
বাাংলাদেশশশল্পকাশিগশিসহায়তাদকন্দ্র (শবটাক)এি ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদিি বাশষ থকপ্রশতদবেন 

 

উপক্রমশিকা 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) শশল্প মন্ত্রিালদয়ি আওতাধীন একটি প্রশতষ্ঠান। শবগত ২৬-০৫-১৯৬২ তাশিদেি কিজুদলশন 

নাং-শসএন্ডশপ-৯(১১)৬২ এি শিশিদত ‘শপটাক’ নাদম এটি প্রশতশষ্ঠত হয় এবাং স্বাধীনতাদিাি কাদল এটিদক বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা 

ককন্দ্র (শবটাক) শহসাদব নামকিি কিা হয়। ককন্দ্রটি শশল্প ও কাশিগশি কেদে প্রশশেি, গদবষিা, আমোশন শবকল্প যন্ত্রাাংশ ততশি, কাশিগশি 

পিামশ থ প্রোদনি জন্য সিকাদিি শবশিন্ন সমদয় জাশিকৃত কিজুদলশন বা বাইলজ দ্বািা পশিচাশলত হদয় আসদছ। শবটাদকি প্রধান কায থালয় 

ঢাকায় অবশিত। বতথমাদন প্রধান কায থালয়সহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁেপুি, খুলনা ও বগুড়ায় ইহাি পাঁচটি ককন্দ্র িদয়দছ। বশিশাল, িাংপুি, 

ময়মনশসাংহ শবিাদগি জামালপুি কজলায় এবাং শসদলট শবিাদগি সুনামগদে আিও চািটি ককন্দ্র িাপদনি শনশমদি শিশপশপ প্রিয়ন কিা হদে। 

শবদ্যমান ককন্দ্রগুদলাি সাংশেপ্ত পশিশচশত শনম্নরূপ। 
 

 

 

শবটাদকি ককন্দ্রসমূদহি সাংশেপ্ত পশিশচশত  
 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)  এি ০৫টি আঞ্চশলক ককন্দ্র িদয়দছ । এগুদলািসাংশেপ্ত পশিশচশত শনম্নরূপ। 
 

প্রধান কায থালয় ও শবটাক, ঢাকা ককন্দ্র 

অবিানগত শেক কর্দক শবটাক সেি েপ্তি এবাং শবটাক, ঢাকা আঞ্চশলক ককন্দ্র একই আশিনায় অবশিত। ১১৬(ে) কতজগাঁও শশল্প এলাকাি 

মগবাজাি-মহাোলী (শহীে তাজউশিন আহদমে স্মিিী) সড়দকি পূব থ পাদবথ ৪.০০ একি সমতল ভূশমি উপি মদনািম পশিদবদশ ককন্দ্রটিি 

অবিান। বতথমাদন জনবল ২৮১ জন। 
 

শবটাক, চট্টগ্রাম ককন্দ্র 

চট্টগ্রাম শবিাগীয় শহদিি পাহাড়তলীি সাগশিকা কিাড় সাংলগ্ন ৪.১২ একি সমতল ভূশমি উপি মদনািম পশিদবশ শবটাক চট্টগ্রাম ককন্দ্র 

অবশিত। এ ককন্দ্রটি ২৯ জুন, ১৯৭২ সদন প্রশতশষ্ঠত হয়। বতথমাদন জনবল ১০৫ জন। 
 

শবটাক, চাঁেপুি ককন্দ্র 

চাঁেপুি কজলা শহদি ৩ শকদলাশমটাি দূিদে কুশমল্লা কিাড় সাংলগ্ন কষালঘি নামক িাদন ১.৪৯ একি ভূশমি উপি শবটাক, চাঁেপুি ককন্দ্রটি 

অবশিত। বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিি শশল্প কদপ থাদিশন (শবশসক) এি এআইশপশপ প্রকদল্পি কিৌত অবকাঠাদমা সিকািী শসদ্ধাদেি কপ্রশেদত 

শবটাদকি শনকট হস্তােি কিা হদল ৯ মাচ থ, ১৯৭৮ সাদল শবটাক, চাঁেপুি ককন্দ্রটি প্রশতশষ্ঠত হয়। বতথমাদন জনবল ৪১ জন। 

 

শবটাক, খুলনা ককন্দ্র 

শবটাক, খুলনা আঞ্চশলক ককন্দ্রটি খুলনা শবিাগীয় শহদি খুলনা যদশাি সড়ক হদত বাাংলাদেশ ককবল শশল্প শলশমদটদিি িাস্তা বিাবি ১৫০ 

শমটাি পূব থ শেদক প্লট নম্বি আি ১-৪, ককশিএ শশল্প এলাকায় ৪.০০ একি জশমি উপি গাছপালা পশিদবশিত এক মদনািম পশিদবশ অবশিত। এ 

আঞ্চশলক ককন্দ্রটি ১৯৮৬ সাদল প্রশতশষ্ঠত হয়। বতথমাদন জনবল ৫২ জন। 

 

শবটাক, বগুড়া ককন্দ্র 

শবটাক, বগুড়া আঞ্চশলক ককন্দ্রটি বগুড়া কজলাি প্রদবশ পদর্ সাোহাি কিাড় সাংলগ্ন শহদিি শনশশন্দািা এলাকায় ১১.০০ একি সমতল ভূশমি 

উপি গাছপালা পশিদবশিত এক মদনািম পশিদবদশ অবশিত। এ আঞ্চশলক ককন্দ্রটি ২০১০ সাদল প্রশতশষ্ঠত হয়। বতথমাদন জনবল ৪৫ জন। 

 

কায থাবশল 

 

(ক) কাশিগশি প্রশশেদিি সাহাদে সিকাশি এবাং কবসিকাশি শশদল্প শনদয়াশজত অর্বা শশল্পসাংশিি ব্যশিবদগ থি েেতাি মাদনান্নয়ন কিা; 

(ে) গদবষিাি দ্বািা উন্নতমাদনি পণ্য অর্বা প্রযুশিি উদ্ভাবনপূব থক হস্তােি কিা; 

(গ) আমোশন শবকল্প খুচিা যন্ত্র অর্বা যন্ত্রাাংশ ততশি ও কমিামতপূব থক শশল্প প্রশতষ্ঠাদনি উৎপােন কায থক্রম গশতশীল কিা; 

(ঘ) প্রশশেি, পিামশ থ, প্রযুশি হস্তােি, যন্ত্র অর্বা যন্ত্রাাংদশি কটশিাং ফ্যাশসশলটি ইতযাশে কায থক্রদমি সাহাদে লাইট ইশেশনয়াশিাং কসক্টিদক  

সাশব থক সহায়তা প্রোন কিা; 

(ঙ) সিকাশি ও কবসিকাশি শশল্প প্রশতষ্ঠাদনি পদণ্যি গুিগতমান উন্নয়ন ও কেশীয় কাঁচামাদলি সদব থািম ব্যবহাদিি লদেয প্রশশেি ও পিামশ থ 

প্রোন কিা; 

(চ) কসশমনাি, েলবদ্ধ আদলাচনা, প্রকাশনা, প্রেশ থনী, শশোমূলক চলশিে প্রেশ থন প্রভৃশতি মাধ্যদম সিকাশি ও কবসিকাশি সকল উদদ্যািাদেি 

মদধ্য শবদশষ কদি নািী উদদ্যািাদেি মদধ্য শশল্পপ্রশতষ্ঠান সাংশিি জ্ঞাদনি প্রসাি ঘটাদনা; এবাং 

(ছ) কাশিগশি কেদে কেশশ-শবদেশশ সাংিাি সশহত প্রশশেি, প্রযুশি হস্তােি, যন্ত্রপাশত পিীো ও কাশিগশি উপদেিাশবষয়ক কাদয থ কযৌর্ 

কাশিগশি সহদযাশগতামূলক সম্পকথ  িাপন কিা।  
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১। জনবল 

১. ১কম থকতথা/কম থচািীদেি সাংখ্যা (িাজস্ব বাদজদট) 

মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিা 

এবাং প্রশতষ্ঠান 

অনুদমাশেত 

পে 

পূিিকৃত  

পে 

শুন্য পে বছিশিশিক সাংিশেত 

(শিদটনশনকৃত) অিায়ী পে 

মেব্য 

 পুরুষ নািী    

শশল্প মন্ত্রিালয় - - - - -  

শবটাক ৬৬৮ ৫১৮ ৩৩ ১১৭ -  

অধীনস্ত প্রশতষ্ঠান - - -  -  

কমাট ৬৬৮ ৫৫১ ১১৭ -  

 

১.২শূন্য পদেি শবন্যাস 

অশতশিি 

সশচব/সাংিা 

প্রধাদনি পে 

যুগ্মসশচব/পশিচালদকি 

পে 

(১-৯)  

কগ্রদিিপে 

(১০-১৩) 

কগ্রদিিপে 

(১৪-১৮)  

কগ্রদিিপে 

(১৯-২০) 

কগ্রদিিপে 

কমাট 

- - ১৬ ২১ ৫২ ২৮ ১১৭ 
 

১.৩অন্যান্য পদেি তথ্য 

মন্ত্রিালয়/েপ্তি/

সাংিা 

 

প্রশতদবেনাধীন বছদি উন্নয়ন বাদজট কর্দক িাজস্ব 

বাদজদট িানােশিত পদেি সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন বছদি উন্নয়ন বাদজট কর্দক িাজস্ব বাদজদট  িানােদিি  

জন্য প্রশক্রয়াধীন পদেি সাংখ্যা 

মন্ত্রিালয় - - 

েপ্তি/সাংিা - - 

অধীনস্ত প্রশতষ্ঠান - - 

কমাট - - 

 

১.৪শনদয়াগ 
 

      বছি                                           কেশিশিশিক শনদয়াগ কমাট 

(১-৯) (১০-১৩) (১৪-১৮) (১৯-২০) পুরুষ নািী 

পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী   

২০১৪-২০১৫ - - - - - - - - - - 

২০১৫-২০১৬ ১০ - - - - - - - ১০ - 

২০১৬-২০১৭ ৭ - - - ১৪ - - - ২১ - 

২০১৭-২০১৮ ১ - - - ২ - - - ৩ - 

২০১৮-২০১৯ ১৩ - ৩ - ২৭ ৫ ৬ - ৪৯ ৫ 

 

১.৫  পদোন্নশত  
 

    বছি                                          কেশিশিশিক পদোন্নশত কমাট 

(১-৯) (১০-১৩) (১৪-১৮) (১৯-২০) 

পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী 

২০১৪-২০১৫ - - - - - - - - - - 

২০১৫-২০১৬ - - - - - - - - - - 

২০১৬-২০১৭ ৩৪ - ১৮ ৭ ৪৩ ২ - - ৯৫ ৯ 

২০১৭-২০১৮ - - - - - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ ৮ ২ ১৭ ৩ ৪৮ ২ - - ৭৩ ৭ 
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১.৬প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছি: (২০১৭-২০১৯) 

 

      বছি অবসি গ্রহি কমাট 

(১-৯) (১০-১৩) (১৪-১৮) (১৯-২০) পুরুষ নািী 

পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী - - 

২০১৭-২০১৮ ২ - ১১ - ১৩ ১ ১ - ২৬ ২ 

২০১৮-২০১৯ - - ৭ - ১৫ - - - ২২ - 

 

১.৭তেশনক শিশিক শনদয়াগ আদছ শকনা (২০১৭-২০১৯) 

 

      বছি তেশনক শিশিক শনদয়াগ কমাট 

(১-৯) (১০-১৩) (১৪-১৮) (১৯-২০) পুরুষ নািী 

পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী পুরুষ নািী   

২০১৭-২০১৮ - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - - - 

 
 

২। মানব সম্পে উন্নয়ন 

 ইনহাউজ প্রশশেিকম থসূশচ কেদশি অিযেদি প্রশশেিকম থসূশচ শবদেদশ প্রশশেিকম থসূশচ 

কগ্রি কম থসূশচি 

সাংখ্যা 

অাংশগ্রহিকািীি সাংখ্যা কম থসূশচি 

সাংখ্যা 

অাংশগ্রহিকািীি সাংখ্যা কম থসূশচি 

সাংখ্যা 

অাংশগ্রহিকািীি সাংখ্যা 

পুরুষ নািী  পুরুষ নািী - পুরুষ নািী 

১-৯ - ২৯ ২ ৫ ৮ ২ - ২৭ ০২ 

১০-১৩ - ১৭ ৪ ১০ ২০ ৩ - - - 

১৪-২০ - ১২১ ৯ - - - - - - 

কমাট - ১৬৭ ১৫ ১৫ ২৮ ৫ - ২৭ ২ 
 

 
 

Figure ইনহাউজ প্রশশেিকম থসূশচ 
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Figure 1কেদশি অিযেদি প্রশশেিকম থসূশচ 
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ইনহাউজ প্রশশেিকম থসূশচ
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কেদশি অিযেদি প্রশশেিকম থসূশচ

কমাট পুরুষ

কমাট নািী
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Figure 2শবদেদশ প্রশশেিকম থসূশচ 

 

 
 

২.৩  উপদিাি ভ্রমদিি পি ভ্রমি বৃিাে/পশিেশ থন প্রশতদবেন োশেদলি সাংখ্যা: 
 

 

পয থায় অিযেিীি 

ভ্রমন/পশিেশ থন 

তবদেশশক কসশমনাি/  

ওয়াকথশপ 

শবদেদশ এক্সদপাজাি 

শিশজট 

মেব্য 

মন্ত্রী - - - - 

প্রশতমন্ত্রী - - - - 

সশচব - - - - 

সাংিা প্রধান ১০ - - - 

কগ্রি  ২-৫ ৯ - - - 

কগ্রি  ৬-৯ ৩০ - - - 

কমাট ৪৯ - - - 

 

 

 

০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

কগ্রি ১ - ৯ কগ্রি ১০-১৩ কগ্রি ১৪ - ২০ কগ্রি ১৪ - ২০

২৭

০ ০ ০

২

০ ০ ০

নািী

পুরুষ

২৭

২

শবদেদশ প্রশশেি কম থসূশচ

কমাট পুরুষ

কমাট নািী
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৩।  অশিট আপশি  
 

৩.১  অশিট আপশি সাংক্রাে তথ্য (২০১৪-২০১৫ কর্দক ২০১৮-২০১৯ পয থে)(দকাটি টাকায়) 

 

অর্ থবছি অশিট আপশি ব্রিশশটজবাদবি 

সাংখ্যা 

শনষ্পশিকৃত অশিট 

আপশি 

অশনষ্পন্ন অশিট আপশি মেব্য 

 শবদবচয 

বছদিি 

আপশিি 

সাংখ্যা  

ক্রমপুশেভূত 

কমাট সাংখ্যা 

টাকাি 

পশিমাি 

 

 সাংখ্যা টাকাি 

পশিমাি 

সাংখ্যা টাকািপশিমাি  

২০১৪-

২০১৫ 

৩৬ ১০২ ১২.৭২ ৩৬ ১৯ ৪.১৩ - - - 

২০১৫-

২০১৬ 

২৮ ১৩০ ১২.৮৭ ২৮ ২৩ ১.৩৩ - - - 

২০১৬-

২০১৭ 

- - - - ২৮ ১৭.৮৩ - - - 

২০১৭-

২০১৮ 

- - - - ১০ ০.১৯ - - - 

২০১৮-

২০১৯ 

- - - - ০৪ ৭.১৩ - - - 

 

৩.২অশিট শিদপাদট থ গুরুতি/বড় িকদমি ককান জাশলয়াশত/অর্ থ আত্মসাৎ, অশনয়ম ধিা পদড় র্াকদল কস সব  ককসসমূদহি তাশলকা 

 

অশিট শিদপাদট থ গুরুতি/বড় িকদমি ককান জাশলয়াশত/অর্ থ আত্মসাৎ কনই। 
 

৪।  অশিদযাগ শনষ্পশিসাংক্রাে 

 

প্রাপ্ত অশিদযাদগি ক্রমপুশেভূত 

কমাট সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন বছদি োদয়িকৃত  

অশিদযাদগি সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন বছদি শনষ্পশিকৃত  

অশিদযাদগি সাংখ্যা 

বছি কশদষ অশনষ্পন্ন  সাংখ্যা 

- - - - 
 

৫।মামলা/শবিাগীয় মামলা শনষ্পশি সাংক্রাে 

৫.১শবিাগীয় মামলা শনষ্পশি 

 

পুেীভূত কমাট 

শবিাগীয় 

মামলাি সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন বছদি 

োদয়িকৃত  শবিাগীয় 

মামলাি সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন বছদি শনষ্পশিকৃত  মামলাি সাংখ্যা বছি কশদষ অশনষ্পন্ন শবিাগীয় 

মামলাি সাংখ্যা 

  চাকুশিচ্যযশত/ বিোস্ত অব্যাহশত অন্যান্য েণ্ড কমাট  

৬ ৬ - - - - ৬ 

 

৫.২সিকাি কর্তথক/সিকাদিি শবরুদদ্ধ শবশিন্ন আোলদত োদয়িকৃত মামলা  
 

সিকাশি সম্পশি/স্বার্ থ 

িোদর্ থ েপ্তি/সাংিা 

কর্তথক োদয়িকৃত ক্রম 

পুশেভূত মামলাি সাংখ্যা 

শবদবচনাধীন বছদি 

োদয়িকৃত মামলাি 

সাংখ্যা 

সিকাদিি শবরুদদ্ধ 

শবরুদদ্ধ োদয়িকৃত 

ক্রম পুশেভূত শিট 

মামলাি সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়দনি কেদে 

সিকাদিি শবরুদদ্ধ 

োদয়িকৃত ক্রম 

পুশেভূত মামলাি 

সাংখ্যা 

সিকাদিি শবরুদদ্ধ 

োদয়িকৃত কমাট 

মামলাি সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন 

অর্ থবছদি 

শনষ্পশিকৃত কমাট 

মামলাি সাংখ্যা 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোলত 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোলত 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোলত 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোলত 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোলত 

শনম্ন 

আোলত 

উি  

আোল

ত 

- ১ - - - ১ - - - ১ - - 
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৬।  ২০১৫-২০১৬ কর্দক ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদিি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন বাদজট এবাং বাস্তবায়ন অগ্রগশত 
 

৬.১  ২০১৫-২০১৬ কর্দক ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদিি অনুন্নয়ন বাদজট এবাং বাস্তবায়ন অগ্রগশত                                    (দকাটি টাকায়) 
 

মূল বাদজট সাংদশাশধত 

বাদজট 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ থবছদি 

ব্যশয়ত অদর্ থি 

পশিমাি 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

২০১৮-২০১৯ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

২০১৭-২০১৮ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

২০১৬-২০১৭ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

২০১৫-২০১৬ 

শবগত 

বছিসমূদহি 

তুলনায় 

হ্রাস/বৃশদ্ধ 

% 

শবগত 

বছিসমূদহি 

তুলনায় 

হ্রাস/বৃশদ্ধি 

কািি 

৭৭.২০ ৭৯.৬০ ৭৯.৬০ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% - - 
 

৬.২ ২০১৪-২০১৫ কর্দক ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদি শনজস্ব আয় ও  শজওশবি শহসাব 

 

প্রশতষ্ঠাদনি নাম অর্ থবছি শনজস্ব আয় শজওশব কমাট বাদজট মেব্য 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) ২০১৪-২০১৫ ১৮.১৩ ১৫.৭৮ ৩৩.৯১ - 

২০১৫-২০১৬ ১৯.০২ ২৩.১৩ ৪২.১৫ - 

২০১৬-২০১৭ ২২.০০ ৩৮.৪৭ ৬০.৪৭ - 

২০১৭-২০১৮ ২২.১০ ৪৫.২৯ ৬৭.৩৯ - 

২০১৮-২০১৯ ২২.২০ ৫৭.৪০ ৭৯.৬০ - 

 

 

৬.৩ ২০১৪-২০১৫ কর্দক ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদি উন্নয়ন বাদজট এবাং বাস্তবায়ন অগ্রগশত                                    (দকাটি টাকায়) 
 

অর্ থবছি প্রকল্প 

সাংখ্যা 

এশিশপ বিাি 

 (বিাদিি শতকিা হাি) 

অর্ থ ছাড় (%) কমাট ব্যয় 

% 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

% 

  
শজওশব প্রকল্প সাহাে 

সাংিাি শনজস্ব 

অর্ থায়ন 

কমাট    

২০১৪-২০১৫ ১ ৬.২৮ - - ৬.২৮ ৬.২৮ ৬.২৬ ৯৯.৭৯% 

২০১৫-২০১৬ ২ ৯.২০ - - ৯.২০ ৯.২০ ৯.১৯ ৯৯.৯৬% 

২০১৬-২০১৭ ২ ১২.০২ - - ১২.০২ ১২.০২ ১১.৮৬ ৯৮.৬৭% 

২০১৭-২০১৮ ৩ ১৭.৬৮ - - ১৭.৬৮ ১৭.৬৮ ১৭.৪২ ৯৮.৫৬% 

২০১৮-২০১৯ ৩ ৫০.২৫ - - ৫০.২৫ ৫০.২৫ ৫০.০৪ ৯৯.৫৮% 

 

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

৭০.

৮০.

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯

১
৮
.৩

১
৯
.০
২

২
২

২
২
.১

২
২
.২

1
5
.7
8 2
3
.1
3

3
8
.4
7 4
5
.2
9

5
7
.4

3
3
.9
1 4
2
.1
5

6
0
.4
7 6
7
.3
9

7
9
.6

শনজস্ব আয়

শজওশব

কমাট বাদজট
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৬.৪প্রকল্প অনুযায়ী জুন ২০১৯ পয থে বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

ক্রশমক 

নাং 

প্রকদল্পি নাম 

বাস্তবায়ন কাল 

(অনুদমােদনি পয থায়) 

প্রাক্কশলত 

ব্যয় 

জুন ২০১৮ 

পয থে 

ক্রমপুশেত 

ব্যয় 

জুন ২০১৯ পয থে বাস্তবায়ন অগ্রগশত মেব্য 

বিাি 

আশর্ থক 

অগ্রগশত(%) 

 

বাস্তব অগ্রগশত 

(%) 

 

১ 

"হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশেদি 

মশহলাদেি গুরুে শেদয় আত্ন-

কম থসাংিান সৃশি ও োশিদ্র শবদমাচন" 

(৩য় সাংদশাধনী) শীষ থক প্রকল্প  

(২০০৯-২০১৯) অনুদমাশেত 

৭১.৯৭ ৬৯.১৯ ৮.৬০ ৮.৪০ ৯৭.৬৭% 

 

২ 

"শবটাদকি কায থক্রম শশিশালী কিাি 

লদেয কটশটাং সুশবধাসহ টুল 

ইন্সটিটিউট িাপন (১ম সাংদশাশধত)" 

শীষ থক প্রকল্প 

(২০১৬-২০২০) অনুদমাশেত 

 

৮১.৯৪ 

 

 

৩৭.৯৯ 

 

৪১.০০ ৪০.৯৯ ৯৯.৯৮% 

 

৩ 

“শবটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া 

ককদন্দ্র নািী কহাদটল িাপন (১ম 

সাংদশাশধত)” শীষ থক প্রকল্প  

(২০১৮-২০২২) অনুদমাশেত 

 

০.৭৫ 

 

- ০.৬৫ ০.৬৪ ৯৮.৪৬% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"হাদত কলদম কাশিগশি মশহলাদেি গুরুে শেদয় আত্ম-কম থসাংিান সুশি ও োশিদ্র শবদমাচন 

(৩য় সাংদশাধনী)" শীষ থক প্রকল্প (২০০৯-২০১৯) অনুদমাশেত

কমাট (১০) বিাি (৮.৬) আশর্ থক অগ্রগশত (৮.৪)
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১"হাদতকলদমকাশিগশিপ্রশশেদিমশহলাদেিগুরুেশেদয়আত্ন-কম থসাংিানসৃশিওোশিদ্রশবদমাচন" (৩য়সাংদশাধনী) শীষ থকপ্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪১
৪০.৯৯

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

বিাি(ককাটি টাকায়)

আশর্ থক অগ্রগশত(ককাটি

টাকায়)

নািী প্রশশেিার্ীদেি হাদতকলদম প্রশশেি 
কসপা প্রকদল্পি প্রশশেিার্ীদেিদক সনেপে ও 

শনদয়াগ পে প্রোন 
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২"শবটাদকিকায থক্রমশশিশালীকিািলদেযদটশটাংসুশবধাসহটুলইন্সটিটিউটিাপন (১মসাংদশাশধত)" শীষ থকপ্রকল্প 

 
 

৩“শবটাকচট্টগ্রাম, খুলনাওবগুড়াদকদন্দ্রনািীদহাদটলিাপন (১মসাংদশাশধত)” শীষ থকপ্রকল্প 

৬.৫     ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদি সমাপ্ত প্রকদল্পি তাশলকা 

 

ক্রশমক 

নাং 

প্রকদল্পি নাম এবাং  বাস্তবায়ন কাল 

 

উদদ্বাধদনি তাশিে (যশে র্াদক) 

১ 
"হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশেদি মশহলাদেি গুরুে শেদয় আত্ন-কম থসাংিান সৃশি 

ওোশিদ্র শবদমাচন" (৩য় সাংদশাধনী) শীষ থক প্রকল্প (২০০৯-২০১৯) পয থে 
- 

 

৬.৬প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছি ২০১৮-২০১৯ আশর্ থক শববিিী: 

ক) 

প্রশতষ্ঠাদনি সব থদমাট 

আয় 

প্রশতষ্ঠাদনি সব থদমাট ব্যয় 

 

প্রশতষ্ঠাদনি সব থদমাট লাি 

 

প্রশতষ্ঠাদনি সব থদমাট েশত 

 

প্রশতষ্ঠাদনি সব থদমাট শিশত 

৮১.৩৫ 

 

৭৯.৩৩ 

 

২.০২ 

 

- 

 

- 

 

 

ে) ব্যাাংদক জমাকৃত টাকাি শববিি  (ককাটি টাকায়) 

 

০.৬৫

০.৬৪

০.৫৫

০.৫৭

০.৫৯

০.৬১

০.৬৩

০.৬৫

০.৬৭

০.৬৯

বরাদ্দ(ক াটি িা ায়)

আর্থ ি অগ্রগর্ি(ক াটি িা ায়)

ক্রশমকনাং ব্যাাংকওশাোিনাম 
জমাকৃতটাকািপশিমাি 

 

০১ কসানাশল ব্যাাংক শল: কতজগাঁও শশ/এ শাো  ১৯.৬৯ 

০২ বাাংলাদেশ ব্যাাংক (বাাংলাদেশ সঞ্চয় পে) ৩৬.৭০ 

০৩ এনআিশব (দলাবাল ব্যাাংক শল:) (এফ্শিআি)  ৩.৭৮ 

০৪ ব্র্যাক ব্যাাংক শল: (এফ্শিআি) ৪.৯০ 

০৫ আল আিাফ্া ইসলামী ব্যাাংক শল: (এফ্শিআি) ৬.৮৮ 

০৬ এশব ব্যাাংক শল: (এফ্শিআি) ৪.১২ 

০৭ জনতা ব্যাাংক শল: (এফ্শিআি) ২.০০ 

০৮ িযান্ডাি থ ব্যাাংক শল: (এফ্শিআি) ২.০০ 
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গ) EFTচালু আদছ শকনা 

 

Electronic Fund Transfer(EFT)চালুনাই তদব ২০১৯-২০২০ অর্ থবছি কর্দক চালু কিা হদব। 

 

৭। সিকাশি প্রশতষ্ঠানসমূদহি আদয়ি লিযাাংশ/মুনাফ্া/আোয়কৃত িাজস্ব(প্রদযাজয কেদে)(দকাটি টাকায়) 

 
 
   

অর্ থবছি িাজস্ব আয় হ্রাস (-)/বৃশদ্ধি (+) 

হাি 

 নন-ট্যাক্স কিশিশনউ হ্রাস (-)/বৃশদ্ধি (+) হাি লিযাাংশ   

 লেযমাো প্রকৃত অজথন লেযমাো প্রকৃত অজথন লেযমাো প্রকৃত অজথন লেযমাো প্রকৃত 

অজথন 

২০১৪-২০১৫ ২১.৫০ ১৮.৭০ - - - - - - 

২০১৫-২০১৬ ২১.৬০ ১৮.৯০ - - - - - - 

২০১৬-২০১৭ ২২.০০ ১৯.০০ - - - - - - 

২০১৭-২০১৮ ২২.১০ ১৯.১০ - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ ২২.২০ ১৯.২৫ - - - - - - 
 

 

 

৭.১ সিকাি কর্তথক প্রেি িতুথশকি পশিমাি,ঋিগ্রহি এবাং পশিদশাধ সাংক্রাে তথ্য(প্রদযাজয কেদে)(দকাটি টাকায়) 

 

 

অর্ থবছি প্রশতষ্ঠাদনি নাম সিকাি কর্তথক প্রেি 

িতুথকীি পশিমাি 

 

গৃহীত ঋদিি 

পশিমাি 

গৃহীত ব্যাাংক ঋদিি 

পশিমাি 

পশিদশাশধত অদর্ থি 

পশিমাি 

২০১৪-২০১৫ - ১৫.৭৮ - - - 

২০১৫-২০১৬ - ২৩.১৩ - - - 

২০১৬-২০১৭ - ৩৮.৪৭ - - - 

২০১৭-২০১৮ - ৪৫.২৯ - - - 

২০১৮-২০১৯ - ৫৭.৪০ - - - 

কমাট: - ১৮০.০৭ - - - 

 

৮। কলাকসাশন ও বন্ধ প্রশতষ্ঠান সম্পশকথত তথ্য 

 

৮.১ শবগত আট বছদি কলাকসাশন প্রশতষ্ঠানসমূদহি শববিি(প্রদযাজয কেদে)(দকাটি টাকায়) 

 

প্রশতষ্ঠাদনি 

নাম 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১০-২০১১ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১১-২০১২ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১২-২০১৩ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১৪-২০১৫ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১৬-২০১৭ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১৭-২০১৮ 

 

কলাকসাদনি 

পশিমাি 

২০১৮-২০১৯ 

        

        

 

৮.২ কলাকসাদনি কািি, উিিদিি উপায় এবাং গৃহীত ব্যবিা সম্পশকথত তথ্য: 

 

৮.৩  বন্ধ প্রশতষ্ঠানসমূদহি তাশলকা এবাং বন্ধ হওয়াি সময়কাল (প্রদযাজয কেদে) 
 

 

বন্ধ প্রশতষ্ঠানসমূদহি তাশলকা বন্ধ হওয়াি 

সময়কাল 

বন্ধ হওয়াি কািি বতথমান অবিা 

০৯ পদ্মা ব্যাাংক শল: (ফ্ািমাস থ ব্যাাংক) (এফ্শিআি) ২.৫০ 

 কমাট  ৮২.৫৭ 
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৮.৪  শবক্রীত প্রশতষ্ঠানসমূদহি তথ্য(প্রদযাজয কেদে) 
 

শবক্রীত বা 

ব্যশিমাশলকানাধীদন প্রেি 

প্রশতষ্ঠানসমূদহি তাশলকা 

শবক্রয়/হস্তােদিি 

সময়কাল 

শবক্রয়মূল্য কক্রতা/ব্যাশিমাশলকানা 

সম্পশকথত তথ্য 

বতথমান অবিা 

     

 

 

৮.৫জশমি শববিি/তথ্য: 

ক) জশমি পশিমাি-সাংিাি অধীন অর্বা কবেেল। 

শবটাক, ঢাকা ৪.০০ একি; শবটাক, চট্টগ্রাম ৪.১২ একি; শবটাক, চাঁেপুি ১.৪৯একি; শবটাক, খুলনা ৪.০০ একিএবাংশবটাক, বগুড়া ১১.০০  

একি। 

ে) জশমি ককান মামলা আদছ শকনা? 

ককান মামলা নাই।  

গ) জশমদত সীমানা প্রাচীি আদছ শকনা? 

সীমানা প্রাচীি আদছ। 

 

৮.৬সাংিাি ককান িবন/জায়গা িাড়া কেয়া আদছ শকনা র্াকদল- 

সাংিাি ককান িবন/জায়গা িাড়া কেয়া নাই।  
 

৯। কযৌর্ উদদ্যাদগ চালু প্রশতষ্ঠানসমূদহি তথ্য(প্রদযাজয কেদে)  প্রদযাজয নদহ 

 

অর্ থবছি প্রশতষ্ঠাদনি নাম উৎপাশেত পণ্য সিকাশি 

শবশনদয়াদগি শতকিা 

হাি 

লাি/দলাকসাদনি পশিমাি 

(দকাটি টাকায়) 

২০১৬-২০১৭     

২০১৭-২০১৮     

২০১৮-২০১৯     

     

 

১০। উৎপােন শবষয়ক (প্রদযাজয কেদে) 
 

১০.১ শশল্পপণ্য, কিাগ্যপণ্য, সািইতযাশে (দকাটি টাকায়) 

 

অর্ থবছি উৎপাশেত পদণ্যি নাম 

(এদকি অশধক পদণ্যি কেদে শনশে থি বছদি পদণ্যি তাশলকা উদল্লে কিদত হদব) 

প্রশতটি পদণ্যি 

শবপিীদত 

উৎপােদনি 

লেযমাো 

প্রশতটি পদণ্যি 

প্রকৃত উৎপােন 

এবাং 

লেযমাো 

অনুযায়ী 

উৎপােদনি 

শতকিা হাি 

২০১৪-

২০১৫ 

শবদ্যযৎউন্নয়নদবাি থঃিযাম্পািহযান্ডড্রাইিশগয়ািশ্যাফ্টওশপশনশয়ন, জান থালশবয়াশিাং  

কহায়াইটদমটাশলাংওদমশশশনাংকিি, 

সািকুদলশনওয়াটািপাম্পশবয়াশিাংর্াইদিিিকুশলাংপাম্প, কুশলাংওয়াটািমশিউলইতযাশে। 

আশুগেশবদ্যযৎদকন্দ্রঃকমটাদেক্সজাম্পাদিিহাইদটম্পাদিচািফ্সফ্িাসদব্রাদেিশবিয়াশিাংপ্যাি, 

বুিািপাম্পদমিামত, হাইদড্রাশলকড্রাইিশগয়ািহুইল, এয়ািশপ্র-

শহটাদিিহাইদড্রাশলকড্রাইশিাংশগয়ািহুইল, 

টািবাইনএবাংদজনাদিটদিিশবয়াশিাংশিদমটাশলাংইতযাশে। 

১৮.১৩ 

 

১৬.১৯ 

(৮৯.৩০%) 
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২০১৫-

২০১৬ 

পাওয়ািগ্রীিদকাম্পানী, বাাংলাদেশঃকযাবলটািশমদনশনজদয়ন্টক্লাম্প, শমিপ্যানজদয়ন্ট, 

কলগিাবএযাাংদগলওদপট্রাপদয়িইতযাশে। 

শবশসআইশসঃকক্রাশময়ামকািআয়িিপাইপ, ইদম্পলাি, কুশলাংওয়াটািসািকুদলটিাংপাম্প, 

হাইদপ্রসািিাল্ব (অযাদমশনয়াপ্লান্ট) কুলািপ্লাোিিিইতযাশে। 

শবশিন্নসািকািোনাঃকাপশলাংশসম, ম্পাইিালশবদিলশপশনয়ন, শপিনিি, 

শব্রজদমন্টগ্যাসদকট, কক্রামাকািআয়িিপাইপ, কদেসিস্ক্রু, 

সালশফ্উশিকএশসিপ্লাদন্টিস্পাউটএবাংট্রাফ্ইতযাশে। 

শবএসএফ্আইশসঃআইশিফ্যান, কাপশলাং, কহশিাংবনশগয়ািশপশনয়ন, ওয়াম থস্ক্রু, শবদিলশগয়াি, 

পাওয়ািটািবাইদনিশটমকনদিনসািদমিামত, ওয়াটািককথএবাংদড্রইনককথ, কগজগ্রাসিযান্ড, 

কাদনকটিাংিিইতযাশে। 

কয়লােশনঃবয়লাদিিদকালদগ্রটশলাংকততশি, কপ্রাবশড্রল “জ” ততশি, পাম্পশ্যাফ্ট, 

ওদয়লশিাংইতযাশে। 

শবআইিশিউটিশসঃআউটদবাটলাইনাি, বুশশবয়াশিাং, স্লাইশিাংিকইতযাশে। 

শবদজএমশসঃশনদিলদকান, কিালািএবাংশপশকাংদিালািএদসম্বলী, শপশকাংশলাং, গাইিিক, 

শবশিান্নপ্রকাদিিশগয়ািএবাংশগয়ািবক্স। 

কটক্সাইলঃকযাম, কিাটিশগ্রপািবশবন, কহাল্ডািকলািহুইল, সুইাংদমশশদনিদবসদপ্লটইতযাশে। 

কপপািশমলসঃশচপািকনদিয়াি, করাদকট, সট থপাইপোেসহ, 

সশলিইনশপিদিালািইতযাশে। 

শসিাশমফ্যাক্টিীসঃিায়াফ্রামপাম্প, ক্রযাসািদিি, পুসািপাম্প, টুইনদিালািক্রযাসাি, 

শপিনলাইনািইতযাশে। 

বাাংলাদেশিাকশবিগাঃশবশিন্নধিদনি সীল কমাহি, কিটটাইপ, কযাশদপইিইতযাশে। 

বাাংলাদেশদসনাবাশহনী/কনৌবাশহনী/শবমানবাশহনীঃ২০শম.শম. আিশলকনগানমাউশন্টাং, 

শগয়ািবক্স, োইহুইল, শিক্সকযাশিয়ািগাইি, আপ-িাউনদলাশিাংগাইিইতযাশে। 

কবসিকািীশবদ্যযৎওঅন্যান্যপ্রশতষ্ঠানঃকজনাদিটিদিাটিশ্যাফ্ট, শবয়াশিাংহাইশজাং, 

জান থালশবয়াশিাং, শবশিন্নপ্রকাদিিিাল্বএবাংআউটদবাটলাটইনাি, িযটিকশিাং, 

প্রদফ্লািহাবইতযাশে। 

 

১৯.০২ ১৪.৯১ 

(৭৮.৩৯%) 

 

 

২০১৬-

২০১৭ 

২২.০০ ১৫.১৬ 

(৬৮.৯১%) 

 

২০১৭-

২০১৮ 

২২.১০ ১৪.৮৩ 

(৬৭.১০%) 

 

২০১৮-

২০১৯ 

২২.২০ ১৩.০৭ 

(৫৮.০৭%) 

 

 

 

 

 

 

 

০.

৫.

১০.

১৫.

২০.

২৫.

১
৮
.১
৩

১
৯
.০
২

২
২
.

২
২
.১

২
২
.২

১
৬
.১
৯

১
৪
.৯
১

১
৫
.১
৬

১
৪
.৮
৩

১
৩
.০
৭

প্রর্িটি পণ্যের র্বপরীণ্ি

উৎপাদণ্ের

লক্ষ্েমাত্রা(ক াটি িা ায়)
প্রর্িটি পণ্যের প্র ৃি

উৎপাদে
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১০.২ককান শবদশষ সামগ্রী/সাশি থদসি উৎপােন বা সিবিাহ, মূদল্যি শিশতশীলতাি কেদে বড় িকদমি সমস্যা বা সঙ্কট হদয়শছল শক?  

শনকটিশবষ্যদত মািাত্মক ককান সমস্যাি আশঙ্কা র্াকদল তাি বি থনা 

 

১১।  প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি আইন, শবশধ ও নীশত প্রিয়ন  

 

প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি প্রিীত আইন প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি প্রিীত শবশধ প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি প্রিীত 

নীশতমালা 

শবটাক আইন ২০১৯ মশন্ত্র পশিষে কর্তথক 

অনুদমাশেত হদয় সাংসদে পাদশি অদপোয় 

িদয়দছ। 

একটি েসড়া শবশধ প্রিয়ন কদি শশল্প মন্ত্রিালদয় 

অনুদমােদনি জন্য কপ্রিি কিা হদয়দছ।  - 

 

১২। প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি সম্পাশেত আেজথাশতক চ্যশি/সমদ াতা স্মািক 

 

সাংশিি কেশ/প্রশতষ্ঠাদনি নাম কয শবষদয় চ্যশি সম্পাশেত 

হদয়দছ 

কয শবষদয় সমদ াতা স্মািক  

সম্পাশেত হদয়দছ 

সম্পােদনি তাশিে 

 

১৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি শসদ্ধাে/প্রশতশ্রুশত বাস্তবায়ন  
 

১৩.১ শশল্প মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিা কর্তথক বাস্তবাশয়ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি শসদ্ধাে/প্রশতশ্রুশত 
 

 শবষয়/কায থক্রম শসদ্ধাে/প্রশতশ্রুশত প্রোদনি তাশিে প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

শসদ্ধাে 

   

১৩.২শশল্প মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিায় বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি শসদ্ধাে/প্রশতশ্রুশত বাস্তবায়ন অগ্রগশত 
 

 শবষয়/কায থক্রম শসদ্ধাে/প্রশতশ্রুশত প্রোদনি তাশিে বাস্তবায়ন সাংক্রাে তথ্য 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি শসদ্ধাে    

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্রশতশ্রুশত    

 

 

 

১৪। শশল্পনীশত অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কম থপশিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগশত 
 

শবষয় কায থক্রমসমূহ বাস্তবায়নকাল প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

হশিজন্টাল কমশশদন যন্ত্রাাংশ ততশিি কাজ 
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১৫। বাশষ থক কম থসম্পােন চ্যশি বাস্তবায়ন অগ্রগশত সাংক্রাে তথ্য 

ককৌশলগত 

উদিশ্য 

কায থক্রম কম থসম্পােন 

সূচক 

লেযমাো/ক্রাইদটশিয়া মান প্রশতদবেনাধীন 

অর্ থবছদি 

অজথন 

   অসাধািি 

১০০% 

অশতউিম 

৯০% 

উিম 

৮০% 

চলশতমান 

৭০% 

চলশত 

মাদনি 

শনদম্ন 

৬০% 

 

১.৩.১ বাজাি 

চাশহোি সাদর্ 

সামেস্যপূি থ  

কাশিগশিেেতাসম্প

ন্নজনবল ততশি ও 

কম থসাংিান 

১.৩.১.১কাশিগশি প্রশশেি প্রোন  

(শনয়শমত ও এসইআইশপ) 

শনয়শমত ও 

এসইআইশপ এি অশধন 

প্রশশশেত জনবল   

(৩৬ টি  ককাস থ ) 

১৮১০ ১৮০৫ ১৮০০ ১৭৯৫ ১৭৯০ ১৭৯০ 

১.৩.১.২কম থসাংিান 

 (শনয়শমত ও এসইআইশপ) 

কম থসাংিানকৃত জনবল 
৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৪৫ 

১.৩.১.৩হাত কলদম কাশিগশি  

প্রশশেদি মশহলাদেি গুরুে শেদয় 

আত্ম -কম থসাংিান সৃশি ও োশিদ্রয 

শবদমাচন শীষ থক প্রকদল্পি  কফ্জ-২  

অশধদন প্রশশেি প্রোন  (কসপা) 

কসপাি অশধন 

প্রশশশেতজনবল  (৮০ 

টি  ককাস থ) ২৭৭৫ ২৭৪০ ২৬৬০ ২৫৮১ ২৩০৩ ২৮১৭ 

১.৩.১.৪কম থসাংিান  (কসপা)   কম থসাংিানকৃত জনবল 
৫১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৭ 

১.৩.১.৫মানব সম্পে উন্নয়ন  (বাস্তব 

প্রশশেিসহ অন্যান্য প্রশশেি)  

প্রশশশেত মানব সম্পে 

৬৫৭৫ ৬৪৪০ ৬৩২০ ৬২৫০ ৬১৮৯ ৬১৮৯ 

১.৩.১.৬ বাজাি চাশহো শনরুপদিি 

লদেয সমীো কায থক্রম সম্পােন 

সমীো প্রশতদবেন 

০৭/০১/২০২০ ১৫/০১/২০২০ ২৩/০১/২০২০ ৩০/০১/২০২০ ১০/০২/২০২০ - 

১.৩.২ শশল্প 

কািোনাি জন্য 

আমোশন শবকল্প 

যন্ত্রাাংশ ততশি 

১.৩.২.১  কায থাদেশ  (জব) সাংগ্রহ  প্রাপ্ত কায থাদেশ ১৯৪৪ ১৯২৪.০০ ১৯০৪.০০ ১৮৮৪.০০ ১৭৬২.৯৮ ২০০২.৩৬ 

১.৩.২.২কায থাদেশ (জব)অনুযায়ী 

পণ্য উৎপােন 
পণ্য উৎপােদনি হাি ৯৬.৫৫ ৯৬.৪৫ ৯৬.৪০ ৯৬.১০ ৯৫.৮২ ১২৪.৫৪% 

১.৩.২.৩কায থাদেশ (জব)এি 

শবপিীদত প্রাপ্য অর্ থ  
প্রাপ্ত অর্ থ ১৯৫০ ১৯৩০.০০ ১৯১০.০০ ১৮৯০.৭১ ১৪০৭.৩৮ ২৩৯৫.৩০ 

১.৩.৩ সাংিাি 

কায থক্রম শবিাগীয় 

পয থা 

কয় সেসািি 

১.৩.৩.১প্রকল্প বাস্তবায়ন (টুল 

ইনশটটিউট) 
বাস্তবাশয়ত প্রকল্প ৩২.৬৭ ২৮.৪১ ২৪.১৮ ১৯.৯৫ ১৫,৭২ ১৫,৭২ 

১.৩.৩.২প্রকল্প বাস্তবায়ন  (নািী 

কহাদটল) 
বাস্তবাশয়ত প্রকল্প ৪৭.৮৬ ৪৬.৩৮ ৪৪.৭৭ ৪২.৮৯ ০.০৩ ০.০৩ 

 ১.৩.৩.৩প্রকল্প অনুদমােন  

(দসপা কফ্জ-২) 
অনুদমাশেত প্রকল্প ০৯/০৭/১৯ ২৩/০৭/১৯ ০৬/০৮/১৯ ২০/০৮/১৯ ০৩/০৯/১৯ - 

 ১.৩.৩.৪প্রকল্প বাস্তবায়ন (দসপা 

কফ্জ-২) 
বাস্তবাশয়ত প্রকল্প ২৬.৩৮ ২৫.৫১ ২৪.৬৫ ২৩.৭৯ ২২.৯৪  

১.৩.৩.৫৪টি নতুন ককন্দ্র শনম থাি 

প্রকদল্পি শিশপশপ প্রিয়ন 
প্রিীত শিশপশপ ২০/০৪/২০২০ ০৬/০৫/২০২০ ১৪/০৫/২০২০ ২১/০৫/২০২০ ২৮/০৫/২০২০ - 

১.৩.৩.৬৪টি নতুন ককন্দ্র শনম থাি 

প্রকদল্পি শিশপশপ অনুদমােন 
অনুদমাশেত শিশপশপ  ২৩/০১/২০২০ ০৬/০২/২০২০ ১৩/০২/২০২০ ১৮/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ - 

১.৩.৪ গদবষিা ও 

উন্নয়দনি মাধ্যদম 

প্রযুশি উদ্ভাবন ও 

হস্তােি 

১.৩.৪.১প্রযুশি উদ্ভাবদন উদদ্যাগ 

গ্রহি, প্রস্তাব প্রিয়ন ও অনুমশত গ্রহি 
উদ্ভাশবত প্রযুশি  ৩ ২ ২ ১ ১ ২ 

১.৩.৪.২উদ্ভাশবত প্রযুশি বাস্তবায়ন বাস্তবাশয়ত প্রযুশি   ৩ ২ ১ ১ ১ ২ 

১.৩.৪.৩উদ্ভাশবত প্রযুশি হস্তােি হস্তােিকৃত প্রযুশি ৩ ২ ১ ১ ১ ২ 

১.৩.৫সাংিাি 

কায থক্রম 

সুসাংহতকিি 

১.৩.৫.১অগ থাদনাগ্রাম হালনগাে কিি 

ও মন্ত্রিালদয় কপ্রিি 

হালনাগােকৃত 

অগ থাদনাগ্রাম 
৩০/০৭/২০১৯ ০৬/০৮/২০১৯ ২০/০৮/২০১৯ ২৯/০৮/২০১৯ ০৮/০৯/২০১৯ - 
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১.৩.৫.২প্রশবধান এি েসড়া প্রিয়ন 

ও মন্ত্রিালদয় কপ্রিি 
েসড়া  প্রশবধান প্রশিত ২৬/১২/২০১৯ ০৮/০১/২০২০ ১৬/০১/২০২০ ২২/০১/২০২০ ৩০/০১/২০২০ - 

 

১৬।  এসশিশজ বাস্তবায়ন পশিকল্পনা 

 

 এসশিশজি লেয কম থসূশচসমূহ প্রশতদবেনাধীন 

অর্ থবছদি বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

লীি শহদসদব  

শশল্প মন্ত্রিালয 

৯.২ অেভূ থশি মূলক ও কটকসই শশল্পায়দনি প্রবধ থন এবাং জাতীয় পশিশিশতি সাদর্ 

সামেস্য কিদে ২০৩০ সাদলি মদধ্য কম থসাংিান ও শজশিশপদত শশল্প োদতি অাংশ 

উদল্লেদযাগ্য পশিমাদি বৃশদ্ধ এবাং স্বদল্পান্নত কেশ গুদলাদত এই োদতি আবোন 

শদ্বগুি কিা  

 

"হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশেদি 

মশহলাদেি গুরুে শেদয় আত্ন-

কম থসাংিান সৃশি ও োশিদ্র 

শবদমাচন" (৩য় সাংদশাধনী) শীষ থক 

প্রকল্প 

৯৭.৭০% 

"শবটাদকি কায থক্রম শশিশালী 

কিাি লদেয কটশটাং সুশবধাসহ 

টুল ইনশটটিউট িাপন (১ম 

সাংদশাশধত)" শীষ থক প্রকল্প 

৯৯.৯৯% 

“শবটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া 

ককদন্দ্র নািী কহাদটল িাপন (১ম 

সাংদশাশধত)” শীষ থক প্রকল্প 

৯৯.২৩% 

ককা-লীি শহদসদব  - - - 

এদসাশসদয়ট 

শহদসদব 
- - - 

 

 

১৭। সিকাদিি শনব থাচনী ইশদতহাি বাস্তবায়ন কম থপশিকল্পনা 

 

ককৌশলগত উদিশ্য কায থক্রমসমূহ প্রশতদবেনাধীন 

অর্ থবছদি 

গৃহীতকম থসূশচসমূহ 

প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

 

১৮। জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল বাস্তবায়ন সাংক্রাে তথ্য 
 

কায থক্রদমি নাম কম থসম্পােন সূচক 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশিবীেি 

মেব্য লেযমাো/ 

অজথন 
১ম ককায়াট থাি ২য় ককায়াট থাি ৩য় ককায়াট থাি ৪র্ থ ককায়াট থাি 

কমাট 

অজথন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১.১ তনশতকতা কশমটিি সিা   

অনুশষ্ঠত সিা 
লেযমাো ৫ ৫ ৫ ৫   

অজথন ১ ৪ ৫ ৫   

১.২ তনশতকতা কশমটিি সিাি শসদ্ধাে বাস্তবায়ন  
বাস্তবাশয়ত শসদ্ধাে 

লেযমাো ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০   

অজথন ১৫ ২৫ ৫০ ৮০   

১.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচাি কসবাবক্স 

হালনাগােকিি 
কসবাবক্স হালনাগােকৃত 

লেযমাো ০৫-০৯-২০১৮ ১২-১১-২০১৮ ০৬-০১-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯   

অজথন ০৫-০৯-২০১৮ ১২-১১-২০১৮ ০৬-০১-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯   

১.৪ উিম চচ থাি (Best Practice)তাশলকা 

প্রিয়ন কদি মশন্ত্রপশিষে শবিাদগ কপ্রিি উিম চচ থাি তাশলকা 

কপ্রশিত 

লেযমাো 
২০-০৮-২০১৮ - - -   

অজথন ১৩-০৮-

২০১৮ 
- - -   

২.১ অাংশীজদনি (Stakeholder)অাংশগ্রহদি  

সিা অনুশষ্ঠত সিা 

লেযমাো ১ ৩ ৩ ৩   

অজথন ১ ৩ ৩ ৩   

২.২ কম থকতথা-কম থচাশিদেি অাংশগ্রহদি শনয়শমত 

উপশহহশত শবশধমালা ১৯৮২; সিকাশি কম থচাশি 

আচািি শবশধমালা ১৯৭৯ এবাং সশচবালয় 

অাংশগ্রহিকািী/ 

প্রশশেিার্ী 

লেযমাো 

১৩০ ১৩০ ১৩০ ১১০   
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শনদে থশমালা ২০১৪ সম্পদকথ সদচতনতা বৃশদ্ধমূলক 

সিা/প্রশশেি আদয়াজন। অনুরুপ অন্যান্য 

শবশধ/শবধান সম্পদকথ আদলাচনা (প্রদযাজয কেদে) 

অজথন 

২৫ ২৩৫ ১৩০ ১৫০  
 

 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল শবষদয় কম থকতথা-

কম থচাশিদেি প্রশশেি প্রোন 
প্রশশেিার্ী 

লেযমাো ১২৫ ১২৫ ১২৫ ১২৫   

অজথন ৭৫ ৯৩ ১৫৭ ৪০০   

৩.১ সদচতনতা মূলক আদলাচনা সিা  
জাশিকৃত পশিপে 

লেযমাো ১ ১ ১ ১   

অজথন - ১ ১ ১   

৪.১ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট তথ্য অশধকাি   আইকন 

হালনাগােকিি  কসবাবক্স হালনাগােকৃত 

লেযমাো 
- ০৯-১০-২০১৮ - ০৮-০৪-২০১৯   

অজথন - ০৯-১০-২০১৮ - ০৮-০৪-২০১৯   

৪.২তথ্য অশধকাি আইদনি আওতায়  োশয়েপ্রাপ্ত 

কম থকতথা (শিও) ও শবকল্প োশয়েপ্রাপ্ত কম থকতথাি 

অনলাইন প্রশশেি সম্পােন 

অনলাইন প্রশশেদিি 

সনে প্রাপ্ত 

লেযমাো 
- ১৩-১১-২০১৮  ০৪-০৪-২০১৯   

অজথন - - - ০৪-০৪-২০১৯   

৪.৩ দ্যেদক হহাশপত হটলাইন নম্বি ১০৬ (কটাল 

শফ্র) স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন সাংযুিকিি এবাং তা 

কম থকতথা-কম থচাশিদেিদক অবশহতকিি 

তথ্য বাতায়দন 

সাংদযাশজত ও 

কম থকতথা-কম থচাশি 

অবশহত 

লেযমাো 
১৩-০৯-২০১৮ - - -     

অজথন 

১২-০৯-২০১৮ - - -     

৪.৪ তথ্য বাতায়দন সাংদযাশজত সাংশিি তথ্যসমূহ 

হালনাগােকিি  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 

লেযমাো ১০-০৯-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ১০-০১-২০১৯ ১১-০৪-২০১৯   

অজথন ০৯-০৯-২০১৮ ১৩-১১-২০১৮ ১০-০১-২০১৯ ১১-০৪-২০১৯    
৪.৫ তথ্য অশধকাি আইন. ২০০৯; জনস্বার্ থ 

সাংশিি তথ্য প্রকাশ (সুিো) আইন, ২০১১ এবাং 

জনস্বার্ থ সাংশিি তথ্য প্রকাশ (সুিো) শবশধমালা, 

২০১৭ সম্পদকথ কম থকতথা-কম থচাশিদেিদক 

অবশহতকিি 

কম থকতথা-কম থচাশি 

অবশহত 

লেযমাো 

- ২৫০ - ২৫০   

অজথন 

- ১৫০ - ২৭৪   

৪.৬ স্বপ্রদিাশেত তথ্য প্রকাশ শনদে থশশকা 

হালনাগাে কদি ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

হালনাগােকৃত 

শনদে থশশকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 

লেযমাো - ০৩-১০-২০১৮ - -   

অজথন 
- ০২-০১-১৯ - -   

৫.১ োপ্তশিক কাদজ অনলাইন কিসপন্স শসদটম 

(ই-কমইল/ এসএমএস)-এি ব্যবহাি 

ই-কমইল/ এসএমএস 

ব্যবহৃত 

লেযমাো ১০০ - - -   

অজথন ১০০ - - -   

৫.২ শিশিও/অনলাইন/দটশল-কনফ্াদিন্স 

আদয়াজন (স্কাইপ/ম্যাদসোি, িাইবাি 

ব্যবহািসহ) 

অনুশষ্ঠত 

কনফ্াদিন্স 

লেযমাো ২ ১ ১ ১   

অজথন 
১ ১ ১ ১   

৫.৩ োপ্তশিক সকল কাদজ ইউশনদকাি ব্যবহাি  

ইউশনদকাি ব্যবহৃত 

লেযমাো ৫০ ৭৫ ১০০ -   

অজথন ৫০ ৫০ ৮০ -   

৫.৪ ই-কটন্ডাি/ই-শজশপ-এি মাধ্যদম ক্রয় কায থ 

সম্পােন 
ই-কটন্ডাি সম্পাশেত 

লেযমাো - ৫ - ১০   

অজথন - ১০  ২০   

৫.৫ েপ্তি/সাংহহায় চালুকৃত অনলাইন/ই-কসবাি 

ব্যবহাি সাংক্রাে কায থক্রম পশিবীেি  

অনলাইন/ই-কসবাি 

ব্যবহাি পশিবীেিকৃত 

লেযমাো ২৫ ৭৫ ১০০ -   

অজথন ২৫ ৭৫ ১০০ -   

৫.৬ কসাস্যাল শমশিয়াি ব্যবহাি কদি নাগশিক 

সমস্যাি সমাধান  
সমস্যা সমাধানকৃত 

লেযমাো ১০০ - - -   

অজথন ১০০ - - -   

৬.১ বাশষ থক উদ্ভাবন কম থ-পশিকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রিয়ন 
কম থ-পশিকল্পনা প্রিীত 

লেযমাো ৩১-০৭-২০১৮ - - -   

অজথন ০৭-০৮-২০১৮ - - -   

৬.২ বাশষ থক উদ্ভাবন কম থপশিকল্পনায় অেথভুি 

কায থক্রম বাস্তবায়ন  

বাস্তবাশয়ত উদ্ভাবনী 

কায থক্রম 

লেযমাো ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০   

অজথন ২৫ ৫০ ১০০ ১০০   

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উদদ্যাগ/সহজীকৃত কসবা 

পশিবীেি 

চালুকৃত কসবা 

পশিবীেিকৃত 

লেযমাো ১ ১ ১ ১   

অজথন ১ ১ ১ ১   

৭.১ শপশপএ ২০০৬-এি ধািা ১১(২) ও শপশপআি 

২০০৮-এি শবশধ ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয়-পশিকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রিয়ন 

ক্রয়-পশিকল্পনা প্রিীত 

লেযমাো ১০-০৭-২০১৮ - - -   

অজথন 
১০-০৭-২০১৮ - - -   

৭.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদটি অশিদযাগ প্রশতকাি 

ব্যবিা (GRS) কসবাবক্স হালনাগােকিি 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত 

লেযমাো 
- ২২-১১-২০১৮ - ০৫-০৬-২০১৯   

অজথন - ২২-১১-২০১৮ - ০৫-০৬-২০১৯   

৭.৩ েপ্তি/সাংহহাি কসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

(শসটিদজনস্ চাট থাি) বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

পশিবীেি 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

পশিবীেিকৃত 

লেযমাো 
৫০ ১০০ - -   

অজথন ৫০ ১০০ - -   

৭.৪  েপ্তি/সাংহহাি শাো/অশধশাো 

পশিেশ থন/আকশস্মক পশিেশ থন   

পশিেশ থন/আকশস্মক 

পশিেশ থন   সম্পন্ন 

লেযমাো ২ ২ ২ ২   

অজথন ২ ৩ ২ ২   

৭.৫ সশচবালয় শনদে থশমালা ২০১৪ এি অনুযায়ী  

নশর্ি কেিী শবন্যাসকিি  
নশর্ কেিী শবন্যাসকৃত 

লেযমাো ৫০ ১০০ - -   

অজথন ২৫ ৫০ - -   

৭.৬ গিশুনানী আদয়াজন 

 
আদয়াশজত গিশুনানী 

লেযমাো ১ ১ ২ ১   

অজথন ১ - ২ ১   
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১৯। শবশিন্ন শবষদয় কমলা আদয়াজন 

 

শবষয়শিশিক কমলাি 

নাম 

কমলা আদয়াজদনি 

সময়কাল এবাং িান 

কমলায় টদলি সাংখ্যা কমলায় শবক্রয়/প্রেশ থদনি 

জন্য পদণ্যি ধিি 

কমাট শবক্রদয়ি পশিমাি 

     

     

 

২০।  মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিা কর্তথক প্রকাশনা 

প্রকাশনাি নাম প্রকাশনাি ধিি 

(মাশসক/তেমাশসক/ষান্মাশষক/বাশষ থক) 

প্রচাদিি ধিি মেব্য 

বাশষ থক প্রশতদেন 

 

বাশষ থক শবটাদকি যাবতীয় কায থক্রম - 

 

 

২১। শবশিন্ন পুিস্কাি/ এওয়াি থ প্রোন 
 

২১.১  শসআইশপ পুিস্কাি সাংক্রাে  (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে) 

৮.১ েপ্তদিি কসবামূল্য/শফ্স গ্রহদিি কেদে গৃহীত 

অদর্ থি িশশে প্রোন শনশিতকিি 

িশশদেি মাধ্যদম 

কসবামূল্য গৃহীত 

লেযমাো ১০০ - - -   

অজথন ১০০ - - -   

৮.২ বদকয়া শবদ্যযৎ, পাশন ও জ্বালানীি শবল প্রোন 

বদকয়া শবল প্রোনকৃত 

লেযমাো 
১০০ - - -   

অজথন ১০০ - - -   

৮.৩ িাজস্ব ও উন্নয়ন োদতি ককায়াট থাি শিশিক 

বিাি সময়মত ছাড় শনশিতকিি 
সময়মত বিাি 

ছাড়কৃত 

লেযমাো 
১০০ - - -   

অজথন ১০০ - - -   

৮.৪ শবদ্যযৎ, পাশন ও জ্বালানীি (কতল/গ্যাস) এি 

সােয়ী/সদব থািম ব্যবহাি শনশিতকিি 

সােয়ী ব্যবহাি 

শনশিতকৃত 

লেযমাো ৭৫ ৮০ ৯০ ৯৫   

অজথন ৭০ ৭৫ ৭৫ ৯৫   

৯.১ ‘শুদ্ধাচাি পুিস্কাি  প্রোন নীশতমালা, ২০১৭’ 

এবাং মশন্ত্রপশিষে শবিাদগি ১৩.৩.২০১৮ 

তাশিদেি ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বি ষ্পটীকিি পে অনুযায়ী শুদ্ধাচাি পুিস্কাি 

প্রোন 

প্রেি পুিস্কাি 

লেযমাো 

-   ১২-০৬-২০১৯   

অজথন 

-   ২৮-০১-২০১৯   

১০.১ শুদ্ধাচাি কম থ-পশিকল্পনায় অেথভুি শবশিন্ন 

কায থক্রম বাস্তবায়দনি জন্য বিািকৃত  অদর্ থি 

আনুমাশনক পশিমাি 

বিািকৃত অর্ থ 

লেযমাো ১ ১.৫ ১.৫ ৩   

অজথন 
০.২৫ ১.৫ ১.৫ ৩   

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল কম থ-পশিকল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রিয়ন কদি মন্ত্রিালয়/শবিাগ/ 

িাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনি শবিাদগ োশেল 

প্রিীত কম থ-পশিকল্পনা 

োশেলকৃত 

লেযমাো 
২৫-০৭-২০১৮ - - -   

অজথন ১৯-০৮-২০১৮ - - -   

১১.২ শনধ থাশিত সমদয় তেমাশসক পশিবীেি  

প্রশতদবেন মন্ত্রিালয়/শবিাগ/িাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদন 

শবিাদগ োশেল 
তেমাশসক প্রশতদবেন 

োশেলকৃত 

লেযমাো 

২৭-০৮-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ 
২৮-০৩-

২০১৯ 

২৬-০৬-

২০১৯ 
  

অজথন 
০৪-১০-২০১৮ ০২-০১-২০১৯ 

২৮-০৩-

২০১৯ 

২৬-০৬-

২০১৯ 
  

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চশলক/মাঠ পয থাদয়ি 

কায থালয়দক জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল কম থ-

পশিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রিয়দনি শনদে থশনা 

প্রোন 

প্রেি শনদে থশনা 

লেযমাো 
০৮-০৭-২০১৮ - - -   

অজথন 

০৮-০৭-২০১৮ - - -   

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চশলক/মাঠ পয থাদয়ি 

কায থালদয় জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল কম থ-

পশিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রিয়দনি শনশমি 

কম থশালা আদয়াজন 

আদয়াশজত কম থশালা 

লেযমাো ১০-০৭-২০১৮ 
 

 

 

 

 

১১-১০-২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

১৪-০১-২০১৯ ১০-০৪-২০১৯   

অজথন ২১-০৮-২০১৮ 

 

- 

 

১৪-০১-২০১৯ 

 
১০-০৪-২০১৯   

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চশলক/মাঠ পয থাদয়ি 

কায থালয় কর্তথক প্রিীত/োশেলকৃতজাতীয় 

শুদ্ধাচাি ককৌশল পশিবীেি প্রশতদবেদনি ওপি 

শফ্িব্যাক প্রোন 

অনুশষ্ঠত শফ্িব্যাক 

সিা 

লেযমাো ৫ ৫ ৫ ৫ 

  

 

অজথন ৫ ৫ ৫ ৫ 
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বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

২০১৭ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

পুরুস্কাি  

২টি ১। জনাব িিশজৎ আচােথ, উপ-সহকািী প্রদকৌশলী  

২। জনাব িজব আলী, শসশনয়ি কটকশনশশয়ান  

২০১৮ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

পুরুস্কাি 

২টি ১। জনাব কমাঃ ফ্ারুক আহাম্মে, উপ-সহকািী প্রদকৌশলী  

২। জনাব কমাঃ আশজজুি িহমান, শসশনয়ি কটকশনশশয়ান  

 

২১.২  িাষ্ট্রপশতিশশল্প উন্নয়ন পুিস্কাি সাংক্রাে   (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে) 
 

বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

    
 

২১.৩  ন্যাশনাল ককায়াশলটি এওয়াি থ প্রোন সাংক্রাে  (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে) 
 

বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

২০১৮ 

জন প্রশাসন কর্তথক 

প্রেি “জন প্রশাসন 

পেক-২০১৮” 

১টি বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

 

২১.৪  কেি কারুশশল্প পুিস্কাি সাংক্রাে  (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে) 

বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

    

 

২১.৫ কেি কারুশশল্প পুিস্কাি সাংক্রাে  (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে) 

বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

    
 

 

২১.৬  অন্যান্য পুিস্কাি প্রোন সাংক্রাে  (প্রবতথদনি বছি কর্দক শবদচনাধীন বছি পয থে)  

বছি পুিস্কাদিি কেে পুিস্কাদিি সাংখ্যা পুিস্কাি প্রাপ্ত ব্যশি/প্রশতষ্ঠাদনি নাম  

    

 

 

২২।  ইদনাদিশন সাংক্রাে তথ্য 

 

উদ্ভাবন ধািিা উদ্ভাবনী ধািিাি প্রদয়াগ ককৌশল উদ্ভাবদনি ফ্দল সাশধত পশিবতথন 

ইউশিয়াসািকািোনািপ্লাদন্টিRC 

Solution Feed 

PumpএিCylinder 

Blockততশি। 

শসশলন্ডাি িকটি িানীয় প্রযুশিদত কিা যায় শকনা এই শবষয়টি শনদয় 

শবশসআইশস ও শবটাক ২০১৩ সাদল একটি সিা কদি। সিায় শসশলন্ডাি িকটি 

শবটাদকি আিএন্ডশি শবিাদগি মাধ্যদম কিাি শসদ্ধাে গৃহীত হয়। এি 

কপ্রশেদতবুদয়দটি কাশিগশি সহায়তায়  শবটাক  েীঘ থ সময় গদবষিা কদি  RC 

Solution Feed Pump এি ৫টিCylinder Block ততশি এবাং 

প্রদয়াজনীয় কটি সম্পন্ন  কদি গত ১১/০৯/২০১৮ তাশিদে ইউশিয়া 

সািকািোনায় সিবিাহ কদি। 

৫টি শসশলন্ডাি শবদেশ হদত আমোশন কিদত 

প্রায় ৬ (ছয়) ককাটি টাকা েিচ হয়। শবটাক প্রায় 

২(দ্যই) ককাটি টাকায় উি িকগুশলততশি কদি,  

যাহা শবদেশ কর্দক আমোশন েিচ এি চাইদত 

শতনগুি কম। 
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২৩। জাহাজ পুনঃপ্রশক্রয়াকিি সাংক্রাে তথ্য 

 

বছি জাহাজ আমোশনি জন্য 

অনাপশি সনে প্রোদনি 

সাংখ্যা 

জাহাজ পশিেশ থন 

অনুমশতি সাংখ্যা 

তসকতায়ন/শবশচাং এি জন্য 

অনুমশত প্রোদনি সাংখ্যা 

শবিাজন/কাটিাংএি 

জন্য অনুমশত প্রোদনি 

সাংখ্যা 

২০১৪-২০১৫     

২০১৫-২০১৬     

২০১৬-২০১৭     

২০১৭-২০১৮     

২০১৮-২০১৯     

 

 

 

 

 

২৪।  শসটিদজন চাট থাি বাস্তবায়ন অগ্রগশত মশনটশিাং এি জন্য টিম গঠন কিা হদয়দছ শকনা? হযাঁ 

গঠিত টিম শনয়শমত মশনটশিাং কিদছ শকনা?হযাঁ 

 

Cylinder Block (Spare Parts for Old RC Solution Feed Pump) 
Ghorashal Fertilizer Factory Ltd. (BCIC) 
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নাম পেবী কমাবাইল ই-কমইল মেব্য 

জনাবদমাঃআবুসাঈেোন পশিচালক, বগুড়া 

(ঢাকায়সাংযুি) 

০১৯২২০৬৬৬৫৯ quantumsayeed@yahoo.com কফ্াকালপদয়ন্ট 

জনাবদমাঃজাহািীিআলম শনব থাহীপ্রদকৌশলী,  

শবটাক, ঢাকা 

০১৭১২৫০৬০২৭ jahangir216@gmail.com  

জনাবকাজীশাহাোতদহাদসন সহকািীদপ্রাগ্রামাি,  

আইশসটি, শবটাক 

০১৯১৪৮১৮১৯২ shahadat.bitac@gmail.com  

জনাবদগাপালচন্দ্রপাল সহকািীপশিচালক 

(অর্ থ), শবটাক 

০১৭০৬৩৬২১৭৩ palbitac@gmail.com  

 

২৪.১. রূপকল্প (Vision):  

শশল্পোতদক কাশিগশি সহায়তা প্রোদনি উৎকৃি ককদন্দ্র রুপােি। 

২৪.২. অশিলেয (Mission):  

শশল্পোতদক সহায়তা প্রোদনি লদেয প্রশশেদিি মাধ্যদম কাশিগশি েেতা বৃশদ্ধ, গদবষিা ও উন্নয়দনি  

মাধ্যদম প্রযুশি উদ্ভাবন ও হস্তােি এবাং শনিবশেন্ন শশদল্পাৎপােন শনশিত কিাি জন্য আমোশন  

শবকল্প যন্ত্রপাশত ততশি ও কমিামত। 

২৪.৩. প্রশতশ্রুশত ও কসবাসমূহ 

 

২৪.৩.১  নাগশিক কসবা  

ক্রঃ নাং কসবাি নাম কসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাশপ্তিান 

কসবামূল্য এবাং পশিদশাধ 

পদ্ধশত 

কসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

োশয়েপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, 

পেবী, কফ্ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৪.৩.১.১ েীঘ কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (কমশশন সপ/ 

ওদয়শল্ডাং)  

আদবেনপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম, ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত প্রশত ককাস থ ১০০০০ 

(েশ হাজাি) টাকা প্রশশেি-

শফ্, ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা 

মাশন শিশসপ্ট এি মাধ্যদম 

জমা  

১১৯ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.২ েীঘ কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন 

(ইদলকশট্রকযাল 

কমইনদটন্যান্স) 

আদবেনপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম, ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৮৫০০ (আট হাজাি 

পাঁচশত) টাকাপ্রশশেি-শফ্, 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম জমা 

১১৯ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-

কমইল:trainingdhaka@bitac.g

ov.bd 
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২৪.৩.১.৩ েীঘ কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (কমকাশনকযাল 

ড্রাফ্টিাং, প্যাটাি থ 

কমশকাং, ফ্াউশি 

প্রাকটিস, 

অদটাদমাবইল, 

অদটা-ইদলকশট্রশসটি, 

শহট-শট্রটদমন্ট, 

ইদলকদট্রাদপ্লটিাং, 

কমশশন-

কমইনদটন্যান্স) 

 

আদবেনপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম, ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত প্রশত ককাস থ ৬০০০ 

(ছয় হাজাি) টাকাপ্রশশেি-

শফ্, ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা 

মাশন শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম 

জমা 

১১৯ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.৪ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (অদটাকযাি 

(২শি এন্ড ৩শি)) 

 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৭৫০০ (সাত হাজাি 

পাঁচশত) টাকাপ্রশশেি-শফ্, 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম জমা 

৪২ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.৫ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (কিশফ্রজাদিশন 

ও এয়াি কশন্ডশশনাং/ 

ম্যানুয়াল কমটাল 

আকথ ওদয়শল্ডাং) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত প্রশত ককাস থ ৫০০০ 

(পাঁচ হাজাি) টাকাপ্রশশেি-

শফ্, ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা 

মাশন শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম 

জমা 

৪২ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.৬ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন 

(ইদলকশট্রকযাল 

হাউজ ওয়যাশিাং) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৪২০০ (চাি হাজাি 

দ্যইশত) টাকাপ্রশশেি-শফ্, 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম জমা 

৪২ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 
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২৪.৩.১.৭ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (শসএনশস কলে 

অপাদিশন এন্ড 

প্রাকটিস/ শসএনশস 

শমশলাং অপাদিশন 

এন্ড 

প্রাকটিস/শসএনশস 

কমশশশনাং কসন্টাি 

অপাদিশন এন্ড 

প্রাকটিস/িাই শসঙ্ক 

ইশিএম এন্ড ওয়যাি 

কাট থ ইশিএম 

অপাদিশন এন্ড 

প্রাকটিস/টীল 

কমশটাং ইন্ডাকশন 

ফ্াদন থস অপাদিশন ও 

প্রযাকটিস) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত প্রশত ককাস থ ৭৫০০ 

(সাত হাজাি পাঁচশত) 

টাকাপ্রশশেি-শফ্, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন শিশসপ্ট  

এি মাধ্যদম জমা 

২৮ শেন 

 

কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.৮ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (প্লাশটক 

কটকদনালশজ) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৪০০০ (চাি হাজাি) 

টাকাপ্রশশেি-শফ্, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন শিশসপ্ট  

এি মাধ্যদম জমা 

২৮ শেন 

 

কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.৯ মধ্য কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি  

প্রোন (টুল এন্ড 

কাটাি গ্রাইশন্ডাং 

অপাদিশন এন্ড 

প্রযাকটিস/ 

কপদন্টাগ্রাফ্ শমশলাং 

কমশশন অপাদিশন 

এন্ড প্রযাকটিস/ 

ককায়াশলটি কদরাল 

ও কপ্রািাক্ট কটশটাং 

অব ইন্ডাশটয়াল 

কস্পয়াি পাট থস) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত প্রশত ককাস থ ৩৫০০ 

(শতন হাজাি পাঁচশত) 

টাকাপ্রশশেি-শফ্, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন শিশসপ্ট  

এি মাধ্যদম জমা 

২৮ শেন 

 

কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১০ স্বল্প কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি 

প্রোন 

(কসালাি এনাশজথ এন্ড 

আইশপএস 

কটকদনালশজ) 

আদবেনপে সিাসশি গ্রহি 

ও শনবন্ধন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৫০০০ (পাঁচ হাজাি) 

টাকাপ্রশশেি-শফ্, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন শিশসপ্ট  

এি মাধ্যদম জমা 

২১ শেন কমাঃআশিফুিিহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 
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২৪.৩.১.১১ স্বল্প কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি 

প্রোন 

(কপ্রাগ্রাম্যাবল লশজক 

কদরালাি (শপএলশস)  

আদবেনপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ১০০০০ (েশ 

হাজাি) টাকাপ্রশশেি-শফ্, 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসট এি মাধ্যদম জমা 

অর্বা মাশন শিশসপ্ট এি 

মাধ্যদম জমা 

১৪ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১২ স্বল্প কময়াশে 

কাশিগশি প্রশশেি 

প্রোন 

(বয়লাি অপাদিশন 

এন্ড কমইনদটন্যান্স) 

আদবেনপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

জনপ্রশত ৩৫০০ (শতন হাজাি 

পাঁচশত) টাকাপ্রশশেি-শফ্ 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যদম জমা 

৭ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১৩ বাস্তব প্রশশেি  

(শিদপ্লামা ইন 

কমকাশনকযাল 

ইশেশনয়াশিাং, 

শিদপ্লামা ইন 

ইদলকশট্রকযাল 

ইশেশনয়াশিাং) 

অনুদিাধপে 

িাকদযাদগ/সিাসশি/ই-

কমইল এি মাধ্যদম গ্রহি ও 

শনবন্ধন  

 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি আইশি/ 

জন্মসনে, শশোগত, 

নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

িশতথি জন্য আদবেন-শফ্ 

প্রশশেি কযাদলন্ডাি এ বশি থত  

টাকা ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা 

মাশন শিশসপ্ট এি মাধ্যদম 

জমা 

৮৪ শেন 

 

 

কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১৪ বাস্তব প্রশশেি 

(শবএসশস ইন 

কমকাশনকযাল 

ইশেশনয়াশিাং, 

শবএসশস ইন 

ইিাশিয়াল 

ইশেশনয়াশিাং এন্ড 

কপ্রািাকশন, শবএসশস 

ম্যাদটশিয়াল এন্ড 

ম্যাটালশজকযাল) 

অনুদিাধপে 

িাকদযাদগ/সিাসশি/ই-

কমইল এি মাধ্যদম গ্রহি ও 

শনবন্ধন  

 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

িশতথি জন্য আদবেন-শফ্ 

প্রশশেি কযাদলন্ডাি এ বশি থত  

টাকা ব্যাাংক ড্রাফ্ট অর্বা 

মাশন শিশসপ্ট এি মাধ্যদম 

জমা 

৩০ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 
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২৪.৩.১.১৫ স্কীলস ফ্ি 

এমপ্লয়দমন্ট 

ইনদিটদমন্ট 

কপ্রাগ্রাম (কসইপ)-এি 

আওতায় প্রশশেি 

প্রোনদট্রি সমূহ: 

কমশশন সপ, 

ইদলকশট্রকযাল 

কমইনদটন্যান্স, 

ওদয়শল্ডাং 

আদবেনপে 

িাকদযাদগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যদম গ্রহি ও 

শনবন্ধন আদবেনপে 

শনধ থাশিত বাছাই প্রশক্রয়াি 

মাধ্যদম সম্পাশেত হয় 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

শফ্-শবহীন প্রশশেি। অশধকন্তু 

জনপ্রশত প্রশত প্রশশেি 

শেবদসি জন্য বৃশি শহদসদব 

১০০/-টাকা কদি সব থদমাট 

৮০ শেদনি জন্য িাতা প্রোন,  

আবাসন চাজথ ৪ (চাি) মাদস 

৩,৫০০/-টাকা 

১২০ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১৬ “হাত-কলদম 

কাশিগশি  প্রশশেদি 

মশহলাদেি গুরুে 

শেদয় আত্ম -

কম থসাংিান সৃশি ও 

োশিদ্রয শবদমাচন” 

শীষ থক প্রকদল্পি 

(কসপা) অশধদন 

নািীদেি প্রশশেি  

প্রোন 

কট্রি সমূহ: লাইট 

কমশশনাশিজ, 

ইদলকট্রশনক্স, 

ইদলকশট্রকযাল 

কমইনদটন্যান্স, 

অদটাকযাি, 

কিশফ্রজাদিশন এন্ড 

এয়াি কশন্ডশশনাং, 

হাউজ কহাল্ড 

এযাপ্লাদয়ন্স 

কমইনদটন্যান্স, 

কাদপ থশর, প্লাশটক 

প্রদসশসাং কজনাদিল, 

প্লাশটক প্রদসশসাং 

কাটমাইজড্ 

আদবেনপে 

িাকদযাদগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যদম  গ্রহি 

ও শনবন্ধন আদবেনপে 

শনধ থাশিত বাছাই প্রশক্রয়াি 

মাধ্যদম সম্পাশেত হয় 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি 

শবিাগ। 

সম্পূি থ সিকাশি অর্ থায়দন 

পশিচাশলত  শফ্-শবহীন 

প্রশশেি। অশধকন্তু জনপ্রশত 

তেশনক২৫০/-টাকা িাতা  

প্রোন 

৯০ শেন 

 

 

 

 

 

কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী 

প্রকল্প পশিচালক   

(দসপা প্রকল্প)  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫২৮ 

কমাবা:০১৭৩০-০২৫৬০৯ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১৭ পুরুষদেি প্রশশেি  

প্রোন 

কট্রি সমূহ: 

কিশফ্রজাদিশন এন্ড 

এয়াি কশন্ডশশনাং, 

ইদলকশট্রকযাল 

কমইনদটন্যান্স, 

ওদয়শল্ডাং আকথ এন্ড 

গ্যাস 

 

আদবেনপে 

িাকদযাদগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যদম  গ্রহি 

ও শনবন্ধন আদবেনপে 

শনধ থাশিত বাছাই প্রশক্রয়াি 

মাধ্যদম সম্পাশেত হয় 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট  
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

সম্পূি থ সিকাশি অর্ থায়দন 

পশিচাশলত  শফ্-শবহীন 

প্রশশেি। অশধকন্তু জনপ্রশত 

তেশনক২৫০/-টাকা িাতা  

প্রোন 

৬০ শেন কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী 

প্রকল্প পশিচালক   

(দসপা প্রকল্প)  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫২৮ 

কমাবা:০১৭৩০-০২৫৬০৯ 

ইদমইল:trainingdhaka@bitac.

gov.bd 
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২৪.৩.১.১৮ কাটমাইজড্ 

প্রশশেি  

অনুদিাধপে গ্রহি, শনবন্ধন 

ও প্রশশেি প্রোন 

িশতথ ফ্িম,  ছশব, 

কিাটাি আইশি/ 

জন্মসনে, শশোগত, 

নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ, ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট অর্বা মাশন 

শিশসপ্ট 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শবটাক এি ওদয়ব সাইট 

ও শবটাক এি সকল 

ককদন্দ্রি প্রশশেি শবিাগ 

আদলাচনা সাদপদে প্রশশেি-

শফ্ শনধ থািি, শনধ থাশিত-শফ্ 

শবটাদকি অনুকূদল শিশি/ক্রস 

কচদকি মাধ্যদম অর্বা 

শবটাদকি কযাশ শাোয় নগে 

জমা 

৯৮ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব থাহী প্রদকৌশলী  

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: +৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.১৯ শশল্প কািোনায় 

চাকশি প্রোন 

জব কফ্য়াি আদয়াজদনি 

মাধ্যদম 

শনধ থাশিত জীবন বৃিাে, 

ছশব, কিাটাি 

আইশি/জন্মসনে, 

শশোগত, নাগশিকে ও 

অশিজ্ঞতাি সনেপদেি 

ফ্দটাকশপ 

শবনামূদল্য ১৪ শেন 

 

কমা: কসালায়মান 

কটকশনকযাল অশফ্সাি, শবটাক, 

ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০২৬৭ 

কমাবা: ০১৭১২৯৪৭৩৫৭ 

 

সিোি আকতারুজ্জামান 

জব কপ্লসদমন্ট অশফ্সাি 

এসইআইশপ কপ্রাগ্রাম 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-৩০৪ 

কমাবা: ০১৯৬৮৩৪২১৫৪  

২৪.৩.১.২০ শশল্প কািোনাি 

চাশহো অনুযায়ী 

শবটাদক জব বুশকাং 

অনুদিাধ পে গ্রহন, 

সম্ভব্যতা যাচাই, জব বুশকাং 

অনুদিাধ পে, 

ড্রশয়াং/নমুনা, কায থাদেশ 

প্রাক্কশলত মূল্য,  কায থাদেদশি 

সাদর্ কমাট মূদল্যি অদধ থক 

শবটাদকি অনুকূদল শিশি/ক্রস 

কচদকি মাধ্যদম অর্বা নগে 

টাকা মাশন শিশসদপ্টি 

মাধ্যদম শবটাদকি কযাশ 

কসকশদন জমা 

২ শেন কমাঃ জাহািীি আলম  

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: ০১৭১২৫০৬০২৭ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.২১ শবটাক কর্তথক 

সিাসশি আমোশন 

শবকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

ততিীি কায থাশে 

সম্পন্ন কিি 

ড্রশয়াং/নমুনা কমাতাদবক 

যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

 

কসবা গ্রহিকািীি 

কায থাদেশ 

 

 

কসবাি মূল্য  যন্ত্র/ যন্ত্রাাংশ 

কিশলিাশি কনওয়াি সময় 

শবটাদকি অনুকূদল শিশি/ক্রস 

কচদকি বা নগদে মাশন 

শিশসদপ্টি মাধ্যদম শবটাদকি 

শহসাদব জমা 

৯০ শেন কমাঃ জাহািীি আলম  

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: ০১৭১২৫০৬০২৭ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.gov.bd 

২৪.৩.১.২২ শবটাক কর্তথক 

সিাসশি আমোশন 

শবকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

কমিামদতি কায থাশে 

সম্পন্ন কিি 

ড্রশয়াং/নমুনা কমাতাদবক 

যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

 

কসবা গ্রহিকািীি 

কায থাদেশ 

 

 

কসবাি মূল্য  যন্ত্র/ যন্ত্রাাংশ 

কিশলিাশি কনওয়াি সময় 

শবটাদকি অনুকূদল শিশি/ক্রস 

কচদকি বা নগদে মাশন 

শিশসদপ্টি মাধ্যদম শবটাদকি 

শহসাদব জমা 

৯০ শেন কমাঃ জাহািীি আলম  

শনব থাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: ০১৭১২৫০৬০২৭ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.gov.bd 

২১.৩.১.২৩ পণ্যসাংগ্রহ শবজ্ঞাপন, ই-কমইল, 

ওদয়বসাইটএবাংদমাবাইল 

প্রদয়াজনীয়সকলিকুদম

ন্টস্, 

ক্রয়শবিাগ/কযাশদসকশন 

শবজ্ঞাশপতমূল্য, কযাশ/কপ-

অি থাি 

২৮শেন 

 

কমা: কতাফ্াদয়লদহাদসনোন 

ক্রয়কম থকতথা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-২১৫ 

কমাবা: ০১৭১০-০০৭৭৩৯ 

ই-

কমইল:purchasedhaka@bit

ac.gov.bd 

২৪.৩.১.২৪ মানশনয়ন্ত্রিওগুিাগুি

পশিবীেি 

প্রদয়াজনীয়তথ্যসহসকলপ

ণ্যগ্রহি, শবতিি, 

যাচাইবাছাইদশদষমজুেওস

নেপ্রোন 

সপ/শবিাগদর্দকচাশহতস

কলপণ্যক্রদয়িজন্যশপএ

সকিা, 

পদণ্যিমানযাচাই, 

চালান, 

শবলগ্রহিদশদষপ্রাশপ্তশবল

সনেপ্রোন 

শবনামূদল্য ৩শেন 

(ত্রুটিপূি থপণ্য, 

সমস্যাজশনত

কািদিঅশত

শিিসময়লা

কগ) 

কমা: আশমি কহাদসন 

গুোমিেিকম থকতথা (চ:ো:) 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-৭১০ 

কমাবা: ০১৭১০-০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল: 

store_officer_dhaka@bitac.gov.bd 

mailto:purchasedhaka@bitac.gov
mailto:purchasedhaka@bitac.gov
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গুোমশবিাগ 

২৪.৩.১.২৫ অাংশীজদনিশবলপ্রো

ন 

 

শবলোশেদলিপিযাবতীয়আ

নুষ্ঠাশনকতাদশদষঅনুদমােন

সাদপদেদচদকিমাধদমশবল

পশিদশাধ 

কিশলিািীচালান, 

মানশনয়ন্ত্রনসাটি থশফ্দকট, 

কটাদিএশরিপ্রমানসহঅ

ন্যান্যসাংশিিসকলিকু

কমন্টসসহশবল/চালান/

িযাটচালান 

শহসাবশবিাগ 

শবনামূদল্য ৭শেন 

 

মাহমুোহাসনাত 

প্রধানশহসাবিেিকম থকতথা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-২০৪ 

কমাবা: ০১৭১০-০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল:ca@bitac.gov.bd 

 

 

 

 

 

২৪.৩.২ োপ্তশিক কসবা 

 

ক্রঃ নাং কসবাি নাম কসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপে এবাং 

প্রাশপ্তিান 

কসবামূল্য এবাং পশিদশাধ 

পদ্ধশত 

কসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

োশয়েপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পেবী, 

কফ্ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৪.৩.২.১ আঞ্চশলক ককদন্দ্রি অর্ থ 

ছাড় 

সাংশিি ককদন্দ্রি 

চাশহোপে গ্রহি; 

চাশহোপে প্রাশপ্তি পি 

যাচাইকিি; 

কর্তথপদেি অনুদমােন 

গ্রহি; 

সাংশিি ককদন্দ্রি 

অনুকূদল পে জাশিকিি 

ককদন্দ্রি চাশহোপে 

শবিাজন শববিিী 

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ 

শবনামূদল্য ০২ শেন কমা: মশফ্জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

কফ্ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: ০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-

কমইল:secretary@bitac.gov.b

d 

২৪.৩.২.২ কম থকতথা/কম থচািীদেি 

ভ্রমি িাতা 

শবল/প্রশশেি-শফ্/ ককাস থ-

শফ্ প্রোন/শবশিন্ন ধিদিি 

অশগ্রম প্রোন 

শনধ থাশিত ফ্িদম ভ্রমি 

শববিিী/ শবল/প্রশশেি 

শফ্/ককাস থ শফ্ প্রোদনি 

চাশহোপে গ্রহি; 

চাশহো প্রাশপ্তি পি 

যাচাইকিি; 

কর্তথপদেি অনুদমােন 

গ্রহিক্রদম সাংশিি 

েপ্তি/সাংিাি অনুকূদল 

শজ.ও জািীকিি 

প্রশাসশনক অনুমশতপে 

 শহসাব শাোি শহসাব 

শববিিী 

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ 

শহসাব শবিাগ 

শবনামূদল্য ০৩শেন মাহমুোহাসনাত 

প্রধানশহসাবিেিকম থকতথা 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-২০৪ 

কমাবা: ০১৭১০-০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল:ca@bitac.gov.bd 

২৪.৩.২.৩ িশবষ্যৎ তহশবল আদবেনকািীি শনকট 

হদত আদবেন গ্রহি; 

আদবেন যাচাই; শবল 

প্রস্তুতকিি ও কর্তথপদেি 

অনুদমােন গ্রহি; টাকা 

ছাড়কিি;  

শনধ থাশিত আদবেন ফ্িম, 

প্রাপ্য অদর্ থি িকুদমন্টস, 
 

প্রাশপ্তিানঃ 

শহসাব শবিাগ (ট্রাশট) 

শবনামূদল্য ০৫ শেন কমা: মশফ্জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

কফ্ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: ০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac.gov.bd 

২৪.৩.২.৪ োশে শবদনােন ছুটি ও 

িাতা মঞ্জুশি  

আদবেনকািীি শনকট 

হদত আদবেন গ্রহি; 

আদবেন প্রাশপ্তি পি 

যাচাই 

বাছাইকিি;কর্তথপদেি 

অনুদমােন গ্রহি; 

মঞ্জুশি পে সিাসশি/ ই-

কমইল/িাদকযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি 

আদবেনপে 

প্রশাসন শবিাগ কর্তথক ছুটি 

প্রাপ্যতাি প্রতযয়নপে 

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ 

শবনা মূদল্য ০৩ শেন ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান 

মহাপশিচালক, শবটাক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:dg@bitac.gov.bd 

 

mailto:dg@bitac.gov.bd


Page 28 of 32 

 

28 

২৪.৩.২.৫ শলদয়ন মঞ্জুি আদবেনকািীি শনকট 

হদতশনদয়াগ 

পেসহআদবেন গ্রহি; 

আদবেন প্রাশপ্তি পি 

যাচাই 

বাছাইকিি;কর্তথপদেি 

অনুদমােন গ্রহি; 

মঞ্জুশি পে সিাসশি/ ই-

কমইল/িাদকযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি 

যর্াযর্ কর্তথপদেি 

সুপাশিশ 

মুচদলকা 

  

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ  

শবনা মূদল্য ০৭ শেন ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান 

মহাপশিচালক, শবটাক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:dg@bitac.gov.bd 

 

২৪.৩.২.৬ আনুদতাশষক মঞ্জুিী আদবেনকািীি শনকট 

হদত   

আদবেন গ্রহি; আদবেন 

যাচাই;কর্তথপদেি 

অনুদমােন 

গ্রহি;অনুদমােনপে 

ইদমইল/ িাকদযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি কিা 

শবটাক সেি েপ্তি কর্তথক 

সব থদশষ কবতন ও চাকশিি 

শববিিী ও অন্যান্যা 

প্রতযয়নপে 

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ  

শবনামূদল্য ১৫ শেন কমা: মশফ্জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

কফ্ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: ০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac.gov.bd 

২৪.৩.২.৭ অিযেিীি ছুটি মঞ্জুশি 

(কম থকতথা) 

কম থকতথাদেি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহি;আদবেন 

যাচাই;কর্তথপদেি 

অনুদমােন 

গ্রহি;অনুদমােনপে 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি কিা 

যর্াযর্ কর্তথপে কর্তথক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপে প্রাশপ্ত িান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০২ শেন ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান 

মহাপশিচালক, শবটাক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল: dg@bitac.gov.bd 

 

২৪.৩.২.৮ অিযেিীি ছুটি মঞ্জুশি 

(কম থচািী) 

কম থচািীদেি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহি;আদবেন 

যাচাই;কর্তথপদেি 

অনুদমােন 

গ্রহি;অনুদমােনপে 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি কিা 

যর্াযর্ কর্তথপে কর্তথক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপে প্রাশপ্তি িান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০২ শেন কমা: মশফ্জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

কফ্ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: ০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac.gov.bd 

২৪.৩.২.৯ বশহ: বাাংলাদেশ ছুটি 

মঞ্জুশি 

আদবেনকািীি শনকট 

হদত আদবেন 

গ্রহি;আদবেন 

যাচাই;কর্তথপদেি 

অনুদমােন 

গ্রহি;অনুদমােনপে ই-

কমইল/ িাকদযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি 

যর্াযর্ কর্তথপে কর্তথক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপে প্রাশপ্তি িান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০৫ শেন ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান 

মহাপশিচালক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  dg@bitac.gov.bd 

 

২৪.৩.২.১০ তবদেশশক প্রশশেি 

মদনানয়ন 

কর্তথপদেি সুপাশিশ; 

কর্তথপদেি অনুদমােন 

গ্রহি;মদনানয়নপে 

প্রোন;অনুদমােনপে ই-

কমইল/ িাকদযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি কিা; 

শবগত ০১ বৎসদিি শবদেশ 

ভ্রমদিি শববিিী 

স্ব স্ব ককদন্দ্রি ককন্দ্র প্রধাদনি 

সুপাশিশসহ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান 

মহাপশিচালক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  dg@bitac.gov.bd 
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২৪.৩.২.১১ ‘না-োবী প্রতযয়নপে 

(NOC) প্রোন 

আদবেনকািীি শনকট 

হদত আদবেন 

গ্রহি;আদবেন 

যাচাই;কর্তথপদেি 

অনুদমােন গ্রহি;না-

োশবপে (NOC) ই-

কমইল/ িাকদযাদগ 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিি; 

শনধ থাশিত ফ্িম 

 

প্রাশপ্তিানঃ 

প্রশাসন শবিাগ 

শবনামূদল্য ০৩শেন কমা: মশফ্জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

কফ্ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: ০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac.gov.bd 

২৪.৩.২.১২ বাদজটপ্রিয়ন ৪শকশস্তদতঅনুোদনিটাকা

সাংগ্রহ; 

শবশিন্নদকদন্দ্রঅনুোদনিটা

কাআনুপাশতকহাদিবন্টি

কিা; 

শবশিন্নদকন্দ্রহদতপ্রাকবা

কজটগ্রহি; 

প্রাকবাদজদটিওপিশিশি

কদিমূলবাদজটপ্রিয়নকিা

হয় 

নমুনাফ্িমপূিি; 

চাশহততথ্যাশেপূিি 

 

প্রাশপ্তিানঃ 

বাদজটশবিাগ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন প্রদকৌশলী কমা: মুহশসন পশিচালক 

(প্রশা:) 

শবটাক, ১১৬(ে), কতজগাঁও শশল্প 

এলাকা,  

ঢাকা ১২০৮। 

কফ্ান: ০২-৫৫০৩০০৮৬ 

ই-কমইল:  

muhsinmd89@gmail.com 

২৪.৩.২.১৩ বাশষ থককম থপশিকল্পনাপ্রিয়

ন 

শবটাদকি বাদজট জাতীয়/ 

সাংদশাশধত বাদজদট 

অেভু থশিি শনশমদি 

অশফ্স সিোমাশে ও 

শদপি কমশশনাশিজ এি 

তাশলকা সাংগ্রহ ও মূল্য 

শনধ থািি; প্রশশেিসূশচ 

ততশি, ইদনাদিশন 

তাশলক প্রস্তুতকিি এবাং 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রিয়ন ও 

বাস্তবায়ন ককৌশল 

শনধ থািি 

নমুনাফ্িমপূিি; 

চাশহততথ্যাশেপূিি 

 

প্রাশপ্তিানঃ 

পশিকল্পনাশবিাগ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন ি. কমাঃ জালাল উশিন 

পশিচালক, সেি েপ্তি, শবটাক 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭২৫ 

directorheadoffice@bitac.g

ov.bd 

 

২৪.৪. অশিদযাগ প্রশতকাি ব্যবিাপনা পদ্ধশত(GRS) 

ককান কসবা প্রাশপ্তদত অসুন্তুি হদল োশয়েপ্রাপ্ত কম থকতথাি সদি কযাগাদযাগ করুন। শতশন সমাধান শেদত ব্যর্ থ হদল শনদম্নাি পদ্ধশতদত আপনাি  

সমস্যা অবশহত করুন।  
 

ক্রঃ নাং কেন কযাগাদযাগ কিদবন কযাগাদযাদগি ঠিকানা শনষ্পশিি সময়সীমা 

২৪.৪.১ োশয়েপ্রাপ্ত কম থকতথা সমাধান শেদত ব্যর্ থ 

হদল  

 

 

GRSকফ্াকাল পদয়ন্ট কম থকতথা 

প্রদকৌশলী কমা: মুহশসন, পশিচালক (প্রশা:) 

শবটাক, ১১৬(ে), কতজগাঁও শশল্প এলাকা,  

ঢাকা ১২০৮ 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭২৫ 

ই-কমইল:muhsinmd89@gmail.com 

০৩ শেন 

২৪.৪.২ GRSকফ্াকাল পদয়ন্ট কম থকতথা শনশে থি 

সময় সমাধান শেদত ব্যর্ থ হদল 

 

ি. কমাঃ মশফ্জুি িহমান  

মহাপশিচালক (অশতশিি সশচব) 

শবটাক, ১১৬(ে), কতজগাঁও শশল্প এলাকা,  

ঢাকা-১২০৮ 

কফ্ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  dg@bitac.gov.bd 

০৩ শেন 
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২৪.৫. আপনাি কাদছ আমাদেি প্রতযাশা 

 
 

ক্রঃ নাং প্রশতশ্রুশত/কাশিত কসবা প্রাশপ্তি লদেয কিিীয় 

২৪.৫.১ শনধ থাশিত ফ্িদম যর্াযর্িাদব সম্পূি থ তথ্য সম্বশলত/সাংযুি তথ্য সহকাদি পূিিকৃত আদবেন জমা প্রোন কিা; 

২৪.৫.২ সঠিক ব্যাাংক শহসাদবি মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় শফ্স পশিদশাধ কিা; 

২৪.৫.৩ সাোদতি জন্য শনধ থাশিত সমদয়ি পূদব থই উপশিত র্াকা; 

২৪.৫.৪ শবটাদকি কসবাি  সাাব থক মাদনান্নয়দনি জন্য আাপনাি ককান পিামশ থ র্াকদল তা শবটাদকি ওদয়বসাইদটি মাধ্যদম, ব্যাশিগতিাদব 

সাোদতি মাধ্যদম অর্বা শলশেতিাদবও জানাদত পাদিন। শবটাক আপনাি পিামশ থ সােদি শবদবচনা কিদব এটা শনশিত। 

 

২৪.৬ শসটিদজন চাট থাি পশিবীেি টিম কর্তথক জাহাজ আমোশন এবাং পশিেশ থন সাংক্রাে প্রাপ্ত তথ্য  
 

বছি জাহাজ আমোশনি 

জন্য অনাপশি সনে 

প্রোদনি সাংখ্যা 

শনধ থাশিত সময়-

সীমাি মদধ্য 

অনাপশি প্রোদনি 

সাংখ্যা 

জাহাজ পশিেশ থদনি জন্য 

অনুমশত প্রোদনি সাংখ্যা 

শনধ থাশিত সময়-সীমাি মদধ্য 

পশিেশ থদনি অনুমশত প্রোদনি 

সাংখ্যা 

২০১৬-২০১৭     

২০১৭-২০১৮     

২০১৮-২০১৯     

 

২৪.৭  শসটিদজন চাট থাি পশিবীেি  টিম কর্তথক জাহাজ শবশচাং এবাং শবিাজন সাংক্রাে প্রাপ্ত তথ্য  

 

বছি জাহাজ শবশচাং এি 

জন্য অনুমশত 

প্রোদনি সাংখ্যা 

শনধ থাশিত সময়-

সীমাি মদধ্য 

অনুমশত প্রোদনি 

সাংখ্যা 

জাহাজ শবিাজন/কাটিাং 

এি জন্য অনুমশত প্রোদনি 

সাংখ্যা 

শনধ থাশিত সময়-সীমাি মদধ্য 

জাহাজ শবিাজন/কাটিাং এি জন্য 

অনুমশত প্রোদনি সাংখ্যা 

২০১৬-২০১৭     

২০১৭-২০১৮     

২০১৮-২০১৯     

 

২৫।  প্রশতদবেনাধীন অর্ থবছদি সম্পাশেত উদল্লেদযাগ্য কায থাবশল : 

 

২৫.১ কাশিগশি প্রশশেদিি মাধ্যদম শশদল্প শনদয়াশজত/শশল্প সাংশিি ব্যশিবদগ থি েেতাি মাদনান্নয়ন; 

২৫.২আমোশন শবকল্প খুচিা যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ ততশি ও কমিামদতি মাধ্যদম শশল্প প্রশতষ্ঠাদনি উৎপােন কায থক্রম অব্যাহত িাো ও কায থক্রদম  

গশতশীলতা আনয়ন; 

২৫.৩ শবিাগীয় পয থাদয় ককন্দ্র সেসাদিি জন্য প্রকল্প প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন;  

২৫.৪ গদবষিাি মাধ্যদম উন্নতমাদনি পণ্য/প্রযুশিি উদ্ভাবন ও হস্তােি; 

২৫.৫ কসশমনাি, েলবদ্ধ আদলাচনা, প্রকাশনা, প্রেশ থনী, শশোমূলক চলশিে প্রেশ থন প্রভৃশতি মাধ্যদম সিকাশি ও কবসিকাশি সকল  

উদদ্যািাগদিি শবদশষ কদি নািী উদদ্যািাগদিি মদধ্য শশল্পোত সাংশিি জ্ঞাদনি প্রসাি ঘটাদনা;  

২৫.৬ পািস্পশিকসহদযাশগতামূলকসম্পকথিাপদনিমাধ্যদমদেশশ-শবদেশশসাংিািকাশিগশিসহায়তায়প্রশশেি, উন্নতপ্রযুশিব্যবহাি 

পূব থকআমোশনশবকল্পযন্ত্রাাংশততশি, যন্ত্রপাশতপিীেি ও িাপনইতযাশেদেদেউৎকষ থসাধন;  

২৫.৭ সিকাশিওদবসিকাশিশশল্পপ্রশতষ্ঠান কর্তথক উৎপাশেতপদণ্যিগুিগতমানউন্নয়নওদেশশয়কাঁচামাদলিসদব থািমব্যবহাি  

শনশিতকিদি প্রশশেিওপিামশ থ প্রোন; এবাং 

২৫.৮ বাজাি চাশহো শনরূপিপূব থক সামেস্যপূি থ েে েমশশি ততশিি উদদ্যাগ গ্রহি। 
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২৬।মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিা/শাোি কায থাবশল সম্পােদন চযাদলে সমূহ:  
 

ক্রমবধ থমান ও পশিবতথনশীল উন্নত প্রযুশিি চাশহো পূিদিি শনশমদি পুিাতন অবকাঠাদমা ও প্রযুশি পশিবতথনপূব থক আধুশনকায়ন, কেদশি 

কবকাি যুবসমাজদক লাইটইশেশনয়াশিাংসহ বাজাি চাশহো অনুযায়ী প্রশশেি প্রোন কদি েে জনবদল রুপােিকিি, অিযেিীি ও আেজথাশতক 

বাজাদিি চাশহোনুযায়ী যর্াযর্ প্রশশেি মশিউল প্রিয়ন, প্রশশেদকি েেতাি মাদনান্নয়ন, চতুর্ থ শশল্প শবপ্লবদক সামদন কিদে 

কিাবটিক্স,ইন্টািদনট অব শর্াংকস ইতযাশে শবষদয় েেতা সম্পন্ন প্রশশেক ততশি এবাং এসব শবষদয় কম থেম জনবল ততশি কিা ও কেশব্যাপী 

শবটাদকি কায থক্রম সেসািি। 
 

২৭।  মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিা/শাোি িশবষ্যত কম থপশিকল্পনা  
 

“হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশেদি মশহলাদেিদক গুরুে শেদয় শবটাদকি কায থক্রম সেসাি ি পূব থক আত্ম-কম থসাংিান সৃশি ও োশিদ্রয শবদমাচন 

শীষ থক প্রকল্প” (দসপা কফ্জ-২)- এি মাধ্যদম ১৪,০৭৬ জন কবকাি যুবক ও যুব নািীদক প্রশশেি প্রোন । শবটাক কক শশিশালীকিদিি লদেয 

কসইপ প্রকদল্পি আওতায় প্রায় ১২৪ ককাটি টাকা (১৫ শমশলয়ন িলাি) ব্যদয় ‘কট্রশনাং কমদপ্লক্স’ িবনসহ শবটাদকি সকল ককদন্দ্রি জন্য কমশশন 

টুল ও আনুষাশিক যন্ত্রপাশত সাংগ্রহ কিা। বশিশাল, িাংপুি, শসদলট ও ময়মনশসাংহ শবিাদগ শবটাদকি ৪টি নতুন ককন্দ্র শনম থাি প্রকল্প     

(শবটাক-বিশসম ককন্দ্র প্রকল্প) এি শিশপশপ প্রিয়ন, অনুদমােন ও বাস্তাবায়ন। ৩ ককাটি ৫০ লে টাকা ব্যদয় “প্রযুশি উন্নয়দন গদবষিা” শীষ থক 

প্রকল্প গ্রহি; আধুশনক ও উন্নত প্রযুশিি কমশশনাশি সাংগ্রহ কদি প্রদকৌশলী ও কাশিগিগিদক আধুশনক প্রযুশিদত প্রশশশেত কিা; প্রশশেি 

কায থক্রম সেসািি ও আধুশনকায়দনি মাধ্যদম ৪০,০০০ (চশল্লশ হাজাি) েে কাশিগশি জনবল ততশি। কবকাি যুবসমাজদক 

লাইটইশেশনয়াশিাংসহ বাজাি চাশহো অনুযায়ী প্রশশেি প্রোন কদি েে জনবদল রুপােিকিি, অিযেিীি ও আেজথাশতক বাজাদিি 

চাশহোনুযায়ী যর্াযর্ প্রশশেি । 

 

২৮। মন্ত্রিালয়/েপ্তি/সাংিাি কায থাবশল অশধকতি েেতা ও সফ্লতাি সাদর্ সম্পােদনি জন্য প্রদয়াজনীয় সুপাশিশ: 

 

শবটাদকি অগ থাদনাগ্রাম, জনবদলি শনদয়াগ, পদোন্নশত ও শবদেদশ প্রশশেি, প্রকল্প প্রস্তাব, বাদজট, গদবষিা ও উদ্ভাবন 

প্রস্তাদব প্রশাসশনক মন্ত্রিালদয়ি কযৌশিক সমদয় অনুদমােন।  
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ফ্দটাগ্যালাশিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় শশল্প মন্ত্রী ও শশল্প প্রশতমন্ত্রীি শবটাক পশিেশ থন 

 

কসপা প্রকদল্পি প্রশশেিার্ীদেি মাদ  সনে শবতিি 

 

পুরুষ প্রশশেিার্ীদেি হাদতকলদম প্রশশেি 

 

নািী প্রশশেিার্ীদেি হাদতকলদম প্রশশেি 

 


