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

বা�বায়নাধীন  ১০� �িত�িতর বা�বায়ন অ�গিত িন��প :                                                                                                                                                                                        �ফ�য়াির/২০১৯ 

�ঃ নং  মাননীয় �ধানম�ীর 
�িত�িত 

�িত�িত �দােনর 
সময় 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ� পাক� �াপন। 
 

 

৩০/৬/২০১২ ি�. □      �িত�িত বা�বায়েনর জ� িবিসক 
িশ� পাক� টা�াইল িশেরানােম িমজ�া�র  
উপেজলার �গাড়াই  �মািমননগর �মৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় ১৬৪.০০ �কা� টাকা 
�েয় বা�বায়েনর জ� �ক� �হণ করা 
হেয়েছ।  
 
�ময়াদ: �লাই ২০১৫ হেত  �ন ২০২০ 
পয �� 

 �ক�� গত ০১ �সে��র ২০১৫ তািরেখ যথাযথ ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়। 

 অ�েমািদত �ক� �য় ১৬৪০০.০০ ল� টাকা। 

 ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ৫০০.০০ ল� টাকা। 

 �কে�র অ��েল �ফ�য়াির ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ১১৭৫৫.৬০ ল� টাকা। 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৭২%। 
�কে�র বত�মান অব�াঃ 
�ক�� সংেশাধন করা হেয়েছ। �কে�র আওতায় �িম উ�য়নসহ িনম �াণকােজর দরপ� 
আ�ােনর কায ��ম চলেছ। 

 
িবিসক 

 
 

০২. কম �সং�ান �ি�র লে�� 
রা�াবািল উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে� 
জাহাজ ভা�া িশ� �াপন 
এবং িশপইয়াড � িনম �াণ। 

২৫/০২/২০১২ ি�. ‡ মাননীয় �ধানম�ী ২৫.০২.২০১২ তািরখ 
প�য়াখালী �জলার কলাপাড়া উপেজলার 
এমিব কেলজ মােঠ অ�ি�ত এক 
জনসভায় ‘কম �সং�ান �ি�র লে�� 
প�য়াখালী �জলায় জাহাজ িনম �াণ িশ� 
�াপেনর �িত�িত �দান কেরন। মাননীয় 
�ধানম�ীর এ �িত�িত বা�বায়েনর 
লে�� এ িশ� �াপেনর িনিম� অথ �ৈনিতক 
ও �ভৗেগািলক কারেণ এবং �নৗবািহনীর 
�পািরেশর ��ি�েত পায়রা ব�র 
এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। সব �েশষ 
প�য়াখালী �জলার কলাপাড়া উপেজলাধীন 
পায়রা ব�েরর সি�কেট চর িনশানবািড়য়া 
ও পা��বত� ম�পাড়া �মৗজা িনেয় �মাট 
১০৫.০৫ একর জিমেত এ িশ� �াপেনর 
িস�া� �হীত হেয়েছ। 

‡ বিণ �ত জিম অিধ�হেণর িনিম� �জলা �শাসক, প�য়াখালী বরাবর ��াব ��রণ করা 
হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা ব�েরর অনাপি� পাওয়ার জ� পায়রা ব�র ও 
�নৗ পিরবহন ম�ণালেয় প� �দান করা হয়।  
‡ অ�িদেক �নৗ পিরবহন ম�ণালয় ক��ক গ�ত কিম� ��ািবত �ান� পিরদশ �ন�ব �ক 
জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত িশ� �াপেনর জ� িশ� ম�ণালেয়র চািহত ১০৫.০৫ 
একেরর পিরবেত� ১০০.০০ একর জিমর অনাপি� �দােনর জ� �পািরশ করা হেয়েছ। 
‡ বিণ �ত জিমেত জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত িশ� �াপেনর িনিম� জ�রীিভি�েত 
িব�ািরত কািরগরী ও অথ �ৈনিতক সমী�া পিরচালনাসহ অ�া� আ�ষি�ক কায ��ম 
পিরচালনা করার  জ� িশ� ম�ণালেয়র অধীন বাংলােদশ ি�ল এ� ইি�িনয়ািরং 
কেপ �ােরশন (িবএসইিস) �ক দািয়� �দান করা হেয়েছ।  

 
িশ� ম�ণালয় 

 
 
 

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

১৮/০২/২০১২ ি�. □ �িত�িত অ�যায়ী স�ীপ উপেজলার 
�ছা�র ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম 
িনেয় ২৩৪৩.০০ ল� টাকা �েয় �কে�র 
িডিপিপ �ণয়ন করা হেয়েছ। 
 

�ময়াদ: জা�য়াির ২০১৯ হেত িডেস�র 
২০২১ 

 �জলা �শাসন হেত গত ২৮-০২-২০১৯ তািরেখ জিম �াি�র িন�য়তা 

পাওয়া �গেছ। অিচেরই িডিপিপ �নগ �ঠন কের জনবল িনধ �ারেণর জ� অথ � 

ম�ণালেয়  ��রণ করা হেব। 

িবিসক 
 
 
 

০৪. রাজশাহী িবিসক িশ� 
নগরীর স�সারণ, উ�য়ন ও 

২৪/১১/২০১১ ি�. □  �িত�িত অ�যায়ী রাজশাহী �জলার পবা 
উপেজলার ক�য়ােডাল - লিলতাহার 

 ৫০ একর জিম অিধ�হণ স�� হেয়েছ।   
 জিম অিধ�হণ িবল� হওয়ায় ২ বছর �ময়াদ ও �য় �ি� কের �কে�র 

িবিসক 
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আ�িনকায়ন করা। 
 

 

�মৗজায় ৫০ একর জিম িনেয় ১৩১.৭৪ 
�কা� টাকা �েয় “রাজশাহী িবিসক 
িশ�নগরী-২” িশেরানােম �ক� �হণ করা 
হেয়েছ।  
 

�ময়াদ: �লাই ২০১৪ হেত �ন ২০২১ 

সংেশািধত িডিপিপ �ণয়ন করা হেয়েছ।  
 সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �িম উ�য়নসহ যাবতীয় অবকাঠােমা উ�য়ন কের 

�ন ২০২১ সােল �ক�� সমা� করা স�ব হেব।  
২০১৮-১৯ অথ �বছের আিথ �ক অ�গিতর হার ৬৭% ও বা�ব অ�গিতর হার ২০%। 

 
 
 

০৫. িসরাজগ�েক ইেকােনািমক 
�জান িহেসেব গেড় �তালা 
এবং িসরাজগে� িশ�পাক� 
�াপন করা। 
 

 

০৯/০৪/২০১১ ি�. □          �িত�িত অ�যায়ী িবিসক িশ� পাক�, 
িসরাজগ� িশেরানােম কািলয়া হির�র ও    
বনবািড়য়া ইউিনয়েনর �মার�াম, টাল�য়া, 
�ব � �মাহন�র, ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া 
৫� �মৗজায় ৪০০ একর জিম িনেয় �মাট 
৬২৮ �কা� টাকা �েয় ২য় সংেশািধত 
�ময়ােদ �ক� বা�বায়ন কাজ চলমান। 
 

�ময়াদ: �লাই ২০১০ হেত �ন ২০২১ 

 

 �কে�র জিম অিধ�হণ ২০১৩ সােল স�� হেয়েছ। মা� ভরাট ও ডাইক  িনম �াণ 
কাজ বাংলােদশ �নৗবািহনীর মা�েম স�� হেব।  

 �ক�� ৩য় সংেশাধন কের �ন ২০২১ সাল পয �� �ময়ােদ বা�বায়ন কাজ স�� 
করা হেব।  

 আিথ �ক অ�গিতর হার ২০% ও বা�ব অ�গিতর হার ৩০%। 

িবিসক 
 
 
 
 

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

 

০৫/৩/২০১১ ি�. �লনা িনউজি�� িমল� িল. (�কএনএম): 
ব� �ঘািষত �লনা িনউজ ি�� িমলস িল. 
এর অ�ব�ত ৫০ একর জিম 
নওপােজেকার িনকট িবি�র িস�া� হয়। 
এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ তািরেখ �লনা 
িনউজ ি�� িমলস িল. এর অ��েল ২০০ 
(�ই শত) �কা� টাকার �চক হ�া�র 
পরবত�েত সমেঝাতা �ারক �া�িরত 
হয়। নওপােজেকা জিম ও �াপনার স�দয় 
৫৮৬.৫২ �কা� টাকার মে� অবিশ� অথ �  
২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর মে� পিরেশাধ 
করেব। স�দয় অথ � পিরেশােধর পের ৫০ 
একর জিম নওপােজেকা’র অ��েল সাফ 
কবলা �েল �রিজে�শন স�াদন করা 
হেব। 
      উে��, নথ � ওেয়� পাওয়ার 
�জনােরশন �কাঃ িল. (নওপােজেকা) এর 
িনকট িব�েয়র পর অবিশ� থাকেব 
(৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জিম 
এবং �লনা হাড �েবাড � িমল� িল. এর জিম 
একী�ত কের জিমর পিরমাণ হয় 
(৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। 
উ� জিমর মে� ৫.২৬ একর জিমেত 

�লনা িনউজি�� িমল� িল. (�কএনএম): 
�পপার িমেলর জ� জিম বরা� রাখার পর �লনা হাড � �বােড �র �জ� িবেবচনায় িনেয় 
িমেলর অবিশ� জিমেত িবিসআইিস’র �-অথ �ায়েন ১৫,০০০ �ম. টন ধারণ �মতা 
স�� এক�ি�-ফ�াি�ক�ােটড বাফার �গাডাউন িনম �াণ করার লে�� সেয়ল �ট� ও 
িডিজটাল সােভ �র কাজ চলমান রেয়েছ। অতঃপর িডজাইনসহ িনম �াণ কােজর জ� 
�ট�ার �ি�য়া স�� কের আ�মািনক  �ম, ২০১৯ এর মে� �কাদারেক কায �ােদশ 
�দান করা যােব বেল আশা করা যায়।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিসআইিস 
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১৫,০০০ �মঃ টন ধারণ �মতা স�� 
এক� ি�-ফ�াি�ক�ােটড বাফার �গাডাউন 
িনম �াণ করা হেব।  
(২)   দাদা �াচ ফ�া�রী 
‡ �মসাস � ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কা�ািন 
িল. এর �বসরকাির �শয়ার �হা�ারগণ 
ক��ক ��ািবত �বসরকাির মািলকানাধীন 
৭০ শতাংশ �শয়ার এক� অিডট ফােম �র 
মা�েম বত�মান বাজার �� যাচাই কের 
ধায ��ত �� পিরেশাধ কের সরকােরর 
অ��েল �নয়া অথবা অ��প �ে�র 
িভি�েত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ 
শতাংশ �শয়ার ৭০ শতাংশ �শয়ারধারী 
�বসরকাির �শয়ারেহা�ারগেণর অ��েল 
হ�া�েরর মা�েম সরকাির িবিনেয়াগ 
�ত�াহার করা” এর  িবষেয় িশ�সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে� ১৯/০৩/২০১৮ ি�. 
তািরখ িশ� ম�ণালেয় এক� সভা 
অ�ি�ত হয়।  
‡ উ� সভার িস�া�মেত ২৪/০৬/২০১৮ 
তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী বরাবর সার-
সংে�প ��রণ করা হয়।  
‡ তৎে�ি�েত �ধানম�ীর কায �ালেয়র 
২৩/০৭/২০১৮ তািরেখর পে� বিণ �ত 
িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র িনেদ �শনা 
�হেণর জ� সার-সংে�েপর পিরবেত� 
ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল এর সম�া 
িনরসেণর লে�� ম�ণালেয়র মতামত 
স�িলত প� ��রেণর িনেদ �শনা িদেয়সার-
সংে�প� �ফরত �দান কের। 
  
‡ গত ০৯/০৮/২০১৮ ি�. তািরেখ 
�ধানম�ীর কায �ালেয় িশ� ম�ণালয় হেত 
এক� প� ��রণ করা হেল �ধানম�ীর 
কায �ালেয়র ১৩ �সে��র ২০১৮ তািরেখর 
পে� িনে�া� কায ��ম �হেণর জ� এ 
ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ :  

 
 
 
(২)   দাদা �াচ ফ�া�রী 
‡ �জলা �শাসক, নারায়নগ� ও �লনােক দাদা �াচ ফ�া�রীর জিমর �� ধা�� কের  
ত� �দওয়ার জ� িশ� ম�ণালয় হেত গত ০৩/১২/২০১৮ তািরেখ প� �দয়া হেয়েছ। 
জিমর �ে�র �িতেবদন পাওয়ার পের অিডট স�� করা হেব। 
 
‡ �মসাস � ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কা�ািন িল. এর �বসরকাির �শয়ার �হা�ারগণ ক��ক 
��ািবত �বসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ �শয়ার এক� অিডট ফােম �র মা�েম 
বত�মান বাজার �� যাচাই কের ধায ��ত �� পিরেশাধ কের সরকােরর অ��েল �নয়া 
অথবা অ��প �ে�র িভি�েত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ শতাংশ �শয়ার ৭০ শতাংশ 
�শয়ারধারী �বসরকাির �শয়ারেহা�ারগেণর অ��েল হ�া�েরর মা�েম সরকাির 
িবিনেয়াগ �ত�াহার করা” এর  িবষেয় িশ�সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� 
১৯/০৩/২০১৮ ি�. তািরখ িশ� ম�ণালেয় এক� সভা অ�ি�ত হয়।  
‡ উ� সভার িস�া�মেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী বরাবর সার-
সংে�প ��রণ করা হয়।  
‡ তৎে�ি�েত �ধানম�ীর কায �ালেয়র ২৩/০৭/২০১৮ তািরেখর পে� বিণ �ত িবষেয় 
�ধানম�ীর কায �ালেয়র িনেদ �শনা �হেণর জ� সার-সংে�েপর পিরবেত� ঢাকা �াচ 
ই�াি�জ �কাং িল এর সম�া িনরসেণর লে�� ম�ণালেয়র মতামত স�িলত প� 
��রেণর িনেদ �শনা িদেয়সার-সংে�প� �ফরত �দান কের। 
  
 
‡ গত ০৯/০৮/২০১৮ ি�. তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় িশ� ম�ণালয় হেত এক� প� 
��রণ করা হেল �ধানম�ীর কায �ালেয়র ১৩ �সে��র ২০১৮ তািরেখর পে� িনে�া� 
কায ��ম �হেণর জ� এ ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল. এর দায়-�দনা ও �শয়ােরর িবষয়� এক� 
�িতি�ত অিডট ফাম � িদেয় অিডট করােত হেব; 
 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং �াংেকর ঋণসহ অ�া� ����ণ � িবষয়�েলা আেরা পরী�া-
িনরী�া কের �নরায় িশ� ম�ণালয় ��াব ��রণ করেব।  
 
�ধানম�ীর কায �ালেয়র উ� পে�র ��ি�েত সিচব মেহাদেয়র িনেদ �শনায়  ‘ঢাকা �াচ 
ই�াি�জ �কাং িল.’  এর মািলকানাধীন �লনা ইউিনট ‘দাদা �াচ ওয়াক�স ্’ এবং ঢাকা 
ইউিনট ‘ঢাকা �াচ ফ�া�ির’ এর দায়-�দনা িবষেয় পয �ােলাচনার িনিম� এ ম�ণালেয়র 
অিতির� সিচব (িবরা ও �বখা) সভাপিতে� ০৮/১০/২০১৮ ি�. তািরেখ এক� সভা 
হয়।   
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(ক)  ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল. এর 
দায়-�দনা ও �শয়ােরর িবষয়� এক� 
�িতি�ত অিডট ফাম � িদেয় অিডট করােত 
হেব; 
 

 (খ) এ ছাড়া জিম এবং �াংেকর ঋণসহ 
অ�া� ����ণ � িবষয়�েলা আেরা 
পরী�া-িনরী�া কের �নরায় িশ� 
ম�ণালয় ��াব ��রণ করেব।  

 

�ধানম�ীর কায �ালেয়র উ� পে�র 
��ি�েত সিচব মেহাদেয়র িনেদ �শনায়  
‘ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কাং িল.’  এর 
মািলকানাধীন �লনা ইউিনট ‘দাদা �াচ 
ওয়াক�স ্’ এবং ঢাকা ইউিনট ‘ঢাকা �াচ 
ফ�া�ির’ এর দায়-�দনা িবষেয় 
পয �ােলাচনার িনিম� এ ম�ণালেয়র 
অিতির� সিচব (িবরা ও �বখা) 
সভাপিতে� ০৮/১০/২০১৮ ি�. তািরেখ 
এক� সভা হয়।   

০৭. দি�ণা�ল িবেশষ কের 
বর�নােত �িবধাজনক �ান 
িচি�ত কের জাহাজ িনম �াণ 
ও �নঃ �ি�য়াকরণজাত 
িশ� গেড় �লেত হেব। 
পায়রা ব�েরর িনকট 
�াইডক িনম �াণ করার 
িবষেয় উে�াগ �হণ করেত 
হেব। 

২২/০২/২০১১ ি�.  
 

বর�ণায় শীপ ির-সাইি�ং িশ� �াপন 
�ক� �হণঃ 
‡ �ান পিরদশ �ন হেয়েছ।  
‡ স�া�তা সমী�া যাচাইেয়র PFS 
অ�েমাদন হেয়েছ। 
‡ িডিপিপ ��ত হয়িন। 
 

‡  বর�নােত �িবধাজনক �ান িচি�ত কের জাহাজ িনম �াণ ও �নঃ�ি�য়াজাত করণ 
িশ� গেড় �তালার লে�� স�া�তা যাচাইেয়র জ� PFS (Proposal for 

Feasibility Study) �ক�� ৪৯৮.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় এবং অে�াবর 
২০১৮ হেত িডেস�র ২০১৯ �ময়ােদ বা�বায়েনর িনিম� িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী 
ক��ক অ�েমািদত হয় এবং ২২ নেভ�র ২০১৮ তািরেখ �শাসিনক আেদশ জাির করা 
হেয়েছ।  
 

‡  ইেতামে� �কে�র �ক� পিরচালক িনেয়াগ করা হেয়েছ।  
 

‡  �ক��র অ��েল পিরক�না কিমশন হেত গত ৩০ জা�য়াির ২০১৯ তািরেখ 
১৬০.০০ ল� টাকা বরা� �দান করা হয় এবং এ বরাে�র আেলােক িবভাজন আেদশ 
জারী�ব �ক ১ম-৩য় িকি� বাবদ ১২০.০০ ল� টাকা অব�ি�েত স�িত �দােনর জ� 
��াব গত ০৪ মাচ � ২০১৯ তািরেখ অথ � িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। 

িশ� ম�ণালয়। 
 
 
 

০৮. ��রী �েজে� �জেগ ওঠা 
১৭,০০০ একর জিমেত িশ� 
পাক� �াপন। 

২৯/১২/২০১০ ি�. ‡   গত ০৫/০৯/২০১৮ তািরখ িশ� সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে� অ�ি�ত সভার  
িস�া� অ�যায়ী িবিসেকর পে� ১৭,০০০  
একর জায়গায় �ক� বা�বায়ন স�ব নয়  
িবধায় �ধানম�ীর কায �ালয় ক��ক  
আলাদাক��পে�র মা�েম �ক��  

 ইেতা�েব � ১৭০০০ একর জিমেত িশ�নগরী বা�বায়ন করার ��ে� 
িবিসেকর স�মতা �নই- মেম � িবিসেকর অ�েরােধর ��ি�েত িশ� 
ম�ণালয় হেত মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয় প� ��রণ করা হেয়িছল। 
বত�মান ���াপেট িবিসেকর স�মতা �ি� পাওয়ায় িবিসেকর প� �থেক 
১৭০০০ একর জায়গায় �ক� বা�বায়েনর �াথিমক িস�া� �হণ করা 
হেয়েছ।  

িশ� ম�ণালয়/ 
িবিসক 
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বা�বায়েনর িনেদ �শনা �দােনর জ�  
�ধানম�ীর কায �ালেয় ২২/১০/২০১৮  
তািরখ সংি�� অ�িবভাগ হেত প� ��রণ  
করা হয়।  

 

০৯. বর�না িবিসক িশ�নগরী 
�াপন। 
 

০৬/৫/২০১০ ি�. ‡     �িত�িত অ�যায়ী বর�না �জলার 
সদর উপেজলার �কারক �মৗজায় ১০.২০ 
একর জিমর উপর �াথিমকভােব ১১.১৬ 
�কা� টাকা �েয় ‘বর�না িবিসক 
িশ�নগরী’ শীষ �ক �ক� �হণ করা হয়।  
 

 

�ময়াদ  : �লাই ২০১১ হেত িডেস�র 
২০২০ 

 
 

 �ম ২০১৭ পয �� িনেয়ািজত �া�ন �কাদােরর মা�েম ৭৫% মা� ভরাট কাজ 
সমা� হয়। 
 

 অবিশ� ২৫% মা� ভরাটসহ অ�া� অবকাঠােমাগত উ�য়ন কাজ �রট িসিডউল 
২০১৮ অ�যায়ী �য় �ি�সহ িডেস�র ২০২০ পয �� �ক��র �ময়াদ �ি�র 
��ােবর উপর িপইিস সভা গত ২৮/০১/২০১৯ তািরেখ অ�ি�ত হেয়েছ। �ক� 
বা�বায়েনর বত�মান অব�া, বা�বায়েন িবলে�র কারণ ও সব �েশষ বা�ব 
অ�গিতর িবষেয় এক� সিচ� �িতেবদন দািখেলর লে�� আইএমইিড’র 
�িতিনিধসহ পিরক�না কিমশেনর সংি�� উইং- এর উপ-�ধােনর �ন�ে� ০১� 
কিম� গঠেনর ��াব �হীত হয়।  

 �কে�র �মাট �য় ৪২২.১৮ ল� টাকা। আিথ �ক অ�গিতর হার ৪১% ও 
বা�বায়ন অ�গিতর হার ৩৯%।   

িবিসক 
 
 
 

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

২৯/০৩/২০১৮ি� ‡   মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত অ�যায়ী 
ঠা�রগ�ও �জলায় ১৫ একর জিমেত খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ�া�ল �াপেনর লে�� 
�াথিমকভােব ৪৪.২৮ �কা� টাকা  
�া�িলত �েয় িডিপিপ �ণয়ন কের ০৩-
১২-২০১৮ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় ��রণ  
করা হেয়েছ।  
�ময়াদ  : জা�য়াির ২০১৯ হেত িডেস�র 
২০২১ 

‡ মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত অ�যায়ী ঠা�রগ�ও �জলায় ১৫ একর জিমেত খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ�া�ল �াপেনর লে�� িডিপিপ �ণয়েনর িনিম� বত�মান জিমর 
�মৗজা �রট ও তার ওপর সব �েশষ সা��লার অ�যায়ী �িত�রণ অ�� �� কের এবং 
সব �েশষ ২০১৮ সােলর িপডি�উিড �রট িসিডউল অ�যায়ী �ক�� �লাই ২০১৮ হেত 
�ন ২০২১ �ময়ােদ বা�বায়েনর িনিম� ��ািবত িডিপিপ’র ওপর গত ৩০ অে�াবর 
২০১৮ তািরেখ যাচাই কিম�র সভা অ�ি�ত হেয়েছ। �কে�র আওতায় জনবল 
িনধ �ােণর জ� অথ � িবভােগ গত ০৪ �ফ�য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অ�ি�ত হয় এবং ২৪ 
�ফ�য়াির ২০১৯ তািরেখ উ� সভার কায �িববরণী সং�ায় ��রণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 

 

বা�বায়নাধীন িনেদ �শনাস�হ : 
�ঃ নং  �দ� িনেদ �শনা িনেদ �শনা �দােনর 

সময় 
�হীত �ব�া ও বা�বায়েনর �ময়াদ বা�বায়ন অ�গিত  বা�বায়নকারী 

ক��প� 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

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

১৮/১০/২০১৬ ি�.    
বা�বািয়ত 

০২. ভিব�েত আলাদাভােব 
িবিসক িশ�নগরী না কের 

০৬/৯/২০১৬ ি�. ‡     �িত�িত অ�যায়ী �বজার জিমেত 
জামাল�র ও নীলফামারী �জলায় 

 

‡     জামাল�র িবিসক িশ�নগরী স�সারণ: 
      ৫০ একর জিমর ��সহ বরাে�র স�িত পাওয়া িগেয়েছ। িডিপিপ �ণয়েনর কাজ  

িবিসক 
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�দেশর �েত�ক িবেশষ 
অথ �ৈনিতক �জােন িবিসক 
ক��ক �ট িকেন িশ�নগরী 
�িত�া করেত হেব। 

িবিসক িশ�নগরী �াপেনর কায ��ম 
�হণ করা হেয়েছ। 
 

      চলেছ। 
 

নীলফামারী িবিসক িশ�নগরী: 
‡      নীলফামারী �জলায় �বজার জিমেত িবিসক িশ�নগরী �াপেনর স�িত পাওয়া 
িগেয়েছ।  

 

০৩. �� ও মাঝাির িশ� 
উে�া�ােদর উৎসািহত কের 
ম��র এলাকায় উৎপািদত 
আনারেসর জ� খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ� গেড় 
�লেত হেব। 

১১/৫/২০১৬ ি�. ‡ ম��র এলাকায় উৎপািদত 
আনারেসর জ� খা� �ি�য়াজাতকরণ 
িশ� গেড় �তালার লে�� িবিসক ক��ক 
��াগাছা িশ�নগরী ময়মনিসংহ এ 
অিধ�হণ�ত ৫একর জিমর উপর ৯.৬১ 
�কা� টাকা �েয় �ক� �হণ করা হয়। 
  

�ময়াদ  : জা�য়াির ২০১৯ হেত �ন 
২০২১ 

 

‡ আনারস �ি�য়াজাতকরণ িশ�নগরী �িত�ার লে�� িডিপিপ �ণয়ন করা হেয়েছ।  
০৬-১২-২০১৮ তািরেখ যাচাই-বাছাই কিম�র সভার িস�া� �মাতােবক ম��েরর 
পিরবেত� ��াগাছায় িবিসেকর িনজ� জিমেত এ �ক�� বা�বায়েনর উে�াগ �নয়া 
হেয়েছ। 
  
‡ িডিপিপ �ণয়েনর কাজ চলেছ। 
 

িবিসক 
 
 

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

০১/১২/২০১৫ ি�. 
 
 
 
 
 
 

   
বা�বািয়ত 

 

 

০৫. “�দেশর জনগেণর 
�য়�মতা �ি�র লে�� 
কম �সং�ান �ি�র জ� �� 
ও মাঝাির িশ� অিধক 
সং�ায় �াপন করার 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ ি�.     
বা�বািয়ত 

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

১৮/০৯/২০১৪ ি�.    িবিসক/ 
িবএসইিস 
 
বা�বািয়ত 
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০৭. �মঘন িশে�র িবকােশ 
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ, 
অিধক সং�ক কম �সং�ান 
�ি�র লে�� �� ও মাঝাির 
িশ�েক ���ােরাপ, 
িশ�নীিতেত সহায়ক �েযাগ 
রাখা এবং িশি�ত জািতর 
কম �সং�ােন িশে�র িবকােশ 
িশ� ম�ণালয়েক 
দািয়�পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ ি�.   িবিসক/ 
িবএসইিস 
 
বা�বািয়ত 

০৮. ন�ন িশ� কারখানায় বজ�� 
�শাধনাগার Central 
Effluent  Treatment 

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

২৪/৮/২০১৪ ি�. িবিসআইিস: 
িবিসআইিস’র আওতা�� ১৩� িশ� 
�িত�ানস�েহর মে� ০৭ (সাত)� �ত 
In-Built ই�িপ িব�মান। এছাড়া 
বাংলােদশ ই�ু�েলটর এ� 
�ািনটারীওয়�ার ফ�া�রী িলঃ, 
উসমািনয়া �াস শীট ফ�া�রী িলঃ হেত 
তরল বজ�� িনগ �ত হয় না এবং িচটাগাং 
�কিমক�াল কমে�� কারখানায় অ� 
পিরমােন �াসীয় বজ�� িহেসেব ��ািরন 
�াস িনগ �ত হয় যা �নরায় �েসেস 
�শািষত হয়। �স জ� এসব কারখানায় 
ই�িপ’র �েয়াজন �নই।  
কণ ��লী �পপার িমল (�কিপএম) িলঃ এ 
তরল বজ�� �ষণ�� করার জ� �ছাট 
আকাের Effluent 
Treatment Plant(মাি�-
��জ �ল�ন/িপট) রেয়েছ।  
�কিপএম িলঃ-এ MOU এর 
আওতায় ও ছাতক িসেম� কারখানায় 
উ�য়ন �কে�র আওতায় In-Built 
ETP থাকেব।  
       
�এসিপ কমে�� িলঃ এ কারখানা হেত 
িনগ �ত তরল বজ�� কারখানায় চা� 
Effluent treatment pit 
এর মা�েম Neutralization 

)ক (  িবিসআইিস :  
�এসিপ এর �ব�াপনা পিরচালক মেহাদয়সহ ০৪(চার)জন কম �কত�া Green 
star fertilizer, India পিরদশ �ন কেরন। �সখােন তারা িজেরা িডসচাজ�  
observe কেরন এবং তােদর �হীত কায ��েম সে�াষ �কাশ কেরন। �এসিপ 
ক��প� Ion Exchange �িত�ান India এর পরবত� ��ােবর অেপ�ায় 
আেছ। 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
িবিসআইিস/িবিসক/
িবএসএফআইিস 
 
চলমান �ি�য়া 
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করার �ব�া রেয়েছ। পিরেবশ 
অিধদ�েরর চািহদা অ�যায়ী িজেরা 
িডসচাজ� ��ান �তরীর উে��েশ Ion 
Exchange Enviroment 
Managment (BD) Ltd. 
নামক �িত�ানেক ��া� হেত িনগ �ত 
বেজ�র ন�না িবে�ষেনর জ� তােদর 
গেবষণাগাের ৮ িলটার ��ন ওয়াটার 
��রণ করা হয়। ন�নার িবে�িষত 
ফলাফল Ion Exchange 
�িত�ান তােদর সদর দ�র ভারেত 
��রণ কের । সদর দ�র �থেক ফলাফল 
পাওয়া �গেল �িনিদ ��ভােব মতামত 
�এসিপ ক��প�েক অবিহত করা হেব।  
 
 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� 
কেপ �ােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪� 
িচিনকেল বজ�� পিরেশাধনাগার �াপন

’শীষ �ক �ক�� িজওিব অথ �ায়েন 
০১-০৭-২০১৮ হেত ৩০-০৬-২০২০ 
পয �� �ময়ােদ ৮৫১০.৩১ ল� টাকা 
�া�িলত �েয় ২২-০৫-২০১৮ তািরেখ 
একেনক সভায় অ�েমািদত হয়।  
 

িবিসক : 
ন�ন িশ�-কারখানায় �� �থেকই বজ�� 
পিরেশাধনাগার (ই�িপ) �াপেনর 
লে�� িবিসেকর সকল িশ�নগরী ও 
�জলা কায �ালয়স�হেক �েয়াজনীয় 
িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন  
‡ �ক� পিরচালক িনেয়াগ স�� হেয়েছ অথ � বরাে�র জ� প� �দয়া হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবিসক : 
 িবিসেকর �মাট ৭৬� িশ�নগরীর ই�িপেযা� ১৪১� িশ� ইউিনেটর মে� এ 

পয �� ৮২� িশ� ইউিনেট ই�িপ �াপন করা হেয়েছ।  
 অবিশ� ৫০� ই�িপ �াপেনর িবষেয় �ত পদে�প �নয়ার জ� সময়াব� 

কম �পিরক�না �হণ করা হেয়েছ।  
      অ�গিতর হার ৫৯.৪২%। 

০৯. নগরায়েন মা�ার ��ােনর 
মা�েম �জলা উপেজলা িশ� 
�াপেনর উপেযাগী �ান 
িনধ �ারণ, িশ� বজ�� িন�াে�র 
পিরক�না এবং ক�চামােলর 

২৪/৮/২০১৪ ি�.  নগরায়েনর মা�ার ��ােন িশ� 
�াপেনর উপেযাগী এলাকা 
িচি�তকরেণর লে�� বাংলােদেশর 
৬৪ � �জলার �জলা �শাসক 
বরাবের িবিসক �চয়ার�ান 

 

 ইেতামে� এ �ি�য়ায় �য়াডা�া �জলায় িবিসক িশ�নগরী বা�বায়েনর কাজ 

চলেছ। অ�গিতর হার ৪১%। 

 
সকল দ�র/সং�া 
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সহজলভ�তা ও �াপক 
কম �সং�ােনর িবষয় িবেবচনা 
�রেখ িশ� গেড় �লেত হেব। 

মেহাদেয়র �া�ের �ওআরসহ 
পিরক�না িবভাগ �থেক প� �দয়া 
হেয়েছ। উ� পে�র ��ি�েত ১০� 
�জলা (গাজী�র, বা�রবান, 
�নামগ�, �িম�া, �িড়�াম �জলার 
রাজারহাট উপেজলা, প�গড়, 
নােটার, �য়াডা�া, িদনাজ�র, 
পাবনা) হেত �া� ��ােবর মে� 
পয �ায়�েম ��, ম� এবং 
দীঘ �েময়ােদ �ক� �হেণর মা�েম 
িশ�নগরী �াপেনর পিরক�না �নয়া 
হেয়েছ। 
�ময়াদ  : �লাই ২০১৪ হেত �ন ২০২০ 

১০. িশ� কারখানায় �াস 
সরবরােহর িবষয়� 
অ�ািধকার িদেত হেব। 
আ�িনক ��ি� ও �ালানী 
সা�য়ী সার কারখানা িনম �াণ 
করেত হেব। পলাশ ও 
�ঘাড়াশাল সার কারখানায় 
�রাতন য�পািত পিরবত�ন 
কের ন�ন য�পািত �াপন 
করেত হেব। 

২৪/৮/২০১৪ি�. ‡ আ�িনক ��ি� ও �ালানী সা�য়ী 
সার উৎপাদেনর জ� “�ঘাড়াশাল 
পলাশ ইউিরয়া ফা� �লাইজার �ক�” 
শীষ �ক এক� �ক� �হণ করা হেয়েছ 
 

‡ �কে�র জ� উ�য়ন �ক� ��াব (িডিপিপ) গত ০৯-১০-২০১৮ি�. তািরেখ একেনক 
ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ এবং ২৪-১০-২০১৮ি�. তািরেখ Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. (MHI) and China Nation al 
Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. 
(CC-7) এর সােথ �ি� স�ািদত হেয়েছ । ঋণ �ি� স�াদন ও অ�া� কায ��ম 
চলমান রেয়েছ। 

িশ� ম�ণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা�বায়নাধীন 

১১. িবিসক িশ� নগরীেত যারা 
জিম বরা� িনেয় িশ� �াপন 
করেছ না তােদর বরা� 
বািতল কের ন�ন 
উে�া�ােদর বরা� িদেত 
হেব এবং িশ� নগরী 
উ�য়নকে� পয �া� বােজট 
সং�ান রাখেত হেব। 

২৪/৮/২০১৪ ি�. ‡ িবিসক িশ�নগরীেত বািতল�ত ও 
�ন:বরা�েযা� িশ� �েটর তািলকা 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। 
ন�নভােব বরা� �দয়ার লে�� 
পি�কায় িব�ি� �কাশ করা হেয়েছ।  
 

‡ িশ�নগরীর উ�য়নকে� পয �া� বােজট 
বরাে�র �ব�া �হেণ উে�াগ �হণ 
করা হে�। 
 

 

‡ িবিসেকর ৭৬� িশ�নগরীর মে� বািতল�ত এবং �নঃবরা�েযা�  ১৮০� িশ� 
�েটর তািলকা �ণয়ন করা হেয়েছ। ইেতামে� ন�নভােব বরা� �দয়ার জ� ২১-১২-
২০১৮ তািরেখ পি�কায় িব�ি� �কািশত হেয়েছ।  

 

‡ আ�হী উে�া�ােদর আেবদেনর ��ি�েত �ানীয় কায �ালয় �ট বরাে�র িবষেয় 
�ব�া িনেব। এ িবষেয় আ�ষি�ক �ি�য়া স�� করেত ৩ মােসর অিধক সময় 
�েয়াজন হেব।  
 

‡ িশ�নগরীর উ�য়নকে� ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের ২০ �কা� ৪৫ ল� টাকা বরা� �দয়া 
হেয়েছ। বরা��ত অেথ �র মা�েম ৪� আ�িলক কায �ালেয়র আওতায় ৮৪� �ত� কাজ 
�� করা হেয়েছ যা �ন ২০১৯ সমা� হেব। 
 

িবিসক 
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১২. দ� জনবল �তিরর লে�� 
�েগাপেযাগী �িশ�েণর 
�ব�া করেত হেব, �িশ�ণ 
�ক��েলা রাজধানী �কি�ক 
না কের িবেক�ীকরণ করা, 
�িত িবভােগ ১� কের ৭� 
িবভােগ িবটােকর মিহলা 
�হাে�লসহ ৭� �িশ�ণ 
�ক� িনম �াণ করেত হেব। 
 

২৪/৮/২০১৪ ি�. িবটাক 
“িবটাক চ��াম, �লনা ও ব�ড়া 
�কে� নারী �হাে�ল �াপন শীষ �ক 
এক� �ক� �হণ করা হয়। 
�লাই ২০১৮ হেত �ন ২০২১। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

িবটাক 
িবটাক আমদািন িবক� য�াংশ �তির ও কািরগির পরামেশ �র পাশাপািশ ঢাকা �ক�সহ 
িবটােকর �মাট ৫� �কে� কািরগির �িশ�ণ পিরচািলত হেয় আসেছ। “িবটাক 
চ��াম, �লনা ও ব�ড়া �কে� নারী �হাে�ল �াপন” শীষ �ক �ক�� মাননীয় 
পিরক�না ম�ী ক��ক অ�েমািদত হয় এবং ১৭ �লাই ২০১৮ তািরেখ �শাসিনক 
আেদশ জারী করা হেয়েছ। গত ১২ আগ� ২০১৮ তািরেখ �ক� পিরচালক িনেয়াগ 
�দান করা হেয়েছ। আেলাচ� �ক��র সংেশাধন ��ােবর ওপর গত ১৮ �ফ�য়াির 
২০১৯ তািরেখ পিরক�না কিমশেন িপইিস সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 

 অ�েমািদত �ক� �য় ৩১৬০.৯৯ ল� টাকা। 

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

 ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ১২৯.০০ ল� টাকা। 

 �কে�র অ��েল �ফ�য়াির ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ২.৩৪ ল� টাকা। 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ০.০৭৪%। 
 

ি�তীয় পয �ােয় অবিশ� ৩� িবভােগ যথাঃ িসেলট, বিরশাল ও রং�ের �য়ংস�ণ � নারী 
�হাে�লসহ �য়ংস�ণ � �িশ�ণ �ক� িনম �াণকে� জিম বরা�/ অিধ�হেণর জ� িশ� 
ম�ণালেয়র মা�েম �জলা �শাসক িসেলট, বিরশাল ও রং�র �ক প� �দান করা হয়। 
রং�র ও বিরশাল �জলা �শাসক হেত জিমর ��চ �াপসহ স�া� �� পাওয়া 
িগয়ােছ। তৎে�ি�েত �াপত� অিধদ�রেক ০১/৩/২০১৭ তািরেখ ২� িবভাগীয় শহের 
নারী �হাে�লসহ িবটাক এর �ক� �াপেনর জ� িডিজটাল নকশা �ণয়েনর লে�� প� 
�দয়া হেয়েছ। িসেলেটর সদর উপেজলার িখিদর�র �মৗজায় �িম অিধ�হেণর জ� 
�িমর �ান পিরদশ �ন করা হেয়েছ। শী�ই অিধ�হণ কায ��ম �হণ করা হেব। 
িবআইএম 
(ক) ইতঃ�েব � �িশ�ণ �ক��েলা িবেক�ী করার লে� চ��াম ও �লনায় �িশ�ণ 
�ক� চা� রেয়েছ। 
(খ) িবভাগীয় পয �ােয় িবআইএম এর ন�ন �ক� �াপেনর �ক� যাচাই কিম�র িম�ং 
এর �পািরেশর আেলােক �কে�র স�া�তা যাচাই কাজ চলেছ। 
(গ) “ঢাকা� বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) �ক 
শি�শালীকরণ” �ক�� গত ০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ অ�ি�ত একেনক �বঠেক 
অ�েমািদত হয়। 

 অ�েমািদত �ক� �য় ১৪৭৮৬.০৭ ল� টাকা। 

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

 ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ৫৮৭.০০ ল� টাকা। 

 �কে�র অ��েল �ফ�য়াির ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ৮২.০০ ল� টাকা। 

 অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ০.৫৫%। 
 

 

িবটাক/িবআইএম 
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�কে�র বত�মান অব�াঃ 

 �কে�র আওতায় সং�ান�ত জনবল িনেয়াগ কায ��ম এবং �কে�র জ� 
��ািবত �ল-আউে� িব�মান �রাতন ভবন ভাংগার লে�� দরপ� আ�ান কায ��ম 
চলমান রেয়েছ। 

১৩. রা�ায়� িশ� �িত�ােনর 
অ�ব�ত জিম ব� ও ব� 
�ায় িশ� �িত�ােনর জিম 
�দিশ-িবেদিশ িবিনেয়ােগর 
জ� উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিম� িশ� পাক� 
�তির করেত হেব। 

২৪/৮/২০১৪ ি�. ১। কণ ��লী �রয়ন কমে��:  
‡ �কিপএম কারখানা�র িবএমআরই 
এবং কণ ��লী �রয়ন কমে�� এর �েল 
ন�ন কারখানা �াপেনর লে�� 
বত�মােন M/S China 
National Machinery 
Imp. & Exp. 
Corporation (CMC), 
China এর সােথ MOU এর 
খসড়া পরবত� �ি�য়াকরেণর জ� গত 
২৯-১০-২০১৮ি�. তািরেখ িশ� 
ম�ণালেয় ��রণ করা হয়।  
 

‡ এছাড়াও �সৗিদ আরব� বাংলােদশ 
�তাবাস �কিপএম এর খািল জায়গায় 
ন�ন �পপার িমল �াপেনর জ� �সৗিদ 
আরেবর �িত�ােনর সােথ �যাগােযাগ 
রাখেছ। 
২। িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল. 
(িসিসিস)  
চ��াম �কিমক�াল কমে�� এর খািল 
জায়গায় ন�ন কের বাংলােদশ �াস 
শীট ফ�া�ির’ শীষ �ক এক� �ক� 
২৩২৭৬৮.০০ ল� টাকা �া�িলত 
�েয় হােত �নয়া হেয়েছ।  
 

�কে�র �ময়াদ: জা�, ২০১৯ �থেক 
�ন, ২০২২ পয ��  
 

৩। �নামগ� �জলার তািহর�েরর 
�টেকরঘাট এলাকায় িপিপিপ মেডেল 
িব��ৎ এবং �কিমক�াল ই�াি� 
�াপেনর লে�� NRB Energy 
Management Ltd গত ০৯-

১। কণ ��লী �রয়ন কমে��:  
 

খসড়া MOU পয �ােলাচনার লে�� ��ক �হা�ারেদর সম�েয় আগামী 

৩০/০১/২০১৯ তািরখ সভা আহবান করা হেয়েছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

‡  �া�িলত �েয়র মে� িজওিব: ২৩২৭৬৮.০০ (�বেদিশক ��া ১৬২১৫৬.০০ ল� 

টাকা, Cash Foreign Exchange ) (�ানীয় ��া ৭০৬১২.০০ ল� 

টাকা) 
 ‘বাংলােদশ �াস শীট ফ�া�ির’ শীষ �ক �কে�র িডিপিপ �য় �ি���করণ কিম�র 

�িতেবদন অ�যায়ী �নগ �ঠন কের গত ২৬-১২-২০১৮ি�. তািরেখ িশ� ম�ণালেয় ��রণ 
করা হেয়েছ যা যাচাই বাছাই চলেছ। 
 

‡ উ� �িত�ােনর ��াব ��ীকরণ এবং িপিপিপ ফরেমেট ��াব ��রেণর জ� ০৩-
০৯-২০১৮ তািরেখ প� ��রণ করা হেয়েছ িক� অ�াবিধ জবাব পাওয়া যায়িন।  
‡ িপিপিপ এর মা�েম বা�বায়েনর �েচ�া অ�াহত রেয়েছ। 
 

 

 

সকল দ�র/সং�া 
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০৮-২০১৮ তািরেখ ��াব ��রণ কের।  
 
 
 
৪। ঢাকা �লদার �কা .িল.:  
‡  ঢাকা �লদার �কা. িল. এর জায়গা� 
িবিসআইিস’র নােম িনবি�ত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/�যৗথ উে�ােগ ন�ন 
কারখানা �াপেনর িবষেয় উে�া�ারা 
অনা�হ �কাশ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় িশ� ম�ণালয় �থেক 
�জলা �শাসক, ঢাকা বরাবর ��িরত 
০৪-১০-২০১৮ তািরেখর পে� উি�িখত 
জিম িডএলিসএল এর অ��েল 
হ�া�েরর িবষেয় তাগাদা �দান করা 
হেয়েছ। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। নথ � �বংগল �পপার িমল� িল.:   

‡ ব�েঘািষত নথ � �বংগল �পপার িমল� 

িল-এর ১০০.৫১ একর জিম িব�ান ও 

��ি� ম�ণালয় িশ� ম�ণালেয়র কােছ 

চাইেল ০৯-১২-২০১৮ তািরেখর 

প�মারফত এ জিম ন�ন �কে�র জ� 

িবিসআইিস'র �েয়াজন মেম � িশ� 

ম�ণালয়েক অবিহত কেরেছ। 

 
 
 
 

৪। ঢাকা �লদার �কা .িল.:  
  

‡ �িম ম�নালেয়র ০১/০৪/২০১৮ তািরেখর পে� বাংলােদশ িব�ান ও িশ� 
গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) এর  অ��েল ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ �কস 
�েল অিধ�হণ�ত ১৮.০০ একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ �া�েয়ল, ১৯৯৭ 
এর অিধ�হণ িবষেয় িনেদ �শাবলীর ৭৫ অ�ে�েদর (গ-জ) এর িনেদ �শনা 
�মাতােবক ঢাকা �লদার �কা�ািনর (িডএলিস) অ��েল হ�া�েরর �েয়াজনীয় 
�ব�া �হেণর জ� �জলা �শাসক ঢাকােক অ�েরাধ জানােনা হয়।  িবিসআইিস 
১০/০৯/২০১৮ ি�. তািরেখর পে� িডএলিস’র দখেল থাকা ১৮(আঠার) একর 
জিমর মািলকানা �ব � িনধ �ািরত �িত একর জিমর �� ৩ ল� টাকা িহেসেব ৫৪ 
(�য়া� ল�) টাকা িবিসআইিস ক��ক িবিসএসআইআর অথবা �জলা �শাসক, 
ঢাকা �ক পিরেশাধ সােপে� িডএলিস তথা িবিসআইিস’র অ��েল হ�া�েরর 
লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ কের। 
িবিসআইিস’র পে�র পিরে�ি�েত িশ� ম�ণালয় হেত �জলা �শাসক, ঢাকা 
বরাবর ০৪/১০/২০১৮ তািরেখ প� ��রণ করা হয় এবং জবাব না পাওয়ায় 
�জলা �শাসক, ঢাকা বরাবর ২৯/১১/২০১৮ তািরেখ তািগদ �দান করা হয়। 
‡ পরবত�েত এ িবষেয় �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঢাকায় িশ� ম�ণালেয়র 
উপসিচব (িবিসআইিস) ও �ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা �লদার �কা�ািন িল. 
উপি�ত হেয় �জলা �শাসক, ঢাকা ও অিতির� �জলা �শাসক (এল,এ) এর 
সােথ সা�াত কেরন। িশ� ম�ণালয় হেত ��িরত পে�র ফেটাকিপ তারা 
ন�নভােব �হণ কেরন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর আ�াস �দান 
কেরেছন। 
৫। নথ � �বংগল �পপার িমল� িল.:   

‡ এনিবিপএম এর আেলাচ� জিম "Installation of a Paper Mill in 

the Premises of North Bengal Paper Mills Limited 

(NBPM), Paksey, Pabna" শীষ �ক �কে�র জ� �েয়াজন হেব মেম � 

উে�খ কের িশ� ম�ণালয় �থেক িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা 

হেয়েছ। 
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১৪. কিপ রাইট অিফস এবং 
�পেট�, িডজাইন ও 
��ডমাক�স অিধদ�র একি�ত 
কের িশ� ম�ণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি�� ম�ণালেয়র 
সােথ �ত উে�াগ িনেত হেব। 

২৪/৮/২০১৪ ি�. ‡ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 
আওতাধীন কিপ রাইট অিফস এবং 
িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন �পেট� , 
িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�রেক 
এিক�ত কের সিম�ত আইিপ অিফস 
�িত�ার লে�� ��সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে� ১৯/১০/২০১৫ তািরেখ সভা 
হয়। িবষয়�র ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ��েম �� হওয়ার 
লে� িডিপিড� হেত ��িত স�� 
করা হেয়েছ। 

‡ এ িবষেয় ২৩/০১/২০১৯ তািরেখর �যৗথ সভায় �'� �িত�ান একী�েতর পিরবেত� 
িলংক ডাটােবইজ এর মা�েম �ই� অিফস �শয়ার কের কাজ করেব মেম � িস�া� 
�হীত হয়। িস�া� অ�যায়ী ডাটােবইজ ও সফটওয়�ারিভি�ক সমি�ত অেটােমশেনর 
মা�েম �সবা �দান কায ��ম ইতমে� চা� করা হেয়েছ। 

িডিপিড� 
 
 

১৫. িশ� ম�ণালেয়র 
দ�র/সং�ায় �মধাবী 
কম �কত�ােদর িনেয়ািজত 
রাখার উে�ে� িব�মান 
�থক �বতন কাঠােমার 
উে�াগ �হণ এবং আেয়র 
এক� অংশ কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর �েণাদনা 
িহেসেব �দান করা �যেত 
পাের। 

২৪/৮/২০১৪ ি�. িবএস�আই : 
িবএস�আইেত �মধাবী কম �কত�ােদর 
িনেয়ািজত রাখার উে�ে� অ� সং�ার 
�ারি�ক পেদর পদময �াদা ও �বতন 
��ল �থম ��িণেত উ�ীতকরণ। 
 
 
 
 
 

িবএস�আই : 
 

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

‡ ইতঃমে� এ িবষেয় জন�শাসন ম�ণালয় ও অথ � ম�ণালেয়র রা�ায়া� উইং এর 
অ�েমাদন পাওয়া �গেছ। বা�বায়ন উইং এর অ�েমাদেনর অেপ�ায় আেছ। 
 

িবএসএইিস: 
িবএসইিস’র অধীন� িশ� �িত�ান স�েহর �মধাবী ও দ� �ব�াপনা পিরচালেকর 
মে� িক� সং�ক অবসের যাওয়ার অেপ�ায় রেয়েছ। এেদর মে� �থক িক�  
�মধাবী ও দ� �ব�াপনা পিরচালকেক চা�রীেত �ন:বহাল বা িপআরএল বািতল  
করত: চা�ির িনয়িমত করার উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  
 

িবএিব: 
অথ � ম�ণালেয়র স�িতেত  চলিত ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর জ� িবএিবেত কম �রত 
সকল কম �কত�া ও কম �চারীেক �ব �বত� এক বছর কম �কােলর জ� এক� �ল �বতেনর 
সমপিরমাণ অথ � �েণাদননা িহসােব �দােনর িস�া� �হীত হয়। এক বছেরর কম 
কম �কােলর জ� আ�পািতক হাের �েণাদনা �দােনর িস�া� �হীত হয়। 

সকল দ�র/সং�া  
 
 

১৬. িশ� পে�র আ�জ�ািতক 
বাজােরর র�ািন �ি� িনি�ত 
করার জ� গেবষণা ও উ�য়ন 
এবং বাজারজাতকরেণ ��� 
িদেত হেব। 

২৪/৮/২০১৪ ি�. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ �য়ং�ীয় 
প�িতেত িসরািমক পে�র ��েজর 
উ�লতা �ি�করণ।  
উৎপািদত �ািনটারীওয়�ােরর মান 
উ�য়েনর �লধনী খােত ১৭� 
�মিশনািরেজর মে� ৬� সরবরাহ 
পাওয়া �গেছ। বাকী ১১�র মে� 

িবিসআইিস: 
িবষয়� িশ� ম�ণালয় �থেক পয �ােলাচনা করা হে�। 

 
 
 
 
 
 

িশ� ম�ণালয়/ 
িবিসআইিস/িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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Universal Testing 
Machine কারখানায় �পৗঁছােনা 
হেয়েছ। Installation এর 
�াপাের ��ত কারেকর �ানীয় 
�িতিনিধর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত 
রেয়েছ। কােজর অ�গিত �ায় ৪১%। 
২। �কিপএমিলঃ এ উৎপািদত �পপােরর 
উ�লতা ও ম�ণতা �ি�করণ এবং 
��� িনয়�ন। কারখানার মান উ�য়েন 
য�পািত �িত�াপন/ সংেযাজন করা 
�েয়াজন হেলও কারখানার বত�মান 
আিথ �ক সংকেট তা স�ব হে� না । 
উে�� �য, কারখানার বািষ �ক উৎপাদন 
উ�ীতকরণ/ন�ন কাগজ কল �াপেন 
M/S China National 
Machinery Imp. & 
Exp.Corporation (CMC) 
ক��ক ��িরত খসড়া MOU 
িবিসআইিস ক��ক সংেশাধন কের গত 
২৪-১০-২০১৮ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় 
��রণ করা হয়।  
িবিসক: 
িশ� পে�র আ�জ�ািতক বাজাের র�ানী 
�ি�র লে�� িনয়িমত �দিশ ও িবেদিশ 
�মলার আেয়াজন ও অংশ�হণ এবং 
��তা-িবে�তা সে�লন আেয়াজেনর 
কায ��ম চলমান রেয়েছ।  
 
িবএস�আই: 
আ�জ�ািতক বাজাের িশ� পে�র র�ািন 
�ি� িনি�ত করার জ� গেবষণা ও 
উ�য়ন এবং বাজারজাতকরেণ ��� 
�দান করা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবিসক: 
‡ িশ� পে�র আ�জ�ািতক বাজােরর র�ানী �ি� িনি�ত করার লে�� ২০১৮-২০১৯  
অথ �বছের িবিসক �দিশ ও িবেদিশ �মাট ৩৫�  �মলা ও ��তা িবে�তা সে�লন  
অ��ান আেয়াজন ও অংশ�হণ করার ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। ইেতামে�  
িবেদেশ ৭� এবং �দেশ ১২� �মলায় অংশ�হণ স�� হেয়েছ এবং ০৮� ��তা 
িবে�তা সে�লন অ�ি�ত হেয়েছ। 
 
 
িবএস�আই: 
‡ আ�জ�ািতক বাজাের িশ� পে�র র�ািন �ি� িনি�ত করার জ� িবএস�আই কাজ 
কের যাে� এবং এরই ধারাবিহকতায় িবএস�আই’র পরী�ার মান এবং পে�র 
সা� �িফেকট আ�জ�ািতকভােব �হীত হেয় আসেছ। বত�মােন িবএস�আই’র 
�াবেরটিরস�েহ স�ািদত ৩৫ � পে�র ৩০৫ � পরী�ণ �ারািমটােরর ৪১১� 
পরী�ণ প�িত BAB হেত আইএসও/আইইিস ১৭০২৫:২০০৫ অ�যায়ী িডেস�র 
২০২০ পয �� এ�াি�িডেটশন-এর  �ময়াদ রেয়েছ।  
‡ পাশাপািশ ১৪� পে�র অ��েল িবএস�আই হেত �দ� �নগত মান সনদেক 
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National Accreditation Board for certification Body (NABCB), 
India ক��ক ��াডা� সা� �িফেকশেনর আ�জ�ািতক মান আইএসও/আইইিস 
১৭০৬৫:২০১২ অ�যায়ী ৮জা�য়াির, ২০১৯ পয �� এ�াি�িডেটশন-এর �ময়াদ রেয়েছ। এ 
�ি�য়া অ�াহত আেছ।  
‡ উে��, Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) 
অ�াি�িডেটশন �া� ৩৫� পে�র মে� ২১� প� �ক িবনা পরী�ায় ভারেত র�ানীর 
��ে� িবএস�আই’র সা� �িফেকশন �হেণ স�িত �দান কেরেছ এবং এ সকল প� 
ভারেত র�ািন হে�। 
িবিভ� আ�জ�ািতক মান সং�ার �ণীত মােনর সােথ সাম�� �রেখ অথবা অ�সরণ 
কের পে�র জাতীয় মান �ণয়ন করা হয়। িবএস�আই এ পয �� ৩৭৫৪� জাতীয় মান 
�ণয়ন কেরেছ। 
 

িবএসইিস:   
‡ িবএসইিস �ধান কায �ালয়সহ িনয়�ণাধীন িশ� �িত�ঠানস�েহর �-� �ফস�ক �খালা 
হেয়েছ। এর মা�েম কম �কত�া কম �চারীগণ সামািজক �যাগােযাগ মা�েম িনজ 
�িত�ােনর িবিভ� উ�য়ন�লক কায ��ম �চার করেছ। 
‡ এন�এেলর পাইপ কানাডায় র�ািনর আ�হ পাওয়া �গেছ। �েয়াজনীয় কায ��ম 
চলেছ। এক� �িনধ �ািরত মােক��ং ��ান �তরী করা হে�। 
িবএসএফআইিস:  
‡ �ক� অ�া� �কাং িল. �িত�ান�র িডি�লারী  ইউিনেটর পে�র আহরেণর হার �াস 
পাওয়ার কারন খিতেয় �দখা এবং উৎপািদত ফেরন িলকার আ�জ�ািতক মােন উ�য়ন 
কের র�ািনর লে�� গেবষণা কায ��েমর জ� শাহজালাল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালেয়র �কিমক�াল ইি�িনয়ািরং অ�া� পিলমার সােয়� িবভােগর �েফসর ড. 
আ� ইউ�ফ এর সােথ �যাগােযাগ করা হয়।  
‡ এর পিরে�ি�েত িতিন উ� ইউিনেটর ি�িরট আহরেণর হার ও ি�িরেটর 
�নগতমান �ি�কে� এক গেবষণা কায ��ম পিরচালনার জ� এক� ��ােজ� �েপাজাল 
২৩ অে�াবর ২০১৮ তািরেখ �ক� অ�া� �কাং (িবিড) িল. এর �ব�াপনা পিরচালক 
বরাবর ��রণ কেরন।  
‡ �স ��ি�েত ��ািবত ��ােজ� �েপাজাল� অ� করেপােরশেনর �বাড � সভায় 
উপ�াপন �ব �ক অ�েমাদন সােপে� পরবত� কায ��ম �হণ করা হেব।   

১৭. িশে�র মািলকানা সরকাির, 
�বসরকাির, �যৗথ এ িতন 
�কার হেত হেব, �বসরকাির 
মািলকানাধীন িশ�েক 
সহায়তার পাশাপািশ তােদর 
পিরেবশ বা�ব উৎপাদন, 
�িমকেদর জীবনমান উ�য়ন 

    
 
বা�বািয়ত 
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এবং সামািজক দায়ব�তার 
িবষয়� িনি�ত করেত হেব। 

১৮. �দেশ িব�মান িচিনকলস�েহ 
যােত আেখর পাশাপািশ �গার 
িবট �বহার কের িচিন 
উৎপাদন করা যায়, উহার 
লে�� �েয়ল িসে�ম 
�মিশনাির রাখা। 
 

 

২০/৭/২০১৪ ি�. িবএসএফআইিস 
“ঠা�রগ�ও িচিনকেল �রাতন য�পািত 
�িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন 
উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” �ক�� 
�হণ করা হয়।  

 
�ময়াদ : �লাই ২০১৩ হেত �ন 
২০১৯। 

‡ ০৫/১২/ ২০১৬ তািরেখ ৪৮৫৬২.০০ ল� টাকা �েয় �ক�� অ�েমািদত হয়। 
‡ ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ৩০০০.০০ ল� টাকা। �কে�র অ��েল 
জা�য়াির ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ১৪৪৭.১৩ ল� টাকা। 
অ�গিতর হারঃ আিথ �ক ৩.০০% এবং বা�ব ১৭%। �কে�র বত�মান অব�াঃ 
Thakurgaon Sugar Mills এর ৩� �ােকজ TSM-1 এর  
জ� ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জ� গত ১৬-০৯- 
২০১৮ তািরেখ �নঃআ�জ�ািতক দরপ� আহবান করা হয়  এবং �া� দরপ�স�হ  
��ায়েনর কাজ সমা� হেয়েছ। 

িবএসএফআইিস 
 
 
 
 

১৯. মােক�ট এে�স এ� ��ড 
�ফিসেলেটশন সােপাট � ফর 
সাউথ এিশয়ান এলিডিস � 
��ংেদিনং ই���উশনাল 
এ� �াশনাল ক�াপািস�জ 
িরেলেটড � ��া�াড �স, 
�মে�ালিজ, �টি�ং এ� 
�কায়ািল� – �ফজ-২। 

    
 
বা�বািয়ত 

২০. মড �ানাইেজশন অব 
িবএস�আই � ��ািকউরেম� 
অব সফ� �েকেটড 
ই�ইপেম� এ� 
ইন�া�াকচার �ডেভলপেম� 
অব �াবেরটিরজ ফর 
এ�াি�িডেটশন। 

    
 
বা�বািয়ত 

২১. িশ� ম�ণালেয়র অধীন� 
দ�র/সং�ার �� পেদ 
জনবল িনেয়াগ। 

১২/৪/২০০৯ ি�.  িশ� ম�ণালয় : 
িশ� ম�ণালেয়র ২৯ � পেদ িনেয়ােগর লে�� ০৩/০২/১৯ তািরখ  পি�কায় িব�ি� 
�কাশ করা হেয়েছ। 

িবিসআইিস :  
�টকিনক�াল ক�াডাের ৪� ক�াটাগরীেত ৬১ জন কম �কত�া িনেয়ােগর লে�� িনব �ািচত 
৩৪ জেনর �িলশ �ভিরিফেকশন কায ��ম চলমান। নন-�টকিনক�াল ক�াডাের ৮� 
ক�াটাগিরেত �মাট ১৫৬ জন কম �কত�া িনেয়ােগর লে�� িলিখত পরী�ার ফলাফল 
�কাশ করা হেয়েছ । এছাড়া ১৩০ জন কম �কত�া িনেয়ােগর জ� আেবদন প� �হণ করা 
হেয়েছ। িশ� ম�ণালয় হেত ০৬/০২/২০১৯ তািরেখ ৪৯ জন জনবল িনেয়ােগর ছাড়প� 
�দান করা হেয়েছ। সং�হার িনেয়াগ কায ��েম অনলাইেন আেবদন �হণ করা হয় । 

িশ� ম�ণালয় ও 
আওতাধীন 
দ�র/সং�া  
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িবিসক : 
৯ম ��েডর �মৗিখক পরী�া ২০-০১-২০১৯ তািরখ হেত �� হেয় ০৬/০২/২০১৯ 
তািরেখ স�� হেয়েছ। ৩-৬ এবং ��ড ১০-১৩ এর �মৗিখক পরী�া ১১-০২-২০১৯ 
তািরখ হেত �� হেয় ২০/০২/২০১৯ তািরেখ স�� হেয়েছ। 
 

িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযা� �কােনা �� পদ �নই। তেব পদে�ািতেযা� ১০৮ পেদ শী�ই  
পদে�ািত �দান করা হেব। 
 

িবএসএফআইিস : 
আিথ �ক সংকেটর কারেণ িবএসএফআইিস-র �� পেদ জনবল িনেয়ােগর িবষয়� 
অিন�� রেয়েছ।  
িডিপিড� : 
‡ এ�ািমনােরর ০২ � �� পেদ িনেয়ােগর লে�� িশ� ম�ণালেয়র মা�েম বাংলােদশ 
পাবিলক সািভ �স কিমশেন ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ।  
‡ ক�ািশয়ার ও �ি�েক�ং �মিশন অপােরটর এবং এমএলএসএস পেদ অনলাইেন 
িনেয়ােগর কায ��ম �হণ এবং পদে�ািতেযা� পদস�হ �রেণর লে�� ১৯/১২/২০১৮ 
তািরেখ িবভাগীয় িনব �াচন কিম�র সভা  অ�ি�ত হেয়েছ। 
িবএস�আই : 
 িবিভ� পেদর ৭৭� ��পেদ জনবল িনেয়ােগর জ� িনেয়াগপ� ই�� করা হেল গত 
০৭/০১/২০১৯ তািরেখ  ৫০জন �যাগদান কেরেছন। অবিশ� ১৪২� �� পেদর মে� 
িক� পদ পেদা�িতেযা�। বাকী পদ�েলার মে� জন�শাসেনর ১০% সংর�ণ �ব �ক 
সং�ার বােজট থাকা সােপে� পরবতী �ি�য়া �হণ করা হেব। 
িবএসইিস : 
িহসাবর�ণ ও সহকারী িহসাবর�ণ কম �কত�া এবং সহকারী �েকৗশলী ও উপ-সহকারী 
�েকৗশলী পেদর িলিখত পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত তােদর �মৗিখক পরী�া �হণ 
�শষ হেয়েছ। িব�ি� অ�যায়ী �জনােরল ক�াডাের িনেয়াগ পরী�া �হেণর ��িত 
চলমান রেয়েছ। 
িবএিব: 
০৫ � পেদ িনেয়ােগর লে�� ২৭/০১/১৯ তািরখ ০২ � পি�কায় িব�ি� �কাশ করা 
হেয়েছ। 

িবআইএম: 
মহামা� ��ীম �কাট � এর হাই �কাট � িডিভশন ক��ক �িগতােদেশর ��ি�েত িনেয়াগ 
�ি�য়া আপাততঃ ব� আেছ। 
এনিপও : 
এনিপওর �� পেদ জনবল িনেয়ােগর লে�� ছাড়প� �া� ১৬ � পেদর মে� ৯ম 
��েডর ০৩ � পদ �রেণর লে�� িপএসিসেত ��াব ��রণ করা হেয়েছ। অবিশ� ১৩ ট 
পদ �রেণর জ� আেবদন �হণ করা হেয়েছ। ০৮� পেদ িনেয়ােগর কায ��ম চলেছ। 
বয়লার : 



G:\Download\PM commitment report February 2019.doc   -18- 

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

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয় অ�েমািদত পেদর সং�া ৩০�র মে� কম �রত 
২৪ জন এবং ০৬� �� পদ রেয়েছ। বয়লার পিরদশ �েকর ০২� �� পদ �রেণর লে�� 
বাংলােদশ সরকাির কম �কিমশেন ��রণ করা হে�।  

২২. নব�� এি�িডেটশন �বােড �র 
িনেয়াগ িবিধ �ড়া�করণ ও 
জনবল িনেয়াগ। 

    

বা�বািয়ত 

২৩. সরকাির অিফস/সং�ায় 
সরকাির মািলকানাধীন 
�িত�ান ক��ক ��ত�ত 
প� সাম�ী যথা-জীপগািড়, 
�া�ফরমার, ক�াবল ও �া�র 
�বহার। 

১২/৪/২০০৯ ি�. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ� কারখানা ক��ক 
উৎপািদত �উবলাইট, এনািজ� �সিভং 
�া� (িসএফএল), �ব��িতক 
�া�ফরমার, িবিভ� সাইেজর ক�াবলস 
ও কপার ওয়�ারস, িমৎ�িবিস পােজেরা 
িকউএ� জীপ, ডাবল �কিবন িপক-আপ 
ইত�ািদ �বহােরর লে�� মাননীয় 
�ধানম�ীর িনেদ �শনা উে�খ  কের  
িবিভ� সং�া/সরকাির দ�ের সরাসির 
এবং প�েযােগ অ�েরাধ করা হে�। 
 
িপআইএল’র কারখানার মািহ� ডাবল 
�কিবন িপকআপ সংেযাজন/ 
উৎপাদেনর পাশাপািশ �ফ�য়ারী/২০১৯ 
মােস ৬০� পােজেরা জীপ 
সংেযাজন/উৎপাদন হেয়েছ এবং ১৩� 
পােজেরা জীপ িব�য় করা হেয়েছ। 
 

িপআইএল’র কারখানার মান স�ত ও 
পয �া� সং�ক গাড়ী সংেযাজেনর জ� 
এক� ন�ন অেটােম�ক সংেযাজন 
কারখানা �াপন। 

িবএসইিস :  
‡ মাননীয় �ধানম�ীর অ�শাসন/িনেদ �শনা পিরপ� আকাের জািরকরেণর িনিম� 
৩০/১০/২০১৮ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা হেল িনে� বিণ �ত �ব�া �হণ 
করা হয়ঃ- 
‡  �িত� বাংলা�ত এ সিচব মেহাদয় এর তরফ �থেক  D.O �দয়া হেয়েছ। 
‡  িব��ৎ, বািণজ�সহ অ�া� দ�র/সং�ায় সরাসির পে�র কিপ িদেয় অ�েরাধ 
জানােনা হেয়েছ। 
এছাড়া DG, CPTU �ক সরকারী পিরপে�র বা�বায়েনর িনিমে� 
সং�া/দ�র/ম�ণালয়েক অ�েরাধ জািনেয় তােদর তরফ �থেক িনেদ �শনা �দয়ার জ� 
ম�ণালয় �থেক প� �দয়া হেয়েছ। 
 

িবএসএফআইিস : 
 

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

‡ আখ উৎপাদেন �ব�ত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস �থেক �য় কের চাষীেদর 
মে� িবতরণ করা হয়।  
 

‡ িচিনকেল র�ণােব�ণ ও �মরামত কােজ �ব�ত �দেশর অভ��ের �া� য�পািত ও 
য�াংশস�হ সরকােরর িনয়�ণাধীন �িত�ান �রণউইক যে��র অ�া� �কাং (িবিড) 
িলঃ, িবটাক  ) ঢাকা  ,�লনা(  ও �লনা িশপইয়াড � �থেক �তির/�মরামত করা হয়। 
িবএসএফআইিস ক��ক ন�ন গািড় �েয়র ��ে� �গিত ই�াি�জ িল. �থেক গািড় 
�েয়র িনেদ �শনা �দয়া আেছ এবং �স অ�যায়ী কায ��ম �হণ করা হয়। 
‡ কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন িচিনকলস�হেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভ� িশ� 
�িত�ান হেত মালামাল �য় করার িনেদ �শনা �দয়া আেছ। 

িশ� 
ম�ণালয়/িবএসইিস 
ও অ�া� 
দ�র/সং�া  
 
 
 

২৪. এটলাস বাংলােদশ িল. এর 
মা�েম পিরেবশ বা�ব 
�াটাির চািলত গািড় 
উৎপাদন। 

   
 

বা�বািয়ত 

২৫. িবএস�আই’র পরী�ার মান 
এবং পে�র সা� �িফেকটেক 
আ�জ�ািতক ভােব �হণেযা� 
করা। 

১২/০৪/২০০৯ ি�.    
বা�বািয়ত 
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২৬. িবটাক ক��ক উৎপািদত প� 
সরকােরর িবিভ� 
�িত�ান/িশে� �বহার। 

   বা�বািয়ত 

২৭. হােত কলেম কািরগির 
�িশ�েণ মিহলােদর ��� 
িদেয় িবটােকর কায ��ম 
স�সারণ �ব �ক আ�-
কম �সং�ান �ি�। 

   
 

বা�বািয়ত 

২৮. িবটাক ব�ড়া �কে�র 
কায ��ম বা�বায়ন। 

   বা�বািয়ত 

২৯. �ি�গ� �জলার গজািরয়ায় 
২০০ একর জিম অিধ�হেণর 
মা�েম Active 
Pharmacuticals 

Ingredients (API) িশ� 
পাক� �াপন। 
 

 

১২/৪/২০০৯ ি�. ‡    �ি�গে�র গজািরয়া উপেজলাধীন 

বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর 

জিমর উপর  �াথিমকভােব ২১৩ �কা� 

টাকা �েয় এিপআই িশ�পাক� �ক�� 

�ািপত হয়। 
  

�ময়াদ: জা�য়াির ২০০৮ হেত - �ন 

২০২০ 

 �কে�র CETP এবং আউটেলট ��ন �তীত সকল �ভৗতকাজ স�� হেয়েছ। 

এিপআই িশ�পােক� ২৭� িশ� �িত�ােনর নােম  বরা��ত ৪১� �েটর পেজশন 

বরা� �হীতাগণ ২য় িকি�র জিমর �� পিরেশাধ করা �� কেরেছন।  

 এ পয �� �কে�র সব �েমাট �য় ২৩১৪৬.১২ ল� টাকা। আিথ �ক অ�গিতর হার 
৭৭% ও বা�ব অ�গিতর হার ৮৯% (িজওিব)। 

িবিসক 
 
 
 

৩০. চামড়া িশ� �কে�র আওতায় 
�ক�ীয় �শাধনাগার ও 
ডাি�ং ইয়াড � িনম �াণ। 
 

 

১২/৪/২০০৯ ি�. ‡    �ততম সমেয়র মে� �ত� কাজসহ 

যাবতীয় কম �কাে�র উপর সময়াব� 

পিরক�না   ও বা�বায়ন �কৗশল 

ইেতামে� �ণয়ন করা হেয়েছ।  
 

 �ময়াদ: জা�য়াির ২০০৩ হেত - �ন 

২০১৯ 

 সাভার� চামড়া িশ�নগরীেত �ানা�র কায ��ম অিধকাংশ স�� হেয়েছ এবং এ 

পয �� ১২০� �ানাির �িত�ান উৎপাদন কাজ �� কেরেছ। 

 �ক�ীয়ভােব িসই�িপ (�স�াল ই�েয়� ি�টেম� �া�) িনম �াণ কের এর ৪� 

মিডউল ২৪ ঘ�াই চা� রেয়েছ। তরল বজ�� পিরেশাধন কাজ চলমান। 

 �ক�ীয় বজ�� �শাধনাগার িনম �াণ কাজ কম/�বশী ৯৮% স�� হেয়েছ। এ পয �� 
বা�ব অ�গিত ৬৯.৫০% ও আিথ �ক অ�গিত ৬৯.০০%। 

িবিসক 
 
 
 

৩১. ম�া এলাকায় জনসাধারেণর 
আথ �-সামািজক অব�ার 
উ�য়ন �ক� এবং িবিসক 
�বনারশী প�ী উ�য়ন, রং�র 
�ক� বা�বায়ন। 

   
 
 

 
 

বা�বািয়ত 

৩২. রা�ায়� ২� কারখানা 
পির��করণ ও িশ� পাক� 
�াপন শীষ �ক �ক� চা� 
করার �ব�া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ ি�.   বা�বািয়ত 
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৩৩. “শাহজালাল ফা� �লাইজার 
�কা�ািন িল.” এবং “নথ �-
ওেয়� ফা� �লাইজার 
�কা�ািন িল.” শীষ �ক 
�ক��য় �হণ। 

১২/০৪/২০০৯ ি�.    
বা�বািয়ত 

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

   
 
 

বা�বািয়ত 

৩৫. িবএমআর অব ফিরদ�র 
�গার িমলস িল. (সংেশািধত) 
�ক� বা�বায়ন। 

   বা�বািয়ত 

৩৬. �ক�জ �গার িমেল 
(িডি�লািরেত) ��সমাড হেত 
অগ �ািনক �জবসার উৎপাদন 
�া� �াপন �ক� বা�বায়ন 
করা। 

   বা�বািয়ত 

৩৭. িবিভ� িচিনকেলর জ� 
পাওয়ার টারবাইন, িডেজল 
�জনােরটর ও বয়লার 
�িত�াপন �ক�। 

   বা�বািয়ত 

৩৮. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ 
িবএস�আই’র আ�িলক 
অিফস �াপন, আ�িনকীকরণ 
ও উ�য়ণ �ক�। 

   বা�বািয়ত 

৩৯. িবএস�আই স�সারণ ও 
শি�শালীকরণ (৫ �জলা)। 
 

 

১২/৪/২০০৯ ি�. ‡ ৫ (প�চ) � �জলা যথা: (১) 
ফিরদ�র, (২) রং�র, (৩) 
ময়মনিসংহ, (৪) ক�বাজার ও (৫) 
�িম�ায় িবএস�আইএর আ�িলক 
অিফস স�সারন ও শি�শালীকরণ 
�ক� �হণ করা হেয়েছ। 
 
�ময়াদ : �লাই ২০১১ হেত �ন ২০১৯। 
 

 

‡ বরাে�র পিরমান অ�েমািদত িডিপিপ (৩য় সংেশাধন) অ�যায়ী ৫১৪৪.৫০ (ল� 
টাকা)। 
‡ �েয়র পিরমান (শতকরা হারসহ): ১৬.৪৯ (ল� টাকা) শতকরা হার (১.৬৫%) 
জা�য়াির, ২০১৯ পয ��)। 
‡ স�ািদত কােজর পিরমান: ৫ �জলার মে� ফিরদ�র, রং�র, ময়মনিসংহ ও 
ক�বাজার অিফেসর িনম �াণ কাজ সমা� হেয়েছ। �িম�া অিফেসর কাজ সামা� বাকী 
আেছ যা শী�ই �শষ হেব। উ� �কে�র �ভৗত অ�গিত ৮৫% জা�য়াির, ২০১৯ 
পয ��)। 

‡ অিত�া� সময় (শতকরা হারসহ): উ� �কে�র �ম�ি�ত অ�গিত জা�য়াির, ২০১৯  
পয ��)। : ৩৭০১.৫৯ ল� টাকা। �ম�ি�ত অ�গিতর হার ৭২.০০%। 

 
িবএস�আই 
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৪০. Barrier Removal to 
the Cost-Effective 
Development and 
Implementation of 
Energy Standards & 
Labeling (BRESL). 

   
 

বা�বািয়ত 

৪১. �িষজাত প� �ি�য়াকরেণ 
িবএস�আই এর মান িনয়�ণ। 

১২/৪/২০০৯ ি�. �িষজাত প� �ি�য়াকরেণ 
িবএস�আই’র মান িনয়�ণ কায�ম। 

‡ খাে�র �নগত মান যােত যথাযথ হয় �সই লে�� �মাবাইল �কাট �, সািভ ��া��ম 
পিরচালনা কের অৈবধ �িত�ান িচি�তকরণসহ িবিভ� �ােনর �খালা বাজার ও 
কারখানা �থেক ন�না সং�হ করা হয়।  
‡ িবএস�আইেত বা�তা�লক ১৯৪� পে�র মে� িবেশষ কের ৮০� খা� পে�র  
ন�না িবএস�আই’র িবিভ� �াবেরটিরেত পরী�ণ �ব �ক িবিধ �মাতােবক �েয়াজনীয়  
�ব�া (িনয়িমত মামলা দােয়র, �শাকজ �দান, পে�র লাইেস� বািতল ইত�ািদ)  
�হণসহ কায ��ম �জারদার করা হেয়েছ । এটা চলমান �ি�য়া। 

িবএস�আই। 

৪২. ব�েঘািষত কল কারখানা 
�নঃ চা�করণ। 

১২/৪/২০০৯ ি�. (১) িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� 
(িসিসিস):  
িনজ� উে�ােগ কারখানা� চা� করার 
িবষয়� িবিসআইিস �বােড �র 
অ�েমাদেনর পের িবিভ� ইউিনেটর 
বত�মান পিরি�িত পয �েব�ণ�ব �ক 
তািলকা �ণয়েনর কায ��ম চলেছ এবং 
এ িবষেয় এক� কিম� গঠন করা 
হেয়েছ। কিম� ১২-১১-২০১৮ এবং 
১৩-১১-২০১৮ তািরখ িসিসিস 
সেরজিমেন পিরদশ �ন কের। িসিসিস 
এর ইনহাউজ কিম� গত ০২-১২-
২০১৮ তািরেখ �িতেবদন দািখল কের।  
 
 
 
 
 
(৩) �লনা িনউজি�� িমল� িল. 
(�কএনএম):  
নওপােজেকা ক��ক ১১-১২-২০১৮ি�. 
তািরেখ �লনা িনউজ ি�� িমলস িল. 
এর অ��েল ২০০ (�ই শত) �কা� 

(১)  িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল. (িসিসিস) :  
‡  উ� দািখল�ত �িতেবদন পয �ােলাচনা করা হে�। �ড়া� �িতেবদন পাওয়ার পর 
িবিসআইিস ক��পে�র অ�েমাদেনর আেলােক পরবত� কায ��ম �হণ করা হেব।  
 

‡ এছাড়াও িসিসিস-�ত এক� �সাডাঅ�াশ, কি�ক �সাডা কারখানা �াপেনর লে��  
Yousif Al Rajhi Const. Est. �থেক  গত ০৭-০১-২০১৯ তািরেখ �া�  
খসড়া MOU� সংেশাধন�ব �ক গত ১৩-০১-২০১৯ তািরেখ �সৗিদ আরেবর  
বাংলােদশ �তাবােস মতামেতর জ� ��রণ করা হেয়েছ।  
 (২)  নথ � �বংগল �পপার িমল� িল. : 
(ক) নথ � �ব�ল �পপার িমল� িল.-�ক �বসরকািরকরণ তািলকা হেত অব�� করার 
িবষয়� এ ম�ণালেয়র ০১/০৮/২০১৮ তািরেখর পে� িবিসআইিস ও বাংলােদশ 
িবিনেয়াগ উ�য়ন ক��প� (িবডা) �ক অবিহত করা হয়। 
(খ) Techno-Economic Feasibility Study স�াদেনর িনিম� 
�েয়েটর ��াব যাচাই বাছাই কের ০৩� স�া� �কে�র Pre Feasibility 
Study স�াদেনর জ� গত ১৬/০৪/২০১৮ তািরেখ �েয়ট বরাবর প� ��রণ করা 
হেল কিম� �েয়ট ক��ক ��িরত �কােটশন ��ায়ন কের গত ০১/০৭/২০১৮ তািরেখ 
�িতেবদন �পশ কের। উ� �িতেবদেনর আেলােক �েয়ট ক��ক িতন� �কে�র Pre 
Feasibility Study স�াদন করার উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  
 

(৩)  �লনা িনউজি�� িমল� িল. (�কএনএম)  : 
�লনা িনউজি�� িমেলর জ� জিম বরা� রাখার পর �লনা হাড � �বােড �র �জ� 
িবেবচনায় িনেয় িমেলর অবিশ� জিমেত িবিসআইিস’র �-অথ �ায়েন ১৫,০০০ �ম. টন 
ধারণ �মতা স�� এক�ি�-ফ�াি�ক�ােটড বাফার �গাডাউন িনম �াণ করার লে�� 
সেয়ল �ট� ও িডিজটাল সােভ �র কাজ চলমান রেয়েছ। অতঃপর িডজাইনসহ িনম �াণ 
কােজর জ� �ট�ার �ি�য়া স�� কের আ�মািনক  �ম, ২০১৯ এর মে� �কাদারেক 

 

িবিসআইিস/িবরা 
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টাকার �চক হ�া�র পরবত�েত এক� 
সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয়। উ� 
�া�িরত সমেঝাতা �ারক �মাতােবক 
নওপােজেকা এি�ল/২০১৯ এর মে� 
৫৪.৪২ �কা� (�য়া� �কা� িবয়াি�শ 
ল�) টাকা পিরেশাধ করেব। বাকী 
৩৩২.১০ �কা� (িতনশত বি�শ �কা� 
দশ ল�) টাকা ২০১৯-২০২০ অথ � 
বছেরর মে� পিরেশাধ করেব। স�দয় 
অথ � (৫৮৬.৫২ �কা� টাকা) পিরেশাধ 
সােপে� �কএনএমএল ক��ক উ� ৫০ 
(প�াশ) একর জিম নওপােজেকা’র 
অ��েল সাফ কবলা �েল �ড়া�ভােব 
�রিজে�শন স�াদন করেব।  
      উে��, নথ � ওেয়� পাওয়ার 
�জনােরশন �কাঃ িল. (নওপােজেকা) 
এর িনকট িব�েয়র পর অবিশ� থাকেব 
(৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর 
জিম। �কএনএম এর অবিশ� জিম এবং 
�লনা হাড �েবাড � িমল� িল. 
(�কএইচিবএমএল) এর জিম একী�ত 
কের জিমর পিরমাণ হয় (৩৭.৬১+ 
৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর। এছাড়াও 
১৫,০০০ �মঃ টন ধারণ �মতা স�� 
এক� ি�-ফ�াি�ক�ােটড বাফার 
�গাডাউন িনম �ােণর জ� ৫.২৬ একর 
জিমর �েয়াজন হেব। তাহেল ��ািবত 
�পপার িমেলর জ�  (৪৭.৫৭ - 
৫.২৬)= ৪২.৩১ একর জিম অবিশ� 
থাকেব। 
 

কায �ােদশ �দান করা যােব বেল আশা করা যায়। 
  

(৪) ঢাকা �লদার �কা�ািন িল. : 
‡ িশ� ম�ণালেয়র অ�েরােধর পিরে�ি�েত �িম ম�নালেয়র ০১/০৪/২০১৮ তািরেখর 
পে� বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) এর  অ��েল 
৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ �কস �েল অিধ�হণ�ত ১৮.০০ একর �িম �াবর স�ি� 
অিধ�হণ �া�েয়ল, ১৯৯৭ এর অিধ�হণ িবষেয় িনেদ �শাবলীর ৭৫ অ�ে�েদর (গ-জ) 
এর িনেদ �শনা �মাতােবক ঢাকা �লদার �কা�ািনর (িডএলিস) অ��েল হ�া�েরর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� �জলা �শাসক ঢাকােক অ�েরাধ জানােনা হয়। 
তৎে�ি�েত িবিসআইিস ১০/০৯/২০১৮ ি�. তািরেখর পে� িডএলিস’র দখেল থাকা 
১৮(আঠার) একর জিমর মািলকানা �ব � িনধ �ািরত �িত একর জিমর �� ৩ ল� টাকা 
িহেসেব ৫৪ (�য়া� ল�) টাকা িবিসআইিস ক��ক িবিসএসআইআর অথবা �জলা 
�শাসক, ঢাকা �ক পিরেশাধ সােপে� িডএলিস তথা িবিসআইিস’র অ��েল হ�া�েরর 
লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িশ� ম�ণালেয় প� ��রণ কেরেছ। বিণ �ত জিম 
ঢাকা �লদার �কা�ািন িল. (িডএলিস) এর নােম হ�া�িরত হেল িপিপিপ মেডেল/�যৗথ 
উে�ােগ ন�ন কারখানা �াপন করা স�ব হেব। 
‡ এ িবষেয় ২০/০১/২০১৯ �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঢাকায় িশ� ম�ণালেয়র 
উপসিচব (িবিসআইিস) ও �ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা �লদার �কা�ািন িল. উপি�ত 
হেয় �জলা �শাসক, ঢাকা ও অিতির� �জলা �শাসক (এল,এ) এর সােথ সা�াত 
কেরন। ��িরত পে�র ফেটাকিপ তারা ন�নভােব �হণ কেরন এবং এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর আ�াস �দন।  
 
 
 
(৫) বাংলােদশ ইন��েলটর ও �ািনটািরওয়�ার ফ�া�ির িল. (িবআইএসএফ), িমর�র, 
ঢাকা। 
িবআইএসএফ-�ক ঢাকার িমর�র হেত অ��  �ানা�েরর িস�া� বা�বায়েনর জ� 
গ�ত উপ-কিম� গাজী�র �জলায় িখলগ�ও ও নারায়ন�র �মৗজায় ৪১.৩৪ একর জিম 
িনব �াচন কের। িবআইএসএফ এর ইন-হাউস কিম� গত ০২/০৪/২০১৮ তািরেখ উ� 
জিমেত ন�ন কের কারখানা �াপেনর লে�� আগামী ২০-২৫ বছর িনরিবি��ভােব ৩৩ 
�কিভ লাইেনর মা�েম ৪ �মগাওয়াট িব��ৎ সরবরাহ স�ব িকনা তা জানেত �চেয় 
বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � এবং ��তম �দিনক ২.২-২.৬ এমএমিসএফ �াস 
আগামী ২০-২৫ বছর িনরিবি��ভােব সরবরাহ স�ব িকনা িনি�তকরেণর লে�� 
িততাস �াস �া�িমশন এ� িডসি�িবউশান �কা�ািন িল. �ক গত ০২/০৪/২০১৮ 
তািরেখ প� �দান কের। এ িবষেয় িবআইএসএফ ক��প� িবউেবা ও িততাস এর সােথ 
�যাগােযাগ অ�াহত �রেখেছ। এছাড়া নারায়ন�ল ও িখলগ�ও �মৗজায় দাগ নং, 
খিতয়ান নং এ �ল থাকায় তা সংেশাধেনর জ� �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা 
হেয়েছ। িশ� ম�ণালয় হেত ইেতা�েব � িবআইএসএফ এর ইন-হাউস কিম� ক��ক 
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�ণীত �িতেবদন� সংেশাধন�ব �ক জ�িরিভি�েত স�া�তা সমী�া কিম�র 
�চয়ার�ান এর িনকট ��রেণর জ� �ব�াপনা পিরচালক িবআইএসএফ-�ক দািয়� 
�দয়া হয়। �স ��ি�েত িবআইএসএফ এর ইন-হাউস কিম� ক��ক কায ��ম চলমান 
রেয়েছ। 

৪৩. কারখানার �িমকেদর 
চা�িরর বয়স �ি�করণ। 

   বা�বািয়ত 

৪৪. ন�ন িশ� কারখানা �াপন 
পদে�প �হণ। 

   বা�বািয়ত 

৪৫. িডএিপ সার �বহাের 
�ষকেদর সেচতনতা �ি� 
করা এবং এ স�েক� �িষ 
স�সারণ িবভাগ �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ। 

   বা�বািয়ত 

৪৬. �ড �েসিসং ইউিনট �াপন।    বা�বািয়ত 

৪৭. আখ চাষীেদর �াথ � সংর�ণ।    বা�বািয়ত 

৪৮. িচিনকেলর অ�ব�ত জিম 
লীজ �দান। 

   বা�বািয়ত 

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

  অ�েমািদত ১ ল� (°১০%) �ম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামে� 
১০৭৮৯২.১৫০ �ম.টন িচিন আমদািন করা হেয়েছ এবং িবপণন অ�াহত আেছ।   

িবএসএফআইিস 
 
 

৫০. িচিনকেল পাওয়ার 
�জনােরশেনর �ব�া করা। 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার িরফাইনারী 
�াপন (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক ১ম সংেশািধত �ক�� গত ০৬ অে�াবর ২০১৬ 
তািরেখ যথাযথ ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়। অ�েমািদত �ক� �য় ৩২৪১৮.০০ 
ল� টাকা। ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর এিডিপ বরা� ২৭০০০.০০ ল� টাকা। �কে�র 
অ��েল জা�য়াির ২০১৯ পয �� �ম�ি�ত �য় ৯১০.০০ ল� টাকা। অ�গিতর হারঃ 
আিথ �ক ২.৮১% এবং বা�ব ১৬%। 
�কে�র বত�মান অব�াঃ 
North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২� �ােকজ NBSM-1 এর 
জ� গত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জ� গত ১৬-০৯-২০১৮ তািরখ 
দরপ� �হেণর িদন ধা�� কের �নঃআ�জ�ািতক দরপ� আহবান করা হয় এবং �া� 
দরপ�স�হ ��ায়েনর কাজ স�� হেয়েছ। 

িবএসএফআইিস 
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৫১. র-�গার আমদািন। ১২/৪/২০০৯ ি�.  ‡ “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন 
উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযাজন” এবং “নথ �েব�ল িচিনকেল �কা -
�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার িরফাইনাির �াপন” �ক��েয়র 
আওতায় বছের �িত�েত ৪০,০০০ �ম.টন ধের �মাট ৮০,০০০ �ম.টন পিরেশািধত 
িচিন উৎপাদনকে� �ক� �ই�র কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
‡ ইেতামে� ফিরদ�র িচিনকেল ও জয়�রহাট িচিনকেল �ই� �েয়ল�েয়ল বয়লার  
�াপন করা হেয়েছ। এই�ই� িচিনকেল �েয়ল�েয়ল বয়লােরর মা�েম অেমৗ�েম র- 
�গার আমদািন কের পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক�না �হণ করা হেয়েছ।   

িবএসএফআইিস 
 
 

৫২. রং�ের শতরি� িশে�র 
িবকােশর জ� িনশেবতগে� 
শতরি� প�ী �াপন। 

  - বা�বািয়ত 

৫৩. জাতীয় িশ�নীিত ২০১০।   - বা�বািয়ত 

৫৪. �� িশে�র �ন �বাসন। ১২/৪/২০০৯ ি�. ��ত ��িশে�র সং�া িন�পন ও 
�� হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জ� 
িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন 
িবআইএম-�ক এক� সমী�া করার 
জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

��ত �� িশে�র সং�া িন�পন ও �� হওয়ার কারণ উদঘাটেনর িবষেয় িবআইএম 
ক��ক খসড়া সমী�া ��েতর কায ��ম চলমান আেছ। 

িশ� ম�ণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

৫৫. Modernization & 
Strengthening of BSTI 

(িবএস�আই এর 
আ�িনকায়ন)। 

   
- 

 

৫৬. “�� িশ� �িত�ানস�েহর 
জিম লাভজনক িশ� �িত�ান 
�াপেনর িনিম� �বহার 
করেত হেব।” 

২২/০৫/২০১৮   িবএসএফআইিস: 
িবএসএফআইিস'র অধীন �কান �� িশ� �িত�ান �নই। বত�মােন ১৫� িচিনকল এবং 
০১� ইি�জিনয়ািরং কারখানাসহ �মাট ১৬� িশ� �িত�ান রেয়েছ। ত�ে� �ক� এ� 
�কাং (িবিড) িল. এবং �রনউইক, য�ে�র এ�ড �কাং (িবিড) িল. এ �িত�ান �'�টা 
লাভজনক এবং বাকী�েলা অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হে�। 
‡ এ অলাভজনক �িত�ানস�হেক লাভজনক করার লে�� ডাইভারিসফাইড প� 
উৎপাদেনর িনিম� ঠা�রগ�ও িচিনকল এবং নথ �েব�ল িচিনকেল ২� �ক� 
বা�বায়নাধীন রেয়েছ।  
‡ ০৬-০৬ -২০১৮ তািরেখ অ�ি�ত ২৩৫৯ তম �বাড � সভায় ‘র’ �গার হেত িচিন 
উৎপাদেনর জ� পরী�া�লকভােব �মাবারকগ� ,জয়�রহাট ,পাবনা ,িজলবাংলা ,
ফিরদ�র ও �ি�য়া িচিনকলসহ ৬� িচিনকেল িরফাইনাির �ক� �হেণর িস�া� �হীত 
হেয়েছ।  
 

‡  “রাজশাহী িচিনকেল ফল �ি�য়াজাতকরণ ও �বাতলজাতকরণ এবং পা� �া� 
�াপন” শীষ �ক �কে�র স�া�তা যাচাই কায ��ম চলমান আেছ। 
‡ বজ�� �ব�াপনার মা�েম ৫� িচিনকেল ��সমাড হেত িসএনিজ উৎপাদন ও 

 িবিসআইিস/িবিসক/ 
  িবএসএফআইিস 
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�বাতলজাত কের িবপণেনর উে�াগ �নয়া হে�।  
‡ এছাড়া মৎসচাষ, মাশ�ম চাষ, �গা-খা� উৎপাদনসহ িবিভ� জােতর ফেলর বাগান 
এবং ৫� িচিনকেলর �িষ খামার ও অ�া� িচিনকেলর আখ আবােদর অ�পেযাগী 
পিতত জিমেত িবিভ� ধরেণর ফল�ল ও শাকসি� উৎপাদন ও িবপণন কায ��ম 
চলমান আেছ। 
 

িবিসক: 
‡ িবিসেকর িব�মান ৭৬� িশ�নগরীেত ৫৮৫৩� িশ� ইউিনেটর অ��েল �মাট 
১০,১৮৫� �ট বরা� �দয়া হেয়েছ। এর মে� ৩৭১� িশ� ইউিনট মািলকানা ��, 
�ব�াপনা ও িবপণন সম�া, আিথ �ক সংকট, মামলা ইত�ািদ কারেন বত�মােন ব�/�� 
অব�ায় আেছ।  
‡ ব�/�� িশ�  ইউিনেটর বা�ব অব�া পয �েব�ণাে� বািতেলর �ব�া �হণ�ব �ক 
স�াবনাময় ন�ন িশে�াে�া�ার মে� বরা� �দােনর জ� �িত ২ মাস অ�র �জলা 
�িম বরা� কিম�র সভা করার জ� �শাসকগণেক প� �দয়া হেয়েছ।  
িবিসআইিসঃ 
�� িশ� �িত�ােনর খািল/অ�ব�ত জায়গায় ন�ন িশ� �িত�ান �াপন করার �েচ�া 
�হণ করা হেয়েছ। এ লে�� িবিসআইিস ক��ক িন�বিণ �ত �ক� �হেণর কায ��ম 
চলমান রেয়েছঃ 
 

‡ (১) িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� িল. (িসিসিস) : গত ০৩/০১/২০১৮ ি�. তািরেখ 
িসিসিসেত অব�ানরত সকল চাইিনজ নাগিরক �কান রকম অবিহত না কের িসিসিস 
ত�াগ কেরন। এেত �তীয়মান হয় �য, চায়না �কাদার M/S Wuhan Anyang 

Science & Technology co., Ltd. িসিসিস �ন:চা�করেণ আ�হী নয়। �স 
��ি�েত সাধারণ �কাদােরর সােথ িবিসআইিস’র স�ািদত �ি�র শত�াবলী অ�সরণ 
কের এবং এ সং�া� িবিধ িবধান �মেন গত ০৬/০৫/২০১৮ ি�. তািরেখ সাধারণ 
�কাদারেক �ি� হেত Terminate করা হয়। বত�মােন িনজ� উে�ােগ 
কারখানা� চা� করার  িবষয়� �বাড � ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। �স ��ি�েত উ� 
কারখানায় মালামাল সরবরাহকারী িবিভ� �ভ�েরর সােথ �যাগােযাগ করা হে� এবং 
িবিভ� ইউিনেটর �ায়াল অপােরশন চলেছ।  
  

(২) নথ �-�ব�ল �পপার িমল িল. (এনিবিপএম): এনিবিপএম এর আেলাচ� জিম 
“Installation of a Paper Mill in the Premises of North 
Bengal Paper Mills Limited (NBPM), Paksey, Pabna” শীষ �ক 
�কে�র জ� �েয়াজন হেব মেম � উে�খ কের িশ� ম�ণালয় �থেক িব�ান ও ��ি� 
ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হেয়েছ। এ িবষেয় িশ� ম�ণালয় �থেক কায ��ম 
পিরচািলত হে�। 
 (৩) �লনা িনউজি�� িমল� িল. (�কএনএমএল):  �পপার িমেলর জ� জিম রাখার 
পর �লনা হাড � �বােড �র �জ� িবেবচনায় িনেয় িমেলর অবিশ� জিমেত িবিসআইিস’র 
�-অথ �ায়েন ১৫,০০০ �ম. টন ধারণ �মতা স�� এক� ি�-ফ�াি�ক�ােটড বাফার 
�গাডাউন িনম �াণ করার লে�� সেয়ল �ট� ও িডিজটাল সােভ �র কাজ চলমান রেয়েছ। 
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অতঃপর িডজাইনসহ িনম �াণ কােজর জ� �ট�ার �ি�য়া স�� কের �ম, ২০১৯ এর 
মে� �কাদারেক কায �ােদশ �দান করা যােব।  
 (৪) উজালা �াচ ফ�া�রী িল.:  উজালা �াচ ফ�া�রী িল., �াম�র, ঢাকা এর খািল 
জায়গায় �তন �ক� িনব �াচেনর জ� িবিসআইিস ক��ক গ�ত এক� উ� পয �ােয়র 
কিম�র কায ��ম চলমান আেছ।  
 

িবএসইিস: িবএসইিস’র িনয়�ণাধীন �িত�ানস�েহর মে� ০৩� অলাভজনক হেলও 
এ�েলােক �� িশ� িহেসেব �ঘাষণা কেরিন। তেব �জনােরল ইেলকি�ক 
�া�ফ�াকচািরং �কা�ানীর জিমেত কারখানা �াপেনর লে�� �সৗিদ আরেবর 
‘ইি�িনয়ািরং ডাইেমনশন’ নামক এক� �িত�ােনর সােথ ২০-১২-২০১৮ তািরেখ 
�ােটািজক পাট �নারশীপ �ি� �া�িরত হেয়েছ। ২০/০১/২০১৯ তািরেখ ‘ইি�িনয়ািরং 
ডাইেমনশন’এর অ� এক� �িতিনিধদেলর সােথ িবএসইিস �বঠেক িনে�র ০৩�  
িস�া� হেয়েছ- 
i. GEMCO will request to collect demand information 
from concerned organization like PDB, REB, DPDC, 
DESCO, NESCO etc. for coming 5 years. 
ii. BSEC will request a letter from Ministry of Industry 
to Ministry of Power to assist information collection. 
iii. BSEC/MoI will collect and provide power sector 
development plan to ED 

৫৭. আেখর িবক� িহেসেব �গার 
িবেটর মা�েম িচিন 
উৎপাদেনর উে�াগ  িনেত 
হেব। �িষ ম�ণালয় �গার 
িবট বীজ সরবরাহ করেব। 
�গার িবেটর মা�েম িচিন 
উৎপাদেনর উে�াগ �নয়া 
�গেল িচিনকল�িল সারা বছর 
পিরচালনা করা স�ব হেব। 

২২/৫/২০১৮ ি�.   আেখর িবক� িহেসেব �গারিবেটর মা�েম িচিন উৎপাদেনর িনিম� বাংলােদশ 
�গার�প িরসাস � ইনি��উট ঈ�রদী, পাবনা ক��ক ২০১১-২০১২ �মৗ�ম হেত ১২ � 
�গার িমেলর পরী�া�লক খামাের এবং ননিমলেজােন �গারিবট উৎপাদন কাজ 
বা�বায়ন কেরেছ। উ� সমেয় বাংলােদেশ চাষ উপেযাগী ২� �গারিবেটর জাত (��া 
এবং কােভরী) অব�� কেরেছ। �সইসােথ �গারিবট চােষর কলােকৗশল আিব�ার 
কেরেছ।  
 

‡ �গারিবট �থেক িচিন আহরেণর জ� ইেতামে� ঠা�রগ�ও �গার িমেল এক� 
পাইলট �ক� �হণ করা হেয়েছ।  
 

‡ এ ছাড়াও অবিশ� ১৪� �গারিমেল �গারিবট �থেক িচিন আহরেণর �ক� �হেণর 
িনেদ �শনা পাওয়া িগেয়েছ, যা যথাশী� বা�বায়েনর �ব�া �নয়া হেব।  
 

‡ ২০১৮-২০১৯ �মৗ�েম ১৪� �গার িমেলর পরী�া�লকখামাের ০.৫০ একর কের 
�মাট ৭.০০ একর জিমেত �গারিবট চাষ করার কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ।  
 

‡ �গারিবেটর বীজ সং�েহর জ� বাংলােদশ �গার�প িরসাস � ইনি��উট ঈ�রদী, 
পাবনা এর সােথ �যাগােযাগ করা হে�। 

িবএসএফআইিস 
 
 

 


