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েকান িশ� �িত�ান পিরদশর্ন এবং পযর্েব�ণ পরবতর্ী িচি�ত সম�ার ৈব�ািনক সমাধান িশ� 

�িত�ােনর পেণয্র মান উ�য়ন এবং পেণয্র �হণেযাগয্তা বিৃ�েত গুরু�পূণর্ �ভাবক িহেসেব কাজ 

কের। এই ে�ি�েত অিতস�িত ঢাকা� বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)- এর 

বােয়ােমিডকয্াল এন্ড টি�েকালিজকয্াল িরসাচর্ ইনি�িটউট ( িবিটআরআই)  েথেক ২জন িব�ানী 

ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড (Global Capsules Limited) িশ� �িত�ান পিরদশর্েন অংশ�হণ 

কেরন। 

ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড িশ� �িত�ান পিরদশর্েনর িববরণ 

বােয়ােকিমি� এন্ড মিলিকউলার বােয়ালিজ িরসাচর্ িডিভশন,  িবিটআরআই,  িবিসএসআইআর,  

ঢাকা- এর ২জন িব�ানী জনাব দীপংকর চ� রায় ( িসিনয়র সােয়িন্টিফক অিফসার)  এবং েমাঃ 

আ�ুররিহম ( িসিনয়র সােয়িন্টিফক অিফসার)  গত অে�াবর ১১, ২০২১ ইং তািরখ সকাল ০৯:০০ -  

িবকাল ০৫:০০ ঘিটকা পযর্� বিরশাল শহেরর রূপাতলীেত অবি�ত েদেশর একমা� িজেলিটন তথা 

কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদনকারী িশ� �িত�ান ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড পিরদশর্েন অংশ�হণ 

কেরন। িশ� �িত�ান পিরদশর্নকােল জনাব মামনু েচৗধরুী ( ময্ানাজার,  িজেলিটন িডিভশন) - এর 

েনতৃে� কমর্রত সংি�� এনািল� এবং কমর্চারীব�ৃ গবািদ পশুর হাড় েথেক িজেলিটন এবং 

িজেলিটন েথেক কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদেনর পুেরা �ি�য়া পু�ানুপু�ভােব পযর্েব�েণ সহায়তা 

কেরন। অ�িদেক দা�িরক িবষয়ািদ সম�য়সাধেন আ�িরকভােব সহায়তা কেরন জনাব খ�কার 

আহাদু�ামান ( েকা�ািন েসে�টাির) । 

উে�� 

পিরচালক,  বােয়ােমিডকয্াল এন্ড টি�েকালিজকয্াল িরসাচর্ ইনি�িটউট ( িবিটআরআই)  এবং 

েচয়ারময্ান,  বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ ( িবিসএসআইআর) - এর মেধয্ �া�িরত 

বািষর্ক কমর্স�াদন চিু� ( এিপএ)  ২০২১- ২২ এর অ�তম একিট সচূক “িশ� �িত�ান 

পিরদশর্ন এবং িচি�ত সম�ার সমাধান”- এর ল�য্মা�া অজর্ন। 
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ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড- এর �ািত�ািনক রূপেরখা 

ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড (GCL) ( ছিব ১)  বাংলােদেশর একমা� হালাল িজেলিটন এবং 

িজেলিটন কয্াপসুয্ল েশল ��তকারক এবং দি�ণ এিশয়ার অ�তম শীষর্�ানীয় কয্াপসুয্ল ও 

িজেলিটন উৎপাদনকারী �িত�ান। �িত বছর ৮ িবিলয়ন ফামর্ািসউিটকয্াল কয্াপসুয্ল এবং ১০০০ 

েমি�ক টন িজেলিটন উৎপাদন �মতাস�� GCL- এর উৎপাদন কারখানা দি�ণ এিশয়ার মেধয্ 

সবেচেয় বড় এবং বাংলােদেশ এিটই একমা� একিট �িত�ান যা এই �ত বধর্নশীল বাজােরর 

সকল অংেশ কয্াপসুয্ল ও িজেলিটন সরবরাহ িনয়�ণ কের। এই খােত বাংলােদশেক �য়ংস�ূণর্ 

করার পাশাপািশ েদেশর �ত স�সািরত ওষধু িশে�র সে� একে� কাজ করার ল�য্ িনেয় 

GCL ১৯৯০ সােল যা�া শুরু কের। বতর্মােন অপেসািনন ফামর্া িলিমেটড,  অপেসা �ালাইন,  

ে�াবাল েহিভ েকিমকয্ালস িলিমেটড এবং জিক গােমর্ন্টস িলিমেটেডর মেধয্ একিট শি�শালী 

সম�েয়র মাধয্েম GCL েভা�ােদর সেবর্া�ম েসবার িন�য়তা �দান কের আসেছ। 

 

ছিব ১:  Global Capsules Limited,  রূপাতলী, বিরশাল 
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উৎপািদত পণয্সমহূ 

( ক)  িজেলিটন:  িবিভ� ে�ে� �েয়ােগর জ� GCL ১৫০ �াম েথেক ২৫০ �াম ( ছিব ২)  �মু 

মা�ার আ�জর্ািতক মােনর ফুড ে�ড/ ফামর্ািসউিটকয্াল ে�ড িজেলিটন উৎপাদন কের। বতর্মােন 

GCL �িতবছর ৬২৫ েমি�ক টন হাডর্ েশল ে�ড বা ফামর্ািসউিটকয্াল ে�ড িজেলিটন,  েসই 

সােথ ৩৭৫ েমি�ক টন সফট  েশল ে�ড,  ফুড অয্ান্ড েটকিনকয্াল ে�ড িজেলিটন উৎপাদেন 

স�ম। 

 

ছিব ২:  িজেলিটন �েুমর েট�ার এনালাইিসস 

( খ)  কয্াপসুয্ল:  কয্াপ এবং বিড ডাবল লিকং িসে�মস�� GCL তার �াহকেদর �িত মােস 

৭৫০ িমিলয়ন কয্াপসুয্ল েশল ( ছিব ৩)  সরবরাহ কের থােক। 
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ছিব ৩:  কয্াপ এবং বিড ডাবল লিকং িসে�মস�� কয্াপসুয্ল েশল 

( গ)  অ�া�:  কয্াপসুয্ল েশল ও িজেলিটন উৎপাদেনর পাশাপািশ GCL �িত বছর ৩৬০০ 

েমি�ক টন ডাই- কয্ালিসয়াম ফসেফট ( ছিব ৪)  এবং ৪০০ েমি�ক টন েবান িমল উৎপাদন 

কের। 

 

ছিব ৪:  ডাই- কয্ালিসয়াম ফসেফট 

িজেলিটন উৎপাদন �ি�য়া 

GCL অেটােমেটড �ি�য়ায় িজেলিটন উৎপাদন কের,  তেব িবিভ� ধােপ মানুেষর হ�ে�েপর 

�েয়াজন হয়। গবািদ পশুর হাড় েথেক িজেলিটন উৎপাদেনর পুেরা �ি�য়া �বাহ িচ� ( ছিব 

৫) - এর মাধয্েম েদখােনা হেলা। 

  

 4 



 ে�াবাল কয্াপসুয্লস িলিমেটড ২০২১ ইং  
 িশ� �িত�ান পিরদশর্ন সং�া� �িতেবদন  

  

 

Receiving Crushed Bone 
 

Washing with NaOH 
 

Acidification Gradually 
 

Formation of Ossein 
 

Alkalization of Ossein 
 

Formation of Collagen 
 

Physical De-alkalization of Collagen 
 

Chemical De-alkalization of Collagen 
 

Extraction of Collagen 
 

Gelatin Liquor 
 

Filtration & Deionization 
 

Evaporation & UHT Sterilization 
 

Noodles Formation of Gelatin 
 

Drying 
 

Crushing 
 

Sterilization 
 

Packaging & Storage 

ছিব ৫:  গবািদ পশুর হাড় েথেক িজেলিটন উৎপাদেনর �ি�য়া 

উে�খয্,  পরবতর্ীেত িবশু� িজেলিটন েথেকই িবিভ� ওষধু েকা�ািনর চািহদা অনুসাের িবিভ� রঙ 

ও িবিভ� আকােরর কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদন কের GCL। আর গবািদ পশুর হাড় েথেক িজেলিটন 

উৎপাদেনর সময় উপজাত িহেসেব পাওয়া যায় ডাই- কয্ালিসয়াম ফসেফট এবং েবান িমল। 
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পযর্েব�ণ 

�থেমই গবািদ পশুর ভা�া হাড়সমূহ িবিভ� আকার ও ে�ড অনুযায়ী GCL �ােন্টর পৃথকীকরণ 

ইউিনট ( ছিব ৬) পযর্েব�ণ করা হয়। এরপর পযর্ায়�েম �ােন্টর উপজাত উৎপাদন ( ছিব ৭)  

ইউিনটসহ এলকালাইেজশন ( ছিব ৮) ,  িড- এলকালাইেজশন ( ছিব ৯) ,  এ��াকশন ( ছিব 

১০) ,  িফেল্�শন ( ছিব ১১) ,  �াইং ( ছিব ১২)  এবং পয্ােকিজং ( ছিব ১৩)  ইউিনটসমূহ 

পযর্েব�ণ করা হয়। 

�ােন্টর িজেলিটন এবং উপজাত উৎপাদন ইউিনটসমূহ পযর্েব�ণ েশেষ কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদন 

ইউিনট ( ছিব ১৪)  পযর্েব�েণর মধয্ িদেয় GCL িশ� �িত�ান পিরদশর্ন স�ূণর্ করা হয়। 

GCL িশ� �িত�ান পিরদশর্নকােল পযর্েবি�ত িবষয়ািদ সংি��ভােব িনে� তুেল ধরা হেলা-  

( ১) GCL কমর্ীেদরেক অনুকূল ও িনরাপদ কমর্পিরেবশ �দােনর মাধয্েম আ�জর্ািতক 

মানস�� িজেলিটন,  কয্াপসুয্ল েশল ও অ�া� উপজাত উৎপাদন। 

( ২) িজেলিটন,  কয্াপসুয্ল েশল ও অ�া� উপজাত উৎপাদেনর িবিভ� �ের কেঠারভােব 

মান িনয়�ণ িনি�তকরণ। 

( ৩) িবিভ� �ের পেণয্র গুণগত মান িনয়�ণ করা হেলও �িত�ােনর িনজ� �জািত 

শনা�করণ সং�া� সুিবধা িবদয্মান না থাকায় িজেলিটন ও কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদেনর 

কাচঁামাল তথা গবািদ পশুর হােড়র উৎস শনা�করেণর জ� অ� �িত�ােনর উপর িনভর্র 

করেত হে� যা েবশ সময় সােপ�। 
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ছিব ৬:  িবিভ� আকার ও ে�ড অনুযায়ী গবািদ পশুর ভা�া হাড়সমূহ পৃথকীকরণ 

 

ছিব ৭: ডাই- কয্ালিসয়াম ফসেফট উৎপাদন 
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ছিব ৮:  গবািদ পশুর ভা�া হাড়সমূেহর 

এলকালাইেজশন 

 ছিব ৯:  এলকালাইেজশনকতৃ হাড়সমূেহর 

এিসিডিফেকশন 

 

ছিব ১০:  েকালােজন এ��াকশন 
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ছিব ১১:  িজেলিটন িলকার িফেল্�শন 

 

ছিব ১২:  িজেলিটন নুডুলস �ািয়ং 
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ছিব ১৩:  িজেলিটন চণূর্ পয্ােকিজং 

  

ছিব ১৪:  িজেলিটন েথেক কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদন 
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িস�া� 

GCL িশ� �িত�ান পিরদশর্নকােল িবিভ� তথয্ািদ ও উৎপাদন �ি�য়া পযর্েব�ণ কের িন�িলিখত িস�াে� 

উপিনত হওয়া েযেত পাের – 

( ১) GCL কতৃর্ক উৎপািদত িজেলিটন,  কয্াপসুয্ল েশল ও অ�া� উপজাত িনঃসে�েহ 

আ�জর্ািতক মানস��। 

( ২) েদশীয় ও আ�জর্ািতক অ�েন আ�জর্ািতক মানস�� পণয্ উৎপাদনমুিখ অনুকূল, িনরাপদ 

ও ঈষর্ণীয় কমর্পিরেবশ। 

( ৩) েদশীয় কাচঁামাল তথা গবািদ পশুর পিরতয্� হােড়র সু� ু বয্বহােরর ফেল িবপুল 

পিরমাণ ৈবেদিশক মু�া সা�য়। 

( ৪) িজেলিটন ও কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদেনর কাচামাল তথা গবািদ পশুর হােড়র উৎস 

শনা�করণ সং�া� সুিবধা আপাতত িবদয্মান েনই। 

সুপািরশ 

বতর্মােন বােয়ােকিমি� এন্ড মিলিকউলার বােয়ালিজ িরসাচর্ িডিভশন িডএনএ (DNA) িবে�ষেণর 

মাধয্েম িবিভ� খাদয্�বয্ ও পশুখােদয্ কাি�ত/ অনাকাি�ত �াণী েযমন:  ছাগল,  েভড়া,  গরু,  

মিহষ,  শকূর,  েঘাড়া ও কুকুর –এর অবিশ�াংশ উপি�িত/ অনুপি�িত িনণর্য় সং�া� েসবা িদেয় 

আসেছ। েযেহতু GCL- এর িনজ� িজেলিটন ও কয্াপসুয্ল েশল উৎপাদেনর কাচঁামাল তথা গবািদ 

পশুর হােড়র উৎস শনা�করণ সং�া� সুিবধা আপাতত িবদয্মান েনই,  পিরষেদর ঢাকা� 

িবিটআরআই- এর বােয়ােকিমি� এন্ড মিলিকউলার বােয়ালিজ িরসাচর্ িডিভশন হােড়র উৎস 

শনা�করণ সং�া� েসবা �দােনর মাধয্েম ভূিমকা রাখেত পাের। এে�ে� উ� 

কাি�ত/ অনাকাি�ত �াণীর অবিশ�াংেশর উপি�িত/ অনুপি�িত িনণর্েয়র জ� েসবা বাবদ বতর্মােন 

িনধর্ািরত খরচ  গেবষণার মাধয্েম কমােনার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। এছাড়াও িশ� �িত�ােনর 

িনরাপ�ার �ােথর্ �ােন্ট িবিভ� �জািত শনা�করণ সং�া� সুিবধা সংেযাজেনর িবষেয়ও GCL 

�িতিনিধেদর সােথ আেলাচনা করা হয়। 

তথয্স�ূ 

http://www.globalcapsules.com 
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