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বাাংাদেল ক্যাব শলল্প শশমদেড, খুনা। 
  
 

শবঃ বাশ িক্ প্রশিদবেন ২০২০-২০২১ । 
 

 

01. াংশিপ্ত পশরশচশি এবাং উদেখদযাগ্য িথ্যাশেঃ 

 
 বাাংাদেল ক্যাব শলল্প শশমদেড, খুনা গণপ্রজািন্ত্রী বাাংাদেল রক্াদরর ডাক্, টেশদযাগাদযাগ ও িথ্যপ্রযুশি 

মন্ত্রণাদর ডাক্ ও টেশদযাগাদযাগ শবভাগ শনশন্ত্রি এক্টি শলল্প প্রশিষ্ঠান। ১৯৬৭ াদর িৎক্াীন পাশক্স্তান রক্ার 

এবাং পশিম জাম িানীর টমা ি শদমন্স এ.শজ-এর টযৌথ উদযাদগ এই প্রশিষ্ঠানটি খুনা স্থাশপি । ১৯৭২ া টথদক্ 

এ প্রশিষ্ঠানটি বাশণশজযক্ভাদব আন্তজিাশিক্ মানম্পন্ন টেশদযাগাদযাগ ক্পার ক্যাব উৎপােন ক্দর টেদলর ১০০% 

চাশো পূরণ ক্দর আদছ। 
 

 িথ্য ও টযাগাদযাগ প্রযুশির ব্যাপক্ প্রাদর অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব-এর ক্রমবর্ িমান চাশো বৃশির ক্থা শবদবচনা 

ক্দর অত্র প্রশিষ্ঠাদন ১০ টক্াটি োক্া ব্যদ এক্টি অিযাদৄশনক্ প্রযুশির অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ম্যানুফযাক্চাশরাং 

প্ল্যান্ট স্থাপন ক্রা । পরবিীদি টমশলন াংদযাজদনর মাধ্যদম প্ল্যাদন্টর উৎপােন িমিা ৯,০০০ শক্দাশমোদর উন্নীি 

ক্রা দদছ।  
 

 ভূ-গভিস্থ অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব াংদযাগ স্থাপদন ব্যবহৃি HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক্ চাশোর ক্থা 

শবদবচনা ক্দর ২০১৬-২০১৭ অথ ি-বছদর ২.২৫ টক্াটি োক্া ব্যদ HDPE Silicon Duct তিরীর প্ল্যান্ট স্থাপন ক্রা 

দদছ এবাং পরবিীক্াদ টমশলন াংদযাজন ক্দর প্ল্যাদন্টর উৎপােন িমিা ৩,৫০০ শক্দাশমোদর উন্নীি ক্রা দদছ। 
 

 অত্র প্রশিষ্ঠাদন প্রা ২৪.১৬ টক্াটি োক্া ব্যদ ২০১৯ াদ তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর ও ক্যাব তিরীর প্ল্যান্ট স্থাপন 

ক্রা দদছ যার বাশণশজযক্ উৎপােন চদছ।  

 

 শবটিশএ-এর GPON এবাং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch 

Cable উৎপােদনর জন্য অিযাদৄশনক্ প্রযুশির টমশলন অদক্টাবর ২০২১ এর মদধ্য অত্র প্রশিষ্ঠাদন চদ আদব এবাং 

শডদম্বর ২০২১ এর মদধ্য িা স্থাপনপূব িক্ চালু ক্রা দব। 

 

 উৎপােন বহুমূখীক্রদণর দিয সুপার এনাদমড্ ক্পার ওযার উৎপােন প্ল্যান্ট াংগ্র ,স্থাপন ও চালু ক্রণ াংক্রান্ত 

শডশপশপ অনুদমাশেি দদছ এবাং ট টমািাদবক্ ক্ায িক্রম চমান আদছ। 

 

 বাাংাদেল ক্যাব শলল্প শশমদেড, খুনা-এর প্রর্ান ফেক্ঃ 
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১.১ প্রশিষ্ঠাদনর র্রণঃ  পাবশক্ শশমদেড টক্াম্পানী। 
 

১.২ শভশিপ্রস্তর স্থাপনঃ  ৮ টম, ১৯৬৭ শরঃ। 
 

১.৩ পরীিামূক্ উৎপােনঃ  ১৯৭০ শরঃ। 

১.৪ বাশণশজযক্ উৎপােনঃ  ১০ টফব্রুাশর, ১৯৭২ শরঃ। 

১.৫ বাশ িক্ উৎপােন িমিা- 
         টেশদফান ক্পার ক্যাবঃ 

 

 

অপটিক্যা ফাইবার ক্যাবঃ 

 

 

 

 

 

স্থাশপি িমিাঃ ১.২৫ ি ক্ন্ডাক্টর শক্দাশমোর। 
বিিমান অজিনদযাগ্য িমিাঃ ১.০ ি ক্ন্ডাক্টর শক্দাশমোর। 

 

স্থাশপি িমিাঃ ১০,০০০ শক্দাশমোর। 
বিিমান অজিনদযাগ্য িমিাঃ ৯,০০০ শক্দাশমোর। 

        এইচশডশপই শশক্ন ডাক্টঃ     স্থাশপি িমিা- ৪,০০০ শক্দাশমোর। 

অজিনদযাগ্য িমিাঃ ৩,৫০০ শক্দাশমোর। 

তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর ও 

ক্যাবঃ 

 স্থাশপি িমিা- ৬৫০ টমশিক্ েন। 

অজিনদযাগ্য িমিাঃ ৬০০ টমশিক্ েন। 

১.৬ বাদক্শলর উৎপাশেি পণ্যমূঃ       

টেশদফান ক্পার ক্যাবঃ 

       

 

অপটিক্যা ফাইবার ক্যাবঃ 

 

 

 

 

২ দি ২৪০০ টজাড়া পয িন্ত (আম িাড ি ও নন-আম িাড ি ক্যাব, এশরা ক্যাব,  

ইনষ্টদলন ক্যাব, াবদমশরন ক্যাব, জাম্পার ওযার, টি.আই.শপ ক্যাব,  

ড্রপ ওযার ইিযাশে)। 

 ২ দি ১২ ফাইবার ইউশনটিউব আম িাড ি ও নন-আম িাড ি ক্যাব।  

১২ দি ২১৬ ফাইবার লুজটিউব স্ট্রাদন্ডড আম িাড ি ও নন-আম িাড ি ক্যাব। 

         এইচশডশপই শশক্ন ডাক্টঃ  ৩২/২৬ শমশম, ৩৪/২৮ শমশম, ৪০/৩৩ শমশম, ৫০/৪২ শমশম ও ৬৩/৫২ শমশম  

ব্যাদর ডাক্ট। 

তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর ও 

ক্যাবঃ 

 AAC-INS, AAC, ACSR, MHD Copper & Service drop 

Cable, XLPE Insulated Cable, PVC Insulated Copper & 

Aluminium Cable etc. 

১.৭ টলার ব্যবস্থাঃ  
 

 
 

 

 
 

 

 

(ক্) অনুদমাশেি মুর্ন ২০০,০০,০০,০০০ োক্া। 

(খ) ইসুযকৃি মুর্ন ৪৮,১৫,৮৫,৯৮০ োক্া। 

(গ) টমাে টলার াংখ্যা ২০,০০,০০,০০০ 

(ার্ারণ - ২০,০০,০০,০০০ + অগ্রাশর্ক্ার - ০) 

(ঘ) ইসুযকৃি টলার াংখ্যা ৪,৮১,৫৮,৫৯৮ 

(ার্ারণ- ৪,৮১,৫৮,৫৯৮ + অগ্রাশর্ক্ার-০) 

(ঙ) প্রশি টলাদরর মূল্য ১০ োক্া। 

 

০২. বাদক্শল শভলন ও শমলনঃ 
 

শভলন- শডশজো বাাংাদেল গড়ার দিয আদৄশনক্ টেশদযাগাদযাগ ও িথ্য প্রযুশি উন্নদন াক্ প্রশিষ্ঠান শদদব গদড় টিাা।  
 

শমলন - অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব প্ল্যাদন্টর উৎপােন িমিা বৃশিক্রণ ক্যাব টইাং-এর ক্াদজ অপশরায ি ডাক্ট পাইপ 

তিরী ক্দর টক্রিাদক্ যথামদ রবরা ক্রা এবাং আমোশন শনভ িরিা ক্শমদ টেদলর অথ িনীশিদি অবোন রাখা। টেদল 

ক্রমবর্ িমান চাশোর শভশিদি বাদক্শলদি তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর এবাং ক্যাব উৎপােন  ক্ম িাংস্থান সৃশষ্ট ও 

ব্যবাশক্ পশরর ম্প্রারণ ক্দর টবক্ারত্ব দূরীক্রণ ও প্রাশিষ্ঠাশনক্ ক্ম িক্ান্ড সুদৃঢ় ক্রদণর মাধ্যদম শডশজো 

বাাংাদেল গড়দি াক্ ভূশমক্া পান ক্রা । 
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০৩.  বিিমান রক্াদরর শনব িাচনী প্রশিশ্রুশির আদাদক্ গৃীি ক্ায িক্রম এবাং বাস্তবান অগ্রগশি ম্পশক্িি িথ্যাশেঃ 

রক্াদরর ক্ম িসূচী ইলদিাদরর আদাদক্ বাদক্শল’র গৃীি ক্ায িক্রম বাস্তবান অগ্রগশি 

৮। দ্যনীশির শবরুদি 

শজদরা োদরন্স নীশি 

গ্রণ।  

(ইলদিার ৩.৫) 

৮.১। ই-টেন্ডাশরাং এর মাধ্যদম ক্র, 

অশভদযাগ/মন্তব্য/পরামল ি বাক্স স্থাপন ও টডশজগদনদেড 

ক্ম িক্িিা শনদাশজি ক্রণ এবাং যথামদ যািাাি 

শনিি ক্রদণ বাদাদমশিক্ াশজরা গ্রণ।  

 

৮.২। ই-নশথ পিশি বাস্তবান। 
 

 

৮.৩। শবযমান দূনীশির শবরুদি শজদরা োদরন্স-এর 

র্ারাবাশক্িা অব্যাি রাখা।  

বাদক্শল’র প্রর্ান ফেদক্ অশভদযাগ/মন্তব্য/পরামল ি বাক্স 

স্থাপন টডশজগদনদেড ক্ম িক্িিা শনদাশজি ক্রা 

দদছ। এছাড়া বাদাদমশিক্ পিশিদি াশজরা শনশিি 

ক্রা দে।   
 

বাদক্শল’র শবশভন্ন েপ্তদর ই-নশথ ব্যবার দে এবাং 

পয িাক্রদম িা বৃশি ক্রা দে। 
 

দূনীশির শবরুদি শজদরা োদরন্স নীশি শক্র রদদছ 

এবাং এর র্ারাবাশক্িা অব্যাি রাখার স্বাদথ ি এ 

াংক্রান্ত এক্টি ক্শমটি গঠন ক্রা দদছ। 

৮। ‘আমার গ্রাম-

আমার লর’: প্রশিটি 

গ্রাদম আদৄশনক্ নগর 

সুশবর্া ম্প্রারণ। 

(ইলদিার ৩.১০) 

৮.৪। টজা, উপদজা ও ইউশনন পয িাদ দ্রুিগশিম্পন্ন 

ইন্টারদনে এর ব্যাক্দবান তিরীর  জন্য যাবিী 

অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও এইচশডশপই শশক্ন 

ডাক্ট পাইপ উৎপােন পূব িক্ রবরা।  

 

৮.৫। উৎপােন ব্য হ্রাদর মাধ্যদম অপটিক্যা ফাইবার 

এর মূল্য ক্শমদ আনা।  

 
 

৮.৬। শবদ্যযৎ টক্টদরর উন্নন ও ম্প্রারদণ তবদ্যযশিক্ 

ওভারদড ক্ন্ডাক্টর প্ল্ান্ট স্থাপন, উৎপােদনর ক্ায িক্রম 

গ্রণ এবাং ভশবষ্যদি নতুন টমশলনারীজ াংদযাজন।  

 

 
 

 

 

৮.৭। বাদক্শল’র স্টাফদের জন্য ২০ ইউশনদের এক্টি 

আবাশক্ ভবন শনম িাণ।  
 

৮.৮। বাদক্শল’র ক্ম িক্িিাদের জন্য ১৬ ইউশনদের এক্টি 

আবাশক্ ভবন শনম িাণ।  

 

টজা, উপদজা ও ইউশনন পয িাদ অপটিক্যা 

ফাইবার টনেওাক্ি ম্প্রারদণ শবটিশএ শবশভন্ন 

রক্ারী-টবরক্ারী প্রশিষ্ঠাদনর চাশো অনুযাী 

যথামদ অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও ডাক্ট 

উৎপােনপূব িক্ রবরা ক্রা দে। 
 

টেলী বাজার পয িাদাচনা ক্দর বাস্তব শবদবচনা 

ইদিামদধ্য অপটিক্যা ফাইবার ক্যাবদর মূল্য হ্রা 

ক্রা দদছ। 
 

শবগি ২০১৯ াদর ১া টদেম্বর তবদ্যযশিক্ 

ওভারদড ক্ন্ডাক্টর ও ক্যাব প্ল্যাদন্টর উদভার্ন ক্রা 

 এবাং ইদিামদধ্য টডদক্া, টনদক্া ও শপশজশশব-

টি টবল শক্ছু পণ্য শবক্র ক্রা দদছ। প্ল্যাদন্টর 

িমিা বৃশি আন্ডারগ্রাউন্ড পাওার ক্যাব 

উৎপােদনর দিয নতুন টমশলন াংদযাজদনর ম্ভাব্যিা 

যাচাইদর জন্য এক্টি ক্শমটি ক্াজ ক্রদছ।  
 

ক্র্তিপদির শনদে িলনা ও পরামল ি টমািাদবক্ বাদজে 

বরাদ্দ টরদখ ব্যবস্থা গ্রণ ক্রা দব। 
 

ক্র্তিপদির শনদে িলনা টমািাদবক্ বাদজে বরাদ্দ টরদখ 

ব্যবস্থা গ্রণ ক্রা দব। 

৮। শডশজো 

বাাংাদেল গড়ার 

স্বপ্নপূরণ: িথ্য ও 

টযাগাদযাগ প্রযুশি। 

(ইলদিার ৩.২১) 

৮.৯। শি-শজ, টফার-শজ ও ফাইভ-শজ এর ব্যক্দবান 

তিরীর াক্ উপক্রণ শদদব ড্রপ ফাইবার 

ক্যাব, Pigtail ও Patch Cord তিরী 

পশরক্ল্পনা গ্রণ। 

 
 

 

 

৮.১০। নতুন এক্টি HDPE Silicon Core 

Pipe Extrusion Line Machine 

স্থাপন। 

 

 

৮.১১। নতুন এক্টি High Speed 

Sheathing/Jacketing Line 

Machine স্থাপন। 

বাদক্শল’টি অপটিক্যা ড্রপ ফাইবার ক্যাব, 

Patch Cable ও Pigtail Cable 

উৎপােদনর জন্য নতুন এক্টি টমশলন াংগ্র ও 

স্থাপদনর দিয চীনা প্রশিষ্ঠাদনর াদথ শি-পাশিক্ 

চুশি অনুযাী টমশলনটি জাাজীক্রণ দদছ যা 

শডদম্বর-২০২১ এর মদধ্য চালু দব বদ আলা ক্রা 

যাদে।  

 

বাদক্শল’টি শবগি অদক্টাবর’২০২০ টি উচ্চগশির 

এক্টি নতুন HDPE Silicon Core Pipe 

Extrusion Line Machine স্থাপন ক্রা 

দদছ যার বশণশজযক্ উৎপােন পুদরােদম চদছ। 
 

বাদক্শল’টি অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব প্ল্যাদন্টর 

উৎপােন িমিা বৃশির জন্য নতুন এক্টি High 

Speed Optical Fiber Cable 

Sheathing/Jacketing Line 

Machine স্থাপন ক্রা দদছ যার উৎপােন 

ক্ায িক্রম চালু আদছ। 
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০৪.   বাদক্শলর শমলন/শভলন বাস্তবাদন গৃীি ক্ায িক্রমঃ 
 

 ২০২০-২১ অথ ি বছদরর জন্য বাদক্শলদি টেশদফান ক্পার ক্যাব, অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব, এইচশডশপই শশক্ন 

ডাক্ট-এর উৎপােন িযমাত্রা শনর্ িারণ ক্রা  যথাক্রদম ২৫,১১১.০০ ক্ন্ডাক্টর শক্দাশমোর, ৫,৫০০.০০ শক্দাশমোর, 

২,৫০০.০০ শক্দাশমোর যা পূরণ ক্রা ম্ভব দদছ।  

 

 শবটিশএ-এর শজএম(িান্সশমলন) এর অর্ীন ২০২০-২১ অথ িবছদর ১,০৬০ শক্ঃশমঃ অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও 

১,১১০ শক্ঃশমঃ ডাক্ট পাইদপর ক্রাদেল পাওা যা যার মূল্য প্রা ২১.২০ টক্াটি োক্া। 

 শবটিশএ  শবশভন্ন রক্ারী-টবরক্ারী প্রশিষ্ঠাদনর ম্প্রারণ, রিণাদবিণ ও উন্নন ক্ম িক্াদন্ড প্রা ৫৯,০৯৩ 

ক্ন্ডাক্টর শক্দাশমোর টেশদযাগাদযাগ ক্াপর ক্যাব রবরা ক্রা দদছ।  

 আইশটি শবভাদগর বাাংাদেল ক্শম্পউোর ক্াউশন্স-এর অর্ীদন বাস্তবানার্ীন ৭৭২টি ইউশনদন অপটিক্যা ফাইবার 

টনেওাক্ি স্থাপদন “”ক্াদনদক্টড বাাংাদেল” লী িক্ প্রক্দল্প ৮,১০৬ শক্দাশমোর অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও ৫,০০০ 

শক্দাশমোর এইচশডশপই শশক্ন ডাক্ট উৎপােনপূব িক্ রবরাদর ক্রাদেল পাওা যা যার মূল্য প্রা ১৫৮ টক্াটি 

োক্া। বশণ িি অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও এইচশডশপই শশক্ন ডাক্ট উৎপােন টল পয িাদ এবাং এই পণ্য পুদরােদম 

রবরাদর ক্ায িক্রম চমান রদদছ। 
 

 অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব ও এইচশডশপই শশক্ন ডাক্ট-এর বাজারজািক্রণ আরও গশিলী ক্রদি টেলী 

ব্যবারক্ারীদের াদথ াব িিশণক্ টযাগাদযাগ অব্যাি আদছ। এরই র্ারাবাশক্িা শবটিশএ, শপশজশশব, বাাংাদেল 

টনাবাশনী, টনৌবাশনী, শবমানবাশনী ও টবরক্ারী প্রশিষ্ঠান টমা ি াশমে ক্মুযশনদক্লন, ফাইবার এে টাম শঃ, 

ব্রাো ি ক্নষ্ট্রাক্লন, াশমো টিডা ি, গ্রামীণদফান, শটিদ, ক্মনওদথ এদাশদে, শবএআরএম, ওদব শাংক্ 

ক্মুশনদক্লন্স, আমরা টনেওাক্ি, শদে টক্ব শদস্টম, আইএএন শঃ,দমা ি এআরএ টেক্দনাশজস্, টফান্স শবশড 

শশমদেড, টমা ি রাা টিডা ি, আই-অদোদমলন, টমা ি খুনা শভলন, ও অন্যান্য আই.এ.শপ-র চাশোর শভশিদি 

ক্যাব রবরা ক্রা দে। 
 

 বাদক্শলর ২০২০-২০২১ অথ িবছদরর APA, তনশিক্িা ও শুিাচার টক্ৌল এবাং ইদনাদভলন শবশভন্ন ক্ম িক্াদন্ডর 

োদগ িে াংশিষ্ট ক্ম িসূশচ ও প্রশলিণ ক্ায িক্রম যথাযথভাদব বাস্তবান ক্রা দদছ। 
 

 প্রশিষ্ঠাদনর জনব চাশো পূরদণ ৩ জন ক্ম িক্িিা ও ২৭ জন ক্ম িচারী শনদাদগর শবদ ক্ায িক্রম চমান রদদছ। এই 

শনদাগ ম্পন্ন ওার পর টবল শক্ছু ক্ম িাংস্থান সৃশষ্ট দব যা টেদলর টবক্ারত্ব দূরীক্রদণ াক্ ভূশমক্া পান ক্রদব। 
 

 ২০২০-২১ অথ িবছদর রক্ারী টক্াাগাদর শুল্ক, ভযাে, আক্র ইিযাশে খাদি ব িদমাে প্রা ২৩ টক্াটি োক্া জমা টেওা 

দদছ।   

 

০৫.   উৎপােন বহুমুখীক্রণঃ 
 

০৫.১  অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব উৎপােন প্ল্যান্টঃ 
 

 ২০১১ াদ ১০ টক্াটি োক্া ব্যদ স্থাশপি অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব তিরীর প্ল্যান্ট স্থাপদনর পর এর 

উৎপাশেি ক্যাবদর মাধ্যদম টেলী রক্ারী-টবরক্ারী টেশদযাগাদযাগ ও িথ্য-প্রযুশির অবক্াঠাদমাগি 

উন্নদন ব্যাপক্ অগ্রগশি াশর্ি দদছ। এক্ই াদথ বাদক্শলর আশথ িক্ ও ব্যবাশক্ টিদত্রও উদেখদযাগ্য 

উন্নন ঘদেদছ। 

 চাশোর াদথ মন্ব ক্দর এই প্ল্যাদন্টর উৎপােন িমিা বৃশি ও শনরশবশেন্ন পশরচানার সুশবর্াদথ ি 

ইদিামদধ্য ১টি শশথাং াইন টমশলন, ১টি টদক্ন্ডারী টক্াটিাং াইন টমশলন ও ১টি এ-টজড স্ট্রযাশন্ডাং াইন 

টমশলন াংদযাজন ক্রা দদছ। আরও ১টি উচ্চগশির শশথাং াইন টমশলন ইদিামদধ্য াংদযাজন ক্রা দদছ  

যার ফদ ক্ারখানার বাশ িক্ উৎপােন িমিা ১০,০০০ শক্দাশমোদর উন্নীি দদছ। 

 শবটিশএ-এর GPON এবাং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, 

Patch Cable উৎপােদনর জন্য অিযাদৄশনক্ প্রযুশির টমশলন অদক্টাবর ২০২১ এর মদধ্য অত্র প্রশিষ্ঠাদন চদ 

আদব এবাং শডদম্বর ২০২১ এর মদধ্য িা স্থাপনপূব িক্ চালু ক্রা দব। 
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০৫.২  HDPE Silicon Core Duct উৎপােন প্ল্যান্টঃ 
 

 টেলী রক্াশর-টবরক্াশর প্রক্দল্প অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব-এর মপশরমাণ HDPE Silicon Duct 

এর চাশো রদদছ। এই চাশো শবদবচনা ক্দর বাদক্শলদি অিযাদৄশনক্ HDPE Silicon Duct উৎপােন 

প্ল্যান্ট স্থাপন ক্রা দদছ যা শবগি টদেম্বর, ২০১৬ দি বাশণশজযক্ উৎপােন শুরু ক্দরদছ। 

 

 HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক্ চাশো শবদবচনা HDPE Silicon Duct তিরীর প্ল্াদন্টর 

উৎপােন িমিা বৃশির দিয আরও ২টি নতুন টমশলন াংদযাজন ক্রা দদছ।  
 

 উৎপাশেি Duct শেদ শবটিশএ  অন্যান্য প্রশিষ্ঠাদনর অশর্ক্াাংল চাশো পূরদণ অবোন রাখা ম্ভব দে। 

এদি শবদেল দি আমোনী শনভ িরিা শক্ছুো দও ক্দমদছ এবাং তবদেশলক্ মূদ্রা াশ্র দে।  
 

০৫.৩  তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর, াশভ ি ড্রপ ক্যাব ও টবার/ইনসুযদদেড ওযার উৎপােন প্ল্যান্টঃ  
 

 প্রশিষ্ঠাদনর উৎপােন বহুমূখীক্রদণ প্রা ২৪.১৬ টক্াটি োক্া ব্যদ ২০১৯ াদ তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর 

ও ক্যাব তিরীর প্ল্যান্ট স্থাপন ক্রা দদছ। বিিমাদন বাশণশজযক্ভাদব প্ল্যান্টটি চমান রদদছ এবাং টেলী 

শবশভন্ন শবদ্যযৎ উৎপােন ও শবপণনক্ারী টযমনঃ টডদক্া, শডশপশডশ, শপশজশশব ও টনদক্া ইিযাশে প্রশিষ্ঠাদন 

সুনাদমর াদথ তবদ্যযশিক্ ক্যাব রবরা ক্রা দে।  
 

 এই প্ল্যান্ট দি বাৎশরক্ উৎপােন িমিা ৬০০ টমশিক্ েন। 
 

 টেদলর শবদ্যযৎ টক্টদরর অবক্াঠাদমা উন্নদন অবোন রাখদি দযাগী প্রশিষ্ঠান শদদব বাদক্শল উদেখদযাগ্য 

ভূশমক্া রাখদছ। 

 

০৫.৪  সুপার এনাদমড্ ক্পার ওযার উৎপােন প্ল্যান্টঃ 

 উৎপােন বহুমূখীক্রদণর অাংল শদদব সুপার এনাদমড্ ক্পার ওযার উৎপােন প্ল্যান্ট াংগ্র ,স্থাপন ও চালু 

ক্রণ াংক্রান্ত শডশপশপ অনুদমােন দদছ এবাং ট টমািাদবক্ ভবদনর নক্লা ও প্রাক্কণ প্রস্তুদির ক্ায িক্রম 

চমান আদছ। এছাড়া প্ল্যান্ট াংগ্রদর জন্য অচীদরই আন্তজিাশিক্ েরপত্র আবান ক্রা দব। 

 

০৬. উন্নন ক্ায িক্রম এবাং ভশবষ্যৎ ক্ম ি-পশরক্ল্পনাঃ   
 

বিিমান রক্াদরর প্রশিশ্রুশি টমািাদবক্ উপদরাি যুগান্তক্ারী পেদিদপর পালাপাশল শডশজো বাাংাদেল গঠদনর 

াক্ শদদব ক্াজ ক্রা ও প্রশিষ্ঠাদনর স্থাীত্ব দৃঢ় রাখদি শনম্নশশখি ক্ম িপশরক্ল্পনা াদি টনা দদছঃ   
 

 ভূ-গভিস্থ পাওার ক্যাব উৎপােদনর দিয ক্ারখানা ম্প্রারণ ও নতুন টমশলনরীজ ও ইক্যযইপদমন্ট স্থাপন। 

 HDD Pipe ও Micro Duct Pipe উৎপােদনর প্ল্যান্ট স্থাপন। 

 Patch Cord ও Pigtail তিশরর টমশলনারীজ স্থাপন।  

০৭. বাদক্শলর ক্ায িক্রদমর উদেখদযাগ্য শচত্র প্রশিদবেনঃ   

 

 টফব্রুারী-২০২১ এ অত্র প্রশিষ্ঠাদন অপটিক্যা ফাইবার ক্যাব উৎপােন প্ল্াদন্টর উৎপােন িমিা বৃশির জন্য নতুন ১টি 

উচ্চগশির শশথাং াইন টমশলন াংদযাজন ক্রা  যার শচত্র শনম্নরূপঃ 
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 জুন-২০২১ এ বাদক্শল’টি তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর ও ক্যাব প্ল্যাদন্টর জন্য নতুন Annealing Furnace 

Plant স্থাপন ক্রা দদছ যার শচত্র শনম্নরূপঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৮. প্রশিদবেদন অন্তভূ িশির জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি িথ্যঃ 

 

 বিিমান রক্ার-এর মক্াদ প্রশিষ্ঠাদনর অবক্াঠাদমাগি উদেখদযাগ্য উন্নন ক্ারখানার অপটিক্যা ফাইবার 

ক্যাব উৎপােন ও রবরা িমিা অদনক্ বৃশি টপদদছ।  

 অপটিক্যা ফাইবার টনেওাক্ি ম্প্রারদণ টেলী পণ্য HDPE Silicon Duct রবরাদর সূচনা তিরী দদছ এবাং 

ভশবষ্যদি চাশোর াদথ মন্ব টরদখ রবরা বৃশি ক্রা দব। 

 তবদ্যযশিক্ ওভারদড ক্ন্ডাক্টর, াশভ ি ড্রপ ক্যাব ও টবার/ইনসুযদদেড ওযার তিশরর প্ল্যান্ট স্থাপন প্রক্ল্পটি বাদক্শলর 

জন্য এক্টি মাইফক্। এই প্রক্ল্পটি ভশবষ্যদি প্রশিষ্ঠাদনর স্থাীত্ব সুদৃঢ় ক্রদব এবাং জািী অবোদন অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি 

ভূশমক্া পাদন াক্ দব। 

 ২০২০-২১ অথ িবছদর চমান ক্ায িক্রম ভশবষ্যি ক্ম িপশরক্ল্পনার ক্ায িক্রম ম্পাশেি দ প্রশিষ্ঠাদনর স্থাীত্ব দৃঢ় দব 

এবাং টেশদযাগাদযাগ ও িথ্য-প্রযুশির টনেওাক্ি ম্প্রারণ শবদ্যযৎ টক্টদর উদেখদযাগ্য অবোন টরদখ শডশজো 

বাাংাদেল গঠদন ক্ায িক্র ভূশমক্া রাখা ম্ভব দব।  

 

                             স্বািশরি/- 

                          ২৩-৮-২০২১ 

  

  (জগেীল চন্দ্র মন্ড) 

               ব্যবস্থাপনা পশরচাক্। 


