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বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহয়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা,   ঢাকা-১২০৮। 
অর্ থ বছিঃ ২০১৯-২০২০ 

প্রশতদবেন সময়ঃ অদটাবি -২০১৯ 

০১. প্রশশক্ষণ কার্ থক্রম 

 

কার্ থক্রম 

Activities 

একক  

Unit 
লক্ষযমাত্রা 

পূব থবতী মাস 

পর্ থন্ত অগ্রগশত  

প্রশতদবেনা

ধীন মাদসি 

অজথন 

অদটাবি-২০১৯ 

মাস পর্ থন্ত 

ক্রমপুশিত অজথন 

অজথদনি হাি 

% 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.৩.১.১ কাশিগশি প্রশশক্ষণ প্রোন  (শনয়শমত ও 

এসইআইশপ)  

 

সাংখ্যা ১৮১০ ৪৪৯ ২৫ ৪৭৪ ২৬.১৮% 

 

১.৩.১.২ কম থসাংস্থান (শনয়শমত ও এসইআইশপ) 
%  ৫৫ ৩৮ ৯৩ ১৯.৬২%  

১.৩.১.৩ হাত কলদম কাশিগশি  প্রশশক্ষদণ 

মশহলাদেি গুরুত্ব শেদয় আত্ম -কম থসাংস্থান সৃশি 

ও োশিদ্র্য শবদমাচন শীর্ থক প্রকদল্পি  কেজ-২  

অশধদন প্রশশক্ষণ প্রোন  (কসপা) 

সাংখ্যা ৯৬০ - - - - 

কসপা প্রকদল্পি কেজ-২ এি শিশপশপ 

পশিকল্পনা মন্ত্রণালদয় অনুদমােন 

এি অদপক্ষায় িদয়দছ। 

১.৩.১.৪  কম থসাংস্থান  (কসপা) % - - - - - প্রদর্াজয নয়  

১.৩.১.৫  মানব সম্পে উন্নয়ন  (বাস্তব 

প্রশশক্ষণসহ অন্যান্য প্রশশক্ষণ)  
সাংখ্যা ৬৫৭৫ ২২২ ২৮৮ ৫১০ ৭.৭৫% 

বাস্তব প্রশশক্ষদণি শবর্য়টি সিাসশি 

শবটাদকি শনয়ন্ত্রদন কনই। নদেম্বি হদত 

পশলদটকশনক কর্তথক প্রশশক্ষণার্ীদেি 

কপ্রিণ কিা হয়। বছি কশদর্ লক্ষযমাত্রা 

অজথন হদব আশা কিা র্াদে। 

১.৩.১.৬ বাজাি চাশহো শনরুপদণি লদক্ষয 

সমীক্ষা কার্ থক্রম সম্পােন  
তাশিখ -     

০২/১০/২০১৯ তাশিদখ গদবর্না কম থ 

সম্পােদনি শনশমদে কার্ থাদেশ প্রোন 

কিা হয়।  

১.৩.২.১  কার্ থাদেশ  (জব) সাংগ্রহ  
লক্ষ টাকা ১৯৪৪ ২৭৮.৯১ ১৪৬.৯১ ৪২৫.৮২ ২১.৯০%  

১.৩.২.২ কার্ থাদেশ  (জব) অনুর্ায়ী পণ্য 

উৎপােন 
% ৯৬.৫৫ ৩৫৬.৬৫ ১৪২.৫০ ৪৯৯.১৫ ৯৬.৯৯%  

১.৩.২.৩ কার্ থাদেশ (জব) এি 

শবপিীদত প্রাপ্য অর্ থ  
লক্ষ টাকা ১৯৫০ ৫০০.৮২ ১০৭.৯৫ ৬০৮.৭৭ ৩১.২১%  

১.৩.৩.১  প্রকল্প বাস্তবায়ন (টুল ইনশিটিউট) % ২৬.১০ ৮.৮৭ ০.৬ ৯.৪৭ ৩৬.২%  

১.৩.৩.২  প্রকল্প বাস্তবায়ন  (নািী কহাদিল) % ১৫.৫৫ ১.১১ - ১.১১ ৭.১৩%  

১.৩.৩.৩ প্রকল্প অনুদমােন  (কসপা কেজ-২) 

 তাশিখ ৯/৭/১৯     

কসপা প্রকদল্পি কেজ-২ এি শিশপশপ 

পশিকল্পনা মন্ত্রণালদয় অনুদমােন 

এি অদপক্ষায় িদয়দছ। 

১.৩.৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন  (কসপা কেজ-২)  % ২৬.৩৮     প্রদর্াজয নয়  

১.৩.৩.৫  ৪টি নতুন ককন্দ্র শনম থাণ প্রকদল্পি 

শিশপশপ প্রণয়ন 
তাশিখ ২০/৪/২০     শিশপশপ প্রণয়দনি কাজ চলমান  

১.৩.৩.৬  ৪টি নতুন ককন্দ্র শনম থাণ প্রকল্প 

অনুদমােন 
তাশিখ ২৩/৯/২০      

১.৩.৪.১ প্রযুশি উদ্ভাবদন উদযাগ গ্রহণ, প্রস্তাব 

প্রণয়ন ও অনুমশত গ্রহণ 
সাংখ্যা ৩ ০১  ০১   

১.৩.৪.২  উদ্ভাশবত প্রযুশি বাস্তবায়ন 
সাংখ্যা ৩      

১.৩.৪.৩  উদ্ভাশবত প্রযুশি হস্তান্তি 
সাংখ্যা ৩      

১.৩.৫.১ অগ থাদনাগ্রাম হালনাগাে কিণ ও 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ 

তাশিখ ৩০/৭/১৯     

অগ থাদনাগ্রাম হালনাগাে কিাি জন্য 

৭/৭/২০১৯ তাশিদখ মন্ত্রণালদয় 

কপ্রিণ কিা হয়। ২১/১০/২০১৯ 

তাশিদখ মন্ত্রনালয় হদত খসড়া 

শনদয়াগশবশধ সহ সাাংগঠশনক 

কাঠাদমা কপ্রিদণি জন্য বলা হয়। 

র্া ৩১/১০/১৯ তাশিদখ মন্ত্রনালদয় 

কপ্রিণ কিা হদয়দছ।  

১.৩.৫.২ প্রশবধান এি খসড়া প্রণয়ন ও 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ তাশিখ ২৬/১২/১৯     

প্রশবধান  এি খসড়া প্রণয়দনি 

কাজ কশর্ পর্ থাদয় িদয়দছ শীগ্রই 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হদব। 
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০২.                                                         

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   জনবল 

১ম কেনী   

ক্রশমক নাং পদেি নাম শবযমান কবতন 

কেল 

(দগ্রি শেশেক) 

মঞ্জুিকৃত পে কম থিত জনবল শূণ্য পে 

০১) মহাপশিচালক ২য় ০১টি ০১ ০ 

০২) পশিচালক ৪র্ থ ০৪টি ০৪ ০ 

০৩) চীে অব অপাদিশনস ৫ম ০৬টি ০৬ ০ 

০৪) সশচব ৬ষ্ঠ ০১টি ০১ ০ 

০৫) প্রধান শহসাব িক্ষণ অশেসাি ৬ষ্ঠ ০১টি ০১ ০ 

০৬) বাদজট ও অশিট অশেসাি ৬ষ্ঠ ০১টি ০ ০১ 

০৭) শসশনয়ি ইশিশনয়াি ৬ষ্ঠ ১৭টি ১৫ ০২ 

০৮) জুশনয়ি ইশিশনয়াি ৯ম ২৮টি ২০ ০৮ 

০৯) উপ সশচব (সহঃ পশিঃ প্রশাঃ) ৯ম ০৩টি ০২ ০১ 

১০) গুোম িক্ষণ কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১১) শহসাব িক্ষণ অশেসাি (সহঃ পশিঃ অর্ থঃ) ৯ম ০৪টি ০২ ০২ 

১২) পশিকল্পনা কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১৩) জনসাংদর্াগ কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১৪) এযাশসসদটন্ট কপ্রাগ্রামাি ৯ম  ০১টি ০১ ০ 

১৫) এযাশসসদটন্ট কমইনদটন্যান্স ৯ম ০১টি ০ ০১ 

 কমাট  ৭১ টি ৫৬ ১৫ 

২য় কেণী 

 

ক্রশমক নাং পদেি নাম শবযমান কবতন 

কেল 

(দগ্রি শেশেক) 

মঞ্জুিকৃত পে কম থিত 

জনবল 

শূণ্য পে 

০১) সাব এযাশসসদটন্ট ইশিশনয়াি  ১০ম ০৭ ০৫ ০২ 

০২) কটকশনকযাল অশেসাি ১০ম ০৪টি ০২ ০২ 

০৩) শিজাইনাি ১১তম ০৫টি ০২ ০৩ 

০৪) এশিদমটি ১১তম ০৬টি ০৫ ০১ 

০৫) শসশনয়ি সুপািোইজাি ১১তম ১৬টি ১২ ০৪ 

০৬) সহকািী গুোম িক্ষণ কম থকতথা ১১তম ০৪টি ০৩ ০১ 

০৭) প্রশাসন অশেসাি ১১তম ০৫টি ০৪ ০১ 

০৮) অশিটি ১১তম ০২টি ০২ ০ 

০৯) শহসাব িক্ষক ১১তম ০৬টি ০৬ ০ 

১০) ক্রয় কম থকতথা ১১তম ০৫টি ০৫ ০ 

১১) তত্ত্বাবধায়ক ১২তম ০৫টি ০৪ ০১ 

১২) কহাদিল সুপাশিনদটনদিন্ট ১২তম ০১টি ০১ ০ 

১৩) সহকািী শহসাব িক্ষক ১২তম ১০টি ০৬ ০৪ 

 কমাট - ৭৬ টি ৫৭ ১৯ 
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৩য় কেণী 

ক্রশমক 

নাং 

পদেি নাম শবযমান কবতন কেল 

(দগ্রি শেশেক) 

মঞ্জুিকৃত 

পে 

কম থিত 

জনবল 

শূণ্য পে 

০১) গদবর্ণা সহকািী ১২তম ০১টি ০ ০১ 

০২) শনিীক্ষা সহকািী 

 

 

 

১২তম ০১টি ০ ০১ 

০৩) ক্রয় সহকািী ১২তম ০৪টি ০৩ ০১ 

০৪) লাইদেিীয়ান ১৩তম ০৩টি ০৩ ০ 

০৫) কিদনাগ্রাোি ১৩তম ০৫টি ০১ ০৪ 

০৬) কশম্পউটাি অপাদিটি ১৪তম ০২টি ০২ ০ 

০৭) জুশনয়ি সুপািোইজাি (দোিম্যান) ১৩তম ৩৫টি ৩১ ০৪ 

০৮) গুোম িক্ষক ১৩তম ০৫টি ০৫ ০ 

০৯) ইনদেন্টিী কচকাি ১৪ তম ০১টি ০১ ০ 

১০) শিএমশজ-১ ১৩তম ০৩টি ০৩ ০ 

১১) উচ্চমান সহকািী ১৪ তম ১৫টি ১৫ ০ 

১২) কযাশশয়াি ১৪ তম ০৪টি ০৪ ০ 

১৩) শনিাপো পশিেশ থক ১৪ তম ০৪টি ০৪ ০ 

১৪) টিএমশজ-১ ১৪ তম ৬০টি       ৫৯ ০১ 

১৫) টিএমশজ-২ ১৫ তম ১০৫টি ৮৪ ২১ 

১৬) শিএমশজ-২ ১৪তম ০৬টি ০৩ ০৩ 

১৭) শনম্নমান সহকািী কাম কশম্পউটাি অপাদিটি ১৬তম ১৯টি ১৭ ০২ 

১৮) সময় িক্ষক ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

১৯) কটশলদোন অপাদিটি ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

২০) সহকািী গুোম িক্ষক ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

২১) টিএমশজ-৩ ১৬তম ৮৬টি ৭৮ ০৮ 

২২) শিএমশজ-৩ ১৬তম ০৪টি ০ ০৪ 

২৩) গাড়ীচালক ১৬তম ১০টি ১০ ০ 

২৪) শশক্ষানশবশ কাশিগি ১৬তম ১৯টি ১৬ ০৩ 

 কমাট  ৪০৭টি ৩৫৪ ৫৩ 

৪র্ থ কেণী 

 

ক্রশমক 

নাং 

পদেি নাম শবযমান কবতন কেল 

(দগ্রি শেশেক) 

মঞ্জুিীকৃত 

পে 

কম থিত 

জনবল 

শূণ্য পে 

০১) কযাশ সিকাি ১৮তম ০১টি ১ ০ 

০২) কিসপাস িাইিাি ১৮তম ০২টি ০২ ০ 

০৩) পাম্প ড্রাইোি ১৮তম ০২টি ০২ ০ 

০৪) লাইদেিীয়ান এদটনদিন্ট ১৮তম ০১টি ০১ ০ 

০৫) ককয়াি কটকাি ১৮তম ০১টি ০ ০১ 

০৬) সাহায্যকািী ২০তম ৩৩টি ৩১ ০২ 

০৭) এমএলএসএস  (অশেস সহায়ক) ২০তম ২০টি ২০ ০ 

০৮) বাবুচী  ২০তম ০৩টি ০ ৩ 

০৯) সহকািী বাবুচী  ২০তম ০৩টি ০ ৩ 

১০) গাি থ (শনিাপো প্রহিী) ২০তম ২৭টি ২১ ০৬ 

১১) মালী ২০তম ০৬টি ০৪ ০২ 
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১২) ঝাড়ুোি  ২০তম ১৫টি ১৫ ০ 

কমাট  ১১৪ টি ৯৭ ১৭ 

 
 

 

সাংশক্ষপ্ত সামািী 
 

 

০৩.উৎপােন কার্ থক্রম (দকন্দ্রশেশেক উৎপােদনি আশর্ থক পশিসাংখ্যান)  

 (লক্ষ টাকায়) 

 
 

ক্রশমক 

নম্বি 
 

ককদন্দ্রি নাম 
 

লক্ষযমাত্রা (টাকা) 
কসদেম্বি-২০১৯ 

পর্ থন্ত 
ক্রমপুশিত  আয় 

অদটাবি-২০১৯ 

মাদসি 
শনজস্ব আয় 

অদটাবি-২০১৯ পর্ থন্ত 
ক্রমপুশিত  আয় 

অজথন (%) 

০১. শবটাক, ঢাকা ১১০০.০০ ১৯৩.৬৩ ৬৩.৪২ ২৫৭.০৫ ২৩.৩৬% 

০২. শবটাক, চট্টগ্রাম ৫৫০.০০ ১০৮.১৭ ২২.৭২ ১৩০.৮৯ ২৩.৮০% 

০৩. শবটাক,চাঁেপুি ২৭৫.০০ ৭৫.৭২ ০০ ৭৫.২২ ২৭.৩৫% 

০৪. শবটাক, খুলনা ২৫০.০০ ৭২.০৪ ১১.০৭ ৮৩.১১ ৩৩.২৪% 

০৫. শবটাক, বগুড়া ২২৫.০০ ৫১.২৬ ১০.৭৪ ৬২.০০ ২৭.৫৫% 

 কমাট : ২৪০০.০০ ৫০০.৮২ ১০৭.৯৫ ৬০৮.৭৭ ২৫.৩৬% 

 

 

০৪. বাদজট ব্যদয়ি শহসাব     (লক্ষ টাকায়) 
         

খাত 
কসদেম্বি-২০১৯ 

পর্ থন্ত ক্রমপুশিত  

ব্যয় 

অদটাবি-২০১৯ 

মাদসি 
ব্যয় 

অদটাবি-২০১৯ 

পর্ থন্ত ক্রমপুশিত  

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ অর্ থ 
বছদিি বাদজট  

২০১৯-২০২০ অর্ থ বছদিি 

ব্যয়  (%) 

কম থকতথা ও কম থচািীদেি কবতন বাবে 

সহায়তা 
৪৩০.০০ ১৪৩.০০ ৫৭৩.০০ ১৭৩৫.০০ ৩৩.০২% 

কম থকতথা ও কম থচািীদেি োতাশে 

বাবে সহায়তা 
৪৩১.০০ ১৩৮.০০ ৫৬৯.০০ ১৭৬৬.৫০ ৩২.২১% 

পন্য ও কসবা বাবে সহায়তা ৫৫৫.০০ ১৮০.০০ ৭৩৫.০০ ২৩৮১.০০ ৩০.৮৬% 

কপনশন ও অবসি সুশবধা সহায়তা ৪৬৫.০০ ১৪৮.০০ ৬১৩.০০ ১৯০০.০০ ৩২.২৬% 

গদবর্ণা ও অনুোন ৭.০০ ১.০০ ৮.০০ ৬০.০০ ১৩.৩৩% 

অন্যান্য অনুোন - - - ২৬.০০ - 

কমাট িাজস্ব ব্যয় ১৮৮৮.০০ ৬১০.০০ ২৪৯৮.০০ ৭৮৬৮.৫ ৩১.৭৪% 

র্ন্ত্রপাশত অনুোন ৭৯.০০ ২০.০০ ৯৯.০০ ৩৮৫.৫০ ২৫.৬৮% 

র্ানবাহন বাবে অনুোন ১৮.০০ ৫.০০ ২৩.০০ ১১০.০০ ২০.৯০% 

তথ্য ও কর্াগাদর্াগ প্রযুশি অনুোন ৮.০০ - ৮.০০ ৪২.০০ ১৯.০৪% 

অন্যান্য মুলধন অনুোন - - - ৭২.০০ - 

কমাট ( িাজস্ব ও মূলধন) ব্যয় ১৯৯৩.০০ ৬৩৫.০০ ২৬২৮.০০ ৮৪৭৮.০০ ৩০.৯৯% 

 

 

 মঞ্জুিকৃত পে কমাট কম থিত জনবল শূন্য পে অশতশিি  কম থিত 

জনবল 
১ম  ৭১ ৫৬ ১৫  
২য় ৭৬ ৫৭ ১৯  
৩য় ৪০৭ ৩৫৪ ৫৩  
৪র্ থ ১১৪ ৯৭ ১৭  

সব থদমাট  ৬৬৮ ৫৬৪ ১০৪  
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০৫. আয়-ব্যদয়ি সাি-সাংদক্ষপ  
 

অদটাবি/২০১৯ মাদসি আয় ব্যদয়ি শহসাব ( লক্ষ টাকায়)  
ক্রশমক শববিণ টাকা       ক্রশমক শববিণ টাকা        

০১. অদটাবি-১৯ মাদসি ওদপশনাং ব্যাদলন্স ২২৬.০৮ ০১. পূব থবতী  অর্ থ বছদিি কজি (২০১৮-২০১৯) ২০২.৩০ 

০২. অদটাবি-১৯ মাদসি শনজস্ব আয়  ১০৭.৯৫ ০২. অদটাবি -১৯ মাস পর্ থন্ত ক্রমপুশিত আয় ৬০৮.৭৭ 

০৩. অদটাবি-১৯ সিকাশি অনুোন - ০৩. অদটাবি -১৯ মাস পর্ থন্ত সিকাশি অনুোন ১৭১৮.২৬ 

০৪.  কমাট আয় ৩৩৪.০৩ ০৪. অদটাবি-১৯  মাস পর্ থন্ত ক্রমপুশিত আয় কমাট ২৩২৭.০৩ 

০৫. অদটাবি-১৯ মাদসি  প্রকৃত ব্যয় ৬৩৫.০০ ০৫. অদটাবি-১৯ মাস পর্ থন্ত  ক্রমপুশিত ব্যয়  ২৬২৮.০০ 

০৬. অদটাবি-১৯ মাদসি সমাশপ্ত জমা (-)৩০০.৯৭ ০৬. শস্থশত অদটাবি -১৯  মাদসি সমাশপ্ত জমা  (-)৩০০.৯৭ 

    

০৬. অশিট আপশে  
 

কমাট অশিট আপশেি 

সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন মাদস 

আগত অশিট 

আপশে 

প্রশতদবেনাধীন মাদস অশিট 

আপশে শনষ্পশেি সাংখ্যা  
অশনষ্পন্ন  অশিট 

আপশে  সাংখ্যা 
মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৬ 
১৪ টি ০০ টি ০২ টি ১২ টি ১৪ টি অশিট আপশেি মদে ঢাকা ককদন্দ্রি ১১টি, চাঁেপুি 

ককদন্দ্রি ১টি, খুলনা ককদন্দ্রি ১টি ও বগুড়া ককদন্দ্রি ১টি। 

 

শবটাক ঢাকাি ১১টি অশগ্রম অশিট আপশেি মদে 

২৮/১০/২০১৯ তাশিদখ জাশি পদত্রি মােদম ০২ টি 

আপশে শনষ্পশে কিা হদয়দছ। ০২ টি সাধািণ আপশেি 

জবাব ২৭/১০/২০১৯ তাশিদখ শবটাক কর্তথক বাশণশজযক 

অশিট অশধেপ্তদি কপ্রিণ  কিা হয়।  

   

শবটাক চাঁেপুি ককদন্দ্রি ১টি অশগ্রম আপশেি জবাব 

১৮/০৮/২০১৯ তাশিদখ  শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

শশল্প মন্ত্রনালয় কর্তথক ২২/০৮/২০১৯ তাশিদখ বাশণশজযক 

অশিট অশধেপ্তদি কপ্রিণ কিা হয়।  

 

শবটাক খুলনা ককদন্দ্রি ১টি শিশপ অশিট আপশেি জবাব 

শবটাক কর্তথক বশণশজযক শনিীক্ষা অশধেপ্তদি কপ্রিণ কিা 

হয়।  

 

শবটাক বগুড়া ককদন্দ্রি  ১টি অশিট আপশে হযাজাি থ 

এল্যাউন্স এি ৪৭,০০০/= (সাতচশিশ হাজাি) টাকা 

পর্ থায়ক্রদম জমা কেয়াি জন্য পিামশ থ শেদয়দছন। 

তোনুর্ায়ী শবটাক কর্তথপক্ষ ৪৭,০০০/= (সাতচশিশ 

হাজাি)  টাকা পর্ থায়ক্রদম জমা কেয়াি শসদ্ধান্ত কনয়া 

হদয়দছ। চলশত মাদস ১৫,০০০/= টাকা এবাং বাশক টাকা 

পিবতীদত মাদস মাদস জমা কেয়াি শসদ্ধান্ত হয়। 

 

০৭। অশেদর্াগ  শনষ্পশে   

 

প্রাপ্ত অশেদর্াগ এি সাংখ্যা  তেন্তকৃত অশেদর্াদগি শনষ্পশেকৃত অশেদর্াদগি অশেদর্াগকািীদক অবশহত অশেদর্াগ প্রশতকাি 
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সাংখ্যা  সাংখ্যা  কিাি সাংখ্যা  ব্যবস্থাপনা  

স্বনাদম কবনামী     

- - - - - - 

০৮.আইশসটি ও ই-গেদন থস সাংক্রান্ত কার্ থক্রম 

 

শবটাদকি কসবা প্রোন সহশজকিদণি লদক্ষয কসবা গ্রাহকদেি সাদর্ তথ্য আোন প্রোদনি জন্য আইশসটি কসল কখালা হদয়দছ। আইশসটি কসদলি 

মােদম কসবা গ্রহণকািীদেি মদে তথ্য আোন প্রোন কিা হদয় র্াদক। এছাড়া, ওদয়বসাইট এবাং ই-কমইল চালু আদছ। র্াি ওদয়ব ঠিকানা 

www.bitac.gov.bd এবাং কম থকতথাদেি ই-কমইল ঠিকানা উপদিাি ওদয়ব সাইদট কেয়া আদছ।  
 

০৯. উন্নয়নমূলক কার্ থক্রম 
১. হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশক্ষদন মশহলাদেি গুরুত্ব শেদয় আত্ম-কম থসাংস্থান সৃশি ও োশিদ্র্য শবদমাচন শীর্ থক প্রশশক্ষণ প্রকল্প (কসপা) 

কেজ-২ 

 

হাদত কলদম কাশিগশি প্রশশক্ষদন মশহলাদেি গুরুত্ব শেদয় আত্ম-কম থসাংস্থান সৃশি ও োশিদ্র্য শবদমাচন শীর্ থক প্রশশক্ষণ প্রকল্প (কসপা) 

কেজ-২ প্রকল্পটি প্রণয়দনি জন্য শিয়াশিাং কশমটি এবাং আন্তঃমন্ত্রনালদয় প্রকল্প মূল্যায়ন কশমটিি সুপাশিদশি আদলাদক শিশপশপ প্রণয়ন কদি 

পিবতী কর্ থক্রম গ্রহদণি জন্য গত ০৩-০১-২০১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রনালদয়ি পশিকল্পনা অনু শবোদগ কপ্রিণ কিা হয়। কস অনুর্ায়ী গত ০৩-০২-

২০১৯ তাশিদখ শশল্প সশচব মদহােদয়ি সোপশতদত্ব র্াচাই কশমটিি সো অনুশষ্ঠত হয়। উি সোি শসদ্ধাদন্তি আদলাদক শিশপশপি সাংদশাধন পূব থক 

গত ০৬/০৩/১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়।  

গত ১৯/০৩/১৯ তাশিদখ জনবদলি প্রস্তাব শশল্প মন্ত্রণালয় হদত  অর্ থ মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। কস অনুর্ায়ী গত ০৫/০৫/২০১৯ তাশিখ 

জনবল কশমটিি সো অনুশষ্ঠত হয়। সোি শসদ্ধান্ত অনুসাদি শিশপশপ পুনঃগঠন কদি গত ১০/০৬/২০১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

শশল্প মন্ত্রণালয় হদত শিশপশপ অনুদমােদনি জন্য গত ১৯/০৬/২০১৯ তাশিদখ পশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিণ কিা হয়। 

 

আইএমইশি এি শনদে থশনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পি সমাশপ্ত প্রশতদবেন (শপশসআি) গত ৪/৭/১৯ তাশিখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। শশল্প 

মন্ত্রণালয় হদত গত ৯/৭/২০১৯ তাশিখ শপশসআি আইএমইশিদত কপ্রিণ কিা হয়। আইএমইশি হদত প্রকদল্পি সমাশপ্ত প্রশতদবেন (শপশসআি) গত 

১/৮/১৯ তাশিখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। গত ১৬/০৯/২০১৯ তাশিদখ পশিকল্পনা কশমশদন কসপা প্রকল্প (কেজ-২) এি শপইশস সো অনুশষ্ঠত 

হয়। উি সোি শসদ্ধান্ত অনুসাদি প্রকদল্পি অনুকুদল ১০তলা ছাত্র কহাদিল শনম থাদণি শবর্দয় ১০-১০-২০১৯ তাশিদখ র্াচাই কশমটিি সো অনুশষ্ঠত 

হয়। র্াচাই কশমটিি শসদ্ধান্ত অনুসাদি প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয় সাংদশাধনীপূব থক পিবতী ব্যবস্থা গ্রহদণি শনশমদে ৩০-১০-২০১৯ তাশিদখ প্রকল্প প্রস্তাব 

পশিকল্পনা মন্ত্রনালদয় কপ্রিণ কিা হয়।  

 

২. টুল ইনশিটিউট 

কটশিাং েযাশসশলটি এবাং এসএমই উদযািা ততশিি লদক্ষয কমন েযাশসশলটিসহ আধুশনক কমশশন সুশবধা প্রোন কিাি মােদম অশধক 

কম থসাংস্থান সৃশি এবাং শবটাক এি কার্ থক্রম শশিশালী কিাি লদক্ষয টুল ইনশিটিউট স্থাপন শীর্ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়ধীন িদয়দছ। টুলস ইনশিটিউট 

এি কমশশনাশি ক্রয় কিাি জন্য ৪৫৭৬.২১ লক্ষ টাকাি মদে ৪৩৮১.২১ লক্ষ টাকাি চুশি ইদতামদে সম্পন্ন কিা হদয়দছ। কাশিগশি জটিলতাি 

কািদণ বাশক ১৯৫.০০ লক্ষ টাকাি কটন্ডাি পুনিায় আহবান কিা হদয়দছ। টুলস ইনশিটিউট এি  ৫৫% কমশশনাশি ইদতামদে শবটাদক এদস 

কপৌদছদছ, ১৫% বন্দদি িদয়দছ, ২০% জাহাদজ িদয়দছ, বাশক ১০% চুশি সম্পন্ন হদয়দছ। 

  

৩. বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) কর্তথক বাস্তবায়নাধীন ''শবটাক চট্রগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া ককদন্দ্রি নািী কহাদিল স্থাপন '' (১ম 

সাংদশাশধত) শীর্ থক প্রকল্প  

 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) কর্তথক বাস্তবায়নাধীন ''শবটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া ককদন্দ্রি নািী কহাদিল 

স্থাপন'' (১ম সাংদশাশধত) শীর্ থক প্রকল্পটি গত ০৪-০৭-২০১৮ তাশিদখ পশিকল্পনা কশমশন কর্তথক ৫ তলা শেতসহ ৫ তলা কহাদিল েবন শনম থাদণি 

জন্য অনুদমাশেত হয়।  

পিবতীদত গত ২১-১০-২০১৮ তাশিদখ শশল্প সশচব মদহােদয়ি সোপশতদত্ব অনুশষ্ঠত প্রকদল্পি শিয়াশিাং কশমটিি সোয় কেদশি জশমি 

সদব থাচ্চ ব্যবহাি শনশিতকদল্প ১০ তলা শেত  ও  শলেটসহ ১০ তলা েবন শনম থাদণি প্রকল্প েশলল সাংদশাধদনি জন্য শসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বশণ থত 

শসদ্ধাদন্তি কপ্রশক্ষদত  ''শবটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া ককদন্দ্রি নািী কহাদিল স্থাপন'' শীর্ থক প্রকদল্পি েবন শনমাদণ থি লদক্ষয জরুশি শেশেদত নকশা 

সাংদশাধদনি জন্য স্থাপতয অশধেপ্তি এবাং প্রাক্কলদনি জন্য গণপূতথ অশধেপ্তিদক গত ২৫-১০-১৮ তাশিদখ  শবটাক হদত পত্র কেয়া হয়। তৎদপ্রশক্ষদত 

গত ২৮-১১-২০১৮ তাশিদখ গণপূতথ অশধেপ্তি হদত প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত  প্রাক্কলন  অনুসাদি সাংদশাশধত শিশপশপ ০৮-০১-১৯ তাশিখ শশল্প 
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মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। শশল্প মন্ত্রনালয় হদত সাংদশাশধত শিশপশপ গত ২১-০১-১৯ তাশিখ পশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিণ কিা হয় এবাং ১৮-০২-

২০১৯ তাশিদখ শপইশস সো অনুশষ্ঠত হয়।  

উি সোি শসদ্ধাদন্তি আদলাদক শিশপশপ সাংদশাধন পূব থক পুনিায় গত ২৫-০৩-১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা কিা হয় এবাং 

গত ১০-০৪-২০১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালয় হদত শিশপশপ অনুদমােদনি লদক্ষয পশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিণ কিা হয়। গত ২৪-০৪-২০১৯ তাশিদখ 

পশিকল্পনা কশমশন কর্তথক ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যদয় জুন ২০২২ পর্ থন্ত কময়াদে প্রকল্পটি অনুদমােন লাে কদি। গত ১৬-০৫-২০১৯ তাশিখ 

প্রকদল্পি অনুকুদল নািী কহাদিল শনম থাণ কাজ র্র্াসমদয়  সমাপ্ত কিাি জন্য গণপূতথ অশধেপ্তদিি প্রধান প্রদকৌশলীদক পত্র কেয়া হয়। 

 শবটাক চট্টগ্রাম, বগুড়া ও খুলনা ককদন্দ্রি নািী কহাদিল স্থাপন প্রকদল্পি েিপত্র র্র্াক্রদম ২৯/০৯/২০১৯, ২৪/১০/২০১৯ ও 

২০/১০/২০১৯ তাশিদখ প্রকাশশত হদয়দছ এবাং র্র্াক্রদম ৩০/১০/২০১৯, ২৪/১০/২০১৯ এবাং  ২০/১১/২০১৯ তাশিদখ েিপত্র প্রোদনি তাশিখ কশর্ 

হদব। 

েিপত্র মূল্যায়দনি কাজ সম্পন্ন কদি শিদসম্বদিি ২য় সপ্তাদহ চট্টগ্রাম ককদন্দ্রি NOA প্রোন এবাং ৩য় সপ্তাদহ কার্ থাদেশ প্রোন, বগুড়া 

ককদন্দ্রি NOA শিদসম্বদিি ২য় সপ্তাদহ  প্রোন এবাং ৩য় সপ্তাদহ কার্ থাদেশ প্রোন এবাং েিপত্র মূল্যায়দনি কাজ সম্পন্ন কদি খুলনা ককদন্দ্রি কক্ষদত্র 

জানুয়াশিি ২য় সপ্তাদহ NOA প্রোন এবাং ৩য় সপ্তাদহ কার্ থাদেশ প্রোন কিা হদব।  

৪. ৪টি নতুন ককন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (বিশসম প্রকল্প) 

 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  প্রশতটি শবোদগ নািী কহাদিলসহ  শবটাদকি একটি কদি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি জন্য শনদে থশনা প্রোন কদিন।  

উি শনদে থশনাি কপ্রশক্ষদত বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) কর্তথক প্রস্তাশবত “বশিশাল, িাংপুি, শসদলট এবাং ময়মনশসাংহ শবোদগ 

শবটাদকি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপন” শীর্ থক  প্রকদল্পি আওতায়  বশিশাল,  িাংপুি,  সুনামগি  এবাং  জামালপুি  কজলায় শবটাদকি একটি কদি ককন্দ্র 

স্থাপদনি উদযগ কনয়া হয়।  

 সুনামগি কজলাি েশক্ষন সুনামগি উপদজলায় অবশস্থত জয়কলস কমৌজায় ৫(পাঁচ) একি জশম  শনধ থািণ  কদি  জায়গাি নকশা, 

োগসূশচ ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব মূল্য কপ্রিদণি জন্য গত ২৫-০৬-২০১৯ তাশিখ কজলা প্রশাসক সুনামগিদক পত্র কেয়া হয়। কজলা প্রশাসক সুনামগি 

হদত গত ২২-০৮-২০১৯ তাশিখ  জায়গাি নকশা, োগসূশচ ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব্য মূল্য  পাওয়া র্ায়। তৎদপ্রশক্ষদত শিশজটাল নকশা প্রণয়দনি জন্য 

০১-০৯-২০১৯ তাশিখ শনব থাহী প্রদকৌশলী সুনামগিদক পত্র কেয়া হয়।  

 গত  ১৩-০৭-২০১৯, ১৪-০৭-২০১৯ এবাং ২০-০৭-২০১৯ তাশিখ শবটাদকি মহাপশিচালক মদহােয় জামালপুি,  িাংপুি  এবাং বশিশাদলি 

প্রস্তাশবত জশম পশিেশ থন কদিন। পশিেশ থনকাদল স্ব-স্ব কজলাি অশতশিি কজলা প্রশাসক, হুকুম েখল কম থকতথা ও সাদে থয়াি উপশস্থত শছদলন। 

পশিেশ থনকাদল কেখা র্ায় প্রস্তাশবত জায়গাগুদলাদত প্রশশক্ষণ ককন্দ্র কিাি উপদর্াগী নয়। েদল স্ব-স্ব কজলাি সাদে থয়ািদক সাংদগ শনদয় 

মহাপশিচালক মদহােয় আদিা ২/৩টি স্থান পশিেশ থন কদিন। এি মদে “জামালপুি অর্ থননশতক অঞ্চদল” ৫ (পাঁচ) একি জশম শনদয়  জামালপুি 

ককন্দ্র, িাংপুি কজলাি সেি উপদজলায় তালুক ধম থোস কমৌজায় ৫ (পাঁচ) একি জশম শনদয়  িাংপুি ককন্দ্র এবাং বশিশাল সেি উপদজলাি  কণ থকাঠী 

কমৌজায় ৮ (আট) একি জশম শনদয়  প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি জন্য নীশতগত শসদ্ধান্ত কনয়া হয়।  

তৎদপ্রশক্ষদত গত ২১-০৭-২০১৯ তাশিখ জশম শচশিত কদি জায়গাি নকশা, োগসূশচ ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব্য মূল্য কপ্রিদণি জন্য কজলা 

প্রশাসক িাংপুিদক, ২১-০৭-২০১৯ তাশিখ “জামালপুি অর্ থননশতক অঞ্চল” এ ০৫ (পাঁচ) একি জশম/প্লট বিাদ্দ কেয়াি জন্য শনব থাহী কচয়ািম্যান, 

“বাাংলাদেশ অর্ থননশতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ” (কবজা) কক পত্র কেয়া হয় এবাং ১৪-০৮-২০১৯ তাশিখ কবজা কর্তথক শনধ থাশিত েিদম ০৫(পাঁচ) একি 

জশম/প্লট বিাদ্দ কেয়াি জন্য কবজায় আদবেন কিা হয়। এছাড়া,  গত ০৪-০৮-২০১৯ তাশিখ বশিশাল সেি উপদজলাি কণ থকাঠী কমৌজায় ৮ (আট) 

একি জায়গা শনদয় শবটাদকি একটি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি লদক্ষয প্রশাসশনক অনুমশতি  জন্য  শশল্প মন্ত্রণালয়দক পত্র কেয়া হয়। শশল্প মন্ত্রনালয় 

হদত গত ০৮-০৮-২০১৯ তাশিখ প্রশাসশনক অনুমশত পাওয়া র্ায়। কস কপ্রশক্ষদত শিশজটাল নকশা প্রণয়দনি জন্য ২৮-০৮-২০১৯ তাশিদখ শনব থাহী 

প্রদকৌশলী বশিশালদক পত্র কেওয়া হয়।  

ইদতামদে কজলা প্রশাসক সুনামগি হদত প্রস্তাশবত জশমি সম্ভাব্য অশধগ্রহণ মূল্য ২২/০৮/২০১৯ তাশিদখ পাওয়া র্ায়। জামালপুদি 

শবটাক স্থাপদনি জন্য ১/৯/১০১৯ তাশিদখ “বাাংলাদেশ অর্ থননশতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ” হদত জশমি ইজািা বাবে সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া কগদছ। কজলা 

প্রশাসক িাংপুি হদত প্রস্তাশবত জশমি নকশা ও সম্ভাব্য জশম অশধগ্রহণ মূল্য ২০/১০/২০১৯ তাশিদখ পাওয়া র্ায়। ৩০/০৭/২০১৯ তাশিদখ কজলা 

প্রশাসক বশিশাল হদত প্রস্তাশবত জশমি সম্ভাব্য অশধগ্রহণ মূল্য পাওয়া র্ায়।  

২৩/০৭/২০১৯, ২৯/০৯/২০১৯ ও ০১/১০/২০১৯ তাশিদখ র্র্াক্রদম িাংপুি, সুনামগি ও বশিশাল গণপূতথ শবোগ হদত সীমানা প্রাচীি ও 

েবন শনম থাদনি প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়।  
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  প্রশতটি শবোদগ নািী কহাদিলসহ  শবটাদকি একটি কদি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি জন্য শনদে থশনা প্রোন কদিন।  উি 

শনদে থশনাি কপ্রশক্ষদত বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) কর্তথক প্রস্তাশবত “বশিশাল, িাংপুি, শসদলট এবাং ময়মনশসাংহ শবোদগ 

শবটাদকি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপন” শীর্ থক  প্রকদল্পি আওতায়  বশিশাল,  িাংপুি,  সুনামগি  এবাং  জামালপুি  কজলায় শবটাদকি একটি কদি ককন্দ্র 

স্থাপদনি উদযগ কনয়া হয়।  

 সুনামগি কজলাি েশক্ষন সুনামগি উপদজলায় অবশস্থত জয়কলস কমৌজায় ৫(পাঁচ) একি জশম  শনধ থািণ  কদি  জায়গাি নক্সা, োগসূশচ 

ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব মূল্য কপ্রিদণি জন্য গত ২৫-০৬-২০১৯ তাশিখ কজলা প্রশাসক সুনামগিদক পত্র কেয়া হয়। কজলা প্রশাসক সুনামগি হদত গত 

২২-০৮-২০১৯ তাশিখ  জায়গাি নক্সা,  োগসূশচ ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব মূল্য  পাওয়া র্ায়। তৎদপ্রশক্ষদত শিশজটাল নকশা প্রণয়দনি জন্য ০১-০৯-

২০১৯ তাশিখ শনব থাহী প্রদকৌশলী সুনামগিদক পত্র কেয়া হয়।  

 গত  ১৩-০৭-২০১৯, ১৪-০৭-২০১৯ এবাং ২০-০৭-২০১৯ তাশিখ শবটাদকি মহাপশিচালক মদহােয় জামালপুি,  িাংপুি  এবাং বশিশাদলি 

প্রস্তাশবত জশম পশিেশ থন কদিন। পশিেশ থনকাদল স্ব-স্ব কজলাি অশতশিি কজলা প্রশাসক, হুকুম েখল কম থকতথা ও সাদে থয়াি উপশস্থত শছদলন। 

পশিেশ থনকাদল কেখা র্ায় প্রস্তাশবত জায়গাগুদলাদত প্রশশক্ষণ ককন্দ্র কিাি উপদর্াগী নয়। েদল স্ব-স্ব কজলাি সাদে থয়ািদক সাংদগ শনদয় 

মহাপশিচালক মদহােয় আদিা ২/৩টি স্থান পশিেশ থন কদিন। এি মদে “জামালপুি অর্ থননশতক অঞ্চদল” ৫ (পাঁচ) একি জশম শনদয়  জামালপুি 

ককন্দ্র, িাংপুি কজলাি সেি উপদজলায় তালুক ধম থোস কমৌজায় ৫ (পাঁচ) একি জশম শনদয়  িাংপুি ককন্দ্র এবাং বশিশাল সেি উপদজলাি  কণ থকাঠী 

কমৌজায় ৮ (আট) একি জশম শনদয়  প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি জন্য নীশতগত শসদ্ধান্ত কনয়া হয়।  

তৎদপ্রশক্ষদত গত ২১-০৭-২০১৯ তাশিখ জশম শচশিত কদি জায়গাি নকশা, োগসূশচ ও অশধগ্রহদণি সম্ভাব্য মূল্য কপ্রিদণি জন্য কজলা 

প্রশাসক িাংপুিদক, ২১-০৭-২০১৯ তাশিখ “জামালপুি অর্ থননশতক অঞ্চল” এ ০৫ (পাঁচ) একি জশম/প্লট বিাদ্দ কেয়াি জন্য শনব থাহী কচয়ািম্যান, 

“বাাংলাদেশ অর্ থননশতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ” (কবজা) কক পত্র কেয়া হয় এবাং ১৪-০৮-২০১৯ তাশিখ কবজা কর্তথক শনধ থাশিত েিদম ০৫(পাঁচ) একি 

জশম/প্লট বিাদ্দ কেয়াি জন্য কবজায় আদবেন কিা হয়। এছাড়া,  গত ০৪-০৮-২০১৯ তাশিখ বশিশাল সেি উপদজলাি কণ থকাঠী কমৌজায় ৮ (আট) 

একি জায়গা শনদয় শবটাদকি একটি প্রশশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনি লদক্ষয প্রশাসশনক অনুমশতি  জন্য  শশল্প মন্ত্রণালয়দক পত্র কেয়া হয়। শশল্প মন্ত্রনালয় 

হদত গত ০৮-০৮-২০১৯ তাশিখ প্রশাসশনক অনুমশত পাওয়া র্ায়। কসদপ্রশক্ষদত শিশজটাল নকশা প্রণয়দনি জন্য ২৮-০৮-২০১৯ তাশিদখ শনব থাহী 

প্রদকৌশলী বশিশালদক পত্র কেওয়া হয়।  

ইদতামদে জামালপুদি শবটাক স্থাপদনি জন্য ১/৯/১০১৯ তাশিদখ “বাাংলাদেশ অর্ থননশতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ” হদত জশমি ইজািা বাবে 

সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া কগদছ। কজলা প্রশাসক িাংপুি হদত প্রস্তাশবত জশমি নকশা ও সম্ভাব্য জশম অশধগ্রহণ মূল্য ২০/১০/২০১৯ তাশিদখ পাওয়া র্ায়। 

২৯/০৯/২০১৯ তাশিদখ সুনামগি এবাং ০২/১০/২০১৯ তাশিদখ বশিশাল গণপূতথ শবোগ হদত সীমানা প্রাচীি ও েবন শনম থাদনি প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়।  

 

 

 (ি. কমাঃ জালাল উশদ্দন, শপইি) 
পশিচালক  


