
    
 

িশ� ম�ণালয় ও দ�র সং�ার অিজ�ত সাফ� 
২০০৯ �থেক ২০১৩  

 

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 ��েক  বা�বায়ন করেত ত�র �েযা� উ�র�রী 

�ধানম�ী �শখ হািসনা �পক� ২০২১ �ণয়ন কেরন এবং এর মা�েম ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ 

উ�ীত করার ল��মা�া ি�র কেরন। 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� (Commerce & Industries) 

িবভাগ িহেসেব ঢাকায় িশ� স�িক�ত কায ��ম পিরচািলত হেতা। 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�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�� সব ধরেনর সহায়তা �দান করা।   

িশ� ম�ণালেয়র িমশন  

(১) �ি� উে�াগেক �াধা� িদেয়  �ে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 ; 

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

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

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

(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 হেয়েছ। ‘‘জাতীয় িশ�নীিত-

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

                                                      

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। 

 



    
 

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 িবেবচ� সমেয় 

��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�। 

িশ� ম�ণালেয় িবগত প�চ বছের �হীত উে�খেযা� কায ��ম: 

০১. আইন, নীিত ও িবিধ �ণয়নঃ  

 ১.১ জাতীয় িশ�নীিত-২০১০ 
 বাংলােদেশর িশ�ায়েনর �পকার ব�ব�র �ে�র উপর িভি� কেরই িশ� ম�ণালয় আজ স�ি� ও সাফে�র এই অব�ােন 

�পৗঁেছেছ। �স ধারাবািহকতায় ব�ব� ক�া �শখ হািসনার �ন�ে� সরকার গঠেনর পর �দেশর িশ�ায়েনর গিতেক �বগবান করেত 

‘‘জাতীয় িশ�নীিত-২০১০’’ �ণয়ন করা হয়। �াধীনতার �বণ � জয়�ীেক সামেন �রেখ সরকার �দেশর সামি�ক উ�য়েনর �পক� 

২০২১ �হণ কেরেছ এবং এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ �দেশ এক� িশ�খাত গেড় উঠেব �যখােন 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 হেব। ‘‘জাতীয় িশ�নীিত ২০১০’’ এর অ�িন �িহত উে��স�হ হে�- উৎপাদনশীল কম �সং�ান �ি� করা, 

নারীেদরেক িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় িনেয় আসা এবং দাির�� �রীকরণ। এ উে�ে� �িঁজঘন িশে�র পিরবেত� �মঘন িশ� 

�াপনেক অিধক ��� িদেয় িশ�নীিতেত নারী উে�া�া উ�য়েন িবেশষ পদে�প �হণসহ ��র িশ�, �� ও মাঝাির িশে�র 

�সােরর কায ��ম �হণ করার �ত�য় �� করা হেয়েছ। �� ও মাঝাির িশে� নারী উে�া�া উ�য়েন জিম ও অথ �ায়ন এবং �বসায় 

সহায়তা�লক �সবা লােভর ��ে� নারীেদর �েবশািধকার িনি�ত করার পদে�প িশ�নীিতেত িব�ত হেয়েছ। মাঝাির ও �� 

িশে�র �সাের উৎসাহ �দানকে� �াংক ও আিথ �ক �িত�ানস�েহর মা�ম িশ�ঋণ িবতরণ ও অ�া� সহেযািগতা �দােনর �য়াস 

অ�াহত রেয়েছ। ফেল িশ�খােত ঋণ িবতরণ ও আদায় �মাগতভােব �ি� পাে�। �দেশর আথ �-সামািজক উ�য়ন ও দাির�� 

িবেমাচেনর লে�� িশ�খােতর �ত িবকােশর জ� ইিপেজডস�হ �দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আ��করণসহ �দেশ িশ�খাত িবকােশ 

িবেশষ �িমকা পালন কের যাে�। ইিপেজডস�েহ িবিনেয়াগ এবং র�ািন উ�েরা�র �ি� পাে�।                 

 

১.২ ��ডমাক�স আইন ২০০৯ 
 

 ইংেরজী ভাষায় �ণীত �ব �তন The Trademarks Act, 1940 রিহত কের ২০০৯ সােল বাংলা ভাষায় ‘‘��ডমাক� 

আইন-২০০৯’’ �ণয়ন করা হয়। ন�ন আইেনর আওতায় �দেশ �থমবােরর মত সািভ�স মাক�স �রিজে�শেনর িবধান �ি� করা হয়। 

TRIPS �ি�র অ�ে�দ ১৬ এর সে� স�িত �রেখ �পিরিচত (Well Known) ��ডমাক� এর �াথ � সংর�েণর  িবধান এ আইেন 

অ�� �� করা হেয়েছ। �ািরস কনেভনশন�� �দেশর আেবদেনর ��ে�  কনেভনশন  অ�ািধকার �দয়ার িবধান �ি� করা হেয়েছ।  



    
 

সমি�গত মাক� �রিজে�শেনর িবধান রাখা হেয়েছ। তাছাড়া, ��ডমাক� �রিজে�শন কােজর গিত �ি�র লে�� িনব�েন িবেরাধ 

সংি�� সকল কায ��ম িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�াদেনর িবধান করা হেয়েছ। ‘‘��ডমাক� আেবদেন �কান �� না থাকেল অথবা 

িনব�ন সংি�� �কান িবেরািধতা না থাকেল বা আপি� না থাকেল, আেবদনকারী ক��ক িনব�েনর শত�ািদ �রণ সােপে� 

আেবদনপ� দািখেলর ১৫০ কায � িদবেসর মে� িনব�ন সনদ �দয়ার বা�বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ।  

১.৩  িদ িশপ ��িকং এ� িশপ িরসাইি�ং �লস ২০১১ (The Ship Breaking & Ship Recycling  Rules 2011)                                                                                          
 

 জাহাজ িনম �াণ, জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ কম �কা�েক সরকার ২১ মাচ � ২০১১ তািরেখ িশ� িহেসেব 

�ঘাষণা কের। জাহাজ িনম �াণ, জাহাজ-ভা�া ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ সং�া� কায �ািদ স�াদেনর িবষেয় ইেতা�েব � �কান 

নীিতমালা না থাকায় মহামা� ��ীম �কােট �র হাইেকাট � িবভােগর িনেদ �শনার আেলােক ১২ িডেস�র, ২০১১ তািরেখ The Ship 

Breaking and Ship Recycling Rules-2011 �ণয়ন করা হয়। 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। বত�মােন উ� িবিধমালার আেলােক িশ� ম�ণালয় ক��ক জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ সং�া� 

কায �ািদ �যমন- �নঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�ে� আমদানীত� জাহােজর অ��েল অনাপি� সনদ (এনওিস) ই��, পিরদশ �ন 

অ�মিত, �সকতায়ন (Beaching) ও িবভাজন (Cutting) অ�মিত �দান করা হে�।  
 

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

 বাংলােদশ ১ 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� �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 

�রিজ�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 �/সং�া/সরকার �া� বািণিজ�ক 

�িবধা�েলােক কােজ লািগেয় অথ �ৈনিতকভােব লাভবান হেব।  

১.৫ ‘‘�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-ওএহ এর অভাবজিনত সম�া �িতেরােধর উে��ে� িভটািমন-ওএহ 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 

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

 
১.৬ িশ� �ট বরা� নীিতমালা ২০১০ 
 

 ষােটর দশক হেত িবিসক িশ�নগরী �াপেনর �ি�য়া �� হেয় িবিভ� পয �ােয় এ পয �� �মাট ৭৪� িশ�নগরী �ািপত 

হেয়েছ। িবিসক িশ�নগরীস�েহর �ট বরাে�র জ� ২০০৯ সাল পয �� �কান নীিতমালা িছল না। �ট বরা� পে�র শত�াবলী এবং 

সমেয় সমেয় জারী�ত আেদশ অ�যায়ী এতিদন �ট বরা� এবং এর �ব�াপনা কায ��ম পিরচািলত হেয় আসিছল। ফেল 

িশ�নগরীস�েহর কায ��েম ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত িছল না।  �সই ��ি�েত �ট বরাে�র আেবদনপ� �হণ, �ট বরা�করণ 

ও �ক� বা�বায়ন এবং বা�বায়ন পরবত� �েয়াজনীয় কায �াবলী ��ুভােব স�াদেনর লে�� ২০১০ সােল ‘িবিসক িশ�নগরীেত �ট 

বরাে�র নীিতমালা’ �ণয়ন করা হয়। উ� নীিতমালা �ণয়েনর ফেল িবিসক িশ� নগরীেত �ট বরা�সহ যাবতীয় কম �কাে� ��তা 

ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেয়েছ । 
 

১.৭ জাতীয় লবণ নীিত ২০১১ 
 

 বাংলােদেশর উপ�লীয়  এলাকায় িবেশষ কের চ��াম ও ক�বাজােরর উপ�লীয় অ�েল নেভ�র হেত  �ম মােসর  

মাঝামািঝ  পয �� সমেয় স�ে�র পািন �থেক �সৗর প�িতেত �দীঘ �কাল যাবৎ লবণ উৎপািদত হেয় আসেছ। সরকারী উে�ােগ ১৯৬১ 

সন �থেক  পিরকি�তভােব লবণ উৎপাদন কায ��ম �� হয়। অত�াব�কীয় প� সাম�ীর মে�  লবণ অ�তম। লবেণর  �কান 

িবক� না থাকায় �দেশর চািহদা অ�যায়ী লবেণর সরবরাহ  িনি�ত করা একা� জ�ির। �দেশ বছরিভি�ক লবেণর চািহদা িন�পণ 

এবং �দেশর চািহদা �মাতােবক লবণ উৎপাদেন  �য়ংস�ণ �তা অজ�েন িক িক �ি�য়া  ও  ��ি� �বহার করা �যেত পাের তা 

িন�পণ ও উ�ত মােনর লবণ উৎপাদেনর �কৗশল িনধ �ারণ ইত�ািদ উে�ে� ‘ জাতীয় লবণ নীিত-২০১১’ �ণয়ন করা হয়। উ� 

নীিতর আেলােক  উ�ত ��ি� �বহােরর ফেল উ�ত মােনর লবণ উৎপাদন �ি� �পেয়েছ।  লবণ উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর 

মা�েম আমদানী  �াস �পেয়েছ এবং আেয়ািডেনর অভাবজিনত  �রাগ�ািধ ১৯৯৩ সােল ৬৮.৯০% এর �েল  বত�মােন ৩৩.৮০% 

এ �নেম এেসেছ। 
 

১.৮ ‘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 

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�িতঃ  

 ি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 ৩১৭৭ জন কম �কত�া ও কম �চারীেক পেদা�িত �দান করা হেয়েছ।  

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০০৯-২০১৩ 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 ০২ ০৬ ২১ ২৭ ৫৬ 

িবিসআইিস ১৭৬ ২১৭ ১৪৬ ১৮৫ ৭২৪ 

িবএসএফআইিস ২৪৪ ৩৮ ১৫০ ২২৬ ৬৫৮ 

িবিসক ১০ ৪০ ১৫ ০ ৬৫ 

িবএসইিস ১৪২ ৪১ ৪৭ ২৮৩ ৫১৩ 

িবএস�আই ০৫ ৮০ ৩৬ ১৫ ১৩৬ 

িবআইএম ০৮ ০ ০৫ ১০ ২৩ 

িডিপিড� ১৬ ০ ১৮ ০ ৩৪ 

িবটাক ০৬ ০২ ৪৮ ৭৬ ১৩২ 

িবএিব ০৯ ০ ০৫ ০৮ ২২ 

এনিপও ০১ ০ ০৪ ০১ ০৬ 

বয়লার ০১ ০ ০১ ০ ০২ 

�মাট= ৬২০ ৪২৪ ৪৯৬ ৮৩১ ২৩৭১ 

 

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০০৯-২০১৩ সােল পেদা�িত�া� জনবেলর ত�ঃ 

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

িশ� ম�ণালয় ০১ ০৮ ০১ ১০ 
িবিসআইিস ১৬৭৬ ৩৯ ৩৩ ১৭৪৮ 
িবএসএফআইিস ৩৯৬ ০ ৩৮৯ ৭৮৫ 
িবিসক ১১৫ ৪৭ ১৭ ১৭৯ 
িবএসইিস ৭৯ ১৫ ০৫ ৯৯ 
িবএস�আই ৬৫ ০৩ ১৭ ৮৫ 
িবআইএম ০৬ ০ ১৬ ২২ 
িডিপিড� ০ ০২ ১১ ১৩ 
িবটাক ১৩ ৩৩ ১৭৯ ২২৫ 
িবএিব ০ ০ ০ ০ 
এনিপও ০৮ ০ ০১ ০৯ 
বয়লার ০২ ০ ০ ০২ 
�মাট= ২৩৬১ ১৪৭ ৬৬৯ ৩১৭৭ 

 
 



    
 

০৩. মানব স�দ উ�য়নঃ 

 িবগত ০৫ বছের িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�া ১০৩৫� �ানীয় �িশ�ণ কম ��িচেত ১০২৪০জন 

কম �কত�া ও কম �চারীেক এবং ৪৯১� �বেদিশক কম ��িচেত ৭৬৯ জন কম �কত�া ও কম �চারীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া, 

৩৮৬� �ানীয় �সিমনার/ওয়াক�শেপ ১৬২৫ কম �কত�া কম �চারী এবং ৫৪৫� �বেদিশক �সিমনার/ওয়াক�শেপ ৮৬২ জন কম �কত�া ও 

কম �চারী অংশ�হণ কেরন।  
 

িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�ায় ২০০৯-২০১৩ 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 ৮৩ ২২৭৩ ১২৪ ১৯৪ ২৬০ ২৯৯ ৩১০ ৪৮৮ 
িবিসআইিস ৩৫৪ ১৭৫৬ ৪১ ৭৭ ১৩ ০ ৪৮ ০ 
িবএসএফআইিস ৭৬ ৮৪৬ ২৬ ৩৮ ০৭ ০ ৫২ ০ 
িবিসক ৮৪ ৫০৩ ১৭ ৭৬ ১৪ ০৮ ১৯ ১১ 
িবএসইিস ১২০ ২২২ ১৪ ১৫ ৩০ ০ ৬২ ০ 
িবএস�আই ৫৬ ১৪৬ ১৫৫ ২২৫ ০ ১৫৫ ০ ২২৫ 
িবআইএম ১৩ ২২ ০ ০ ০৭ ০ ১২ ০ 
িডিপিড� ৩৬ ১৩৩ ৩৭ ৩৭ ০৯ ০ ৯০০ ২০ 
িবটাক ১৮ ৩৩ ০৯ ০৮ ১৩ ০ ২০ ০ 
িবএিব ৩৭ ৮৮ ১২ ২৫ ২৮ ২১ ৮২ ৪২ 
এনিপও ১৪০ ৪২০০ ৫৫ ৭২ ০৫ ৬২ ১২০ ৭৬ 
বয়লার ১৮ ১৮ ০১ ০২ ০ ০ ০ ০ 
�মাট= ১০৩৫ ১০২৪০ ৪৯১ ৭৬৯ ৩৮৬ ৫৪৫ ১৬২৫ ৮৬২ 

 

০৪. িসআইিপ (িশ�)◌ঃ 

 

 �দেশর সামি�ক উ�য়েন িশ� খােত ����ন � 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 ঁয়ষি�) 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। 

 

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 

  

      ০৫. আ�জ�ািতক িবষয়ক কায ��মঃ 

 ৫.১ িবগত ০৫ বছের ০৫� �দেশর সােথ বাংলােদেশর ি�পাি�ক িবিনেয়াগ �ি� �া�িরত হেয়েছ ও ০২� 

ব�পাি�ক আ�িলক �ি�েত বাংলােদশ �া�র কেরেছ। এছাড়াও এক� সমেঝাতা �ারক ও এ�াে�িডেটশন 

সং�া� অপর এক� সহেযািগতা�লক �ি� �া�িরত হেয়েছ। িবগত সরকােরর সমেয় িড-৮ িশ�ম�ী পয �ােয়র 

সে�লনসহ ০৪� আ�জ�ািতক পয �ােয়র সে�লন/�সিমনার/কম �শালা অ�ি�ত হেয়েছ এবং আ�টােডর 

সহেযািগতায় বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত পয �ােলাচনা সং�া� �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 
         

         ৫.২ ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ �ি�ঃ 

বাংলােদেশর সােথ এখন পয �� �মাট ৩০ (ি�শ) � �দেশর ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ �ি� �া�িরত হেয়েছ, যার 
মে� িন�িলিখত ০৫ (প�চ) � �ি� িবগত ২০০৯-২০১৩ সমেয় �া�িরত হেয়েছঃ 
        

  (ক) বত�মান সরকার দািয়� �হেণর পরপরই গত ০৯.০২.২০০৯ তািরেখ ভারেতর সােথ ি�-পাি�ক �িঁজ 
িবিনেয়াগ �ি� �া�িরত হয়।  

  

 (খ) ০৫.১১.২০০৯ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় বাংলােদশ এবং �ডনমাক� সরকােরর মে� ি�-পাি�ক �িঁজ-
িবিনেয়াগ, স�সারণ ও সংর�ণ �ি� �া�িরত হয়।  

  

 (গ) বাংলােদশ সরকার ও সং�� আরব আমীরাত সরকােরর মে� ি�-পাি�ক �িঁজ-িবিনেয়াগ, উ�য়ন ও 
সংর�ণ �ি� গত ১৭.০১.২০১১ তািরেখ �া�িরত হয়।  

  

 (ঘ) মাননীয় �ধানম�ী �রে�র মাননীয় �ধানম�ীর আম�েণ ১১-১৩ এি�ল ২০১২ সমেয় �র� সফর 
কেরন। ত�র সফরকালীন �া�িরত ০৭� �ি�র মে� িশ� ম�ণালয় ক��ক �ড়া��ত বাংলােদশ ও 
�রে�র মে� ‘পার�িরক �িঁজ িবিনেয়াগ ও সংর�ণ �ি�’ অ�তম। 

  



    
 

 (ঙ) গত ১১-১৩ নেভ�র ২০১২ তািরেখ �বলা�েশর মাননীয় �ধানম�ী বাংলােদশ সফর কেরন। ত�র 
সফেরর সমেয় গত ১২ নেভ�র ২০১৩ তািরেখ বাংলােদশ ও �বলা�েশর মে� ি�পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ, 
উ�য়ন ও পার�িরক সংর�ণ �ি� �া�িরত হয়। 

             
                 

                                    মাননীয় �ধানম�ীর উপি�িতেত �বলা�েশর সে� ি�-পাি�ক  �ি�প� �া�র 
 

 স�ািদত ি�-পাি�ক �িঁজ িবিনেয়াগ �ি� বাংলােদেশ �বেদিশক িবিনেয়াগ �বাহ �ি�র এক� কায �কর মা�ম িহেসেব 

�িমকা রাখেত স�ম হেয়েছ। �ি�স�হ �া�েরর ফেল উভয় �দেশর িবিনেয়াগকারীেদর অপর �দেশ িবিনেয়ােগর �েযাগ �ি� 

হেয়েছ, যার ফেল �’�দেশর মে� িন�িলিখত ���স�েহ ি�-পাি�ক সহেযািগতা �ি�র মা�েম অিধকতর অথ �ৈনিতক সহেযািগতা 

�ি� পােব মেম � আশা করা যায়ঃ 
 

 (ক) �’�দেশর মে� িবিনেয়াগ �ি� এবং অথ �ৈনিতক কায ��ম �ি�; 
 (খ) �িমকেদর �িশ�ণ এর �েযাগ �ি�; 
 (গ) চা�িরর �েযাগ �ি�; 
 (ঘ) ��ি� হ�া�র এর �েযাগ �ি�; 
 (ঙ) �ানীয় উৎপাদনকারী �িত�ানস�েহর উৎপাদন �ি�।  

 
৫.৩ ব�পাি�ক আ�িলক �ি�ঃ 
  
 সাক��� ০৮ (আট) � �দেশর মে� বািণজ� বাধা �র করার �য়ােস গত ১০-১১ নেভ�র ২০১১ সমেয় মাল�ীেপ 

অ�ি�ত ১৭শ সাক� শীষ � সে�লেন িশ� ম�ণালয় সংি�� িন�িলিখত ০২ (�ই) � �ি� �া�িরত হয়ঃ 
  

 (i) Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity 

Assessment    

 (ii) SAARC Agreement on Implementation of Regional Standard. 
  

 �ি� ০২ (�ই) � �া�েরর ফেল সাক� এর সদ� রা�স�েহর মে� পার�িরক বািণজ� �ি�র ��ে� ন�ন িদগ� 

উে�ািচত হেয়েছ। সাক� সদ��� ০৮ (আট) � �দশ এই �ি� �া�র করার ম� িদেয় �-� �দেশ আ�জ�ািতক মান 

(International Standards) ও সা�জ� িন�পণ (Conformity Assessment) �ব�ার উ�য়ন ঘটােত স�ম 

হেব, যার ফেল দি�ণ এিশয়ার এ অ�েল �দশস�েহর মে� পার�িরক বািণেজ� কািরগরী বাধা (Technical Barrier 



    
 

to Trade) অপসািরত হেব। অিধকতর বািণজ� �ি�র ফেল সাক��� �দশস�েহর অথ �নীিতেত আেরা গিতশীলতা আসেব 

মেম � আশা করা যায়।  
 

৫.৪ অ�া� সহেযািগতা�লক �ি� ও সমেঝাতা �ারকঃ 

  (ক) �বলা�েশর মাননীয় �ধানম�ীর বাংলােদশ সফেরর সময় গত ১২ নেভ�র ২০১২ তািরেখ Belarusian 
State Centre for Accreditation ও বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র মে� এক� সহেযািগতা�লক �ি� 
�া�িরত হয়। উভয় �দেশর সং�া ০২ (�ই) �র মে� এই সহেযািগতা�লক �ি�� �া�িরত হওয়ার ফেল 
�’�দেশর মে� আ�ঃবািণেজ�র ��ে� র�ািনেযা� পে�র এক� অিভ� মান িনি�ত করা স�ব হেব। এর ফেল 
উভয় �দেশর মে� পার�িরক বািণজ� �ি� �রাি�ত হেব। 

 (খ) �বলা�েশর মাননীয় �ধানম�ী বাংলােদশ সফেরর সময় গত ১২ নেভ�র ২০১২ তািরেখ �বলা�েশর িশ� 
ম�ণালয় ও বাংলােদেশর িশ� ম�ণালেয়র মে� Agro-Industrial Manufacturing সং�া� 
সহেযািগতা�লক এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয়। �’�দেশর মে� এই সমেঝাতা �ারক� �া�িরত হওয়ার 
ফেল উভয় �দেশর িশ� ��ে� �যৗথ িবিনেয়াগ �ি� পােব। 

 

        

 

 

 

 

              গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ীর সে� �বলা�শ-এর �ধানম�ীর ি�-পাি�ক সভা 

    (গ) Asia Pacific Trade Agreement এর আওতায় িশ� ম�ণালেয়র অংশ�হেণ Investment 

Promotion & Protection Agreement among the APTA Participating States �া�িরত 

হেয়েছ। �ি�� �া�িরত হওয়ার ফেল ‘আপটা’ �� সদ� �দশস�েহর মে� অথ �াৎ বাংলােদশ, চীন, ভারত, 

দি�ণ �কািরয়া, লাওস, �লংকা, �নপাল ও িফিলপাইন এর মে� িবিনেয়াগ ও বািণজ� �ি� পােব।  

       ৫.৫ �সিমনার ◌ঃ 

  �ন ২০১০ এ Seminar on “Application of Green Technology in SME Sector for 

Sustainable Industrial Development of Bangladesh” ঢাকায় অ�ি�ত হয়। উ� �সিমনাের এসএমই 

�স�ের �ীণ �টকেনালিজ �েয়ােগর মা�েম বাংলােদেশ �টকসই িশ� উ�য়েনর িবিভ� স�াবনা িনেয় আেলাচনা 

করা হয়। 

৫.৬ কম �শালা ◌ঃ  
         (ক) িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) বাংলােদেশর িবিনেয়াগ নীিত পয �ােলাচনার কাজ সমা� কেরেছ। অথ �ৈনিতক অ�গিত ও িশে�া�য়েনর 



    
 

��ে� �বেদিশক িবিনেয়ােগর অবদান, �� সংেযাজন, র�ািন ও কাঠােমাগত উ�য়ন সেব �া� পয �ােয় উ�ীত করার মা�েম 

এক� িবিনেয়াগবা�ব বাংলােদশ গেড় �তালার লে�� মাচ � ২০১২  এ ঢাকায় এক� কম �শালা অ�ি�ত হয়। �লতঃ 

বাংলােদেশ উ�য়েনর ��ে� �বেদিশক িবিনেয়াগেক অিধকতর কায �কর করার �য়ােস এ উে�াগ �নওয়া হয়। এ 

কায ��েমর আওতায় UNCTAD এর ০৪ (চার) সদে�র এক� �িতিনিধদল �’দফায় বাংলােদশ সফর কের। তারা 

িবিভ� ��কেহা�ারেদর সােথ আেলাচনাসহ বাংলােদেশর বত�মান িবিনেয়াগ পিরেবশ পয �ােলাচনা কের। এর আেলােক 

UNCTAD বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর আইনগত ও �ািত�ািনক কাঠােমা এবং সািব �ক উ�য়ন�খী িবিনেয়াগ নীিত 

�ণয়েনর জ� কায �করী �পািরশ সংবিলত �িতেবদন �ণয়ন কেরেছ।  

 (খ) �ম ২০১২ এ িশ� ম�ণালয় ও �জেনভা� International Institute for Sustainable 

Development (IISD) এর �যৗথ উে�ােগ “Bilateral Investment Treaty Organizations & 
Dispute” শীষ �ক এক� কম �শালা ঢাকায় অ�ি�ত হয়। িবিভ� ম�ণালয়/দ�র/সং�া/�িত�ান হেত ২৮ জন 
কম �কত�া/িবেশষ�  কম �শালায় অংশ�হণ কেরন।  

৫.৭ সে�লনঃ 
            (ক) �লাই ২০১০ এ  WIPO ক��ক আেয়ািজত “Regional forum on Intellectual Property for 

the Policy Makers of the Least Developed Countires of Asia and the Pacific Region” 

শীষ �ক সে�লন ঢাকায় অ�ি�ত হয়। উ� সে�লেন �মধা�� িবষয়ক (Patent, Design, Trademarks and 

Copyright) �চৗ�� িথেমর উপর আেলাচনা করা হয়। সে�লেন এিশয়া ও �শা� মহাসাগরীয় অ�েলর ১৪� �দেশর 

মাননীয় ম�ী, সংসদ সদ� ও উ��তন কম �কত�াগণ অংশ�হণ কেরন। WIPO মেনানীত িবেশষ�গণও সে�লেন 

আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন। উে��, উ� সে�লেনর উে�াধনী অিধেবশেন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 

�ধানম�ী �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। 

(খ) িড-৮ �� �দেশর 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এবং 7th Meeting 

of the Working Group on Industrial Cooperation:   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

িড-৮ সে�লেন ম�ী পয �ােয়র পব ��র উে�াধনী অ��ান 



    
 

 গত ০৮-১০ অে�াবর ২০১২ তািরেখ িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ ঢাকায় 7th Meeting of the Working 

Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial 

Cooperation সে�লন অ�ি�ত হয়। Developing-8 অথ �াৎ উ�য়নশীল-৮ বাংলােদশ, িমশর, ইে�ােনিশয়া, ইরান, 

মালেয়িশয়া, নাইেজিরয়া, পািক�ান ও �রে�র উ�য়ন সহেযািগতা�লক এক� সং�া যা ব�লভােব D-8 (িড-৮) নােম 

পিরিচত। আ�জ�ািতক পিরম�েল িড-৮ এর �ভাব এবং সদ�েদশস�েহর মে� আ�ঃেযাগােযাগ �েমই �ি� পাে�। এ 

সং�া�র �ল ল��স�হ হেলা পার�িরক সহেযািগতার মা�েম সদ� �দশস�েহর জনসাধারেণর আথ �-সামািজক 

অব�ার উ�য়েনর মা�েম সািব �ক জীবনযা�ার মান উ�য়ন, িশ�ায়েন সহেযািগতার ��ে� ন�ন ও ব��খী স�াবনার 

�েযাগ �ি� করা ও িব� অথ �নীিতেত অব�ান উ�য়ন করা। 

 িবগত ০৮-০৯ অে�াবর ২০১২ তািরেখ 7th Meeting of the Working Group on Industrial 

Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এর আওতায় ১২� 

িবষয় িভি�ক সভা ছাড়াও Senior Officials Meeting অ�ি�ত হয়। গত ১০ অে�াবর ২০১২ তািরেখ ম�ীপয �ােয়র 

পব �� মাননীয় �ধানম�ী উে�াধন কেরন। Ministerial Meeting -এ Dhaka Declaration অ�েমািদত হয় এবং 

এর মা�েম সদ� �দশস�হ িশ� �স�ের অ�র ভিব�েত ��ত সাফ� অজ�ন করেব বেল আশা করা যায়। 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

                     িড-৮ সে�লেনর �িতিনিধ�� ব�ভবেন মহামা� রা�পিত জনাব �মাঃ িজ�র রহমােনর সােথ �সৗজ� সা�াৎ কেরন। 

০৬. জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� (Ship Recycling Industry)t 

 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� মহামা� ��ীম �কােট �র হাইেকাট � িবভােগর িনেদ �শনার আেলােক 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�ে� আমদানীত� জাহােজর অ��েল অনাপি� সনদ (এনওিস) ই��, পিরদশ �ন অ�মিত এবং �সকতায়ন 

(Beaching) ও িবভাজন (Cutting) অ�মিত �দান করা হে�। জাহাজ �তির, ভা�া ও �নঃ�ি�য়াজাতকরেণর জ� 

সীতা�� উপেজলার ০৭� �মৗজা িনেয় িশপ ��িকং ও িশপ িরসাইি�ং �জান �ঘাষণা করা হেয়েছ।  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। জা�য়াির ২০১২ হেত  িডেস�র, ২০১৩ পয �� িশ� ম�ণালয় হেত সব �েমাট ৪৭৭� জাহােজর অ��েল 

আমদািনর জ� অনাপি� সনদ এবং ৪২৭ � জাহােজর অ��েল িবভাজন অ�মিত �দান করা হয়। িবভাজন অ�মিত �া� 

জাহাজ �থেক সব �েমাট �ায় ৫২ ল� �মঃ টন �লাহা পাওয়া যায়। বিণ �ত সময়কােল উ� জাহাজস�েহর অ��েল িবিভ� 

িফ বাবদ সব �েমাট �ায় ৬ (ছয়) �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা করা হেয়েছ। 

       ০৭. বািষ �ক �িতেবদন ও িশ� বাত�া �কাশঃ 

  ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ�র/সং�ার উ�য়ন, জনক�াণ�লক ও সািব �ক কায ��ম িনেয় িশ� 

ম�ণালয় �িত বছর বািষ �ক �িতেবদন �কাশ কের থােক। তাছাড়া িশ� সং�া� িবিভ� ত�সহ চলমান 

উ�য়ন�লক কায ��ম �িতফিলত কের িশ� ম�ণালয় হেত ‘‘িশ� বাত�া’’ নামক এক� সামিয়কী �কাশ করা 

হে�। 
 

০৮.    গত  প�চ 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 
ডাই এ�ােমািনয়াম ফসেফট (িড.এ.িপ) 
(০১/০৭/২০০০-৩০/০৬/২০০৯) 

৫৪৩৬৭ �দেশর ডাই এ�ােমািনয়াম ফসেফট সােরর চািহদা �রণ  

২ 
ইউিরয়া ফা� �লাইজার ফ�া�ির িলঃ 
(ইউএফএফএল) 
(০১/০৭/২০০৭-৩০/০৬/২০১০) 

৯৭০১ 

কারখানার �রাতন ও জীণ � ই�ইপেম� /�মিশনািরজ 
/য�পািতর পিরবত�ন/�িত�াপন/�মরামেতর মা�েম 
কারখানার উৎপাদন �ি�য়া আেরা ১০ (দশ) বছেরর 
জ� অ�াহত রাখা। 

৩ 
য�না ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ 
(�জএফিসএল) 
(০১/০৭/০৬-৩০/০৬/২০১০) 

১৯৮৮৫ 

�রাতন য�পািত/�ভেসল/পাইপ লাইনস�হ �মরামত/ 
�িত�াপেনর মা�েম কারখানার উৎপাদন �ি�য়া 
আগামী ১০ বছর পয �� অ�াহত রাখা। 
 

৪ 
আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল 
�কা�ািন িলঃ 

৪৮১৩৩ 
 িব�মান �রাতন য�পািত/�ভেসল/পাইপ লাইনস�হ 

�মরামত/�িত�াপেনর মা�েম কারখানার উৎপাদন 



    
 

সং�ার 
নাম 

�ঃ
 

নং 
�কে�র নাম ও �ময়াদকাল 

�মাট �য় (ল� 
টাকায়) 

�কে�র উে�� 

(০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১২) �ি�য়া আগামী ১০ বছেরর জ� উৎপাদন অ�াহত 
রাখা।  

 �রাতন য�পািত �িত�াপন ও িলেকজ �মরামেতর 
মা�েম পিরেবশ �ষণকারী �াসীয় এবং তরল পদােথ � 
িনগ �মন �রােধর মা�েম �ষণ�� পিরেবশ 
িনি�তকরণ। 

৫ 
পলাশ ইউিরয়া সারকারখানা িলঃ 
(০১/০১/২০০৮৩০/০৬/২০১২) 

৫৫৩৩ 

কারখানার �ািপত উৎপাদন �মতা (বাৎসিরক 
৫৬,০০০ �ম.টন অ�ােমািনয়া এবং ৯৫,০০০ �ম:টন 
ইউিরয়া) �ন��ার, �রাতন য�পািত/�মিশনাির 
ইত�ািদ �িত�াপন/�মরামত�ব �ক উৎপাদন �ি�য়া 
আেরা ৫ বছর অ�াহত রাখা এবং �াসীয় ও তরল 
বেজ��র �ারা পিরেবশ �ষেণর মা�া কমােনা ও 
�ষণ�� পিরেবশ িনি�ত করা।   

৬ 
�াচারাল �াস ফা� �লাইজার ফ�া�ির 
িলঃ (এনিজএফএফএল)                   
(০১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০১২) 

    ৭০১১ 

কারখানার �রাতন ও জীণ � ই�ইপেম� / �মিশনািরজ 
/য�পািতর পিরবত�ন/�িত�াপন/ �মরামেতর মা�েম 
কারখানার উৎপাদন �ি�য়া আেরা ৫ (প�চ) বছেরর 
জ� অ�াহত রাখা।  

িব
টা

ক
 

৭ 
বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা 
�ক� (িবটাক), ব�ড়া (১/৭/০৫-
৩০/০৬/২০১০) 

১৫৯৫ 
     উ�রা�েল িবটােকর কায ��ম স�সারেণর উে�ে�    
     ব�ড়ােত িবটাক কমে�� �াপন। 

িব
িস

ক
 

৮ 
রা�ায়� �� কারখানা পির��করণ ও 
িশ� প �াক �াপন (০১/০৭/২০০৬-
৩০/০৬/২০১০) 

৫৮২২ 

�লনা িনউজি�� িমল এলাকা এবং চ��াম �কিমক�াল 
কমে��-এর অ�ব�ত জায়গায় িশ� পাক� �াপন 
করার লে�� রা�ায়�  �’� কারখানা পির��করণ ও 
িশ� পাক� �াপন  

৯ 
�লনা-সাত�ীরা অ�েল লবণ িশে�র 
উ�য়ন (৩য় পয �ায়) 
(০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০১০) 

৩৮৯ 
চ��াম অ�েলর লবণ িশে� �ব�ত �ৎ �কৗশল 
সাত�ীরা �লনা অ�েল �চলেনর মা�েম লবণ 
উৎপাদন �ি� এবং দাির�� িবেমাচন। 

১০ 
�বনারিশ পি� উ�য়ন, রং�র 
(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩) 

১৩৬.৩২ 
আথ � সামািজক উ�য়েনর লে�� রং�র �জলায় গ�াচর 
উপেজলায় ত�িতেদর �িশ�েণর মা�েম পি�র উ�য়ন।  

১১ 

িবিসেকর �রাতন ২� িশ� নগরীর  
(�হািসয়ারী, নারায়নগ� ও কা�রঘাট 
চ��াম) �মরামত র�ণােব�ণ ও 
�নব �াসন  
(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১১) 

৯৭৫ 
িবিসেকর �রাতন ২� িশ� নগরীর (�হািসয়াির, 
নারায়নগ� ও কা�রঘাট চ��াম) �মরামত 
র�ণােব�ণ ও �নব �াসন।  

িব
এ

স
এ

ফ
 আ

ইি
স 

১২ 
সাত� িচিনকেলর �রাতন 
�সি�িফউগাল �মিশন �িত�াপন 
(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১১) 

১২৩৮ 

প�গড়, �সতাবগ�, �াম�র, জয়�রহাট, �ক� এ� 
�কা�ািন, �মাবারকগ� এবং িজলবাংলা এই ৭ 
(সাত)� িচিনকেলর �রাতন �সি�িফউগাল �মিশন 
�িত�াপেনর মা�েম িনম �াণকালীন উৎপাদন �মতা 
িফিরেয় আনা।  

১৩ 

এ�াবিলশেম� অব এন অরগািনক 
বােয়া-ফা� �লাইজার ��া� ফরম ��স-
মাড এ�াট �ক�স �গার িমল 
(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩)  

৭২৪.৬৫ 
িচিনকেলর By-products (Press-mud & 
Spent Wash) �থেক বছের ৯ হাজার �ম:টন �জব 
সার উৎপাদন করা।  

১৪ 

িবএমআর অব ফিরদ�র �গার িমল 
িলঃ (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩) 

২৫৮৩.৭৪ 

 ফিরদ�র িচিনকেলর অিত �রাতন য�পািত 
�িত�াপন, আ�িনকায়ন ও �ষমকরেণর মা�েম 
কারখানার কায ��মতা �ি�;  

 বািষ �ক ২৬৭৩ �ম:টন িচিন উৎপাদন বজায় রাখা। 

১৫ 
ফ� �িফেকশন অব এিডবল অেয়ল ইন 
বাংলােদশ                          
(১/১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩) 

২৪২২.০০ 
�ভাজ�েতেল িভটািমন-এ িম�েণর মা�েম �দেশর 
জনসাধারেণর িভটািমন-এর ঘাটিত �রীকরণ। 



    
 

সং�ার 
নাম 

�ঃ
 

নং 
�কে�র নাম ও �ময়াদকাল 

�মাট �য় (ল� 
টাকায়) 

�কে�র উে�� 

িড
িপ

িড
�

 
১৬ 

ইনেটেলক�য়াল ��াপা� � রাইটস 
�েজ� (০১/০৭/২০০৭-৩০/০৬/২০১১) 

১২৬৯ 
�মধা স�দ অিধকার সংর�েণর জ� আইন �ণয়ন ও 
ডাটােবইজ �াপন।  

িব
এ

স�
আ

ই 

১৭ 

মােক�ট একেসস এ� ��ড 
ফ�ািসিলেটশন সােপাট � ফর সাউথ 
এিশয়ান এলিডিস’স � ��ংেদিনং 
ইনি��উশ�াল এ� �াশনাল 
ক�াপািস�স িরেলেটড � ��া�াস �, 
�মে�ালিজ, �টি�ং এ� �কায়ািল� 
(এসএস�িকউ) (০১/০৪/২০০৮-
৩০/০৬/২০১১) 

৫৩৬.৫০ 

 িবএস�আই’র Product Certification Scheme 
এবং �ট�টাইল �লবেরটির শি�শালী করা। 

 Quality Management িবষেয় �িশ�েণর ��ে� 
জাতীয় স�মতা �তির করা। 

১৮ 

িসেলট ও বিরশাল িবভােগ 
িবএস�আই-এর আ�িলক অিফস 
�াপন, আ�িনকীকরণ ও উ�য়ন  
(০১/০৭/২০০৫-৩০/০৬/২০১২) 

১৮৭৩.১৩ 

 িনজ� জিমেত িসেলট ও বিরশাল িবভােগ আ�িলক 
অিফেসর িনজ� ভবন িনম �াণ। 

 �টি�ং এ� �মে�ালিজ �লবেরটিরর আ�িনক য�পািত 
সং�েহর মা�েম িসেলট ও বিরশাল িবভােগ আ�িলক 
অিফেসর দ�তা �ি�।  

 

০৯. িশ� ম�ণালেয়র অধীন সং�া/দ�র স�হঃ 
 

সং�া  দ�র  
● বাংলােদশ �কিমক�াল  ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) ● বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 

(িবএস�আই) 
● বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন (িবএসএফআইিস) ● বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) 
● বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস)  ● বাংলােদশ িশ� ও কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 
● বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) ● �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) 

 

দ�র ও সং�া িভি�ক উে�খেযা� �হীত কায ��ম: 

 

১০.     বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) 
১০.১ ন�ন কারখানা �াপনঃ 

    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�র 

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 �মঃটন �া�লার ইউিরয়া সার উৎপাদন স�� (এ�ােমািনয়া 
�দিনক ১০০০ �মঃটন এবং �া�লার ইউিরয়া সার �দিনক ১৭৬০ �মঃটন) শাহজালাল ফা� �লাইজার �ক� (এসএফিপ)’র িডিপিপ 
গত ০১-১২-২০১১ তািরেখ একেনক ক��ক অ�েমািদত হয়। একেনক ক��ক অ�েমাদেনর পর অ�া� সরকাির আ��ািনকতা 

স�াদন�ব �ক গত ১১-১২-২০১১ তািরেখ �কে�র সাধারণ �কাদার M/S. COMPLANT এর সােথ িবিসআইিস’র 



    
 

বািণিজ�ক �ি� �া�িরত হেয়েছ এবং 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 

�ি�র শত�া�সাের General Contractor (Complant) �ক�� �ি� কায �কেরর তািরখ ১৬-০৪-২০১২ �থেক 

৩৮ মােসর মে� সমাি�র জ� িনধ �ািরত রেয়েছ। �ক� এলাকায় িবিভ� য�পািত/ই�ইপ�া� �াপন করা হেয়েছ। িডেস�র ২০১৩ 

পয �� বা�ব অ�গিত ৬৬.১৮% এবং িডেস�র ২০১৩ পয �� �কে�র সব �েমাট �য় ২৫৯৩৪০.১১ ল� টাকা (আিথ �ক ৫৭.২৫%)।  

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।   

 

        

                                    শাহজালাল সার কারখানা �ি� �া�র 

        



    
 

 ১০.২ �প-অফ�ত ব� কারখানা চা�করণঃ 

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

  িশ� ম�ণালেয়র অধীন� বাংলােদশ �কিমক�াল ই�া�ীজ কেপ �ােরশেনর (িবিসআইিস) িনয়�নাধীন িচটাগাং �কিমক�াল 

কমে�� (িসিসিস) গত ২০০২ইং 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 �নঃ চা�করেণর জ� 

M/S. Wuhan Anyang Science and Technology Co. Ltd., China এর সােথ �ি�প� �া�িরত হয়। গত 

০৪-১০-২০১৩ ইং তািরেখ �ি�� কায �কর হয়। সাধারণ �কাদােরর সােথ গত ২১-০৮-২০১৩ তািরখ হেত ২৫-০৮-২০১৩ তািরখ 

পয �� িকক অফ িম�ং (�ক� বা�বায়ন িনেয় সভা) হয়। িকক অফ িম�ং এর িস�া��েম পরবত� বা�বায়ন কম ��িচ �� হেয়েছ। 

এ 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 

১০.৩ �রাতন চা� কারখানা�েলার আ��াল �ি�করণ �ক�ঃ 



    
 

 (ক) য�না ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ (�জএফিসএল) এর ‘‘�মরামেতর মা�েম �ািপত উৎপাদন �মতা 
অ�াহত রাখা’’ �ক�।  

              

                য�না ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ (�জএফিসএল) 

 বািষ �ক ৫.৬১ ল� �ম:টন উৎপাদন �মতা স�� য�না ফা� �লাইজার �কাং িল: ১৯৯১ সােল �ািপত হয়। 
কারখানা�র বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় �লাই ১৯৯২ সােল। দীঘ �িদন চলার ফেল কারখানা�র য�পািত 
জরাজীণ � হেয় পড়ায় এবং িলেকজ এর কারেণ এর উৎপাদন �াস পায়, ডাউন টাইম �ি� পায় এবং পিরেবশ 
�ষণ �ি� পায়। এই পিরি�িত �থেক উ�রেণর লে�� ২০০৬ সােল উ� সার কারখানা�র িবিভ� 
ই��ইপেম� পিরবত�ন/�মরামেতর মা�েম উৎপাদন �মতা �ন��ার, পিরেবশ �ষণ �াস ও ��ক ডাউন 
�াস এর জ� �েয়াজনীয় কায ��ম হােত �নয়া হেয়িছল। কম � পিরক�না অ�যায়ী এিডিপ হেত ১৯৮৮৫.০০ 
ল� টাকার অথ � �াি�র মা�েম �েয়াজনীয় বা�বায়ন কাজ গত �ন ২০১০ এ সমা� হেয়েছ।  উে�� �য, 
সার কারখানা� এক িদন উৎপাদন ব� থাকেল ১৭০০ �ম:টন সার কম উৎপাদন হয়, ফেল কারখানার 
২৩৮.০০ ল� টাকা �িত হয় এবং ঐ পিরমাণ সার িবেদশ হেত আমদািন করেত �ায় ৫৯৫.০০ ল� টাকার �বেদিশক ��া 

খরচ হয়। 
 

 

                                          মাননীয় �ধানম�ীর য�না সারকারখানা পিরদশ �ন 



    
 

 (খ) আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল �কা�ািন িলঃ (এএফিসিসএল) এর ‘‘�মরামেতর মা�েম 
�ািপত উৎপাদন �মতা অ�াহত রাখা’’ �ক�।  

  

                       আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল �কা�ািন িলঃ (এএফিসিসএল) 

 বািষ �ক ৫.২৮ ল� �ম:টন উৎপাদন �মতা স�� আ�গ� ফা� �লাইজার �কা: িল: ১৯৮৩ সােল �ািপত হয়। 

কারখানা�র বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় �লাই ১৯৮৩ সােল। দীঘ �িদন চলার ফেল কারখানা�র য�পািত 

জরাজীণ � হেয় পড়ায় এবং িলেকজ এর কারেণ এর উৎপাদন �াস পায়, ডাউন টাইম �ি� পায় এবং পিরেবশ �ষণ 

�ি� পায়। এই পিরি�িত �থেক উ�রেনর লে�� ২০০৮  সােল উ� সার কারখানা�র িবিভ� ই��ইপেম� 

পিরবত�ন/�মরামেতর মা�েম উৎপাদন �মতা �ন��ার, পিরেবশ �ষণ �াস ও ��ক ডাউন �াস এর জ� 

�েয়াজনীয় কায ��ম হােত �নয়া হেয়িছল। কম � পিরক�না অ�যায়ী এিডিপ হেত ৪৮১৩৩.০০ ল� টাকার অথ � 

�াি�র মা�েম �েয়াজনীয় বা�বায়ন কাজ গত �ন ২০১২ এ সমা� হেয়েছ।  উে�� �য, সার কারখানা� এক িদন 

উৎপাদন ব� থাকেল ২২৪.০০ ল� টাকা �ে�র ১৬০০ �ম:টন সার কম উৎপাদন হয়-যা িবেদশ হেত আমদািন 

করেত �ায় ৫৬০.০০ ল� টাকার �বেদিশক ��া খরচ হয়। �ক�� বা�বায়েনর ফেল সার আমদািন বাবদ িব�ল 

পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য় হে�। 
  

 (গ) পলাশ ইউিরয়া সারকারখানা িলঃ এর ‘‘�মরামেতর মা�েম �ািপত উৎপাদন �মতা �ন��ার’’ �ক�। 

        



    
 

পলাশ ইউিরয়া সারকারখানা িলঃ 

 বািষ �ক ৯৫,০০০ �ম:টন উৎপাদন �মতা স�� পলাশ ইউিরয়া সারকারখানা িলঃ ১৯৮৫ সােল �ািপত 

হয়। কারখানা�র বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৮৬ সােল। দীঘ �িদন চলার ফেল কারখানা�র য�পািত 

জরাজীণ � হেয় পড়ায় এবং িলেকজ এর কারেণ এর উৎপাদন �াস পায়, ডাউন টাইম �ি� পায় এবং 

পিরেবশ �ষণ �ি� পায়। এই পিরি�িত �থেক উ�রেণর লে�� ২০০৮ সােল উ� সারকারখানা�র িবিভ� 

ই��ইপেম� পিরবত�ন/�মরামেতর মা�েম উৎপাদন �মতা �ন��ার, পিরেবশ �ষণ �াস ও ��ক ডাউন 

�াস এর জ� �েয়াজনীয় কায ��ম হােত �নয়া হেয়িছল। কম � পিরক�না অ�যায়ী এিডিপ হেত ৫৫৩৩.০০ 

ল� টাকা �েয় কারখানা�র �নব �াসন কায ��ম স�� করা হয়। এই �নব �াসন কাজ জা�য়াির ২০০৮ �� 

হয় এবং �ন ২০১২ �ত সমা� হয়।  উে�� �য, সার কারখানা� এক িদন উৎপাদন ব� থাকেল ৪২.৭০ ল� 

টাকা �ে�র ৩০৫ �ম:টন সার কম উৎপাদন হয়। ঐ পিরমাণ সার িবেদশ হেত আমদািন করেত �ায় ১০৬.৭৫ ল� 

টাকার �বেদিশক ��া খরচ হয়। �ক�� বা�বায়েনর ফেল �দেশর সােরর চািহদা িমটােত �িমকা রাখেছ ও িব�ল 

পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য় হে�। 

 

 (ঘ) ইউিরয়া ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ (ইউএফএফএল) এর ‘‘�মরামেতর মা�েম অজ�নেযা� উৎপাদন 
�মতা অ�াহত রাখা’’ �ক�। 

         

ইউিরয়া ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ (ইউএফএফএল) 

 বািষ �ক ৪.৭০ ল� �ম:টন উৎপাদন �মতা স�� ইউিরয়া সারকারখানা িলঃ ১৯৭০ সােল �ািপত হয়। 

কারখানা�র বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৭২ সােল। দীঘ �িদন চলার ফেল কারখানা�র য�পািত 

জরাজীণ � হেয় পড়ায় এবং িলেকজ এর কারেণ এর উৎপাদন �াস পায়, ডাউন টাইম �ি� পায় এবং 

পিরেবশ �ষণ �ি� পায়। এই পিরি�িত �থেক উ�রেনর লে�� ২০০৮ সােল উ� সার কারখানা�র িবিভ� 

ই��ইপেম� পিরবত�ন/�মরামেতর মা�েম উৎপাদন �মতা �ন��ার, পিরেবশ �ষণ �াস ও ��ক ডাউন 

�াস এর জ� �েয়াজনীয় কায ��ম হােত �নয়া হেয়িছল। কম � পিরক�না অ�যায়ী এিডিপ হেত ৯৭০১.০০ 

ল� টাকা �েয় কারখানা�র �নব �াসন কায ��ম স�� করা হয়। এই �নব �াসন কাজ জা�য়াির ২০০৮ �� 

হয় এবং �ন ২০০৯ এ সমা� হয়।  উে�� �য, সার কারখানা� এক িদন উৎপাদন ব� থাকেল কারখানার 



    
 

১৯৯.০৮ ল� টাকা �িত হয়। �ক�� বা�বায়েনর ফেল িবেদশ হেত উে�িখত পিরমাণ সার আমদািন না করার কারেণ 

িব�ল পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য় হে�। 

 

 (ঙ) �াচারাল �াস ফা� �লাইজার ফ�া�ির িলঃ (এনিজএফএফএল) এর ২য় পয �ােয়র �নঃব �াসন �ক�। 
  

             

�াচারাল �াস ফা� �লাইজার ফ�া�ির িলঃ (এনিজএফএফএল) 

 বািষ �ক ৯০,০০০ �ম:টন উৎপাদন �মতা স�� �াচারাল �াস ফা� �লাইজার ফ�া�ির িলঃ ১৯৬১ সােল 

�ািপত হয়। কারখানা�র বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৬১ সােল। দীঘ �িদন চলার ফেল কারখানা�র 

য�পািত জরাজীণ � হেয় পড়ায় এবং িলেকজ এর কারেণ এর উৎপাদন �াস পায়, ডাউন টাইম �ি� পায় 

এবং পিরেবশ �ষণ �ি� পায়। সার কারখানা�র িবিভ� ই��ইপেম� পিরবত�ন/�মরামেতর মা�েম 

উৎপাদন �মতা �ন��ােরর লে�� ২০০৮ সােল ৭০১১.০০ ল� টাকা �েয় কারখানা�র �নব �াসন 

কায ��ম হােত �নয়া হয় ও �েয়াজনীয় বা�বায়ন কাজ স�াদন �শেষ �ন ২০১২ এ কারখানা� �ন �-

উৎপাদন �মতায় চা� হয়। �ক�� বা�বায়েনর ফেল �দেশর সােরর চািহদা িমটােত �িমকা রাখেছ ও 

�বেদিশক ��া সা�য় হে�। 

১১.  বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস) 

       ১১.১ জাপািন  �হা�া এবং িবএসইিস’র �যৗথ উে�ােগ �কা�ািন গঠনঃ 
 

  �হা�া �মাটর �কা�ািন, জাপােনর সােথ িবএসইিস �যৗথ উে�ােগ বাংলােদশ �হা�া �াইেভট িলঃ নােম 

এক� �কা�ানী গঠন করা হেয়েছ। এ িবষেয় গত ২৭-০৯-২০১২ি�ঃ তািরেখ  এক� �ড়া� �ি� �া�িরত 

হেয়েছ। বত�মােন �মাটর সাইেকল সংেযাজন ও বাজারজাতকরেণর কাজ চলেছ। এর ফেল মানস�� �মাটর 

সাইেকল উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণ �িতেযাগী �িত�ানস�হ আরও সেচ� হেব।  

 



    
 

              
                                     এটলাস বাংলােদশ িলঃ এ সংেযািজত �মাটর সাইেকল 

 

১১.২  �গিত ই�াি�জ িলিমেটড এ ন�ন পােজেরা ��াট � CR-45 মেডেলর জীপ সংেযাজনঃ 
 

 �গিত ই�াি�জ িলঃ এ উ�তমােনর আ�িনক পােজেরা ��াট � (িসআর-৪৫) মেডেলর জীপ িমৎ�িবিস �মাটরস 

করেপােরশন, জাপােনর সহেযািগতায় সংেযাজেনর কাজ �� হেয়েছ। পরী�া�লক ও পাইলট �েজে� সংেযাজেনর পর বত�মােন 

এ� বািণিজ�কভােব সংেযাজন করা হে�। ইেতামে� ৬৩০� জীেপর সংেযাজেনর কাজ স�� কের �মাট ৫৩৮� জীপ িব�য় করা 

হেয়েছ। 

  

 

 

 

 

 

 

 

�গিত ই�াি�জ িলিমেটড এর সংেযািজত পােজেরা CR-45 

১১.৩  �গিত ই�াি�জ িলিমেটড এ �সডান কার সংেযাজনঃ 

 

  মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা�যায়ী �গিত ই�াি�জ িলিমেটেড �সডান কার �তিরর লে�� �াথিমকভােব সংেযাজেনর 

িনিম� িমৎ�িবিস �মাটরস করেপােরশেনর সােথ ৯-০২-২০১১ তািরেখ এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ। িমৎ�িবিস 

�মাটরস করেপােরশন বাংলােদেশর উপেযাগী ও জনসাধারেণর �য়�মতার িবষয়� িবেবচনায় �রেখ এক� মেডল ও এর �� 

িনধ �ারেণর কাজ করেছ। বত�মােন বাংলােদেশ সরকাির-�বসরকাির খােত  অপর �কান �ণ �া� গািড় সংেযাজনকারী �িত�ান �নই। 

ফেল একমা� গািড় সংেযাজনকারী রা�ায়া� করাখানা িহসােব �গিত ই�াি�জ িলঃ বাংলােদেশর পিরবহন খােত বাস, িমিন বাস, 



    
 

�াক, িমিন �াক, কার ও �া�র সংেযাজন ও বাজারজাত কের সড়ক পিরবহন  ও �যাগােযাগ ��ে� এককভােব অসামা� অবদান 

রাখেত স�ম হেব।  

১১.৪ িচটাগাং �াইডক িলঃ ক��ক স��গামী জাহাজ (২০,০০০ িডডি�লউ�) িনম �ােণর লে�� ডক/ 

wkcI‡qmn �ণ �া� অবকাঠােমা ও �েয়াজনীয় �িবধািদ �াপনঃ 

 িচটাগাং �াইডক িলঃ ক��ক স��গামী জাহাজ িনম �ােণর লে�� পাবিলক �াইেভট পাট �নারিশপ (িপিপিপ) এর িভি�েত 

�থক �িবধািদ িনম �াণ/�াপন এবং একই সে� স��গামী জাহাজ �মরামেতর জ� িব�মান �িবধািদ সং�ার/নবায়ন ও �ষমকরণ 

(BMRE) ��ােবর  �াক স�া�তা যাচাই, �ক� �ণয়ন, �া�লন ও �ট�ার ড�েম� �তির ও �বসরকাির উে�া�া �তির করার 

লে�� একক উৎস িভি�ক �িত�ান IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Center) এর সােথ গত 

২৫.০৮.২০১১ তািরেখ �ি� স�াদন করা হেয়েছ। এর ��ি�েত IIFC এর �দশী/িবেদশী �িতিনিধ দল িচটাগাং �াইডক িলঃ 

পিরদশ �ন�ব �ক এর কায ��ম �� কেরেছ। IIFC গত ১৯.০৪.২০১২  তািরেখ Feasibility Study Report  িসিডিডএল 

ক��পে�র িনকট দািখল কেরেছ। IIFC ক��ক �ণীত �ড়া� Feasibility Study Report এর উপর ০৩-১২-২০১২ তািরেখ 

িশ� ম�ণালেয় অ�ি�ত সভায় িডিপিপ �ণয়ন কের �ক�� বা�বায়েনর িস�া� �হীত হয় ।  
 

                      

 

                                       িচটাগাং �াইডক িলঃ ক��ক স��গামী জাহাজ �মরামত  

 

11.5 ই�ান � �উবস িলঃ এর কারখানায় �ণ �া� এনািজ� �সিভং বা� (িসএফএল) ও �-৮ �উব লাইট           
উৎপাদনঃ 

 

  জাতীয় পয �ােয় িব��ৎ সা�েয়র জ� ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ � বৎসের  ৪�-৪০ ওয়াট (�-১০/৩২িম.িম) এর 

পাশাপািশ �মিশনারীজ �মািডিফেকশন এর মা�েম ন�নভােব 4©-36  ওয়াট (�-৯/২৮িম.িম) ৭৬,৭৫৮ িপস �উবলাইট 

উৎপাদন করা হয় এবং ৬৯,০৭০ িপস 4©-36  ওয়াট �উবলাইট িবি� করা হয়। এেত আ�মািনক ৮.০০ ল� িকেলাওয়াট 

িব��ৎ সা�য় হয় যার �� �ায় ৪০০.০০ ল� টাকা। তাছাড়া ২০১২-১৩ অথ � বৎসের ই�াণ � �উবস িলিমেটেড  ন�ন 

ভােব িসএফএল সংেযাজন ��া� �াপন করা হয়। উ� ��া� হেত ৪৬,২৯৮ িপস িসএফএল এনািজ� �সিভং বা� �তির 

করা হয় এবং ৩৪,০০০ িপস িসএফএল বা� িব�য় করা হয়। িব��ৎ সা�য়ী এনািজ� �সিভং বা� �বহােরর ফেল 

৭৯,৪২,৪০০ িকেলাওয়াট িব��ৎ সা�য় হয় যার আ�মািনক �� ৩৯৭.০০ ল� টাকা এবং উে�খেযা� পিরমাণৈবেদিশক 

��া সা�য় হয়।  



    
 

               
ই�ান � �উবস িলঃ এ �উব িসিলং অপােরশন 

 

১২.     বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন (িবএসএফআইিস)  
 

 সরকােরর সামি�ক উে��াবিলর সােথ সাম�� �রেখ িবএসএফআইিস বিষ �ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় িবগত ৫ বছের 

৩৯০৭.৫৮ ল� টাকা �েয় িনে�া� ৩� উ�য়ন �ক� সমা� কেরেছঃ  

১২.১  ই�াবিল�েম� অব অ�ান অগ �ািনক বােয়াফা� �লাইজার �া� �ম ��সমাড এ�াট �ক�জ �গার িমল�ঃ 

 �ক�� �লাই ২০০৯ হেত িডেস�র ২০১২ �ময়ােদ ৭১৯.১৩ ল� টাকা িজওিব অথ �ায়েন বা�বািয়ত হেয়েছ। �ক��েত 

িচিনকেলর উপজাত ��সমাড এবং �ক�জ িডি�লািরর বজ�� ���ওয়াশ �বহার কের বািষ �ক ৯,০০০ �ম.টন পিরেবশবা�ব 

বােয়াফা� �লাইজার উৎপািদত হেব। এেত জিমেত রাসায়িনক সােরর �বহার কমেব। অ�িদেক বােয়াফা� �লাইজার �বহােরর ফেল 

জিমর উব �রতা �ি� �পেয় উৎপাদন �ি� পােব। 

১২.২  িবএমআর অব ফিরদ�র �গার িমলস িলঃ   

 �ক�� �লাই ২০০৯ হেত �ন ২০১৩ �ময়ােদ ২৪৭৬.৭৫ ল� টাকা িজওিব অথ �ায়েন বা�বািয়ত হেয়েছ। এই �কে�র 

আওতায় ফিরদ�র িচিনকেল এক� বয়লার ও এক� ��ডার সংেযািজত হওয়ায় িচিনকল�র �ািপত আখ মাড়াই �মতা বজায় 

রাখা স�ব হেয়েছ। ফেল িচিন উৎপাদন �মতা ও কারখানার কায ��মতা �ি�সহ �েসস লস �ােস সহায়ক হেয়েছ। 

১২.৩  সাত� িচিনকেলর �রাতন �সি�িফউ�াল �মিশন �িত�াপন ◌ঃ  

 �ক�� �লাই ২০০৯ হেত �ন ২০১১ �ময়ােদ ৭১১.৭০ ল� টাকা িজওিব অথ �ায়েন বা�বািয়ত হয়। এই �কে�র আওতায় 

সাত� িচিনকেল নয়� �সি�িফউ�াল �মিশন �িত�াপন করা হেয়েছ। এেত িচিনর �ণগতমান উ�ত হেয়েছ।  

১২.৪  আখচািষেদর �েণাদনা �দান ◌ঃ  

 (ক) চািষেদর ক�ােণ সরকার ক��ক �এসিপ ও এমওিপ সাের ভ��িক িদেয় টন�িত �� যথা�েম ৩৮০০০/- ও 

২৫০০০/- টাকা �থেক কিমেয় ২০০০০/- ও ১৩০০০/- টাকা িনধ �ারণ করা হয়। সােরর �� অত�িধক �বশী হওয়ায় চািষরা সকল 

�কার �িষ উৎপাদেন িন�ৎসািহত হেয় পেড়। িবেশষ কের আেখর �� অেনক কম থাকায় সােরর �� অত�ািধক �বশী হওয়ায় 



    
 

আখ চাষ অেনক কেম �যেত থােক। এ অব�ায় সােরর �� কমােনায় চািষরা �াভািবক ফসল উৎপাদেন এিগেয় আেস। ফেল �িষ 

উৎপাদন �ি� �পেত থােক। পাশাপািশ আখ আবাদও �ি� পায়। 

 

              

�দ �শনী আখ ��ত  

 (খ) আেখর �� টন �িত ১৭৬৮.৩০ টাকা থাকা অব�ায় আখচােষর জ� �েয়াজনীয় উপকরেণর �� উ� সমেয় অেনক 

�বেড় যায়। একই সমেয় অ�া� �িতেযাগী ফসেলর দামও অেনক �বেড় যাওয়ায় আখ আবাদ ি�িতশীল রাখা স�ব হি�ল না। এ 

অব�ায় বা�বতার আেলােক আখ চাষ চািষেদর িনকট ��নতম লাভজনক িহেসেব পিরগিণত করার জ� আেখর �� টন �িত 

১৭৬৮.৩০ টাকা হেত �ি� কের ২৫০০/-টাকায় িনধ �ারণ করা হয়। ফল�িতেত আখচাষ �মা�েয় �ি� পায়।  

 

 (গ) িবএসএফআইিস গত প�চ বছের �ায় ১৬৮৮.০০ ল� টাকা �েয় িমলেজান এলাকায় পি�সড়ক, �ছাটখাট ি�জ ও 

কালভাট � িনম �াণ কের। এর ফেল �ানীয় জনগেণর সােথ িমল ক��পে�র সৎভাব ও �স�ক� �িতি�ত হয়, চািষেদর আখ পিরবহেন 

�িবধাসহ �ালানী খরচ সা�য় হয় এবং আেখর আবাদ �ি� পায়।  

AvLPvwl‡`i myweav‡_© cwj-moK, weªR, KvjfvU©  BZ¨vw` wbgv©Y:  
                          j¶ UvKvq 
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 (ঘ) আেখর ফলন �ি� তথা জিমর সেব �া�ম �বহার িনি�ত করার লে�� সাথী ফসল আবাদ করার জ� সরকার �থেক 

�রাপা আখ চােষর জ� িবএসএফআইিসর মা�েম আিথ �ক সহায়তা বাবদ ৬৪৯.০০ ল� টাকা �দান করার ফেল আেখর আবাদ 

অেনকাংেশ �ি� �পেয়েছ এবং একর�িত আেখর ফলন ও �ণগতমানস�� আখ উৎপাদন স�ব হেয়েছ। 

 (ঙ) আখ উৎপাদেনর জ� আখ চািষেদর মােঝ �িষ উপকরণ ঋণ বাবদ ২০০৯-২০১০ হেত ২০১২-২০১৩ অথ � বছের 

২৬৮৫৩ ল� টাকা �িষ ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। করেপােরশেনর ১৫� িচিনকেলর মা�েম এর ফেল আখ তথা সাথীফসেলর 

উৎপাদন �ি� �পেয় িমল�িল সচল আেছ। উে��,আখ চাষ অত�� �য়ব�ল িবধায় চািষেদর ঋণ সহায়তা না িদেল আেখর আবাদ 

�িকেয় রাখেত হয়। উে�িখত সমেয় িবএসএফআইিস রা�ীয় �কাষাগাের �� ও কর িহসােব ২৮৫৫৬.০০ ল� টাকা জমা �দান 

কেরেছ।  

 

AvL Drcv`‡bi Rb¨ Pvwl‡`i gv‡S FY cÖ̀ vb I ivóªxq †KvlvMv‡i ïé I Ki Rgv :                                                                                                               
           j¶ UvKvq 

 

■ FY cÖ̀ vb  ■ ïé I Ki Rgv 

 

১২.৫  সরকার পিরচািলত িচিনকল�েলােত ই-�িজ� এবং ই-�গেজেটর মা�েম আখ �য় �ব�াপনা ◌ঃ 

 

 বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর আওতা�� ১৫� িচিনকেল আখচািষগণ তােদর উৎপািদত আখ িমেল 

সরবরাহ কের থােক। িমল �থেক ই���ত িবেশষ অ�মিত পে�র (�িজ�) মা�েম চািষেদর িনকট �থেক এসব আখ�য় করা হেয় 

থােক। �িত �িজ�েত ১২০০ �কিজ আখ সরবরাহ করা যায়। ই���ত এসব �িজ� আখচািষেদর িনকট �িজ� িবতরণকারীর (িমেলর 

কম �চারী) মা�েম �পৗঁছােনা হেতা। এই প�িতেত চািষেদর িনকট �িজ� �পৗছঁােত িবল� হয়। চািষেক না �পেল তার িনকট সরাসির 

�িজ� �পৗছঁােনা স�ব হয় না। �িজ�েত আখ সরবরােহর �ময়াদ থােক মা� িতন িদন। ফেল সময়মত �িজ� না �পেল চািষগণ িনধ �ািরত 

তািরেখ িমেল আখ সরবরাহ করেত পাের না। এজ� চািষগণ আখ িব�েয়র ��ে� অেনক সময় হয়রািনর িশকার হয়। এ সম�া 

হেত উ�রেণর লে�� �ধানম�ীর কায �ালেয়র এ � আই (Access to Information) ��া�াম এবং বাংলােদশ িচিন ও খা� 

িশ� করেপােরশন-এর �যৗথ উে�ােগ ২০১০-১১ মাড়াই �মৗ�েম �মাবাইেলর মা�েম এসএমএস প�িতেত চািষেদর �িজ� �াি�র 

িবষয়� িনি�ত করা হয়। ২০১১-১২ মাড়াই �মৗ�ম হেত সকল িমেলর sms �ত �িজ� অনলাইেন �দান করা হেয়েছ। ফেল 

চািষগণ ই�া করেল �িজ� �য �কান ইউিনয়ন ত� ও �সবােক�  (UISC) অথবা ই�ারেনেটর মা�েম www.epurjee.info 

৬৮১৭
৭৭২৫

৫৩৫৮

৬৯৫৩

৬১৩৩
৭৪৮৫ ৬৯০০

৮০৩৮

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

চািষেদর মােঝ �লান 
�দান,  শ�ু ও কর 

জমা

অথ� বছর ২০০৯-২০১০ ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩



    
 

ওেয়ব সাইট �থেক সং�হ করেত পারেছন। ই-�িজ�র পাইলট উে�াগ� সফলতার সােথ বা�বায়েনর জ� ‘‘িডিজটাল উ�াবনী 

�মলা-২০১০’’(Digital Innovation Fair) এ ই-�সবা ক�াটাগিরেত জাতীয় �র�ার লাভ কের। ই-উে�াগ ও জীিবকা 

ক�াটাগিরেত ই-�িজ� �থম জাতীয় ‘‘ই-কনেট� ও উ�য়েনর জ� ত� ��ি� �র�ার-২০১০’’ লাভ কেরেছ।  

                 

১৩.  বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক) 
 

১৩.১   ��, ��র ও মাঝাির িশ� খােত  উে�া�া িচি�তকরণ ও দ�তা উ�য়ন  �িশ�ণঃ 

  (ক) িবিসেকর উ�য়ন ও স�সারণ�লক  কম �কা�স�হ  স�াদেনর ��ে� িশে�াে�া�া িচি�তকরণ এক� 

����ণ � কম �কা�। িশে�াে�া�া িচি�তকরেণর পর উে�া�ােক ত�র িশ�াগত �যা�তা ও অিভ�তার আেলােক স�া� 

িশ� �াপেনর পরামশ � �দান করা হয়। এ ছাড়া িচি�ত উে�া�ােদর ম� �থেক স�াবনাময় উে�া�া বাছাই কের  

তােদরেক িশ� �াপেনর িবষেয় স�ক ধারণা লােভর জ� �ব�াপনা ও দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান করা হয়। িবগত ৫ 

বছের ��, ��র ও মাঝাির িশ� খােত  �মাট ৫৯,৯৬৭ জন উে�া�া িচি�ত করা হেয়েছ এবং ৪৬,৬৩৬ জনেক 

উে�া�া উ�য়ন  �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। ত�ে� �ব�াপনা উ�য়ন িবষেয় �� ও ��র িশ� �িশ�ণ ইনি��উট 

ও ৬৪� িশ� সহায়ক �কে�র (�জলা অিফস) মা�েম ও ৩৮,০৩৯ জন উে�া�ােক �� �ময়াদী �িশ�ণ এবং িবিসক 

�ধান কায �ালয়� নকশা �ক� এবং �দেশর িবিভ� অ�েল অবি�ত িবিসেকর ১৫� �ন�� িবকাশ �কে�র মা�েম িবিভ� 

��েড ( �বহািরক �িশ�ণ) ৮,৫৯৭ জনেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ।        

 

 
িবিসেকর  �� ও ��র  িশে� দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ 

 

 

 

 

 

 



    
 

¶z̀ ª, KzwUi I gvSvwi wkí Lv‡Z  D‡`¨v³v 
  

            

        ■  D‡`¨v³v wPwýZ  ■ `¶Zv Dbœqb  cÖwk¶Y
(খ) আ�িনক ��ি�র মা�েম �মৗচাষ উ�য়েন 

এ �কে�র মা�েম �মৗচােষর উপর  ৬০০০ 

মা�েম ২৪০ জনেক �মৗচােষ দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ

ওিরেয়ে�শন �দান, ২ � ম� �মলা আেয়াজন

(গ) লবণ উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�েন  লবণ �মৗ�ম 

আবহাওয়াগত ত� সরবরাহ, মাঠ ন�না জরীেপর মা�েম ল

�ােসর পরামশ � ইত�ািদ �সবা-সহায়তা �দান কের �দেশ �মাট 

�ক� বা�বায়েনর ফেল আেয়ািডেনর অভাবজিনত সািব �ক সম�া 

�নেম এেসেছ। গলগ� �রাগ ১৯৯৩ সােল িছল 

১৯৯৩ সােল িছল ৮.৮০%,  বত�মােন যা

৫৮ শতাংশ পিরিমত পিরমাণ আেয়ািডন  িম�েণর মা�েম �দেশর 

�বহােরর আওতায় আনা হেয়েছ।  

jeY Drcv`b :                                                                            
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১৬.৩৩

¶z̀ ª, KzwUi I gvSvwi wkí Lv‡Z  D‡`¨v³v wPwýZ Kiv I `¶Zv Dbœqb  cÖwk¶Y: 

`¶Zv Dbœqb  cÖwk¶Y 
আ�িনক ��ি�র মা�েম �মৗচাষ উ�য়েন ৯ �কা� ৩৬ ল� টাকা �েয় িবিসক এক� �ক� বা�বায়ন করেছ। 

৬০০০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হে�। �কে�র আওতায় ২৪

জনেক �মৗচােষ দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ,২৪০ জন �মৗয়ালেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ

� ম� �মলা আেয়াজন, ২ � �সিমনার আেয়াজন এবং ২০ � �মৗ-খামার পিরচালনা করা হেয়েছ।

লবণ উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�েন  লবণ �মৗ�ম �ঘাষণা, উ�ত উৎপাদন প�িত অ�সরেণর পরামশ � �দান

মাঠ ন�না জরীেপর মা�েম লবণ মােঠর পিরমাণ ও চাষী সং�া িন�

সহায়তা �দান কের �দেশ �মাট ৫৪.৭৩ ল� �মি�ক টন লবণ উৎপাদন স�ব হেয়েছ। এ 

আেয়ািডেনর অভাবজিনত সািব �ক সম�া ১৯৯৩ সােল িছল ৬৮.৯০%, বত�মােন 

সােল িছল ৪৭.১০%, বত�মােন যা ৬.১০% এ �নেম এেসেছ। ��মান গলগ� �রাগ 

যা ১.৬০% এ  �নেম এেসেছ। তাছাড়া, এ �ক� বা�বায়েনর ফেল

শতাংশ পিরিমত পিরমাণ আেয়ািডন  িম�েণর মা�েম �দেশর ৮২ শতাংশ পিরবারেক  আেয়ািডন�� �ভাজ�লবেণর 

                                                                            j¶ †g: Ub
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ল� টাকা �েয় িবিসক এক� �ক� বা�বায়ন করেছ। 

২৪� �িশ�ণ �কােস �র 

জন �মৗয়ালেক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ, ১২০০ জনেক 

খামার পিরচালনা করা হেয়েছ।  

উ�ত উৎপাদন প�িত অ�সরেণর পরামশ � �দান, 

বণ মােঠর পিরমাণ ও চাষী সং�া িন�পণ, উৎপাদন �� 

ল� �মি�ক টন লবণ উৎপাদন স�ব হেয়েছ। এ 

বত�মােন যা ৩৩.৮০% এ 

এ �নেম এেসেছ। ��মান গলগ� �রাগ 

এ �ক� বা�বায়েনর ফেল �ভাজ�লবেণর 

শতাংশ পিরবারেক  আেয়ািডন�� �ভাজ�লবেণর 

†g: Ub 
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ঘ) �� ও ��র িশ�খােত কারখানা �াপেন উে�া�ার িনজ� ই�ই�, �াংক �দ� ঋণ ও িবিসক �দ� 

ঋণ �মাট ৭,৮৮৩ �কা� টাকা িবিনেয়ােগর মা�েম ২ ল� ৬৭ হাজার ৭৮৭ জেনর কম �সং�ান �ি� হেয়েছ।  

িশ� �াপেন িবিনেয়াগ ও কম �সং�ান : 

�: িবষয় অথ �বছর  �মাট 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১. িশ� �াপেন 

িবিনেয়াগ  

(�কা� টাকায়) 

২,৭৯১ ২,৩৯২ ১,০১০ ১,৬৯০ ৭,৮৮৩ 

২. কম �সং�ান �ি� 

(জেন) 

৮৭,৩২৭ ৬২,৪৫৪ ৬০,৮৬৯ ৫৭,১৩৭ ২,৬৭,৭৮৭ 

 

 

(ঙ) ৫৭০� ��, ��র ও মাঝাির িশ� �াপেনর মা�েম ১ ল� কম �সং�ান �ি�র লে�� ৪৮৯৮৬.০০ ল� টাকা 

�া�িলত �েয় ৪০০ একর জিমেত িবিসক িশ�পাক�, িসরাজগ� �ক� বা�বায়ন করা হে� (অ�গিতর হার -২১%)। 

�ক�� বা�বায়েনর মা�েম ৮০১� িশ� �েট ৫৭০� ��, ��র ও মাঝাির িশ�  ইউিনট �াপেনর মা�েম ১ ল� জেনর 

কম �সং�ান �ি� হেব।  

 

(চ) রং�েরর সতরি� িশে�র উ�য়েন ৩ �কা� ৮৭ ল� টাকা �েয় ২� �ক� �হণ ও বা�বায়ন কাজ চলেছ।  

�কে�র আওতায় �� �থেক এ পয �� ৩৫� �িশ�ণ �কােস �র মা�েম ৫২৫ জনেক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ । ত�ে� ২১৩ 

জন কা�িশ� মািলকেক �মাট ৮৫.০০ ল� টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। রং�েরর �বনারিস পি�র উ�য়েন ১ �কা� ৩২ 

ল� টাকা �েয় এক� �ক� �হণ ও বা�বায়ন করা হেয়েছ। এ �কে�র মা�েম  ৪৩� ��েড ৮৬০ জন ত�িতেক দ�তা 

ও �ব�াপনা  উ�য়েন �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এছাড়া ৩৫ জন  ত�িতেক  ১৯.৩৯ ল� টাকা ঋণ �দান করা হেয়েছ। 

৫৮ �কা� ৪১ ল� টাকা �েয় �ভরেব িবিসক িশ� নগরী �াপন করা হে�। �ক� বা�বায়েনর মা�েম ২৫১� িশ��েট 

২৫১� ��, ��র ও মাঝাির িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ৩৮০০ জেনর কম �সং�ান হেব। 

 

(ছ) �গাপালগে� ৭৪ �কা� ৩০ ল� টাকা �েয় িবিসক িশ� নগরী স�সারণ �ক� বা�বায়েনর কাজ চলেছ 

(অ�গিতর হার ৭০%)। ৫০ একর জিমেত �ক�� বা�বায়েনর মা�েম ২৫০� িশ� �েট ২৫০� ��, ��র ও মাঝাির 

িশ� ইউিনট �াপেনর মা�েম ২৫০০ জেনর কম �সং�ান �ি� হেব। 

 

(জ) ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর লে�� িশ� কারখানা �াপেনর জ� পিরেবশস�ত �ােন আ�সি�ক 

অবকাঠােমাগত �িবধা �ি� এবং আমদািন িনভ �র ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর মা�েম 

�বেদিশক ��ার সা�য় সাধেনর উে�ে� ঢাকা-চ��াম মহাসড়েকর পােশ �ি�গ� �জলাধীন গজািরয়া উপেজলার 

বাউিসয়া এলাকায় ২০০ একর জিমেত ৩৩১ �কা� ৮৬ ল� টাকা �েয় আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত �দেশর অ�াক�ভ 

ফাম �ািসউ�ক�াল ইনে�িডেয়� (এিপআই) ই�াি�য়াল পাক� িনিম �ত হে� (অ�গিতর হার-৩৩%)। এ� �দেশ এ ধরেণর 

�থম িবেশষািয়ত িশ� পাক�। �ক��র জিম অিধ�হেণর পর মা� ভরাট কাজসহ অ�া� অবকাঠােমা উ�য়ন কাজ 



    
 

চলেছ। উ� িশ� পােক� ৪২� �ট �তিরর মা�েম ঔষধ িশে� ক�চামাল উৎপাদেনর ৪২ � িশ�-কারখানা  �ািপত হেব 

এবং ২৫ হাজার �লােকর কম �সং�ান �ি� হেব। এ �ক� বা�বায়েনর ফেল ঔষধ িশ� �িত�ানস�েহর ক�চামােলর 

চািহদা ৬০ ভাগ �রণ এবং ৫০০০ (প�চ হাজার) �কা� টাকার উৎপািদত ক�চামাল িবেদেশ র�ািন কের ��র �বেদিশক 

��া অজ�ন করা স�ব হেব। 

            

িবিসক িশ� নগরীেত �ািপত ঔষধ িশ�-কারখানা 

(ঝ)  �� ও ��র িশ� খােতর উৎপাদকেদর উৎপািদত প� সাম�ীর পিরিচিত এবং বাজার �ি�র লে�� �দেশর 

িবিভ� অ�েল ৪� ��তা-িবে�তা সে�লন ও প� �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। একই সমেয় িবিসক ঢাকায় 

ঐিতহ�বাহী �বশাখী �মলাসহ �দেশর িবিভ� �ােন  �মলার আেয়াজন কেরেছ।  

 
িবিসক ও বাংলা একােডমীর �যৗথ উে�েগ আেয়ািজত �বশাখী �মলা ১৪২০ 

 



    
 

                
�বশাখী �মলা ১৪১৯-এর �ল পিরদশ �ন ও প�সাম�ী �য় করেছন িবেদিশ ��তা। 

 
বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর (এিডিপ) আওতায় িবিসক ক��ক স�ািদত িবগত ৫ বছের অ�গিতর  �িতেবদন : 

                                                                                                              ( ল� টাকায়) 

�ঃ কম �কাে�র নাম 

২০০৯-
২০১০ 

অথ �বছর 

২০১০-২০১১ 

অথ �বছর 

২০১১-২০১২ 

 

২০১২-২০১৩ 

 

০১. �ক� সং�া ৬� ১২� ১১� ১৩� 

০২. এিডিপ বরা� ৫৯১০.০০ ৪০১১.০২ ১৫২০৪.০০ ৭৪৯১.৯৮ 

০৩. অব�� অথ � ৬১০৫.৪৬ ৩৯৮৮.০২ ১৭১৬৫.২৫ ৬৪৭৯.২৪ 

০৪. �মাট �য় ৫৩২০.০৭ ৩৭৫৭.২৫ ১৪৮১৮.৪৬ ৬৩০৫.৮৩ 

০৫. অ�গিতর শতকরা হার ৯০% ৯৪% ৯৭% ৮৪% 

 
১৪.  বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 
১৪.১   পে�র �ণগত মান িনয়�ণ ও �ভজাল িবেরাধী কায ��ম : 

  বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (এেম�েম�) এ�া�, ২০০৩ এর আওতায় অৈবধ ও 

িন�মােনর পে�র উৎপাদন, িব�য় ও িবতরণ বে� এবং ‘‘ ওজন ও পিরমাপ অ�ােদশ, ১৯৮২’’ এবং ‘‘ ওজন 

ও পিরমাপ আইন (সংেশাধনী), ২০০১’’ এর অধীেন �মে�ালিজ কায ��েমর আওতায় �পে�াল পা�সহ িবিভ� 

�বসা �িত�ােন স�ক ওজন ও পিরমাপ িনি�তকরেণ িবএস�আই ক��ক ২০০৯-২০১০ অথ � বছর �থেক 

২০১৩-২০১৪ অথ � বছেরর িডেস�র ২০১৩ পয �� সমেয় ১০৪৩২� �া�মান আদালত ও ২৪৮১� সািভ ��া� �ম 

পিরচালনা করা হয়। িবএস�আই এ সকল অিভযান পিরচালনার মা�েম জন�া�� �র�াসহ সামািজক উ�য়েন 

উে�খেযা� �ভাব িব�ার করেত স�ম হেয়েছ। িবেবচ� সমেয় িবএস�আইেয়র �া�মান আদালত পিরচালনা সং�া� 

ত� িন��প: 
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িবএস�আইেয়র উে�ােগ িনব �াহী �ািজে�েটর �ন�ে� পিরচািলত �া�মান আদালত  

সািভ �েল� টীম পিরচালনার কায ��মঃ 

�িমক 
নং 

কায ��ম ২০০৯-২০১০ 
 

২০১০-২০১১ 
 

২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ �মাট 

১। সািভ �েল� টীম 
পিরচালনার সং�া 

৩৮৫ ৫১৮ ৬৬০ ৯১৮ ২৪৮১ 

২। মামলা দােয়েরর সং�া 
(সািভ ��া� টীম) 

৩৪৭ ২৬৪ ২০৭ ৩৯৬ ১২১৪ 

৩। মামলা িন�ি�র সং�া 
(সািভ ��া� টীম) 

৩১ িন�ি� হয়িন িন�ি� হয়িন ০৪ ৩৫ 

৪। জিরমানা আদােয়র 
পিরমাণ ( ল� টাকায়) 

১৬.১৩৫ িন�ি� হয়িন িন�ি� হয়িন ১.৯৮ ১৮.১১৫ 

 

২৯২৬

২৫৪২ ২৬০৮
২৩৫৬

৪৬৩৭

৩৯৪৯

৩২৬৩
২৯৯৪

৫৩৯.১৭ ৪৯২.৫৫৫ ৩৬০.৫২
৫১১.৫৪
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�মাবাইল �কাট�  
পিরচালনা

অথ� বছর ২০০৯-২০১০ ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩



    
 

১৪.২ �জলা পয �ােয় শাখা অিফস �াপেনর  মা�েম  িবএস�আইেয়র কায ��ম স�সারণ ◌ঃ 

 জন�ােথ � িবএস�আই এর কায ��ম পয �ায়�েম �দশ�াপী স�সারেণর লে�� সরকােরর উ�য়ন 

বােজেটর আওতায় ১৮৭৩ .০০ (আঠারশত �তয়া�র) ল� টাকা �েয় ইেতামে� িসেলট ও বিরশাল িবভােগ �ড, 

�কিমক�াল, িফিজক�াল, ইি�িনয়ািরংও �মে�ালিজ �লবেরটির �িত�াসহ �ণ �া� আ�িলক অিফস �িত�া করা 

হেয়েছ। অ��পভােব সরকােরর উ�য়ন বােজেটর আওতায় ৫১৮২.০০ (প�চ হাজার একশত িবরািশ) ল� টাকা 

�া�িলত �েয় ‘‘িবএস�আই’র স�সারণ ও শি�শালীকরণ (৫ �জলা)’’ শীষ �ক এক� �ক� বত�মােন বা�বায়ন 

করা হে�। উ� �কে�র মা�েম রং�র িবভাগীয় সদরসহ অপর ৪� �জলায় (ফিরদ�র, �িম�া, ক�বাজার, 

ময়মনিসংহ) িবএস�আই অিফস-কাম-�লবেরটির (রসায়ন ও �মে�ালিজ) �িত�া করা হেব। এর মে� ফিরদ�র 

�জলায় জিম অিধ�হণ স�� কের অিফস কাম �লবেরটির  �াপেনর লে�� িনম �াণ কাজ �� করা হেয়েছ। 

এছাড়া  রং�র, �িম�া, ক�বাজার ও ময়মনিসংহ �জলায় জিম অিধ�হণ �ি�য়া �ড়া� পয �ােয় রেয়েছ।  
 

১৪.৩  িবএস�আইেয়র প� পরী�েণর �হণেযা�তা �ি�র  লে�� �লবেরটিরস�েহর এ�াে�িডেটশেনর জ� 
�হীত কায ��মঃ 

             

  িবএস�আইেয়র আ�জ�ািতক �ী�িত (Accreditation ) লাভ করেল সং�ার �লবেরটিরস�েহর 

পরী�ণ ফলাফল অ�া� �দেশর কােছ �হণেযা�তা পােব এবং তা র�ািন বািণজ� স�সারেণ অত�� সহায়ক 

�িমকা রাখেব। এ ল�� িনেয় �িত�ােনর �লবেরটিরস�েহর অবকাঠােমাগত উ�য়ন, �াবস�েহ অত�া�িনক 

য�পািত সং�াপন এবং পরী�ণ প�িত আ�জ�ািতক মােন উ�ীতকরেণর সব �া�ক কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ।  

 িবএস�আই’র �ড, মাইে�াবােয়ালিজ, িসেম� ও �ট�টাইল �লবেরটির গত মাচ � ২০১১ মােস ভারেতর 

National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) �থেক এ�াে�িডেটশন লাভ 

কেরেছ। বত�মােন িবএস�আইেয়র অবিশ� �াব�েলার এ�াে�িডেটশন �াি�র কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ। 

পাশাপািশ িবএস�আই’র চ��াম, �লনা ও রাজশাহী আ�িলক অিফেসর �কিমক�াল �লবেরটির পয �ায়�েম 

Accreditation এর আওতায় িনেয় আসারও পিরক�না হােত �নয়া হেয়েছ।  

১৪.৪ িবএস�আই’র Product Certification System �ক এ�াে�িডেটড করাঃ 

  িবএস�আই এর ��াডা� সা� �িফেকশন িসে�ম বত�মােন এ�াে�িডেটশেনর আওতায় আনা হেয়েছ। 

�থম পয �ােয় িবএস�আইেয়র Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫� প� যথাঃ এিডবল 

�জল, ��া�ন িরচ িব�ট, ওেয়ফার িব�ট, চাটিন ও �ট ি�ংকস এবং ২য় পয �ােয় আরও ০৬� ন�ন প� যথাঃ 

িসেম�, পা��রাইজড িম�, ��ভারড িম�, সয়ািবন অেয়ল, এিডবল পামঅেয়ল, িরফাইনড পাম  অেয়েলর 

সা� �িফেকশন প�িতর জ� ভারেতর National Accreditation Board for Certification Body 

(NABCB) �থেক Accreditation পাওয়া �গেছ। 

১৪.৫  িবএস�আইেত National Metrology Laboratory (NML) �াপন এবং �াব�িলেক 
এ�াে�িডেটড করাঃ 

  UNIDO এর কািরগরী সহায়তায়  িবএস�আইেত  আ�জ�ািতক মােনর National Metrology Laboratory 

�াপন করা হেয়েছ। গত ০৬-০৬-২০১০ তািরেখ উ� �লবেরটির� �যৗথভােব উে�াধন কেরন িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত 

মাননীয় ম�ী জনাব িদলীপ ব�য়া, িশ� ম�ণালয় স�িক�ত �ায়ী কিম�র �চয়ার�ান জনাব �তাফােয়ল আহেমদ এবং UNIDO 

এর মহা-পিরচালক Dr. Kandeh K. Yumkella। �াশনাল �মে�ালজী �লবেরটির �ত - (i) Mass (ii) Length &  



    
 

Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & Viscosity,  (v) Time, Frequency 

& Electrical Measurement Laboratory, (vi) Force Pressure নােম ৬� �াবেরটির  �াপন করা  হেয়েছ।  

এ �ােবর মা�েম �দশীয় িশ� �িত�ান, গেবষণা �িত�ান এবং �লবেরটিরস�েহ �ব�ত ওজন ও পিরমাপক য�পািতর 

ক�ািলে�শন করা হে� । Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board ( BAB) 

�যৗথভােব িবএস�আইেয়র National Metrology Laboratory (NML) এর ৬� �লবেরটিরেক 

এ�াে�িডেটড করার লে�� Assessment ও Re-assessment স�� কের গত ২৬.১১.২০১৩ তািরখ উ� 

০৬� �ােবর Accreditation Certificate �দান কের। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

১৪.৬ িবএস�আইেত Management System Certification (MSC) কায ��মঃ 
 

   িবএস�আইেত Management System Certification (MSC) চা� করা হেয়েছ এবং উ� 

Management System Certification (MSC) �ক নরওেয়িজয়ন এ�াে�িডেটশন 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 ��েলা ি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 িসে�ম সা� �িফেকট �হণ করেত স�ম হে�। িবএস�আই �থেক এ 

পয �� ২১� Management System Certificate �দান করা হেয়েছ।  

 

১৪.৭ িবএস�আইেয়র িব� মান িদবস উদযাপন ও মান �ণয়ন সং�া� কায ��মঃ 
  

 সারা িবে�র সােথ সংহিত �রেখ �িত বছেররর ১৪ অে�াবর বাংলােদেশও িব� মান িদবস উদযাপন করা হয়। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) এর উে�ােগ িব� মান িদবস উদযাপন ও আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয়। 

National Metrology Laboratory উে�াধন  



    
 

 

 

িব� মান িদবস-২০১২ উ�াপন 

 
 আ�জ�ািতক মান সং�া�েলার িনধ �ািরত মানস�েহর �িত ���ােরাপ কের �দেশর আথ �-সামািজক ��ি�, 

কািরগির �ান এবং আমদািন-র�ািন বািণেজ�র �িত ল�� �রেখ িবএস�আইেয়র মান উইং �ি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 আসেছ। িবএস�আই এ পয �� �ায় ৩৫০০� জাতীয় মান �ণয়ন কেরেছ। ত�ে� ISO, IEC, 

CODEX ইত�ািদ আ�জ�ািতক মানও বাংলােদশ মান িহেসেব এড� করা হেয়েছ। ৬� িবভাগীয় কিম� এবং 

তােদর অধীেন ৭১� শাখা কিম�/কািরগির কিম� জাতীয় মান �ণয়েনর কােজ িনেয়ািজত রেয়েছ। ২০০৮-

২০০৯ �থেক ২০১১-২০১২ অথ � বছের িবএস�আই ক��ক �মাট ১৩৪৮ � জাতীয় মান �ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

িবগত ৫� অথ � বছের মান উইং ক��ক স�ািদত মান  �ণয়ন কায ��ম ◌ঃ  

িবভােগর নাম �ণীত মােনর সং�া 
২০০৯-২০১০ ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ �মাট 

�িষ ও খা�, রসায়ন, পাট ও ব�, 
ইেলকি�ক�াল এ� ইেল�িন�  এবং 
�েকৗশল 

৪৪৯ ৩৬৪ ২৮৩             ২৫২ ১৩৪৮ 

 

 

১৪.৮ Energy Efficient Testing �াব �াপনঃ 

 মানস�ত CFL �বহারেক উৎসািহত করার লে�� িবএস�আই �ধান কায �ালেয় Energy Efficient 

Testing �াব �াপন করা হেয়েছ। বত�মান সরকােরর �হীত িব��ৎ সা�েয়র িস�া� বা�বায়েনর লে�� 

Incandecent bulb �বহার ব� করা হেয়েছ এবং  Energy Efficient প� সাম�ী পরী�ার �েযাগ ও 

পিরিধ িব�ত করা হেয়েছ।  বত�মােন Incandecent bulb  এর িসএম লাইেস� �দান ব� করা হেয়েছ। 

 



    
 

১৪.৯  উ�য়ন �কে�র মা�েম িবএস�আইেক স�সারণ ও শি�শালীকরণ কায ��মঃ 

 Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এবং িজওিব অথ �ায়েন বা�বায়নাধীন এক� �কে�র 

মা�েম িবএস�আই �ধান কায �ালেয় ৪ তলা অিফস-কাম-�াব ভবন িনম �াণ এেকবাের �শষ পয �ােয় রেয়েছ। এ 

ছাড়া CNG Mass Verification Laboratory �াপন এবং South Asian Regional Standards Body 

(SARSO) এর অিফস ভবন ঢাকায় িবএস�আই ক�াউে� িনিম �ত হে�। CNG Mass Verification 

Laboratory �াপেনর অ�গিত ৪০% এবং South Asian Regional Standards Body (SARSO) এর 

অিফস ভবন িনম �াণ কাজ ৭৫% অ�গিত হেয়েছ। 

১৪.১০  অন- লাইেন ত� �বাহ এবং �সবা �দােনর িবষেয় �হীত  উে�াগঃ 
  

  সব �সাধারণেক �ততার সােথ তার কাি�ত �সবা �দােনর জ� জাতীয় ত� ও �যাগােযাগ নীিতমালা - ২০০৯ 

অ�সাের িবএস�আইেত এক� আইিস� �সল �াপন�ব �ক �েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। বত�মােন 

িবএস�আইেয়র ওেয়বসাইট (www.bsti.gov.bd) এর উ�য়ন, আরও ত� স�� ও িনয়িমত হালনাগাদ করার লে�� 

ওেয়বসাইট� Dynamic Website এ �পা�র করা হেয়েছ। িবএস�আইেয়র িসএম লাইেসে�র আেবদন প� 

অনলাইেন জমাদােনর/�হেণর কায ��ম গত ১৫ মাচ � ২০১২ �থেক �� হেয়েছ। বত�মােন �য �কউ িবএস�আইেয়র 

ওেয়বসাইেট Log on কের  Complaint Box Option �বহার কের িবএস�আইেয়র �সবা স�িক�ত �য �কান 

অিভেযাগ, মতামত বা অ�েরাধ জানােত পােরন। দা�িরক  �যাগােযাগ, নিথ �ি�য়াকরণ, ত� আদান-�দান এবং 

সংর�েণ কি�উটােরর  �বহার �ি�র পাশাপািশ িসএম, মান ও �মে�ালিজ উইংসহ এমএসিস �সল এ আ�ঃিবভাগ 

LAN �াপন অথ �াৎ Networking করা হেয়েছ এবং এ� স�ণ ��েপ কাজ করেছ। তাছাড়া জন�ােথ � িবএস�আইেয়র 

কায ��ম স�েক� িবিভ� ত�, ��াগান, িনউজ, পরী�ণ �িবধা, জনসেচতনতা�লক ত� �মাবাইল �ফােনর এসএমএেসর 

মা�েম সব �সাধারেণর কােছ ��রণ করা হে�। 

১৪.১১ ওয়ান �প সািভ �স �স�ারঃ 

       বত�মােন িবএস�আইেয়র কােজর পিরিধ ব�লাংেশ িব�িত লাভ কেরেছ। �দেশ উৎপািদত/আমদািন�ত/ 

বাজারজাত�ত পে�র ন�না জমাদান, পরী�ণ, �ণগতমান সনদ �দান ইত�ািদ কায ��ম িস�েজন চাট �ার 

অ�যায়ী িনিদ �� সমেয় স�াদেনর মা�েম জনসাধারণেক �িরৎ এবং উ�ত �সবাদােনর অ�ীকার �রেণর অংশ 

িহেসেব িবএস�আইেত ওয়ান �প সািভ �স �স�ার চা� করা হেয়েছ। িবএস�আই ওয়ান �প সািভ �স �স�ােরর 

মা�েম �াহকেদরেক িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী িনধ �ািরত সমেয় �িরৎ এবং িব�াসেযা� �টি�ং ও সা� �িফেকশন 

সািভ�স �দান কের যাে�।        

 

১৫. বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 
  (ক) সরকাির অথ �ায়েন দাির�� িবেমাচেনর লে�� সমােজর �িবধাবি�ত মিহলােদর ��� িদেয় হােত-

কলেম  কািরগির �িশ�েণর মা�েম আ�-কম �সং�ান �ি� ও দাির�� িবেমাচন শীষ �ক �কে�র আওতায়  �ন-

২০০৯ হেত িডেস�র-২০১৩ পয ��  ৪৪৩২ জন �বকার  �ব-মিহলা এবং ৬০৯৬ জন �বকার �বকেক কািরগির 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �িশ�ণ �া� ১৮২৪ জন �বকার �ব-মিহলা  এবং  ১৭৫১ জন �বকার �বকেক 

িবিভ� িশ� কারখানায় সরাসির কম �সং�ােনর �ব�া করা হেয়েছ। যারা চা�িরেত িন�� হনিন তারা সমবায়  



    
 

িকংবা িনজ উে�ােগ আ�-কম �সং�ান �ি�র মা�েম �াবল�ী হে�ন। সরকােরর উ� �হীত �কে�র ফেল দ�  

জনশি� �ি� এবং �বকার�  �াস পাে�। �সই সােথ দাির�� িবেমাচন, আ�-কম �সং�ান এবং নারীর �মতায়ন �ি� পাে�। 

 

 

�সপা �কে�র আওতায় দাির�� �বকার �মেয়েদর �মিশেন �িশ�ণ  

 (খ) এ ছাড়াও িবটাক-এ পিরচািলত  ��  ও দীঘ � �ময়ািদ িবিভ� �কােস � ২৭৯৬ জনেক উ�তর  

�িশ�েণর মা�েম দ� জনশি� িহেসেব গেড় �তালা হেয়েছ। ফেল উ� দ� জনশি� �দেশ ও িবেদেশ 

কম �সং�ােনর মা�েম িশ� উৎপাদেন এবং �বেদিশক ��া অজ�েন  ইিতবাচক �িমকা রাখেছ। িবটাক হেত 

�িশ�ণ�া� দ� �িশ�ণাথ�গণ িবে�র িবিভ� �দেশ দ� কম� িহেসেব কাজ কের িব�ল পিরমাণ �বেদিশক ��া 

অজ�ন করেছ।  

                       

          
�সপা �কে�র আওতায় �িশ�ণ  

 

 



    
 

�� ও দীঘ �েময়াদী িবিভ� �কােস � �িশ�ণাথ�র সং�া 

�কে�র নাম ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ �মাট 
ঢাকা িবটাক ৪৬৬ ২৭৫ ৪০৩ ৩৫৪ ২৩০ ১৭২৮ 
চ�গাম িবটাক ১৩০ ১৩৫ ১৫০ ১৫৫ ১৮০ ৭৫০ 
�লনা িবটাক ৪৫ ৫০ ৬০ ৬৫ ৯৮ ৩১৮ 
সব �েমাট ৬৪১ ৪৬০ ৬১৩ ৫৭৪ ৫০৮ ২৭৯৬ 

 

  (গ) িশ� ��ে� আ�িনক ��ি�স��  য�পািত  ও �মিশনািরজ পিরচালনার জ� �দ�  কািরগির �ান 

স��  জনশি� �ি�র লে�� ৮৬৫ জনেক িপএলিস (��া�া�াবল লিজক  কে�াল) এবং  িসএনিস (কি�উটার 

িনউেমির�্ কে�াল) এর উপর উ�তর �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। উে�িখত �’� �িশ�েণর মা�েম একিদেক �যমন 

দ� কািরগরী জনবল �তির হে� অ�িদেক �তমিন কম �সং�ান িকংবা আ�-কম �সং�ােনরও �েযাগ �ি� হে�। িবেদেশ এ ধরেনর 

দ� জনবেলর �াপক চািহদা রেয়েছ, ফেল ��র �রিমেট� অিজ�ত হে�। 

                  
                                                �িশ�ণাথ�েদর �মা�েভশন অ��ান 

 (ঘ) িবিভ� কািরগির  িশ�া �িত�ােনর �শষ বেষ �র ৬৯৯৯ জন িশ�াথ�েক এ�াটাে�ম� ��িনংেয়র মা�েম তাি�ক ও 

�ােয়ািগক িবষেয় স�ক  �ান দান  করা হেয়েছ। কািরগরী �িত�নস�েহর িশ�াথ�রা িবটােক এ�াচেমে� এেস �া�েফকচািরং 

এর িবিভ� �টকিনক স�েক� �দখার ও জানার �েযাগ পায়। ফেল তােদর কািরগরী �ান আরও স��  হে� এবং িশ�াথ�রা দ� 

মানবস�েদ পিরনত হে�। 

 

               

                                                    মাননীয় িশ� �িতম�ীর িবটাক পিরদশ �ন 



    
 

 

 (ঙ) অত�া�িনক  য�পািতস�� ওয়াক�শেপর মা�েম িবটাক উ�তমােনর  আমদািন িবক� য�াংশ �তির 

কের �দেশর িশ� উৎপাদেন সহায়ক �িমকা পালন করেছ। িবগত ৫ বছের �দশীয় ��ায় ৮৬৭৫ ল� টাকার 

আমদািন িবক� য�াংশ �তির করা হেয়েছ।  যার ফেল আ�মািনক  ২৬৫৭৫ ল� টাকার সমপিরমাণ �বেদিশক 

��া সা�য় হেয়েছ। উে�� �য, িবটােক �তির�ত য�াংশস�েহর মান আ�জ�ািতক পয �ােয়র। িবটােক উৎপািদত য�াংশ 

িবেদশ হেত আমদািন করেত �দশীয় ��ার িবপরীেত ৪-১০ �ণ পয �� �বেদিশক ��া সা�য় হয়।  

 

    

২০০৯-২০১৩ অথ � বছের িবেশষ উে�খেযা� আমদািন িবক� য�/য�াংশ �তির কের  
িবটাক �দেশর �য পিরমাণ �বেদিশক ��ার সা�য় কেরেছ তার িববরণঃ 

 

 

�ঃ 
নং 

কা�� �দানকারী 
সং�ার নাম 

কােজর িববরণ িবটােকর �� 

(ল� টাকা) 
আ�মািনক 
�বেদিশক 

�� 

(ল� টাকা) 

�বেদিশক 
�� সা�য় 

(ল� টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ িচিন ও খা� িশ� 
করেপােরশন 

ই � িপ এর এ �রশান িসে�ম, িগয়ার, 
��ােকট, �া�, কাপিলং, ভা� ইত�ািদ 
�তির ও �মরামত কাজ।  

২০০ ৮০০ ৬০০ 

০২ বাংলােদশ রসায়ন 
িশ� সং�া 

িগয়ার, �া�, পাইপ, িগয়ার ব�, ইে�লার 
�লার, কনেভিসং িলংক পা� �তির  । 

১৭৫০ ৫২৫০ ৩৫০০ 

০৩ ডাক িবভাগ িসল বষ �টাইপ ইত�ািদ �তির । ২৫০ ১০০০ ৭৫০ 

০৪ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � িগয়ার, �া�, ইে�লার, �বা�, কাপিলং, 
ওয়াম � িগয়ার, �চইন িলংক, �লার, জান �াল 
িবয়ািরং ইত�ািদ �তির। 

১৫০০ ৬০০০ ৪৫০০ 

০৫ পাওয়ার �ীড 
�কা�ানী অব 
বাংলােদশ 

িবিভ� �কার ��া�, কােনকটর,�ট�পেয়ড, 
�লগ ��াব ইত�ািদ �তির । 

৬২৫ ৩১২৫ ২৫০০ 

০৬ পািন উ�য়ন �বাড � পাে�র িবিভ� য�াংশ �তির। ৫০০ ২৫০০ ২০০০ 

০৭ �াইেভট �স�র �ট�টাইল, �ড, ঔষধ ইত�ািদ �কা�ািনর 
িবিভ� য�াংশ �তির। 

১১২৫ ৪৫০০ ৩৩৭৫ 

০৮ ক�ািম� �জনােরটর 
�টকেনালজী িলঃ 

�াস �জনােরটর য�াংশ �তির  এবং 
�মরামত। 

৫০০ ৩০০০ ২৫০০ 

০৯ িবিভ� সরকারী 
�িত�ান 

�নৗ বািহনীর জাহােজর িবিভ� য�াংশ এবং 
িবিভ� �িত�ােনর যাি�ক য�াংশ �তির। 

৭৫০ ২২৫০ ১৫০০ 

১০ আ�গ� িব��ৎ �ক� টারবাইেনর িবয়ািরং, ইে�লার, �া� 
ইত�ািদ �তির । 

১২০০ ৬০০০ ৪৮০০ 

১১ িব,আই,ডি�উ,  
�, িস 

�শ, লাইনার, িবয়ািরং ইত�ািদ �তির । ২৭৫ ৮২৫ ৫৫০ 

 �মাট= ৮৬৭৫ ৩৫২৫০ ২৬৫৭৫ 

 

 

 



    
 

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

১৬.১ ��েময়ািদ �িশ�ণ কম ��িচ :  

 জা�য়াির ২০০৯-িডেস�র ২০১৩ পয �� প�চ বছের ২৯০� ��েময়ািদ �িশ�ণ �কাস � অ�ি�ত হেয়েছ এবং ৪২১৮ 
জন �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। গতা�গিতক �কােস �র পাশাপািশ �মবাজার সংি�লল� িনমণবিণ �ত �কাস �স�হ 
চা� করা হেয়েছঃ 

 

■ ই-গভেন �� এ� আই.িস.� ইন�া�া�চার ফর ইমি�েমে�শন ফর িডিজটাল বাংলােদশ; 
 ফায়ার �সইফ� �ােনজেম�; 
 িহউ�ান িরেসাস � ��ােটিজ এ� পিলিস; 
 সা�াই �চইন �ােনজেম�; 
 অগ �ানাইেজশনাল �ডেভলপেম� এ� ��িনং �ােনজেম�; 
 �া� �ােনজেম� এ� �স�ং ��াডা�স ইন এ কে�েট�ভ  মােক�ট। 

 

 

                                                        �িশ�েণ অংশ�হণকারীগেণর একাংশ 

 
 

       ১৬.২  িডে�ামা �িশ�ণ �কাস � (৬ মাস ও ১ বছর �ময়ািদ) : 

  উি�িখত সমেয় ০৬ � িডে�ামা �কাস �-এ ২৫০০ জন �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দয়ার  ল��মা�ার 

িবপরীেত ৩৫১৯ জন �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। ‘��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� �ােনজেম�’ শীষ �ক 

ছয় (৬) মাস �ময়ািদ ন�ন �াতেকা�র িডে�ামা �কাস � চা� করা হেয়েছ। এ �কােস �র মা�েম �তির �পাশাক িশে� 

দ�তাস�� ন�ন �জে�র �ব�াপক িহেসেব গেড় ওঠার �েযাগ �ি� হেয়েছ। �পা� ��া�েয়ট িডে�ামা ইন 

পােস �ােনল �ােনজেম� (িপিজিডিপএম)-এর িসেলবাসেক �েগাপেযাগী কের �পা� ��া�েয়ট িডে�ামা ইন 

িহউ�ান িরেসাস � �ােনজেম� (িপিজিডএইচআরএম)-এ উ�ীত করা হেয়েছ এবং �পা� ��া�েয়ট িডে�ামা ইন 

িবজেনস �ােনজেম� (িপিজিডিবএম)-এর পিরবেত� �পা� ��া�েয়ট িডে�ামা ইন ই�াি�য়াল �ােনজেম� 

(িপিজিডআইএম) �নরায় চা� করা হেয়েছ।  

 



    
 

                     
                           �াতেকা�র িডে�ামা �কাস �স�েহর ২০১৩ �সশেনর উে�াধন অ��ান  

 

১৬.৩ অ�েরাধ�ত এবং িবেশষ �িশ�ণ কম ��িচ : 
 

িবআইএম িবগত প�চ বছের িবিভ� �িত�ােনর �েয়াজন অ�সাের (Tailor Made) �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 
কেরেছ।  

 (ক) �বসরকাির খােতর পাশাপািশ সরকাির খােতর �ব�াপকীয় স�মতা �ি�র লে��  �থমবােরর মত 

�ানীয় সরকার িবভােগর উপেজলা গভ��া� �কে�র আওতায় উপেজলা পিরষেদর �চয়ার�ান, ভাইস-

�চয়ার�ান, ইউএনওসহ উপেজলা পয �ােয়র আেরা কেয়কজন কম �কত�ােক ‘িলডারিশপ, �ম িবি�ং এ� 

�ােনজেম�’ এবং ‘ফাইনাি�য়াল �ােনজেম� এ� পাবিলক �িকউরেম� �ল’ শীষ �ক �ই� �িশ�ণ �দয়া 

হেয়েছ।  

  (খ) িশ�া ম�ণালেয়র অধীেন িশ�া অিধদ�েরর আওতায় সারােদেশর সরকাির ও �বসরকাির িডে�ামা 

ইনি��উট ও ��িস’র �ধানগণেক িপিপআর সংি�লল� িবষয়ািদর উপর ৩ (িতন) স�ােহর �িশ�ণ �দয়া 

হেয়েছ।  

 (গ) �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালেয়র অধীেন এম�য়েম� �জনােরশন ��া�াম ফর � �ওের� (ইিজিপিপ) �কে�র 

আওতায় ৪৯ জন �জলা �াণ ও �নব �াসন কম �কত�া  এবং �ক� বা�বায়ন কম �কত�ােক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  

 



    
 

             
 

‘‘Industrial Hazards, Disaster and Safety Management” শীষ �ক �িশ�েণ অংশ�হণকারীগণ 

 

  (ঘ) মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয়র অধীন জাতীয় মিহলা সং�ার ‘ত� আপা’ �কে� নব িন�� ত� 

কম �কত�া ও �িনয়ার ত� কম �কত�ােদর জ� ‘অিফস এ� �েজ� �ােনজেম� আই� সািভ �েসস এ� উই�ান এ� চাই� 

িরেলেটড ই��স’-শীষ �ক �ইমাস �াপী �িনয়ািদ �িশ�েণ ২৬ জন মাঠ পয �ােয়র মিহলা কম �কত�ােক �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। এছাড়াও পাওয়ার �স�র �ডেভলপেম� ��া�াম, �বনেবইস, সাউথ এিশয়া ��িরজম ইন�া�াকচার �ডেভলপেম� 

�েজ�, হেট �� ফাউে�শন, প�েলশন সািভ �েসস এ� ��িনং �স�ার এবং সাইক ই���উট অব �ােনজেম� এ� 

�টকেনালিজ এর চািহদা অ�সাের �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। িনজ�^ কায ��েমর পাশাপািশ সরকাির �েয় দ�তা 

�ি�েত পিরক�না ম�ণালেয়র অধীেন �স�াল �িকউরেম� �টকিনক�াল ইউিনট (িসিপ�ইউ) এর মা�েম বা�বায়ন�ত 

‘পাবিলক �িকউরেম� এ�া� ও পাবিলক �িকউরেম� �ল িশেরানােম ��িনংেয়র জ� জাতীয় পয �ােয়র অ�তম �িশ�ণ 

আেয়াজক িহেসেব িবআইএম অবদান �রেখ চেলেছ।  

১৬.৪ পরামশ � �সবা : 

 িবগত প�চ বছের পরামশ �েসবার আওতায় ৪৫ � সরকাির ও �বসরকাির �িত�ানেক জনবল িনেয়াগ সং�া� 

সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ। একে� ব� সং�ক আেবদনকারীর িনেয়াগ পরী�া আেয়াজেনর এবং �ততম সমেয় ফল 

�কােশর স�মতা অিজ�ত হেয়েছ। জনবল িনেয়াগ সং�া� সহেযািগতা �সবােক �ততর করার জ� অপ�ক�াল মাক� 

িরেডবল (OMR) �মিশন �াপন করা হেয়েছ। �ি�েযা�া ক�াণ �া�েক লাভজনক �িত�ােন পিরণত করার িবষেয় 

পরামশ �েসবা �দান করা হেয়েছ এেত িবআইএেমর সমী�া পিরচালনা ও পরামশ � �সবা �দােনর সাম�� �ি� �পেয়েছ।  

        

 ১৬.৫ ত� ��ি� অবকাঠােমাগত উ�য়ন : 

 িবগত  প�চ বছের িবআইএম এর ওেয়বসাইেট ত� �াি�র �েযাগ �ি� করা হেয়েছ এবং সকল িডে�ামা 

�িশ�ণ �কাস � ২০১২-২০১৩ �সশন হেত �ণ �া� অনলাইন অ�াডিমশন �ি�য়া চা� করার মা�েম িডে�ামা 

�িশ�েণর ভিত� �ব�াপনায় উৎকষ � সািধত হেয়েছ। এেত িডে�ামা �িশ�েণ ভিত� ই�ক �াথ�েদর ভিত� 

�ি�য়ায় অংশ�হণ সং�া� সময় ও অথ � সা�য় হেয়েছ। 
 

 

 



    
 

১৬.৬ অবকাঠােমাগত উ�য়ন : 

 (ক)  ইনফরেমশন এবং কিমউিনেকশন �টকেনালিজ িবষেয় মানস�� �িশ�ণ কম ��িচ আেয়াজেনর 

জ� ঢাকা ও চ��াম �কে� ২� কি�উটার �াব �াপন করা হেয়েছ। ফেল �িশ�েণ �বহােরর জ� ন�ন 

৬০� কি�উটার সংেযািজত হেয়েছ। 
 

 (খ) �িশ�ণ কম ��িচেত িভ��য়াল এইেডর �বহার �ি�র জ� ঢাকা, চ��াম ও  �লনা �কে�  

যথা�েম ১৩�, ২� ও ১� ��ণীকে� মাি�িমিডয়া �েজ�র �াপন করা হেয়েছ। এেত ভিব�েত অত�া�িনক 

��িণক� িনম �ােণর �াথিমক পয �ােয়র অ�গিত স�� হেয়েছ। 
 

 (গ) �িশ�ণাথ�েদর মাঠপয �ােয় পিরদশ �ন এবং িবিভ� সং�ার সােথ িনিবড় �যাগােযাগ �ি� করেত 

এক� পােজেরা িজপ এবং �’� মাইে�াবাস �য়  কের িবআইএেমর পিরবহন �ব�া স�� করা হেয়েছ। 
                     

১৬.৭ আিথ �ক অব�া : 

 িবগত প�চ বছের িবআইএমেয়র �মাট বরা� ও িনজ� আয় �মশ �ি� �পেয়েছ। ২০১২-১৩ অথ � বছের 

৬৬৭.৪০ ল� টাকা �মাট বরাে�র মে� িবআইএমেয়র িনজ� আেয়র অংশ িছল ৫০.৯১ শতাংশ অথ �াৎ 

৩৩৯.৯০ ল� টাকা। ২০১৩-১৪ অথ � বছের িনজ� আেয়র ল��মা�ার ২৬ শতাংশ ��ি� �া�লন করা হেয়েছ। 

িবগত প�চ বছের িবআইএমেয়র �মাট বরা� ও তােত িনজ� আেয়র  অংশ িনে�া� ছেক �দখােনা হল : 

                                                                                                                                              

           *ল� টাকায় 

অথ � বছর �মাট বরা� * সরকাির অ�দান* িনজ� আয় * ম�� 

২০১৩-১৪ ৭৯৫.৪৮ ৩৬৫.০০ ৪২৮.৪৮                               
িনজ� আেয়র ��ি� ২৬% 
(�া�িলত) 

২০১২-১৩ ৬৬৭.৪০ ৩৪০.৫০ ৩৩৯.৯০ িনজ� আেয়র ��ি� ১৯% 

২০১১-১২ ৬১৬.৬৯ ৩৩৩.০০ ২৮৩.৬৯ িনজ� আেয়র ��ি� ৩৪% 

২০১০-১১ ৫১৭.৮৭ ৩০৭.০৫ ২১০.৮২ িনজ� আেয়র ��ি�  ১৭% 

২০০৯-১০ ৩৮১.৮০ ২০১.৮০ ১৮০.০০ -- 

 

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

(ক) নন-�া� �রিভিনউ খােত আয়ঃ িবগত ০৫ বছেরর িডিপিড� এর কায ��ম অিধক গিতশীল হওয়ায় রাজ� 

আয় জা�য়াির ২০১৪ পয �� ৩৮৭৬.০৮ ল� টাকা অজ�ন করা স�ব হেয়েছ । 

(খ) �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অ�েমাদন ও সনদ �দান : িবগত ৫ বৎসর (২০০৯-২০১৩)  িশ� 

ম�ণালেয়র অধীন �পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র িশে�র িবকােশ ন�ন উ�ািবত �মধা�� এবং 

উৎপািদত পে�র নকশা ও ��ডমাক�স �র�ায় সব �েমাট �দশী ১৩৪ � এবং িবেদশী ৪৪৪� �পেট� , �দশী 

৩৫৭৭� এবং িবেদশী ৩০৪ � পে�র নকশা এবং �দশী ২১৭৭� এবং িবেদশী ৬৪৯৫ � পে�র ��ডমাক�স 



    
 

অ�েমাদন ও সনদ �দান কেরেছ - যা �দেশর সামি�ক িশ�ায়েন �ত�� এবং পেরা�ভােব সহায়তা �ি� 

কেরেছ। 

(গ)  িডিজটাল ��ি�র �বহার: িডিজটাল ��ি�র মা�েম বত�মােন �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স 

�রিজে�শেনর জ� �া� ন�ন আেবদন�েলা অন-লাইেন �হেণর �ি�য়া �ড়া� পয �ায় রেয়েছ। অিধদ�ের 

এক�  Information Technology Unit (আই� ইউিনট) �� করা হেয়েছ যার ফেল অনলাইেন কাজ 

করা সহজতর হেচছ এবং জনগেণর মােঝ �ত �সবা �দান করা স�ব হে�। �পেট� িডজাইন ও ��ডমাক�স 

�রিজে�শেনর জ� �া� ন�ন দরখা�স�হ অেটােমশেনর আওতায় আনা হেয়েছ, যার ফেল অিধদ�েরর 

কায ��েম গিতশীলতা �ি� �পেয়েছ ।    

                       
 

                                                         ডাটা ক�াপচািরং কায ��েমর আ��ািনক উে�াধন 

(ঘ) Help Desk: অিধদ�ের এক�  Help Desk �� করা হেয়েছ। দািয়��া� একজন কম �কত�া িনয়িমত 

�সবা �দান কের যাে�ন। �সবা �হীতা সকল �কার ত� অিধদ�েরর Help Desk  �থেক �হণ করেত 

পারেছন।  

(ঙ) িনজ� ভবন িনম �াণ: ঢাকায় আগারগ�ও-এ অিধদ�েরর িনজ� ১৩ তলা ভবন িনম �ােণর জ� �াপত� নকশা 

ম�ণালয় হেত অ�েমাদন �দান করা হেয়েছ। 

(চ) �সিমনার অ��ান/িদবস উ�াপন: �াি�ং িবষেয় সেচতনতা �ি�র লে�� সারা িবে�র মেতা বাংলােদেশও 

িব� �মধাস�দ িদবস �িত বছর ২৬ এি�ল পািলত হেয় আসেছ। পাশাপািশ �াি�ং িবষেয় অিধক 

সেচতনতা �ি�র লে�� �দেশর সাত� িবভাগীয় শহের �সিমনার, িসে�ািজয়াম অ��ােনর কায ��ম �হণ 

করা হেয়েছ। ইেতামে� িবিভ� িবভাগীয় শহের �বসািয়ক সংগঠন, উ�াবক, গেবষক, িশ�ক ও 

�াথ �সংি�� সকলেক িনেয় �সিমনার অ�ি�ত হেয়েছ। 



    
 

                   

িব� �মধাস�দ িদবস ২০১৩ এর উে�াধনী অ��ান  

 ১৮. বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � (িবএিব) 
 

১৮.১ �বেদিশক �িত�ানস�েহর সােথ �যাগােযাগ, স�েক�া�য়ন এবং সমেঝাতা �ারক �া�র ◌ঃ 

 �বলা�শ ��ট �স�ার ফর এ�াে�িডেটশেনর সােথ সমেঝাতা �ারক (Memorandum of 

Understanding) �া�েরর মা�েম িবএিব আ��জািতক সহেযািগতার ��ে� সাফ� অজ�ন কেরেছ। গত ১২ 

নেভ�র, ২০১২ তািরেখ বাংলােদেশর �ধানম�ী �শখ হািসনা এবং �বলা�েশর �ধানম�ী িমকাইল 

িময়াসিনেকািভেচর উপি�িতেত বাংলােদেশর পে� িশ� ম�ণালেয়র সিচব �মাহা�দ মঈনউ�ীন আব��া� এবং 

�বলা�েশর পে� �স �দেশর পররা� �িতম�ী �সেগ �ই অ�ােলিনক উ� সমেঝাতা �ারেক �া�র কেরন।  

১৮.২ এ�াে�িডেটশন সনদ �দান ◌ঃ 

 বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন আইন,২০০৬ অ�সাের এ �িত�ােনর  �ধান দািয়� হেলা যথাযথ �ি�য়া 

অ�সরণ কের িনধ �ািরত ��ে� মান এবং কািরগির �ব�াপনা িবেবচনায় �যা� ও দ� �িত�ানেক 

এ�াে�িডেটশন সনদ �দান। ২০১২ সােলর ৯ �ন বাংলােদশ কাউি�ল অব সােয়ি�িফক এ� ই�াি�য়াল িরসাচ � 

(িবিসএসআইআর) এর ইনি��উট অব �াশনাল এনালাই�ক�াল িরসাচ � এ� সািভ�স (আইএনএআরএস) 

�াবেরটিরেক ISO/IEC 17025 এর িভি�েত এ�াে�িডেটশন সনদ �দােনর মা�েম এ�াে�িডেটশন সনদ 

�দােনর যা�া �� কের। পরবত�েত পয �ায়�েম আেরা ১১� �দশীয় ও ব�জািতক �লবেরটিরেক এ�াে�িডেটশন 

সনদ �দান করা হয়। গত ২৬ িডেস�র ২০১৩ তািরেখ বাংলােদশ ��া�াড � এ� �টি�ং ই���উেশন �মে�ালিজ 

�লবেরটিরেক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান করা িছল �দেশর মান অবকাঠােমা উ�য়েনর অ�যা�ার এক মাইল 

ফলক।  



    
 

                    

িবএস�আই এর �মে�ালিজ �লবেরটির’র এ�াে�িডেটশন সনদ �দান 

 

১৮.৩     িব� এ�াে�িডেটশন িদবস- ২০১৩ উ�াপন ◌ঃ 

 ৯ �ন ২০১৩ তািরেখ বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড � ও ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� (িডিসিসআই)-এর �যৗথ 

উে�ােগ নানা�খী কম ��িচ �হেণর মা�েম অত�� আড়�র�ণ �ভােব িব� এ�াে�িডেটশন িদবস পািলত হেয়েছ। িদবস�র �িতপা� 

িবষয় িছল ‘‘এ�াে�িডেটশন: িব� বািণজ� �সাের সহায়ক’’। এ লে�� িডিসিসআই এর িমলনায়তেন �সিমনার ও আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �দেশর িবিভ� সরকাির, �বসরকাির এবং বাংলােদেশ িব�মান ব�জািতক পরী�াগার, গেবষণাগার, 

পিরদশ �ন সং�া, �র�েলটরী সং�া, িব�িব�ালয়, িবিভ� বািণিজ�ক সং�া �থেক মান ও মান �ব�াপনার সােথ সংি�� কম �কত�া 

এবং িবএিব এ�ােসসর এবং �দশী-িবেদশী এ�াে�িডেটশন িবেশষ�গণ উপি�ত িছেলন। রাজধানীর িবিভ� সড়ক এবং জন����ণ � 

�াপনায় �চারণার উে�ে� আকষ �ণীয় �ানার �দশ �ন করা হয়। কম ��িচর অংশ িহেসেব এ�াে�িডেটশন িবষেয় স�ক ধারণা ও 

জনসেচতনতা �ি�র জ� িবিভ� �মাবাইল অপােরটেরর মা�েম �েদ বাত�া (এসএমএস) ��রণ করা হয়। উ� অ��ােন �দশীয় �’� 

পরী�ণ �িত�ানেক এ�াে�িডেটশন সনদ �দান করা হয়। িবিভ� �দশী-িবেদশী ইেল�িনক এবং ি�� িমিডয়া এ িদবেসর খবর এবং 

সা�াৎকার অত�� ��ে�র সােথ �চার কের। 

 

িব� এ�াে�িডেটশন িদবস ২০১৩ উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 



    
 

১৮.৪ প�বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও অবিহতকরণঃ 

 বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র ২০০৬-২০১১ �ময়ােদর প�বািষ �ক �িতেবদন যথাসমেয় �কাশ করা হয়। ২০১২ 

সােলর জা�য়াির মােস িবএিবর এক� �িতিনিধ দল মহামা� রা�পিতর সােথ �সৗজ� সা�াৎ কেরন। িবএিবর �চয়ার�ান 

এ�াডেভােকট মঈ�ি�ন িময়াজী মহামা� রা�পিতেক �িতেবদন� হ�া�র কেরন ও িবএিবর সািব �ক অ�গিত স�েক� অবিহত 

কেরন।  

            

                             মহামা� রা�পিতেক িবএিবর প�বািষ �ক �িতেবদন (২০০৬-২০১১) হ�া�র 

 

18.5  আ�জ�ািতক সহেযাগী �িত�ানস�েহর শীষ � সে�লেন অংশ�হণঃ 
 িবএিব এিশয়া �ািসিফক �াবেরটরী এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন ও আ�জ�ািতক এ�াে�িডেটশন �ফারাম (আইএএফ) 

এবং আ�জ�ািতক �াবেরটির এ�াে�িডেটশন �কা-অপােরশন (আই�াক) এর বািষ �ক সাধারন সভা এবং কািরগির সভায় �যাগদান 

কের। এ সব অ��ােন �যাগদােনর �ল উে�� িছল আইএএফ এবং আই�াক এর মে� সহেযািগতা �ি� এবং িবে�র 

এ�াে�িডেটশন সং�া�েলার মে� সরাসির আেলাচনার মা�েম অিভ�তা িবিনময় ও   পার�িরক �বাঝাপড়া �ি� করা। 

                         

ILAC-IAF ২০১৩ সে�লেন িবএিব’র কম �কত�াগণ 

 

 



    
 

১৮.৬  আ�জ�ািতক মােনর উপর অ�ােসসর �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজনঃ 

বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড �র অ�ােসসর �লেক আেরা শি�শালী করার জ� প�চ বছের িবিভ� আ�জ�ািতক মােনর 

উপর অ�ােসসর �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হয়। এ�াে�িডেটশন িবষেয় জাতীয় পয �ােয় দ� ও �ান স�� জনবল �তিরর 

লে�� িবএিব Proficiency Testing (PT)  িবেশষ� �িশ�েণ অংশ�হণ কেরেছ। িবএিব ৬� ি� অ�ােসসেম� কায ��মসহ 

অ�া� িবিভনণ ধােপর অ�ােসসেম� স�� কেরেছ। িবএিব’র আেয়াজেন ISO:9001:2008 এর উপর এক� লীড অিডটর 

�কাস � স�� করা হেয়েছ। ২০১২ সােল Standards and Metrology Institute for Islamic Countries 

(SMIIC) এর সাধারণ সভা, Pacific Accreditation Co-operation (PAC) ��নাির সভা, SAARC Expert 

Group On Accreditation (SEGA), অ�াপ�াক-আইলাক সাধারণ সভা-�ত সি�য় অংশ�হেণর মা�েম িব� 

এ�াে�িডেটশন �ফারােম �জারােলা �িমকা অ�াহত �রেখেছ।  

 

       

                                    ISO/IEC 17025 এ�ােসসর �িশ�ণ �কােস �র অংশ�হণকারীগণ 

১৮.৭  আ�জ�ািতক �িত�ানস�েহর সদ�পদ লাভ ◌ঃ 
 

 ২০১০ সােল িবএিব ILAC এর এ�ািফিলেয়ট সদ� পদ লাভ কের। িবএিব ২০১১ সােলর �ন মােস Pacific 

Accreditation Cooperation (PAC) এর সহেযাগী সদ� পদ লাভ কের।  

১৮.৮  �চার ও সেচতনতা �ি�ঃ 
 
 জনসেচতনতা �ি�র লে�� িবএিব �দেশর িবিভ� ��িণ ও �পশাজীিবর অংশ�হেণ ২০০৯-২০১৩ সমেয় ১৮� মতিবিনময় 

সভা, ০৫� �সিমনার, ২০� জাতীয় কম �শালা ও ০২� আ�জ�ািতক অ��ােনর আেয়াজন কেরেছ। এ ছাড়াও �বাড � ০১� প�বািষ �ক, 

০২� বািষ �ক �িতেবদন, ০৮� িনউজ �লটার, ০৪� �রিণকা ও ০২� �ামা� িচ� িনম �াণ কেরেছ। িবেদেশ ILAC, APLAC, 

PAC, NATA িনউজ �লটাের িবএিব’র কায ��ম িনেয় �িতেবদন ও সংবাদ �কািশত হেয়েছ। 

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

(ক)   জাতীয় পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� দ� জনবল �ি�কে� �ন ২০০৯ হেত অে�াবর ২০১৩ 

পয �� সমেয় িবিভ� িশ� কারখানা ও �িত�ােন �মাট ৯৯� �িশ�ণ কম ��িচ আেয়াজেনর মা�েম ২৯৮৯ 

জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 



    
 

(খ) কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা িবষয়ক কায ��ম �জারদার করার লে�� ২৩� িশ� কারখানায় 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন করা হয় । উৎপাদনশীলতা কায ��েম ৩৫� িশ� কারখানা ও �িত�ােন 

ফাইভ-এস ও িকউিস সােক�ল গঠন করা হয়। 

(গ) িশ� কারখানা ও �িত�ান পয �ায় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��েম উ�ু� করার লে�� ১৪০� �িত�ােন 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক সেচতনতা ও �চারািভযান কম ��িচ পিরচালনা ও ৪২০০ জনেক উৎপাদনশীলতা 

িবষেয় সেচতন ও উ�ু� করা হয়। 

(ঘ) উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� ভা�ার গঠন এবং উৎপাদনশীলতা িবষয়ক িবিভ� গেবষণা �িতেবদন 

���েতর লে�� ৩২২� িশ� কারখানা ও �িত�ান হেত উপা� সং�হ করা হয় এবং �স�রিভি�ক 

উৎপাদনশীলতার স�ক অব�া িন�পণ ও উ�য়েন পরামশ � �দােনর লে�� ২০� গেবষণা �িতেবদন ���ত 

এবং �কাশ করা হয় । 

(ঙ) উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষেয় উ�ু�করেণর লে�� ৮৭� �বসরকাির �িত�ােনর সােথ আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হয় - এেত  ৩০১৫ জন অংশ�হণ কেরন। কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর �ফল 

স�েক� সেচতনতা �ি�র লে�� ১৩৫০২৫� �ি�কা/ িলফেলট িবতরণ করা হয় । 

(চ) এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ক��ক আেয়ািজত এিপও সদ��� ২০� �দেশ িবিভ� 

িশ� কারখানা/�িত�ান এবং সরকাির-�বসরকাির পয �ােয়র �মাট ১৫০ জন �িতিনিধেক উৎপাদনশীলতা 

উ�য়ন িবষয়ক �িশ�ণ/�সিমনার/কম �শালায় অংশ�হেণর জ�  ��রণ করা হয় । 

(ছ)  এনিপও’র �যৗথ উে�ােগ ঢাকায়  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �মাট ৮� আ�জ�ািতক 

�িশ�ণ/�সিমনার/কম �শালা আেয়াজন করা হয় । 

(ঝ) Technical Expert Service (TES) আওতায় কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� এিপও’র 

সহায়তায় এনিপও’র কম �কত�ােদর সম�েয় ২০� �িত�ােন িবেশষ� �সবা �দান করা হয় । 

(ঞ) িব� �াংক এবং এিপও’র সহায়তায় Distance Learning Network এর আওতায় MS, ISO 9000, 

ISO 14000, ISO 22000, Knowledge Management, Agriculture Productivity, 

Customer Relationship Management and ICT Security Information System এর উপর 

২৬� �িশ�ণ কম ��িচ আেয়াজন করা হয়। এেত ৭৮০ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের । 



    
 

                                 
    ২রা অে�াবর ২০১১ উৎপাদনশীলতা িবষয়ক জাতীয় ব�প�ীয় সে�লন  

(ট) িবগত ০২ অে�াবর,২০১১ তািরেখ এনিপও’র উে�ােগ �হােটল �পসী বাংলা, ঢাকায় এক� ব�প�ীয় 

জাতীয় সে�লন আেয়াজন করা হয়। উ� সে�লেন মাননীয় �ধানম�ী �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক ব�প�ীয় জাতীয় সে�লন উে�াধন কেরন এবং িতিন উ� সে�লেন ০৩� �ঘাষণা �দান কেরনঃ 

      (১)  উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন িহেসেব �ঘাষণা;  

      (২)  জাতীয় আে�ালনেক �জারদার করার জ� �িত বছর ০২ অে�াবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস 

পালেনর �ঘাষণা; এবং  

      (৩) �িত বছর ��� িশ� �িত�ানেক ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান। 

 

(ঠ) ০২ অে�াবর ২০১২ তািরেখ সারা �দশ�াপী ১ম জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন উপলে� উৎপাদেন 

উৎকষ �তার জ� উৎপাদনশীলতা �ি� অপিরহায � শীষ �ক এক� �সিমনার আেয়াজন করা হয়। উ� 

�সিমনাের িবিভ� িশ� কারখানা/�িত�ান এবং সরকাির-�বসরকাির পয �ােয়র �মাট ৩০০ জন �িতিনিধ 

অংশ�হণ কেরন। উ� �সিমনাের িবিভ� কলকারখানা/�িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম িকভােব 

উৎকষ �তা �ি� করা যায় �স স�েক� ����ণ � ত� উপ�ািপত হয়। 

                 



    
 

 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস  ২০১২ উ�াপন উপলে�� র �ালী 

(ড) 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 ২০০ জন �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন। উ� 

�সিমনাের িবিভ� কলকারখানা/�িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম িকভােব জাতীয় স�ি� অজ�ন করা 

যায় �স স�েক� ����ণ � ত� উপ�ািপত হয়। 

(ঢ) িনজ িনজ িশ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি� ও 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 �র�ার �দান করা হেয়েছ ।  

 

২০.      �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালয়  
  

 িশ� �িত�ােন �ািপত বয়লােরর সােথ সংি�� জান-মােলর িনরাপদ চালনা িনি�ত করার লে��  এ দ�র 

বয়লার  আইন ও িবিধস�হ বা�বায়েনর মা�েম বয়লার পিরদশ �ন, �রিজে�শন এবং বয়লার পিরচারকেদর পরী�া 

�হণ�ব �ক সনদপ� �দান কের থােক। �দেশ �ত িশ�ায়েনর সােথ সােথ এ দ�েরর কায ��ম িদন িদন �ি� পাে� ।

 সাধারণভােব সকল িশ� কারখানায় বয়লার �বহার কের থােক। ত�ে� তাপ-িব��ৎ �ক�, �কিমক�াল �কাং, 

সার-কারখানা, কাগজকল, িচিনকল, ঔষধ ��ত কারখানা, �ট িমল, কটন িমল, �ট�টাইল িমল ও গােম��স ফ�া�রী 

ইত�ািদ উে�খেযা�। বয়লার িভি�ক িশ� কারখানায় বয়লার এক� �ধান য� বা �াণ ��প। িশ� কারখানার বয়লােরর 

িনরাপদ চালনা িনি�ত ও বয়লােরর সােথ সংি�� জান-মােলর িনরাপ�া িনি�ত করার মা�েম �দেশর িশ�ায়েন এ  

দ�র উে�খেযা� অবদান �রেখ আসেছ।  

               

        

                                                         বয়লার পিরদশ �ন 



    
 

 

২০.১      আ�িলক অিফস �াপনঃ  

�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয়র �সবা বয়লার ���তকারী ও �বহারকারীেদর �দারেগাড়ায় �পৗঁেছ �দয়ার 
উে�ে� ১৩� ন�ন পদ �জনসহ এ দ�েরর ৩� আ�িলক অিফস �াপন করা হেয়েছ। �ন ২০১২ হেত 
আ�িলক অিফস�িলর কায ��ম �� করা হেয়েছ।  িনে� আ�িলক অিফসস�েহর অিধে�� �দয়া হেলা : 
 

�ঃ নং অিফসস�েহর নাম অিফেসর অিধে�� 
১ সদর দ�র ও ঢাকা আ�িলক অিফস ঢাকা িবভাগ, বিরশাল ও িসেলট িবভাগ 
২ চ��াম আ�িলক অিফস চ��াম িবভাগ 
৩ রাজশাহী আ�িলক অিফস রাজশাহী িবভাগ, �লনা ও রং�র িবভাগ 

 

 

২০.২      বয়লার পিরদশ �ন, �রিজে�শন ও রাজ� আদায়ঃ 

িবষয়  সং�া 

বয়লার পিরদশ �ন ও চালােনার অ�মিত �দােনর সং�া ১৯০৪২ 

�রিজে�শন �দােনর সং�া ১৫৬৩ 

বয়লার পিরচারকেদর পরী�া �হেণর  সং�া  ৩২৫২ 

�দশীয় ��ি�েত �তির বয়লােরর সং�া ৫১৩ 

রাজ� আদােয়র পিরমাণ (ল� টাকায়) ১১১৩  

  

২০.৩    ই-গভ �েন� সং�া� কায ��মঃ �ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয়র ওেয়ব সাইেটর মা�েম বয়লার 

��তকারী ও �বহারকারীগণ অিত সহেজই িবিভ� ফরম ও ত� সং�হ করেত পারেছন। উ� দ�েরর সকল 

কায ��ম অেটােমশন করার উে�ে� বয়লােরর ইনফরেমশন �রকড �, �ানীয়ভােব �তির বয়লােরর ইনফরেমশন 

�রকড �, িফস �াি�র �রকড � ও  বয়লার এেটনেড�েদর �রকেড �র সফটওয়�ার �তিরর কায ��ম স�� করা হেয়েছ। 

এেত এ দ�েরর           ই-গভ �েন� সং�া� কায ��ম আেরা �জারদার ও গিতশীল হেয়েছ ।  
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