
বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট 

    চ  : 

১৯৮১ াদর জানুয়ালর মাদ লবদ্যুৎ, জ্বাালি ও খলিজ ম্পে মন্ত্রণাদয়র অধীদি উন্নয়ি প্রকল্প লাদব 

‘‘বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট’’ িাদম এ প্রলিষ্ঠাদির যাত্রা শুরু য়। ১৯৮১-৯২ এবাং ১৯৯২-৯৬ ময়কাদ 

দ্যই েয যাদয় ইউএিলিলে, পিারাি ও বাাংাদেল রকাদরর অর্ যায়দি প্রকল্পটি বাস্তবায়ি করা য় এবাং উলিলখি 

মদয় বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট এর লিজস্ব ভবিটি বাাংাদেল রকাদরর অর্ যায়দি লিম যাণ করা য়। 

েরবিীদি “বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট আইি-২০০৪” দ্বারা বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট জ্বাালি 

ও খলিজ ম্পে লবভাগ-এর অধীদি একটি াংলবলধবদ্ধ াংস্থা লদদব আত্মপ্রকাল কদর। পি, গ্যা ও খলিজ 

খাদি কম যরি কম যকিযা ও পেলাজীবীদের কালরগলর, প্রলালিক ও আলর্ যক লবদয় প্রললক্ষণ প্রোদির মাধ্যদম েক্ষ 

জিব সৃলি, উচ্চির গদবণা, পেদরালয়াম াংলিি লবদয় যাবিীয় উোদের মন্বদয় একটি ব্যবস্থােিা িাটা 

ব্যাাংক এবাং াংলিি লবদয় রকারদক েরামল য প্রোি করা বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট এর উদেশ্য। 

লবলেআই ভবিটি উেরা মদি টাউদি অিুন্ত মদিারম েলরদবদল অবলস্থি। ম্প্রলি বাাংাদেল পেদরালয়াম 

ইন্সটিটিউদটর মূ ভবিটি াংস্কার, পমরামি ও আধুলিকায়ি করার মাধ্যদম অলধকির মািম্পন্ন প্রললক্ষণ প্রোদির 

পক্ষদত্র (বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট) ায়ক েলরদবল তিরীদি ক্ষমিা অজযি কদরদে। 

লবলেআই এর েলরচািা ব্যয় রকাদরর রাজস্বখাি, পেদরাবাাংা ও লবলেল দি অনুোি লদদব প্রাপ্ত অর্ য দ্বারা 

লিব যা করা য়। এ োড়া প্রললক্ষণ ও অন্যান্য   ি দি প্রাপ্ত অর্ য দ্বারাও লবলেআই এর ব্যয় লিব যা করা য়।   , 

গ্যা ও খলিজ খাদি কম যরি পেলাজীবী কম যকিযা/কম যচারীগণদক প্রললক্ষণ প্রোি, গদবণা ও উন্নয়ি কায যালে এবাং 

ললক্ষামূক মলন্বি মীক্ষা েলরচািা, প্রযুলি স্তান্তর ত্বরালন্বিকরণ ও প্রযুলির উৎক য াধি ইিুালে         

বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউদটর লিকট ন্যস্ত করা দয়দে। জ্বাালি ও খলিজ ম্পে লবভাদগর লচবদক 

পচয়ারম্যাি কদর গঠিি ১০ েস্য লবললি গভলি যাং পবাদি যর লিদে যলিা পমািাদবক বাাংাদেল পেদরালয়াম 

ইন্সটিটিউদটর কম যকান্ড েলরচালি দে।  



 

বাাংাদেল পেদরালয়াম ইন্সটিটিউট এ  কায যাবল: 

(ক)    , গ্যা ও খলিজ ম্পে খাদির ক পেলাজীবী ও কম যকিযার উচ্চির প্রললক্ষণ, উি খাদির গদবণা ও 

উন্নয়ি এবাং ললক্ষা লবয়ক কম যকান্ড েলরচািা ও ক্রমান্বদয় এই ক কম যকাদন্ডর মাি আন্তজযালিক েয যাদয় 

উন্নীিকরদণর      উেদযাগী স্থােিালে উন্নয়ি ও সুদযাগ সৃলি এবাং াংলিি লবদয় উোে াংগ্র, াংরক্ষণ ও 

প্রকাল করা;   

( )    , গ্যা ও খলিজ অনুন্ধাি কাদজর াদর্ াংলিি মীক্ষা, েরীক্ষা, উোে প্রলক্রয়াকরণ, লবদিণ ইিুালে 

েলরচািা এবাং এিোংক্রান্ত গদবণা েলরচািা করা; 

(গ)  লবলভন্ন পেলীয় ও আন্তজযালিক েয যাদয়র রকালর, পবরকালর াংস্থা ও লবলভন্ন প্রলিষ্ঠাদির াদর্ পযাগাদযাগ 

স্থােি এবাং ইন্সটিটিউদটর কম যকাদন্ডর পক্ষদত্র আন্তজযালিক গ্রণদযাগ্যিা অজযি ও স্বীকৃলি াদভর জন্য পযৌর্ 

কম যসূলচ গ্রণ করা;  

(ঘ)  আধুলিক িথ্য প্রযুলির াাদে   , গ্যা ও খলিজ লবয়ক একটি জািীয় িথ্য ব্যাাংক স্থােি এবাং 

ইন্সটিটিউট-পক পেদরালয়াম ও খলিজ ম্পে পক্টদরর পরফাদরন্স পকন্দ্র লাদব প্রলিষ্ঠা করা;  

(ঙ)  জািীয় িথ্য ব্যাাংদক াংগৃীি ও াংরলক্ষি লবলভন্ন উোে, প্রলিদবেি াংক্রান্ত িথ্য প্রকাল ও লবক্রয় করা; 

(চ)  ইন্সটিটিউট কর্তযক প্রেে ালভ য ও ইন্সটিটিউট েলরচালি যাবিীয় কম যকাদন্ডর জন্য গভলি যাং পবাি য কর্তযক 

ধায যকৃি ও অনুদমালেি াদর ‘‘লফ’’ গ্রণ করা; 

(ে)  ইন্সটিটিউদটর প্রললক্ষণ, গদবণা ও উন্নয়ি কম যকাদন্ডর জন্য প্রদয়াজিীয় েরীক্ষাগার, ওয়াকযলে, িরলমটলর ও 

অন্যান্য সুলবধালে স্থােি এবাং রক্ষণাদবক্ষণ করা ও প্রালিষ্ঠালিক উৎক য াধদি লবদের অন্যত্র েলরচালি অনুরূে 

ইন্সটিটিউদটর াদর্ পযাগাদযাগ ও ম্পকয স্থােি করা। 


