
 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তকৃ উদ্ভাবিত  ও অনুসৃত  “ইননানভটিভ/সৃজনশীল কমপৃদ্ধবত/ 

উত্তম চচাৃ” বিষয়ক তথ্য 

মন্ত্রণালয়/বিভানগর নামঃ িাংলানদশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প করনপানরশন (বিবসক) 

ক্রবমক 

নং 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  

দপ্তর/সংস্থার 

নাম 

উদ্ভাবিত  ও অনুসৃত  

“ইননানভটিভ/সৃজনশীল 

কমপৃদ্ধবত/ উত্তম চচাৃ”র নাম 

উদ্ভাবিত  ও অনুসৃত  “ইননানভটিভ/সৃজনশীল কমপৃদ্ধবত/ উত্তম চচাৃ”র সংবিপ্ত 

বিিরণ 

উদ্ভাবিত  ও অনুসৃত  

“ইননানভটিভ/সৃজনশীল কমপৃদ্ধবত/ 

উত্তম চচাৃ”র  কার্কৃ্রম শুরুর 

সময়/তাবরখ 

০১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাংলানদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটির বশল্প 

করনপানরশন 

(বিবসক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিবসক ওয়ান স্টপ সাবভনৃসর 

মাধ্যমম প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত 

সকল শিবন্ধি কার্ যক্রম 

পশিচালিা এবং প্রশিক্ষণ 

শিমে  ই-সার্ট যশিমকট প্রদাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সকল প্রকাি প্রশিক্ষি এি জন্য অিলাইি শিশজমেিি। র্াি িমল উমযাক্তািা 

ঘমি বমসই প্রশিক্ষি এি জন্য আমবদি কিমে পািমবি। এি িমল সময় এবং 

অমথ যি সাশ্রয় হমব এবং শিশজমেিি কার্ যক্রম পূমব যি তুলিায় সহজ হমব। শিম্ন 

শলশিে অশিস সমূহ এই কার্ যক্রমমি আওোয় থাকমব: 

 ৬৪ র্ট শজলা কার্ যালময়ি অধীমি উমযাক্তা উন্নয়ি প্রশিক্ষণ 

 ১৫ র্ট দক্ষো উন্নয়ি শকমেি অধীমি প্রশিক্ষণ 

 শবশসক শেশিং ইন্সর্টর্টউট এি অধীমি প্রশিক্ষণ 

 ৬ র্ট মধু চাে শকমেি অধীমি প্রশিক্ষণ 

 ৬ র্ট লবণ চাে শকমেি অধীমি প্রশিক্ষণ 

এই সকল প্রশেষ্ঠামিি অধীমি প্রশিক্ষি শিমে অিলাইি সার্ট যশিমকট প্রদাি কিা 

হমব। র্াি িমল সার্ট যশিমকট প্রদাি এবং এি শবশুদ্ধো র্াচাইকিণ সহজ হমব। 

এছাড়া অিলাইি শপমমন্ট এি ব্যবস্থা থাকায় প্রশিক্ষিাথীমদি সময় এবং অমথ যি 

সাশ্রয় হমব।  

 

 

 

 

বসনস্টম ডেভলপনমন্ট কার্কৃ্রম 

প্রবক্রয়াধীন এিং আগামী 

১৫/০২/২০২২ তাবরনখর মনে 

বসনস্টমটি ব্যিহার উপনর্াগী হনি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 িাংলানদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটির বশল্প 

করনপানরশন 

(বিবসক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাংলানদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটির বশল্প 

করনপানরশন 

(বিবসক) 

 

 

 

 

 

 

সাব-কন্ট্রাশটং শসল এি 

কার্ যক্রমমক ওয়াি স্টপ 

সাশভ যমসি অন্তর্ভ যক্ত কিণ 

 

উমযাক্তামদি জন্য শসবা সহজীকিমণি লমক্ষে সাব-কন্ট্রাশটং শসল এি 

কার্ যক্রমমক ওয়াি স্টপ সাশভ যমসি অন্তর্ভ যক্ত কিা হময়মছ। উক্ত সাশভ যমসি 

আওোয় সাব-কন্ট্রাশটং োশলকার্ভশক্ত এবং সাব-কন্ট্রাশটং সংমর্াগ কার্ যক্রম 

শবযমাি থাকায় উমযাক্তাগণ শিমম্নাক্ত সুশবধা লাভ কিমে পািমব: 

 উমযাক্তাগণ ঘমি বমস অিলাইমি আমবদি এবং সংমর্াগপত্র লাভ 

কিমে পািমবি। 

 র্াোয়ামেি শভাগাশন্ত হ্রাস পামব। 

 কম যসম্পাদমিি ধাপ হ্রাস পামব। 

 অিলাইি শপমমন্ট সুশবধা থাকায় ব্যাংক শপমমন্ট এি ঝামমলা 

শপাহামে হমবিা। 

 উমযাক্তামদি সময় এবং অমথ যি সাশ্রয় হমব। 

বসনস্টম ডেভলপনমন্ট কার্কৃ্রম 

প্রবক্রয়াধীন এিং আগামী 

১০/০৩/২০২২ তাবরনখর মনে 

বসনস্টমটি ব্যিহার উপনর্াগী হনি। 

০৩ অনলাইন ঠিকাদার বনিন্ধন 

প্রবক্রয়া 

 

 

 

 

অিলাইমি ঠিকাদাি শিবন্ধি প্রশক্রয়া র্া পূমব যি পদ্ধশেি তুলিায় সহজ এবং 

দ্রুেকিমণ সহায়ক হমব। এি িমল ঠিকাদািগণ শিমম্নাক্ত সুশবধা লাভ কিমবি: 

 ঠিকাদািগণ ঘমি বমস অিলাইমি আমবদি কিমে পািমবি। 

 র্াোয়ামেি শভাগাশন্ত হ্রাস পামব। 

 কম যসম্পাদমিি ধাপ হ্রাস পামব। 

 অিলাইি শপমমন্ট সুশবধা থাকায় ব্যাংক শপমমন্ট এি ঝামমলা 

শপাহামে হমবিা। 

 ঠিকাদািমদি সময় এবং অমথ যি সাশ্রয় হমব। 

 

 

বসনস্টম ডেভলপনমন্ট কার্কৃ্রম 

প্রবক্রয়াধীন এিং আগামী 

২৮/০২/২০২২ তাবরনখর মনে 

বসনস্টমটি ব্যিহার উপনর্াগী হনি। 



০৪ িাংলানদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটির বশল্প 

করনপানরশন 

(বিবসক) 

 

শিমেি অিলাইি ডাটামবজ 

(GIS) প্রণয়ন 

ডদনশ িতমৃানন  কমনিবশ ৯ লি মাঝাবর, ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প রনয়নে। ডদনশর প্রায় 

সমগ্র অঞ্চনল েবিনয় বেটিনয় থাকা এ সমস্ত বশনল্পর পূণাৃংগ তথ্য এক স্থান ডথনক 

সংগ্রহ করার ডকান ব্যিস্থা না থাকায় নতুন বশল্প উনযাক্তা, গনিষক, সরকাবর ও 

ডিসরকাবর প্রবতষ্ঠান,আন্তজাৃবতক সংস্থাগুনলা  ডদনশর বশল্পায়ন তথা আথ-ৃসামাবজক 

অিস্থার উন্নয়নন প্রনয়াজনীয় বসদ্ধান্ত গ্রহনণ নানা বিিম্বনার সমু্মখীন হনয় থানকন। এ 

অিস্থা বনরসনন বিবসনকর ক্ষুদ্র ও কুটির বশনল্পর GIS  বভবত্তক অনলাইন োটানিজ 

গুরুত্বপূণ ৃ ভুবমকা রাখনি। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী বশল্প খানতর প্রায় সমুদয় তথ্য 

অনলাইনন একই স্থান হনত দ্রুত পাওয়ার সুনর্াগ সৃবি হনয়নে। এ োটানিজ ডথনক 

ডদনশর ও ডদনশর িাইনর ডর্ ডকান স্থান হনত প্রনয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ কনর বশল্প 

স্থাপনন আগ্রহী উনযাক্তা দ্রুত বসদ্ধান্ত গ্রহণ করনত পারনেন। স্বল্প বশবিত ও অল্প 

আনয়র উনযাক্তা , নারী  এিং শ্রবমকগণ স্থানীয়ভানি বশল্প স্থাপন ও কমসৃংস্থাননর 

সুনর্াগ সংক্রান্ত অননক তথ্য এ বসনস্টম ডথনক সংগ্রহ করনত পারডেন। 

কাচাঁমাল,র্ন্ত্রপাবত ও খুচরা র্ন্ত্রাংশ সরিরাহকারী ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠানগুনলাও এ 

ডেটানিজ ডথনক ঠিকানা সংগ্রহ কনর বশল্প মাবলকনদর সানথ  সরাসবর ডর্াগানর্াগ 

কনর লাভজনক মূনে কাচাঁমাল, র্ন্ত্রপাবত ও খুচরা র্ন্ত্রাংশ সরিরাহ কনর সুবিধা 

ডভাগ করনেন। 

১৯ বেনসম্বর ২০১৯ (চলমান) 



০৫ িাংলানদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটির বশল্প 

করনপানরশন 

(বিবসক) 

বিবিক অনলাইন মার্কেট 

(www.bscic-

emarket.gov.bd) -

এর মাধ্যর্ম সিএমএিএমই 

উদ্যোক্তোদ্ের পণ্য প্রের্ শন ও 

সিপণদ্নর সুদ্ োগ প্রেোন 

কমিািা ভাইিাস প্রাদুভ যামবি িমল সৃষ্ট পশিশস্থশেি কািমণ শদমিি কুর্টি, মাইমক্রা, 

ক্ষুদ্র ও মাঝাশি (শসএমএসএমই)উমযাক্তামদি উৎপাশদে পমেি শবপণি 

মািাত্নকভামব বাঁধাগ্রস্ত হয়। এমদি অশধকাংমিিই শিজস্ব শবপণি শকে িা থাকায় 

উৎপাশদে পমেি প্রচাি, প্রসাি ও শবক্রয় িািা প্রশেকূলোি মুমি পমড়। িমল বহু 

উমযাগ বন্ধ হওয়াি উপক্রম হয়। এই শপ্রক্ষাপমট, উদ্ভুে সমস্যা হমে উত্তিণ এবং 

শবশ্বব্যাপী অিলাইি শভশত্তক পে শবপণমিি ধািণামক উমযাক্তামদি মামঝ প্রসামিি 

লমক্ষে শবশসক অিলাইি মামকযট (www.bscic-emarket.gov.bd) 

িামীয় ই-কমাস য প্ল্োটিম য তেশি কিা হময়মছ। শদিীয় উমযাক্তামদি উৎপাশদে পে 

প্রদি যি ও শবক্রময়ি জন্য এর্ট একর্ট উন্মুক্ত ই-কমাস য প্ল্োটিম য। এমে িময়মছ- 

 শবশসমকি সািা শদমি অবশস্থে কার্ যালময়ি মাধ্যমম প্রাশন্তক পর্ যাময়ি 

শসএমএসএমই উমযাক্তামদি জন্র্ শবিামূমে িপ শিবন্ধি, পেপ্রদি যি ও 

শবক্রময়ি সুমর্াগ 

 শিিাপদ অিলাইি শপমমন্ট শগটওময় 

 অিলাইি শপমমন্ট এি পািাপাশি কোি অি শডশলভাশিি মাধ্যমম শপমমন্ট 

এি ব্যবস্থা 

 বৃহৎ শডশলভাশি চোমিমলি মাধ্যমম সািা শদমি পে শডশলভাশিি ব্যবস্থা 

 শবশসক কর্তযক আময়াশজে অিলাইি পে শমলায় অংিগ্রহমণি সুমর্াগ 

 ই-কমাস য প্ল্োটিমম য পে শবপণি শকৌিল শবেয়ক প্রশিক্ষণ 

 শিসবুক শভশত্তক শবশসক উমযাক্তা পশিবাি শিটওয়ামকযি সামথ সম্পকৃ্ত 

হওয়াি সুমর্াগ 

 শবশভন্ন শপইড প্রমমািমিি সুমর্াগ 

 অফলাইনন পণ্য বিক্রনয়র মােনম বহসাি রিণ ও ইননভন্টবর 

ব্যিস্থাপনার সুনর্াগ 

 সিাসশি শক্রো শবমক্রোি মমধ্য শর্াগামর্ামগি সুমর্াগ 

 

এককথায় ‘শবশসক অিলাইি মামকযট’ শুধুমাত্র একর্ট মামকযট শপ্ল্স িয়, এর্ট 

শসএমএসএমই উমযাক্তা ও শভাক্তাসাধািমণি জন্য একর্ট আদি য ভার্চযয়োল 

শমলিস্থল। 

১৬ ডসনেম্বর, ২০২১ তাবরখ বিবসক 

অনলাইন মানকটৃ  র্াত্রা শুরু কনর। 

 

 

http://www.bscic-emarket.gov.bd/
http://www.bscic-emarket.gov.bd/
http://www.bscicemarket.gov.bd/

