বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন(িবএসইিস)-এর
২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বাৎসিরক উ াবনী কমপিরক না
নং

১

িত ান/
িবভাগ/শাখার
নাম

উ াবেনর নাম

িবএসইিস , ধান
কাযালয়

ফা া ফােরর মা েম
পনশনােরর াংক িহসােব
পনশেনর অথ রণ

উ াবেনর সংি

িববরণ

িবএসইিসেত ২৪/১২/২০১৮ তািরখ
হেত িনজ
ব াপনায় কমকতাকমচািরর পনশন চা করেণ সরকার
অ েমাদন দান কেরেছ। বতমান
প িতেত পনশনরগণেক পশেনর
অথ হেণ িতমােস িবএসইিস’র
ধান কাযালয় আসার েয়াজন হয়।
এেত কের শািররীক ভােব বল ও
বয় পশনারগণ ক ভাগ কেরন।
এ ি েত পনশন ভাগীেদর ক
কমােত সবা সহিজকরেণর কায ম
হণ ব অিফস িভিজট সং া
কিমেয় বছের ৩-৪ বার এবং পনশন
হীতার অনলাইন াংক িহসােব
সরাসির অথ রেণর ব াকরণ।

উ াবন হেনর যৗি কতা

উ াবেকর নাম ও
কানা

পনশনারগণ অিফেস না এেস
অনলাইন
াংক িহসােবর
মা েম
পনশেনর অথ
পাঠােনা স ব হেব। এর
মা েম পনশনােরর সময়,
অথ ও ক লাঘব হেব।

িমজা র রহমান
চয়ার ান,
িবএসইিস

উ াবন
বা বায়েনর
জ কত অথ
য় হেত পাের?

পনশনারগেণর
িনধািরত
াংেক িহসাব
লেত হেব।

বা বায়েনর জ
পাইলট কম িচ
হন করা হেব
িকনা? তার
তািরখ
৩০/০৪/২০১৯

সারা দেশর
উ াবন বা বায়ন
যা িকনা?

বা বায়নকারী

ফাকাল পেয় কমকতা
নাম,পদিব, ফান ও ইমইল

আইিডয়া সারা
দেশর বা বায়ন
যা

িহসাব িবভাগ

মাঃ আশরা ল আলম
িসে ম এনািল
ফান: ৯১৪০৭৯৬
মাবাইল:০১৭১৫২৫৪২০৬
ই- মইল:
systemanalyst@bsec.g
ov.bd

নং

২

িত ান/
িবভাগ/শাখার
নাম

উ াবেনর নাম

িবএসইিস , ধান ডিলভারী ভ ােনর
কাযালয়
মা েম াহেকর
দারেগাড়ায় সরকারী
প সরবরাহ

উ াবেনর সংি

িববরণ

িব এস ই িস আওতাধীন ৯ িত ােনর
প মাবাইল Exhibition Van এর
মা েম স ািনত াহেকগেণর িনকট
িব ল ভােব পিরিচত ও জনি য় করা হেব।
সরকারী
র িদন িতত অ া িদন
থম পযােয় রাজধানী ঢাকা শহেরর িবিভ
ণ
ােন Exhibition Van
অব ান করেব এবং িবপণন ও িব য়
কায ম পিরচালনা করেব।
িব এস ই িস অিধন গাড়ী সংেযাজন
কারখানা গিত ই াি জ িলিমেটেড ( ই
িলঃ) উ ভ ান তরী হেব, যার মা েম
ইিল’র উ ত সংেযাজন িবধা াহেকর
িনকট
চার করা স ব হেব।
Exhibition Van-এর েয়াজনীয় ীল
াকচার সং া কাজ স
করা হেব
NTL এর েকৗশলীগেণর মা েম এবং
Electrical Wiring ও Lighting
সং া কায ম স াদন করা হেব
যথা েম ECL ও ETL এর
েকৗশলীগেণর মা েম।
িব এস ই িস এর অধীন িত ানস েহর
িনজ উে ােগ তরী ত Exhibition
Van থম ধােপ রাজধানী ঢাকা শহেরর
ণ ােন িব এস ই িসর পে র চার,
সার এবং াহকগণেক উ ত
ি
স িলত এসকল পে র উৎপাদেনর িবিভ
পযায় স েক ধারণা দান করেব।
এরফেল নকল ও িন মােনর প স েক
াহকগণেক সেচতন করা স ব হেব।

উ াবন হেনর যৗি কতা

শি শালী িবপণন ব
থাকায়, বতমােন িব এস
ক ক উৎপািদত প স
াহেকর িব ািরত ধারণা

উ াবেকর নাম ও
কানা

া না আহমদ িশবলী
ই িস সােলহীন
েক
নই। সহকারী
নৗ পিত,
িব এস ই িস’র অধীন ই াত ও
িত ানস েহর
উ মান জাহাজ িনমাণ
স
প
াহেকর িনকট িবভাগ,
জনি য় করা স ব হেল; বাংলােদশ
সরকারী
িত ান স েহর ই াত ও
িব য় ি অিজত হেব এবং েকৗশল
স ািনত াহকগণ সরকারী করেপােরশন।
সেবা ম সবা পােবন।
এছাড়াও, িবিভ
ে
স ািনত াহকগণ নকল ও
িন মােনর প
য় কের
তািরত হে ন এবং এর ফেল
সরকারী
িত ানস েহর
বসািয়ক নাম
হে ।

উ াবন
বা বায়েনর জ
কত অথ য়
হেত পাের?
টাঃ

৪৬,০০,০০০.০০

বা বায়েনর জ
পাইলট কম িচ হন
করা হেব িকনা? তার
তািরখ
৩০/০৪/২০১৯

সারা দেশর উ াবন
বা বায়ন যা
িকনা?

বা বায়নকারী

ফাকাল পেয় কমকতা
নাম,পদিব, ফান ও ইমইল

সরকারী
কারখানাস েহর প
শােকিসং এর জ
এবং সবসাধারেণর
মে
াপক চােরর
ােথ সারা দেশ এই
উ াবন বা বায়ন
করা যেত পাের।

সিচবালয়
িবভাগ
ও
িবপনন িবভাগ

মাঃ আশরা ল আলম
িসে ম এনািল
ফান: ৯১৪০৭৯৬
মাবাইল:০১৭১৫২৫৪২০৬
ই- মইল:
systemanalyst@bsec.go
v.bd

নং

৩

িত ান/
িবভাগ/শাখার নাম

উ াবেনর নাম

গাজী ওয় ার িলঃ,
িবএসইিস

ওয়ান প
সািভস

উ াবেনর সংি

িববরণ



তা সরাসির অিফেস এেস িব য় িবভােগ
যাগােযাগ কেরন । তা যিদ
জানেত
চান তাহেল তােক তৎ িনকভােব
জািনেয় দয়া হেব। তারপর
তা য
সাইেজর য পিরমান মালামাল য় করেত
চান তা েক আেছ িক না সে সে
কি উটার থেক চক কের জািনেয় দয়া
হেব।
 যিদ তা ব থেক ই- মইেলর মা েম
মালামাল
জেন কাযােদশ িনেয়
আেসন সে ে
উপেরা
কায ম
েয়াজন পড়েব না।

তার চািহদা ত মালামাল িব য়
িবভােগর মা েম ব াপনা পিরচালক
ক ক অ েমাদন ব
তােক
পিরেশােধর জ বলা হেব।
 মালামােলর
তা ক াশ শাখায় না
িগেয় িব য় িবভােগ পিরেশাধ করেবন।
িব য় িবভােগর িতিনিধ উ অথ িহসাব
িবভােগ জমা ধান ব
তােক
পিরেশােধর রিশদ দান করেবন। এরই
মে িব য় িবভাগ িব য় ভা ারেক
তার চািহত মালািমাল স হ চিকং এর
জ
ত করেত বলেবন।

স

তার উপি িতেত মালামাল
হেব।

চিকং

 মালামাল চিকং শেষ িব য় িবভাগ এর
কি উটােরর মা েম সরবরাহ চালান,
গইট পাশ, ভ াট চালান সরবরাহ করা হেব
এবং তােক
সমেয়র মে মালামাল
সরবরাহ করা স ব হেব।

উ াবন হেনর
যৗি কতা

উ াবেকর নাম ও
কানা

ত সং হ ও উপ াপন,
পিকং িল , ভ াট চালান ,
গইট পাশ ও সরবরাহ
চালন া েয়ল প িতেত
কাজ করার কারেন তার
অস ি
ি হে । এেত
কের িত ােনর ভাব িত
হে । একই সােথ
িত ােনর
মালামাল
িব েয়র পিরমানও াস
পাে
ও
িত ান
আিথকভােব নাফা থেক
বি ত হে ।

জনাব অলক ি য়
ব য়া
উপ- ধান িহবাবর ণ
কমকতা,
িহসাব ও বািণিজ ক
িবভাগীয় ধান,
গাজী ওয় ার িলঃ,
চ াম।

উ াবন
বা বায়েনর
জ কত অথ
য় হেত পাের?
১,০০,০০০/-

বা বায়েনর জ
পাইলট কম িচ
হন করা হেব
িকনা? তার তািরখ
গাজী ওয় ার িলঃ
এর বািণিজ ক
িবভােগ বা বায়েনর
জ পাইলট
কম িচ হন করা
হেব।
পাইলট কম িচ
করা তািরখ:
আ মািনক
০১-০১-২০১৯ি :।

সারা দেশ
উ াবন
বা বায়ন যা
িকনা?
রা ায় িশ
িত ানও এই
উ াবন
বা বায়ন যা ।

বা বায়নকারী

ফাকাল পেয় কমকতা
নাম,পদিব, ফান ও ইমইল

গাজী ওয় ার িলঃ, মাঃ মা র রহমান
সহকারী া ামার
চ াম।
ফান: ০৩১-৬৭০০৮৯
মাবাইল:০১৭৫১০৭৯৬১৩
ই- মইল:
mdmasudur@yahoo.co
m

নং

িত ান/
িবভাগ/শাখার নাম

৪

াশনাল
িলিমেটড,
িবএসইিস

উ াবেনর নাম

উ াবেনর সংি

িববরণ

উবস ৯০ িড পািনর াপ বহােরর  চিলত পািনর াপ স হ ৩৬০মা েম িত ােনর পািনর ৭২০ িডি পিরমান খালার ব া
অপচয় রাধ করা।
থােক ফেল পািনর েয়াজেন একজন
বহারকারী
পািনর
াপ
াভািবকভােব কমপে ১২০-১৮০
িডি পিরমান েল ফেল, এেত
কেরও পািন েয়াজেনর লনায়
বিশ াপ িদেয় বর হয় এবং র
পািন অপচয় হয়।
 ৯০িড াপ স হ সেবা ৯০ িডি
একজন বহারকারী লেত স ম
হেব ফেল পািন কম পিরমােন বর
হেব এবং পািনর অপচয় অেনক
কেম যােব।

উ াবন হেনর যৗি কতা

উ াবেকর নাম ও
কানা

পািন িত মা েষর জ ,
িত ােনর জ অপিরহায
স দ
িক
েপয়,
বহারেযা
পািনর উৎস
সীমাব ।
তাই
পািনর
অপচয়েরাধ
স ব
হেল
িত ােনর আিথক সা েয়র
পাশাপািশ পািনর দীঘেময়াদী
সং ান হেব তথা পরবত
জে র জ পািন সহজলভ
থাকেব।

েকৗঃ মাঃ
আিম র রহমান
রােসল

উ াবন
বা বায়েনর
জ কত অথ
য় হেত
পাের?
আ মািনক
৫০০০/-

বা বায়েনর জ
পাইলট কম িচ
হন করা হেব
িকনা? তার
তািরখ
বা বায়েনর জ
পাইলাট কম চী
হণ করা যেত
পাের।

সারা দেশর
উ াবন
বা বায়ন যা
িকনা?
বা বায়ন যা

বা বায়নকারী

াশনাল উবস
িলিমেটড

ফাকাল পেয় কমকতা
নাম,পদিব, ফান ও ইমইল

েকৗঃ মাঃ আিম র
রহমান রােসল
ই- মইলঃ
raselme@yahoo.com

০১/১২/২০১৮

