
শিল্প মন্ত্রণালয় 

(ক)  ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত 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 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা ? হরয় 

র্াকরল তাশেি 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য শকনা 

? 

য াকাল পরয়ন্ট কম থকতথা 

নাম, পদশব, য ান ও 

ইরমইল 

 

০১. শিল্প 

মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

ই-যটশলর ান 

শিরেক্টশে 

 

মন্ত্রণালরয়ে 

ওরয়বরপাট থারল 

অভ্যন্তেীণ ই-

যসবাসমূরহ 

শসরেমটিে শলংক 

যুি কো হরয়রছ। 

ইহা শুধুমাত্র যলাকাল 

এশেয়া যনটওয়ারকথে 

আওতায় র্াকা 

ব্যবহােকােীগণ 

ব্যবহাে কেরত 

পােরবন। 

১। ই-যটশলর ান শিরেক্টশে 

যলাকাল এশেয়া যনটওয়াকথ 

এে আওতায় র্াকরব। 

শবধায় এই যনটওয়ারকথে 

আওতায় র্াকা 

ব্যবহােকােীগণ এই 

শসরেমটি ব্যবহাে কেরত 

পােরবন। 

২। ই-যটশলর ান শিরেক্টশে 

মন্ত্রণালরয়ে প্রিাসন হরত 

ততশেকৃত  রল যটশলর ান 

শলেটি শবতেরনে ঝারমলা 

হরব না, শলেটি শপ্রন্ট, 

 রটাকশপ ও শবতেরণে 

জন্য যকারনা বাহরকে 

প্ররয়াজন হরব না। 

৩। সময় সাশ্রয় হরব।   

জনাব 

যমাহাম্মদ 

ইিশতয়াক 

জাহান 

 

শসরেম 

এনাশলে 

 

শিল্প 

মন্ত্রণালয়। 

১০০% যকান 

আশর্ থক 

সংরেষ 

যনই। 

  প্ররর্াজয নয় না জনাব আবুল কারসম 

অশতশেি সশিব 

শিল্প মন্ত্রণালয় 

য ানঃ ০২-৯৫৫৮৪৯২ 

ই-যমইলঃ 

kashem4551@yaho

o.com 

 

 

 



বাংলারদি এযারক্রশিরটিন যবাি থ 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত 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 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কমকতা নাম, 

পদশব, য ান ও ই-

যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 বাংলারদি 

এযারক্রশিরটিন 

যবাি 

িকুরমন্ট করিে 

জন্য শসশকউশেটি 

কযারমো স্থাপন 

এযারক্রশিরটিন সংক্রান্ত 

র্াবতীয় গুরুত্বপূণ নশর্ 

সমূরহে যগাপনীয়তা ও 

শনোপত্তা প্রদারনে লরিয 

িকুরমন্ট কররাল রুরম 

শসশস কযারমো স্থাপন। 

 

অশ রসে 

িকুরমন্ট ও 

অন্যান্য জরুেী 

শজশনস সুেশিত 

োিা।  

শবএশব ১০০% ১,৬০,০০০/

-- 

না হযাঁ পশেিালক 

শবএশব 

৯৫১৩২২৩ 

director@bab.org.bd 

 

 

 

বাংলারদি ইন্সটিটিউট অব ম্যারনজরমন্ট  

 

ক্র.নং 

মন্ত্রণালরয়ে নাম ও 

দপ্তে 

প্রস্তাশবত শবষয় 

(গৃহীতব্যকারজেনাম) 
সংশিপ্ত শববেণ  যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগশত(%) 

বাস্তবায়রনে 

জন্য সম্ভাব্য 

ব্যয় 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলটিং 

প্ররয়াজন 

শকনা?সম্ভাব্য 

তাশেি 

সাো যদরি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

 বাংলারদি 

ইন্সটিটিউট অব 

ম্যারনজরমন্ট, 

শিল্প মন্ত্রণালয়

“নাগশেক যসবায় উদ্ভাবন” 

শবষয়ক কম থিালাে 

আরয়াজন

প্রশিিন প্রশতষ্ঠান 

শহরসরব ইরনারভ্িন 

শবষয়ক সরিতনতা ততশে 

এবং ইরনারভ্িন িি থাে 

প্রশিিন প্রদান

 ইরনারভ্িন িি থাে 

প্রশিিন প্রদান

 ােখুন্দা 

িশেন, 

ব্যবস্থাপনা 

উপরদষ্টা

১০০% প্রশত ব্যাি 

প্রশিিন 

আরয়াজরনে 

জন্য 

আনুমাশনক ১ 

লি টাকা  

- হ্যা  ােখুন্দা িশেন, 

ব্যবস্থাপনা 

উপরদষ্টা

 নাগশেক মন্তব্য/অঅশভ্রর্াগ 

অনলাইরন গ্রহরণে ব্যবস্থা

যর্রকারনা স্থান হরত 

নাগশেরকে 

অশভ্রর্াগ/অশজজ্ঞাসা/অমন্তব্য 

গ্রহণ কো ও এে ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

নাগশেরকে সময়, ব্যয় 

ও র্াতায়াত কমারনা 

ও যভ্াগাশন্ত লাঘব 

কশিউটাে 

সাশভ্ থরসস 

শবভ্াগ, 

শবআইএম

১০০% - - -  ােখুন্দা িশেন, 

ব্যবস্থাপনা 

উপরদষ্টা



 

বাংলারদি শিল্প কাশেগশে সহায়তা যকন্দ্র (শবটাক) 

(ক)  ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশলস্নশিত 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 থক্র

যমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাসত্মবায়রন

ে জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ ? 

বাসত্মবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শকনা ? হরয় 

র্াকরল তাশেি 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাসত্মবায়ন 

যর্াগ্য শকনা 

? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদশব, য ান ও 

ইরমইল 

 

 বাংলারদি 

শিল্প 

কাশেগশে 

সহায়তা 

যকন্দ্র 

(শবটাক) 

সল্ট 

যসশরশ উজ 

যমশিন  

ততেী কেণ 

স্বল্প ব্যরয় 

িাবাে লবরন 

আরয়াশিন 

শমশ্ররণে জন্য 

যসশরশ উজ 

যমশিরনে 

িমতা প্রশত 

ঘন্টা ১ টন 

হরত ৫ টন।   

যদিীয় প্রযুশিরত স্থানীয়ভ্ারব 

এইরূপ যসশরশ উজ ততেী 

কেরত সিম হরল স্বাস্থয 

সম্মত উন্নত মারনে লবন 

(আরয়ািাইজি লবন) ততেীরত 

কার্ থকেী ভূশমকা োিরত 

পােরব। যদরি শবদ্যমান ২৭৩ 

টি  যাক্টেীে জন্য প্ররয়াজনীয় 

প্রায় ১০০ টি যসশরশ উরজে 

আমদানী মূল্য প্রায় 

(৪০০০০০০X ১০০০)=  

৪ ০,০০,০০,০০০ (িশলস্নি 

যকাটি টাকাে তবরদশিক মুদ্রাে 

সাশ্রয় হরব পািাপাশি যদিীয় 

প্রযুশিে উরেষ ঘটরব। 

ি.সসয়দ 

যমাঃ 

ইহসানুল 

কশেম, 

শবটাক, 

ঢাকা। 

১০% ৪০ যকাটি 

টাকা 

২০১৪-২০১৫ 

ইং 

হযাঁ ি.সসয়দ যমাঃ 

ইহসানুল কশেম। 

পশেিালক, 

য ান নং 

৮৮৭০৭২৭, 

ইরমইলঃ 

dr.ihsanul@gmail

.com 



 

প্রধান বয়লাে পশেদি থরকে কার্ থালয় 

(ক) ২০১৬-১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত 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 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূক্ষি গ্রহণ 

কো হরয়রে 

ক্ষকনা? হরয় 

র্াকরল 

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 প্রধান 

বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয় 

শবটিআেশস-এে মাধ্যরম 

বছরে ২ বাে সকল 

যমাবাইল ব্যবহােকােীে 

শনকট বয়লাে শবষয়ক 

সরিতনতামূলক বাতথা 

যপ্রেণ। 

বয়লাে ব্যবহাে শবষয়ক  

সরিতনতা বৃশিে জন্য 

সকল যমাবাইল 

ব্যবহােকােীে শনকট 

শবটিআেশস-এে মাধ্যরম 

বছরে ২ বাে  বাতথা 

যপ্রেণ কো। 

বয়লাে ব্যবহাে 

শবষরয় সরিতনতা 

বৃশি পারব। 

যমাহাম্মদ আব্দুল 

মান্নান 

প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যক 

 

 

১০০% 

 

- 

 

- 

সাো যদরে 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাঃ িো ত আলী 

বয়লাে পশেদি থক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

০২ প্রধান 

বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয় 

প্রধান বয়লাে 

পশেদি থরকে কার্ থালয় 

ওয়াই- াই ভুিকেণ। 

ইন্টােরনট ব্যবহাে 

সহজতে কোে জন্য 

প্রধান বয়লাে 

পশেদি থরকে কার্ থালরয় 

ওয়াই- াই িালু কো। 

 

ইন্টােরনট ব্যবহাে 

সহজতে হরব এবং 

ডাটা ট্রান্স াে 

দ্রুততে হরব। 

মুহাম্মদ ক্ষদদারুল 

ইসলাম, 

উপ-প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যক, 

উপ-প্রধান বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয়, িট্টগ্রাম 

 

১০০% 

 

৮,০০০/= 

 

- 

 

- 

যমাঃ িো ত আলী 

বয়লাে পশেদি থক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   



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 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূক্ষি গ্রহণ 

কো হরয়রে 

ক্ষকনা? হরয় 

র্াকরল 

তাক্ষেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

ক্ষকনা 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযা নাম, 

পদক্ষব, য ান ও ইরমইল 

০৩ প্রধান 

বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয় 

বাংলারদরে প্রস্তুতকৃত 

সকল বয়লাে এে 

ডাটারবজ ততেী করে 

ওরয়ব সাইরট 

অর্ন্যভুিকেণ। 

 

 

সকল বয়লাে এে 

ডাটারবজ প্রস্তুতপূব যক 

ওরয়ব সাইরট সংর াজন 

কো। 

যেকরহাল্ডােরদে 

তবধ বয়লাে এে 

তথ্য প্রাক্ষপ্ত 

সহজতে হরব। 

যমাোঃ েো ত আলী, 

বয়লাে পক্ষেদে যক, 

প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যরকে 

কা যালয় 

১০০% - - সাো যদরে 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাঃ িো ত আলী 

বয়লাে পশেদি থক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

০৪ প্রধান 

বয়লাে 

পশেদি থরকে 

কার্ থালয় 

বয়লাে সনরদে যময়াদ 

উত্তীণ য হওয়াে ১৫ক্ষদন 

পূরব য বয়লাে 

ব্যবহােকােীরদে ক্ষনকট 

স্বয়ংক্ষক্রয়ভারব 

এসএমএস যপ্রেণ 

বয়লাে সনরদে যময়াদ 

উত্তীণ য হওয়াে ১৫ক্ষদন 

পূরব য বয়লাে 

ব্যবহােকােীরদে ক্ষনকট 

স্বয়ংক্ষক্রয়ভারব 

এসএমএস যপ্রেণ কো। 

বয়লাে 

ব্যবহােকােীগণ 

বয়লাে সনরদে 

যময়াদ উত্তীণ য 

হওয়াে ১৫ক্ষদন 

পূরব য বয়লারেে 

যময়াদ উত্তীরণ যে 

তথ্য জানরত পারে। 

যমাহাোঃ ক্ষজয়াউল 

হক, 

উপ-প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যক, 

উপ-প্রধান বয়লাে 

পক্ষেদে যরকে 

কা যালয়, ঢাকা 

 

১০০% 

 

- 

 

- 

সাো যদরে 

বাস্তবায়ন 

য াগ্য 

যমাঃ িো ত আলী 

বয়লাে পশেদি থক  

০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

bdsharafat@yahoo.com   

 

 

 



বাংলারদি ক্ষুদ্র ও কুটিে শিল্প কেরপারেিন (শবশসক) 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত 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/অ০ 
উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রছ? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূশি 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

শকনা? হরয় 

র্াকরল তাশেি 

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 
শভ্শত্তক অনলাইন 

িাটারবজ 

(পাইলটিং) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যদরিে সব থত্র ছশিরয় 

শছটিরয় র্াকা সমস্ত 

মাঝােী, ক্ষুদ্র ও 

কুটিে শিল্পগুরলারক 

একটি অনলাইন 

যিটারবরজ অন্তভূ থি 

করে  শিরল্পে পূণ থাংগ 

তথ্য এক স্থান হরত 

সংগ্রহ কোে 

সুশবধায়  শিল্প 

সংশেষ্ট তথ্য 

সংগ্ররহে TCV 

ব্যাপকভ্ারব হ্রারসে 

কোে মাধ্যরম 

যদরিে শিল্পায়নরক 

গশতিীল কোে 

লরিয এ উদ্ভাবনী 

উরদ্যাগটি গ্রহণ কো 

হয়।  

এ উরদ্যাগটি বাস্তবাশয়ত 

হরল অনলাইরন যর্ যকান 

স্থান হরত খুব সহরজ ও 

স্বল্প সমরয় যদরিে 

মাঝােী, ক্ষুদ্র ও কুটিে 

শিরল্পে প্রায় র্াবতীয় সব 

তথ্য এক স্থান হরত দ্রুত 

সংগ্ররহে সুরর্াগ সৃশষ্ট 

হরব। উরদ্যাগটি 

বাস্তবায়রনে  রল 

সাধােণ জনগন, নতুন 

শিরল্পারদ্যািা, সেকারেে 

শবশভ্ন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তে 

এবং সংশেষ্টরদে শিল্প 

সংশেষ্ট তথ্য সংগ্ররহে 

সময় ও ব্যয় (TCV) 

ব্যাপকহারে হ্রাস পারব। 

এ সুশবধা ইরতাপূরব থ যদরি 

গরি উরে নাই।   

 যমাঃ আব্দুস সাত্তাে, 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ও 

প্রািন আইশসটি যসল 

প্রধান (বতথমারন 

শপআেএল এ), 

শবশসক, ঢাকা 

অগ্রগশতঃ ১০০%, 

পাইলটিং পর্ থারয় 

োজিাহী শবভ্ারগে 

৮ যজলাে লিযমাত্রা  

অনুর্ায়ী ৬৩৩০০টি 

মাঝােী , ক্ষুদ্র ও 

কুটিে শিল্প 

অনলাইরন 

যিটারবরজ অন্তভূ থি 

হরয়রছ। 

যমাট অনুরমাশদত 

বারজট শছলঃ 

৩১.৭৫ লি টাকা। 

তম্মরধ্য ব্যয়  

হরয়রছঃ প্রায়  ২৬.০ 

লি টাকা 

পাইলট কম থসূশি 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

কো হরয়রছ। 

২০১৬ সারল শুরু 

হরয় ২০১৭ এে 

আগে মারস সিন্ন 

হরয়রছ। 

 

 

 

 

সাো যদরিে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য। সাো 

যদরি বাস্তবায়রনে 

জন্য scale up এে 
উরদ্যাগ গ্রহণ কো 

হরে।  

প্ররকৌঃ নাসেীন েশহম, 

আইশসটি যসল প্রধান, 

শবশসক, ঢাকা 

যমাবাঃ 

০১৭১৬৩৩২৫০৯ 

ই-যমইলঃ 

shilurahim@yah
oo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



বাংলারদি যকশমকযাল ইন্ডাষ্ট্রীজ করপ থারেিন (শবশসআইশস) 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 
দপ্তরেেনাম 

উদ্ভাবরনেনাম উদ্ভাবরনেসংশিপ্তশববেণ উদ্ভাবনগ্রহরনেরর্ৌশিকতা উদ্ভাবরকে

নাম ও 
ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটিবাস্ত

বায়রনেজন্যক

তঅর্ থব্যয়হরয়

যছ? 

বাস্তবায়রনেজন্যপাইল

টকম থসূশিগ্রহণকোহরয়

যছশকনা? 
হরয়র্াকরলতাশেি 

সাোরদরিেউ

দ্ভাবনটিবাস্তবা

য়নরর্াগ্যশকনা

? 

য াকালপরয়ন্টকম থকতথানাম, 

পদবী, য ান ও ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ শিল্প মন্ত্রণালয়, 

বাংলারদিরক

শমকযালইন্ডাষ্ট্রী

জকরপ 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 

প্রশক্রয়াধীনকােী উভ্রয়ে জন্য 

ঝারমলামুি এবং সহজতে হরব। 

CPTU ২০%   হযা যমাঃ লুৎ ে েহমান, 
মহাব্যবস্থাপক, 

আইশসটি শবভ্াগ । 

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। 

 ১০%   হযা এ শব এম য েররদৌস, শসশনয়ে 

শসরেম এনাশলে,আইশসটি 
শবভ্াগ 
য ান ৯৫৫১৯৭১ 
০১৭৮২৬৮৩৬৯৫ 

৩ বারয়ারমশট্রকশস

যেম 

কম থকতথা-কম থিােীরদে অশ রস 
উপশস্থশত বারয়ারমশট্রক পদ্বশতরত গ্রহণ । 

বারয়ারমশট্রক শসরেম িালু কো হরল 

কম থকতথা-কম থিােীরদে র্র্াসমরয় 

অশ রস উপশস্থশত, ছুটি, ওভ্ােটাইম, 
যবতনসহ অন্যান্য প্ররয়াজনীয় কারজে 
গশতিীলতা বৃশি পারব। 

 ৬০%   হযা কাশনজ  ারতমা যিৌধুেী, 

যপ্রাগ্রামাে, আইশসটিশবভ্াগ । 

য ান   ৯৫৫১৯৭১ 
০১৬৭৫৭০৩৯২৩ 

 

 

৪ শসশসটিশভ্ 

মশনটশেং 

শসরেম 

আপরগ্ররিিন 

শসশসটিশভ্ মাধ্যরম শনোপত্তা মশনটশেং 

বৃশি কো। 
শসশসটিশভ্ মশনটশেং শসরেম িালূ কো 

হরল শনোপত্তা বৃশি পারব। 
 ৭০%    এ শব এম য েররদৌস, শসশনয়ে 

শসরেম এনাশলে, আইশসটি 
শবভ্াগ 
য ান ৯৫৫১৯৭১ 
০১৭৮২৬৮৩৬৯৫ 

৫ কমরেইনম্যা

যনজরমন্টশস

যেম 

ইরলকট্রশনক শসরেরমে মাধ্যরম 

সমস্যাগুরলা যেকি থকেণ এবং অশতদ্রুত 

সমাধান । 

কমরেইন ম্যারনজরমন্ট শসরেম িালু 

কো হরল শবশসআইশস প্রধান কার্ থালয়সহ 

সকল কােিানাে সমস্যাগুরলা শিশিত 

কো সহজ হরব এবং অশতদ্রুত সমাধান 

কো র্ারব। 

 ১০%     

 

 



শবএসএ আইশস 

ক) ২০১৬-১৭ অর্ থবছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত 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 

তাশেি 

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 

ই-যগরজট ই-যগরজট স টওয়যারে িাশষে 

পািবশহ নং ইনপুট কো হরল 

িাশষে নারম পুশজথ শপ্রন্ট হরয় 

র্ারব, একইসারর্ িাশষে  নারম 

এস এম এস ও অনলাইরন 

পুশজথ  প্রদশি থত হরব। 

TCV (Time, Cost, 

Visit) করম র্ারব। ভুলত্রুটি 

পশেহাে, শমরলে আশর্ থক সাশ্রয় 

হরব। 

শবএসএ আইশস অগ্রগশতঃ ৮৫% স টওয়যারেে উন্নয়ন 

বাবদঃ ৫০ লি 

হাি থওয়যাে ক্রয় বাবদঃ 

৩০ লি 

যমাটঃ ৮০ লি 

২০১৬-১৭ আি 

মািাই যমৌসুম 

১৫ টি 

শিশনকল 

যমাঃ আতাউে েহমান 

িান, শিশজএম 

(আইশসটি), যমাবাইলঃ 

০১৭১৫৭০১৯৬৪, ই-

যমইলঃ 

ataur_bsfic@ 

 

yahoo.com 

২ শিল্প মন্ত্রণালয়, 

শবএসএ আইশস 

ই-যপরমন্ট সেবোহকৃত আরিে পাওনা 

টাকা িাশষে অনলাইন ব্যাঙ্ক 

ওয়ারলরট সোসশে পশেরিাধ 

কো হয় 

সেবোহকৃত আরিে মূল্য িাশষ 

সহরজ পারব। র্ানবাহন, জনবল 

ইতযাশদ বাবদ শমরলে আশর্ থক 

সাশ্রয় হরব। আিিাশষরদে শমরলে 

প্রশত আস্থা বৃশি পারব।  রল 

আিরোপরণে পশেমাণ বৃশি পারব। 

শবএসএ আইশস অগ্রগশতঃ ৯৫% স টওয়যারেে উন্নয়ন 

বাবদঃ ৮০ লি 

রুপাশল ব্যাঙ্ক- 

শিওেকযাি এে মাধ্যরম 

িাশষরদে টাকা পশেরিারধ 

িেিঃ ২৭ লি 

যমাটঃ ১০৭ লি 

২০১৬-১৭ আি 

মািাই যমৌসুম 

১৫ টি 

শিশনকল 

 
বাংলারদি েযান্ডাি থস এন্ড যটশেং ইন্সটিটিউিন (শবএসটিআই) 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ্ অনযানয উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্থক্ররর্ে অগ্রগরতে তর্যারিে প্ররতরবিন :  

ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরক

ে 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 তাশেি 

সাো যদরিে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

শকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম থকতথা 

নাম, পদশব, য ান ও ই-

যমইল 
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১। শবএসটিআই রবএসরিআই’ে 

কর্থকতযাগরেে 

িাপ্তরেক 

বতযমারন ক্ষবএসটিআই’ে কারজে পক্ষেক্ষধ বৃক্ষি 

পাওয়ায় যদেীয় ও আর্ন্যজাক্ষতক য রকান দাপ্তক্ষেক 

কারজে জন্য য াগার ারগে মাধ্যম ক্ষহরসরব ই-

যমইরলে ব্যবহাে বৃক্ষি যপরয়রে। প্রক্ষতষ্ঠারনে স্বারর্ য 

সংস্থাে রনজস্ব 

পরেরিরতসহ্  ই-

মর্ইরেে 

প্ররর্াজয 

নয় 

বাস্তবারয়ত প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয নয় ইরনারভ্িন অশ সাে 

জনাব আ, ন, ম 

আসাদুজ্জামান 

পশেিালক (মান), 



ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরক

ে 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 তাশেি 

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 

মর্াগারর্ারগে 

জনয ওরয়ব 

মর্ইে 

ততরেকেে 

সংস্থাে রনজস্ব পরেরিরতসহ্ ই-মর্ইরেে 

রনর্থেরর্াগযতা ও রনোপত্তা রনরিতকেমেে 

লরিয অত্র সংস্থাে কম যকতযাগরণে জন্য 

ক্ষবএসটিআই’ে যডারমইন সম্বক্ষলত ই-মর্ইে 

আইরি ততক্ষে কো হরয়রে। এরত সেকারেে তথ্য 

ও প্রযুক্ষিে ক্রমান্বয়রনে ক্ষনরদ যেনা বাস্তবায়রনে 

পাোপাক্ষে যডারমইন সম্বক্ষলত ই-যমইল এযারেস 

ব্যবহারেে  রল প্রক্ষতষ্ঠারনেও ভাবমূক্ষতয বৃক্ষি 

পারব।  

রনর্থেরর্াগযতা ও 

রনোপত্তা 

রনরিতকেে। 

শবএসটিআই, ঢাকা।  

যমাবাইল : 

০১৮১৯২৯৬৩১৩ 

ই-যমইল : 

zaman341@yah

oo.com 

dstd@bsti.gov.b

d 

২।  রবএসরিআই’ে 

ওরয়বসাইিরক 

একরি 

প্রগরতশীে, 

সুরবনযস্ত ও 

িৃরিনন্দন 

ওরয়বসাইি 

রহ্রসরব 

হ্ােনাগািকেে 

 

 

ক্ষবএসটিআই’ে কম যপক্ষেক্ষধ বৃক্ষি পাওয়ায় অত্র 

সংস্থাে সকল উইংরয়ে সমস্ত কা যক্ররমে 

ক্ষবস্তাক্ষেত ক্ষববেণ সংস্থাে ওরয়বসাইরট হালনাগাদ 

কো হরয়রে। এোড়াও ক্ষবএসটিআই’ে যসবা প্রদান 

সংক্রার্ন্ সকল তথ্য, যটন্ডাে যনাটিস, ক্ষনরয়াগ 

ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত, ক্ষজও/এনক্ষস প্রক্ষতক্ষনয়ত ওরয়বসাইরট 

হালনাগাদ কো হরে।  

 

রবএসরিআই 

সম্পরকথত তর্যারি 

স্বল্প বযরয় 

সবথসাধােরেে 

জনয উন্মুক্তকেে। 

প্ররর্াজয 

নয় 

বাস্তবারয়ত/ 

িের্ান 

প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয নয় ইরনারভ্িন অশ সাে 

জনাব আ, ন, ম 

আসাদুজ্জামান 

পশেিালক (মান), 

শবএসটিআই, ঢাকা।  

যমাবাইল : 

০১৮১৯২৯৬৩১৩ 

ই-যমইল : 

zaman341@yah

oo.com 

dstd@bsti.gov.b

d 

৩।  ের্না র্ানা 

এোকাে রবস্কুি 

পরেযে 

উৎপািনকােী 

‘‘ের্না র্ানা এোকাে রবস্কুি পরেযে 

উৎপািনকােী প্ররতষ্ঠানসর্রূহ্ে রসএর্ 

োইরসন্স সংক্রান্ত মসবাকার্থক্রর্ সহ্জীকেে’’ 

রবষরয় পাইেি প্রকল্প বাস্তবায়রনে রনরর্ত্ত 

ের্না র্ানা 

এোকাে রবস্কুি 

পরেযে 

উৎপািনকােী 

প্ররর্াজয 

নয় 

বাস্তবারয়ত/ 

িের্ান 

প্ররর্াজয নয় ০৪-১২-২০১৪ সমগ্র বাংলারদি জনাব মর্াোঃ আোফাত 

মহ্ারসন সেকাে 

সহ্কােী পরেিােক 

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


ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরক

ে 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 তাশেি 

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 

প্ররতষ্ঠানসরূ্রহ্ে 

রসএর্ 

োইরসন্স 

সংক্রান্ত 

মসবাকার্থক্রর্ 

সহ্জীকেে 

প্রস্তারবত র্াইেরটান অনুর্ায়ী কতৃথপরেে 

অনুরর্ািনক্ররর্ রবএসরিআই’ে ০২ (দুই) জন 

কর্থকতথা ও ০১ (এক) জন কর্থিােীে  সর্ন্বরয় 

রির্ গঠন কো হ্রয়রছ। পাইেি প্রকল্প 

এোকাে রবস্কুি পরেযে উৎপািনকােী 

প্ররতষ্ঠানসরূ্হ্রক অত্রারফরসে ওয়ান টপ 

সারর্থস মসন্টাে হ্রত অগ্রারধকাে রর্রত্তরত 

মসবাপ্রিারনে রনরর্ত্ত কতৃথপরেে 

অনুরর্ািনক্ররর্ প্ররয়াজনীয় রনরিথশনা প্রিান 

কো হ্রয়রছ এবং তিানুর্ায়ী মসবাপ্রিান কো 

হ্রে। প্রস্তারবত আইরিয়ারিরত বরেথত 

র্াইেরিান অনুর্ায়ী রবস্কুি পরেযে 

উৎপািনকােী প্ররতষ্ঠানসর্হূ্ রিরিত কো 

হ্রে/হ্রয়রছ। একইসারর্ রসএর্ োইরসন্স 

গ্রহ্ে/নবায়রনে রনরর্ত্ত রিরিত উক্ত 

প্ররতষ্ঠানসরূ্রহ্ে সারর্ মর্াগারর্াগ কো 

হ্রয়রছ। ইরতার্রধযই ১০ (দে)রি প্ররতষ্ঠান 

হ্রত আরবিনপত্র পাওয়া রগরয়রছ এবং 

অগ্রারধকাে রর্রত্তরত কােিানা পরেিশথন ও 

নর্ুনা সংগ্রহ্পূব যক ইরতার্রধযই রবরধ অনুর্ায়ী 

মসবাপ্রিান রনরিত কো হ্রয়রছ । রবস্কুি 

পরেযে রসএর্ োইরসন্স প্রিান রবষয়ক 

কার্থক্রর্ একরি ধাোবারহ্ক প্ররক্রয়া; র্া 

অবযাহ্ত েরয়রছ 

প্ররতষ্ঠানসর্হূ্রক 

অগ্রারধকাে রর্রত্তরত  

রসএর্ োইরসন্স 

সংক্রান্ত মসবা 

প্রিান কো হ্য়। 

ফরে মসবাগ্ররহ্তাে 

TCV (Time, 

Cost,  Visit) 

অরনকাংরে করম 

 ায়।  

শসএম উইং, শবএসটিআই, 

ঢাকা। 

০১৭১৫০২৩৫৮৯ 

mahs.bsti@gma

il.com 

  



(ক) ২০১৬-১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসশেক উদ্ভাবনী কম থপশেকল্পনায় উশিশিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগশতে তথ্যাশদে প্রশতরবদনঃ 

ক্রশমক 

নং 

মন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংশিপ্ত শববেণ উদ্ভাবন গ্রহরনে 

যর্ৌশিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

যমে 

অগ্রগশত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন

ে জন্য 

কত অর্ থ 

ব্যয় 

হরয়রছ ? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূশি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

শক না ? হরয় 

র্াকরল তাশেি 

সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

শক না ? 

য াকাল পরয়ন্ট কম থকতথা নাম, 

পদশব, য ান ও ই-যমইল 

১ 

 

ন্যািনাল 

যপ্রািাক

টিশভ্টি 

অগ থানাই

যজিন 

(এনশপও)  

 

Online 

KAIZEN 

 

KAIZEN একটি 

জাপানী পিশত । এই পিশত 

প্ররয়ারগে মাধ্যরম কােিানা 

যভ্রদ ৫%-২৫%  উৎপাদন 

বৃশি কো সম্ভব ।  

শকন্তু ন্যািনাল 

যপ্রািাকটিশভ্টি 

অগ থানাইরজিন (এনশপও) 

এে জনবল কম র্াকায় 

প্রশতবছে ২-৩ টিে যবশি 

প্রশতষ্ঠারন এই পিশত 

বাস্তবায়ন কো সম্ভব হয় না 

। তাই অনলাইরনে মাধ্যরম 

এটি বাস্তবায়ন কো যগরল 

একই সারর্ অরনকগুরলা 

প্রশতষ্ঠারন এই পিশত 

বাস্তবায়ন কো সম্ভব হরব ।  

ন্যািনাল 

যপ্রািাকটিশভ্টি 

অগ থানাইরজিন 

(এনশপও) এে 

জনবল কম র্াকায় 

প্রশতবছে ২-৩ টিে 

যবশি প্রশতষ্ঠারন এই 

পিশত বাস্তবায়ন 

কো সম্ভব হয় না । 

তাই অনলাইরনে 

মাধ্যরম এটি 

বাস্তবায়ন কো 

যগরল একই সারর্ 

অরনকগুরলা 

প্রশতষ্ঠারন এই 

পিশত বাস্তবায়ন 

কো সম্ভব হরব । 

জনাব যমাঃ 

নজরুল ইসলাম  

ঊর্ধ্থতন গরবষণা 

কম থকতথা  

যমাবাইলঃ 

০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ই-যমইলঃ 

nazrul_islam_si

@yahoo.com 

-  অদ্যাবশধ 

যকান অর্ থ 

ব্যয় হয় 

নাই ।  

 

প্রধানমন্ত্রীে 

কার্ থালরয়ে 

এটুআই 

যপ্রাগ্রাম এে  

সারর্ গত 

২১/অ০৫/অ২০১৭ 

ইং তাশেরি   

প্রকল্পটি 

বাস্তবায়রন 

অর্ থায়রনে  

একটি 

MOU 

স্বািশেত  

হরয়রছ । 

তদানুর্ায়ী 

এটুআই 

যপ্রাগ্রাম 

প্রকল্পটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য 

১৮৪০০০০/অ- 

টাকা বোরেে 

মরধ্য 

৯২০০০০ 

টাকা বোে  

পাওয়া 

শগরয়রছ ।  

বাস্তবায়নরর্াগ্য  জনাব যমাঃ নজরুল ইসলাম  

ঊর্ধ্থতন গরবষণা কম থকতথা  

যমাবাইলঃ ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ই-যমইলঃ 

nazrul_islam_si@y

ahoo.com  
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