
 

শিল্প মন্ত্রণালয় 

(খ)  ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশলস্নশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্যঃ 

ক্রশমক 

নং 

মন্ত্রণালয় 

ও দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে 

সংশিপ্ত  শববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাশেখ 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য শকনা 

? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদশব, য ান ও 

ইরমইল 

 

০১. শিল্প 

মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

ই-শমটিং 

শসশিউল 

 

শসরেমটি 

ওরপন যসারস থে 

মাধ্যরম ততশে 

কো হরব। 

 

  

১। সভা/রসশমনাে/ 

প্রশিিরণে তথ্য 

এশিরকিরন যুি 

কো র্াকরব। 

যনটওয়ারকথ র্াকা যর্ 

যকউ তথ্যটি যদখরত 

পারবন। কখন যকান 

শমটিং হরে, 

সভাপশত শহরসরব যক 

আরছন। 

 

২। সভা/রসশমনাে/ 

প্রশিিরণে 

আরয়াজরনে পূরব থ 

এশিরকিনটি যদরখ 

সভাে সময় ও 

জনাব 

যমাহাম্মদ 

ইিশতয়াক 

জাহান 

 

শসরেম 

এনাশলে 

 

শিল্প 

মন্ত্রণালয়। 

৭০% যকান 

আশর্ থক 

সংরেষ 

যনই। 

  প্ররর্াজয 

নয় 

না জনাব আবুল 

কারসম 

অশতশেি সশিব 

শিল্প মন্ত্রণালয় 

য ানঃ ০২-

৯৫৫৮৪৯২ 

ই-যমইলঃ 

kashem4551@

yahoo.com 

 



তাশেখ শনর্ থােণ সহজ 

হরব। 

 

৩। একই সমরয় দুটি 

শমটিং পড়াে 

সম্ভাবনা কম হরব। 

 

৪। সময় ও শভশজট 

কমরব। 

 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্রম অগ্রগশতে তথ্যঃ  

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ক্ররমে 

অগ্রগগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কমসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা? 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতা নাম, 

পদশব, য ান ও ই-

যমইল 

           

 বাংলারদি 

এযারক্রশিরটিন 

যবাি 

শিল্পাঞ্চল 

শভশিক প্রশিিণ 

প্রদারনে মাধ্যরম 

অযারসসে পুল 

গঠন করে 

অযারসসরমন্ট 

পশেিালনা কো। 

শবএশবে এযারক্রশিরটিন 

প্রশক্রয়া সম্পরেে জন্য 

অযারসসরমন্ট সম্পে কো 

একটি অতযাবশ্যকীয় কাজ। 

এজন্য কাশেগশে জ্ঞান সম্পে 

সংশেষ্ট শবষরয় দি ও 

পােদিী যলাকবল প্ররয়াজন। 

এছাড়াও তারদেরক 

অযারসসরমন্ট শবষয়ক জ্ঞান 

প্ররয়াজন হয় শবর্ায় এ র্েরনে 

দি জনবল পাওয়া দুস্কে। 

এজন্য অশভজ্ঞ যলাকবল খ ুঁরজ 

তারদেরক প্রশিিরণে মাধ্যরম 

অযারসসে পুল ভুি কো। 

অযারসসরমন্ট 

শবষয়ক কাজ 

সহজতে কো 

ও ব্যয় 

কশমরয় আনা। 

শবএশব ১০% হয়শন না শবষয়শভািক 

হওয়ায় তা 

সম্ভবপে নাও 

হরত পারে। 

পশেিালক 

শবএশব 

৯৫১৩২২৩ 

director@bab.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 
দপ্তরেেনাম 

উদ্ভাবরনেনা

ম 
উদ্ভাবরনেসংশিপ্তশববেণ উদ্ভাবনগ্রহরনেরর্ৌশিকতা উদ্ভাবরকে

নাম ও 
ঠিকানা 

কার্ থক্ররম

েঅগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটিবাস্ত

বায়রনেজন্য

কতঅর্ থব্যয়হ

যয়রছ? 

বাস্তবায়রনেজন্যপা

ইলটকম থসূশিগ্রহণক

োহরয়রছশকনা? 
হরয়র্াকরলতাশেখ 

সাোরদরিেউ

দ্ভাবনটিবাস্ত

বায়নরর্াগ্য

শকনা? 

য াকালপরয়ন্টকম থকতথানা

ম, পদবী, য ান ও ই-
যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ শিল্প 

মন্ত্রণালয়, 

 
বাংলারদি

যকশমকযাল 

ইন্ডাষ্ট্রীজ 

করপ থারেিন 

(শবশসআইশস) 

ইরলকট্রশনক 

যটন্ডাে 
ম্যানুরয়ল শসরেরমে স্থরল 

অনলাইরন যটন্ডারে অংিগ্রহণ 

কোে এবং অন্যান্য 

আনুসাশিক কাজ কো র্ায় । 

 

যটন্ডাে ব্যবস্থায় সেতা আনয়ন সম্ভব 

হরব। যটন্ডারে অংিগ্রহনকােী ও 

প্রশক্রয়ার্ীনকােী উভরয়ে জন্য 

ঝারমলামুি এবং সহজতে হরব। 

CPTU ২৫%   হযা যমাঃলুৎ েেহমান, 

মহাব্যবস্থাপক, 

আইশসটিশবভাগ । 

য ান   ৯৫৫১৯৭১ 

০১৮১৮০২৯৪৯৯ 

mlutfor240

@gmail.com 

 
২ ই- াইশলং 

শসরেম 

 াইরলে কাজ এবং অনুরমাদন 

অনলাইরন যটন্ডারে অংিগ্রহণ 

কোে এবং অন্যান্য 

আনুসাশিক কাজ কো র্ায় । 

 

ই- াইশলং শসরেম িালু কো হরল 

নশর্ে আদান প্রদানসহ কারজে সেতা 

জবাবশদশহতা সহজ হরব। 

 ১৫%   হযা এ শবএমর েররদৌস, 

শসশনয়েশসরেমএনাশলে,
আইশসটিশবভাগ 
য ান ৯৫৫১৯৭১ 
০১৭৮২৬৮৩৬৯৫ 

৩ বারয়ারমশট্রক

শসরেম 

কম থকতথা-কম থিােীরদে অশ রস 
উপশস্থশত বারয়ারমশট্রক 

পদ্বশতরত গ্রহণ । 

বারয়ারমশট্রক শসরেম িালু কো হরল 

কম থকতথা-কম থিােীরদে র্র্াসমরয় 

অশ রস উপশস্থশত, ছুটি, ওভােটাইম, 
যবতনসহ অন্যান্য প্ররয়াজনীয় কারজে 

গশতিীলতা বৃশি পারব। 

 ৭০%   হযা কাশনজ ারতমারিৌধুেী,যপ্রা

গ্রামাে,আইশসটিশবভাগ 

। 

য ান   ৯৫৫১৯৭১ 
০১৬৭৫৭০৩৯২৩ 

৪ শসশসটিশভ 

মশনটশেং 

শসরেম 

আপরগ্ররিিন 

শসশসটিশভ মাধ্যরম শনোপিা 

মশনটশেং বৃশি কো। 
শসশসটিশভ মশনটশেং শসরেম িালূ কো 

হরল শনোপিা বৃশি পারব। 
 ৮০%    এ শব এম য েররদৌস, 

শসশনয়ে শসরেম এনাশলে, 
আইশসটি শবভাগ 
য ান ৯৫৫১৯৭১ 
০১৭৮২৬৮৩৬৯৫ 

৫ কমরিইন 

ম্যারনজরমন্ট

শসরেম 

 কমরিইন ম্যারনজরমন্ট শসরেম িালু 

কো হরল শবশসআইশস প্রর্ান 

কার্ থালয়সহ সকল কােখানাে 

সমস্যাগুরলা শিশিত কো সহজ হরব 

এবং অশতদ্রুত সমার্ান কো র্ারব। 

 ১০%     

 

 



বাংলারদি ইন্সটিটিউট অব ম্যারনজরমন্ট 

 

ক্র.নং 
মন্ত্রণালরয়ে নাম 

ও দপ্তে 

প্রস্তাশবত শবষয় 

(গৃহীতব্যকারজেনাম) 
সংশিপ্ত শববেণ  যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররম

ে 

অগ্রগশত(

%) 

বাস্তবায়রনে 

জন্য সম্ভাব্য 

ব্যয় 

বাস্তবায়রনে 

জন্য 

পাইলটিং 

প্ররয়াজন 

শকনা?সম্ভাব্য 

তাশেখ 

সাো যদরি 

বাস্তবায়নরর্া

গ্য শকনা? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

 বাংলারদি 

ইন্সটিটিউট অব 

ম্যারনজরমন্ট, 

শিল্প মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

পাওয়া

 

   



 

 

 

   

  

 

 



 

 

  (খ)  ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশলস্নশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্য 

ক্রশমক 

নং 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত  

শববেণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাসত্মবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ 

? 

বাসত্মবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা ? হরয় 

র্াকরল 

তাশেখ 

সাো 

যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাসত্মবায়ন 

যর্াগ্য 

শকনা ? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, পদশব, 

য ান ও ইরমইল 

 

০১ বাংলারদি 

শিল্প কাশেগশে 

সহায়তা যকন্দ্র 

(শবটাক) 

ই-বুক 

ততেী 

শবটাক ঢাকা যকন্দ্র 

সহ আঞ্চশলক 

যকন্দ্র সমূহ শবশভে 

যট্ররি হারত কলরম 

কাশেগশে প্রশিিণ 

পশেিালনা হরয় 

আসরতরছ। 

প্রশিিণার্ী 

প্ররতযকরক 

কাশেগশে বই 

প্রদান ব্যয় বহুল। 

কাশেগশে ই-বুক 

ততেীে মাধ্যরম 

অর্ থ সাশ্রয়সহ 

যর্রকান সময় 

অনলাইন হরত 

উি বই সংগ্রহ 

ই-যসবা 

বাসত্মবায়ন 

ি.সসয়দ 

যমাঃ 

ইহসানুল 

কশেম, 

শবটাক, 

ঢাকা। 

১০% ১,০০,০০০ নাই হযাঁ ি.সসয়দ যমাঃ ইহসানুল 

কশেম। পশেিালক 

য ান নং ৮৮৭০৭২৭, 

ইরমইলঃ 

dr.ihsanul@gmail.com 



করে তারদে 

প্ররয়াজনীয় জ্ঞান 

ও দিতা বৃশি 

কেরত পােরব। 

 

প্রর্ান বয়লাে পশেদি থরকে কার্ থালয় 

(খ) ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্য: 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে 

সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌক্ষিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কা যক্ররমে 

অগ্রগক্ষত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূক্ষি গ্রহণ 

কো হরব ক্ষকনা? 

তাে তাক্ষেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য ক্ষকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা নাম, 

পদক্ষব, য ান ও ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ প্রর্ান 

বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয় 

বয়লাে 

অশ রসে 

যসবা 

সম্পশকথত 

র্াবতীয় 

তথ্য 

সম্বশলত 

একটি 

এযান্ড্ররয়ি 

এযাপ ততশে 

কো। 

যেকরহাল্ডােরদে 

যসবা প্রাক্ষপ্ত 

সহজতে কোে 

জন্য বয়লাে 

ক্ষবষয়ক তথ্য 

সম্বক্ষলত একটি 

এযান্ড্ররয়ি এযাপ 

ততশে কো। 

যেকরহাল্ডােরদে 

বয়লাে ব্যবহাে, 

নবায়ন ইতযাশদ 

সম্পশকথত তথ্য 

প্রাশপ্ত সহজ হরব। 

যমাোঃ হাক্ষন  

যহারসন, 

বয়লাে 

পক্ষেদে যক, 

প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যরকে 

কা যালয় 

 

৩০% 

 

৫০,০০০/= 

 

- 

সাো যদরে 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাঃ িো ত আলী 

বয়লাে পশেদি থক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

 

 



 

বাংলারদি ক্ষুদ্র ও কুটিে শিল্প কেরপারেিন (শবশসক) 

খ) ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য  উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে  অগ্রগশতে তথ্য । 

ক্রঃ

নঃ 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে  নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত 

শববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 
উদ্ভাবরকে  নাম ও 

ঠিকানা 
কর্ থক্ররমে 

অগ্রগশত ০/০ 
উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা? হরয় 

র্াকরল তাশেখ 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদশব,র ান ও ই-

যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১. শিল্প মন্ত্রণালয় 

বাংলারদি ক্ষুদ্র 

ও কুটিে শিল্প 

কেরপারেিন 

(শবশসক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষুদ্র ও কুটিে 

শিরল্পে GIS 
শভশিক অনলাইন 

িাটারবজ 

(রস্কল আপ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যদরিে সব থত্র ছশড়রয় 

শছটিরয় র্াকা সমস্ত 

মাঝােী, ক্ষুদ্র ও 

কুটিে শিল্পগুরলারক 

একটি অনলাইন 

যিটারবরজ অন্তর্ভ থি 

করে  শিরল্পে পূণ থাংগ 

তথ্য এক স্থান হরত 

সংগ্রহ কোে 

সুশবর্ায়  শিল্প 

সংশেষ্ট তথ্য 

সংগ্ররহে TCV 

ব্যাপকভারব হ্রারসে 

কোে মাধ্যরম 

যদরিে শিল্পায়নরক 

গশতিীল কোে 

লরিয এ উদ্ভাবনী 

উরযাগটি গ্রহণ কো 

হয়।  

এ উরযাগটি বাস্তবাশয়ত 

হরল অনলাইরন যর্ যকান 

স্থান হরত খব সহরজ ও 

স্বল্প সমরয় যদরিে 

মাঝােী, ক্ষুদ্র ও কুটিে 

শিরল্পে প্রায় র্াবতীয় সব 

তথ্য এক স্থান হরত দ্রুত 

সংগ্ররহে সুরর্াগ সৃশষ্ট 

হরব। উরযাগটি 

বাস্তবায়রনে  রল 

সার্ােণ জনগন, নতুন 

শিরল্পারযািা, সেকারেে 

শবশভে মন্ত্রণালয় ও দপ্তে 

এবং সংশেষ্টরদে শিল্প 

সংশেষ্ট তথ্য সংগ্ররহে 

সময় ও ব্যয় (TCV) 

ব্যাপকহারে হ্রাস পারব। 

এ সুশবর্া ইরতাপূরব থ যদরি 

গরড় উরঠ নাই।   

 যমাঃ আব্দুস সািাে, 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ও 

প্রািন আইশসটি যসল 

প্রর্ান (বতথমারন 

শপআেএল এ), 

শবশসক, ঢাকা 

পাইলটিং পর্ থারয় 

োজিাহী শবভারগে 

৮ যজলাে লিযমাত্রা  

অনুর্ায়ী ৬৩৩০০টি 

মাঝােী , ক্ষুদ্র ও 

কুটিে শিল্প 

অনলাইরন 

যিটারবরজ অন্তর্ভ থি 

হরয়রছ। 

পাইলটিং বাস্তবায়রন 

যমাট অনুরমাশদত বারজট 

শছলঃ 

৩১.৭৫ লি টাকা। 

তম্মরধ্য ব্যয়  

হরয়রছঃ প্রায়  ২৬.০ লি 

টাকা। যস্কল আরপে 

মাধ্যরম অবশিষ্ট ৭ 

শবভারগে ৫৬টি যজলাে 

প্রায় ৭ লি শিল্প প্রশতষ্ঠান 

অনলাইরন এ যিটারবরজ 

অন্তর্ভ থশিে জন্য উরযাগ 

গ্রহণ কো হরয়রছ। এজন্য  

প্রায় ২.৫ যকাটি তাকাে 

প্রার্শমক বারজট প্রণয়ন 

কো হরয়রছ। বারজট 

a2iকর্তথক অনুরমাদন ও 

অর্ থ প্রাশপ্ত সারপরি সাো 

যদরি বাস্তবাশয়ত হরব  

পাইলট কম থসূশি 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

কো হরয়রছ। 

২০১৬ সারল শুরু 

হরয় ২০১৭ এে 

আগে মারস 

সম্পে হরয়রছ। 

 

 

 

 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। সাো যদরি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

scale up এে 
উরযাগ গ্রহণ কো 

হরে।  

প্ররকৌঃ নাসেীন েশহম, 

আইশসটি যসল প্রর্ান, 

শবশসক, ঢাকা 

যমাবাঃ 

০১৭১৬৩৩২৫০৯ 

ই-যমইলঃ 

shilurahim@yah
oo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

০২.  

      ঐ 

ক্ষুদ্র ও কুটিে শিরল্পে 

শনবন্ধন 

(ই-যেশজরষ্ট্রিন) 

প্রিশলত পিশতে স্থরল 

যসবাটি ই-যসবায় 

রুপান্তরেে মাধ্যরম 

সহরজ ও স্বল্প সমরয় 

অনলাইরন শিরল্পে 

শনবন্ধন সুশবর্া প্রদারনে 

জন্য এ উরযাগটি গ্রহণ 

কো হরয়রছ। 

বতথমান পিশতরত শিরল্পে 

শনবন্ধরনে জন্য 

শিরল্পারযািারদে 

একাশর্ক বাে অশ রস 

এরস শনবন্ধরনে জন্য 

তারদে অরনক সময় ও 

অর্ থ ব্যয় হয় । যসবাটি ই-

যসবায় রুপান্তরেে মাধ্যরম 

সহরজ ও স্বল্প সমরয় 

অনলাইরন শিরল্পে 

শনবন্ধন সুশবর্া যদরি 

a2i এে উরযারগ 

যসবাটি সহজীকেণ 

সম্পে হয় এবং 

শবশসক সংস্থাগত 

ভারব সাো যদরি এ  

ই-যেশজরষ্ট্রিন যসবাটি 

বাস্তবায়রনে উরযাগ 

গ্রহণ করেরছ 

 িলশত অর্ থ বছরে 

পাইলটিং শুরু হরব। 

বাস্তবায়রনে জন্য 

প্ররয়াজনীয় অর্ থ 

সংগ্ররহে কার্ থক্রম 

অব্যাহত আরছ। 

এ উরযাগটি বাস্তবায়রন  

১.৩৪ যকাটি টাকাে 

বারজট অনুরমাশদত 

হরয়রছ। 

 ঢাকা ও িট্টগ্রারম 

পাইলটিং শুরু হরব। 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য। 

প্ররকৌঃ নাসেীন েশহম, 

আইশসটি যসল প্রর্ান, 

শবশসক, ঢাকা 

যমাবাঃ 

০১৭১৬৩৩২৫০৯ 

ই-যমইলঃ 

shilurahim@yah
oo.com 

 
 



শিল্পায়রন গশতে সঞ্চাে 

কেরব। 

 

বাংলারদি ইস্পাত ও প্ররকৌিল কেরপারেিন 
শবএসইশস ভবন 

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এশভশনউ, ঢাকা 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনা উরিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্য 

ক্র

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরনে যর্ৌশিকতা উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররম

ে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহন 

কো হরব 

শকনা? তাে 

তাশেখ 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম,পদশব, য ান ও 

ই-যমইল 

০১ শিল্প মন্ত্রণালয় 

ইোন থ টিউবস 

শলঃ, শবএসইশস 

স্বয়ংশক্রয় পিশতরত 

এলইশি বাল্ব 

উৎপাদন 

স্বয়ংশক্রয়/অরটারমরটি 

পিশতরত এলইশি বাল্ব 

উৎপাদন কো হরল কম 

সমরয় অশর্ক বাল্ব উৎপাদন 

কো সম্ভব হরব। এে মাধ্যরম 

উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস কো 

সম্বব হরব। র্াে রল শবদুযৎ 

সাশ্রয় কো সম্ভব হরব। 

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং 

শবদুযৎ িশিে সাশ্রয় 

ইরনারভিন 

টিম, ইোন থ 

টিউবস শলঃ 

৬০% পূরব থে বোদ্দ 

৩৯.৯৭ 

যকাটি টাকা । 

বতথমারন 

অশতশেি 

৭ যকাটি 

টাকা ব্যয় 

হরব 

পাইলট 

কম থসূশি গ্রহন 

কো হরব 

২২/১০/২০১৭ 

স্বয়ংশক্রয় 

পিশতরত 

উৎপাশদত  

এলইশি বাল্ব 

সাোরদরি 

ব্যবহাে 

যর্াগ্য 

জনাব আব্দুল হাদী 

ব্যবস্থাপনা 

পশেিালক, ইোন থ 

টিউবস শলঃ 

easterntubes

@yahoo.com 
০২-৯১১৩১৪৭ 

০২ শিল্প মন্ত্রণালয় 

প্রগশত 

ইন্ডাশিজ শলঃ, 

শবএসইশস 

শিশজটাল পিশত 

ব্যবহাে করে 

উৎপাদন প্রশক্রয়ায় 

যক্রতাে অি থােকৃত 

গাড়ীে প্রকৃত 

অবস্থান 

সনািকেণ। 

এ পিশতে মাধ্যরম 

সম্মাশনত যক্রতা সার্ােণ, 

প্রগশত ইন্ডাশিজ 

শলঃ(প্রইশল)’ে ব্যবস্থাপনা 

কর্তথপি এবং 

MMC(Mitsubishi 
Motor Crop.) কর্তথপি 

যক্রতা এবং 

ম্যারনজরমন্টকর্তথক 

িাশহদাকৃত গাড়ীে উৎপাদন 

প্রশক্রয়ায় সব থরিষ অবস্থান 

সম্পরকথ শনশিতকেণ 

ইরনারভিন 

টিম, প্রগশত 

ইন্ডাশিজ 

শলঃ 

১০% আনুমাশনক  

দি লি 

টাকা 

- - জনাব কায়রকাবাদ

আল মামুন

প্ররকৌিলী র্াশন্ত্রক

প্রগশত ইন্ডাশিজ শলঃ 

pil_bsec@yah
oo.com 

০১৫৩৪৬৯১৩২৩ 



অনলাইরন শপআইএল-এে 

অশ শসয়াল ওরয়বসাইট 

ব্যবহাে করে সহরজই 

উৎপাদন প্রশক্রয়ায় গাড়ীে 

সব থরিষ অবস্থান সম্পরকথ 

শনশিত হরত পােরবন।    

০৩ শিল্প মন্ত্রণালয় 

প্রগশত 

ইন্ডাশিজ শলঃ, 

শবএসইশস 

সম্মাশনত 

যক্রতাগণরক উেত 

যসবা প্রদারনে 

লরিয োজর্ানী 

ঢাকাে যতজগাঁওরত 

সব থাধুশনক প্রযুশি 

সম্বশলত সাশভ থস 

যসন্টাে ও যিারুম 

স্থাপন। 

প্রগশত ইন্ডাশিজ 

শলঃ(প্রইশল)’ে 

সংরর্াজনকৃত উেতমারনে 

শবশভে মরিরলে গাড়ী 

সম্পরকথ সম্মাশনত যক্রতাগণ 

সোসশে অবশহত হরত 

পােরবন এবং শনজস্ব 

সাশভ থস যসন্টারেে মাধ্যরম 

যক্রতা সার্ােণরক সরব থািম  

শবক্ররয়ািে যসবা প্রদান 

কো সম্ভব হরব। 

শনজস্ব সাশভ থস যসন্টারেে 

মাধ্যরম যক্রতা সার্ােণরক 

সরব থািম  শবক্ররয়ািে যসবা 

প্রদান কো 

ইরনারভিন 

টিম, প্রগশত 

ইন্ডাশিজ 

শলঃ 

- ১৭৯ যকাটি 

টাকা 

- সাোরদরিে 

যক্রতা 

সার্ােন এে 

মাধ্যরম 

উপকৃত 

হরবন 

জনাব যদবাশিষ সাহা 

উপ-প্রর্ান প্ররকৌিলী, 

প্রগশত ইন্ডাশিজ শলঃ 

pil_dhaka@
yahoo.com 

০১৭১১৩০৯২৭৯ 

 

ক্র 

নং 

মন্ত্রনালয় 

ও দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরনে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররম

ে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়

যনে জন্য 

কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য 

পাইলট 

কম থসূশি 

গ্রহন কো 

হরব শকনা? 

তাে তাশেখ 

সাো 

যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্র 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম,পদশব, য ান 

ও ই-যমইল 

০৪ শিল্প মন্ত্রণালয় 

যজনারেল 

ইরলকশট্রক 

ম্যানুর কিাশেং 

যকাম্পানী শলঃ, 

শবএসইশস 

শজইএমরকাশলঃ-এে 

কােখানায় শসরিল 

য জ ও শি য জ 

তবদুযশতক শপ্ররপইি 

শমটাে উৎপাদন 

বাংলারদরিে শবশভে শবদুযৎ শবতেণ 

যকাম্পানী যর্মন শপশিশব, শিশপশিশস, 

যিসরকা, ওরজাপাশিরকা, নওরজাপাশিরকা, 

আেইশব ইতযাশদ বতথমারন ব্যবহৃত 

এনালগ/শিশজটাল শমটােগুরলা পশেবতথন 

করে শপ্ররপি শিশজটাল শমটারে পশেবতথন 

কেরত শুরু করেরছ। পর্ থায়ক্ররম সকল 

শমটাে পশেবতথন করে শপ্ররপি শিশজটাল 

শমটারে পশেনত কো হরব। এ যপ্রশিরত 

বাংলারদরিে শবদুযৎ যসক্টরে প্রচুে শপ্ররপি 

শিশজটাল শমটাে প্ররয়াজন। 
  
 

শিশজটিাল 

পিশতে প্ররয়াগ 

এবং পরন্যে 

Diversificat
ion 

ইরনারভিন 

টিম, যজনারেল 

ইরলকশট্রক 

ম্যানুর কিা

শেং 

যকাম্পানীশলঃ 

- - 

 

 

- উৎপাশদত 

শিশজটাল 

শমটাে 

সাোরদরি 

ব্যবহােরর্া

গ্য 

জনাব যমাঃ 

 খরুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপনা 

পশেিালক, 

যজনারেল 

ইরলকশট্রক 

ম্যানুর কিাশেং 

যকাম্পানীশলঃ, 

gemcobd@y

ahoo.com, 
০৩১-২৫০১১৬০ 



শবএসইশস’ে শনয়ন্ত্রণার্ীন তবদুযশতক 

ট্রান্স েমাে উৎপাদনকােী প্রশতষ্ঠান 

শজইএম যকাং শলঃ এ শপ্ররপি শিশজটাল 

শমটাে উৎপাদরনে ব্যবস্থা গ্রহণ কো হরল 

প্রশতষ্ঠারনে উৎপাদন লাইরন নতুন পরন্যে 

সংরর্াজন ঘটরব । এরত করে পরন্যে 

Diversification হরব এবং 

প্রশতষ্ঠারনে ব্যবসাশয়ক সুেিা সুসংহত 

হরব। সরব থাপশে প্রশতষ্ঠান লাভজনক হরব।  

 
 

শপ্ররপইি শমটাে ব্যবহারেে মাধ্যরম 

শবদুযৎ ব্যবহারে যভািা সার্ােণ 

শমতব্যয়ী হরব  রলাশ্রুশতরত শবদুযৎ 

িশিে অপিয় বহুলাংরি কমারনা সম্ভব 

হরব। শপ্ররপইি শমটারে শবদুযৎ ব্যবহারেে 

পূরব থই শবল পশেরিার্ কেরত হয় শবর্ায় 

সেকারেে নগদ োজস্ব আদায় বাড়রব। 

 

 

খ) ২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্যঃ 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত 

শববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

(টাকা) 

বাস্তবায়রনে 

পাইলট কম থসূশি 

গ্রহণ কো 

হরয়রছ শক না? 

হরয় র্াকরল 

তাশেখ 

সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন-

যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম, পদশব, য ান 

ও  

ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ শিল্প মন্ত্রণালয়, 

শবএসএ আইশস 

যকইন যগ্রায়াস থ 

যলান 

ম্যরনজরমন্ট 

শসরেম 

আখিাশষরদে মারঝ ঋণ 

শহরসরব শবতেণকৃত 

উপকেণ (সাে, বীজ ও 

কীটনািক ইতযাশদ) এবং 

নগদ টাকাে পশেমাণ 

আখিাশষ অনলাইরন পারব। 

এরত TCV 

(Time, Cost, 

Visit) করম র্ারব। 

লি-লি আখিাশষে 

ঋরণে শহসারব স্বেতা 

আসরব। 

শবএসএ আইশস A2I  কর্তথক যোিম্যাপ 

প্রণয়ন ও ই-সাশভ থস 

শিজাইন ও পশেকল্পনা 

শবষয়ক প্রশিিণ সম্পে 

হরয়রছ। 

পেবতী কার্ থক্রম A2I-

এে শনরদ থিনায় বাস্তবায়ন 

কো হরব। 

স টওয়যারেে 

উেয়ন বাবদঃ 

৭৭ লি 

হাি থওয়যাে ক্রয় 

বাবদঃ ৫০ লি 

যমাটঃ ১২৭ 

লি 

 

২০১৭-১৮ আখ 

মাড়াই যমৌসুম 

১৫ টি 

শিশনকল 

যমাঃ আতাউে েহমান 

খান, শিশজএম 

(আইশসটি), যমাবাইলঃ 

০১৭১৫৭০১৯৬৪, ই-

যমইলঃ 

ataur_bsfic@ 

yahoo.com 

 



 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অনযানয উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্থক্ররর্ে অগ্রগরতে তর্যারিে প্ররতরবিন: 

 

ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌশিকতা উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরব 

শকনা? তাে 

তাশেখ 

সাো 

যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদশব, য ান ও 

ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। শিল্প 

মন্ত্রণালয়/ 

শবএসটিআই 

শবএসটিআই’ে 

ওয়ানেপ 

সাশভ থস 

যসন্টােসহ 

প্রর্ান 

কার্ থালরয়ে 

ইন্টােরনট 

bandwi

dth 17 

mbps হরত 

50 mbps 

–এ 

উেীতকেণ। 

বতযমারন ক্ষবএসটিআইরত দাপ্তক্ষেক 

কারজ ইন্টােরনরটে ব্যবহাে বৃক্ষি 

যপরয়রে। ক্ষবএসটিআইরত ক্ষবল 

ম্যারনজরমন্ট স টওয়াে, ই-

ফাইর িংসহ ই-রিরপে কার্থক্রর্ 

শুরু হরয়রছ। এোড়াও ‘ই-

কযাটা গ ও অন াইরন র্ান 

রবরক্র’ রবষয়রট প্ররক্রয়াধীন 

েরয়রছ। বরণথত সক  কার্থক্রর্ 

সুষ্ঠভারব পরেচা নাে িনয 

ইন্টােরনরটে Bandwidth 

(17 mbps হরত 50 mbps) 

বৃক্ষি কো হরে ।   

দাপ্তশেক কারজে গশত  বৃশি 

পারব এবং দ্রুত জনরসবা প্রদান 

কো র্ারব। এছাড়াও ই-যমইল, 

স টওয়যাে আপরিট/ িাউনরলাি, 

ওরয়বসাইট ব্রাউজ, শিশজটাল 

স্বািে ব্যবহাে, ই-যটন্ডাশেং, ই-

যপরমন্ট, ই- াইশলং এবং  াইল 

যিয়াশেংসহ শবএসটিআইরত 

ব্যবহৃত শবশলং স টওয়যারেে 

মাধ্যরম আেও দ্রুততাে সারর্ 

কাজ কো সম্ভব হরব। 

প্ররর্াজয 

নয় 

৪০% মাক্ষসক 

৪,৯৪,৬০০.০০ 

প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয 

নয় 

ইরনারভিন 

অশ সাে 

জনাব আ, ন, ম 

আসাদুজ্জামান 

পশেিালক 

(মান), 

শবএসটিআই, 

ঢাকা।  

যমাবাইল : 

০১৮১৯২৯৬৩১

৩ 

ই-যমইল : 

zaman34

1@yahoo.

com 

dstd@bst

i.gov.bd 

২।  ‘ই-কযাটালগ 

এন্ড 

বাংলারদি 

েযান্ডাি থস 

(শবশিএস) 

যসল’ 

শবএসটিআই প্রণীত বাংলারদি 

মান (শবশিএস)-এে কযাটালগ 

ম্যানুরয়ল পিশতে পশেবরতথ 

অনলাইরন স্বয়ংশক্রয় পিশতরত 

র্ািাইপূব থক যক্রতারদে কারছ 

অনলাইরন শবশিএস শবশক্র কো। 

বতথমারন শবশিএস-এে যক্রতাগণ 

শবএসটিআইরত এরস কাশিত 

শবশিএস র্ািাইপূব থক িাশহদা 

প্রদান সারপরি শনর্ থাশেত মূল্য 

পশেরিার্ করে শবশিএস ক্রয় 

করেন। এ প্রকল্প বাস্তবাশয়ত হরল 

যক্রতাগণ শবএসটিআই-যত না 

এরস সম্পূণ থ অনলাইরন শবশিএস 

প্ররর্াজয 

নয় 

১৫% ১৪,৪৬,৭২৫.০০ জানুয়াশে 

২০১৮শরঃ 

সমগ্র 

বাংলারদি 

জনাব যমাঃ 

সাজ্জাদুল বােী, 

উপ-পশেিালক 

(শবদুযৎ), 

শবএসটিআই, 

ঢাকা। 

যমাবাইল:  

০১৬৭২৭৯০২৩

mailto:zaman341@yahoo.com
mailto:zaman341@yahoo.com
mailto:zaman341@yahoo.com


ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌশিকতা উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরব 

শকনা? তাে 

তাশেখ 

সাো 

যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদশব, য ান ও 

ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

র্ািাইপূব থক ই-যপরমরন্টে মাধ্যরম 

যকান বাড়শত খেি ও সময় ব্যয় 

না করে শবশিএস ক্রয় কোে 

সুরর্াগ পারবন। 

৯,  

baribsti

@yahoo.c

om 

 

 

(খ) ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্যাশদে প্রশতরবদনঃ 

ক্র

শমক 

নং 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত 

শববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরনে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররম

ে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয 

হরয়রছ ? 

 

বাস্তবায়রন

ে জন্য 

পাইলট 

কম থসূশি 

গ্রহণ কো 

হরয়রছ শক 

না ? হরয় 

র্াকরল 

তাশেখ 

সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

শক না ? 

য াকাল পরয়ন্ট কম থকতথা 

নাম, পদশব, য ান ও ই-

যমইল 

১ 

 

ন্যািনাল 

যপ্রািাকটিশভটি 

অগ থানাইরজিন 

(এনশপও)  

 

উৎপাদনিীলতা 

শবষয়ক তথ্যাশদ 

অনলাইরনে 

মাধ্যরম সংগ্রহ     

এনশপও যত প্রশতবছে 

উৎপাদনিীলতা 

শবষয়ক যসক্টে 

শভশিক প্রশতরবদন 

প্রকাি কো হয় । 

শকন্তু এসব প্রশতরবদন 

প্রকারিে জন্য 

প্ররয়াজনীয়  তথ্যাশদ 

সংগ্রহ কো সময় 

সারপি ব্যাপাে । 

তাই  অনলাইরন 

এসব তথ্য সংগ্রহ 

বতথমারন 

উৎপাদনিীলতা   

প্রশতরবদন সংক্রান্ত 

তথ্যাশদ সংগ্রহ কো 

সময় সারপি 

ব্যাপাে । অনলাইরন 

উৎপাদনিীলতা 

শবষয়ক তথ্য সংগ্রহ 

কো সম্ভব হরল 

গরবষণা প্রশতরবদন 

প্রস্তুরত সময় র্ারব ।   

ন্যািনাল 

যপ্রািাকটিশভটি 

অগ থানাইরজিন 

(এনশপও) 

-  ব্যয় এখরনা 

শনর্ থােণ কো হয় 

নাই ।  

না  বাস্তবায়নরর্াগ্য  জনাব মুহাম্মদ 

আশেফুজ্জামান  

ঊর্ধ্থতন গরবষণা কম থকতথা  

যমাবাইলঃ 

০১৯১৪৭৫০০০৯ 

ই-যমইলঃ 

maz2021@yahoo.com 



কো যগরল গরবষণা 

প্রশতরবদন প্রস্তুরত 

প্রায় অরর্ থক সময় 

কমারনা যর্রত পারে 

।   

 

 


