ�ন, স�েদর ��ু �বহার িনি�তকরণ, �� �েয় িশ� �াপন ও পিরচালনা খরচ কমােনা, 

অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�নসহ দাির��তা �াস পােব। 

 
Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development 

(INSPIRED) শীষ �ক �ক� বা�বায়ন : 
 
এসএমই �সেলর িবিভ� কায ��েমর মে� INSPIRED �ক� বা�বায়ন হে� অ�তম। �দেশর দাির�� ও �বষ� �রীকরেণর 

লে�� INSPIRED [Integrated Support to Poverty and Inequality  Reduction 

through Enterprise Development] শীষ �ক �ক�� ম�ণালেয়র এসএমই �সল ক��ক বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 

�ায় ২০০ �কা� টাকার এই �কে� ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন �ায় ১৯৩ �কা� টাকা অ�দান িহেসেব �দান করেছ। অবিশ� �ায় ৭ 

�কা� টাকা বাংলােদশ সরকােরর অ�দান। গত ১০ �লাই, ২০১২ তািরখ মাননীয় িশ�ম�ী ক��ক �ক�� আ��ািনকভােব 

উে�াধন করা হয় যা ২০১৮ সাল পয �� চলেব। িনে�া� উে�� অজ�েনর লে�� িতন� কে�ােনে�র মা�েম �কে�র কায ��ম 

চলমান রেয়েছ।  

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

এসএমই �কৗশলপ� �ণয়ন ; 
 

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

�ি� এবং  
 

কে�ােন�-৩: বাংলােদশ �াংক ��িনং একােডিম এবং বাংলােদশ ইনি��উট অব �াংক �ােনজেম� (িবআইিবএম) 

এর স�মতা �ি�র মা�েম এসএমই’র উপেযাগী এবং সহনীয় অথ �ায়ন �ি�য়া �বত�ন । 
 

কে�ােন�-১ এর আওতায় এসএমই �সল ও এসএমই ফাউে�শেনর স�মতা �ি�র লে�� ০৫� �িশ�ণ অ�ি�ত হেয়েছ। এছাড়া 

আেরা �িশ�ণ �দােনর িবষয়� পিরক�নাধীন রেয়েছ। এসএমই �কৗশলপ� �ণয়ন করার লে�� ইেতামে� কিম� গঠন করা 

হেয়েছ। উ� কিম� একািধক সভায় িমিলত হেয়েছ। এছাড়াও �দেশর এসএমই ও �বসায় ম��তাকারী �িত�ানস�েহর উপর 

এক� জিরপ পিরচালনা করা হেয়েছ। অিধক� িনে�া� ওয়ািক�ং �পপার�েলা �তির করা হেয়েছ: 

 �ব� ��াক�স িরসাচ � এ� �পপার 

 �ব� ��াক�স ইন এসএমই �ডেভলপেম� 

 িবজেনস এনভায়রনেম� ইন বাংলােদশ ফর এসএমই 

 িবজেনস এডভাইজির সািভ �েসস ইন বাংলােদশ ফর এসএমই 

 একেসস � িফ�া� ফর বাংলােদশ এসএমই 

 ��াপা� � এ� �া� এেভইেলিবিল� ফর বাংলােদশ এসএমই 
 

কে�ােন�-২ এর আওতায় �বসািয়ক ম��তাকারী �িত�ানস�হেক অ�দান �দােনর লে�� �িতেযািগতা�লকভােব ১১� 

�িত�ােনর ১৪� �ক� মেনানীত করা হেয়েছ। �িষ, খা� �ি�য়াজাতকরণ, চামড়া, আসবাবপ� ও ব�খােতর এসকল �িত�ানেক 
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�ায় ২১.৯৩ �কা� টাকা �থম িকি� িহেসেব ইেতামে� ছাড় করা হেয়েছ। ��ুভােব বা�বািয়ত হেল বিণ �ত পদে�পস�হ �দেশ 

ন�ন কম �সং�ান �তিরেত ও দাির�� �রীকরেণ িবেশষ �িমকা রাখেব মেম � আশা করা যায়।  

কে�ােন�-৩ এর আওতায় বাংলােদশ �াংক ��িনং একােডমী [িবিব�এ], বাংলােদশ ইনি��উট অব �াংক �ােনজেম� 

[িবআইিবএম] এ �িশ�ণ চলমান রেয়েছ। �দেশ এসএমই-সহনীয় অথ �ায়ন �ি�য়া �বত�েনর লে�� �দেশর সকল বািণিজ�ক �াংক 

ও আিথ �ক �িত�ােনর কম �কত�াসহ িবিব�এ/িবআইিবএম এর কম �কত�ােদর সম�েয় এ �িশ�ণ অ�ি�ত হে�।  

 

১৩.   �� ও মাঝাির িশ� ফাউে�শন (এসএমই ফাউে�শন) 
 
িশে�া�ত ও উ�য়নশীল িবে� জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� এবং কম �সং�ান �ি�র মা�েম �টকসই িশ�ায়েনর ��ে� �� ও মাঝাির 

িশে�র �িমকা ঐিতহািসকভােবই সমা�ত। বাংলােদেশর আথ �-সামািজক অব�ার ���াপেটও �� �িঁজিনভ �র কম �সং�ান �ি�র 

মা�েম জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� এবং ��ু িশ�ায়েনর ��ে� �� ও মাঝাির িশে�র �কান িবক� �নই। এসএমই ফাউে�শন 

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

যাে�। �ণ�ল, �ানীয় এবং জাতীয় পয �ােয় কম �সং�ান �ি�, সামািজক �বষ� �রীকরণ এবং দাির�� িবেমাচেনর মা�েম �দেশর 

সাধারণ জনেগা�ীেক অথ �ৈনিতক উ�য়েনর �ল ��াতধারায় এিগেয় �নয়া এই ফাউে�শেনর অ�তম ল��। 

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

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

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

�িত�া করা হয়।  

 

িভশন (Vision) : �� ও মাঝাির িশে�র উ�য়েনর মা�েম অিধক কম �সং�ান �ি�, জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন এবং 

সেব �াপির দাির�� িবেমাচন।  

 

িমশন (Mission) : ��বাজার অথ �নীিত এবং িব�ায়েনর বত�মান চ�ােল� �মাকােবলার লে�� জাতীয় অথ �নীিতেত িবরাজমান 

�� ও মাঝাির িশ� �িত�ােনর উ�য়ন ও িবকােশ ব��খী কম ��িচ পিরচালনার মা�েম িনয়িমতভােব সহায়তা �দান। 

 
উে�� (Objectives) : এসএমই ফাউে�শন �িত�ার �ধান উে��স�হ হল : 
 

1. সরকার �ণীত �� ও মাঝাির িশ� (এসএমই) উ�য়ন নীিত �কৗশল বা�বায়ন। 

2. এসএমই খােতর উ�য়েন পিলিস এডেভােকসী কায ��ম পিরচালনা।  

3. এসএমই উে�া�ােদর �বসা পিরচালনার জ� িবজেনস সােপাট � সািভ �স �দান।  

4. ন�ন এসএমই �িত�া বা সফলভােব �বসা পিরচালনার জ� �েয়াজনীয় ত�, উপা� ও সহায়তা �দান। 

5. গেবষণা/ সমী�া পিরচালনার মা�েম এসএমই উে�া�া/ ��কেহা�ারেদর হালনাগাদ ত� ও উপাে�র �াি� িনি�ত করা 

এবং এক� স�� ত� ভা�ার গঠন । 

6. �াংক ও অ�া� আিথ �ক �িত�ােনর মা�েম এসএমই উে�া�ােদর জ� সহজ শেত� ঋণদান কায ��ম পিরচালনা। 

7. এসএমই উে�া�ােদর চািহদা ও উপেযািগতার িভি�েত মানব স�দ উ�য়েনর লে�� দ�তা উ�য়ন সং�া� �িশ�ণ 

কম ��িচ পিরচালনা।  

8. ��ি� উ�য়ন, আ�িনক ��ি�র �বহার, আমদািন�ত ��ি� বাংলােদেশর অ��েল খাপ খাওয়ােনা, িরভাস � ইি�িনয়ািরং 

এবং কম�ােয়� ও সা� �িফেকশেনর মা�েম এসএমইেদর স�মতা উ�য়েন বা�ব�খী কায ��ম পিরচালনা। 
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9. এসএমই উে�া�ােদর �তরী�ত পে�র �সার, �চার এবং বাজারজাতকরেণ সহায়তা �দান। 

10. উ�য়েনর �ল ��াতধারায় নারী উে�া�ােদর িনেয় আসা এবং অথ �ৈনিতকভােব �মতায়েন তােদর সািব �ক সহায়তা �দান।  

11. এসএমই খােতর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন এবং আ�জ�ািতক মানস�� প� উৎপাদেন �ািত�ািনক সংেযাগ �াপেন সহায়তা 

�দান।  

12. উৎপাদনশীলতা উ�য়ন এবং লাভজনকভােব �বসা পিরচালনার জ� এসএমই উে�া�ােদর আইিস� �বহাের উ�ু�করণ 

এবং সহায়তা �দান।  

 
ফাউে�শেনর �ব�াপনা কাঠােমা 
 
সাধারণ পষ �দঃ এসএমই ফাউে�শেনর কায ��মেক ��ুভােব পিরচালনার লে�� সািব �ক িদক িনেদ �শনা �দােনর জ� এক� সাধারণ 

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

িনেদ �শনা �মাতােবক িবিভ� ক�াটাগরীেত �যমন- ম�ণালয়, সরকাির সং�া/�িত�ান, িবিভ� �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ, 

এসএমই সংি�� এেসািসেয়শন, সাধারণ ও কািরগরী িব�িব�ালয়, �পশাজীবী ও গেবষণা�লক �িত�ান, �াংক ও আিথ �ক 

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

 

পিরচালক পষ �দঃ  ফাউে�শেনর কায ��ম ��ভুােব পিরচালনার জ� ১৬ (�ষাল) সদ� িবিশ� এক� পিরচালক পষ �েদর িবধান 

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

আ� �ক�ালস অব এেসািসেয়শেনর িবধানমেত  সরকার ক��ক �চয়ারপাস �ন িনেয়াগ করা হয়। এছাড়া সরকার পিরচালক পষ �েদর ৪ 

জন পিরচালকও মেনানয়ন িদেয় থােকন। উে��, পিরচালক পষ �েদ �বসরকারী খাত, গেবষণা ও �পশাজীবী �িত�ান/ 

এেসািসেয়শেনর �িতিনিধ� রেয়েছ। 

 

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

উপ-�ব�াপনা পিরচালক ও ০৩ জন মহা�ব�াপকসহ সব �েমাট ১০৭ জন জনবল িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ।  

 

ফাউে�শেনর কায ��ম পিরচালনায় িবিভ� িবভাগ 
 

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

 
এসএমই ফাউে�শেনর �ধান কায ��ম স�হ  

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

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

িবষয়ািদ �যমনঃ রাজ� ও আিথ �ক িবষয়ািদর উপর পরামশ �, এসএমই পে�র �ণগতমান িনি�তকরেণ সহায়তা, দ�তা উ�য়ন 

�কৗশেল সহায়তা, �টকেনা-এ�াে�নারশীপ উ�য়ন িবষয়ক সহায়তা, এসএমই ওেয়ব �পাট �ােলর মা�েম ত� সহায়তা, আ�জ�ািতক 
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পয �ােয় ��ি� িবিনময় কম ��িচেত সহায়তা, ভা��য়াল এসএমই অিফস �িত�াকরণ ইত�ািদ িবষেয় বা�বায়ন কায ��ম পিরচালনায় 

সরকারেক িনয়িমতভােব সহায়তা �দান কের থােক। 

 

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

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

সংি�� নীিতমালা ও কম �েকৗশল �ণয়েন এসএমই ফাউে�শন হালনাগাদ ত� ও উপা�সহ �িনিদ �� িদকিনেদ �শনা �ণয়ন কের 

থােক। ফাউে�শন এসএমই উ�য়েন স�েময়াদী, দীঘ �েময়াদী এবং ��ি�ত পিরক�না �ণয়েন সহায়তা �দােনর জ� গেবষণা এবং 

�কইস �ািড পিরচালনা কের থােক।  

 

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

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

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

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

�মলা (ফাইনাি�ং �ফয়ার), �াংকার-উে�া�া সে�লন, �সিমনার, ঋণ স�িক�ত �াচেমিকং, �াংকারেদর �িশ�ণ ইত�ািদ 

কম ��িচ আেয়াজন করা হয়। 

 

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

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

এেসািসেয়শেনর সােথ সংি�� হেয় এসএমই ফাউে�শন িবিভ� �িশ�ণ কম ��িচ আেয়াজন কের থােক। ফাউে�শন �যসব �িশ�ণ 

কায ��েমর আেয়াজন কের �স�েলা হেলা- উে�া�া উ�য়ন, এসএমই �া�ার িভি�ক দ�তা উ�য়ন, �টকেনালিজ �বইজড এবং 

আইিস� �বইজড �িশ�ণ, �িশ�কেদর �িশ�ণ , উৎপাদনশীলতা ও পে�র মান উ�য়ন িবষয়ক �িশ�ণ, বাজার �ব�াপনা ও 

অথ � �ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ ��িত। এছাড়াও, এ কায ��েমর আওতায় এসএমই ��ডবিডজ/এেসািসেয়শনস�েহর দ�তা �ি�র 

লে�� িবিভ� ধরেনর সহায়তা �দান কের থােক। 

 

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

িরভাস � ইি�িনয়ািরং এবং ��াডা� কম�ােয়� ও সা� �িফেকশেনর মা�েম এই খােতর উ�য়েন এসএমই ফাউে�শন িবিভ� ধরেনর 

কম �কা� পিরচালনা কের থােক।  

 

একেসস � ইনফরেমশন : এসএমই ফাউে�শন এর িনজ� ওেয়ব �পাট �াল www.smef.org.bd এর মা�েম এসএমই এবং 

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

�সােরর লে�� �ানীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয়র এসএমই সং�া� িবিভ� ত�, উপা�, �টকেনালজী ইত�ািদ িবষয়ক এক� 

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

 

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

উে�াগ �হণ করা ফাউে�শেনর অ�তম �ধান কাজ। এ সং�া� উে�খেযা� কায ��মস�হ হেলাঃ উই�ান �চ�ার/��ডবিডস�েহর 

�ািত�ািনক দ�তা �ি�, নারী উে�া�ােদর অথ �ায়েন �াংকার উ�ু�করণ কম ��িচ, নারী উে�া�া িবষয়ক �ািড পিরচালনা, নারী 

উে�া�া সে�লন আেয়াজন, জাতীয় এসএমই নারী উে�া�া �র�ার �িতেযািগতা আেয়াজন, নারী  উে�া�া প� �মলা আেয়াজন 

��িত। 
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িবজেনস সােপাট � সািভ �েসস : এসএমই ফাউে�শন �� ও মাঝাির িশে�াে�া�া উ�য়েন �বসা সহায়ক িবিভ� ধরেনর সহায়তা 

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

�াপন; এ�াডভাইজারী সািভ �স �স�ােরর মা�েম ন�ন �বসা �ি� ও পিরচালনার িবষেয় িদক িনেদ �শনা, িবিভ� ধরেনর ত� ও 

উপা� িদেয় সহায়তা �দান; �বসািয়ক ত�াবলীর সহািয়কা/�া�য়াল �কাশ ও িবতরণ, এসএমই প� �মলা আেয়াজন ��িত। 

 

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

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

পরামশ � �দান কের থােক। 

 

১৪.  এসএমই ফাউে�শেনর উে�খেযা� অজ�ণ স�হ 
 
●   �� �েদ এসএমই ঋণ �দানঃ এসএমই ফাউে�শেনর ��িডট �হালেসিলং কায ��েমর আওতায় ৭� পাট �নার �াংক ও নন-  

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

     করা হেয়েছ। 

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

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

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

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

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

আেয়াজন করা হয়। উ� �সিমনাের �ায় ৭০� �াংক ও নন-�াংক আিথ �ক �িত�ােনর �ব�াপনা পিরচালক সহ উ��তন 

ক��প� অংশ�হণ কেরন।  

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

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

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

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

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

● �তীয় বােরর মত ‘‘জাতীয় এসএমই প� �মলা - ২০১৩’’  আেয়াজনঃ এসএমই খােত উৎপািদত প� সাম�ী �দশী ও িবেদশী 

��তা �িত�ােনর সােথ পিরিচত কের �দওয়া ও ��তা িবে�তার িমলনেমলা িহেসেব ঢাকায় ‘‘জাতীয় এসএমই প� �মলা - 

২০১৩’’ আেয়াজন করা হয়। এেত �দেশর িবিভ� অ�ল �থেক ১১০� এসএমই �িত�ান �ল �াপন কের তােদর প� �দ �শন, 

িব�য় ও �য়ােদশ �হণ কের। 

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

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

�দান কেরেছ। উ� কম ��চীর মা�েম ২০ জন উে�া�ােক ’’আ�জ�ািতক বাজার িবে�ষণ প�িত’’ িবষেয় ই�ার�শনাল ��ড 

�স�ার (আই�িস)-এর ��ড �াপ, মােক�ট এে�স �াপ ইত�ািদ ��ল �বহার কের �কান এক� পে�র বাজার িবে�ষণ করার 

�াথিমক ধারণা �দান করা হয়।  
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● ন�ন নারী উে�া�াগেণর জ� ��তা-িবে�তা �াচেমিকং অ��ান আেয়াজনঃ ন�ন নারী উে�া�াগণেক স�া� ��তা 

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

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

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

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

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

�মলা আেয়াজন করা হেয়েছ।  

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

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

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

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

কেরেছ।   

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

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

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

�িত�ান অংশ�হণ কের।   

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

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

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

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

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

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

কেরেছ।   

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

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

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

     উ� কম �শালা আেয়াজন করা হয়।  

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

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

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

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

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

বাংলােদেশর এসএমই উে�া�াগণ অবিহত হেত পারেব- যা এসএমই গেবষণা �কােশ অ�ণী �িমকা পালন করেত পাের।   

● ‘‘এসএমই �ফাকাল পেয়�’’ এবং ‘‘এসএমই নারী সহায়তা �ড�’’ �াপেনর জ� এডেভােকসী পিরচালনাঃ িবিভ� সরকাির 

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

�াপেনর জ� এডেভােকসী কায ��ম পিরচালনা করা হয়।  
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● �া�-ভ�াট �দান প�িত িবষয়ক �িশ�ণ �দানঃ �া�-ভ�াট �দােনর িবিভ� িনয়মাবলী স�েক� এসএমই উে�া�াগণেক 

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

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

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

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

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

 

১৫.  �ক� ও �ক� বা�বায়ন  

 
●  িশ� �স�েরর উ�য়ন সাধেন আেলাচ� ২০১৩-১৪ অথ � বছের ২৪৫৫.৫৩ �কা� টাকায় বা�বায়নাধীন �মাট ৩২� উ�য়ন 

�কে�র মে� ০৪� উ�য়ন �ক� বা�বায়ন সমা� করা হেয়েছ । �ন ২০১৪ পয �� উ� �ক�স�েহর সামি�ক আিথ �ক অ�গিতর 

হার ৮৯.৭৮% (২২৪৫.৫৩ �কা� টাকা)। এবং ২৪� �ক� িবিভ� পয �ােয় অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন রেয়েছ।   

● িবিসআইিসর িবএমআরই অব �কিপএম িলঃ, িবিসেকর  শতরি� িশে�র উ�য়ন (িনশেবতগ� ও র�ধা���র), রং�র, 

িবএস�আইেয়র Modernization of BSTI through procurement and infrastructure development 

এবং Establishment of the Office for South Asian Regional Standards Organization (SARSO) 

in Bangladesh শীষ �ক �ক�স�হ সমা� হেয়েছ। 

● �হ�র পাবনা ও তদসংল� অ�েলর িশ� উে�া�ােদর চািহদা�রেণর লে�� ৮০� এস এম ই িশ� ইউিনট �াপেনর জ� ১০০ 

� িশ� �েটর অবকাঠােমা উ�য়ন, কম �সং�ান �ি� ও দাির�� �াসকরণ এর উে�ে� ৩০০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �য় এবং 

�লাই ২০১৩  হেত �ন ২০১৬ পয �� সমেয় বা�বািয়ত� ‘‘পাবনা িবিসক িশ� নগরী স�সারণ’’-শীষ �ক �ক� �হণ করা 

হেয়েছ।  

● �াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটিরেক আ�িনকায়েনর মা�েম িবএস�আইেক শি�শালীকরণ এর উে�ে� “Establishment 

of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NML in BSTI”  শীষ �ক �ক� �হণ করা হেয়েছ। �ক�� 

২২২৪.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �লাই ২০১৩  হেত �ন ২০১৫ পয �� �ময়াদকােল বা�বায়ন করা হেব।  

● �ভাজ�েতেল িভটািমন-এ িম�েণর মা�েম �দেশর জনসাধারেণর িভটািমন-এ ঘাটিত �রীকরেণর উে�ে� “Fortification 

of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)”- �ক�� ১৭৫৭.৯২ ল� টাকা �া�িলত �েয় এবং �লাই ২০১৩ হেত 

িডেস�র ২০১৫ পয �� �ময়াদকােল বা�বায়ন করা হেব।   

● িবএিব’র আ�জ�ািতক �ী�িতর লে�� এিশয়া �ািসিফক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (APLAC)/ 

ই�ার�াশনাল �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (ILAC) ও �ািসিফক এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (PAC)/ 

ই�ার�াশনাল এ�াে�িডেটশন �ফারাম (IAF) �ণ � সদ�পদ অজ�ন ও পার�িরক �ী�িত �ি� �া�র এবং িবএিব’র 

কম �কত�ােদর এ�াে�িডেটশন িবষয়ক আ�জ�ািতক মান এর উপর �িশ�ণ �দান-এর উে�ে� “Strengthening of 

Bangladesh Accreditation Board (BAB)”-শীষ �ক �ক�� ১০৪২.৯৭ ল� টাকা �া�িলত �েয় এবং জা�য়াির 

২০১৩ হেত �ন ২০১৪ পয �� �ময়াদকােল বা�বায়ন করা হেব।   

● ৬ �মগাওয়াট িব��ৎ উৎপাদন�ব �ক ২ �মগাওয়াট িনজ� �বহােরর পর ৪ �মগাওয়াট জাতীয় �ীেড সরবরাহ করা এবং        র-

�গার হেত বািষ �ক ৪০ হাজার �ম. টন �হায়াইট �গার উৎপাদেনর উে�ে� ‘‘নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত 
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িব��ৎ উৎপাদন ও �গার িরফাইনাির �াপন’’-শীষ �ক �ক�� ৭৩৪৬.৮১ ল� টাকা �া�িলত �েয় এবং �ফ�য়াির ২০১৪ হেত 

িডেস�র ২০১৬ পয �� �ময়াদকােল বা�বায়ন করা হেব।   

● ‘�েসস লস’ �ােসর লে�� মাড়াই ও �েসস য�পািত আ�িনকায়েনর মা�েম বত�মান মাড়াই ও উৎপাদন �মতা বজায় রাখার 

উে�ে� ‘‘ঠা�রগ�ও িচিনকেল �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং িবট �গার উৎপাদেনর জ� �েয়াজনীয় য�পািত 

সংেযাজন’’-শীষ �ক �ক�� ১০১৫৩.৫৪ ল� টাকা �া�িলত �েয় এবং �লাই ২০১৩ হেত �ন ২০১৬ পয ��  �ময়াদকােল 

বা�বায়ন করা হেব।   

● �মবধ �মান চািহদা অ�যায়ী সরবরাহ িনি�ত করার লে�� িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িব�মান সার কারখানাস�েহ ল��মা�া 

অ�যায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ কায ��েমর পাশাপািশ ৫.৮০ ল� �মঃ টন উৎপাদন �মতা স�� এক� ন�ন শাহজালাল 

ফা� �লাইজার সার কারখানা �াপেনর কাজ চলেছ। এছাড়াও িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� �নঃচা�করেণর লে�� �েয়াজনীয় 

�মরামত, র�ণােব�ণ ও �িত�াপন কােজর �ট�ার �ি�য়াকরণ �ড়া� পয �ােয় আেছ।  

● চামড়া িশ� নগরী �ক�� বা�বায়ন এবং ঢাকা মহানগরী ও �িড়গ�া নদীর পিরেবশ �ষণ �রােধ রাজধানীর হাজরীবাগসহ 

�দেশর িবিভ� �ােন িবি��ভােব ছিড়েয় িছ�েয় থাকা �ানাির িশ�স�হেক সাভাের পিরেবশবা�ব �ােন �ানা�েরর �ব�া 

করা হে�। এ �কে� সাভাের ২০৫ একর জিমেত উ�ত �ট �তিরর মা�েম এক� পিরেবশবা�ব �ােন �ানাির িশ�স�হ 

�ানা�েরর লে�� ১৫৫� িশ� ইউিনট/�িত�ােনর অ��েল �ট বরা� �দয়া হেয়েছ। এখােন এক� �ক�ীয় বজ�� �শাধনাগার 

িনম �ােণর কাজ চলেছ। �ি�গে� অ�াক�ভ ফাম �ািসউ�ক�াল ইনে�িডেয়�স (এিপআই) নােম ঔষধ িশে�র ক�চামাল 

উৎপাদেনর লে�� ই�াি�য়াল পাক� �াপেনর কাজ চলেছ। উ� �ক�� �ি�গ� �জলাধীন গজািরয়া উপেজলায় ২০০ একর 

জিমেত আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত ৪২ � উ�ত �ট �তিরর মা�েম ৪২� িশ�-কারখানা �ািপত হেব এবং ২৫ হাজার 

�লােকর কম �সং�ান �ি� হেব। গ�াচড়ায় �বনারশী প�ী, �মারখািলেত িবেশষ িশ� এলাকা, �গাপালগ�, �িম�া, িমরসরাই, 

িসরাজগ�, �ম�ল, �ভরব, পাবনা এবং বর�নায় ন�ন িশ� নগরী �াপেনর কায ��ম চলেছ। আ�িনক ও িব�ানস�ত উপােয় 

�মৗচােষর �িশ�ণ �দয়ার জ� ‘‘আ�িনক ��ি�র �মৗচাষ উ�য়ন’’-শীষ �ক �ক�� বা�বািয়ত হে�।  

● �জলা শহরস�েহ িবএস�আই’র কায ��ম শি�শালীকরণ ও স�সারেণর লে�� এক� ন�ন �কে�র মা�েম ৫� �জলায় 

(ময়মনিসংহ, ফিরদ�র, �িম�া, রং�র এবং ক�বাজার) িবএস�আই’র অিফস �াপেনর িস�া� �হীত হয়। �ক�� 

বা�বায়েনর লে�� ইেতামে� ফিরদ�র ও রং�ের �িম অিধ�হণ কায ��ম স�� হেয়েছ এবং �ক��� অ�া� �জলায় �িম 

অিধ�হণ কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ।  

● িশ� ম�ণালয় ক��ক ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর আিথ �ক এবং ইউিনেডা-এর কািরগির সহেযািগতায় “Better Work and 

Standards Programme (BEST)”-শীষ �ক কািরগির সহায়তা �ক�� বা�বািয়ত হে�। এ Programme এর 

অ�তম উে�� হে� �দেশর উৎপািদত প�, উপকরণ বা য�পািতর �ণগতমান ও �াহক �সবা আ�জ�ািতক মােন উ�য়ন ও 

আ�জ�ািতক �হণেযা�তা �ি�। এ ��া�ােমর আওতায় বাংলােদিশ পে�র আ�জ�ািতকভােব �হণেযা�তা �ি�কে� 

National Quality Policy �ণয়ন করা হেব। ইেতামে� খসড়া National Quality Policy �ণয়ন করা হেয়েছ, যার 

বাংলা অ�বােদর কায ��ম চলমান রেয়েছ। এ �কে�র আওতায়  BSTI’র National Metrology Laboratory 

(NML)’ �ক Equipped করা হে� এবং এসকল য�পািত �বহাের সংি�� কম �কত�া কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান করা 

হে�। ফেল  BSTI ‘র স�মতা �ি� পাে� ও  আ�জ�ািতক মান অজ�েন এিগেয় যাে�।   

●  এ ছাড়াও বাংলােদশ সরকার ও ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর মে� িশ� ম�ণালেয়র অধীেন “Integrated Support to 

poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)” শীষ �ক �ক�� 
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বা�বািয়ত হে�। এ �ক��র অ�তম উে�� হে�- এসএমই’র উ�য়েনর মা�েম �দেশর দাির�� ও �বষ� �রীকরণ। �স 

লে�� িতন� কে�ােনে�র মা�েম �কে�র কায ��ম চলমান রেয়েছ।  
 

কে�ােন�-১ এর আওতায় এসএমই �সল ও এসএমই ফাউে�শেনর স�মতা �ি�র লে�� ০৫� �িশ�ণ অ�ি�ত হেয়েছ।  
 

কে�ােন�-২ এর আওতায় �দেশ ন�ন কম �সং�ান �ি�  ও দাির�� �রীকরেণর লে�� �বসািয়ক ম��তাকারী �িত�ানস�হেক 

অ�দান �দােনর জ� �িতেযািগতা�লকভােব ১১� �িত�ােনর ১৪� �ক� মেনানীত করা হেয়েছ। �িষ, খা� �ি�য়াজাতকরণ, 

চামড়া, আসবাবপ� ও ব�খােতর এসকল �িত�ানেক �ায় ২১.৯৩ �কা� টাকা �থম িকি� িহেসেব ইেতামে� ছাড় করা হেয়েছ। 

কে�ােন�-৩ এর আওতায় বাংলােদশ �াংক ��িনং একােডমী [িবিব�এ], বাংলােদশ ইনি��উট অব �াংক �ােনজেম� 

[িবআইিবএম] এ �িশ�ণ চলমান রেয়েছ।  

 

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

�ন ২০১৪ পয �� সব �েমাট ১২১৪০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �িশ�ণ �শেষ এ পয �� ২৪৯৬ জন ��ষ এবং ২৩২৮ 

জন মিহলাসহ সব �েমাট ৪৮২৪ জন িবিভ� কারখানায় কম �রত আেছন। আরও অিতির� ৫০৪০ জন �বক-�বতীর �িশ�েণর 

সং�ান �রেখ �ক��র ২য় সংেশাধন ��াব অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

 

 ২০১৩-১৪ বছের িশ� ম�ণালেয়র সমা� �কে�র তািলকা 

সং�ার 
নাম 

�ঃ নং �কে�র নাম ও �ময়াদকাল 
�মাট �য় 

(ল� টাকায়) 
�কে�র উে�� 

িব
িস

আ
ইি

স
 

১ 
িবএমআরই অব �কিপএম িলঃ 
(১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০১৪) 

১৮১৫৬.৯০ 

 �কিপএম এর ��ত উৎপাদন �মতা বািষ �ক ৩০,০০০ 
�ম: টন এ �ন: উ�ীতকরণ। 

 উৎপািদত কাগেজর �াইটেনস ৭৮ ISO �থেক বািড়েয় 
৮৫ ISO �ত উ�ীত কের কগেজর �নগতমান �ি� 
করা। 

িব
িস

ক
 

২ 
শতরি� িশে�র উ�য়ন, িনশেবতগ�-
র�ধা���র, রং�র 
(০১/০৯/২০১০- ৩০/০৬/২০১৪) 

৩৮৭.৩০ 
আথ � সামািজক উ�য়েনর লে�� িনশেবতগ� ও 
র�ধা���র, রং�র-এ শতরি� িশে�র দ�তা উ�য়ন। 

িব
এ

স�
আ

ই 

৩ 

মড �ানাইেজশন অব িবএস�আই ��া 
��ািকউরেম� অব সিফি�েকেটড 
ই�ইপেম� এ� ইন�া�াকচার 
�ডেভলপেম� অব �াবেরটিরজ ফর 
এি�িডেটশন (১ম সংেশািধত 
(০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৪) 

২২২৫.০০ 

 Accreditation এর লে�� �াবেরটির িনম �াণ ও 
Refurbish করা; 

 বাংলােদশ হেত র�ািনেযা� পে�র 
Accreditation িনি�ত করা। 

৪ 

Establishment of the Office for 
South Asian Regional Standards 
Organization (SARSO) in 
Bangladesh (সংেশািধত) 
(০১/০৭/২০১১- ৩/০৬/২০১৪) 

২২০৭.৪৮ 

 সাক� �দশস�েহর মে� বািণেজ�র কািরগির বাধা 
�রীকরণ এবং এ অ�েল প� ও �সবার �বাহ 
বাড়ােনার লে�� সাক� �দশস�েহর National 
Standards এ Harmonization আনয়ন করা 
এবং সাক� �দশস�েহর মে� ত� ও Expertise 
আদান �দান করার লে�� ঢাকায় South Asian 
Regional Standards Organization 
(SARSO) �িত�া করা। 
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১৬.  ম�ণালেয়র অিডট কায ��ম  
 
 

অিডট আপি� ও িন�ি� সং�া� ত�     (�কা� টাকায়) 

�িমক 
নং সং�ার নাম 

২০১২-১৩ সােলর 
আিডট আপি�র �জর �ডশীট 

জবােবর 
সং�া 

২০১৩-১৪ সােল িন�ি��ত 
অিডট আপি� 

  ২০১৩-১৪ সােলর �শেষ 
অিন�� অিডট আপি� 

    
msL¨v 

RwoZ 
UvKvi 
cwigvY 

msL¨v 
RwoZ UvKvi 

cwigvY 
msL¨v 

RwoZ UvKvi 
cwigvY 

১ িবিসআইিস ১৮১৪ ৪৩৩৫.৩৯ ৩৯৯ ৫০৩ ৯২৯.২৭ ১৭৫০ ৬০৯২.৭৫ 

২ িবএসএফআইিস ১০৩৮ ৫৭১.৬৮ ০ ৩০২ ৮৯৫.৭৩ ১০৭৯ ১৭৮০.৮৩ 

৩ িবএসইিস ৮৬০ ৯২০.৬৫ ১৪৯ ৮০ ১৪১.২৬ ৮৫৯ ৮২২.৪২ 

৪ িবিসক ১৫০৬ ৩৭৮.৫৬ ১২৪ ১০০ ৪৭.৮২ ১৫৬৩ ৪৪১.৬৩ 

৫ িবএস�আই ২৯৯ ২৪.০৭ ৭ ১৬ ০.৭২ ২৯৪ ২৯.১১ 

৬ িবটাক ১৬ ১.৯২ ২৯ ১৪ ০.৫৩ ১৮ ৪.৭৬ 

৭ িবআইএম ৭৯ ২.৬ ১৮ ১৩ ০.৬৯ ৭৫ ২.৭৫ 

৮ এনিপও ১৪ ০.৯১ ০ ০ ০ ১৪ ০.৯১ 

৯ িবএিব ০ ০ ৪ ০ ০ ৪ ০.৪৬ 

১০ িডিপিড�  ১৩ ১৬.৫৭ ১৩ ০ ০ ১৩ ১৬.৫৭ 

১১ 
�ধান বয়লার 

পিরদশ �েকর কায �ালয় 
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

  সব �েমাট ৫৬৩৯ ৬২৫২.৩৫ ৭৪৩ ১০২৮ ২০১৬.০২ ৫৬৬৯ ৯১৯২.১৯ 

                                                                                                            

১৭.   ম�ণালেয়র অ�া� কায ��ম  

জাতীয় �শাক িদবস উপলে�� আেলাচনা সভা 

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর �িত িশ� ম�ণালেয়র ��া�িল �াপেনর উে�ে� ত�র ৩৮তম শাহাদাৎ বািষ �কীেত 

িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ ১৮ আগ�, ২০১৩ তািরেখ এক আেলাচনা সভা, িবেশষ �মানাজাত ও �াথ �নার আেয়াজন করা হয়। উ� 

�রণ সভায় তৎকালীন িশ�ম�ী জনাব িদলীপ ব�য়া �ধান অিতিথ এবং িশ� �িতম�ী জনাব ওমর ফা�ক �চৗ�রী িবেশষ অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত িছেলন। িশ� সিচব  জনাব �মাহা�দ মঈনউ�ীন আব��া� এর সভাপিতে� অ�ি�ত এ সভায় বাংলা একােডিমর 

মহাপিরচালক জনাব শাম��ামান আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন।  

 

মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৪ উদযাপন 

মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৪ উদযাপন উপলে�� িশ� ম�ণালয় ক��ক িবিসআইিস িমলনায়তেন গত ২০ মাচ � ২০১৪ 

তািরেখ “�খী, সম�, �ধা ও দাির���� বাংলােদশ গঠেনর লে�� িডিজটাল ��ি�র সব �জনীন �বহার'’ শীষ �ক আেলাচনা  সভা 

ও সাং�িতক অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। িশ� সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউ�ীন আব��া� এর সভাপিতে� অ�ি�ত এ সভায় 

�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ এবং জনাব �নীল কাি� �বাস, �চয়ার�ান, 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ �র�েলটির কিমশন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  
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িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৪ উদযাপন  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

 
 িশ�  ম�ণালেয়র অধীন� সং�া/দ�র স�হ : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয় 

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

        
  িশ� ম�ণালেয়র অধীন� কেপ �ােরশন/সং�া�িলর মে� বাংলােদশ �কিমক�াল  ই�াি�জ কেপ �ােরশন বাংলােদেশর 

পাবিলক �স�র কেপ �ােরশন �েলার মে� সব ��হৎ �িত�ান। বত�মােন এ সং�ার অধীেন ১৩� কারখানা আেছ।  কারখানা�েলার 

মে� ৮� সার কারখানা, ১� কাগজ কারখানা, ১� িসেম� কারখানা, ১� �াসশীট কারখানা, ১� হাড �েবাড � িমল ও ১� ই�ু�েলটর 

এ� �ািনটারীওয়�ার কারখানা রেয়েছ। সার কারখানা �েলােত ২০১৩-২০১৪ বছের ৮,৩৮,৬২৮ �মঃ টন ইউিরয়া সার, ৮৬,৪৩২ 

�মঃ টন �এসিপ ও ৪৮,৩৩৪ �মঃ টন িডএিপ সার উৎপাদন হেয়েছ। উে�� �য, সরকাির  িস�া��েম গত ১৫-০৩-১৪ হেত 

িসইউএফএল, ১৭-০৩-১৪ হেত এএফিসিসএল, ১৬-০৩-১৪ হেত ইউএফএফএল ও িপইউএফএফএল সহ চার� ইউিরয়া সার 

কারখানায় �াস সরবরাহ ব� থাকায় ইউিরয়া সার উৎপাদন  �াস �পেয়েছ। আেলাচ� অথ � বছের ১৩,০৯৯ �মঃ টন কাগজ, ৬৫,৪৩৫ 

�মঃ টন িসেম�, ২০.১০ ল� বগ � িমটার �াসশীট, ১,১২৬ �মঃ টন �ািনটারীওয়�ার সাম�ী ও ১,৪০৬ �মঃ টন ই�ু�েলটর এবং 

৩৬৬ �মঃ টন ির��া�রীজ উৎপািদত হেয়েছ। �প-অফ ও ব� কারখানা �নরায় চা�র কায ��ম চলেছ। িবিসআইিস এক� 

আ�জ�ািতক মান স�� কািরগিরে�িনং ইনি��উট পিরচালনা করেছ। িবিসআইিস’র শাখা অিফস চ��াম শহেরর আ�াবােদ 

অবি�ত। ইউিরয়া সার উৎপাদেনর পাশাপািশ িবিসআইিস আেলাচ� অথ � বছের ১৭.৩১ ল� �মঃ টন ইউিরয়া সার আমদািন কের 

এবং �দেশর �ত�� অ�েল ৪৮২ � উপ-�জলায় �ায় ৫৪৫৬ জন িডলােরর মা�েম ��ুভােব সার িবতরণ কেরেছ।  

  

 

        

১৯৭২ সেনর রা�পিতর ২৭ ন�র অ�ােদেশর ১৯৭৬ সেনর ২৫ ন�র সংেশাধনী বেল ৩� কেপ �ােরশন যথা বাংলােদশ 

সার, রসায়ন ও �ভষজ িশ� কেপ �ােরশন, বাংলােদশ কাগজ ও �বাড � কেপ �ােরশন এবং বাংলােদশ �ানারীজ কেপ �ােরশন একী�ত 

কের ১লা �লাই, ১৯৭৬ইং তািরেখ বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) �িতি�ত হয়। একজন �চয়ার�ান 

ও প�চজন পিরচালেকর সম�েয় গ�ত �বাড � অব ডাইের�স � এর মা�েম সং�া� পিরচািলত হয়। �চয়ার�ান এবং �বাড � অব 

ডাইের�স � এর পিরচালক�� সরকার ক��ক িনেয়াগ�া�। ��ু কায � স�াদনকে� সং�ার পিরচালনা �বাড � ক��ক �মতা�া� হেয় 

�চয়ার�ান সং�ার পিরচালক ম�লী, সিচব, িবভাগীয় �ধান ও কারখানা �ধানেদরেক �মতা �দান কের থােকন। কেপ �ােরশেনর 

সািব �ক কায ��ম পিরচালনার িনিম� �িত� কারখানার জ� সরকােরর প� �থেক িনেয়াগ�ত আলাদা এ�ার�াইজ 

�বাড �/�কা�ািন �বাড � রেয়েছ। কেপ �ােরশেনর �চয়ার�ান/একজন ডাইের�র উ� এ�ার�াইজ �বাড �/�কা�ািন �বােড �র �চয়ার�ান 

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

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

মা�েম �দনি�ন কায �াবলী পিরচালনা কের থােকন।  

  

  সং�ার অধীন� কারখানাস�হ ও চ��াম� আ�িলক কায �ালেয়র সািব �ক কম �কা� ত�াবধান, পয �ােলাচনা ও িনয়�ন, 

সরকাির খােত সার আমদািন ও �িষ ম�নালেয়র বািষ �ক চািহদার ��ি�েত ��ুভােব সার িবতরণ সং�ার �ধান কায �ালয় কের 

থােক। অধীন� কারখানাস�েহর উ�য়ন �ক� বা�বায়ন, আথ �-কািরগির সহায়তা �দান, �� পেদ �লাক িনেয়াগ ও পেদা�িত 

�দান, কারখানাস�েহর কমন আইেটম আমদািন, িবপনণ সহায়তা �দান, িবেশষ� পরামশ � ও কািরগির পরামশ � �দান ও সার 

�তীত অ�া� পে�র িব�য় �� িনধ �ারণ ইত�ািদ কায ��ম সং�ার �ধান কায �ালেয়র িবেশষািয়ত িবভাগস�হ কের থােক। তা 

ছাড়াও সরকাির ����ণ � িস�া� বা�বায়ন, কারখানাস�েহর অথ �ৈনিতক ��লা বজায় রাখার জ� অভ��রীণ অিডট পিরচালনা 

কের থােক। �দেশ কািরগির �ান স�� দ� মানব স�দ উ�য়েন িবিসআইিস উে�খেযা� �িমকা পালন কের আসেছ। 

পট�িম, উে�� ও কায ��ম 
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�নদার�া� সরকােরর আথ �-কািরগির সহায়তায় �ঘাড়াশাল সার কারখানার �া�েন ১৭.০৩ একর জিমর উপর ১৯৮৯ সােল এক� 

আ�জ�ািতক মান স�� Training Institute for Chemical Industries �াপন করা হয়। এখােন �িত বছর দীঘ � ও 

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

িশ�ানিবশ ও চা�িররত িবিভ� ��িণর কািরগির কম �কত�ােদর ও �িমকেদর �পশাগত দ�তা �ি� ও মােনা�য়েন িবিভ� �ময়ােদ 

�িশ�ণ �দয়া হেয় থােক। তাছাড়া িব�িব�ালয়, �েকৗশল িব�িব�ালয়, কািরগির কেলজ হেত পাশ করা �দেশ ও িবেদেশ চা�রী 

�াথ� িশি�ত �বক তােদর কািরগির �ান আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করার লে�� �িশ�ণ িনেয় থােকন।  �িত বছর �� ও দীঘ � 

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

 
িবিসআইিস’র িনয়�নাধীন বত�মান চা� কারখনাস�হ  
 

  
 
 

�িমক 
নং 

কারখানার নাম অব�ান �াপনা 
কাল 

উৎপািদত 
পে�র নাম 

একক �ািপত 
উৎপাদন 
�মতা 

১। িচটাগাং ইউিরয়া ফা� �লাইজার িলঃ রা�ািদয়া, 
চ��াম। 

১৯৮৭ ইউিরয়া �মঃ টন 
৫,৬১,০০০ 

২। য�না ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ তারাকাি�, 
জামাল�র। 

১৯৯১ ইউিরয়া �মঃ টন 
৫,৬১,০০০ 

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

আ�গ�, 
�া�ণবািড়য়া। 

১৯৮১ ইউিরয়া �মঃ টন 
৫,২৮,০০০ 

৪। ইউিরয়া ফা� �লাইজার ফ�া�াির িলঃ �ঘাড়াশাল, 
নরিসংদী। 

১৯৭০ ইউিরয়া �মঃ টন 
৪,৭০,০০০ 

৫। 
 

�াচারাল �াস ফা� �লাইজার ফ�া�াির িলঃ �ফ�গ�, 
িসেলট। 

১৯৬০ ইউিরয়া �মঃ টন ১,০৬,০০০ 

এেমা.সালেফট �মঃ টন ১২,০০০ 

৬। পলাশ ইউিরয়া ফা� �লাইজার ফ�া�াির িলঃ পলাশ, 
নরিসংদী। 

১৯৮৫ ইউিরয়া �মঃ টন 
৯৫,০০০ 

৭। �এসিপ কমেপ� িলঃ নথ � পেত�া, 
চ��াম। 

১৯৬৫ �এসিপ �মঃ টন ১,০০,০০০ 

এসএসিপ �মঃ টন ১,২০,০০০ 

৮। িডএিপ ফা� �লাইজার �কাং িলঃ রা�ািদয়া, 
চ��াম। 

২০০৬ িডএিপ �মঃ টন 
৫,২৮,০০০ 

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

১৯৪৮  �পপার �মঃ টন 
৩০,০০০ 

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

১৯৬৫ হাড �েবাড � লঃবঃ�ঃ 
৩০০ 

১১। ছাতক িসেম� �কা�ািন িলঃ ছাতক, 
�নামগ�। 

১৯৩৭ িসেম� �মঃ টন 
১,৯০,০০০ 

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

১৯৫৯ �াসশীট লঃবঃ
িমঃ ১৮.৬৭ 

১৩। 
 
 

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

ব�নগর, 
িমর�র, 
ঢাকা। 

১৯৮১ �ািনটারীওয়�ার �মঃ টন ৩৪০০ 

ই�ু�েলটর �মঃ টন ১৪০০ 



 33 

 
 ২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর িবিসআইিস’র আিথ �ক কম �কা� 
                                                                                      (�কা� টাকায়) 

�িমক নং িববরণী ২০১৩-২০১৪ 
১। কারখানার সং�া  ১৩ 
২। উৎপাদন  ১৬৬৮.৪২ 
৩। িব�য়  ১৮২৩.৯৮ 
৪। লাভ/(�লাকসান)   (২৫৪.৮০)*
৫। জাতীয় �কাষাগাের অথ � �দান   ১০৬.৭২
৬। িডএসএল �দান ২৪৫.৯৯ 

 
* �এসিপ কমে�� ও িডএিপএফিসএল এর �লাই,২০১৩ হেত �ম,২০১৪ পয �� দাবী�ত ��ড �াপ বাবদ যথা�েম ১৩৬.৫৬ �কা� 

টাকা ও ১৮৪.৬২ �কা� টাকা সরকার হেত পাওয়ায় বছরাে� তা িহসাব�� করা হেল সািব �ক �লাকসান ২৫৪.৮০ �কা� টাকার 

�েল সািব �কভােব সং�া ৬৬.৩৮ �কা� টাকা �নাফা অজ�ন করেত স�ম হেব।  

 

২০১৩-২০১৪ অথ � বছের এি�ল ২০১৪ পয �� িসএফআর এবং এফওিব �ে�র িভি�েত সং�া ক��ক কণ ��লী ফা� �লাইজার  

�কা�ািন (কাফেকা) ও বিহঃিব �� হেত আ�জ�ািতক দরপে�র মা�েম আমদািন�ত ইউিরয়া সােরর পিরমান এবং সরকার হেত 

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

 

আমদািন�ত 
ইউিরয়া 

(�মঃ টন) 

বৎসর আমদািন বাবদ �মাট 
�য়  

(�কা� টাকা) 

আমদািন�ত সােরর 
িব�য় ��  

(�কা� টাকা) 

��ড-�ােপর 
পিরমাণ 

 (�কা� টাকা) 

সরকার হেত �া� ��ড-
�ােপর পিরমান 
 (�কা� টাকা) 

 
১৫৬১৬৫৭.০৬ ২০১৩-২০১৪ 

(এি�ল ১৪ পয ��) 
৪৭৯৭.৯৩ ২১৮৬.৩২ ২৬১১.৬২ ২৫৯৪.৭৭ 

 
উ�য়ন�লক কায ��ম  

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

আেলােক িবিভ� কম �পিরক�না �হণ ও বা�বায়েনর ম� িদেয়ই িবিসআইিস এ �েচ�া অ�াহত �রেখেছ এবং উ�েরা�র এিগেয় 

যাে�। �হীত কম �পিরক�নার মে� বত�মােন চা� �িত�ানস�েহর উৎপাদন �মতা অ�াহত রাখার লে�� �েয়াজনীয় �মরামত 

িভি�ক কায ��ম �হণ এবং সরকােরর সরকাির নীিত/িদকিনেদ �শনা অ�যায়ী ন�ন ন�ন �ক� �াপেনর উে�াগ �হণ অ�� �� 

রেয়েছ। অিধক� িবগত সমেয় �য সম� কারখানা ব� �ঘাষণা করা হেয়েছ বত�মান সরকােরর িদক িনেদ �শনা�যায়ী �স�েলা 

�নঃচা�করেণর জ� উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। বরা�িবহীনভােব ২০১৩-১৪ অথ � বছেরর এিডিপেত অন�েমািদত ন�ন �ক��েলা 

হেলাঃ (ক) ‘‘সার সংর�ণ ও িবতরন �িবধার জ� �দেশর িবিভ� �জলায় ন�ন ১৩ � বাফার �গাডাউন িনম �াণ �ক�’’, (খ)  

িবএমআর অব �লনা হাড �েবাড � িমল� িলঃ, (গ) বাংলােদশ ইন��েলটর এ� �ািনটারীওয়�ার ফ�া�ির িলঃ (িবআইএসএফ) 

িবএমআরই �ক� । 

 

 �বেদিশক সাহা��াি�র �িবধােথ � বরা� �িতেরেক �িতফিলত �ক� তািলকাঃ (ক) নথ �-ওেয়� ফা� �লাইজার �ক� 

(এনডি�উএফিপ), (খ) ইউিরয়া সার কারখনা িলঃ (ইউএফএফএল) এবং (গ) পলাশ ইউিরয়া সার কারখানা িলঃ (িপইউএফএফএল) 

এর খািল জায়গায় অত�া�িনক, শি� সা�য়ী উ�তর উৎপাদন �মতা স�� এক� ইউিরয়া সার কারখানা �াপন �ক�। তাছাড়াও 



 34

ন�ন �কে�র মে� ছাতক িসেম� �কা�ািন িলঃ (িসিসিসএল) এর িবএমআরই �ক� এবং Modernization and 

Strengthening of Training Institute for Chemical  Industries (TICI) উে�খেযা�।  

 ন�ন কারখানা �াপন 

    শাহজালাল ফা� �লাইজার �ক� (এসএফিপ)   

 চীন সরকােরর Concessional Loan 1.60 billion RMB Yuan এর সমপিরমাণ-235 million US$, চীনা 

এি�ম �াংেকর Preferential Buyer’s Credit 325 million US$ এবং GOB ১৫১.৪২ �কা� টাকার সমপিরমাণ 20.19 

million US$ সব �েমাট 580.19 million US$ Lump Sum Turn Key (LSTK) ��সহ �মাট ৫৪০৯৮৪.০০ ল� টাকা �ক� 

�য় স�িলত বািষ �ক ৫,৮০,৮০০ �মঃ টন �া�লার ইউিরয়া সার উৎপাদন স�� (এ�ােমািনয়া �দিনক ১০০০ �মঃ টন এবং �া�লার 

ইউিরয়া সার �দিনক ১৭৬০ �মঃ টন) শাহজালাল ফা� �লাইজার �ক� (এসএফিপ) বা�বায়েনর জ� গত ২১-০১-২০১২ তািরেখ 

বাংলােদশ ও চীন সরকােরর মে� �ক� ঋণ �ি� �া�িরত হেয়েছ। গত ২৪ মাচ �, ২০১২ তািরেখ গণ�জাত�ী বাংলােদশ 

সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �ক��র িভি���র �াপন কেরন।    

               

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক শাহজালাল সার কারখানার িভি� ��র �াপন 

 
 �ক� এলাকায় িবিভ� য�পািত/ই�ইপ�া� �াপন করা হেয়েছ।  �ন, ২০১৪  পয �� �কে�র বা�ব অ�গিত ৮৬.২১% ও 

�কে�র �� �থেক �ন, ২০১৪ পয �� সব �েমাট �য় হেয়েছ ৩,৯২৮.৩৯ �কা� টাকা (�ক� সাহা� ৩৫৭৬.৬০ �কা� টাকা ও 

িজওিব ৩৫১.৭৯ �কা� টাকা)।  শাহজালাল ফা� �লাইজার �ক� বা�বািয়ত হেল �িষ খােত বািষ �ক ৫,৮০,৮০০ �মঃ টন �া�লার 

ইউিরয়া সার সরবরাহ �ি� পােব। সার আমদািন �াস হওয়ার ফেল �বেদিশক ��ার সা�য় হেব। ন�ন িশ�ায়ন ও কম �সং�ােনর 

�ি� হেব এবং �িষ উৎপাদন �ি� পাওয়াসহ জাতীয় অথ �নীিতেত ইিতবাচক �ভাব পড়েব।   

 

�প -অফ�ত  ব�কারখানা �নঃ চা�করণ 
 
িবিসআইিস’র অধীন� �যসব কারখানা গত ২০০২ সােল ব� কের �দয়া হেয়িছল �স�েলার মে� ৩� কারখানা পয �ায়�েম �নরায় 

চা� করার উে�াগ �হণ করার জ� সরকার ক��ক িনেদ �শনা রেয়েছ।  

 
িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� (িসিসিস) �নঃচা�করণ �ক� 
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                িশ� ম�ণালেয়র অধীন� বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশেনর (িবিসআইিস) িনয়�নাধীন িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� 

(িসিসিস) গত ২০০২ সােল ব� কের �দয়া হেয়িছল। ২০১০ সােল মাননীয় �ধানম�ীর সদয় িনেদ �শনার িভি�েত কারখানা� 

�নঃচা�করেণর �ি�য়াকরণ করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় ২৪-০২-২০১৩ তািরেখ অ�ি�ত �য় সং�া� মি�সভা কিম�র 

অ�েমাদেনর পিরে�ি�েত সব �েমাট ১১৪৮৮.০০ ল� টাকায় িচটাগাং �কিমক�াল কমে��  িলঃ �নঃচা�করেণর জ� M/S. Wuhan 

Anyang Science and Technology Co. Ltd., China এর সােথ �ি�প� �া�িরত হয়। গত ০৪-১০-২০১৩ তািরেখ 

�ি�� কায �কর হয়। সাধারণ �কাদােরর সােথ গত ২১-০৮-২০১৩ তািরখ হেত ২৫-০৮-২০১৩ তািরখ পয �� িকক অফ িম�ং হয়। 

িকক অফ িম�ং এর িস�া��েম পরবত� বা�বায়ন কম ��িচ �� হেয়েছ। ৩০ �ন’১৪ পয �� �কে�র ২০% কাজ বা�বািয়ত 

হেয়েছ। কারখানা� �নঃচা�র বা�বায়েনর কাজ িডেস�র, ২০১৪ সােল সমা� হেব এবং জা�য়াির, ২০১৫ সােল বািণিজ�ক 

উৎপাদেন যাওয়ার আশা করা যাে�। �ক�� বা�বািয়ত হেল তরল/��� কি�ক �সাডা �দিনক ২০ �মঃ টন, িল�ইড ��ািরন 

�দিনক ১৩.৫ �মঃ টন, হাইে�া ��ািরক এিসড �দিনক ৩০ �মঃ টন, ��বল ি�িচং পাউডার �দিনক ১৫ �মঃ টন উৎপািদত হেব। এ 

িহেসেব কারখানা�র  �ল পে�র বািষ �ক উৎপাদন �মতা হেব ৬,৬০০ �মঃ টন কি�ক �সাডা। �ণ �মা�ায় বািণিজ�ক উৎপাদেন 

�গেল কারখানা�র বািষ �ক �ায় ১০ (দশ) �কা� টাকা লাভ হেব এবং �া�-ভ�ােটর মা�েম সরকাির �কাষাগাের অেথ �র �যাগান 

�ি� পােব। 

                
িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� (িসিসিস) িলঃ 

    
�সবা�লক কায ��ম 

 
িবিসআইিস উ�য়ন�লক কায ��ম �হেণর সােথ সােথ �সবা�লক কায ��মও চািলেয় যাে�। িবিসআইিস’র আওতাধীন  �িত�ােন 

কম �রত জনেগা�ীর �াথ � সংর�েণ ও �িত�ােন কম �রত জনশি�র �নিতকতার উৎকষ � সাধেনর জ� জনক�াণ�লক কায ��েমর 

উপর সব �ািধক অ�ািধকার �দয়া হে�। এই ল�� সামেন �রেখ িবিসআইিস �প-�রােল কম �রত কম �চারীগেণর জ� ক�াণ�লক 

�িবধািদ স�সারণ কেরেছ। িবিসআইিসেত কম �রত কম �চারীগেণর স�ান ও িনভ �রশীলেদর িশ�া �িবধা �দােনর জ� ঢাকা �পৗর 
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এলাকা এবং িনয়�নাধীন কারখানাস�েহ ৬ � কেলজ ও ১০� �ল পিরচালনা করেছ।  �েত�ক বছরই এ সকল িশ�া �িত�ানস�হ 

হেত উে�খেযা� সং�ক ছা�-ছা�ী জাতীয় পরী�াস�েহ অংশ�হণ করেছ এবং উ�েরা�র ভাল ফলাফল কের আসেছ।      

    
 

�িশ�ণ�লক কায ��ম (২০১৩-২০১৪)  

  কম �কত�া কম �চারী/�িমক �মাট 

�ানীয় �িশ�ণ ৬০০ জন ১৪৬ জন    ৭৪৬ জন 

�বেদিশক �িশ�ণ   ১০ জন - ১০ জন 

 
উে�খেযা� কায ��ম 

 
িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন িব�মান ৬� ইউিরয়া সার কারখানায় উৎপািদত ইউিরয়া সার িদেয় �দেশর �মাট চািহদার এক� বড় 

অংশ �রণ করা স�ব হয়। ইউিরয়া সােরর জাতীয় চািহদা যা �িষ ম�ণালয় িনধ �ারণ কের তা �ি� পাওয়ায় চািহদা �মাকােবলার 

জ� �দেশ উৎপাদন যেথ� না হওয়ায় আমদািনর মা�েম চািহদা �মাকােবলা করা হয়। ইউিরয়া সার উৎপাদন, আমদািন ও িবতরণ 

কায ��ম িবিসআইিস ১৯৯৬-৯৭ সাল �থেক আ�ার সােথ এককভােব পালন করেছ। এর ধারাবািহকতায় ২০১৩-১৪ অথ �বছের 

িবিসআইিস’র ৬� ইউিরয়া সার কারখানা ও ২৪� বাফার �দাম �থেক ৫৪৫৬ জন সার িডলােরর মা�েম ২৪.৬১ ল� �মঃ টন 

ইউিরয়া সার সারা �দেশর �ষক পয �ােয় ��ভােব িবতরণ িনি�ত করা হেয়েছ। সার িবতরেণর দািয়�  িবিসআইিস’র উপর �� 

হওয়ার পর �থেক এ যাবৎ িবিসআইিস’র কায ��ম সকল মহেলই �সংিশত হে�। 

 
২০১৩-২০১৪ অথ � বছের ��ুভােব ইউিরয়া সার িবতরেণ উে�খেযা� িদকস�হ 
 

 বছেরর ��েত সে�াষজনক ম�দ িনেয় কায ��ম �� করা। 

 অথ �বছর ��র িতন মাস �েব � বিহিব �� �থেক সার আমদািনর �ট�ার কায ��ম �হণ করা। 

 চ��াম ব�েরর পাশাপািশ মংলা ব�র িদেয় সার আমদািনর কায ��ম �হণ করার ফেল উ�র এবং দি�ণ 
পি�মা�েলর �জলাস�েহ �ত সার সরবরাহ করা স�ব হেয়েছ। 

 চািহদার িবপরীেত �েয়াজনীয় পিরমাণ ইউিরয়া সােরর িনরিবি�� সরবরাহ অ�াহত রাখার �ােথ � �বসরকাির 
সরবরাহকারীগেণর পাশাপািশ রা�ীয় �ি�র আওতায় কাতার, সং�� আরব-আমীরাত ও �সৗিদআরব �থেক  
আমদািনর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 িশ� ম�ণালয় এবং িবিসআইিস ক��প� সার উৎপাদন, আমদািন, পিরবহণ ও িবতরেণর ��ে� �জলা/ উপেজলা 
�শাসেনর সােথ িনিবড় মিনটিরং কায ��ম অ�াহত �রেখেছ। 

 
সার উৎপাদন ও �ব�াপনা 
  

িবিসআইিস’র িনয়�নাধীন ৬� ইউিরয়া সার কারখানায় ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের ১০,১২,৫০০ �মঃ টন ল��মা�ার 

িবপরীেত ৮,৩৮,৬২৮ �মঃ টন ইউিরয়া সার উৎপািদত হেয়েছ। সং�াধীন ৪� সারকারখানা যথাঃ িসইউএফএল, ইউএফএফএল, 

িপইউএফএফএল ও এএফিসিসএল এ দীঘ �িদন �াস সরবরাহ ব� থাকায় উৎপাদন ঘাটিতর স�ুখীন হেত হে�। আেলাচ� অথ � 

বছেরর ��েত ৬.৭৩ ল� �মঃ টন �ারি�ক ম�দ এবং সং�ার ৬� ইউিরয়া সার কারখানায় উৎপািদত ৮,৩৮,৬২৮ �মঃ টন, 

কাফেকা �থেক ৩,৫১,৪৯২ �মঃ টন ও বিহিব �� �থেক ১৩,৭৯,৪৮৩ �মঃ টন আমদািন�ত ইউিরয়া সার সহ �মাট ৩২,৪২,৬০৩ �মঃ 

টন ইউিরয়া সােরর িবপরীেত �মাট ২৪,৬১,৬৮১ �মঃ টন ইউিরয়া সার িবতরণ করা হেয়েছ। 

 

�িষ ম�ণালয় ক��ক িনধ �ািরত চািহদার িবপরীেত সংি�� মােসর �জলা ও উপেজলাওয়ারী বরা�প� িবিসআইিস ক��ক �ব �বত� 

মােসর ২৫ তািরেখর মে� �জলা �শাসকেদর বরাবের ��রণ কের, যােত বরা��ত ইউিরয়া সার মােসর �� �থেক সার সরবরাহ 
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�দয়া স�ব হয়। �জলা �শাসক/উপেজলা িনব �াহী অিফসার উপেজলার বরা��ত সার �ত উে�ালেনর জ� িডলারেদরেক উপ-বরা� 

�দান কের। পরবত�েত িডলারগণ তােদর িনজ� �ব�াপনায় কারখানা/বাফার �দাম �থেক সার উে�ালন ও পিরবহন কের 

উপেজলা/ইউিনয়েন সার �পৗঁছােনার পর �জলা/উপেজলা �শাসনেক উে�ািলত সােরর আগমনী বাত�া সংি�� িডলারেক দািখল 

করার িবধান রেয়েছ। �জলা এবং উপেজলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম� এবং �ানীয় �শাসন সার িবতরণ কায ��ম িনিবড়ভােব 

তদারিক কেরন। 

 
িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন ৬� ইউিরয়া সার কারখানা এবং �দেশর উ�রা�েল ১৪�, দি�না�েল ৮� এবং �দেশর ম�া�েল ২� 

�মাট ২৪� বাফার �দাম �থেক িডলারেদর অ��েল বরা��ত সার সরবরাহ করা হয়। ৬৪� �জলােক ৬� ইউিরয়া সার কারখানার 

মে� কমা��� কের কমা�াধীন �জলায় সার কারখানা ও বাফার �দাম �থেক সরবরাহ করা হয়। িবিসআইিস �দশ�াপী ইউিরয়া 

সার িবতরেণর সািব �ক দািয়� পালন কের। 

কাগজ উৎপাদন ও িবপণন  
 

িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন কণ ��লী �পপার িমল� িলঃ এ ২০১৩-১৪ অথ � বছের ২২,০০০ �মঃ টন উৎপাদন ল��মা�ার 

িবপরীেত িবিভ� ��েডর ১৩,০৯৯ �মঃ টন কাগজ উৎপািদত হেয়েছ। কণ ��লী �পপার িমেলর উৎপািদত কাগজ িনেয়ািজত ২০৪৬ 

জন িডলােরর মা�েম মািসক বরাে�র িভি�েত িবপণন করা হয়। তাছাড়া সরকাির পয �ােয় জাতীয় িশ�া�ম ও পা���ক �বাড � 

(এনিস�িব), বাংলােদশ ��শনারী অিফস (িবএসও), িনব �াচন কিমশন (ইিস), সকল িশ�া �বাড � ও জাতীয় িব�িব�ালয়সহ অ�া� 

সরকাির �িত�ান �কিপএম িলঃ �থেক সরাসির কাগজ �য় কের। 

িসেম� উৎপাদন ও িবপণন 
 

িবিসআইিস’র িনয়�ণাধীন ছাতক িসেম� �কা�ািন িলঃ এ ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের ১,০০,০০০ �মঃ টন উৎপাদন 

ল��মা�ার িবপরীেত ৬৫,৪৩৫ �মঃ টন িসেম� উৎপািদত হেয়েছ। ছাতক িসেম� �কা�ািন িলঃ এর উৎপািদত �পাট ��া� 

িসেম�, �িতর�া বািহনী সরাসির িনধ �ািরত দের িবিসআইিস’র অ�মিত�েম কারখানা �থেক �য় কের। এছাড়াও িনেয়ািজত ৩৭ 

জন িডি�িবউটর ও ৪০০ জন িডলােরর মা�েম উৎপািদত ডায়ম� �া� �পাট ��া� িসেম� কারখানা-িনধ �ািরত দের িব�য়/িবতরণ 

করা হয়। 

 
উৎপাদেনর সংি�� সার  (২০১৩-২০১৪) 
 

পে�র নাম 
 

একক (২০১৩-২০১৪) 
 

বািষ �ক ল��মা�া ��ত উৎপাদন 

ইউিরয়া  �মঃ টন ১০,১২,৫০০ ৮,৩৮,৬২৮ 
�এসিপ �মঃ টন ১,০০,০০০ ৮৬,৪৩২ 
িডএিপ �মঃ টন ৬০,০০০ ৪৮,৩৩৪ 
কাগজ  �মঃ টন ২২,০০০ ১৩,০৯৯ 
িসেম� �মঃ টন ১,০০,০০০ ৬৫,৪৩৫ 
হাড �েবাড � ল� বগ ��ট ১০০ ১৯.৯৫ 
�াসশীট ল� বগ �িমটার ২১.১৯ ২০.১০ 
�ািনটারীওয়ার  �মঃ টন ২,১০০ ১,১২৬ 
ই�ু�েলটর  �মঃ টন ১,২০০ ১,৪০৬ 
ির��া�রীজ �মঃ টন ৫০০ ৩৬৬ 
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 বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন (িবএসএফআইিস) 
 

 

১৯৭২ সেন রা�পিতর ২৭ ন�র আেদশ বেল গ�ত বাংলােদশ �গার িম� স কেপ �ােরশন এবং বাংলােদশ �ড অ�া� 

এ�ালাইড ই�াি�জ কেপ �ােরশন একী�ত কের সরকাির আেদেশ ১ �লাই ১৯৭৬ সেন বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন 

(Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) গঠন করা হয়। সরকার ক��ক িনেয়ািজত ১ 

জন �চয়ার�ান এবং ৫ জন পিরচালেকর সম�েয় পিরচালক পষ �েদর িনয়�েণ কেপ �ােরশেনর কায ��ম পিরচািলত হয়। বত�মােন 

িবএসএফআইিস’র িনয়�েণ ১৫� িচিনকল ও ১� সহায়ক ইি�িনয়ািরং কারখানাসহ �মাট ১৭� িশ� �িত�ান রেয়েছ। �ক� এ�া� 

�কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড িচিনকেলর সােথ এক� িডি�লাির ইউিনট রেয়েছ। বত�মােন কেপ �ােরশেনর সদর দ�ের ৩০৫ জন 

কম �কত�া ও কম �চারীসহ অধীন� �িত�ানস�েহ অ�েমািদত ১৭২৬৩ পেদর িবপরীেত �মাট ১৬০২৪ জন কম �কত�া, কম �চারী ও 

�িমক িনেয়ািজত রেয়েছ।  

 
উে��  

িনে�া� উে�ে� বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন গ�ত হয় : 
 
 িমলেজােন উ�ত জােতর ই�চাষ স�সারণ করা , 
 �ািপত �মতার সেব �া�ম স��বহার কের িচিন উৎপাদন করা , 
 ��ু বাজারজাতকরেণর মা�েম িচিনর বাজার দর ি�িতশীল রাখা , 
 পয �ায়�েম িমলস�েহর িবএমআরই/িবএমআর ও �গার িরফাইনারী �াপেনর মা�েম িচিনেত �দশেক �িনভ�র করা, 

�দেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন অবদান রাখা ইত�ািদ।  
 
উৎপাদন �মতা  
 

 ১৫� িচিনকেলর �দিনক আখ মাড়াই �মতা ২১,০৪৪ �ম: টন। বছের ১২৫ আখ মাড়াই িদবেস �ায় ২৬.০০ ল� �মঃ টন 

আখ �েয়াজন হয়। উ� পিরমাণ আখ হেত ৮% িচিন আহরণ হাের িচিনকলস�েহর বািষ �ক িচিন উৎপাদন �মতা �ায় 

২.১০ ল� �মঃ টন।  

 �রনউইক অ�া� যে��র ইি�িনয়ািরং কারখানা�র বািষ �ক উৎপাদন �মতা ১১৪১ �ম.টন কাি�ং ও �মিশিনং। 

 �ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড িচিনকেল অবি�ত িডি�লাির ইউিনেটর বািষ �ক ি�িরট ও এলেকাহল 

উৎপাদন �মতা ১৩৫.০০ ল� �ফ  িলটার।                                                 
 
২০১৩-২০১৪ সেনর কম �কা� 
 
 ২০১৩-২০১৪ মাড়াই �মৗ�েম ১৫� িচিনকেল ১৮,৬০,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের গেড় ৭.৪৩% িচিন আহরণ হাের ১৩৮১৫০ 

�ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ১৮,১৮,৮৬২ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৭.০৬% িচিন আহরণ হাের ১২৮২৬৮.০০ 

�ম.টন িচিন উৎপািদত হেয়েছ এবং ৭০০৮১.০০ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৬৮৮৩৯.০০ �ম.টন 

�মালােসস উৎপািদত হেয়েছ। 
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 �ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটেডর িডি�লারীেত ৫১.০০ ল� �ফ িলটার ি�িরট ও এলেকাহল উৎপাদন 

ল��মা�ার িবপরীেত ৪৬.৮৬ ল� �ফ িলটার ি�িরট ও এলেকাহল এবং ফেরন িলকার ৯.১১ ল� �ফ িলটার ল��মা�ার  

িবপরীেত ৯.১১ ল� �ফ িলটার উৎপািদত হেয়েছ।  

 �রণউইক, যে��র অ�া� �কাং (িবিড) িলিমেটেড ১৩০০ �ম.টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ উৎপাদেনর ল��মা�ার িবপরীেত 

১০৪৩.০১ �ম.টন উৎপািদত হেয়েছ। 

 
উ�য়ণ�লক কম �কা�  
      

২০১৩-২০১৪ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন ক��ক �’� চলমান �ক� 

এবং ন�ন অ�েমািদত �’� �ক�সহ �মাট চার� �ক� বা�বায়নাধীন িছল। �ক�স�েহর  �া�িলত �য় ২৬৫১৯.৯৯ ল� টাকা। 

�ক�স�েহর অ��েল ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের এিডিপেত ১৭৩৬.০০ ল� টাকা বরা� িছল। বরা��ত অেথ �র মে� ১৭৩৪.০০ ল� 

টাকা অব�� ও �য়  হয় যা বরাে�র ৯৯.৮৮%। �ক�স�েহর  িববরণ িনে� �দওয়া হেলা:  

                                                                                       (ল� টাকায়) 
�ঃ 
নং 

�কে�র নাম ও বা�বায়ন �ময়াদ �া�িলত 
�য় 

২০১৩-২০১৪ এিডিপ 
বরা� অব�� �য় অ�গিত(%) 

১। িবিভ� িচিনকেলর পাওয়ার টারবাইন, িডেজল �জনােরটর 
এবং বয়লার �িত�াপন  
বা�বায়ন �ময়াদ : 
আর�   :  ০১-০৭-২০১০  
সমা�   : ৩০-০৬-২০১৫ 

৪৩৬২.১৭  
 

৭১৪.০০ ৭১৪.০০ ৭১৪.০০ ১০০% 

২। িবএমআর অব �ক� এ�া� �কাং (িবিড) িলিমেটড 
বা�বায়ন �ময়াদ : 
আর�  :   ০১-০৭-২০১২ 
সমা�  :   ৩০-০৬-২০১৫ 

৪৬৫৭.৪৭  
 

৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০
০ 

১০০% 

৩। ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং 
িবট �গার উৎপাদেনর জ� য�পািত সংেযাজন 
বা�বায়ন �ময়াদ : 
আর�  :  ০১-০৭-২০১৩ 
সমা�  : ৩০-০৬-২০১৬ 

১০১৫৩.৫৪  
 

৩২০.০০ ৩২০.০০ ৩২০.০
০ 

১০০% 

৪। নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ 
উৎপাদন এবং  �গার িরফাইনাির �াপন 
বা�বায়ন �ময়াদ : 
আর�   : �ফ�য়াির-২০১৪  
সমা�   : িডেস�র-২০১৬ 

৭৩৪৬.৮১  
 

*২.০০ একেনক িস�া� অ�যায়ী �নগ ��ত 
িডিপিপর �শাসিনক অ�েমাদন ও 
�ক� পিরচালক িনেয়ােগর পর সময় 
না থাকায় অথ � অব�� ও �য় করা 
স�ব হয় নাই। 

সব �েমাট: ২৬৫১৯.৯৯ ১৭৩৬.০০ ১৭৩৪.০০ ১৭৩৪.০০ ৯৯.৮৮% 

 
�সবা�লক কায ��ম  
 

 ২০১৩-২০১৪ �রাপণ �মৗ�েম ই� আবােদর জ� ই� চািষেদর মে� �ায় ৭৫ �কা� টাকা বীজ, সার ও কীটনাশক  সরবরাহ 

এবং নগদ ঋণ িহসােব িবতরণ করা হয়। 

 ২০১৩-২০১৪ মাড়াই �মৗ�েম আখ উৎপাদেনর জ� আখচািষেদর মােঝ ঋণ বাবদ ৮৫.৬৯ �কা� টাকা িবতরণ করা হেয়িছল, 

যা িমেল আখ সরবরােহর মা�েম ৯৯.৯৪% আদায় করা হেয়েছ। 

 ২০১৩-২০১৪ মাড়াই �মৗ�েম ই� �� বাবদ �ায় ৩৮০.৫৪ �কা� টাকা পিরেশাধ করা হয়। �া� টাকা িন�ত প�ী  এলাকার 

চািষেদর নগদ �বাহ �ি�র মা�েম দাির�� িবেমাচেন সহায়ক হয়। 

 ই� �রাপণ, পিরচয �া, কত�ন ও পিরবহন খােত ২০(িবশ) ল� �লােকর কম �সং�ােনর �ি�  হেয়েছ।  
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 �গার �সস ফাে�র মা�েম বছের �ায় ৫.০০ �কা� টাকার প�ী সড়ক, �ীজ ও কালভাট � িনম �াণ এবং �মরামত করা হয়। এ 

ছাড়া, িশ�া �সস ফাে�র মা�েম আখচািষেদর দির� ও �মধাবী স�ানেদর বছের �ায় ৩.০০ �কা� টাকার �ি� �দান করা 

হেয় থােক।  

 ২০১৩-২০১৪ অথ �বছের (�ম,২০১৪ পয ��) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন �দেশর রা�ীয় �কাষাগাের কর ও ��, 

লভ�াংশ, আয়কর  ইত�ািদ বাবদ ৬৯.০৭ �কা� টাকা জমা �দান কেরেছ।  

 
 
�িশ�ণ�লক কায ��ম  
 
২০১৩-২০১৪ অথ � বছের কেপ �ােরশেনর সদর দ�র ও অধীন� িশ� �িত�ানস�েহর কম �রত কম �কত�া, কম �চারী ও �িমকেদর �-� 

��ে� উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কেপ �ােরশেনর �িশ�ণ কম ��িচ অ�াহত থােক। আেলাচ� সমেয় �মাট ৫৩৫ (প�চশত �য়ি�শ) 

জন কম �কত�া, কম �চারীেদর িবিভ� িচিনকেলর �িশ�ণ �ক�স�েহ, �দেশর িবিভ� �াতনামা �িশ�ণ �িত�ােন ও িবেদেশ 

�িশ�ণ �দয়া হয় যার পিরসং�ান িনে� উে�খ করা হেলা :  
 

�দেশর অভ��ের �িশ�ণ 
 

(ক)  িচিনকেলর ��িনং কমে�� ও সদর দ�ের ইন-হাউজ �িশ�ণ -  ৪১৬ জন  
(খ)  �দেশর িবিভ� �াতনামা �িশ�ণ �িত�ােন �িশ�ণ -             ১০৭ জন  
 
(২)  িবেদেশ �িশ�ণ :                                                      -    ১২ জন   
                                                                         সব �েমাট- ৫৩৫ জন 

   
   

ইেল�িনক �িজ� �ােনজেম� িসে�ম  
  

২০১০-২০১১ আখ মাড়াই �মৗ�ম হেত সকল িচিনকেলর আখচািষেক িমল হেত �িজ� ই�� হওয়ার সােথ সােথ এ সং�া� বাত�া তার 

িনজ� বা অ�েরাধেযা� �মাবাইল �ফােন এসএমএস কের ��রণ করা হে�। এ িবষেয় সংি��েদর �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

এছাড়া  ২০১১-২০১২ আখ মাড়াই �মৗ�ম হেত িমল �থেক �িজ�  এসএমএস �াি�র পর আখচািষগণ িনকট� ইউিনয়ন ত� �সবা 

�ক� বা ই�ারেনট �িবধা সংবিলত কি�উটার �থেক অন লাইেন �িজ�  সং�হ করেত পারেছন। িমল�েলােত ই- �িজ�  কায ��ম 

চা� হওয়ায় আখ �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেয়েছ। 

 
ই-গভেন �� কায ��ম    

 িবএসএফআইিসর ওেয়বসাইট (www.bsfic.gov.bd.) িনয়িমত হালনাগাদ ও মিনটিরং করা হে�। এ� ইংেরিজর 

পাশাপািশ বাংলায় �পা�েরর কাজ চলেছ।  ইংেরিজর পাশাপািশ বাংলায় �সবা�লক িবষয়ব� �দান করা হে�। 

 িবএসএফআইিসর সদর দ�ের DOS িভি�ক Foxpro programming এর মা�েম একাউি�ং, �প-�রাল, �িভেড� 

ফা� এবং �গার িডলারস ডাটা-�বইজ চলমান আেছ। এ�েলার আ�িনকীকরেণর �েয়াজনীয় কায ��ম চলেছ। এরই 

ধারাবািহকতায় আউট �সািস �ং সফটওয়�ার ফােম �র মা�েম Integrated Accounting Software Package 

(Tally) �য় করা হেয়েছ। বিণ �ত সফটওয়�ার �ােকেজ একাউি�ং , �িভেড� ফা� এবং �গার িডলারস ডাটােবইেজ 

ডাটা এি�র কাজ �শষ হেয়েছ। বত�মােন �প-�রাল ডাটা এি�র কাজ চলেছ।  

 িবএসএফআইিস’র আওতাধীন �ক� এ�া� �কা�ািনর উৎপািদত পে�র িবেশষ কের ফেরন িলকােরর বাজার �ি�র 

লে�� পা��বত� �দশ�েলার সংেগ সাব ��িণক অনলাইন �যাগােযাগ র�ােথ � ইংেরিজর পাশাপািশ বাংলায় �সবা�লক 

িবষয়ব� �তির করা হেয়েছ । 

 িবএসএফআইিসর সদর দ�ের Local Area Network �াপেনর কাজ �শষ হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায়  Optical 

Fiber Backbone সংবিলত উ��মতা স�� Broad Band Internet সংেযাগ চা� করা হেয়েছ। এেত �াথিমক 
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পয �ােয় ২৪� কি�উটাের সা�য়ী �ে� ই�ারেনট চা� করা হেয়েছ। �ান এর আওতায় যাবতীয় �েযাগ �িবধা থাকায়  

কােজর গিতশীলতা ব�লাংেশ �বেড় �গেছ।  

 সং�ার অধীন� কেয়ক� িমল/�িত�ােনর সােথ �াথিমক পয �ােয় পরী�া�লকভােব �ধান কায �ালয় হেত িভিডও 

কনফাের� এর মা�েম �ব�াপনায় অংশ �হেণর িনিম� �েয়াজনীয় কািরগির �ব�া �হণ করার উে�াগ �নয়া হেয়েছ। 

ইেতামে� এ কায ��েমর অংশ িহেসেব সং�ার  অধীন� রাজশাহী িচিনকল ও জয়�রহাট িচিনকল �ব�াপনা 

পিরচালক�েয়র সােথ সং�ার �চয়ার�ান  ও পিরচালক�� িভিডও কনফােরে�র মা�েম �ব�াপনায় অংশ �হণ 

কেরেছন। অপরিদেক, নােটার িচিনকল, ঠা�রগ�ও িচিনকল ও �ক� অ�া� �কাং (িবিড) িলঃ এর �জলা সদের �নটওয়াক� 

�াকেবান থাকায় উ� িমল�িলেত �নটওয়াক� �াকেবান �াপেনর �চ�া চলেছ। ১/২ মােসর মে� �নটওয়াক� সংেযাগ 

�াপন কাজ হেল সং�ার সদর দ�র হেত িমল�েলােত িভিডও কনফােরি�ং করা স�ব হেব। উে�� িভিডও কনফাের� 

করার জ� ই�ারেনট �িবধা না থাকায় অবিশ� ১০� িমেলর সােথ িভিডও কনফাের� করা স�ব হে� না। তেব 

উি�িখত ৫� িমেল ই�ারেনট �িবধার মা�েম অবিশ� ১০� িমেলর সােথ িভিডও কনফাের� করা স�ব হেব। 

 িবএসএফআইিস’র ওেয়বসাইেট �বাড � অফ িডের�রেদর ছিবসহ সকল িবভাগীয় �ধানগেণর দা�িরক ই-�মইল অ�াে�স 

�খালা হেয়েছ এবং িবিভ� ধরেণর িচ�প�, �িতেবদন ই-�মইেলর মা�েম িবএসএফআইিসর আওতাধীন ১৭� �িত�ােন 

আদান �দান করা হে�। 

 
স�দ পিরি�িত   
 

 সং�ার িমল�েলার চলিত �লধেনর ঘাটিত রেয়েছ। তেব িব�ল অংেকর �ায়ী স�দ িব�মান রেয়েছ। যিদও ঐ 

স�েদর �ক ভ�া� িন� পয �ােয় রেয়েছ। এ �সে� উে�� �য, ��মা� ১৯০৬১.১৯ একর জিমর �ক ভ�া� ১২০০.২৭ ল� 

টাকা থাকেলও বত�মান বাজার দের তার �� ১০৯২১০৪.৪৭ ল� টাকা। িনে� িমলওয়ারী জিমর িববরণ উপ�াপন করা 

হেলা।   
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং  

িমেলর নাম জিম �েয়র বছর জিমর পিরমাণ 
(একর) 

�কভ�া� (ল� 
টাকায়) 

 বত�মান বাজার 
��(ল� টাকায়) 

১ প�গড় িচিনকল িল. ১৯৬৫ ২২৭.৩০ ৪১.৮৫ ৪৪৮৭.৪০ 

২ ঠা�রগ�ও িচিনকল িল. ১৯৫৬ ২৮৮৭.০২ ২৫.৮৪ ৬৫৮৫৮.৮০ 

৩ �সতাবগ� িচিনকল িল. ১৯৩৩ ৩৮৬০.৫০ ৮.৭৬ ৭৪৭৫৭.৯৪ 

৪ রং�র িচিনকল িল. ১৯৫৭ ১৯২৫.৩৫ ১৫.৭১ ৯৭১৩১.৬৫ 

৫ �াম�র িচিনকল িল. ১৯৬৫ ১১১.৪৫ ৩৬৪.১৯ ১১২৮১.০০ 

৬ জয়�রহাট িচিনকল িল. ১৯৬০ ২১৭.২২ ২৫.৪৭ ৭৫৩৬৭.০০ 
৭ রাজশাহী িচিনকল িল. ১৯৬২ ২২৯.৫৮ ৩০.৫৫ ৪৮২২৪.০০ 

৮ নােটার িচিনকল িল. ১৯৮২ ৯৭.৭১ ১৯.৮১ ৮০৪৬.২০ 

৯ নথ �েবংগল িচিনকল িল. ১৯৩০ ৪৯৬২.৯৪ ১৪.৬১ ৩৬৫৯৬১.০৮ 

১০ পাবনা িচিনকল িল. ১৯৯২ ৬০.০০ ১৫৮.২৫ ১২০০০.০০ 

১১ �ি�য়া িচিনকল িল. ১৯৬১ ২২০.০৫ ১৮.৯৫ ২৪০৬৬.০০ 
১২  �ক� এ�া� �কাং ( িবিড) িল.   ১৯৩৮  ৩৫৩৫.৫৬  ৬.৮৪  ৯৮৬১৩.০০  
১৩ �মাবারকগ� িচিনকল িল. ১৯৬৫ ২০৭.৭২ ১৯.৯৭ ৭৭৩৩১.০০ 

১৪ ফিরদ�র িচিনকল িল. ১৯৬৮ ১২৯.৯৪ ২৯.৯১ ৭২০০০.০০ 

১৫ িজল বাংলা িচিনকল িল. ১৯৫৭ ৩৫১.৪৮ ১৪১.০৮ ১৯৬১২.৭০ 

১৬ �রণউইক যে��র এ� �কাং ১৮৮১ ৩৭.৩৭ ২৭৮.৪৮ ৩৭৩৬৬.৭০ 

  �মাট :   ১৯০৬১.১৯ ১২০০.২৭ ১০৯২১০৪.৪৭ 
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বািণিজ�ক খামার   
 
 বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন ৫� �গার িমেল বািণিজ�ক খামার রেয়েছ। 

 ৫� �গার িমেলর বািণিজ�ক খামােরর �মাট জিমর পিরমাণ ১৫,৭৯২ একর। 

 বিণ �ত খামাের �মাট ই�র আবাদেযা� জিমর পিরমাণ ১২,০১৩ একর।  

 ২০১৩-১৪ অথ � বছের ১,৭১৮ একর জিমেত লীেজ আেখর চাষ করা হেয়েছ।  
 

 
িমলওয়ারী বািণিজ�ক খামােরর িববরণ িন��প  
 

�িমক 
নং 

িমেলর নাম জিমর পিরমাণ 
(একর) 

আখ আবাদেযা� জিম 
(একর) 

২০১৩-২০১৪ �মৗ�েম আখ আবাদ (একর) 

িনজ� �ব�াপনায় লীেজ �মাট 

১ ঠা�রগ�ও ২৪৯৭.০০ ১৮০২.০০ ৪৮০.০০ ৫৭০.০০ ১০৫০.০০  
২ �সতাবগ� ৩৭০৩.০০ ২৪৭৩.০০ ৬২২.৮৪ ৬০৩.০০ ১২২৫.৮৪  
৩ রং�র ১৮৩২.০০ ১৪৬০.০০  ০.০০ ৫১৭.০০  ৫১৭.০০  
৪ নথ �েব�ল ৪৭০৫.০০ ৩৯৩৮.০০ ২১৩৫.০০  ০.০০ ২১৩৫.০০ 
৫ �ক�  ৩০৫৫.০০ ২৩৪০.০০  ১১৭৭.০০  ২৮.১৫  ১২০৫.১৫  

 �মাট: ১৫,৭৯২.০০ ১২০১৩.০০  ৪৪১৪.৮৪  ১৭১৮.০০  ৬১৩২.৯৯  
 

 
�দেশ িচিনর চািহদা ও উৎপাদন �মতা  
 

(ক) িচিনর বাৎসিরক চািহদা (আ�মািনক)            :              ১৪.০০ ল� �ম.টন   
(খ) িচিনকলস�েহর বািষ �ক িচিন উৎপাদন �মতা   :              ২,১০,৪৪০ �ম.টন 
 

 

২০১৩-২০১৪  মাড়াই �মৗ�েম ই� চাষ,মাড়াই ও িচিন উৎপাদন পিরি�িত   
  

িববরণ ২০১৩-২০১৪ �মৗ�ম 

ল��মা�া অজ�ন 

ই� আবাদ  (একর) ২,০৬,৫০০  ১,৫৪,৯৫০  
আখ মাড়াই(�ম.টন) ১৮,৬০,০০০  ১৮,১৮,৮৫৭  
িচিন উৎপাদন (�ম. টন) ১,৩৮,১৫০ ১,২৮,২৬৮ .২০  
িরকভারী% ৭.৪৩  ৭.০৬  
�মালােসস(�ম.টন) ৭০,০৮১  ৬৮,৮৩৯  
ি�িরট ও এ�ালেকাহল উৎপাদন 
(�ফ িলটার) 

৫১,০০,০০০  ৪৬,৮৬,০০০  

ফেরন িলকার উৎপাদন(�ফ 
িলটার) 

৯,১১,০০০  ৯,১১,০০০  

 

 
�ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড এর উৎপািদত িডি�লারী প�  
 

�ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটেডর িডি�লারীেত িবিভ� �া� ও সাইেজর ৯ (নয়) �কার ফেরন িলকার এবং 

৩ (িতন) �কার ি�িরট উৎপািদত হয়। উৎপািদত প� �ক�র িবিভ� িব�য় �ক� এবং ওয়ার হাউেজর মা�েম কেপ �ােরশন �বাড � 

ক��ক িনধ �ািরত দের সরকােরর মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�েরর ত�াবধােন তােদর ই���ত লাইেসি�েদর অ��েল িব�য় করা হেয় 

থােক। ২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর (�ম,২০১৪ পয ��) �ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড ২৩.২৭ �কা� টাকা স�া� �নাফা 

অজ�ন কেরেছ এবং মাদক�� �� বাবদ ৫৭.৮৪ �কা�  টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কেরেছ। 

(ক) উৎপািদত প� 

উৎপািদত প�  ২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর বাৎসিরক চািহদা  



 43

উৎপাদন 
 (ল� �ফ িলটার) 

( ল� �ফ িলটার) 

 ১। �দিশ মদ ৩৫.৩৫ ৪০.০০-৪৫.০০ 
 ২। �রক�ফাইড ি�িরট ৭.৭৯  ১২.০০-১৫.০০ 
 ৩। িডেনচাড � ি�িরট ৩.২৮  ১০.০০-১৫.০০ 
 ৪। ই এন এ ০.৪৪  ১.০০-১.০০ 
  �মাট= ৪৬.৮৬  ৬৩.০০-৭৬.০০ 

 

       
 

�ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড দশ �না �য়াডা�া ��সমাড �থেক �জবসার ���তকরণ �ক� পিরদশ �ন 

 
 উৎপািদত ফেরন িলকার  
 
 �ধান ক�চামাল : িডি�লারীেত উৎপািদত �রক�ফাইড ি�িরট, ইএনএ ও কাি� ি�িরট  
 উৎপাদন �মতা : ৭.০০ ল� �ফ িলটার। 
 

�া� এর নাম  
 

িজআরিজন 
মলেটড �ইি� 
ফাইন �াি� 
ইমেপিরয়াল �ইি� 

জিরনা ভদকা 
�রাজা রাম 
ও� রাম 
�চরী �াি�  
অের� �ারাক�াও    

 

 জনবল  
      
  কেপ �ােরশেনর সদর দ�র ও তার অধীন� �িত�ানস�েহর জনবেলর িববরণ: 
 

��িণ অ�েমািদত পদ কম �রত জনবল ��পদ ম��  
�থম ৮২৬ ৬৬৬  ১৬০   
ি�তীয় ২১০ ১৮৮  ২২   
�তীয় ৫৯৭৬ ৫৫১৬  ৪৬০   
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      চ�থ � (�িমকসহ) ১০২৫১ ৯৬৫৪  ৫৯৭   
�মাট= ১৭২৬৩ ১৬০২৪  ১২৩৯   

 
 
 
 
আিথ �ক �ব�াপনা (লাভ ও �লাকসান)  
 
 ২০১৩-২০১৪ অথ �বছের (�ম,২০১৪ পয ��) কেপ �ােরশেনর আওতাধীন �ক� এ�া� �কা�ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড এবং 

�রণউইক, যে��র অ�া� �কাং(িবিড) িলঃ যথা�েম ২৩.২৭ �কা� ও ০.৯৯ �কা� টাকা স�া� �নাফা অজ�ন কেরেছ। উ� 

�িত�ান �� ঐ সমেয় যথা�েম ৫৭.৮৪ �কা� ও ০.১৫ �কা� টাকা রাজ� �দান কেরেছ। িবএসএফআইিস’র ১৫� িচিনকেল 

িচিন উৎপাদন �য় অেপ�া সরকার ক��ক িচিনর িব�য় �� কম িনধ �ািরত থাকায় ২০১৩-২০১৪ মাড়াই �মৗ�েম �লাকসান 

অ�াহত আেছ। 

 

 ২০১৩-২০১৪ অথ �বছের (�ম,২০১৪ পয ��) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন ৬৯.০৭ �কা�  টাকা �� ও কর বাবদ 

সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ। 
 

 
�দেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িচিনিশে�র ��� ও অবদান  
 

 িচিনিশ�  �দেশর িচিনর চািহদা �রেণ �� সহায়ক �িমকা পালন কের। 

 �ামীণ অথ �নীিতেত অেথ �র �যাগানসহ দাির�� িবেমাচেন সহায়তা কের। 

 ২০১৩-২০১৪ অথ �বছের (�ম,২০১৪ পয ��) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন �দেশর রা�ীয় �কাষাগাের কর ও ��, 

লভ�াংশ, আয়কর, ইত�ািদ বাবদ ৬৯.০৭ �কা� টাকা জমা �দান কেরেছ।  

 ৫ লাখ ই�চািষ ও ১৫ হাজােরর ঊে�� কম �রত জনবল এবং তােদর আেয়র উপর িনভ �রশীল ৩০ ল� �লাক �ত�� এবং 

িচিনিশে�র সােথ জিড়ত িডি�লাির ইউিনট, পিরবহন �বসা, ই� �রাপণ ও কত�ন কােজ িনেয়ািজত �িমকসহ আেরা ২০ 

ল� �লাক পেরা�ভােব অথ �াৎ �মাট ৫০ ল� �লাক িচিনিশে�র উপর িনভ �রশীল। 

 িমেল সরবরাহ�ত আেখর �� িমল� �গেট �িত �ই�াল ২৫০(�ইশত প�াশ)টাকা এবং বিহঃেকে� �িত �ই�াল ২৪৪ 

(�ইশত �য়াি�শ) টাকা িহেসেব চািষেদরেক �দান করা হয়। 

 িচিনকলস�েহর ��িনং কমে�ে� ই�চািষগণেক আ�িনক ��ি� স�েক� �িশ�ণদানসহ তােদরেক তদারিক ঋেণর 

আওতায় সার, উ�ত জােতর ই�বীজ, কীটনাশক ও নগদ অথ � (�িষঋণ) এবং অ�া� �েয়াজনীয় �সবা �দান করা হয়। 

 �দেশর উ�র ও দি�ণ-পি�মা�েলর �হ�র িদনাজ�র, রং�র, ব�ড়া, পাবনা, রাজশাহী, �ি�য়া, ফিরদ�র ও যেশার 

�জলার �� এবং মাঝাির �� জিমেত ই�ই �ধান অথ �করী ও লাভজনক ফসল। এ সব এলাকায় ভারী ও �মঘন 

�িষিভি�ক িশ� িহেসেব িচিনকল�েলা �ািপত হেয়েছ। 

 �িত বছর ই� �য় বাবদ �ায় ৪৫০ �কা� টাকা, �িষ ঋণ বাবদ �ায় ১২০-১৫০ �কা� টাকা, অি�ম শ�ঋণ বাবদ �ায় ২ 

�কা� টাকা ই�চািষেদর মােঝ িবতরণ করা ছাড়াও সরকােরর ভ��িক কায ��েমর আওতায় আখচাষ খােত �ায় ৫-৬ 

�কা� টাকা  চািষেদর ভ��িক �দান করা হয় । 

 এ ভােব িচিনকলস�হ আ�িলক উ�য়ন, দাির�� িবেমাচন এবং আমদািন িবক� িশ� িহেসেব �বেদিশক ��া সা�েয়র 

মা�েম জাতীয় অথ �নীিতেত ����ণ � অবদান �রেখ চেলেছ। 
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বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস) 
 
�িমকা  
 
বাংলােদশ িশ� �িত�ান অ�ােদশ ১৯৭৬ �মাতােবক ১লা �লাই ১৯৭৬ তািরেখ বাংলােদশ �েকৗশল ও জাহাজ িনম �াণ কেপ �ােরশন 

এবং বাংলােদশ �ীল িমলস কেপ �ােরশন একী�ত কের বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন গ�ত হয়। িবিভ� সমেয় িব-

রা�ীয়করণ, িব�� ও অ�া� কেপ �ােরশেনর িনকট হ�া�েরর পর বত�মােন ১৩� �িত�ান িবএসইিস’র িনয়�ণাধীন আেছ। ত�ে� 

৯ (নয়)� �িত�ান চা�  ও ৪� �িত�ান ব� আেছ। নয়� �িত�ােনর মে� ৩ (িতন)� �িত�ােনর ৪৯% �শয়ার জনসাধারণ এবং 

�িত�ােনর কম �কত�া, কম �চারী ও �িমকেদর িনকট ই�� করা হেয়েছ। 

 
কায �ব�ন  
 

কেপ �ােরশেনর সািব �ক �ব�াপনা ও পিরচালনা সরকার ক��ক িনেয়ািজত পিরচালক পষ �েদর উপর ��। �চয়ার�ান ও চারজন 

পিরচালক সম�েয় কেপ �ােরশেনর পিরচালক পষ �দ গ�ত। পিরচালক পষ �েদর �চয়ার�ান কেপ �ােরশেনর �� িনব �াহী এবং অ�া� 

সদ��� কায �করী পিরচালক িহেসেব িনজ িনজ অিধে�ে�র দািয়� পালন কেরন। অ�িদেক দ� ও কা��করভােব পিরচালনার 

উে�ে� িশ� �িত�ানস�হেক �েয়াজনীয় �মতা ও ক��� �দান করা আেছ। সািব �ক �ব�াপনার জ� �িত� িশ� �িত�ােনর 

িনজ� পিরচালনা পষ �দ রেয়েছ। িবএসইিস’র �চয়ার�ান অথবা একজন পিরচালক  �িত�ান�েলার পষ �েদর �চয়ার�ান  িহেসেব 

দািয়� পালন করেছন। 
 
জনবল 
 

�ধান কায �ালয়সহ ৯� �িত�ােন বত�মােন কম �রত জনবেলর ত� িন��পঃ 

 
 কম �কত�া কম �চারী �িমক �দিনক 

িভি�ক 
�মাট 

�ধান কায �ালয়   ৬১ জন ১০৪ জন - ২৭ জন   ২৯২ জন 
িনয়�ণাধীন �িত�ানস�হ ৩৯৬ জন ৫৫৮ জন ১২৭৮ জন ৪০ জন  ২২৭২ জন 

�মাট ৪৫৭ জন ৬৬২ জন ১২৭৮ জন ৬৭ জন ২৪৮৪ জন 
 

উৎপািদত প�স�হ 
 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন িশ� �িত�ানস�েহ �ধানতঃ �ব��িতক �কবলস, �া�ফরমার, কপার 

ওয়�ার, ��ােরােস� �উব লাইট, িসএফএল বা�, বাস, �াক, জীপ, �মাটর সাইেকল, িম�ক (ি�-চ�যান), িজআই/এমএস/এিপআই 

পাইপ, �সফ� �রজর ��ড ইত�ািদ প� উৎপািদত হে�। 
 

২০১৩-১৪ অথ �বছেরর কম �কা� (সামিয়ক িহসাব)  
উৎপাদন  
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�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম উৎপাদন ল��মা�া ��ত উৎপাদন ল��মা�া অজ�েনর 
হার % 

১। ই�াণ � �কবলস িলঃ 
(ডেমি�ক ও পাওয়ার �কবলস) 

  
৩৫০০ �মঃ টন 

  
৩০১৮  �মঃ টন ৮৬% 

২। ই�াণ � �উবস িলঃ 
(��ােরােস� �উব লাইট ও িসএফএল বা�) ৮.৫০ ল� িপস ৩.৬১ ল� িপস ২৪% 

৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
   (�মাটরসাইেকল) 

 
১৪০০০ � 

 
১৩৩৬৮ � 

 
৯৫% 

৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ 
(এসইিস ওয়�ারস) 

  
৩৬০ �মঃ টন 

  
৪৬৭ �মঃ টন ১৩০% 

৫। 
িচটাগাং �াইডক িলঃ 
(জাহাজ �মরামত ও ই�াত �স� িনম �াণ) 

  
৩,৫০০.০০ ল� 

টাকা 

  
৩৫২৪.৬০ ল� 

টাকা  
  

১০১% 
৬। 

�জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ 
(�া�ফরমার ও অ�া� �ব��িতক সর�াম) 

  
৫,৫০০.০০ ল� 

টাকা 

  
৫৫৭৬.১৩ ল� 

টাকা ১০১% 
৭। �াশনাল �উবস িলঃ 

(এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ) 
  

৬৫০০ �মঃ টন 
  

৫০৬৭ �মঃ টন ৭৮% 
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ 

(জীপ, �াক, বাস, এ�া�ুেল� ইত�ািদ) 
  

৯০০ � 
  

৮২০ � ৯১% 
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির িলঃ 

(�সফ� �রজর ��ড) 
  

৬০০.০০ ল� িপস 
  

৫৪১.৫২ ল� িপস ৯০% 
 

�মাট= 
৭৯৯৮৬.৭৭ ল� 

টাকা 
৭৪২২৫.৬৬ ল� 

টাকা 
৯৩% 

 
িব�য়  

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম িব�য় ল��মা�া ��ত িব�য় 
(��াের রি�ত উৎপািদত প�সহ) 

ল��মা�া অজ�েনর 
হার % 

১। ই�াণ � �কবলস িলঃ 
(ডেমি�ক ও পাওয়ার �কবলস) 

  
৩৫০০ �মঃ টন 

  
২৫৩২ �মঃ টন ৭২% 

২। ই�াণ � �উবস িলঃ 
(��ােরােস� �উব লাইট ও 
িসএফএল বা�) 

  
৮.৫০ ল� িপস 

  
৪.০৩ ল� িপস ৪৭% 

৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
   (�মাটরসাইেকল) 

 
১৪০০০ � 

 
১৭১৫৬ � 

 
১২৩% 

৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ 
(এসইিস ওয়�ারস) 

  
৩৭৫.০০ �মঃ টন 

  
৪৫৪ �মঃ টন ১২১% 

৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ 
(জাহাজ �মরামত ও ই�াত �স� 
িনম �াণ) 

  
৩,৫০০.০০ ল� 

টাকা 
  

৩৪৮৭.৯৩ ল� টাকা ৯৯% 
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং 

িলঃ 
(�া�ফরমার ও অ�া� �ব��িতক 
সর�াম) 

  
৬০০০.০০ ল� 

টাকা 
  

৬৫৭৩.৮০ ল� টাকা ১১০% 
৭। �াশনাল �উবস িলঃ 

(এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ) 
  

৭০০০ �মঃ টন 
  

৬৭২১ �মঃ টন ৯৫% 
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ 

(জীপ, �াক, বাস, এ�া�ুেল� 
  

৯০০ � 
  

৮৯৫ � ৯৯% 
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ইত�ািদ) 

৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির িলঃ 
(�সফ� �রজর ��ড) 

  
৬০০.০০ ল� িপস 

  
৪৬২.৫৩ ল� িপস 

  
৭৭% 

 
�মাট= 

৯৫২৮৯.০৩ ল� 
টাকা 

৯৩৪৫৭.২৪ ল� টাকা 
৯৮% 

 

 
লাভ/(�লাকসান)   
 ল� টাকায় 

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম ল��মা�া ��ত 
লাভ/(�লাকসান) 

(সামিয়ক) 

ল��মা�া অজ�েনর 
হার (%) 

১। ই�াণ � �কবলস িলঃ ৭৫৩.২৪ ১১৪১.৩১ ১৫২% 
২। ই�াণ � �উবস িলঃ (৬৬.০৩) (১৯০.০০) - 
৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ ৩৮৯.৭৬ ৬৩৯.৮৫ ১৬৪% 
৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ ৭১৭.১৭ ১২২৪.৭৬ ১৭১% 
৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ ২৬৮.৩০ ১৪.৬৭ ৫% 
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ (৬১৭.০৯) (৬৯৬.৫২) - 
৭। �াশনাল �উবস িলঃ ৭৩৬.০২ ১০৫০.২০ ১৪৩% 
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ ৪৫৪৮.০৭ ৫৭৮৩.০৫ ১২৭% 
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির িলঃ (৩০.৪২) (৪০.৫০) - 
 �মাট= ৬৬৯৯.০২ ৮৯২৬.৮২ ১২৯% 

 
রা�ীয় �কাষাগাের জমা  
                                                                                   ল� টাকায় 

�িমক 
নং 

�িত�ােনর নাম ল��মা�া ��ত 
(সামিয়ক) 

ল��মা�া অজ�ােনর 
হার % 

১। ই�াণ � �কবলস িলঃ ৩১১৮.৩০ ২৮২৯.২৬ ৯১% 
২। ই�াণ � �উবস িলঃ ২১৪.২৭ ৭৩.৬৩ ৩৪% 
৩। এটলাস বাংলােদশ িলঃ ৯৩৬২.০৭ ৭০৩৮.০৭ ৭৫% 
৪। গাজী ওয়�ারস িলঃ ১৫৪৬.৮৬ ১৫৮১.৭৫ ১০২% 
৫। িচটাগাং �াইডক িলঃ ৬৭৮.৮৪ ২৭৬.৬৬ ৪১% 
৬। �জনােরল ইেলকি�ক �া�ঃ �কাং িলঃ ২৪৩.৭০ ২১৮.৬৯ ৯০% 
৭। �াশনাল �উবস িলঃ ১৫২৮.৫৪ ১৩৮১.৭৬ ৯০% 
৮। �গিত ই�াি�জ িলঃ ১৭৩৭৯.৯২ ১১৯৮২.২৯ ৬৯% 
৯। বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির িলঃ ১১৩.০২ ৮৮.৭২ ৭৮% 
 �মাট= ৩৪১৮৫.৫২ ২৫৪৭০.৮৩ ৭৫% 

 
উ�য়ন�লক কায ��ম 
 
               (ক) মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা�যায়ী �গিত ই�াি�জ িলিমেটড ক��ক �সডান কার �তিরর লে��  িমৎ�িবিস 

�মাটরস কেপ �ােরশেনর সােথ এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ।  বাংলােদেশর উপেযাগী ও জনসাধারেণর �য় �মতার 

িবষয়� িবেবচনায় �রেখ মেডল�র �� িনধ �ারেণর কাজ চলেছ। 
 

               (খ)    বাংলােদশ ��ড ফ�া�িরর �রাতন য�পািত �িত�াপেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। তােত বাংলােদশ ��ড  

ফ�া�ির িলঃ এ উ�তমােনর ��ড  উৎপাদন করা স�ব হেব।  
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               (গ)  ই�াণ � �উবস িলঃ এর কারখানায় LED বা� উৎপাদন �ক� এবং ��ারেস� �উব লাইট উৎপাদন �ি�য়া 

আ�িনকায়েনর লে�� DPP �ণয়ন করা হেয়েছ, যার আ�মািনক �য় ৪০.৪৫ �কা� টাকা। উ� �ক�� পিরক�না কিমশন এবং 

িশ� ম�ণালেয়র বাছাই কিম� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।  

 

 

 
 
 
 

                             
              

ই�াণ � �উব িল: এ উৎপািদত িসএফএল বা� এবং ��ােরেস� �উব লাইেটর উৎপাদন �ি�য়ার এক� িচ� । 
 

 
িচটাগাং ডাই�েকর �মরামত কায ��ম 

�িশ�ণ�লক কায ��ম (ল��মা�া ও অজ�ন)  
 

      িবএসইিস ও অধীন� িশ� �িত�ানস�েহ কম �রত কম �কত�া, কম �চারী ও �িমকগণেক িবিভ� সরকাির/�বসরকাির �িত�ান 

ক��ক অ�ি�ত �িশ�েণ িবিভ� �কােস � �িশ�ণ �দান করা হে�। ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের �ানীয় ও �বেদিশক �িশ�ণ কায ��েম 

অংশ�হণকারীর সং�া যথা�েম ৪৯ জন ও ০৫ জন। এছাড়াও ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের �দেশর িবিভ� িশ�া �িত�ােনর �মাট 

১২৭ জন ছা�-ছা�ীেদর ই�াি�য়াল এটাচেম�/বা�ব �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
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আিথ �ক �ব�াপনা  লাভ/�লাকসান) (সামিয়ক িহসাব  অ�যায়ী)  
  

িবএসইিস’র িনয়�ণাধীন চা� নয়�র  মে� ৬ (ছয়) � লাভজনক ও ৩ (িতন) � �লাকসানী �িত�ান। ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের 

লাভজনক ৬ (ছয়) � �িত�ােনর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট �নাফার পিরমাণ ৯৮.৫৪ �কা� টাকা এবং ৩ (িতন) � �লাকসানী 

�িত�ােনর �মাট �লাকসােনর পিরমাণ ৯.২৭ �কা� টাকা। সািব �কভােব নীট �নাফার পিরমাণ ৮৯.২৭ �কা� টাকা। 
 

 
 
ই�াত ও �েকৗশল প� উৎপাদন ও �ব�াপনার সংি��-সার 
 

�: 
নং 

�িত�ােনর নাম ও 
�কানা 

উৎপািদত প� ও �ব�াপনা বাৎসিরক উৎপাদন 
�মতা 

১) ই�াণ � �কবলস িলঃ 
পেত�া, চ��াম। 

(ক) ইেলকি�ক �কবল�    All Aluminum conductors 
                                 All Aluminum  conductors  
(Insulated) 
                                 All Aluminum conductors 
                                          Steel Reinforced.  
(খ) উৎপািদত প�স�হ ি��শ �াি�ক ��া�াড �, িবএস-৬০০৪, ১৯৭৫ এবং 
িবিডএস-৯০০:১৯৭৯, িবিডএস-১০৩৬ এবং ১০৩৭:১৯৮৩ এবং এ.এস.�.এম-
িব-২৩২-৭৪ অ�সাের �ণগত মান িনি�ত করা হয়। উৎপািদত প�স�হ 
সরকাির �িত�ােন এবং তািলকা�� িডলােরর মা�েম �দেশর অভ��ের 
িবপণন করা হয়। এছাড়া র�ািনও করা হয়। 

৩০০০-৩৫০০ 
�মি�ক টন 

২) ই�াণ �  �উবস িলঃ 
৩৭৪, �তজগ�ও িশ� 
এলাকা, ঢাকা-১২১৫। 

(ক) ৪’-৪০ ওয়াট ��ােরেস� �উব লাইট 
(খ) ২’-২০ ওয়াট ��ােরেস� �উব লাইট 
(গ) িসএফএল বা� 
(ঘ) উৎপািদত প�স�হ িবিডএস-IEC 60,081:2006 ��া�াড � অ�সাের 
��ত করা হয় এবং ISO 9001:2000 অ�সাের িবিভ� পয �ােয় কেঠারভােব 
মান িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত প�স�হ িবিভ� সরকাির �িত�ান এবং 
তািলকা�� িডলােরর মা�েম �ানীয় বাজাের িবপণন করা হয়। 

৫০০০০০-৭০০০০০ 
িপস 

 

৩) এটলাস বাংলােদশ িলঃ 
২৬৫-৬৭, টংগী িশ� 
এলাকা, গাজী�র। 

(ক)   িবিভ� �মতা স�� �হা�া মটর সাইেকল 
(খ)   িম�ক �াে�র ি� �ইলার 
(গ)  �হা�া মটর �কা�ািন জাপান এর কািরগির সহায়তায় আ�জ�ািতক 
�ণগত মান িনয়�ণ করা হয়। 
 

৪০০০০- 
৪৫০০০ � 

৪) গাজী ওয়�ারস িলঃ 
২৮, এফআইিডিস �রাড, 
কা�রঘাট, চ��াম। 

(ক) �পার এনােমল কপার ওয়�ার (SWG-11 �থেক 46 সাইজ)।  
(খ) উৎপািদত প�স�হ িবএসএস-৪৫১৬, ��া�াড � অ�সাের িবিভ� সাইেজর 
�পার এনােমল কপার ওয়�ার এবং হা� �ন �বয়ার কপার ওয়�ার ও অ�ািন� 
কপার ওয়�ার সকল পয �ােয় আইএসও ৯০০১:২০০০ অ�সাের �ণগত মান 
িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত প�স�হ সরকাির �িত�ােন এবং তািলকা�� 
িডলােরর মা�েম িবপণন করা হয়। 
 

৩৫০-৪৫০  
�মি�ক টন 

৫) িচটাগাং �াইডক িলঃ 
�পা� ব� –  
ব�র নং-২০০৭ 
�ব � পেত�া, চ��াম। 

 অভ��রীন ও �বেদিশক িবিভ� ধরেণর জাহাজ �মরামত। আইএসও- এর 
�ণগত মােনর �সবা �দান করা হয়। আ�জ�ািতক জাহাজ �মরামত কােজর 
লেয়ডস অফ িসিপং এর মান অ�যায়ী �সবা �দান করা হয়। 
 

২৫০০-৩০০০  
ল� টাকা 

৬ �জনােরল ইেলকি�ক 
�া�ফ�াকচািরং 
�কা�ািন িলঃ 
পেত�া, চ��াম। 

(ক) �া�ফরমার ও �ব��িতক সর�ামািদ ��তকরণ। আইএসও ৯০০১:২০০০ 
অ�সাের �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়। 
(খ) উৎপািদত প�স�হ সরকাির �িত�ান এবং িবিভ� িডলােরর মা�েম 
বাজাের িবপণন করা হয়। 

৪০০০.০০-
৪৫০০.০০ 

 ল� টাকার 
�া�ফরমার ও 
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�ব��িতক 
সর�ামািদ। 

৭) �াশনাল �উবস িলঃ 
১৩১-১৪২, টংগী িশ� 
এলাকা, গাজী�র। 

(ক) এমএস/িজআই/এিপআই পাইপ 
(খ) উৎপািদত প� িবএস-১৩৮৭, িবিডএস-১০৩১ ও এিপআই 5L-
Grade B, ��া�াড � অ�যায়ী আ�জ�ািতক মান স�� পাইপ উৎপাদন করা 
হয় এবং সকল পয �ােয় আইএসও ৯০০২:২০০০ অ�সাের �ণগত মান িনয়�ণ 
করা হয়। সরকাির �িত�ানস�হ সরাসির এবং তািলকা�� িডলােরর মা�েম 
উৎপািদত প� িবপণন করা হয়। 
 

১০০০০-১২০০০ 
�মি�ক টন 

৮) �গিত ই�াি�জ িলঃ 
িফনেল হাউজ (২য় তলা) 
১১, আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম। 

(ক) িবিভ� ধরেণর মটরযান (�াক, িমিনবাস, কার, জীপ, িমৎ�িবিস পােজেরা 
ইত�ািদ) 
(খ) উৎপািদত প�স�হ জাপােনর কািরগির সহায়তায় এবং আইএসও 
অ�সাের পে�র �ণগত মান িনয়�ণ করা হয়।  উৎপািদত প�স�হ সরকাির 
�িত�ান এবং িবিভ� িডলােরর মা�েম �দেশর অভ��ের িবপণন করা হয়।  

৮০০-১০০০ ইউিনট 

৯) বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির 
িলঃ 
২৬৫, টংগী িশ� এলাকা, 
গাজী�র। 

(ক) ��ইনেলস �ীল �রজর ��ড (�সাড � �া�) 
(খ) ��শ কািরগির সহায়তায় িনিম �ত এই কারাখানায় আ�জ�ািতক �ািত 
স�� উইলিক� �সাড � ��ড এর অ��প মান স�� ��ইনেলস �রজর ��ড 
উৎপাদন করা হয়। িবিডএস-২১৯ ��া�াড � অ�সাের কেঠারভােব মান িনয়�ণ 
করা হয়। উৎপািদত প�স�হ তািলকা�� িডলােরর মা�েম �ানীয় বাজারসহ 
�ত�� �ামা�েল িবপণন করা হয়। 
 

৫০০ ল�-৬০০ 
ল� িপস 
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evsjv‡`k ¶z`ª I KzwUi wkí K‡c©v‡ikb (িবিসক) 
 

 �িমকা  

বাংলােদশ ��  ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) �দশ�াপী �বসরকাির খােত �� ও ��র িশে�র িবকাশ ও উ�য়েন 

সরকােরর �� �িত�ান িহেসেব দীঘ �িদন যাবৎ উে�া�ােদর িবিভ� �কার �সবা-সহায়তা �দান কের আসেছ। �ায়ী 

�ািত�ািনক কাঠােমার আওতায় উ�য়ন�লক �ক� বা�বায়েনর মা�েম িবিসক িশ�ায়েনর ��ে� ����ণ � �িমকা 

রাখেছ। সরকােরর িবিনেয়াগবা�ব নীিতমালা এবং িবিভ� �েণাদনা�লক কায ��ম �হেণর ফেল �বসরকাির উে�ােগ ন�ন 

ন�ন িশ� কারখানা গেড় উঠেছ এবং এেত অথ �ৈনিতক ��ি� িদন িদন �ি� পাে�। ন�ন কম �সং�ান �ি�, নারীেক 

িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় স�ৃ� করা, দাির�� �রীকরণ সেব �াপির �� ও ��র িশ� উ�য়েন িবিসক কাজ কের 

যাে�। গত ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের �মাট অভ��রীণ উৎপাদেন (িজিডিপ)- �ত �� ও ��র িশ�খােত অবদােনর হার 

িছল ৩.৫২ শতাংশ, যা �ব �বত� ২০১২-১৩ অথ � বছেরর �লনায় ০.০১ শতাংশ �বিশ (২০০৫-০৬ �ক িভি� বছর ধের �� 

সম�েয়র পর)।  এ খাত অভ��রীণ চািহদা �রণসহ র�ািনেযা� প� �তিরর মা�েম �দেশর অথ �নীিতেত ����ণ � অবদান 

�রেখ চলেছ। এর পিরে�ি�েত �দশ�াপী �� ও ��র িশে�র িবকােশর �েয়াজনীয়তা �মা�েয় �ি� পাে�।  
 

�ল উে��  
 

� িশে�াৎপাদন �ি� ও �দেশর িশ�ায়েনর অবদান রাখা; 

� কম �সং�ান �ি� ;  

� দাির�� �রীকরণ; 

� িশ�ায়েনর মা�েম ভারসা��ণ � আ�িলক উ�য়ন; 

� �দেশর আথ �-সামািজক উ�য়ন। 
 
কায �ব�ন  
 

িবিসক �দশ�াপী �� ও ��র িশ� উে�া�ােদরেক িশ�ায়েনর ��ে� �সবা-সহায়তা �দােন িবিভ� কায ��ম বা�বায়ন 

কের আসেছ। এসব কায ��ম িবিসেকর (১) উ�য়ন ও স�সারণ (২) �ক� (৩) িবপণন (৪) ��ি� (৫) অথ � (৬) 

�রেকৗশল (৭) �শাসন এবং (৮) এমআইএস িবভােগর মা�েম পিরচািলত হে�। তাছাড়া ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী ও 

�লনায় অবি�ত ৪� আ�িলক কায �ালয় এবং �িত� �জলায় �ািপত ৬৪� িশ� সহায়ক �কে�র মা�েম িবিসেকর �ল 

কায ��ম পিরচািলত হেয় আসেছ। িবিসক �ধান কায �ালেয় অবি�ত ১� নকশা �ক�, �দেশর িবিভ� �ােন �ািপত ১৫� 

�ন�� িবকাশ �ক� এবং ১� �� ও ��র িশ� �িশ�ণ ইনি��উেটর মা�েম দ� মানবস�দ উ�য়েনও িবিসক কাজ 

করেছ। এর বাইের �দশ�াপী িবিসেকর বা�বািয়ত ৭৪� িশ�নগরী হেয়েছ। িবিসক �বসরকাির খােত �� ও ��র িশে�র 

উ�য়ন �সােরর লে�� বত�মােন �লতঃ �’ধরেনর কায ��ম পিরচালনা করেছ। তা হেলা: 
 

ক) রাজ� বােজেটর আওতায় উ�য়ন ও স�সারণ�লক এবং িনয়�ণ�লক কায ��ম; এবং  
খ) বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় উ�য়ন �ক� বা�বায়ন। 
 

উ�য়ন ও স�সারণ�লক কায ��ম 
 

� িশে�াে�া�া উ�য়ন ; 
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� উ�ত রা�া-ঘাট, পািন,  িব��ৎ, �াস ইত�ািদ �িবধা স�িলত িশ�নগরী �াপেনর মা�েম উ�ত �ট বরা�দান ; 

� িনজ� কম ��িচর মা�েম ও আিথ �ক �িত�ােনর সহেযািগতায় উে�া�ােদরেক ঋণ সহায়তা �দান ;  

� �ক� ��াফাইল �ণয়ন ও �ক� ��ায়ন ; 

� িশ� ইউিনট �াপন, পে�র উৎপাদন, মােনা�য়ন ইত�ািদ িবষেয় কািরগির ও অ�া� সহায়তা �দান; 

� লাগসই ��ি� আহরণ ও �ানা�রকরণ ; 

� পে�র নকশা-ন�না উ�াবন, উ�য়ন ও িবতরণ; 

� িশ� স�সারণ সং�া� �েয়াজনীয় সমী�া, জিরপ ইত�ািদ পিরচালনা ; এবং 

� িশ� �াপেন �েয়াজনীয় িবিনেয়াগ�ব � ও িবিনেয়ােগা�র পরামশ � �দান। 
      িনয়�ণ�লক কায ��ম 

 

� ��  ও ��র িশ� �িত�ােনর �রিজে�শন �দান ; 

� কর , �� ইত�ািদ �িবধার িবষেয় �পািরশ �দান ; 

� িশে�র ক�চামাল ও �মাড়ক সাম�ী আমদািনর ��ে� �ািধকার িনধ �ারেণ �পািরশ  �দান ।  
 

২০১৩-২০১৪ অথ �বছের স�ািদত উ�য়ন ও স�সারণ�লক উে�খেযা� কম �কা� ও সাফে�র িববরণ  
 

িশে�াে�া�া িচি�তকরণ  
 

�বসরকাির খােত �� ও ��র িশ� �াপেন আ�হী স�াবনাময় উে�া�ােদর �েঁজ �বর করা বা উে�া�া িচি�ত করা 

িবিসেকর এক� অ�তম কাজ। ২০১৩-২০১৪ অথ �বছের িবিসক �দশ�াপী �� িশে� ৪০১০ ও ��র িশ� খােত ১০৫৫৫ 

জন স�াবনাময় িশে�াে�া�া িচি�ত করেত সমথ �  হেয়েছ। িবিসক উ� খােত উে�া�া িচি�ত কের  তােদরেক িশ�  

�াপেনর ��ে� িবিভ� �কার পরামশ � �সবা সহায়তা �দান কের আসেছ। 

 
           উে�া�া উ�য়ন �িশ�ণ ও মানবস�দ উ�য়ন  
 

িবিসেকর উ�য়ন ও স�সারণ�লক কােজর মে� এক� অ�তম কাজ হে� স�াবনাময় �ি�েদরেক �িশ�েণর মা�েম 

উে�া�া িহেসেব গেড় �তালা এবং উে�া�া ও ত�েদর উে�ােগর সােথ সংি�� �ি�েদর দ�তার মােনা�য়ন। �দশ�াপী 

িবিভ� �জলায় �ািপত িবিসেকর ১৫� �ন�� িবকাশ �ক�, �জলা পয �ােয় িশ� সহায়ক �ক�, ঢাকায় অবি�ত �� ও 

��র িশ� �িশ�ণ ইনি��উট এবং নকশা �কে�র মা�েম ২০১৩-১৪ অথ � বছের ৯১১৫ জন উে�া�ােক �িশ�ণ �দান 

করা হেয়েছ। তাছাড়া িবিসেকর আইিস� �ােব ৩০ জন কম �কত�া-কম �চািরেক আইিস� িবষেয় �িশ�ণ �দয়া হয়। এসব 

�িশ�ণ �দেশর িশ� খােতর মানবস�দ উ�য়েন উে�খেযা� অবদান রাখেছ।  

 
   �েজ� ��াফাইল �ণয়ন  

 

�েজ� ��াফাইল �ণয়েনর মা�েম উে�া�ােক ত�র ��ািবত �কে�র স�া� িবিনেয়াগ �য়, উৎপাদন �মতা, 

কািরগির, আিথ �ক ও িবপণন িদক িবে�ষণ, �েয়াজনীয় �লাকবল এবং �নাফা ইত�ািদ স�িক�ত �াথিমক ধারণা �দয়া 

হেয় থােক। িবিসক ২০১৩-১৪ অথ � বছের ৩৮১� ��াফাইল �ণয়ন করেছ। আ�হী উে�া�াগণ িবিসেকর িবভাগীয় 

পয �ােয়র আ�িলক কায �ালয়, �জলা পয �ােয়র িশ� সহায়ক �ক�স�েহ এবং িবিসক �ধান কায �ালেয়র উ�য়ন ও স�সারণ 

িবভােগর পরামশ � �কে� �যাগােযাগ কের এ িবষেয় স�া� সহেযািগতা �পেয় থােকন। 
 

 
           �ক� ��াব �ণয়ন ও ��ায়ন  
  

িবিভ� অথ � লি�কারী �িত�ান এবং �াংেকর িনকট হেত িবিনেয়াগ �লধেনর ��ে� ঋণ �াি�র িনিম� অথবা 

উে�া�ােদর িনজ� অথ �ায়েন িশ� �াপেনর লে�� �িনিদ �� �ক� ��াব �ণয়ন কের িবিসক উে�া�ােদর সহায়তা �দান 
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কের যাে�। গত ২০১৩-১৪ অথ � বছের �� ও ��র িশ�খােত যথা�েম ১৯৪৩ ও ৫০৩৭� �ক� ��াব �ণয়ন ও 

��ায়ন করা হেয়েছ।  

 

          িশ� ইউিনট/ �ক� িনবি�করণ 
 

িশ� �িত�ােনর জ� িনব�ন বা�তা�লক নয়। তেব িবিসেকর মা�েম সরকার ক��ক �ঘািষত ��  ও ��র িশ� 

খােতর জ� �েযাজ� িবেশষ �িবধা/আিথ �ক �রয়াত �পেত হেল সংি�� �িত�ানেক িবিসেকর িনকট িনধ �ািরত িফ’র 

িবিনমেয় িনবি�ত হেত হয়। িবিসক ক��ক ২০১৩-১৪ অথ � বছের ৪৭৯�  �� এবং ১১৩৪� ��র িশ� ইউিনট িনব�ন 

করা হেয়েছ।   

          ঋণ �ব�াকরণ 
 
 িবিসেকর িনজ� ঋণ কম ��িচ এবং িবিভ� �াংক ও আিথ �ক �িত�ােনর সহায়তায় গত ২০১৩-১৪ অথ � বছের ন�ন ও 

িব�মান ১৭৪৭� �� িশ� এবং ৪৫৮৩� ��র িশ� ইউিনেট দীঘ � ও ��েময়াদী ঋণ �ব�াকরেণ �ত�� এবং 

পেরা�ভােব সহায়তা �দান করা হেয়েছ। এছাড়া উ� সমেয় িবিসেকর পরামশ � ও সহায়তায় উে�া�াগণ ৮৭৩� ��  

এবং ১৬০৪� ��র িশে� িনজ� তহিবল হেত িবিনেয়াগ কেরেছন।   

 
          কািরগির ত� সং�হ ও িবতরণ 

 

 গত ২০১৩-১৪ অথ � বছের িবিসক ৫৫� কািরগির ত� সং�হ এবং ৯১০�  িবতরেণর মা�েম ��  ও ��র িশ� খােতর  

উে�া�ােদর সহায়তা �দান করা হেয়েছ।  
 

          নকশা ন�না উ�য়ন ও িবতরণ 
 
 িবিসক নকশা �কে�র মা�েম �িত বছর িনধ �ািরত ল��মা�ার িবপরীেত উে�া�ােদর চািহদার আেলােক ন�ন ন�ন 

নকশা উ�াবন ও সং�হ কের তা উে�া�াগেণর মােঝ িবতরণ করা হেয় থােক। এ ��ে� ২০১৩-১৪ অথ � বছের ৪৭০�  

নকশা  উ�াবন ও উ�য়ন করা হেয়েছ এবং ২২৪৯� নকশা ও ন�না উে�া�ােদর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ।  

 
          িবপণন সমী�া �ণয়ন 
 

িশে�াে�া�াগণেক িশ� �াপেন সহায়তা �দােনর লে�� প� বা প�স�েহর িবপণন সং�া� ত� স�িলত িবপণন 

সমী�া �িতেবদন �তির করা হেয় থােক। িবপণন সমী�ার আওতায় প�স�েহর িবপণন সং�া� ত�, পে�র ��, 

চািহদা ও বাজারজাতকরেণর �ব�াস�েহর ত� ইত�ািদ অ�� �� করা হয়। সমী�ার মা�েম পে�র বত�মান ও ভিব�ৎ 

চািহদা  িন�পন করা স�ব হেয় থােক। ২০১৩-১৪ অথ � বছের িবিসক ক��ক ৩৩৮� িবপণন সমী�া �ণয়ন করা হেয়েছ।  

 
          �গালেটিবল �বঠক, ��তা-িবে�তা সে�লন, �মলার আেয়াজন ও অংশ�হণ 
 

‘িবিসেকর অতীত, বত�মান ও ভিব�ৎ :  এক� সমী�া’ শীষ �ক �গালেটিবল �বঠক গত ২৫ �ফ�য়াির ২০১৪ �পসী বাংলা 

�হােটেল অ�ি�ত হয়। এেত �দেশর িবিশ� অথ �নীিতিবদগণ উপি�ত �থেক িবিসেকর অতীেতর অিভ�তা, বত�মান 

কায ��েমর উপর িভি� কের ভিব�ৎ কম �পিরক�নার উপর তােদর মতামত �� কেরন।  
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               �পসী বাংলা �হােটেল অ�ি�ত ‘িবিসেকর অতীত, বত�মান ও ভিব�ৎ : এক� সমী�া’ শীষ �ক �গালেটিবল �বঠক 
 

িবিসেকর ভিব�ৎ কম �পিরক�না িনধ �ারণ িবষয়ক এক� গেবষণা �� অিচেরই �কািশত হেত যাে� । �� ও ��র িশ� 

খােতর উৎপাদকেদর উৎপািদত প� সাম�ীর পিরিচিত এবং বাজার �ি�র লে�� ২০১৩-১৪ অথ � বছের �দেশর িবিভ� 

অ�েল ৬� ��তা-িবে�তা সে�লন ও প� �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। একই সমেয় িবিসক ঢাকায় ঐিতহ�বাহী 

�বশাখী �মলাসহ �দেশর িবিভ� �ােন ১৫� �মলার আেয়াজন ও ০৮� �মলায় অংশ�হণ কেরেছ।  

 

 
  

িবিসক ও বাংলা একােডমীর �যৗথ উে�ােগ আেয়ািজত �বশাখী �মলা ১৪২১ 
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�বশাখী �মলা ১৪২১ ��তা-িবে�তা সে�লন ও প� �দশ �ন 

 
           ��  ও ��র িশ� খােত িবিনেয়াগ ও কম �সং�ান 
 

িবিসক, িবিভ� �াংক ও আিথ �ক �িত�ানস�েহর মা�েম ২০১৩-১৪ অথ � বছের �� ও ��র িশ�খােত �ায় ৮০৪ �কা� 

টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ। উি�িখত িবিনেয়ােগর মা�েম এ সমেয় ৪৯,০০৫ জন �লােকর কম �সং�ান �ি� স�ব হেয়েছ। 

 

িবিসক িশ�নগরীস�েহ ৩৬ হাজার ৯৭ �কা� টাকার প� উৎপাদন 
 
 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) ��, ��র ও মাঝাির িশ� খােতর উ�য়েন �বসরকাির উে�া�ােদর 

িশ�-কারখানা �াপেন অবকাঠােমাগত সহায়তা �দােনর লে�� িবগত ষােটর দশক �থেক �দশ�াপী িশ�নগরী �াপন কম ��িচ 

বা�বায়ন কের আসেছ। এর ফেল উে�া�াগণ উ�ত অবকাঠােমাগত �িবধািদ �াি�র মা�েম িশ�-কারখানা �াপেনর �েযাগ 

পাে�ন। এেত কের উ� খােতর িবিনেয়াগ ও উৎপাদন �ি� এবং ন�ন কম �সং�ান �ি� হে�। িবিসক �দশ�াপী এ পয �� �মাট ৭৪ 

� িশ�নগরী বা�বায়ন কেরেছ। এসব িশ�নগরীেত �মাট ১০৩৩৮ � িশ� �ট রেয়েছ। ত�ে� �ন ২০১৪ পয �� ৫৭৪৪ � িশ� 

ইউিনেটর অ��েল ৯৮৬৫ � �ট িশ�-কারখানা �াপেনর জ� উে�া�ােদর মােঝ বরা� �দয়া হেয়েছ। এ সব িশ� �েট ইেতামে� 

৪৬২৭� িশ�কারখানা �ািপত হেয়েছ। িশ�নগরী�েলােত �ন ২০১৩ পয �� ১৭ হাজার ৪১১ �কা� টাকা িবিনেয়াগ এবং ৫ ল� ০৪ 

হাজার �লােকর কম �সং�ান হেয়েছ। তাছাড়া ২০১২-১৩ অথ � বছের এসব িশ�নগরীর িশ�-কারখানায় �মাট ৩৬ হাজার ৯৭ �কা� 

টাকার িবিভ� ধরেণর প� সাম�ী উৎপািদত হেয়েছ। এর মে� ২০ হাজার ৮৯০ �কা� টাকার প� িছল র�ািনেযা�। একই সমেয় 

িশ�নগরীর িশ� ইউিনট�েলা হেত আয়কর, ভ�াট ও �� বাবদ সরকার �ায় ২ হাজার ৩২২ �কা� টাকা রাজ� �পেয়েছ। বত�মােন 

উৎপাদনরত ৪২৭৬� িশ� ইউিনেটর মে� ৮৬৫� িশ� �িত�ানই স�ণ � র�ািন�খী প� উৎপাদন করেছ। িবিনেয়াগ উৎপাদন 

এবং কম �সং�ােনর ��ে� িশ�নগরীস�েহর এই অবদান আগামীেত আরও �ি� পােব বেল আশা করা যাে�। 

 
িশ�নগরীস�েহ িবিনেয়াগ, উৎপাদন ও কম �সং�ান          
                                                                 (�কা� টাকায়)                                                         

অথ �বছর চা� 
ইউিনট 
সং�া 

�ম�ি��ত �মাট 
িবিনেয়াগ 

উৎপাদন �� সরকারেক 
�দ� রাজ� 

কম �সং�ান 
(ল� জন) �মাট র�ািনেযা� 

২০১২-২০১৩ ৪২৭৬ ১৭৪১১ ৩৬০৯৭ ২০৮৯০ ২৩২২ ৫.০৪ 
২০১১-২০১২ ৪০১৯ ১৫৭৭১ ৩২২০৩ ১৮৭৬১ ২৫৫৬ ৪.৫৬ 

�ি� ২৫৭ ১৬৪০ ৩৮৯৪ ২১২৯ ২১৮ ০.৪৮ 

 
 িশ�নগরী�েলার মে� িবেশষািয়ত িশ�নগরী �যমন-জামদািন, �হািসয়াির ও ইেলকে�ািন� কমে��  রেয়েছ। তাছাড়া 

বত�মােন আরও কেয়ক� িশ�পাক�/ িশ�নগরী িবিসক ক��ক বা�বায়নাধীন এবং বা�বায়েনর অেপ�ায় রেয়েছ। এ�েলা 

হেলা : এিপআই িশ� পাক�, �গাপালগ� িশ�নগরী স�সারণ, িবিসক িশ�নগরী িমরসরাই, িবিসক িশ�পাক� িসরাজগ�, 

�িম�া িশ�নগরী-২, িবিসক ��শাল ইেকানিমক �জান �মারখািল �ি�য়া, িবিসক িশ�নগরী বর�না, �ম�ল 

িশ�নগরী, �ভরব িশ�নগরী, িবিসক িশ�নগরী ঝালকা�, গােম ��স িশ�পাক� এবং িবিসক �াি�ক এে�ট ইত�ািদ। 

 
 �� ও ��র িশে�র সং�া  এবং িজিডিপেত অবদান  
 

�:নং িশ� খাত  ও অবদান   সাফ� 
১. ��  িশে�র সং�া (�ন ২০১৩ পয ��) ১ ল� ৪ হাজার  
২. ��র িশে�র সং�া (�ন ২০১৩ পয ��) ৮ ল� ৩০ হাজার   
৩. ��  ও ��র িশে� িনেয়ািজত  কম �সং�ান (�ন ২০১৩ পয ��)   ৩৬ ল� ১৪ হাজার জন 
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৪. িজিডিপেত িশ� (�া�ফ�াকচািরং) খােতর অবদান* ১৯.৪৫% 
৫. িজিডিপেত ��ায়তন িশ� (�া�ফ�াকচািরং) খােতর অবদান* ৬.৬০% 
৬. জাতীয় অথ �নীিতেত ��ি�র হার ৬.১২% 

           
 �� : বাংলােদশ অথ �ৈনিতক সমী�া ২০১৪ 

 
 জাতীয় অথ �নীিতেত িবিসক িশ�নগরীস�েহর অবদান  
 

�: নং অবদােনর িবষয় সাফ� 
১. উৎপাদনরত িশ� ইউিনট সং�া ৪২৭৬ 
২. র�ািন�খী িশ� ইউিনট সং�া ৮৬৫ 
৩. �ািপত িশ� ইউিনটস�েহ �মাট িবিনেয়াগ (�ন ২০১৩ পয ��) ১৭৪১১.১৩ �কা� টাকা 
৪. িশ� ইউিনটস�েহ উৎপািদত পে�র �� (২০১২-১৩) ৩৬০৯৭.৪০ �কা� টাকা 
৫. বািষ �ক র�ািনেযা� প� উৎপাদন (২০১২-২০১৩) ২০৮৮৯.৮৬ �কা� টাকা     
৬. কম �সং�ান (�ন ২০১৩ পয ��) ৫.০৪ ল� জন 
৭. সরকারেক �দ� ��, কর, ভ�াট ইত�ািদ (২০১২-১৩) ২৩১১.৯৬ �কা� টাকা 

 
  ১৭ ল� ৫৩ হাজার �মি�ক টন লবণ উৎপাদন  
 

িবিসেকর সহায়তায় ১৯৬১ সাল �থেক  �দেশর ক�বাজার ও চ��ােম উপ�লীয় এলাকায় �সৗর প�িতেত লবণ উৎপাদন 

কায ��ম �� হয় । অ�াবিধ িবিসক সরকােরর একমা� �� �িত�ান িহেসেব মাঠ পয �ােয় লবণ িশে�র উ�য়ন কায ��ম 

পিরচালনার মা�েম ক�বাজার ও চ��াম এলাকায় ১২�  লবণ �ক� এবং ৪� �িশ�ণ-কাম-�দশ �নী �ক� �াপন কের 

লবণ উৎপাদন পিরি�িত সফলতার সােথ মিনটিরং ও লবেণর �ণগতমান উ�য়ন এবং উৎপাদন �ি�র লে�� কাজ কের 

আসেছ। �ািপত ৪� �িশ�ণ-কাম-�দশ �নী �কে�র মা�েম �া্নীয় এলাকার লবণ চািষেক সাদা লবণ চােষ উ�ত ��ি� 

ও প�িতর �েয়াগ িবষেয় হােত কলেম �িশ�ণ �দান কের লবণ উৎপাদন তথা লবেণর �ণগতমান উ�য়েন �িশ�ণ 

কায ��ম পিরচালনা করা হেয় থােক। িডেস�র  হেত �ম মাস পয �� সমেয় �সৗর প�িতেত �দীঘ �কাল যাবৎ লবণ উৎপািদত 

হেয় আসেছ। িবিসক �দেশ িবক� লবণ উৎপাদন এলাকা �তিরর লে�� ক�বাজার ও চ��ােমর উপ�লীয় এলাকার 

পাশাপািশ �লনা ও সাত�ীরা অ�েলও লবণ উৎপাদেন কাজ কের আসেছ। এর ফেল গত  ২০১৩-১৪ অথ � বছের লবণ 

উৎপাদন �মৗ�েম ১৬.০০ ল� �মি�ক টন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত �দেশ �রকড � পিরমাণ �মাট ১৭.৫৩ ল� �মি�ক 

টন লবণ উৎপাদন স�ব হেয়েছ যা এ যাবৎ কােলর মে� সেব �া�। এ ��ে� অিজ�ত সাফে�র হার ১১০ শতাংশ। িবিসক 

উ�ািবত পিলিথন ��ি�র মা�েম উৎপািদত লবেণর বাজার �� �বশী হওয়ায় এবং পিলিথন প�িতেত লবণ উৎপাদন 

সনাতন প�িতর �চেয় শতকারা ৩০ ভাগ �বিশ হওয়ায় �িত বছর পিলিথন প�িতেত লবণ উৎপাদেনর জিমর  পিরমাণ 

�ি� পাে�।   

 
    বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ�� �ক�স�েহ অ�গিত 
 

�দেশর জাতীয় পিরক�নায় ��  ও ��র িশ� খােতর জ� িনধ �ািরত ল�� ও উে�ে�র সােথ সংগিত �রেখ িবিসক 

�দেশর িব�মান আথ �-সামািজক ���াপেট �বশিক� উ�য়ন �ক� বা�বায়ন কের আসেছ। সরকােরর বািষ �ক উ�য়ন 

কম ��িচর আওতায় এসব �কে�র জ� বরা� িনধ �ারণ করা হেয় থােক। স� সমা� ২০১৩-১৪ অথ � বছেরর সংেশািধত 

এিডিপেত িবিসেকর ১৪� �কে�র অ��েল বরা� িছল ৮,৬২৩.০০ ল� টাকা, যার িবপরীেত ৬২১৭.৯৫৪ ল� টাকা �য় 

হেয়েছ। �েয়র হার ৭২ শতাংশ। উি�িখত এিডিপ বরাে�র মে� সাহাে�র পিরমাণ িছল ৪.৫০ �কা� টাকা যার মে� 

৪.৪৭ �কা� টাকা �য় হেয় �গেছ, অথ �াৎ �ক� সাহাে�র ��ে� �েয়র হার ৯৯.৩৩%।  

 
২০১৩-১৪ অথ �বছেরর এিডিপ�� �ক�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত 

                                                                                                                                                            (ল� টাকায়) 
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�: 
নং 
 

 
�কে�র নাম ও  
বা�বায়নকাল 

 
 

 
অ�েমািদত 
�ক� �য় 

     �মাট 
(�ঃ সাঃ) 

২০১৩-১৪ অথ �বছর  
�� �থেক 
�ম�ি�ত 

�য় 
�মাট 

 (�ঃ সাঃ) 

 
�ম�ি�ত 
অ�গিতর 

হার 
% 

অথ � সমপ �ন 
পরবত�  

আরএিডিপ 
বরা� �মাট 
 (�ঃ সাঃ) 

অব�� 
অথ � 
�মাট 

(�ঃ সাঃ) 

�মাট�য়   
�মাট 

 (�ঃ সঃ) 

 
অ�গিতর 

হার 
% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১ চামড়া িশ�নগরী, ঢাকা  

(জা�য়াির ২০০৩ -�ন 
২০১৬) 

১০৭৮৭১.০০ 
 

৩৫০০.০০ 
 

৩৫০০০ 
 
 

১৯৫১.৭০ 
 
 

৫৬% 
 

১২৮৯৪.১৯ 
 
 

১২% 

২ এিপআই িশ� পাক� 
(জা�য়াির ২০০৮ - িডেস�র 
২০১৫) 

৩৩১৮৫.৭৫ 
 

৫৬০.০০ 
 

৪৪০.০০ 
 

৪৪০.০০ 
 
 

   ৭৯% ১১৩১৬.৭৭ 
 

৩৪% 
 
 

৩ িবিসক িশ�নগরী, িমরসরাই  
( �লাই ২০১০- �ন ২০১৪) 

২৪৯৫.০০ 
 

৩৭.০০ 
 

৩৭.০০ 
 
 

৩২.১৩ 
 

৮৭% ১৪১৪.১২ 
 

৫৭% 
 
 

৪ �গাপালগ� িবিসক 
িশ�নগরী স�সারণ  
( �লাই ২০১০-�ন ২০১৪) 

৭৪৩০.০০ 
 

১৩.০০ 
 

১৩.০০ 
 
 

১২.৭৫৪ 
 
 

৯৮% ৫২১৭.৩৩৪ 
 

৭০% 
 

৫ শতরি� িশে�র উ�য়ন 
(িনশেবতগ� ও 
র�ধা���র) রং�র,  
( �লাই ২০১০- �ন ২০১৪) 

৩৮৭.৩০ 
 

৯৮.০০ 
 

৯৮.০০ 
 
 

৯৭.০৫ 
 
 

৯৯% ৩৬৬.৬৭ 
 
 
 
 

৯৫% 
 

 

৬ 
 

�িম�া িশ�নগরী -২  
( �লাই ২০১০- �ন ২০১৪) 

৬৮৯০.০০ 
 

২.০০ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- ১৭.৪২ 
 

০.২৫% 
 

৭ 
 

িবিসক ��শাল 
ইেকােনািমক �জান, 
(�ট�টাইল) �মারখালী 
�ি�য়া 
(�লাই ২০১০- �ন ২০১৫) 

 

১৩৬৪.০০ 
 

৫.০০ 
 

- - 
 
 

- 
 
 

১৯.৬৪ 
 
 

১.৪৪% 

৮ 
 

িবিসক িশ�পাক�, 
িসরাজগ�  
( �লাই ২০১০- �ন ২০১৫) 
 

৪৮৯৯৬.০০ 
 

৫২.০০ 
 

৫২.০০ 
 
 

৪৯.২৪ 
 
 

৯৫% 
 
 

১০১২০.৫৯ 
 
 

২১% 

৯ সব �জনীন আেয়ািডন�� 
লবণ �তির কায ��েমর 
মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত 
�রণ (�লাই ২০১১- �ন 
২০১৬) 
 

৭১০০.০০ 
(২৪৯২.০০) 

১২০০.০০ 
 (৪৫০.০০)  

 

১১৯৫.২০ 
(৪৪৭.২০) 

১১৯৫.২০ 
(৪৪৭.২০) 

৯৯.৬% 
 

২৯৫৮.৬০ 
(১১৬২.২০)  

 

৪২% 

১০ িবিসক িশ� নগরী, বর�না 
( �লাই ২০১১- �ন ২০১৪) 

৭০৮.০০ 
 

২.০০ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

১৪.৮৮ 
 
 

২% 

১১ আ�িনক ��ি�র মা�েম 
�মৗচাষ উ�য়ন 
( �লাই ২০১২- �ন ২০১৭) 

৯৩৬.০০ 
 

১৩০.০০ 
 

১৩০.০০ 
 
 

১২৯.৭০ 
 
 

৯৯.৭৭% 
 

১৯০.৭০ 
 
 

২০% 

১২ �ম�ল িশ�নগরী 
( �লাই ২০১২- �ন ২০১৫) 

১৯৯০.০০ 
 

৮.০০ 
 
 

৮.০০ 
 
 

৭.৪৩ 
 
 

৯৩% 
 
 

২৪.৮৯ 
 
 

১.২৫% 

১৩. িবিসক িশ�নগরী, �ভরব  
( �লাই ২০১২- �ন ২০১৬) 

৫৮৪১.০০ 
 

 

১৬.০০ 
 

১৬.০০ ১৩.৯৯ 
 

৮৭% ১৩.৯৯ ০.২৪% 
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১৪. পাবনা িবিসক িশ�নগরী, 
স�সারণ 
( �লাই ২০১৩- �ন ২০১৭) 

৩৯৪৩.০০ 
 

৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ২২৮৮.৭৬ ৭৬% ২২৮৮.৭৬ ৫৮% 

 সব �েমাট 
 

২২৯১৩৭.০৫ 
(২৪৯২.০০) 

৮৬২৩.০০ 
(৪৫০.০০) 

৮৪৮৯.২০ 
(৪৪৭.২০) 

 

৬২১৭.৯৫৪ 
(৪৪৭.২০) 

৭২% 
 

৪৬৮৫৮.৫৫৪ 

(১১৬২.২০)  
 

২০% 

 
   পিরেবশবা�ব চামড়া িশ�নগরী 

 
রাজধানীর হাজারীবাগ� �দেশর িবিভ� �ােন িবি��ভােব ছিড়েয় িছ�েয় থাকা �ানাির িশ�স�হেক এক� পিরেবশবা�ব 

�ােন �ানা�েরর লে�� ঢাকার �করানীগ� ও সাভার উপেজলাধীন কাি�ৈবলার�র, চ�নারায়ন�র ও চর আলগী �মৗজায় 

ধেল�রী নদীর তীের ১০৭৮৭১.০০ ল� টাকা সংেশািধত �া�িলত �েয় ২০০ একর জিমেত পিরেবশবা�ব চামড়া 

িশ�নগরী  �ক�� িবিসক ক��ক বা�বািয়ত হে�। ইেতামে� চামড়া িশ�নগরীর অভ��রীণ রা�া, ��ন ও িব��ৎ লাইন, 

পািন সরবরাহ লাইন, �িলশ ফ�িড়, ফায়ার সািভ �স �সড, পা� �াইভার �কায়াট �ার ও �শাসিনক ভবেনর িনম �াণ কাজসহ 

অবকাঠােমাগত কাজ সমা� হেয়েছ। তাছাড়া িশ�নগরীর �কি�য় পািন �শাধনাগার �াপেনর কাজ ইেতামে� স�� 

হেয়েছ। িশ�নগরীেত ২০৫� িশ� �ট �তির করা হেয়েছ এবং ১৫৫� িশ� ইউিনট/�িত�ােনর অ��েল �ট বরা� �দয়া 

হেয়েছ। বরা� �া� ১৫৩� ইউিনটেক বরা�প� �দান করা হেয়েছ। ১৪৯� িশ� ইউিনট �ল-আউট ��ান জমা িদেয়েছ, 

১৪৭� ��ান অ�েমাদন �দয়া হেয়েছ ও ২� �ি�য়াধীন আেছ। িশ�নগরীর �ক�ীয় বজ�� পিরেশাধনাগার (িসই�িপ) এবং 

ডাি�ং ইয়াড � িনম �ােণর কাজ �� হেয়েছ যার িনম �াণ কাজ এি�ল ২০১৫-এর মে� �শষ হেব। চামড়া িশ�নগরী �ক�� 

বা�বায়ন এবং হাজারীবােগর �ানািরস�হ �ানা�েরর মা�েম ঢাকা মহানগরী ও �িড়গ�া নদীর পিরেবশ �ষণ �রােধ তা 

সহায়ক �িমকা রাখেব। এখােন িশ�-কারখানা �াপেনর মা�েম �ায় ১ ল� �লােকর কম �সং�ান হেব। 

 
 
   এিপআই িশ�পাক�  

 

ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর লে�� িশ� কারখানা �াপেনর জ� পিরেবশস�ত �ােন আ�ষি�ক অবকাঠােমাগত 

�িবধা �ি� এবং আমদািন িনভ�র ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর মা�েম �বেদিশক ��া সা�য় 

সাধেনর উে�ে� ঢাকা-চ��াম মহাসড়েকর পােশ �ি�গ� �জলাধীন গজািরয়া উপেজলার বাউিসয়া এলাকায় ২০০ একর 

জিমেত আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত �দেশর অ�াক�ভ ফাম �ািসউ�ক�াল ইনে�িডেয়� (এিপআই) ই�াি�য়াল পাক� 

িনিম �ত হে�। এ� �দেশ এ ধরেণর �থম িবেশষািয়ত িশ� পাক�। �ক��র জিম অিধ�হেণর পর মা� ভরাট কাজসহ 

অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ চলেছ। �ক��র সংেশািধত �া�িলত �য় ধরা হেয়েছ ৩৩১৮৫.৭৫ ল� টাকা। উ� 

িশ� পােক� ৪২� উ�ত �ট �তিরর মা�েম ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর ৪২ � িশ�-কারখানা �ািপত হেব এবং ২৫ 

হাজার �লােকর কম �সং�ান �ি� হেব। 

 
          িবিসক িশ�নগরী, িমরসরাই 

 
�� ও ��র িশ�খােত �বসরকাির িশ� উে�া�ােদর িশ�-কারখানা �াপেন অবকাঠােমাগত সহায়তা �দােনর লে�� 

চ��ােম িবিসক িশ�নগরী, িমরসরাই শীষ �ক �ক�� ১৫.৩২ একর জিমেত বা�বায়ন করা হে�। ইেতামে� �কে�র 

জিম অিধ�হণ করা হেয়েছ।  �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ২৪৯৫.০০ ল� টাকা। বত�মােন �িম উ�য়নসহ অ�া� 

অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ চলেছ। উ� িশ�নগরীেত উ�ত ৮৮� িশ� �েট ৮৮ ��, ��র ও মাঝাির িশ� ইউিনট 

�াপেনর মা�েম ৫০০০ জেনর কম �সং�ান �ি� হেব।   
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   �গাপালগ� িশ�নগরী স�সারণ 
 

িশে�াে�া�ােদর বাড়িত চািহদা �রেণর লে�� িবিসক ক��ক �গাপালগ� িশ�নগরী স�সারণ �ক�� �মাট ৭৪৩০.০০ 

ল� টাকা �া�িলত �েয় �ন ২০১৪ সােলর মে� বা�বায়েনর জ� অ�েমািদত হেয়েছ। �কে�র �ময়াদ �ি�সহ িডিপিপ 

সংেশাধন �ি�য়াধীন আেছ। ইেতামে� �কে�র �মাট ৫০ একর জিম অিধ�হেণর কাজ স�� হেয়েছ। িশ�নগরীর মা� 

ভরাট কাজসহ অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ �� হেয়েছ। উ� িশ�নগরীেত উ�ত ৩৭৭� িশ� �েট ২৫০� �� , 

��র ও মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ২৫০০ জেনর কম �সং�ান �ি� হেব। 

 
    শতরি� িশে�র উ�য়ন, রং�র  
 

িনশেবতগ� ও রাধা���র, রং�র এলাকার ঐিতহ�বাহী শতরি� িশ� কেম � িনেয়ািজত উে�া�ােদর সহায়তা �দােনর 

মা�েম উ� িশে�র উ�য়েন ৩৮৭.৩০ ল� টাকা �া�িলত �েয় শতরি� িশে�র উ�য়ন রং�র শীষ �ক  �ক��র 

বা�বায়ন কাজ চলেছ।  �কে� আওতায় সংি�� এলাকার উে�া�ােদরেক দ�তা উ�য়েন �িশ�ণ �দয়া হে�। অ�িদেক 

এ কা�িশে�র সােথ জিড়তেদর প� সামি�র উৎপাদন �ি� ও বাজার �ি�র লে�� উৎপাদন-কাম-�দশ �নী �ক� িনম �াণ 

করা হে� । �ক�� বা�বায়েনর মা�েম �কা� টাকা ঋণ িবতরণ, ৬৬০ জনেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান এবং 

উৎপািদত প� িবপণেনর সহায়তা �দােনর জ� িব�য় ও �দশ �নী �ক� �াপন স�ব হেব। 

 
  �িম�া িশ�নগরী স�সারণ-২ 
 

�িম�া �জলার �দিব�ার উপেজলায় �িম�া িশ� নগরী স�সারণ-২ �ক�� ৩১৬০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ২০ 

একর জিমেত িশ�নগরী� �ািপত হেব। এেত ১৬২� িশ� �েট ১০০� ��, ��র ও মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর 

মা�েম ৫০০০ জেনর কম �সং�ান �ি� হেব। �কে�র জ� িচি�ত জিমর �� �ি� পাওয়ায় �ক� �ান পিরবত�নসহ 

িডিপিপ সংেশাধন �ি�য়াধীন আেছ।   

 
           িবিসক ��শাল ইেকানিমক �জান �মারখালী, �ি�য়া 
 

�ট�টাইল খােত ��, ��র ও মাঝাির িশে�াে�া�ােদর িশ� �াপেন অবকাঠােমাগত �িবধা �ি�র লে�� িবিসক 

��শাল ইেকানিমক �জান (�ট�টাইল), �মারখািল, �ি�য়া �ক�� বা�বায়ন করেছ। �মাট ১০ একর জিমেত ৮২০.০০ 

ল� টাকা �া�িলত �েয় উ� �ক�� �হণ করা হয়। এখােন ৬৮� িশ� �েট ৩০-৩৫ � ��  ও মাঝাির �ট�টাইল িশ� 

ইউিনট �াপেনর মা�েম ২০০০ জেনর কম �সং�ান �ি� হেব। বত�মােন �কে�র জিম অিধ�হেণর লে�� কাজ চলেছ। 

 
িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ�  

 
�দেশর িশ�ায়েনর গিতেক �রাি�তকরণ এবং িশ�ায়েনর মা�েম �ামীণ অথ �নীিত �ন��ীিবতকরেণর লে�� ৪০০ একর 

আয়তন িবিশ� িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ� �ক�� বা�বায়ন করা হে�। �মাট ৪৮,৯৯৬.০০ ল� টাকা সংেশািধত 

�া�িলত �েয় �ন ২০১৫ সােলর মে� বা�বায়েনর জ� �ক�� অ�েমািদত হয়। িবিসক িশ� পাক�, িসরাজগ� 

�ক��র বা�বায়ন �� হেল এেত ৮০১� িশ� �ট �তির হেব। এসব িশ� �েট ৫৭০� র�ািন�খী, আমদািন িবক� এবং 

�দশজ িশ� কারখানা �াপেনর মা�েম �ানীয় ও �বেদিশক িবিনেয়াগ �ি� পােব। এসব িশ�কারখানায় �ায় ১ ল� 

�লােকর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  বত�মােন �কে�র জিম অিধ�হেণর লে�� কাজ চলেছ। 

 
          সব �জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায ��েমর মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত �রণ 
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সব �জনীন আেয়ািডন�� লবণ �তির কায ��েমর মা�েম আেয়ািডন ঘাটিত �রেণর লে�� িবিসক ১৯৮৯ সাল �থেক 

কায ��ম পিরচালনা করেছ। �দেশর লবণ িমল মািলকেদর উ�য়ন ও স�সারণ�লক সহায়তা �দােনর মা�েম 

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

ঘাটিতজিনত সম�া �রীকরেণর উে��েক সামেন �রেখ �মাট ৭১০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় সব �জনীন 

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

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

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

বত�মােন তা ৩৩.৮০ শতাংেশ �নেম এেসেছ। তাছাড়া ইেতামে� �দেশর ৮৪ শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� 

লবণ �বহােরর আওতায় আনা স�ব হেয়েছ। আগামী ২০১৬ সােলর মে� �দেশর ৯০ শতাংশ লবেণ পিরিমত পিরমাণ 

আেয়ািডন িম�ণ এবং ১০০ শতাংশ পিরবারেক আেয়ািডন�� �ভাজ� লবেণর �বহােরর আওতায় আনার ল��মা�া 

রেয়েছ। 

 
   
 
 
          িবিসক িশ�নগরী, বর�না 
 

বর�না �জলা সদের িশ�নগরী �াপেনর লে�� �ক�� বা�বািয়ত হে�। �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ৭০৮.০০ 

ল� টাকা। �কে�র জিমর �� �ি�র কারেণ িডিপিপ সংেশাধন কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। �মাট ১০.২১ একর জিমেত 

�ক�� বা�বািয়ত হেল এেত ৬১� িশ� �েট ��, মাঝাির ও �ট�টাইল িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ২২০০ �লােকর 

কম �সং�ােনর �ি� হেব।  
 

   আ�িনক ��ি� �েয়ােগর মা�েম �মৗচাষ উ�য়ন 
 

আ�িনক �ব�ািনক প�িতেত �মৗচাষ ও ম� উৎপাদেনর লে�� ৯৩৬.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় �লাই ২০১২-�ন 

২০১৬ সমেয় বা�বায়েনর লে�� �ক�� হােত �নয়া হেয়েছ। �ন ২০১৪ পয �� ১৩০.০০ ল� টাকা বরাে�র িবপরীেত 

১২৯.৭০ ল� টাকা �য় হেয়েছ। িবগত িডেস�র ২০১২ �থেক ২০১৪ পয �� ১৮২০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

অ�গিতর হার ৯৯.৬ শতাংশ। 
  

   �ম�ল িশ�নগরী  
 

�মৗলবীবাজার �জলার �ম�ল উপেজলার উ�র�র �মৗজার ২০ একর জিমেত ১৯৯০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় 

আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত ১৩০� �েট ৯০-১০০� ��  ও মাঝাির িশ� �াপেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। জিম 

অিধ�হেণর কায ��ম চলেছ। �ক�� বা�বািয়ত হেল ৫০০০ �লােকর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  

 
          �ভরব, িশ�নগরী 
  

িকেশারগ� �জলার �ভরব উপেজলার কািলকা�সাদ �মৗজায় ৪০ একর জিমেত ৫৮৪১.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় উ�ত 

অবকাঠােমাগত �েযাগ-�িবধাসহ পিরেবশবা�ব �ােন এ িশ�নগরী �াপন করা হে�। উ� িশ�নগরীেত ২৫১� �েট 

২৫১� ��, ��র ও মাঝাির িশ� �াপেনর মা�েম ৩৮০০ �লােকর কম �সং�ােনর �ব�া থাকেব। �কে�র জিম 

অিধ�হেণর কায ��ম চলেছ।  

         

          পাবনা িবিসক িশ�নগরী স�সারণ  
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পাবনা �জলা সদের ৩৯৪৩.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় ৫০ একর জিমেত এ িশ�নগরীর বা�বায়ন করা হেব। উ� িশ� 

নগরীেত ৩৭৭� �েট ২৫০� ��, ��র ও মাঝাির িশ�-কারখানা �াপন করা হেব। যার মা�েম ২৫০০ �লােকর 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব। �কে�র জিম অিধ�হণ কায ��ম চলেছ।  

 
   ��, ��র ও মাঝাির িশে�র উ�য়েন িবিসেকর ন�ন �ক�  
 

�� ও ��র িশ�খােতর িবকাশ ও উ�য়েন িবিসক তার সারা �দশ�াপী িব�ত �ািত�ািনক কাঠােমার মা�েম চলমান 

�সবা-সহায়তা কায ��মেক আরও �জারদার ও গিতশীল করার জ� সব �া�ক �েচ�া অ�াহত �রেখেছ। তাছাড়া আগামীেত 

বা�বায়েনর জ� �বশিক� উ�য়ন �কে�র িডিপিপ �তির কের সরকােরর অ�েমাদেনর জ� �পশ করা হেয়েছ। এসব 

�ক�স�হ হে� : ১) রাজশাহী িবিসক িশ�নগরী স�সারণ, ২) ধামরাই িশ�নগরী স�সারণ, ৩) িবিসক িশ�নগরী 

ঝালকা�, ৪) �তজগ�ও-এ িবিসেকর ব�তল িবিশ� ভবন িনম �াণ, ৫) টা�াইল িশ�পাক�, ৬) Poverty Reduction 

through inclusive and sustainable market (PRISM), ৭) িবিসক �াি�ক এে�ট, ৮) িবিসেকর �ন�� িবকাশ 

�কে�র �মরামত, র�ণা-�ব�ণ ও আ�িনকায়ন, ৯) িবিসক অেটােমাবাইল এে�ট, ১০) �কিমক�াল প�ী, ১১) িবিসক 

��ণ িশ� এে�ট, ১২) িবিসক িশ�নগরী �য়াডা�া, ১৩) িবিসক িশ�নগরী স�ীপ, ১৪) রাউজান িশ�নগরী, ১৫) িবিসক 

িশ�নগরী মািনকগ�, ১৬) ফ�কছিড় িশ�নগরী, ১৭) শতরি� িশে�র উ�য়ন (২য় পয �ায়) এবং ১৮) িবিসক িশ�নগরী 

স�সারণ।                                                                                        

 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 
 
���াপট  

১৯৮৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর জাির�ত অ�ােদশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing 

Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মা�েম �স�াল �টি�ং �াবেরটির (CTL) এবং বাংলােদশ ��া�াড �স 

ই���উশন (BDSI)-�ক একী�ত কের িশ� ম�ণালেয়র অধীেন �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব বাংলােদশ ��া�াড �স এ� 

�টি�ং ই���উশন (BSTI) গ�ত হয়। পরবত�েত ১৯৯৫ সােল বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন� তৎকালীন �িষ প� িবপণন ও 

��ণীিব�াস পিরদ�র�ও (Department of Agricultural Grading and Marketing) িবএস�আই’র সে� একী�ত 

হয়। 
 

িবএস�আই’র  দািয়�  
 

    �দেশর একমা� জাতীয় মান সং�া িহেসেব িবএস�আই’র �ল দািয়� হে�ঃ 
 
ক)  �দেশ উৎপািদত এবং আমদািন�ত িশ�প�, খা� ও �িষজাত, রসায়ন, পাট ও ব� এবং �েকৗশল পে�র জাতীয় মান      
�ণয়ন। 
 

খ)  �ণীত মান বা�বায়েনর লে�� প�সাম�ীর �ণগত মান পরী�ণ/িবে�ষণ এবং পিরদশ �েনর মা�েম পে�র �ণগত মােনর 
সা� �িফেকশন �দান। 
 

গ) �াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটিরেত �ািপত SI (System International)  Unit এর �াশনাল ��া�াড � র�ণােব�ন এবং 
�দেশর সকল �াবেরটির, িশ� কারখানা, গেবষণা �িত�ান এবং হাট বাজাের �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর ধারাবািহক 
��তা (Accuracy ) িনি�তকরণ। এ ছাড়া �বসা-বািণেজ�র সকল ��ে� �মি�ক প�িতর বা�বায়ন তদারিকসহ ওজন ও 
পিরমাপক য�পািতর ক�ািলে�শন ও �ভিরিফেকশন কাজ করা। 
 
ঘ) Management System Certification কায ��ম ��ুভােব স�াদেনর মা�েম �দেশ িশে�র িবকাশ, মান স�� প� 
উৎপাদন এবং প� মানেক বত�মান ��বাজার অথ �নীিতর �িতেযািগতায় উপেযাগী কের �তালা িবএস�আই’র ল��। এ ল��েক 
সামেন �রেখ বাংলােদেশর পে�র মানেক আ�জ�ািতক বাজােরর উপেযাগী কের �লেত িবএস�আই কাজ কের যাে�। 
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িবএস�আই কাউি�ল  
 

িদ বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন অিড ��া�, ১৯৮৫ এর আওতায় িবএস�আই কাউি�ল গ�ত  হয়। উ� 

অ�ােদশ অ�যায়ী  িবএস�আই’র সেব �া� নীিত িনধ �ারক বিড হে� িবএস�আই কাউি�ল। বত�মােন কাউি�েলর �মাট সদ� 

সং�া ৩৩। িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী  উ� কাউি�ল কিম�র সভাপিত ও িশ� সিচব উ� কিম�র সহ-সভাপিত। 

িবএস�আই’র  মহাপিরচালক উ� কাউি�ল কিম�র সদ�- সিচব। 

িবএস�আই’র জনবল 
 

িবএস�আই’র অ�েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােত বত�মােন �মাট জনবল ৬০১। �িত�ােনর বত�মান �মাট জনবেলর ��ণী িব�াস 
িন��পঃ 

 
 জনবেলর  ��ণী িব�াস  
 

 

অ�েমািদত পদ কম �রত �� পদ 
১ম ��ণী -  ১৬৬ 
২য় ��ণী - ২০০ 
৩য় ��ণী - ১৬০ 

       ৪থ � ��ণী -  ৭৫ 

         ১ম ��ণী  - ১১৯ জন 
         ২য় ��ণী -  ৯৪ জন 
         ৩য় ��ণী -  ১০৬ জন 
         ৪থ � ��ণী -   ৬৩  জন 

১ম ��ণী-  ৪৭ 
২য় ��ণী-  ১০৬ 
৩য় ��ণী-  ৫৪ 

           ৪থ � ��ণী-  ১২ 
          �মাট =        ৬০১             ৩৮২  জন            ২১৯ জন 
 

িবগত ৫ বছের িবএস�আই এর  রাজ� খােত �মাট ১৩৫ জন জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। ত�ে� ২০০৯ সােল �মাট ১০ 

জন, ২০১০ সােল �মাট ৬৭ জন, ২০১১ সােল ১০ জন এবং ২০১২ সােল �মাট ৪৮ জন। এছাড়া বত�মােন �িত�ােনর সরাসির 

িনেয়াগেযা� ৮৮ জন কম �কত�া/কম �চারী িনেয়ােগর �ি�য়া �ায় �ড়া� পয �ােয় রেয়েছ। উে��, িবএস�আই এর �মাট অ�েমািদত 

জনবেলর মে� ন�নভােব ১১৩� পদ �জন করা হয়। িবএস�আই এর কােজর পিরিধ ও ��� িবেবচনায় ি�তীয় পয �ােয় আরও 

১৫� এবং ৩য় পয �ােয় িবএস�আই এর Management System Certification Cell �ক কায �কর কের �তালার লে�� 

আরও ০৮� পদ �জন করা হয়। 

 
িবএস�আই’র বােজট 
 

িনয়িমত সািব �ক কম �কা� পিরচালনার �য় িবেবচনা কের �কবলমা� �িত�ােনর িনজ� আেয়র উপর িভি� কের সং�ার বােজট 

�ণীত হয়। �ণীত বােজট অ�েমাদেনর জ� িশ� ম�ণালয় ও অথ � ম�ণালেয় ��রণ করা হয়। উে��, ইেতা�েব � িবএস�আই’র 

অ��েল সরকাির অ�দান �দয়া হেতা। িবগত ২০০৩-২০০৪ অথ � বছর �থেক �কান সরকাির অ�দান �দয়া হয় না। ফেল �িত�ােনর 

িনজ� আেয়র মা�েমই যাবতীয় �য় িনব �াহ করা হে�। িবেবচ� অথ �বৎসের �িত�ােনর আয় ৪৭ �কা� ৬২ ল� ৫৮ হাজার ৯৮ 

টাকা ও �য় ৩১ �কা� ৯৩ ল� ৩৩  হাজার ৭০০ টাকা। 
 

 
উইং িভি�ক কায ��ম 
 

িবএস�আই’র কায ��ম ৬� উইং এর মা�েম পিরচািলত হয়। ঢাকা� �ধান কায �ালয় ছাড়া চ��াম, �লনা, রাজশাহী, 

িসেলট, বিরশাল ও ঢাকা িবভােগ অবি�ত ৬� আ�িলক অিফেসর মা�েম �দশ�াপী  িবএস�আই এর  কায ��ম পিরচািলত হে�। 
 

মান উইং  

 মান উইং আ�জ�ািতক মান সং�া স�েহর িনধ �ািরত মান স�েহর �িত ���ােরাপ�ব �ক �দেশর আথ �-সামািজক অব�া, 

��ি�গত ও কািরগির �ান এবং আমদািন-র�ািন বািণেজ�র �িত ল�� �রেখ �িষ ও খা�, পাট ও ব�, ইেলকি�ক�াল ও 

ইেলক�িন�, রসায়ন এবং �র ও য�েকৗশল এ প�চ� িবভােগর মা�েম পে�র জাতীয় মান �ণয়ন কের থােক। িবএস�আই এ 

পয �� ৩৪৪১ � জাতীয় মান �ণয়ন কেরেছ ত�ে� ISO, IEC, CODEX ইত�ািদ আ�জ�ািতক মানও বাংলােদশ মান িহেসেব 

এড� করা রেয়েছ। ৬� িবভাগীয় কিম� এবং তােদর অধীেন ৭১ � শাখা কিম�/কািরগির কিম� জাতীয় মান �ণয়েনর কােজ 
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িনেয়ািজত রেয়েছ। শাখা কিম� ক��ক অ�েমািদত মােনর সং�া- ১১১ ও িবভাগীয় কিম� ক��ক অ�েমািদত মােনর সং�া-১১৬। 

 
িব� মান িদবস উদযাপন 
  সারা িবে�র সােথ সংহিত �রেখ �িত বছেরর মত বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 

এর উে�ােগ গত ১৪ অে�াবর, ২০১৩ তািরখ িব� মান িদবস উদযাপন উপলে�� িবএস�আই অিডটিরয়ােম এক আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র তৎকালীন দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব িদলীপ 

ব�য়া উ� সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব এবং িশ� ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউি�ন আব��া� িবেশষ অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত িছেলন।  

 

 
 

িব� মান িদবস-২০১৩ উ�াপন 

 
পদাথ � পরী�ণ উইং   
 

পদাথ � পরী�ণ উইং (১) �রেকৗশল, পদাথ � ও য�েকৗশল িবভাগ (২) ইেলকি�ক ও ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ এবং 
(৩) �ট�টাইল িবভাগ িনেয় গ�ত। এ উইং এর অধীেন চ��াম, �লনা ও রাজশাহী িবভােগ ৩ (িতন)� পদাথ � পরী�ণ �াব 
রেয়েছ।  

 

১)  �রেকৗশল, পদাথ � ও য�েকৗশল িবভােগর অধীেন িসেম� �টি�ং �াব, ি�ক �টি�ং �াব, �মকািনক�াল ইি�িনয়ািরং 
�াব ও কনডম �টি�ং �াব রেয়েছ এবং এ সকল �ােব িসেম�, ি�ক, এম এস রড, এ�াে�ল, ��ট, কা� আয়রন পাইপ, 
বাইসাইেকল িরম,কনডম, টাইলস, �সিনটারী িফ�ংস, িপিভিস পাইপ, �সফ� �রজার ��ড, বল পেয়�, ি�ল ��াংক, �ট, �পপার, 
িসিজএস িসট, �হলেমট, কনেভয়র �ব�,িজিপ িসট, িসরািমক �টিবল ওয়ার ইত�ািদ পে�র ন�না পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 
 

২)  ইেলকি�ক ও ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং িবভােগর অধীেন ইেলকি�ক�াল এবং ক�াবল �টি�ং �াব, ফ�ান �টি�ং �াব, 
ইেলকে�া �মকািনক�াল এনািজ� িমটার �টি�ং �াব, লাই�ং  Products �টি�ং �াব রেয়েছ এবং এ সকল �ােব িপিভিস 
ই�ুেলেটড ক�াবল, ��ি�বল কড �, পাওয়ার ক�াবলস এনােমল রাউ� কপার ওয়ার, �ইচ, সেকট,ইউিপএস, আইিপএস, 
�া�ফরমার, ফ�ান �র�েলটর, ইেলকে�া �মকািনক�াল িমটার, �উব লাইট, িসএফএল, ইনক�ানেডেস� �া�, �ালা�, এলএএস 
�াটারী, ওয়াচ �াটারী, সািক�ট ��কার, িমটার ব�  ইত�ািদ পে�র ন�না পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 
 

৩)  �ট�টাইল িবভােগর অধীেন �ট�টাইল �মকািনক�াল �াব এবং  �ট�টাইল �কিমক�াল �াব  রেয়েছ এবং এ সকল �ােব 
কটন �তা, পিলেয়�ার �তা, পিলেয়�ার ��ড সা� �ং, পিলেয়�ার ��ড ��ং, কাপেড় রং এর �ায়ী� কটন ক�ানভাস, পপিলন 
কাপড়, গােম ��স প�, িবিভ� �কার ফাইবার আমদািন�ত ব� ইত�ািদ পে�র ন�না পরী�ণ কাজ স�াদন করা হয়। 
 

২০১৩-২০১৪ অথ � বছরসহ িবগত প�চ বছের পদাথ � পরী�ণ �ােব স�ািদত পরী�ণ কায ��েমর  ত�  
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�ঃ 
নং 

পরীি�ত ন�নার 
িববরণ 

২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২    ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। ইেলকি�ক িমটার 
পরী�েণর সং�া 

৬,৫২,৪০০ ৬,৩০,৫০০  ৯,১৫,৯৫০  ১০১৩৭০০  ১০৯৫৬০০  

২। িসএম এর আওতা�� 
বা�তা�লক 
�রেকৗশল, পদাথ � ও 
য�েকৗশল িবভােগর 
প�, ইেলকি�ক�াল 
এবং �ট�টাইল প� 

৪৬৩২ ৭৮৩৩  
 

৭১৭৭  ৬৭১৯  ৪৫৭৬  

৩। রাজ� আয় টাকা (ল� 
টাকায়) 

     ২৯৭.০৭      ৩১১.৩০ ৪০৪.৪০ ৪১৭.৭৭ ৩৬৮.৪০ 

রসায়ন পরী�ণ উইং  

রসায়ন পরী�ণ উইং (১) রসায়ন িবভাগ (২) �ড ও �াকেটিরওলজী িবভাগ িনেয় গ�ত। অ� উইং এর অধীেন চ��াম, 
�লনা ও রাজশাহী িবভােগ ৩ (িতন)� রসায়ন পরী�ণ �াব রেয়েছ। উ� �াব�েলােত �দেশ  উৎপািদত প� ও আমদািন�ত / 
র�ািনেযা� পে�র (�জব / অৈজব, খা�/খা�জাত প�) রাসায়িনক পরী�ণ/িবে�ষণ কায � স�াদন করা হয়। 

 

রসায়ন িবভােগর অধীেন �য সকল �াব রেয়েছ তা হেলা - Cement and Building materials Lab, Organic 
and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products Lab, Cosmetics  Products Lab, 
GC-MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত�ািদ।  এ সকল �ােবর মে� GC-MS, A A S, H P L C যে�র 

মা�েম  Dairy products-এর Melamine ,খা� পে�র Trace elements, পািনর Trace elements, Vitamins – 
Minerals এবং খা� পে�র  Colour ,Preservatives  ইত�ািদ ����ণ � পরী�া করা হয। 

 
 
�ড ও �াকেটিরওলজী িবভােগর অধীেন �য সকল �াব রেয়েছ তা হেলা - Procssed Fruits Lab, Bakery Lab, 

Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, Cereal-pulses Lab।  এ সকল 
�ােবর মা�েম   Cereal and Bakery product, Fruits and Fruit products, Dairy  and Dairy products, 
Drinking Water and Beverages, Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar 
and Sugar products ইত�ািদ প�স�হ পরী�া করা হয়। 

 
 

২০১৩-২০১৪ অথ � বছরসহ িবগত প�চ বছের রসায়ন পরী�ণ  �ােব স�ািদত পরী�ণ কায ��েমর  ত� িনে� �দয়া হেলাঃ 
 

�ঃ 
নং 

পরীি�ত ন�নার িববরণ ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। খা�প�, �জব প� ও 
অৈজব প� 

১০১১৩ � ১২৮০৫ � ১২৭৬০      ১৪০৯২ ১৪৩১৮ 

২। রাজ� আয় টাকা (ল� 
টাকায়) 

২৭৪.৮২ ৩৮৬.৩৫ ৩৯০.৪১ ৫০৩.৫৭ ৬৫৪.৮১৭ 
 

 

সা� �িফেকশন মাক�স (িসএম) উইং 
 
 

সা� �িফেকশন মাক�স কায ��েমর মা�েম প�সাম�ীর মান িনয়�ণ ও �ণগত মােনর িন�য়তা িবধান করা হয়। এছাড়া 
উৎপািদত পে�র মান িনয়�ণ ও �ণগত মান উ�য়েন উ�ু�করণ ও পরামশ � �দানও এ উইংেয়র দািয়�। ���ায় ও বা�তা�লক 
উভয় প�িতেতই এ কায ��ম বা�বািয়ত হেয় থােক। জন�ােথ � সরকার ক��ক িবিভ� সমেয় �গেজেটর মা�েম  এ পয �� ১৫৩�  
প�েক (৫৯� খা� প�সহ অ�া� প� ) বা�তা�লক সা� �িফেকশন মাক�স এর আওতায় আনা হেয়েছ। ফেল িবএস�আই �থেক 
এ সকল প� পরী�া-িনরী�াে� �ণগতমান সনদ �হণ ছাড়া  বাজারজাত করা আইনতঃ  দ�নীয় ও শাি�েযা�  অপরাধ।  
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পে�র �ণগত মান িনয়�ণ (িসএম) কায ��ম 
  

�িমক 
নং 

কায ��ম ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। ন�ন লাইেস� �দােনর 
সং�া 

১৪৫১ ১৭২৫ ১৬৩৮ ১৬২৯ ১৭৪২ 

২। লাইেস� নবায়েনর সং�া ১২৯২ ১৪১৪ ১৪০৪ ২৫৫৩ ২২০২ 
৩। আেবদন (লাইেসে�র জ�) 

�ত�া�ােনর সং�া 
৪৯০ ৫০৫ ৭৭৯ ৭৮৯ ৬০২ 

৪। রাজ� আয় (ল� টাকায়) ২০০৩.৯৪ ১৯৮৮.৩৫৩২৮ ১৬৬৭.৩৯      ৩২১৩.০০      ৩০১৯.৬৭ 
 
 
�মাবাইল �কাট � পিরচালনার কায ��ম 
 

�িমক নং কায ��ম ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। �মাবাইল �কাট � 
পিরচালনার সং�া 

১৫১৩ ১২৯১ ১৩০৪      ১১৭৮      ১০৯৬ 

২। মামলা দােয়েরর সং�া 
(�মাবাইল �কাট �) 

১৮২২ ১৭০২ ১৫৫৭      ১৪৯৬      ১৭৫৮ 

৩। মামলা িন�ি�র সং�া 
(�মাবাইল �কাট �) 

১৮০৭ ১৬৯২ ১৫৪২      ১৪৯৬      ১৭৫৮ 

৪। জিরমানা আদােয়র 
পিরমান (ল� টাকায়)  

৪৪৯.১৪ ৪৩৮.৭৩৫ ৩৫৫.৮৭ 
 

  ৪৭৩.১৩   ৪০৩.১০ 

৫। গত ২০০৯-১০ অথ � বছের ৩০ জন, ২০১০-২০১১ অথ � বছের ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অথ � বছের ৫৮ জন 
এবং ২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর �া�মান আদালত ক��ক ৩০ জনেক িবিভ� �ময়ােদ কারাদ� �দান করা 

হেয়েছ এবং ৫৬ � �িত�ানেক সীলগালা করা হেয়েছ। 
 

 
 

সািভ�েল� টীম পিরচালনার কায ��ম 
 

�িমক 
নং 

কায ��ম ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। সািভ �েল� টীম পিরচালনার সং�া ৩৮৫ ৫১৮ ৬৬০ ৯১৮ ৭৪৫ 
১১। মামলা দােয়েরর সং�া (সািভ ��া� টীম) ৩৪৭ ২৬৪ ২০৭ ৩৯৬ ২৫৯ 
১২। মামলা িন�ি�র সং�া (সািভ ��া� টীম) ৩১ - - ০৪ ১৬ 
১৩। জিরমানা আদােয়র পিরমান ( ল� টাকায়) ১৬.১৩৫ - - ১.৯৮ ১.৫২ 
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িবএস�আই এর উে�ােগ এবং একজন িনব �াহী �ািজে�ট এর �ন�ে� পিরচািলত �া�মান আদালেত  
২� আইস�ীম ফ�া�িরেত জ��ত িন�মােনর আইস�ীম �ংস করা হে�। 

�মে�ালিজ উইং  

�াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটিরেত �ািপত SI (System International)  Unit এর �াশনাল ��া�াড � র�ণােব�ন 
এবং �দেশর সকল �াবেরটির, িশ� কারখানা, গেবষণা �িত�ান এবং হাট বাজাের �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর 
ধারাবািহক ��তা (Accuracy) িনি�তকরণ এই উইং এর �ধান কাজ। ‘The Standards of Weights and Measures 
Ordinance, 1982’ এবং ‘The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act 2001 এর 
মা�েম �বসা-বািণেজ�র সকল ��ে� �মি�ক প�িতর বা�বায়ন তদারিকসহ সারােদেশ িমটার, িলটার, �াটফরম ��ল, �পে�াল 
পাে�র িডসেপনিসং ইউিনট, �াংক লরী, ��ােরজ �াংক ওেয়�ীজ, বাটখারা, দািড়পা�া ইত�ািদ য�পািতর �ভিরিফেকশন কাজ 
�মে�ালিজ উইং ক��ক স�াদন করা হয়।  

 
  ২০১৩-২০১৪ অথ � বছরসহ িবগত প�চ বছের �মে�ালিজ উইং ক��ক স�ািদত কায ��েমর ত� িনে� �দয়া হেলা: 
 

�ঃ 
নং 

কায ��ম ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১। �পে�াল পাে�র িডসেপনিসং 
ইউিনট �ভিরিফেকশন 

৪৯৯২ ৪৬১১ ৫৫২৮ ৬০৪৪ ৬৪৬১ 

২। �া�মান আদালত 
পিরচালনার সং�া 

১৪১৩ ১২৫১ ১৩০৪ ১১৭৮ ১০৯৬ 

৩। মামলা দােয়েরর সং�া 
(�া�মান আদালত) 

২৮১৫ ২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ 

৪। মামলা িন�ি�র সং�া 
(�া�মান আদালত) 

২৮১৫ ২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ 

৫। জিরমানা আদায় (ল� 
টাকায়) 
(�া�মান আদালত) 

৯০.০৩ ল� ৫৩.৮২ ৪.৬৫ ৩৮.৪১ ২৯.৭১ 

৬। জিরমানা �ত �িত�ােনর 
সং�া 

২৮১৫ ২২৪৭ ১৭০৬ ১৪৯৮ ১১৩৮ 

৭। পিরচািলত ��ায়াড/িবেশষ 
অিভযােনর সং�া 

৩৮৫ ৫১৮ ৬৬০ ৯১৭ ৭৩৩ 

৮। মামলা দােয়েরর সং�া 
(��ায়াড/িবেশষ অিভযান) 

৭২০ ৩১২ ২৮৯ ২৫২ ১৭১ 

৯। মামলা িন�ি�র সং�া 
(��ায়াড/িবেশষ অিভযান) 

৩১৪ ০২ ০৭ ২৯ ০২ 

 

 

 
�াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটির �িত�া 
 
 EU, NORAD এবং গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর আিথ �ক সহায়তায় এবং UNIDO এর কািরগির সহায়তায়  
িবএস�আইেত আ�জ�ািতক মােনর National Metrology Laboratory �াপন করা হেয়েছ। �াশনাল �মে�ালিজ 
�াবেরটির �ত - (i) Mass (ii) Length &  Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & 
Viscosity,  (v) Time, Frequency &  Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory 
নােম ৬� �াবেরটির  �াপন করা  হেয়েছ।  এ �ােবর মা�েম �দশীয়িশ� �িত�ান, গেবষণা �িত�ান এবং �াবেরটির স�েহ 
�ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর ক�ািলে�শন করা হে� ।  
 

�াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটির  (NML) ক��ক িবিভ� িশ� �িত�ান ও �াবেরটিরেত �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািত 
Calibration এর িববরণঃ 
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�ঃ নং য�পািতর িববরণ ২০০৯-২০১০ ২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ 

১. �মি�ক বাটখারা (ওেয়টস) ৬৮০ ৫৭৭ ৫৪৭ ৬৩৮ ৯১৫ 
২. ওজন য� ৫০ ১২২ ৩০৩ ৩১৮ ৩৪৫ 
৩. �লংথ �মজার 

ক) �টপ 
খ) �ীল ��ল 

 
৬৭ 
৬৩ 

 
৫৭  
৪৮ 

 
৫১  
৭৮ 

 
৭০  
১০১ 

 
৫৪  
৭৭ 

৪. ভিলউম �মজার ৩৯৬ ৩৬১ ২৪৪ ২৭২ ৩১৫ 
৫. �াইড ক�ািলপাস � ৩৪ ৬০ ৪৯ ৪২ ৬১ 
৬. থােম �ািমটার ৬৫ ৬৫ ১৯ ১১৪ ১২৮ 
৭. মাইে�ািমটার ২৬ ৩০ ৩৬ ৩৩ ১৮ 
৮. ��সার �গজ ৪০ ৪১ ২৮ ৩২ ৩৫ 
৯. �ট�ােরচার �গজ ৩৬ ২৯ - ০৪ ১৮ 
১০. িথকেনস �গজ ৫৫ ৩৪ ৩২ ১৪ ৩৭ 
১১. �ট�ােরচার ইি�েকটর ২৫ ২৯ ১৯ - ০৭ 
১২. হাইে�ািমটার ১১ ৬ ১২ ১৫ ১৮ 
১৩. রাজ� আয় (ল� টাকায়) ৯০.৪০ ১০৮.৩৯ ১৪২.৭২ ১৪৮.১৫ ১৫৩.৬১ 
১৪. �প ওয়াচ - - ০৮ ১০ ১১ 
 
 

 
িব� �মে�ালিজ িদবস উদযাপন 
 

 

 সারা িবে�র সােথ সংহিত �রেখ �িত বছেরর মত বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) এর 

উে�ােগ গত ২০ �ম, ২০১৪ তািরখ িব� �মে�ালিজ িদবস উদযাপন উপলে�� িবএস�আই অিডটিরয়ােম এক আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব আিমর �হােসন 

আ�, এমিপ উ� সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব এবং এফিবিসিসআই এর সভাপিত জনাব কাজী আকরাম উি�ন আহমদ ও িশ� 

ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব �মা: ফরহাদ উি�ন উ� অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  
 
 
 
 
 

 
 

িব� �মে�ালিজ িদবস ২০১৪ উদযাপন  

 
আ�িলক অিফস �থেক পে�র পরী�ণ ও সা� �িফেকট �দান কায ��ম বা�বায়ন  
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পে�র �ণগত মান �� সমেয় �ানীয়ভােব পরী�া কের সা� �িফেকট �দােনর লে�� �মতার িবেক�ীকরণ করা হেয়েছ। 

িবভাগীয় অিফস�েলা (চ��াম, �লনা, রাজশাহী) �থেক �য সকল পে�র �ণ �া� (রাসায়িনক ও পদািথ �ক) পরী�া করা যাে� ঐ 

সকল পে�র পরী�া �ানীয়ভােব স�াদন কের �সখােনই সা� �িফেকট �দান ও নবায়েনর �মতা �দান করা হেয়েছ এবং �স 

�মাতােবক বত�মােন কায ��ম চলেছ। ফেল এসব কােজর জ� উৎপাদনকারী/�বসায়ীেদর এখন আর ঢাকায় আসার �েয়াজন হে� 

না। এর ফেল  সময় সা�য় হে� এবং �সবা �দান �রাি�ত হে�। 
 

 
 
 
 
িবএস�আই’র �াবেরটির স�েহর এ�াে�িডেটশন এবং িবএস�আই �দ� �ট� িরেপােট �র আ�জ�ািতক �হণেযা�তা অজ�েনর 
লে��  স�ািদত কায ��ম 
 

 
�াবেরটির এ�াে�িডেটশন 
 

 িবএস�আই এর িসেম� �াব (রসায়ন ও পদাথ �), �ড ও মাইে�াবােয়ালিজক�াল �াব এবং �ট�টাইল �টি�ং 

�াবস�েহর অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও �েয়াজনীয় আ�িনক য�পািত সং�াপনসহ সকল ড�েমে�শন �তির �ব �ক গত ১৭-০৬-

২০১০ তািরেখ ভারেতর National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) ক��পে�র িনকট 

আেবদন করা হয়। ভারেতর NABL �থেক Lead Assessor টীম �ই দফায় িবএস�আই এর �াবেরটির�িল Pre-

Assesment এবং Final Assesment স�� কের NABL আ��ািনকভােব ১৮-০৩-২০১১ �থেক ১৭-০৩-২০১৩ পয �� 

�ইবছর সমেয়র জ� �াবস�হেক এ�াি�িডেটশন �দান কের। বত�মােন িবএস�আই এর অবিশ� �াব�েলার এ�াে�িডেটশন 

�াি�র কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ।  

 

        NABL ক��ক িবএস�আই এর এ�াে�িডেটশন �া� �াব�িলর কায ��ম সে�াষজনক পাওয়ায় NABL �থেক �েব �র 

এ�াে�িডেটশন  �া� �ারািমটার�িলর এ�াে�িডেটশন  বহাল রাখা হেয়েছ এবং ন�নভােব Accreditation এর জ� আেবিদত 

আরও ৭১� �ারািমটােরর জ� Accreditation  �দান করা হেয়েছ। স�িত এ�াে�িডেটশেনর �ময়াদ NABL ক��ক ২য় 

পয �ােয় আগামী ০৯-০৪-২০১৫ পয �� �ি� করা হেয়েছ এবং ন�নভােব আরও ০৪� পে�র এ�াে�িডেটশন �দান করা হেয়েছ। 

বত�মােন �মাট এ�াে�িডেটড �ারািমটােরর সং�া ১৪৩। পাশাপািশ িবএস�আই এর চ�গাম, �লনা ও রাজশাহী আ�িলক 

অিফেসর �কিমক�াল �াবেরটির পয �ায়�েম Accreditation এর আওতায় িনেয় আসার পিরক�না হােত �নয়া হেয়েছ। 

 
Product Certification এ�াে�িডেটশন 
  িবএস�আই এর Product Certification System �ক এ�াে�িডেটড করার লে�� �থম পয �ােয় িবএস�আই এর 

Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫� প� যথাঃ এিডবল �জল, ��া�ন িরচ িব�ট, ওেয়ফার িব�ট, 

চাটনী ও �ট ি�ংকস পে�র সা� �িফেকশন প�িতর Accreditation এর জ� গত ২৪-১০-২০১০ তািরেখ ভারেতর National 

Accreditation Board for certification Body (NABCB) বরাবর আেবদন করা হয়। 

 

 NABCB ক��প� িবএস�আই এর Product Certification System এর সকল ড�েমে�শন ও সামি�ক 

পারফরেম� পয �ােলাচনা কের গত ০৯-০১-২০১২ তািরেখ আ��ািনকভােব ৩ (িতন) বছর সমেয়র জ� Accreditation �দােনর 

িস�া� �দান কের। গত ৩১-০১-২০১২ তািরখ ভারেতর NABCB এর �ধান িনব �াহী কম �কত�া Mr.B.Venkataraman 

িবএস�আই পিরদশ �ন কেরন এবং আ��ািনকভােব উ� Accreditation সা� �িফেকট িবএস�আই এর মহা-পিরচালকেক 

হ�া�র কেরন। 
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             িবএস�আই এর Product Certification System �ক পয �ায়�েম �রা�ির এ�াে�িডেটড করার লে�� ২য় পয �ােয় 

আরও ০৬ (ছয়) � ন�ন প� যথাঃ িসেম�, পা��রাইজড িম�, ��ভারড িম�, সয়ািবন অেয়ল, এিডবল পামঅেয়ল, িরফাইনড 

পাম অিলন পে�র সা� �িফেকশন প�িতর Accreditation এর জ� ভারেতর NABCB বরাবের আেবদন করা হেয়িছল। 

NABCB এর Assessment �ম ক��ক উ� প��িলর Product Certification System এর এ�াে�িডেটশেনর লে�� 

Assessment কায ��ম স�� করা হয় এবং স�িত উ� ৬� পে�রও  Accreditation �দান করা হয়। 
 

National Metrology Laboratory এ�াে�িডেটশন 
          

NML এর ৬� �াবেরটিরেক এ�াে�িডেটড করার লে�� Norwegian Accreditation অথির� বরাবের আেবদন করা 

হেয়িছল। এ ��ি�েত গত ২৯-০৪-২০১৩ হেত ০২-০৫-২০১৩ পয �� সমেয় Norwegian Accreditation এবং 

Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর �যৗথ এেসসর টীম �াব�িল Assessment স�� কেরেছন। গত 

২৬/১১/২০১৩ তািরেখ Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) ক��ক 

�যৗথভােব িবএস�আই এর National Metrology Laboratories ( NML) এর ০৬� �াবেক Accreditation �দান 

কেরেছ। তৎসমেয় িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব �তাফােয়ল আহেমদ, এমিপ উ� Accreditation 

সনদ আ��ািনকভােব িবএস�আই এর মহাপিরচালকেক হ�া�র কেরন। 

 
 
 

 

 
 

 
 

               িবএস�আই এর National Metrology Laboratories ( NML) এর Accreditation সনদ �দান 

 
 
Management System Certification বা�বায়ন  
 

 িবএস�আইেত Management System Certification (MSC) চা� করা হেয়েছ এবং উ� Management 

System Certification (MSC) �ক নরওেয়িজয়ন এ�াে�িডেটশন বিড ক��ক ৫ বছেরর জ� এ�াে�িডেটড সা� �িফেকট 

�দান করা হেয়েছ। বত�মােন িবএস�আই �ত Management System Certification Scheme (MSCS) চা� হওয়ায় 

�বসরকাির সং�া/ফাম ��েলােক িবএস�আই �থেক �� �েয় �কায়ািল� �ব�াপনার জ� ISO 9001, পিরেবশ �ব�াপনার 

জ� ISO 14001 এবং খা� িনরাপ�া �ব�াপনার জ� ISO 22000 িবষেয় সা� �িফেকট �দয়া হে�।  িবএস�আই �থেক এ 

পয �� ২৪ (চি�শ) �  Management System Certificate �দান করা হেয়েছ। বত�মােন ISO সনদ �াি�র জ� আরও 

�বশিক� �িত�ােনর আেবদন �ি�য়াধীন আেছ।  
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           Bangladesh Standard Time �া�িমশেনর কায ��ম �ভ উে�াধন 
 

 
Compact Fluorescent  Lamp (CFL) Testing �াব �াপনঃ 
 
 

 িবএস�আই �ধান কায �ালেয় জাম �ানীর giz এর আিথ �ক সহায়তায় Energy Efficient Testing �াব �াপন করা 

হেয়েছ। উ� �ােব িব��ৎ সা�য়ী প� �যমনঃ Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, 

Electronic ballast িনয়িমতভােব পরী�া করা হে�।   
 

আ�জ�ািতক স�ক� 
 

National Standards Body(NSB) িহেসেব িবএস�আই ১৯৭৪ সােল ISO সদ�পদ লাভ কের। িবএস�আই 

IEC, APMP, OIML, BIPM, CICC এর সি�য় সদ�। এ ছাড়া িবএস�আই  WTO-TBT, SAARC Standard 

Coordination Board, Codex, AFIT এর �ফাকাল/এনেকায়ারী  পেয়�  িহেসেব কাজ করেছ ।  
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 বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 
 
�িমকা 
 

িশ� ��ে� �ােনর �সার, য�পািত ও য�াংশ �তির/�মরামত, িশ� কারখানা র�ণােব�েণ আ�িনক কািরগির �কৗশল �বত�েনর 

লে�� ১৯৫৭ সােল �িতি�ত ই�াি�য়াল িরসাচ � এ� �ডেভলাপেম� �স�ার (আই.আর. িড.িস.) এবং ই�াি�য়াল ��াডাক�িভ� 

সািভ �েসস (আই.িপ.এস) নােমর �� সং�ােক একি�ত কের ১৯৬২ সােল ’িপটাক’ �িতি�ত হয়, যা বত�মােন  বাংলােদশ িশ� 

কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) নােম িশ� ম�ণালেয়র অধীন �-শািসত সং�া িহেসেব  পিরচািলত হে� । বাংলােদশ িশ� 

কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) এক� �-শািসত �িত�ান । �িত�ান� গভিণ �ং বিডর িনেদ �শনায় পিরচািলত হয়। মাননীয় িশ� 

সিচব পদািধকার বেল িবটাক গভ�িণং বিডর �চয়ার�ান। বাংলােদশ সরকার ক��ক িনেয়ািজত  মহাপিরচালক িবটােকর সাব ��িণক 

�ধান িনব �াহী। মহাপিরচালকেক সহায়তা করার জ� ৩ জন পিরচালক িনেয়ািজত আেছন । পিরচালকগেণর িনয়�েণ �িত �কে� 

একজন কের অিতির� পিরচালক আেছন, অিতির� পিরচালক�� �ক� স�েহর কািরগির ও �শাসিনক কম �কা� পিরচালনা কের 

থােকন ।  
 

িবটােকর কায ��ম 
 

িবটাক �িশ�ণ �দােনর  মা�েম দ� জনবল �ি�, িশ� ��ে� উ�ত  ��ি� আহরণ ও হ�া�র কের  থােক । এ ছাড়া 

িশে�াৎপাদন �ি�র লে�� িবিভ� িশ� �িত�ানেক পরামশ � �দান, িশ�  �িত�ােনর য�পািত ও য�াংেশর নকশা �ণয়ন ও 

�স�েলা �তির/�মরামত  কের �দেশর িশ�ায়েন সহায়তা কের থােক। এছাড়া এস.এম.ই �স�ের িবিভ� কািরগির িবষেয় �িশ�ণ ও 

পরামশ �  িদেয় িশ� �স�েরর  উৎপাদনশীলতা �ি�েত  অবদান রাখেছ । বত�মান সরকােরর িবিভ� উ�য়ন�লক কম �কাে�র সােথ 

স�িত �রেখ মিহলােদরেক অ�ািধকার িদেয় হােত-কলেম কািরগির �িশ�ণ �দােনর মা�েম আ�-কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� ও 

দাির�� িবেমাচেন সহায়তা করেছ ।  

 

িবটােকর উে�� ও ল��  
 
১. �িশ�েণর মা�েম িশ� ��ে� িনেয়ািজত �ি�বেগ �র ��ি�গত এবং �ব�াপনা  দ�তার মান উ�য়ন করা, 
 
২. িশ� ��ে� উ�তর ��ি�র উ�য়ন এবং হ�া�রসহ িশে�াৎপাদন �ি�র লে�� িবিভ� িবষেয় িশ� �িত�ান স�হেক 

পরামশ � �দান করা,  
 
৩. িশ� �িত�ােনর উৎপাদন �ি�, পে�র �নগত মােনা�য়ন, উৎপাদন �য় �াস এবং �ানীয় ��ািদর �বহার �ি�কে� 

উৎপাদন �ি�য়া িনধ �ারণ, য�পািত ও য�াংেশর নকশা �ণয়ন ও �স�েলা �তির কের �দেশর িশ�ায়েন সহেযািগতা করা , 
 
৪. �দেশর �াি�ক  ��ি� ও �লস, িজগস, িফ�ার�  এবং �মটাল �েসিসং ডাই উ�য়েন সািব �ক কািরগির সহায়তা �দান 

করা ,  
 
৫.  সরকােরর উ�য়ন�লক কম �কাে�র সােথ স�িত �রেখ মিহলােদরেক অ�ািধকার িদেয় হােত-কলেম কািরগির �িশ�ণ 

�দােনর মা�েম আ�-কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� ও দাির�� িবেমাচেন সহায়তা করা। 
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িবটােকর �ক�স�হ 
 

বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক)  এর ০৫� আ�িলক �ক� রেয়েছ । যার িববরণ িনে� �পশ 
করা হেলাঃ 

 
 
 

িবটাক, ঢাকা �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,�ফান-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২৬৬ 

ফ�া�-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-�মইল- bitac@ dhaka.net 
িবটাক, চ��াম 
 

সাগিরকা �রাড, পাহাড়তলী, চ��াম-৪২১৯, �ফান-(০৩১)২৭৭৩২১৪, ৭৫০০০৩ 
 ফ�া�-৮৮-০৩১-৭৫১৪৭৭ ই-�মইল- bitac2@bttb.net.bd 

িবটাক, �লনা 
 

িশেরামিন িশ� এলাকা, �লনা-৯২০৪,�ফান- ৭৮৫৭৪৬, ৭৮৬০৫০  ফ�া�-৮৮-০৪১-৭৮৫২৫৯, 

ই-�মইল- bitac@bttb.net.bd. 
িবটাক, চ�দ�র 
 

�িম�া  �রাড, �ষালঘর, চ�দ�র -৩৬০০, �ফান- ৬৬৭০৩, ৬৩০৬০, 

ফ�া�-৮৮-০৮৪১-৬৩৪৪০, ই-�মইল- bitac1@bttb.net.bd. 
িবটাক, ব�ড়া  
 

িনিশ�ারা, কারবালা, ব�ড়া ,�ফান- ০৫১-৫১৯৩১, ৬০৫২৭, 
 ফ�া�-৮৮-০৫১-৫১৯৩২ 

 
িবটােকর �সবার ���স�হ 
 

িবটােক উ�ত য�পািতস�� এবং �সি�ত ওয়াক�শপ এবং পয �া� দ� �েকৗশলী ও কািরগর  রেয়েছ। এ সকল য�পািত 
এবং দ� �েকৗশলী ও কািরগর  �ারা �ণগতমান বজায় �রেখ �� ও জ�ল য�পািত/য�াংশ �তির ও �মরামত কের থােক। 
িবটাক  কািরগির ��ে� �য সকল �সবা �দান কের �স�েলা হেলাঃ 

০ কনেভনশনাল  �মিশিনং এর যাবতীয় �িবধা 
০ কিপ িমিলং 
০ ��াফাইল �াইি�ং 
০ �মটাল ( �ফরাস ও নন-�ফরাস ) এ�ানালাইিসস 
০ িস এন িস �লদ 
০ িস এন িস িমিলং 
০ িস এন িস �মিশিনং �স�ার 
০ ই িড এম ও ওয়�ারকাট ই িড এম 
০ �ীল  কাি�ং 
০ �পে�া�াফ িমিলং 
০ সারেফস, িসিলি�ক�াল ও �বার �াইি�ং 
০ িজগ, িফ�ার, ��স �ল� এ� �াি�ক �ল� �মিকং 
০ �লস এ� কাট �ার �াইি�ং 
০ ওেয়ি�ং ও �ফি�েকশন 
০ লাইট �ফািজ�ং 
০ ফাউি� (�ফরাস এ� নন �ফরাস কাি�ং ) 
০ িহট-ি�টেম� 
০ ইেলকে�াে��ং 
০ িডজাইন এ� �াফ�ং 
০ ইেলকি�ক�াল এ� �মকািনক�াল �মে��া�্  
 
িবটাক উে�িখত কািরগির �সবার  সম�েয় িবিভ� আমদািন িবক� য� ও য�াংশ  �তিরেত যথাযথ ��ি� উ�াবন কের 

িব�ল পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য়  কের জাতীয় অথ �নীিতেক  �াবল�ী করার ��ে� �িমকা �রেখ আসেছ। িবেশষ কের িহট-
ি�টেম� ও  য�াংশ �তিরেত �েয়াজনীয় �ােটিরয়াল �েয়াগ এবং �াি�ক �টকেনালিজেতও িবটােকর িবেশষ অিভ�তা  রেয়েছ । 
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�িশ�ণ কায ��ম 
 

িবটােকর �ল উে�� ও লে��র  মে� �িশ�েণর  মা�েম �দেশর কািরগির জনবেলর দ�তা �ি�  তথা  মানব স�দ 

উ�য়ন অ�তম।  বত�মান সরকােরর উ�য়ন কম �কাে�র �ল ল��ব��  হেলা মানব স�দ উ�য়ন ও দাির�� িবেমাচন । �স ল��েক 

সামেন �রেখ িবটাক �িশ�ণ কম ��িচর মা�েম দ� জনবল �ি� কের মানব স�দ উ�য়ন, �দেশর অভ��ের আ�-কম �সং�ান �ি� 

ও দাির�� িবেমাচেন িবেশষ �িমকা পালন কের  যাে� ।  এ �িশ�েণর  ফেল িবেদেশ �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হওয়ায় 

�বেদিশক িনেয়ােগর মা�েম ��বান �বেদিশক ��া অজ�েনও িবটাক সহায়ক �িমকা পালন কের যাে�। �দশীয়িশে� িনেয়ািজত 

জনবেলর কািরগির দ�তা �ি�র  লে�� িবটাক িবিভ� ��েড  ��, ম� ও দীঘ � �ময়ািদ �িশ�ণ �কাস � পিরচালনা কের থােক। 

এছাড়া, �েকৗশল িব�িব�ালয়স�হ, পিলেটকিনক ই���উটস, �টকিনক�াল �চাস �  ��িনং কেলজ এবং �.�.িস/িভ�আইসহ 

িবিভ� কািরগির িশ�া �িত�ােনর  ছা�-ছা�ীগণ �িত বছর িবটাক হেত এ�া�াচেম� ��িনং িনেয় থােক । দ� কািরগির জনশি� 

�ি� ও িশ� ��ে� িনেয়ািজত জনবেলর কািরগির দ�তার মান উ�য়েনর লে�� িবটাক বছের িতনবার ১২� �ািডশ�াল ��েড ১৪ 

স�াহ�াপী এবং ১৫� ��েড ৪/৬ স�াহ�াপী  �� �ময়ােদ �িশ�ণ �কাস � পিরচালনা কের থােক । �িশ�ণাথ�েদর আবাসেনর জ� 

িবটাক, ঢাকায় ��ষেদর জ� এক� িতন তলা এবং মিহলােদর জ� এক� প�চ তলা িবিশ� ডরিমটরী ভবন, চ��াম �কে� এক�  

ি�তীয় তলা িবিশ�, এবং �লনা  ও ব�ড়ায়  একতলা িবিশ� এক� কের ডরিমটরী  ভবন রেয়েছ।  

 
 

 

 

        

িবটােকর �িশ�ণ 
 
 

 
 

িবটাক ক��ক পিরচািলত �িশ�ণ �দেশর অ�া� �িত�ােনর কািরগির �িশ�ণ হেত উ�ততর। িবটােকর �িশ�ণ 

কম ��িচেত �বহািরক কায ��েমর আওতায় িবেশষতঃ লাইট ইি�িনয়ািরং ওয়াক�� সং�া� উ� ��ি�গত আ�জ�ািতক মােনর 

�কাস � কাির�লাম অ�সরণ করা হয়। যার ফেল �িতজন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ �শেষ �-� কম �ে�ে�  তােদর �িশ�ণল� দ�তা 

কােজ লািগেয় �ত�ভােব কাজ করার �যা�তা অজ�ন কের। �ি�ণাথ�েদর হােত কলেম িশ�া �দয়ার জ� িবটােক �েয়াজনীয় 

য�পািতস�� �হৎ ওয়াক�সপ রেয়েছ। এছাড়া, এখােন  �বশ িক� আ�িনক �িশ�ণ সহায়ক য�পািত এবং দ� ও অিভ� �িশ�ক 

রেয়েছন। 
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২০১৩-২০১৪  অথ � বছের �মিশন সপ, ওেয়ি�ং ইেলকি�ক�াল �মনেট�া� সহ ১৪ স�াহ�াপী িনয়িমত িবিভ� �কােস � 

২৮৮ জনেক,িসএনিস ও িপএলিসর উপর ১৩৮ জনেক এবং ৯৯৯ জনেক এ�া�াচেম�  ��িনং �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া       

আ�- কম �সং�ােনর মা�েম দাির�� িবেমাচন �কে�র আওতায় অেটাক�াড,ওেয়ি�ং,ইেলকি�ক�াল �মনেট�া�, �রি�জােরশান 

এ� এয়ার কি�শিনং সহ িবিভ� ��েড এেকই  অথ � বছের ১২১৬ জন মিহলা ও ১৯২৫ জন ��ষেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

 

  
 

                                         িবটােকর এ�া�াচেম�  �িশ�ণ 
  
আমদািন িবক� য�/য�াংশ �তিরর মা�েম  �বেদিশক  ��া সা�য় 
 
         আমদািন িবক� য�/য�াংশ �তির বাবদ �দেশর ��বান �বেদিশক ��া সা�য় িবটােকর অ�তম উে��। িবটাক 

বািণিজ�ক িভি�েত �কান প� উৎপাদন বা বাজারজাত কের না। িবিভ� িশ� �িত�ােনর অ�েরােধ/চািহদার িভি�েত �� কািরগির 

সহায়তা�লক �সবা িহেসেব আমদািন  িবক� য�/য�াংশ �তির  ও �মরামত কের �দেশর িশ� কলকারখানা চা� রাখেত তথা 

উৎপাদন অ�াহত রাখেত সহায়তা �দান কের । িবটােকর �াহক �সবার তািলকায় বাংলােদশ �রলওেয়, সারকারখানা, িচিনকল, 

কাগজকল, িসেম� ফ�া�ির, িসরািমক  ফ�া�ির, �ট�টাইল িমলস, �ট িমলস, িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, পাওয়ার �ীড �কাং, িততাস 

�াস �কা�ািন, ঔষধ ���তকারী �িত�ানসহ সরকাির ও �বসরকাির িবিভ� িশ� �িত�ান অ���� রেয়েছ। 

 

      আমদািন িবক� য�াংশ  �তির ও �মরামত কের যােত �দেশর আেরা �বিশ পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য় করা যায়  এ 

�াপাের িবটাক সব সময় সেচ�। িবিভ� িশ� �িত�ােনর আমদািন িবক� য�/য�াংেশর চািহদা স�েক� িবটােকর �েকৗশলীগণ 

সাব ��িনকভােব �যাগােযােগর মা�েম সব সময় অবিহত থােকন এবং �দেশর ��বান �বেদিশক ��া  সা�েয়র লে�� সংি�� িশ� 

�িত�ানস�হেক  য�/য�াংশ  আমদািন না কের িবটাক হেত �তিরেত উ�ু� কেরন। এ �ি�য়ায় আমদািন িবক� য�াংশ �তিরর 

পিরমাণ �িত বছরই �ি� পাে�। এ ধারা আগামী বছর�েলােত অ�াহত রাখার �েচ�া চািলেয় যাওয়া হেব । িবটাক ক��ক 

�তির�ত য�পািত/য�াংশ আমদািন িবক� প� িহেসেব �িতবছর �দেশর উে�খেযা� পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য় কের থােক। 

এ সকল য�পািত/য�াংশ �তিরর মা�েম অিজ�ত আয় �ারা িবটােকর �মাট �েয়র �ায় শতকরা  ৭০ ভাগ িনব �াহ হেয় থােক।  

 
গেবষণা ও উ�য়ন 
  
উৎপাদন কম �কাে�র পাশাপািশ �দশীয়িশ� �িত�ােনর জ� আমদািন িবক� য�াংশ �তির ও লাগসই ��ি� উ�াবেনর লে�� 
িবটাক গেবষণা ও উ�য়ন কায ��ম চািলেয় যাে� ।  ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের িবটাক ক��ক িন�িলিখত �িত�ােনর িবিভ� য�াংশ 
গেবষণা ও উ�য়ন�লক কায ��েমর আওতায় স�� করা হেয়েছ।  
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�ঃ নং �িত�ােনর নাম কােজর িববরণ পিরমাণ 

 য�না সারকারখানা 

তারাকাি�,সিরষাবািড়, 

জামাল�র। 

য�না সারকারখানা,তারাকাি�র টক� কনভ�াটােরর য�াংশ �তির করা 
হয়- যা ইেতা�েব � �ানীয়ভােব �তির /�মরামত  করা স�ব হয়িন। এর 
আমদািন �� ১ �কা� টাকা।  প�া�ের িবটাক মা� ১০ ল� টাকায় 
বিন �ত কাজ� কের সরবরাহ কের- যা বত�মােন সংি�� িমেল সফলতার 
সােথ চলেছ। 

 

০২ �এসিপ 

কমে��,পেত�া,চ��াম। 

�এসিপ কমে��,পেত�া,চ��াম এর এিসড িডি�িবউশন �াে�র জ� 
�াফ �তির করা হয়। যা ইেতা�েব � �ানীয়ভােব �তির করা স�ব হয়িন। 
িবটাক আেলাচ� কাজ� স�ক ভােব স�� কের সংি�� িমেল সরবরাহ 
কের এবং  যা সালিফউিরক এিসড �য়েরাধক �ােটিরয়াল �ারা �তির। 
ইহার আমদািন �� ১০ �কা� টাকা । প�া�ের িবটাক বিন �ত কাজ� 
স�ক ভােব স�� কের মা� ২ �কা� ৭ ল� টাকায়।  

 

০৩। �ঘাড়াশাল িব��ৎ 

�ক�,�ঘাড়াশাল,নরিসংদী। 

�ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক� নরিসংদীর িফড ওয়াটার পাে�র জ� ওেয়ল 
�লার �তির করা হয়। বিন �ত য�াংশ �ানীয়ভােব ইেতা�েব � �তির করা 
স�ব হয়িন। িবটাক সফল ভােব কাজ� স�� কের সংি�� িমেল 
সরবরাহ কের- যা স�ক ভােব চলেছ। যার আমদািন �� ১ �কা� টাকা। 
িবটাক আেলাচ� কাজ� মা� ২৫ ল� টাকায় স�� কেরেছ।  

 

 
  

লাইট ইি�িনয়ািরং �স�ের িবটােকর �িমকা 
 
�ধালাইখাল িভি�ক লাইট ইি�িনয়ািরং িশে� কম �রত জনবেলর �পশাগত দ�তা �ি�র জ� িবটাক ক��ক হােত-কলেম/  

িভিডও িচে�র মা�েম িবিভ� ধরেনর �ল ��িসং  এর উপর �িশ�ণ �দান কেরেছ।   
 
২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর কম �কা� 
 
িবটাক  িশ� �িত�ােন উৎপাদন �ি�, পে�র �ণগত মােনা�য়ন, উৎপাদন �য় �াস এবং �ানীয় ��ািদর �বহার �ি�কে�  

উৎপাদন �ি�য়া িনধ �ারণ, য�পািত ও য�াংেশর নকশা �ণয়ন ও �স�েলা �তির কের �দেশর িশ�ায়েণ সহেযািগতা কের  ইিতবাচক 

�িমকা পালন করেছ। িবটােকর ওয়াক�সপ�েলােত ন�ন িসএনিস �মিশনািরজ সংেযাজন কের �সবা �হণকারী িশ� �িত�ানস�েহ 

উ�ততর কািরগির �সবা �দােনর �ব�া �নয়া হেয়েছ। ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের  িবটাক য�পািত  সর�াম  �তির/�মরামত কের 

১৯৯৮.৬৬ ল� টাকা আয় কের।  

 
িবটােকর �ক�ওয়ারী আেয়র পিরসং�ান  

                                                                                            ( ল� টাকায় ) 
�িমক 
ন�র 

 
�কে�র নাম 

২০১৩-২০১৪ অথ � বছর আেয়র  
ল��মা�া  অিজ�ত  আয় শতকরা হার(%) 

1.  িবটাক, ঢাকা ১১৭১.০৩ ১০৪১.৮৪ ৮৮.৯৭% 
2.  িবটাক, চ��াম ৫৬০.০০ ৫২৪.৫৭ ৯৩.৬৭% 
3.  িবটাক, চ�দ�র ২০০.০০ ১৫০.১৮ ৭৫.০৯% 
4.  িবটাক, �লনা ২২০.০০ ১৫৮.৬২ ৭২.১০% 
5.  িবটাক, ব�ড়া ১০০.০০ ১২৩.৪৫ ১২৩.৪৫% 
 সব �েমাটঃ ২২৫১.০৩ ১৯৯৮.৬৬ ৮৮.৭৯% 

 
 

উ�য়ন কায ��ম 
 

1. সরকােরর িভশন-২০২১ বা�বায়েনর লে�� সমােজর �িবধা বি�ত �বক-�বতীেদর ‘‘হােত কলেম কািরগির �িশ�েণর 

মা�েম কম �সং�ান �ি�  কের দাির�� িবেমাচেনর লে�� Extension of BITAC for Self-employment and 
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Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women” শীষ �ক �ক�� 

৩২৩৫.৮৪ ল� টাকা �েয় �লাই/২০০৯-�ন/২০১৪ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন। ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের এ �কে� ১২১৬ 

জন মিহলা ও ১৯২৫ জন ��ষ  �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দান করা হয়। �িশ�ণ �শেষ ৬১৭ জন প�ষ এবং ৫২৭ জন 

মিহলাসহ সব �েমাট ১১৪৪ জন �িশ�ণাথ�েক  িবিভ� িশ� কারখানায় কম �সং�ােনর �ব�া করা হেয়েছ ।  

 

2. িবটােকর কায ��মেক গিতশীল করার জ� ২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত বরা�িবহীন      

অন�েমািদত  ২� ন�ন �ক�  অ�� �� হয়।    

 

1. Strengthening of BITAC for the Establishment of an Institute for Tool      

Technology with Common Testing Facilitities. 

2. Upgradation and Expansion of Existing Automobile Workshop, Testing &     

Training Facility of BITAC 
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বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) 
 

 

িবআইএম এক� �ায়�শািসত �িত�ান। এর সেব �া� নীিতিনধ �ারণী সভা পিরচালনা পষ �দ। পিরচালনা পষ �েদর িনেদ �শনা অ�যায়ী 

weAvBGgÕi �ধান িনব �াহী িহসােব মহাপিরচালক �িত�ান�েক পিরচালনা কের থােকন। ৩ (িতন) জন পিরচালক এ িবষেয় ত�েক 

সহেযািগতা কেরন। এছাড়া চ��াম ও �লনা আ�িলক �ক� পিরচালনার দািয়ে� রেয়েছন ২ (�ই) জন উপ-পিরচালক। সরকাির 

অ�দান এবং িনজ� আেয়র মা�েম �া� অথ � �ারা weAvBGgÕi �য় িনব �াহ করা হয়।  

 
২০১৩-১৪ সেনর বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেমে�র কম �কাে�র িববরণঃ 
 
 িবআইএম-এর বািষ �ক �িশ�ণপি��� �িশ�ণ 

�.
নং 

�িশ�ণ �কােস �র 
ধরণ 

২০১৩-২০১৪ ২০১২-২০১৩  
অজ�ন ল��মা�া অজ�ন 

�কােস �র 
সং�া 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

�কােস �র 
সং�া 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

�কােস �র 
সং�া 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

১ িনয়িমত িদবা 
�কাস � 

২৪ ২৮৮ ২১ ২৫৭ ০৯ ১১৭ 

২ িনয়িমত 
সা��কালীন �কাস � 

৫০ ৬০০ ৩৫ ৬১৯ ৩৭ ৭৩৯ 

 �মাট ৭৪ ৮৮৮ ৫৬ ৮৭৬ ৪৬ ৮৫৬ 
৩ অ�েরাধ�ত �কাস � - - ৫৬ ১৫৭৪ ২২ ৪৪৬ 
 সব �েমাট ৭৪ ৮৮৮ ১১২ ২৪৫০ ৬৮ ১৩০২ 

 

 

এ বছের �িশ�ণপি��� �িশ�ণ �কাস � ও �িশ�ণাথ�র সং�ার ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। তেব অ�েরাধ�ত ও িবেশষ 

�িশ�ণসহ সািব �কভােব িবগত বছেরর �লনায় �কােস �র সং�া এবং অংশ�হণকারীর সং�া �ি� �পেয়েছ। ২০১৩-১৪ সােল 

িবআইএম �থমবােরর মত এক অথ � বছের �ই সহ�ািধক �িশ�ণাথ�েক �সবা �দান কেরেছ, যা �ব �বত� বছেরর �লনায় ৮৮% 

�বশী ।  
 

 

 অ�েরাধ�ত এবং িবেশষ �িশ�ণ কম ��চী 

িবগত বছেরর মত িবআইএম এ বছরও িবিভ� �িত�ােনর �েয়াজন অ�সাের (Tailor Made) �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

কেরেছ। �বসরকাির খােতর পাশাপািশ সরকাির খােতর �ব�াপকীয় স�মতা �ি�র ল��েক �াধা� িদেয় �ানীয় সরকার 

িবভােগর �কে�র আওতায় উপেজলা পিরষেদর �চয়ার�ান, ভাইস-�চয়ার�ান, ইউএনওসহ উপেজলা পয �ােয়র আেরা ৫/৬জন 

কম �কত�ােক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। একইভােব, িশ�া ম�ণালেয়র অধীেন িশ�া অিধদ�েরর আওতায় সারােদেশর সরকাির ও 

�বসরকাির িডে�ামা ইনি��উট ও ��িস-এর �ধানগণেক ফাইনানিসয়াল �ােনজেম�, িপিপআর ও �েজ� �ােনজেম� সংি�� 

িবষয়ািদর উপর ৩ স�ােহর �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। পাওয়ার িডিভশেনর কম �কত�ােদর ‘কা�মার সািভ �স এে�েল�’ িবষেয়, 

বাংলােদেশর সকল �পৗরসভার কর িনধ �ারক ও আদায়কারীেদরেক ‘অিফস �ােনজেম� ও �া� �ােনজেম�’ িবষেয়, ঢাকা 

�া�েপাট � �কাঅিড �েনশন অথির�র কম �কত�া��েক ‘আরবান �া�েপােট �শন ��ািনং’ িবষেয় এবং ইি�ে�েটড এি�কালচারাল 

�ডাি�িভ� �েজে�র কম �কত�ােদর িবিভ� িবষেয় ত�েদর চািহদা অ�যায়ী �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। িনজ� কায ��েমর 

পাশাপািশ সরকাির খােত �েয়র দ�তা �ি�েত পিরক�না ম�ণালেয়র অধীেন �স�াল �িকউরেম� �টকিনক�াল ইউিনট-এর 

মা�েম বা�বায়ন�ত ‘পাবিলক �িকউরেম� ��িনং’-এর জ� জাতীয় পয �ােয়র অ�তম �িশ�ণ আেয়াজক িহসােব িবআইএম 

অবদান �রেখ চেলেছ। িনয়িমত ও অ�েরাধ�ত �কােস �র পাশাপািশ ২০১৩-১৪ অথ � বছের ����ণ � কেয়ক� িবষেয় সব �েমাট ১৯ � 

িবেশষ �কাস � আেয়াজন করা হেয়েছ। ত�ে�, ই-গভ��া� এ� আইিস� ইন�া�াকচার ফর ইমি�েমে�শণ অব িডিজটাল 
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বাংলােদশ, ফা�ােম�াল অব �টকেনালিজকাল ইেনােভশন ইন অগ �ানাইেজশন, �াইেভট-পাবিলক পাট �নারিশপ ইন বাংলােদশ, 

�টকেনালিজকাল ইেনােভশন �ােনজেম� ফর এ�ার�াইেজস � িব ��াবািল কি�েট�ভ, কি�েটি� �বইজড ই�ারিভউইং ি�ল, 

�ান পাওয়ার ��ািনং অ�তম। 

 
   ১ (এক) বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�হ 
 

িবিভ� �িত�ােনর িনব �াহীেদর �ান ও �পশাগত দ�তা �ি� করার জ� িবআইএম, মানব স�দ �ব�াপনা, িশ� �ব�াপনা, 

বাজারজাতকরণ �ব�াপনা, আিথ �ক �ব�াপনা এবং কি�উটার সােয়� এই ৫� িবষেয়র উপর িদবা -সা��কালীন �াতেকা�র 

িডে�ামা �কাস � আেয়াজন করেছ। এক বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�েহর ২০১৪ �সশেন ঢাকা, চ��াম ও �লনা 

ক�া�ােস সব �েমাট ৮৬৭ জন �িশ�ণাথ� ভিত� হেয়েছ । ২০১৪ �সশেন এক বৎসর �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�েহ ঢাকা, 

চ��াম ও �লনা ক�া�ােস �াচ ও অংশ�হণকারী�ে�র সং�া িন��পঃ  

 িডে�ামা �কােস �র 
সং�া �াচ সং�া �িশ�ণাথ�র সং�া 

ঢাকা ক�া�াস ৫ ১০ ৬৬৩ 
চ��াম ক�া�াস ১ ৩ ১৫৪ 
�লনা ক�া�াস ১ ১ ৫০ 

সব �েমাট ৫ ১৪ ৮৬৭ 
 

             

�াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�েহর ২০১৪ �সশেনর উে�াধন অ��ােন ব�� রাখেছন মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এম.িপ.  
 

  ৬ (ছয়) মাস �ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�হ 

বাংলােদেশর অথ �নীিতেত �তির �পাশাক খােতর ���েক িবেবচনা কের ২০০৮ সােল �সা�াল কম�ােয়� িবষেয় ৬ (ছয়) মাস 

�ময়াদী �াতেকা�র িডে�ামা �কােস �র পিরচালনা �� হয়। এ পয �� এ �কােস � সব �েমাট ২৭১ জন �িশ�ণাথ� অংশ �হণ কেরেছন। 

২০১৪ সােল ৪৪ জন �িশ�ণাথ� �কাস ��েত অংশ �হণ কেরেছন। ২০১৩ সােল জাম �ান সাহা� সং�া িজআইেজড-এর সহায়তায় 

’��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� �ােনজেম� �মজর ইন লীন �া�েফকচািরং’ শীষ �ক এক� ন�ন ৬ (ছয়) মাস �ময়াদী �াতেকা�র 

িডে�ামা �কােস �র �িশ�ণ চা� করা হেয়েছ যােত �থম �ােচ ৯ জন �িশ�ণাথ� ত�েদর �িশ�ণ স�� কেরেছন এবং ি�তীয় 

�ােচ আেরা ১৫ জন �িশ�ণাথ� ত�েদর �িশ�ণ �� কেরেছন।  
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গেবষণা ও পরামশ � �সবা কায ��ম 

�িশ�ণ �দােনর পাশাপািশ বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেমে�র ২০১৩-১৪ বেষ � উে�খেযা� কেয়ক� �ব�াপনা িবষয়ক 

গেবষণা ও পরামশ � �সবার কায ��ম পিরচালনা কেরেছ। যার মে� বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র �বসা �িত�ানস�েহর 

�বসািয়ক স�া�তা যাচাই  এবং �েয �াগ �ব�াপণা ও �াণ ম�ণালেয়র অধীেন এ�লয়েম� �জনােরশন ��া�াম ফর � �ওের� 

(ইিজিপিপ) �ক� বা�বায়েনর জ� মাঠ পয �ােয় সংি�� �ি�বেগ �র জ� গাইেড� �ােটিরয়াল ও �িশ�ণ �ি�কা রচনা, 

ছাপােনা ও সরবরাহ অ�তম। এছাড়াও ২০১৩-১৪ সােল িবিভ� সং�ার চা�রী �াথ�েদর বাছাই �ি�য়া স�াদেন িবআইএম �� 

�িমকা �রেখেছ। এ সকল সং�ার মে� রেয়েছ - বাংলােদশ পাওয়ার �ডেভলপেম� �বাড �, বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন, ইেলি�ক 

�জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ, �ভা�া অিধকার সংর�ণ অিধদ�র, নথ �-ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কাং িলঃ, প�া অেয়ল 

�কাঃ িলঃ, বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই), বাখরাবাদ �াস আদশ � িব�ালয়, বাংলােদশ 

�পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন, ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ, িবআইডি�উ�িস, ইেলকি�িস� �জনােরশন �কাঃ অব 

বাংলােদশ অ�তম ।                                              

                       
                                        �ি�ম �কােট � �ব�াপণার স�মতা �ি�র লে�� সমেঝাতা �ারক �া�র অ��ান                                                       

 

িনজ� স�মতা �ি� 

�িশ�ণ, গেবষণা, পরামশ � �সবা কায ��েমর পাশাপািশ ২০১৩-১৪ সােল weAvBGgÕi অ�ষদ সদ��ে�র স�মতা �ি�র �েচ�া 
অ�াহত িছল যা িনে� উপ�ািপত হলঃ  

 

কম �কত�ার পদবী  সং�া �িশ�ণ �কােস �র নাম সময়কাল �ান 

উ��তন �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০২ ই-লািন �ং �কাস � অন � ইনফরেমশন 
িসিকউির� �ােনজেম� �বই�ড অন 
আইএসও ২৭০০০ িসিরজ 

আগ� ২৬-২৯, ২০১৩ ��াবাল িডসেট� 
লািণ �ং �স�ার, �াক 
ইউিনভািস ��, ঢাকা । 

উ��তন �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০১ এডভা�ড িস-ি� ��ইনাস � �কাস � নেভ�র ০৪-০৬, ২০১৩ িজআইেজড, ঢাকা। 

�ব�াপনা উপেদ�া, 
উ��তন গেবষণা কম �কতা 

০২ ফা�ােম�াল অব �টকেনালিজকাল 
ইেনােভশন ইন অগ �ানাইেজশন 

নেভ�র ০১-০৯, ২০১৩ িবআইএম, ঢাকা । 

মহাপিরচালক, �ব�াপনা 
উপেদ�া, সহেযাগী 
�ব�াপনা উপেদ�া  

০৩ িডেস�ালাইেজশন এ� �লাকাল 
�ডেভলপেম� 

িডেস�র ৮-১২, ২০১৩ �পসী বাংলা, ঢাকা । 

উ��তন �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০১ ফা�� ই�ারেনশনাল উই ��ইনার 
কনফাের�  

জা�য়াির ৮-১১, ২০১৪ হংকং। 
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পিরচালক ০১ �জ�ার ��িনং মিডউল ফর পাবিলক 
�স�র িসিনয়ার �ােনজার  

মাচ � ১৮, ২০১৪ িবয়াম, ঢাকা। 

সহেযাগী �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০১ ��াটকল ফরমািল� এ� আ� ��েলশন  মাচ � ৩০- এি�ল ০৩, ২০১৪ িবএস�িড, ঢাকা । 

�ব�াপনা উপেদ�া ০১ ��িনং অব ��ইনাস � এি�ল ২৮-৩০, ২০১৪ ইউএন-
এিপিসআইিস� ঢাকা। 

গেবষণা কম �কত�া ০১ িরসাচ � �মেথাডেলািজ উইথ এি�েকশন 
অব এসিপএসএস 

�ম ১১-২২, ২০১৪ িবআইএম, ঢাকা । 

�ব�াপনা উপেদ�া ০১ �কইস রাই�ং কম �শালা �ন ০২,  ২০১৪ আইিবএ, ঢাকা । 

পিরচালক, �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০২ ��িনং ��া�াম অন ��াপজ� 
এ�াবিলশেম� অব এ �টকেনােলািজ 
ইেনােভশন সােপাট � �স�ার 

 �ন ১৮-১৯,  ২০১৪ িড�িসএ, ঢাকা। 

সহেযাগী �ব�াপনা 
উপেদ�া 

০১ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন, 
নাগিরক �সবা �দান ও �সাশন �িত�া 
িনি�ত করেণ সমি�ত উে�াগ �হেনর 
�েয়াজনীয়তা’ 

�ন ২৬,  ২০১৪ জাতীয় পিরক�ণা 
উ�য়ন একােডিম, 
ঢাকা। 

 

এছাড়া িনে�বিণ �ত �িশ�ণ কম ��িচ আেয়াজেনর মা�েম weAvBGgÕi কম �কত�া-কম �চারীেদর সািব �ক দ�তা �ি�র উে�াগ 
�নয়া হেয়েছঃ 
 

�.ন. �িশ�েণর নাম �িশ�ণাথ�র ধরণ ও সং�া 

১. ৩ িদন�াপী ��াডাি�িভ� ই�ভেম� �টকিনক� ফর িবআইএম 
ফ�াকাি� �ম�ার� এ� অিফসারস (এনিপও-এর সহেযািগতায়) 

weAvBGgÕi ২৩ জন ফ�াকাি� �ম�ার� 
ও কম �কত�া 

২. ২ িদন�াপী উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর কলােকৗশল weAvBGgÕi ২০ জন কম �চারী 

৩. ৩ স�াহ�াপী �বিসক কি�উটার লািণ �ং weAvBGgÕi ১১ জন কম �চারী 

৪. গাড়ীর যাি�ক �ান (জাম �ান বাংলােদশ ��িনং �স�ার ) weAvBGgÕi ৫ জন গাড়ীচালক  

৫. ৬ স�াহ�াপী অিরেয়ে�শন ��িনং ��া�াম অন ��িনং অব 
��ইনাস � 

weAvBGgÕi নবিন�� ১০ জন ফ�াকাি� 
�ম�ার� ও ১ জন কম �কত�া 

 

 �ব�াপনা �ি�য়ায় িডিজটাল প�িত �বহােরর অ�গিত 

● weAvBGgÕi িনজ� �বহােরর জ� পারেসােনল ইনফরেমশন �ােনজেম� িসে�ম (িপআইএমএস) �াপেনর কায ��ম  স��     

     হেয়েছ । 

● িডে�ামা �িশ�ণাথ�েদর �িবধােথ � �মাবাইল এপ� চা� করা হেয়েছ। 

●  ঢাকা, �লনা ও চ��াম ক�া�ােসর মে� িভিডও কনফােরি�ং-এর �ব�া করা হেয়েছ ।  

●  �ব �বত� বছেরর ধারাবািহকতায় িবআইএম-এ �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�েহ ২০১৪ সােল �ণ �া� অন-লাইন ভিত�      

      �ি�য়া চা� করা হেয়েছ; 

●  �িশ�ণাথ��ে�র ��ায়েনর িভি�েত সকল �িশ�েণর মােনা�য়ন করেত অন-লাইন ��িনং ইভা�েয়শন িসে�ম �চলন করা   

     হেয়েছ।  

● ি�-পাি�ক �ি�র আওতায় ড�ােফািডল ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��র ইেলক�িন� লাইে�রী িবআইএম এর �িশ�ক,    
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    �িশ�ণাথ� ও �া�ন �িশ�ণাথ��� ��নতম িফ এর িবিনমেয় �বহােরর �ব�া করা হেয়েছ। 
 

 �কাশনা খােত উ�য়ন 

● যথাযথ নীিতমালার অভােব ইনি��উেটর ��মািসক জান �াল (Management Development) �কাশনা িনয়িমতকরণ 

স�ব হি�ল না। জান �াল�র �কাশনা িবষেয় এক� ’’Standard Operational Procedure (SOP)” �ণয়ন করা হেয়েছ 

এবং দীঘ � িবরিতর পর জান �াল �কািশত হেয়েছ।  
 

● িবআইএম-এর কায ��েমর ত�ভা�ার গেড় �লেত এবং এই তে�র অবাধ �াি� সহজ করেত ষা�ািসক ত�প� ‘িবআইএম 

বাত�া’র যা�া �� হেয়েছ। �লাই-িডেস�র, ২০১৩ সময়কােল িবআইএম’র কম �কাে�র ত� িনেয় ‘িবআইএম বাত�া’র �থম সং�া 

�কািশত হেয়েছ।  দীঘ � িবরিতর পর ২০১২-১৩ সােলর বািষ �ক �িতেবদন �কাশ করা হেয়েছ ।  

 

িবআইএম এর জনবল কাঠােমা 

 
 

কম �কত�া/কম �চারীর 
��ণী 

অ�েমািদত 
পদ 

কম �রত পদ সং�া �� পদ 
সং�া 

সরাসির 
িনেয়াগেযা� 

পদ সং�া 
��ষ মিহলা �মাট 

১ম ��ণী ৫৮ � ২৯ � ৫ � ৩৪ � ২৪ � ০৮ � 

২য় ��নী ৫ � ৫ � - ৫ � - - 

৩য় ��নী ৫২ � ২৯ � ৮ � ৩৭ � ১৫ � ১১ � 

৪থ � ��নী ৪৫ � ৩৭ � ৩ � ৪০ � ০৫ � ০৪ � 

�মাট ১৬০ � ১০০ ১৬ � ১১৬ � ৪৪ � ২৩ � 

 

 

 

            weAvBGgÕi কায ��ম িব�ত করার লে�� এর জনবল কাঠােমা �ণ:িব ��ােসর �ি�য়া ম�ণালয় পয �ােয় উপ�ািপত 

হেয়েছ। ��পদস�েহ িনেয়াগ �দােনর ধারাবািহক �ি�য়ায় ২০১৩ সােল ৩য় ও ৪থ � ��ণীর ১১ জন কম �চারীেক এবং ২০১৪ সােলর 

জা�য়াির মােস ৫ জন �ব�াপনা উপেদ�া ও  ৫ জন সহেযাগী �ব�াপনা উপেদ�াসহ ১২ জন কম �কত�ােক িনেয়াগ �দান করা 

হেয়েছ। weAvBGgÕi অ�েমািদত জনবল কাঠােমােত সব �েমাট ১৬০� পদ রেয়েছ, যােত বত�মােন ১৬ জন নারীসহ ১১৬ জন 

কম �কত�া ও কম �চারী কম �রত রেয়েছন। বত�মােন �� পেদর সং�া ৪৪� যার মে� সরাসির িনেয়াগেযা� পদ ২৩ �। উ� ২৩ � 

পেদর মে� ৫�র �� পেদ িনেয়ােগর ছাড়প� পাওয়া �গেছ এবং িনেয়াগ �ি�য়াধীন রেয়েছ।    
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�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র 
 

সােবক �পেট� অিফস ও ��ডমাক�স �রিজি� অিফস ��েক একী�ত কের ২০/৩/২০০৪ তািরখ হেত  এ অিধদ�েরর 

কায ��ম �� হয়। িশ� ম�ণালেয়র অধীেন �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র এক� জাতীয় অিফস িহসােব �মধাস�দ 

িবষয়ক কায ��ম পিরচালনা কের থােক। �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�)’র �ল কায ��ম হল ন�ন 

আিব�ােরর জ� �পেট� �� ম�র করা, ন�ন উ�ািবত Industrial Design িনব�ন করা এবং ��ডমাক�স এর �� সংর�েণর 

জ� ��ডমাক�স িনব�ন করা এবং ন�ন আিব�ারেক উৎসািহত করা । এ কারেণ �য �কান রা� �ব�ায় এ�প দ�েরর ��� 

অপিরসীম। 
 

জনবল সং�া�  ত� 

পদ ম�রী�ত পদ সং�া কম �রত পদ সং�া �� পদ সং�া 
�থম ��ণী ৪২ ২৭ ১৫ 
ি�তীয় ��ণী ০৫ ০৩ ২ 
�তীয় ��ণী ৫৩ ৩৭ ১৬ 
চ�থ � ��ণী ১৩ ১০ ৩ 

�মাট ১১৩ ৭৭ ৩৬ 

 
রাজ� �াি� 

�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�েরর ২০১৩-২০১৪ অথ � বছের সব �েমাট রাজ� আয় ১০,৫৮,৫৮,১০০/- (দশ �কা� 
আটা�  ল� আটা� হাজার একশত) টাকা ।  
 
 ২০১৩-২০১৪  অথ � বছের �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স সং�া� আেবদন ও িন�ি�র িববরণঃ 

 
�িমক নং  শাখা ন�ন আেবদেনর 

সং�া 
িন�ি�র সং�া সনদ জারীর 

সং�া 
অিন�ে�র সং�া 

১ �পেট� ২৪৭ ১২০ ১০৪ ১২৭ 
২ িডজাইন ১৩২০ ৯৩১ ৮৪৩ ৩৮৯ 
৩   ��ডমাক�স ১১০৯২ ১৯,৮৫০ ৪১৫১ ৫৫৪৪৫  

 
িব� �মধাস�দ িদবস উদযাপন  

 গত ২৬ এি�ল, ২০১৪ তািরেখ িব� �মধাস�দ িদবস (World Intellectual Property Day) িবিভ� 

কম ��িচর মা�েম উদযাপন করা হয় । এ উপলে�� আেয়ািজত ‘‘Movies- A Global Passion’’ শীষ �ক �সিমনাের 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশ� ম�ী, জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ, �ধান অিতিথ এবং জনাব আসা��ামান 

�র এমিপ, মাননীয় সং�িত িবষয়ক ম�ী, এফিবিসআইিসর সভাপিত জনাব কাজী আকরাম উি�ন আহমদ িবেশষ অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন। এই �সিমনাের �মধাস�দ সং�া� জাতীয় নীিতমালা �ণয়ন এবং �মধাস�দ সংর�ণ ও উ�য়ন সংি�� 

িবষয়স�হ  িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হয় - যা বাংলােদেশর নীিত িনধ �ারনী পয �ােয় �মধাস�দ স�েক� ইিতবাচক আ�হ 

�ি�সহ এেদেশ �মধাস�দ িবকােশ ����ণ � �িমকা রাখেব। 
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িব� �মধাস�দ িদবস-২০১৪ 

�সিমনার 
 

�মধাস�েদর চচ �া, উ�য়ন ও �র�া িনি�তকরণ এবং �মধাস�দেক কােজ লািগেয় িশ� ও �বসা বািণেজ�র �সার 

ঘটােনার মা�েম �দেশর সািব �ক অথ �ৈনিতক উ�য়েন কায �কর �িমকা রাখার লে�� সংি��েদর অিধকতর উৎসাহী কের �তালার 

জ� িশ� ম�ণালেয়র অধীন �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�েরর উে�ােগ গত ৫ মাচ �, ২০১৪ তািরখ  চ��ােমর �হােটল 

আ�াবােদ ‘‘Creation of IP and its Commercialization” শীষ �ক এক� �সিমনার অ�ি�ত হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ 

সরকােরর মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�,এমিপ উ� �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব  উপি�ত িছেলন। তা’ছাড়া 

উ� �সিমনাের চ��াম অ�েলর �বসায়ী �ন���, িশ� উে�া�া, িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির িব�িব�ালয় ও কেলজ িশ�ক, 

গেবষক, উ�াবক, আইনজীবী, সাংবািদক ও উ��তন সরকাির কম �কত�াগণ অংশ �হণ কেরন। 

                                   
 

‘‘Creation of IP and its Commercialization” শীষ �ক �সিমনার 

 

 



 84 

অেটােমশন প�িতর উে�াধন 

িডিপিড�’র অেটােমশন কায ��েমর অংশ িহসােব WIPO (World Intellectual Property Organization) 

ক��ক ইেতামে� IPAS Software �াপন করা হেয়েছ।  বত�মােন DPDT এবং IFC (Iternational Finance 

Corporation) এর মে� স�ািদত Cooperation Agreement এর আওতায় �রাতন ফাইলস�েহর ডাটা ক�াপচািরং এর 

কাজ �ম, ২০১২ সমেয় �� হয় এবং �ফ�য়াির, ২০১৪ এর �থম িদেক �শষ হয়। িবগত ২৩.০২.২০১৪ তািরেখ মাননীয় িশ� ম�ী 

জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ ক��ক উ� কােজর আ��ািনক উে�াধন করা হয়। এর ফেল �রাতন �া�য়াল প�িতর পিরবেত� 

অেটােমেটড প�িতেত �া� আেবদন পরী�াকরণসহ অ�া� কায �াবলী স�াদন অিধকতর �ত এবং সহজ হেয়েছ। 

             
                                                    িডিপিড�র অেটােমশন উে�াধন 
 
আইিপ পিলিস ও ��ােটিজ এবং TISC সং�া� আেলাচনা ও �িশ�ণ কম ��িচ 
 

বাংলােদেশর জ� এক� IP Policy and Strategy �নয়েণর উে�ে� WIPO এবং DPDT ক��ক গত ১৬-১৯ �ন ২০১৪ 

সমেয় রাজধানীেত এক� Multi-Stakeholder Meeting এর আেয়াজন করা হয়। মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন 

আ�, এমিপ উ� অ��ােন �ধান অিতিথ এবং ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউ�ীন আব��া� িবেশষ অিতিথ িহসােব 

উপি�ত িছেলন। উ� িম�ংেয় বাংলােদেশর জ� IP Policy and Strategy �নয়েণর জ� �’জন িবেশষ� ক��ক ���ত�ত 

খসড়া Policy উপ�াপন করা হয়। এ খসড়ার উপর িবিভ� Stakeholder �দর মতামত �হণ করা হেয়েছ, বত�মােন তা’ 

�ড়া�করেণর পয �ােয় রেয়েছ। 
 

আইন সং�া� কায ��ম 
 

(১)  �ভৗেগািলক িনেদ �শক প� (িনব�ন ও �র�া) আইন ২০১৩ পাশ হেয়েছ এবং ১০ই নেভ�র,২০১৩ (২৬ �শ কািত�ক 

        ১৪২০) বাংলােদশ �গেজেট �কািশত হেয়েছ।  

 (২) �ভৗেগািলক িনেদ �শক প� (িনব�ন ও �র�া) িবিধমালা-২০১৪ এর খসড়া ���ত করা হেয়েছ। খসড়া ফরম ও িফ 

       িসিডউল সংেশাধন কের �নঃ���ত করা হে�। খসড়া �ড়া�করেণর লে�� ম�ণালেয়র সংি�� কিম� কাজ করেছ।  

(৩) ��ডমাক�স সংেশাধনী আইন ২০১৪ এর খসড়া �ড়া�করেণর লে�� গত ০৮-০৫-২০১৪ তািরেখ িশ� ম�ণালেয়র 

        অিতির� সিচব এর সভাপিতে� আ�ঃম�ণালয় সভায় ��ািবত খসড়া �ড়া� করা হেয়েছ। ��ািবত খসড়ার িবষেয় 

        নীিতগত অ�েমাদেনর জ� কায ��ম �হণ করা হে�।                                   
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b¨vkbvj †cÖvWvKwUwfwU AM©vbvB‡Rkb (এনিপও) 
 

 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালয়াধীন এক� সং�� দ�র ।  জাতীয় এবং 

কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা স�েক� সেচতনতা �ি�, উৎপাদনশীলতা অবকাঠােমা উ�য়ন কম ��িচ �ণয়ন ও 

বা�বায়নসহ ব��খী কায ��েমর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� তথা জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করার লে�� 

এনিপও এক� িবেশষািয়ত সং�হা । 
 

 িব�ায়েনর এ চ�ােল� �মাকােবলায় �জনশীলতার মা�েম  পে�র �নগত মান উ�য়ন এবং উৎপাদনশীলতা �ি� 

একা�ভােব অপিরহায � । এনিপও জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েনর গিত �রাি�ত করার লে�� সরকার �িষ খাতসহ জাতীয় 

অথ �নীিতর সকল কম �কাে� অ�াহতভােব উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম িশ� কারখানা ও �িত�ানেক লাভজনক 

�িত�ােন �পা�র এবং �বসরকাির উ��ােগ িশ�ায়নেক উৎসািহত করার মানেস িনরলস �েচ�া চািলেয় যাে� । এ ছাড়া 

বাংলােদেশ এিপও সদ��� �দেশর উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর বা�ব অিভ�তা ও কম ��িচ কােজ লাগােনার লে�� 

�টািকও িভি�ক এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব এনিপও দািয়� পালন 

কের।  

এনিপও  ’র �হীত কায ��ম  

১।   ২০১৩-১৪ অথ � বছের (�লাই/১৩ হইেত �ন/১৪ ) এনিপও অথ �ৈনিতক উ�য়ন ও ��ি� অজ�েনর লে�� িবিভ� 

কারখানা ও এনিপও অিফেস �মাট ২৬� �িশ�ণ �দান কের ।  এই সকল কম ��িচেত  ৭৭৪ জন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ 

�হণ কেরন । ২০১৩-১৪ অথ � বছের  ৩� কম �শালা আেয়াজন করা হয় যােত িবিভ� �িত�ান �থেক  ৭৫ জন �িতিনিধ 

অংশ�হণ কেরন । এ বছর  ১৩২� �িত�ান হেত ত� ও উপা�  সং�হ করা হয় ।  সং�হীত উপা� �থেক ৫� গেবষণা 

�িতেবদন �তির করা হয়  ।  ৫� উপেদ�া কিম�র সভা আেয়াজন করা হয় । 

 

 উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� কারখানা পয �ােয় ১৯� উৎপাদনশীলতা  উ�য়ন �কাষ গঠণ করা হয় এবং কারখানা 

পয �ােয় ১২� �িত�ােন ফাইভ- এস ও িকউিস সােক�ল গঠণ করা হয় । এছাড়াও ৩৬� �িত�ােন সেচতনতা �চারািভযান 

চালােনা হয় এবং ২৫৪৫০�  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �চার �ি�কা িবতরণ করা হয় । বাংলােদশ হেত ৪২জন সরকাির 

ও �বসরকাির �িতিনিধ এিপও’র িবিভ� সদ� �দেশ �িশ�ণ �কােস � অংশ�হেণর জ� ��রণ করা হয় । বাংলােদেশ  

অ�ি�ত ২�  আ�জ�ািতক কম ��িচেত  �মাট ৭৮জন �িতিনিধ অংশ�হণ কের ।  এিপও এর সহায়তায় ১� �িত�ােন 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ�স  �দান করা হেয়েছ ।  এিপও-এনিপওর �যৗথ উে�ােগ  “িজিডএলএন” এম মা�েম ৫� 

িডসেট� লািন �ং ��া�াম  অ�ি�ত হয় এেত সরকাির ও �বসরকাির �িত�ােনর ১১৮ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের  । 
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২। এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এবং �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর 

�যৗথ উে�ােগ গত ২৭ এি�ল হেত ১লা �ম ২০১৪ তািরখ, ঢাকা� �পসী বাংলা �হােটেল Training course on 

Environment Labels and Declarations ( ISO 14021, ISO14024 and  ISO14025) শীষ �ক এক� 

�িশ�ণ �কাস � অ�ি�ত হয় । উ� �কােস � এিপও’র সদ� �দশস�হ হেত �মাট ১৮ জন িবেদশী �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন 

। িশ� �স�েরর পিরেবশ উ�য়েনর �ান ধারণা অ�শীলন স�েক� অংশ�হণকারীেদর �িশ�ণ �দান ��ািবত �িশ�ণ 

কম ��িচর উে�� । 

        

    Certificate awarding ceremony APO-NPO E-learning Program by NPO শীষ �ক �িশ�ণ �কােস �র সা� �িফেকট �দান 

 

৩। এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এবং �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর 

�যৗথ উে�ােগ “In Country Workshop on Organic Certification” শীষ �ক এক� কম ��িচ গত ২ হেত ৫ �ন 

২০১৪, �হােটল অরচাড � �াজা, নয়া প�ন, ঢাকায় অ�ি�ত হয় । উ� কম ��িচেত সরকাির, �বসরকাির ও রা�ায়� িশ� 

�িত�ান হেত �মাট ৫১ জন �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন । অগ �ািনক ��া�াড � এবং সা� �িফেকশন কম ��িচ স�েক� 

অংশ�হণকারীেদর অবিহতকরণ এবং Asian Regional Organization Standard (AROS) অ�সরণ �ব �ক 

অিডট এর �া�া স�েক� পারদশ� করা ; সেব �াপির, িবিভ� সংগঠেনর অগ �ািনক উৎপাদন সা� �িফেকশন স�েক� স�মতা 

�ি� করা িছল ��ািবত ওয়াক�শেপর �ল উে��। উ� ওয়াক�শেপ International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM) এর অনারারী চাইিনজ িবেশষ� Mr. Zejiang ZHOU উপি�ত িছেলন  ।  

 

৪। ০২ অে�াবর ২০১৩ তািরেখ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন উপলে�� “উৎপাদনশীলতা �ি�ই আগামী 

িদেনর স�ি�” শীষ �ক এক� �সিমনার আেয়াজন করা হয় । উ� �সিমনাের িবিভ� িশ� কারখানা/�িত�ান এবং সরকাির-

�বসরকাির পয �ােয়র �মাট ২০০জন �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন । 
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৫। িনজ িনজ িশ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি��ত উৎকষ �তা অজ�েনর ��ে� ����ণ � অবদােনর �ী�িত িহেসেব 
িনব �ািচত ১০� িশ� �িত�ানেক �থমবােরর মত ১১-১১-২০১৩ তািরেখ িসরডাপ িমলনায়তেন �াশনাল ��াডাক�িভ� 
এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১২ �দান করা হেয়েছ । ৬� ক�াটাগরীেত িন�িলিখত ১০� �িত�ানেক “�াশনাল 
��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১২”�দান করা হয় ।  
 

�িমক নং �িত�ােনর নাম িশে�র ক�াটাগরী অিজ�ত �হান 
১. িব আর িব �কবল ই�াি�জ িলিমেটড �হৎ িশ� ১ম 
২. �ব�ল উই�সর থােম �া�াি�কস িল:  মাঝাির িশ� ১ম 

৩. ি�� �কিমক�াল �কাং িল: �� িশ� ১ম 
৪. িহফস এে�া �ড ই�াি�জ �� িশ� ২য় 
৫. �মসাস � রিন এ�াে�া ইি�িনয়ািরং �� িশ� ৩য় 
৬. রঙ হ�াি��াফটস মাইে�া িশ� ১ম 
৭. ��ািড� িলিমেটড ��র িশ� ১ম 
৮. �ক�  এ�া� �কাং (বাংলােদশ) িলিমেটড রা�ায়� িশ� ১ম 
৯. আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল �কা�ািন িলিমেটড রা�ায়� িশ� ২য় 
১০. বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির িলিমেটড রা�ায়� িশ� ৩য় 

 
এনিপও ক��ক ২০১৩-১৪ অথ � বছেরর  স�ািদত উে�খেযা� কায ��ম  

 

কম �কা�  ২০১৩-১৪  (�লাই/১৩-�ন /১৪) 

ল�� অজ�ন 
১।  �িশ�ণ 
     ক) �িশ�েণর সং�া 
     খ) �িশ�ণাথ�র সং�া  

 
৩৩� 

- 

 
               ২৬ � 

৭৭৪ জন 
২।  কম �শালা 
      অংশ�হণকারীেদর সং�া 

৭� 
- 

৩ � 
৭৫জন 

৩।  গেবষণা �িতেবদন ১২ ৮ � 
৪।  কারখানায় ফাইভ-এস ও িকউিস সােক�ল গঠন ১২ ১২ � 
৫।  কারখানা পয �ােয়   
      উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠণ 

১৯ ১৯� 

৬।  সেচতনতা �চারািভযান ৪৪ ৩৬ � 
৭।  �বসরকারী সং�ার সােথ  আেলাচনা সভা ১৯ ৫৪ � 

৮।  উপা� সং�হ  ২০০ ১৩২ � 
৯।  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �চার �ি�কা  �কাশ ১৬৫০০ ২৫৪৫০ 

১০।  উপেদ�া  কিম�র সভা ০৮ ৫� 
১১। এিপও ��া�ােম বাংলােদশ   হেত অংশ�হণকারী   
       �িতিনিধ (আ�জ�ািতক) 

- ৪২জন 

১২। বাংলােদেশ আ�জ�ািতক  �সিমনার   
       (এনিপও এর সহায়তায়) িসে�ািজয়াম অ��ান 

1 ২� 
৭৪ জন 

১৩।  �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ�স   
       (এিপও এর সহায়তায়) 

- ১� 

১৪।  কাইেজন ৫ ৮ � 
১৫। এিপও এবং এনিপও’র �যৗথ উে�ােগ   
       GDLN এর মা�েম িডসেট� লািন �ং 
       

- ৫ � 
১১৮জন 
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�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয় 
 

       �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয় িশ� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� কািরগির দ�র। িশ� কারখানায় বয়লােরর 

সােথ সংি�� জান-মােলর িনরাপ�া িনি�ত করার িনিম� অিবভ� ভারেত ১৯২৩ সােল বয়লার আইন �ণয়ন করা হয়। উ� 

আইন কায �কর করার জ� ১৯২৪ সােল  কলকাতায় বয়লার অিধদ�র �াপন করা হয়।  ১৯৪৭ সােল �দশ িবভােগর পর উ� 

অিধদ�র তৎকালীন �ব � পািক�ােন �ানা�িরত হয় এবং বয়লার অিধদ�র িহেসেব কাজ করেত থােক। পরবত�েত ১৯৬১ সােল 

�শাসিনক �ণগ �ঠেনর সময় এেক সং�� অিফেস পিরণত করা হয় এবং িশ� ও বািণজ� ম�ণালেয়র সং�� অিফস িহেসেব 

�ঘাষণা করা হয়। এরপর হেত অ�াবিধ অিফস� িশ� ম�ণালেয়র অধীন� অিফস িহেসেব কাজ কের আসেছ। িশ� �িত�ােন 

�ািপত বয়লােরর সােথ সংি�� জান-মােলর িনরাপ�া িনি�ত করার উে�ে� িবিভ� সমেয় িনে� বিন �ত আইন ও িবিধমালাস�হ 

�ণয়ন করা হেয়েছঃ  

 

১। বয়লার আইন ১৯২৩ (সংেশািধত-১৯৯০); 

২। বয়লার �র�েলশন ১৯৫১ (সংেশািধত-২০০৭); 

৩। বয়লার এেটনেড� �লস ১৯৫৩ (সংেশািধত-১৯৮৬) ও 

৪। বয়লার �লস ১৯৬১। 

 

উে�িখত আইন ও িবিধমালা অ�যায়ী �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয় িনে� বিণ �ত �ধান কায �াবলী স�াদন কেরঃ 

 

(ক) বয়লার �ইং, িডজাইন ও বয়লার �াপেনর প�িত পরী�া িনরী�া�ব �ক �রিজে�শন �দান; 

(খ) বািষ �ক িভি�েত বয়লার পিরদশ �ন�ব �ক িনরাপদ চালনার সা� �িফেকট �দান; 

(গ) বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ�ব �ক �তকায � �াথ�েদর অপােরশন সং�া� সা�িফেকট �দান এবং 

(ঘ) �ানীয়ভােব �তির বয়লােরর িবিভ� ধাপ পিরদশ �ন�ব �ক সা� �িফেকট �দান ।  

 সাধারণভােব সকল িশ� কারখানাই বয়লার �বহার কের থােক। ত�ে� তাপ-িব��ৎ �ক�, �কিমক�াল �কা�ািন,   

সার-কারখানা, কাগজকল, িচিনকল, ঔষধ ���ত কারখানা, �ট িমল, কটন িমল, �ট�টাইল িমল,  গােম ��স ফ�া�ির ও রাইস 

িমল ইত�ািদ উে�খেযা� । বয়লার িভি�ক িশ� কারখানায় বয়লার এক� �ধান য� বা �াণ ��প। িশ� কারখানায় বয়লােরর 

িনরাপদ চালনা িনি�ত করা ও বয়লােরর সােথ সংি�� জান-মােলর িনরাপ�া িনি�ত করার মা�েম �দেশর িশ�ায়েন এ দ�র 

উে�খেযা� অবদান �রেখ আসেছ। 
 

জনবেলর িববরণ 
 

িববরণ অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ  ��পদ ম�� 
�থম ��ণী ১০ ৫ ৫ িনেয়াগ �ি�য়াধীন  আেছ।  
ি�তীয় ��ণী - - - অ� দ�ের ি�তীয় ��ণীর কম �কত�ার �কান পদ নাই। 
�তীয় ��ণী ৯ ৫ ৪  িনেয়াগ �ি�য়াধীন  আেছ। 
চ�থ � ��ণী ১২ ৯ ৩  িনেয়াগ �ি�য়াধীন  আেছ। 
�মাট ৩১ ১৯ ১২  
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�ধান বয়লার পিরদশ �ক দ�েরর �ধান কায �াবলী 
 

(1) �শাসিনক ম�ণালয়েক িশ� কারখানা ও অ�া� �িত�ানস�েহ িব�মান বয়লার সং�া� আইন কা�ন িবষেয় পরামশ � 
�দান করা।  

(2) বয়লার �বহারকারী বা স�ািধকারীেদর বয়লােরর কািরগির নকশা, িডজাইন পরী�ণ ও ��ুভােব র�ণােব�েনর 
পরামশ � এবং সংি�� িবষেয় অ�েমাদন �দান করা।  

(3) বয়লাের �ব�ত পািন িব��করণ ও বয়লার ��ল�� রাখা স�ে� �েয়াজনীয় উপেদশ �দান করা এবং সরকাির িনেদ �শ 
অ�যায়ী �ব�া �হণ না করেল আইনগত �ব�া �নওয়া।  

(4) �ঘ �টনা�� রাখার জ� বয়লােরর কায �করী বা� চাপ িনধ �ারণ করা।  
(5) বয়লার আমদািনর �েব � উহার িডজাইন, নকশা, কািরগির ��িসিফেকশন, ��া�, যথাযথ ক��পে�র সা� �িফেকট 

ইত�ািদ পরী�া িনরী�া করা ও  ছাড়প� �দান করা।  
(6) �ািপত বয়লার পিরদশ �ন�ব �ক �বহারকারীেদরেক তাহােদর করণীয় িবষয়স�হ স�েক� পরামশ � �দান ও �রিজে�শন 

�দান।  
(7) বাৎসিরক িভি�েত বয়লার �খালা ও �ণ �া� পিরদশ �ন/জলীয় চাপ পরী�েণর মা�েম বয়লােরর তথা কারখানার 

িনরাপ�া িনি�তকরণ এবং �েয়াজেন �মরামত সং�া� িনেদ �শনা �দান।  
(8) চা� বয়লােরর �ীম �ট�করণ।  
(9) আনেরিজ�াড � বয়লার সনা�করণ ও �েয়াজনীয় আইনগত �ব�া �হণ করা।  
(10) �কান �ঘ �টনা ঘটেল উহার কারণ অ�স�ান ও �েয়াজনীয় আইনা�গ �ব�া �হণ।  
(11) বয়লার �রিজে�শন, পিরদশ �ন, �ইং পরী�ণ বাবদ িনধ �ািরত িফস ��জারী চালােনার মা�েম আদায়করণ। 
(12) বয়লার পিরচারকেদর পরী�ার িনধ �ািরত িফস ��জারী চালােনর মা�েম আদায়করণ।  
(13) বয়লার পিরচারক িবিধমালা �মাতােবক বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ ও �তকায �েদর সনদপ� �দান।  
(14) আপেডেটড �টকিনক�াল ��া�াড � অ�যায়ী বয়লােরর িডজাইন, কন�াকশন, �টি�ং এবং পিরদশ �ন িবিধমালা �তির 

করার িবষেয় বয়লার �বােড �র কায ��ম চা� রাখা এবং এর জ� �শাসিনক ম�ণালয়েক সাহা� সহেযািগতা করা ও 
�েয়াজনীয় উপেদশ �দান।  

(15) �ানীয়ভােব �তির বয়লােরর ��তকালীন সমেয় পিরদশ �ন ক��প� িহেসেব কাজ করা ও �েয়াজনীয় সা� �িফেকট �দান।  
 
 
 

                                

                                                                       বয়লার পিরদশ �ন 
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বাংলােদশ বয়লার �বাড � 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার বয়লার আইন, ১৯২৩ (সংেশািধত ১৯৯০) এর ২৭-এ ধারা বেল িন�বিণ �ত সদ� সম�েয় 
বাংলােদশ বয়লার �বাড � গঠন করা হয়। 

(1) অিতির� সিচব (�শাসন), িশ� ম�ণালয়  - �চয়ার�ান 

(2) বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালেয়র একজন অ�াপক - সদ� 

(3) �ধান বয়লার পিরদশ �ক    - সদ� সিচব 

বাংলােদশ বয়লার �বােড �র কায �াবলী িন��প 
(ক)  বয়লার আইন অ�যায়ী বয়লার িডজাইন, িনম �াণ, বয়লাের �ব�ত �ীেলর গঠন ও পরী�ণ ইত�ািদ িবষেয়      
       িবিধমালা  �ণয়ন। 
(খ)  বয়লােরর সেব �া� কায �করী বা�চাপ িনধ �ারেণর িবিধ �ণয়ন।  
(গ)  �বহারকারী ক��ক বয়লােরর কািরগির নকশা দািখল, �ীল ��িসিফেকশন ও আ�ষাি�ক অ�া� ত�ািদ   
       স�িক�ত িবিধ �ণয়ন।  
(ঘ)  বয়লাের কম �রত �লাকেদর িনরাপ�ার লে�� িবিধ �ণয়ন । 
(ঙ)  বয়লার ও �ীম লাইন পিরদশ �ন ও পরী�েণর িবিধ �ণয়ন।  
(চ)  আ�ষাি�ক অ�া� িবষেয় িবিধ �ণয়ন।        

বয়লার পিরচারক পরী�ক �বাড � 

বয়লার পিরচারক িবিধমালা, ১৯৫৩ অ�যায়ী ৫ (প�চ) জন কািরগির িবেশষ� �িতিনিধ সম�েয় সরকার ৩ (িতন) বছর 
�ময়াদী ‘‘বয়লার পিরচারক পরী�ক �বাড �’’ গঠন কের থােকন। উ� �বােড �র বত�মান সদ�গণ িন��পঃ  

(K) �ধান বয়লার পিরদশ �ক  - সভাপিত  

(L) বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালেয়র একজন  সহেযাগী অ�াপক - সদ� 

(M) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� সং�ার একজন �েকৗশলী - সদ� 

(N) বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশেনর একজন �েকৗশলী - সদ� 

(O) একজন বয়লার পিরদশ �ক - সদ� সিচব 

    
বয়লার পিরচারক �বােড �র কায �াবলী িন��প 

 

(1) বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ করা। 

(2) এই িবিধর আওতায় বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হণ�ব �ক �তকায � �াথ�েক সা� �িফেকট �দান করা। 

(3) সা� �িফেকটধারী বয়লার পিরচারকেদর অদ�তা, অবেহলা বা �ন�িতর িবষেয় আইনা�গ �ব�া �হণ করা। 

(4) িবিধ �মাতােবক সা� �িফেকটধারী বয়লার পিরচারকেদর �রিজ�ার সংর�ণ করা। 
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�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয়র ২০১৩-২০১৪ অথ � বৎসেরর কম �কা� 

        �লাই, ২০১৩ হেত �ন,২০১৪ পয �� সমেয়র কম �কাে�র িববরণ  

িবষয় ল��মা�া 
২০১৩-২০১৪ 

��ত অজ�ন 
 

অজ�েনর 
হার (%) 

ম�� 

(১)  বয়লার পিরদশ �ন ও চালােনার অ�মিত �দােনর  সং�া ৪৬০০� ৩৯৫৪� ৮৫.৯৫% - 
(২)  �রিজে�শন �দােনর সং�া  ২৬৪� ৩৩৭� ১২৭.৬৫% - 
(৩)   �দশীয় ��ি�েত �ানীয়ভােব �তির বয়লােরর  
       সা� �িফেকট �দােনর সং�া 

১২০� ১১৬� ৯৬.৬৬% - 

(৪)  বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হেণর সং�া    ৬০০ জন ৪০৯ জন ৬৮.১৬% - 
(৫)  বয়লার �ঘ �টনা স�িক�ত ত�              ৪�। 
(৬)     �মাট বয়লােরর সং�া        ৭৯৫৪�। 
 (৭)    চা� বয়লােরর সং�া        ৪৬০০�। 

 

 

 
 

বয়লার পিরদশ �ন 

উ�য়ন�লক কায ��ম 

(১) ২০০৭ সােল বাংলােদশ বয়লার �র�েলশন ১৯৫১ সংেশাধন করায় �ানীয়ভােব বয়লার �তির সহজতর করা হেয়েছ।  বত�মােন 

�দশীয় ��ি� �বহার কের �ছাট ও মাঝাির ধরেণর িশ� কারখানায় �বহার উপেযাগী বয়লার ���ত হে� । এ দ�র �দশীয় 

বয়লার ���তকারী �িত�ানস�হেক কািরগির সহায়তা িদেয় আসেছ। ২০১৩-২০১৪ অথ � বৎসের �ানীয়ভােব ১১৬� বয়লার �তির  

হেয়েছ। এেত একিদেক �যমন �দেশর �বেদিশক ��ার সা�য় হে� এবং অ�িদেক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হে�।  

 (২) এ দ�েরর সকল কায ��ম অেটােমশন করার উে�ে� বয়লােরর ইনফরেমশন �রকড �, �ানীয়ভােব �তির বয়লােরর 

ইনফরেমশন �রকড �, িফস �াি�র �রকড � ও বয়লার এেটনেড�েদর �রকড � এর সফটওয়�ার �তির করা হেয়েছ। এেত এ দ�েরর     

ই-গভ �েন� সং�া� কায ��ম আেরা �জারদার ও গিতশীল হেয়েছ ।    

   

   আিথ �ক �ব�াপনা (লাভ/�লাকসান) 
িবষয় ল��মা�া 

২০১৩-২০১৪ 
��ত অজ�ন 
২০১৩-২০১৪ 

অজ�েনর হার 
(%) 

1) িফস বাবদ রাজ� আয় (টাকা) ২,৮৪,২৫,০০০/- ৩,৪০,০১,০০০/- ১১৯.৬২% 
2) সরকাির �কাষাগাের জমা (টাকা)    - ৩,৪০,০১,০০০/- ১০০% 
3) �য় (টাকা) ৯৮,০০,০০০/- ৭৭,৫৯,০১৭/- ৭৯.১৭% 
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বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � (িবএিব) 
 

�কান প� বা �সবার �ণগত মােনর �হণেযা�তা ও �ী�িতর ��ে� এ�াে�িডেটশেনর �িমকা অত�� ����ণ �। 

বাংলােদেশ এ ধারনাটা এেকবাের ন�ন। বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন আইন, ২০০৬ অ�সাের িবিভ� পরী�াগার, সনদ �দানকারী 

সং�া, পিরদশ �ন সং�া, �িশ�ণ �িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দােনর জ� বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � (িবএিব) 

�িত�া লাভ কের। এর ফেল �দেশ এক� িব�াসেযা� ও সময়েপােযাগী জাতীয় মান অবকাঠােমা (National Quality 

Infrastructure) ও সা�জ� িন�পণ প�িত (Conformity Assessment System) �তির হেব যা �দেশ উৎপািদত প� ও 

�সবার মােনা�য়ন, �ভা�া অিধকার �িত�া ও �বসা বািণেজ�র পিরিধ স�সারণ এবং �বেদিশক র�ািনেত ��ি�গত বািণজ� 

বাধা (Technical Barriers to Trade) অপসারেণ অত�� কায �করী �িমকা রাখেব। িবএিব আ�জ�ািতক মান এবং গাইডলাইন 

অ�সাের এ�াে�িডেটশন সনদ �দান কায ��ম পিরচালনা কের যাে�। 

 

বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র �ধান কায �াবলী 
 

ক) পরী�াগার, সনদ �দানকারী সং�া, পিরদশ �ন সং�া, �িশ�ণ �িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান, নবায়ন, 
�ত�া�ান, �িগতকরণ ও বািতলকরণ। 
 
খ) পরী�াগার, সনদ �দানকারী সং�া, পিরদশ �ন সং�া, �িশ�ণ �িত�ান বা �ি�েক এ�াে�িডেটশন সনদ �দােন িনণ �ায়ক 
ও শত�স�হ িনধ �ারণ এবং উ� িনণ �ায়ক ও শত�স�েহর মান উ�য়ন করা। 
 
গ) ই�ার�াশনাল অগ �ানাইেজশন ফর ��া�াড �াইেজশন (ISO), ই�ার�াশনাল ইেলকে�া �টকিনক�াল কিমশন (IEC) ও 
অ��প �কান জাতীয়, আ�িলক বা আ�জ�ািতক  �িত�ান ক��ক িনধ �ািরত ও �দ� িদক িনেদ �শনা ও মােন বিণ �ত িনেদ �শাবলী 
অ�যায়ী �বাড � পিরচালনা। 
 
ঘ) এ�াে�িডেটশন কায ��েমর  জাতীয়, আ�িলক ও আ�জ�ািতক �ী�িত িনি�ত করা। 
ঙ) এ�াে�িডেটশেনর ��ে� জাতীয়, আ�িলক ও আ�জ�ািতক সহেযািগতা �দান করা। 
চ) এ�াে�িডেটশন িবষেয় সংি��েদর মে� উৎসাহ �ি� ও এ�াে�িডেটশন কম �কাে�র উ�য়ন, �িশ�েণর �ব�া, �সিমনার 
ও িসে�ািজয়াম, ইত�ািদর আেয়াজন এবং এ�াে�িডেটশন সং�া� ত�ািদর �চােরর লে�� �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা। 
 
ছ) আ�:রা�, আ�িলক ও আ�জ�ািতক সং�ার সােথ পার�িরক �ী�িতর িভি�েত ব�মাি�ক �ী�িতর �ব�া করা। 
জ) �ি�িভি�ক অ�ােসসর িনেয়াগ করা। 
ঝ) উপের বিণ �ত কায �াবলীর সােথ �াসি�ক বা আ�ষি�ক অ� সকল কম �কা� স�াদন করা। 
 
দা�িরক কায ��ম 
 
িবএিব তার সািব �ক মান �ব�াপনা প�িত (Quality Management System) এর ��তা, পয �া�তা, �বহার 
উপেযািগতা, সীমাব�তা ��ায়েনর জ� আ�জ�ািতক �ী�ত প�িত ও �ব�া �হণ কের থােক। এ কম ��িচর অংশ িহেসেব 
গত এি�ল, ২০১৪ সােল িবএিব এর �’জন লীড এ�ােসসর জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান ও জনাব �মাঃ নািস�ল ইসলাম 
আ�জ�ািতক মান ও গাইড লাইন অ�সাের িবএিব’র সািব �ক মান �ব�াপনা কায ��েমর অভ��রীণ িনরী�ণ (Internal 
Audit) স�� কেরেছন। উ� িনরী�াদল ক��ক �দ� �িতেবদেন উি�িখত ইনিসেড�স এ� �ডিভেয়শনস (IDR) এর  

িভি�েত িবএিবÕi QMS �ক আেরা ��ঢ় ও কায �করী কের �তালার লে�� কােরক�ভ এ� ি�েভন�ভ অ�াকশন(CAPA) 
�হণ �ি�য়া চলমান। 
 
এিশয়া �ািসিফক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (APLAC) ও আ�জ�ািতক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন   
�কা- অপােরশন (ILAC) এর Mutual Recognition Agreement (MRA) �া�েরর ম� িদেয় িবএিব’র িব� 
�ী�িত �াি�র লে�� গত ১৮-২২ �ম ২০১৪ তািরেখ এক� Mock Peer Evaluation অ�ি�ত হয়। উ� Evaluation 
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কায ��ম স�� কেরন APLAC এর Lead Peer Evaluator Mr. Ned Gravel ও EA এর MS Peer 
Evaluator Anne Graendsen। Mock Peer Evaluation �িতেবদেন �দ� মতামত ও িদক িনেদ �শনা অ�সাের 

িবএিব শী�ই ILAC এর �ণ � সদ�পদ অজ�েনর পেথ এিগেয় চেলেছ। বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � ক��ক �ািসিফক 
এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (PAC) এবং ই�ার�াশনাল �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (ILAC) এর 
অ�ািফিলেয়ট সদ� পদ পরবত� বছেরর জ� নবায়ন করা হয়। ৬ এি�ল ২০১৪ হেত বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � 
APLAC এর �ণ � সদ�পদ অজ�ন কের। 
 
গত ১৯ �ফ�য়ারী ২০১৪ তািরেখ িবএিব এর এ�টারনাল এ�ােসসরেদর সম�েয় এক� BAB Assessor Forum  গঠন 
করা হয় এবং তােদর সােথ িবএিবর এক� মতিবিনময় সভা অ�ি�ত হয়। বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড � UNIDO-
BEST �ক� ক��ক িনেয়ািজত পরামশ �ক J.E.J (Ned) Gravel  এর �ন�ে� Documents Preparation & 

Documents Review  কায ��েমর অংশ িহেসেব বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র ���ত�ত ১০৪� ড�েম� 
পয �ােলাচনার মা�েম পিরমাজ�ন ও পিরবধ �নসহ ন�ন আেরা িক� ড�েম� ���িতর কাজ চলেছ।  
 
বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র �িসিডউর অ�যায়ী মহাপিরচালেকর অ�েমাদন সােপে� ISO / IEC 17025, ISO 
15189,  ISO / IEC 17021  এর উপর �মাট ৬ জন কম �কত�া সফলভােব লীড এ�ােসসর িহেসেব মেনানীত হন। ‘িব� 
এ�াে�িডেটশন িদবস’ �ক জাতীয় িদবস িহেসেব ‘গ’ ক�াটাগরীেত অ���� করা হেয়েছ। DCCI ও BAB এর �যৗথ 
উে�ােগ ৯ �ন িব� এ�াে�িডেটশন িদবস যথাযথ ময �াদায় উৎযািপত হেয়েছ। 
 

এ�াে�িডেটশন সনদ �দান কায ��ম 
 
�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম এ�াে�িডেটশন ��� 

ন�ন এ�াে�িডেটশন (NEW-ACCREDITATION) 

1. Textile Testing Services Ltd Textile testing: 
ISO/IEC 17025 

2. ITS Labtest Bangladesh Ltd. Textile testing: 
ISO/IEC 17025 

3. Concrete Innovation & 
Application Centre (CIAC) 

Material Testing 
ISO/IEC 17025 

4. National Metrology 
Laboratory (NML-BSTI) 

Calibration 
ISO/IEC 17025 

5. Sreepur QA Laboratory, 
Nestle Bangladesh Ltd., 
Gazipur 

Food testing: 
ISO/IEC 17025 

6. FIQC Laboratory, Chittagong Food testing: 
ISO/IEC 17025 

7. FIQC Laboratory, Khulna Food testing: 
ISO/IEC 17025 

8. Bureau Veritas Consumer 
Laboratory, Gazipur 

Textile testing: 
ISO/IEC 17025 

�ণঃএ�াে�িডেটশন (RE-ACCREDITATION) 

1. AAA corporation  Laboratory-1 
Sreepur ,Gazipur 

Chemical testing:  
ISO/IEC 17025 

2. SGS Bangladesh Ltd. 
Laboratory 
 

Textile testing: 
ISO/IEC 17025 
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িবএিব আেয়ািজত সভা/�সিমনার/িসে�ািজয়াম/সে�লন 

 
�িমক 

নং 
�িশ�েনর নাম সময় উে�াগী/ আেয়াজক 

সং�া 
অংশ �হণকারীর সং�া 

১ Seminar on role of 
accreditation in 
export promotion 

১৬ �ফ�য়াির ২০১৪ 
 

িশ� ম�ণালয়, িবএিব 
ও িডিসিসআই 

১০০ 

২ Meeting between 
BAB & BAB Assessor 
Forum (BAF) 

১৮ �ফ�য়াির ২০১৪ িবএিব ৪০ 

 
 

               

                                িবএিব আেয়ািজত ISO/IEC 17020:2011 এ�ােসসর �িশ�েন অংশ�হণকারীগন। 

 

           
 

                                                           �িশ�েণ অংশ�হণকারীগণ 
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গত ১৬ জা�য়াির ২০১৪ তািরেখ DCCI এর অিডেটািরয়ােম আেয়ািজত �সিমনাের মাননীয় 
িশ�ম�ী ও উপি�ত অিতিথ�� িবএিব �কািশত Accreditation Handbook হােত। 

 
 

িব� এ�াে�িডেটশন িদবস ২০১৪ উদযাপন 
 

আ�জ�ািতক এ�াে�িডেটশন �ফারাম (IAF) এবং আ�জ�ািতক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (ILAC) �যৗথভােব ৯ 

�নেক িব� এ�াে�িডেটশন িদবস িহসােব �ঘাষণা কের। �িতবছেরর �ায় এবারও বাংলােদেশ যথােযা� ময �াদায় িদবস� পািলত 

হয়। এ বছেরর �ল �িতপা� িছল "Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy" । 

িবএিব এবং িডিসিসআই এর �যৗথ উে�ােগ ৯ �ন ২০১৪ সকাল ৯:৩০ ঘ�কায় ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� িমলনায়তেন 

আেলাচনা সভা ও �সিমনােরর আেয়াজন কের।  
 

িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ�, এমিপ আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন । উ� অ��ােন িবেশষ অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র  সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউ�ীন আব��া� এবং িডিসিসআই এর সভাপিত জনাব 

জনাব �মাঃ শাহাজাহান খান । অ��ােন �াগত ব�� রােখন িবএিবর মহাপিরচালক জনাব �মাঃ আ� আব��াহ। সভায় সভাপিত� 

কেরন িবএিবর  �চয়ার�ান জনাব �মাঃ আলতাফ �হােসন। এবােরর অ��ােনর �ল আকষ �ণ িছল বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � 

ক��ক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান। 

 

িব� এ�াে�িডেটশন িদবস উপলে�� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর মহামা� রা�পিত জনাব �মাঃ আব�ল হািমদ, গণ�জাত�ী 

বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা, িশ�ম�ী আিমর �হােসন আ�, এমিপ, িশ� সিচব �মাহা�দ মঈনউ�ীন 

আব��াহ, িডিসিসআই সভাপিত �মাঃ শাজাহান খান �থক �থক বাণী �দান কেরন। এসব বাণী ও অ�া� িলখাসহ এক� 

মেনারম �রিণকা �কািশত হয়। 
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বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � ক��ক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান  
 

 

�কাশনা িবষয়ক �দশীয় ও আ�জ�ািতক অ�েন পিরিচিত�লক কম �কা� 
 

১। আ�জ�ািতক এবং জাতীয় ��া�াড � এর উপর িবএিব িবিভ� সভা, �সিমনার, িসে�ািজয়াম ও কম �শালার আেয়াজন কের থােক। 
 
২। বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র কম �কা�েক জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয় �েল ধরার জ� ��মািসক িনউজ �লটার 
সং�রণ-৬ (িডেস�র-২০১৩) ও সং�রণ-৮ (মাচ �-২০১৪) সং�া �কাশ করা হয় এবং �দেশর Stakeholder, �দেশর বািহের 
িবিভ� আ�জ�ািতক সং�া �যমন: ILAC, APLAC, PAC, IAF, NATA, BIPM, OIML, SMIIC, SAARC এবং 
িবিভ� এ�াে�িডেটশন সং�ায় ��রণ করা হয়। 
 
৩। APLAC, PAC ও ILAC ক��ক �কািশত ��মািসক িনউজ �লটার এ বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র কায ��ম িবেশষ 
�র�সহকাের �কাশ করা হয়। 
 
৪। ৯ �ন ২০১৪ িব� এ�াে�িডেটশন িদবস উপলে�� �সিমনার এবং �রিণকা, �পা�ার, �ানার, কলম, �াগ ও �নাট�াড �কাশ 
করা হয়। 
 

িবএিব’র ভিব�ৎ কম � পিরক�না 
1. APLAC-ILAC এর MRA অজ�েনর ও PAC-IAF এর MLA অজ�েনর লে�� আ�িলক ও আ�জ�ািতক 

পিরম�েল অংশ�হণ ও �ণ � সদ� পদ অজ�ন। 
2. APLAC Peer Evulation এ অংশ �হেনর ���িত �হণ। 
3. এ�াে�িডেটশন ��া�াড � এর উপর আেরা �িশ�ণ আেয়াজন করা। 
4. �িশ�ণ, কম �শালাসহ িনয়িমত জনসেচতনতা�লক অ��ােনর আেয়াজন করা। 
5. িবিভ� সং�ার মা�েম িবএিব’র কায ��ম আেরা �সািরত করা। 
6. এ�াে�িডেটশেনর �িবধােভাগীেদর সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ ও আ�িলক �িত�ােনর সােথ �-স��ক বজায় রাখা। 
7. �দেশ আ�জ�ািতক �িশ�ণ কম �শালা আেয়াজন। 

............................................... 


