বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার
ফাবল িও প্রবতবফদন ২০১৫-২০১৬

ফাবল িও প্রবতবফদন ২০১৫-২০১৬

বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার
কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যওায

ফাণী
প্রবত ফঙবযয ভবতা এফায ২০১৫-২০১৬ অথ-ি ফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবরয বফফযণ বনব বফজ্ঞান  প্রভেবি
ভন্ত্রণারবয ফাবল িও প্রবতবফদন াংওরন ওযা ববঙ জচবন আবভ আনবিত। ফাবল িও প্রবতবফদন প্রওাবয ভাধ্যবভ
ভন্ত্রণারবয ফাৎবযও ওভিওাণ্ড  অগ্রকবত ম্পবওি াভবগ্রও ধাযণা প্রদান এফাং যওাবয ওাম িক্রবভ স্বচ্ছতা 
চফাফবদব বনবিত ওযা ম্ভফ ।
বফজ্ঞান  প্রভেবি াংক্রান্ত নীবত বনধ িাযণ এফাং এ ঔাবতয উৎওল ি াধন  াবফ িও উন্নবন বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয
ভূবভওা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও কবফলণা, উন্নন, প্রভেবি উদ্ভাফন, প্রায  প্রভেবিয পর প্রবাবকয
ভাধ্যবভ জদ  চাবতয আথ-ি াভাবচও ভবি অচিবন াতা প্রদান এ ভন্ত্রণারবয ভর রক্ষ্য  উবেশ্য। বফজ্ঞান 
প্রভেবি বফলব বফবেয াবথ তার বভবরব অগ্রকবত াধবনয রবক্ষ্য যাবা, ঘীন, চাান, বাযত, জফরারু, দবক্ষ্ণ
জওাবযা, ভযবকা এফাং ইতারী বফববন্ন জদবয াবথ বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও বি-াবক্ষ্ও চুবি  ভবছাতা স্মাযও
স্বাক্ষ্য ওযা ববঙ।
ফাাংরাবদ যভাণুবববিও বফদ্যযৎবওন্দ্র স্থাবনয ভধ্য বদব যভাণুয াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয বৃিয চকবত প্রবফ ওযবফ।
চীফপ্রভেবি, াভৄবিও ম্পদ এফাং বফজ্ঞাবনয অন্যান্য বফলবয উয কবফলণা, প্রভেবিয উন্নন  এয পর প্রবাবকয
ভাধ্যবভ ীঘ্রই ফাাংরাবদ উন্নত বফজ্ঞান ঘঘ িা এফাং প্রভেবি বনবিয জদবয ভম িাব জ ৌঁঙবত ক্ষ্ভ বফ। ভাননী
প্রধানভন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ওন্যা চনবনত্রী জঔ াবনায জনতৃবত্ব যওাবযয রক্ষ্য  বযওল্পনায াবথ সঙ্গতি জযবঔ রূওল্প ২০২১
অচিবনয রবক্ষ্য এ ভন্ত্রণার এফাং প্রানাধীন াংস্থাভ বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও নীবত এফাং আইন প্রণন
উন্ননভরও প্রওল্প গ্রণ  ফাস্তফান ওবয মাবচ্ছ। এ ওর ওভিওাণ্ড জদবয ভানফম্পদ উন্নন, দাবযি বফবভাঘন,
ওভিাংস্থান সৃবি  আথ-ি াভাবচও উন্নবন তাৎম িপূণ ি ভূবভওা যাঔবঙ। জইাবথ বফজ্ঞান ভনষ্ক চাবত কঠবন বফজ্ঞান 
প্রভেবি বফলব ভানফ ম্পদ উন্নবনয রবক্ষ্য বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও কবফলণায চন্য ফাবচট ফযাে বৃবি ওবরচ 
বফেবফদ্যারব অবধওতয জভধাফী ঙাত্র-ঙাত্রীবদয বফজ্ঞান বফলবয প্রবত আওল িণ বৃবিয বফলব মবথাভেি উবদ্যাক
গ্রবণয রবক্ষ্য ভন্ত্রণারবয বনযর প্রবঘিা অব্যাত আবঙ। আাওবয, এ প্রবতবফদন জথবও ২০১৫-২০১৬অথ-ি ফঙবয
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার ওতৃও
ি ম্পাবদত ওাম িাফবর ম্পবওি ম্যও ধাযণা রাব ওযা ম্ভফ বফ।
াপবেয এ ধাযাফাবওতা যক্ষ্া ওবয বফজ্ঞান  প্রভেবিয ঘঘ িা এফাং এয বফ িাচ্চ প্রাবাবকও ব্যফাবযয ভাধ্যবভ আভযা
চাবতয বতায স্ববেয ক্ষুধা, দাবযিভৄি, বফলম্যীন  জ্ঞানবববিও জানায ফাাংরা কড়বত ক্ষ্ভ ফ ফবর আভায
প্রতযাা।
স্থবত ইাবপ ভান
ভন্ত্রী

ভৄঔফন্ধ

ফতিভান যওাবযয বনফ িাঘনী ইবতাবযয আবরাবও উন্নত  ভবিারী জদ কড়ায রবক্ষ্য
বফজ্ঞানবববিও কবফলণায সুবমাক বৃবি, প্রভেবিয উদ্ভাফন  পর প্রবাবকয জক্ষ্বত্র বফজ্ঞান  প্রভেবি
ভন্ত্রণার বনযর প্রবঘিা ঘাবরব মাবচ্ছ। ভন্ত্রণারবয বফববন্ন প্রওল্প  ওভিসূবঘ ফাস্তফাবনয ভাধ্যবভ
বফজ্ঞান  প্রভেবি জক্টবযয ম্ভাফনাভ জফ বওছু জক্ষ্ত্র উবন্াবঘত বচ্ছ। ফতিভান যওাবযয ফবরষ্ঠ
দবক্ষ্বয পবর যভাণুবববিও বফদ্যযৎ উৎাদবনয াাাব যভাণু বিয াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয চন্য
প্রবাচনী অফওাঠাবভা বতবযয বফলব আভযা দৃঢ় প্রবতজ্ঞ। এবত ফাাংরাবদ ববফষ্যবত জ্ঞানবফজ্ঞাবন
উন্নত বফে ওাবপরা াবভর ায সুবমাক রাব ওযবফ। বফজ্ঞান  প্রভেবি-বনবিয ফাাংরাবদ কবড়
জতারায চন্য এ ভন্ত্রণার, তাই ওর প্রবঘিা অব্যাত জযবঔ মাবচ্ছ।
ফাবল িও প্রবতবফদনটি ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয অচিন ম্পবওিত পুবস্তওা।
এবত এ ভন্ত্রণার  তায প্রানাধীন াংস্থাভবয রক্ষ্য  উবেশ্য, ওাম িবযবধ এফাং ২০১৫-২০১৬
অথ ি ফঙবযয গুরুত্বপূণ ি অচিনগুবরা অন্তর্ভিি ববঙ। যওাবয জফযওাবয প্রবতষ্ঠান, চনাধাযণ ,
ৌঁ াবফন ফবর আা ওবয।
বক্ষ্াথী এফাং কবফলওকণ এ পুবস্তওা প্রবাচনী অবনও তথ্যই খবচ
ফাবল িও প্রবতবফদন প্রওানায বে াংবিি ওবরয প্রবত আন্তবযও ধন্যফাদ  কৃতজ্ঞতা জ্ঞান ওযবঙ।

জভাোঃ বযাজুর ও ঔান
বঘফ

সূবঘ
অধ্যা-১
ভন্ত্রণার বযবঘবত
টভূবভ
রক্ষ্য  উবেশ্য
প্রধান ওাম িাফবর
প্রাবনও াংস্থাভ
ফাবচট

অধ্যা-২
ভন্ত্রণারবয প্রানাধীন াংস্থাভ ওতৃও
ি ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন
ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ )বফবএআইআয(
ফঙ্গফন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয
ফাাংরাবদ ন্যানার াববিবপও এন্ড জটওবনওযার ডকুবভবিন জিায )ব্যান্পডও(
ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ )এনআইবফ(
ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্

অধ্যা-৩
ফাবল িও উন্নন ওভিসূবঘ

অধ্যা-১
ভন্ত্রণার বযবঘবত
টভূবভ
বক্ষ্া  াংস্কৃবত বফলও ভন্ত্রণারবয অবধর্ভি ‘বফজ্ঞান  প্রভেবি কবফলণা  আণবফও বি বফবাক’ নাবভ ভাঘ ি
১৯৭২-এ ফতিভান বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ওাম িক্রভ শুরু । বডবম্বয ১৯৭৪-এ বক্ষ্া ভন্ত্রণারবয বনন্ত্রবণ
‘বফজ্ঞান  প্রভেবি কবফলণা এফাং আণবফও বি বফবাক’ নাবভ এওটি স্বতন্ত্র বফবাবক রুাবন্তত । বডবম্বয ১৯৭৬-এ
ভবন্ত্রবযলদ বফবাবকয অাং বাবফ এ বফবাকটি যাবয যাষ্ট্রবতয বনন্ত্রবণ ন্যস্ত  এফাং ‘বফজ্ঞান  প্রভেবি কবফলণা
বফবাক’ নাভওযণ ওযা । ভাঘ ি ১৯৮৪-জত এটি পুনযা স্বতন্ত্র বফবাক বববফ বক্ষ্া ভন্ত্রণারব ন্যস্ত । আকি
১৯৯৩-এ বফবাকটি ‘বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার’ নাবভ এওটি স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারব উন্নীত । ভন্ত্রণারবয ওভিবযবধ
পুনবফ িন্যা ওবয ২৪ ভাঘ ি ২০০২-এ এয নাভওযণ ওযা  ‘বফজ্ঞান এফাং তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবি ভন্ত্রণার’।
অতোঃয ২৮ এবপ্রর ২০১১-এ বফজ্ঞান এফাং তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবি ভন্ত্রণারবয অধীন ‘বফজ্ঞান  প্রভেবি বফবাক’
ি ব ফ িবল ৪ বডবম্বয ২০১১-এ
এফাং ‘তথ্য  জমাকবমাক প্রভেবি বফবাক’ নাবভ দ্য’টি পৃথও বফবাবক পুনকঠিত
মথাক্রবভ ‘বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার’ এফাং ‘তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবি ভন্ত্রণার’ নাবভ দ্য’টি পৃথও ভন্ত্রণার কঠিত
। ফতিভান যওায দাবত্ব গ্রবণয য বফজ্ঞান  প্রভেবিকত উৎওল ি অচিন, ভবাবমাকী ওবভিাবদ্যাক গ্রণ এফাং
ফাস্তফানুক  দীখ িবভাদী ওভিবযওল্পনা ফাস্তফাবনয ভাধ্যবভ এওটি সুঔী  ভি ফাাংরাবদ কড়ায দৃঢ় প্রতযব বফজ্ঞান
 প্রভেবি ভন্ত্রণার এফাং এয প্রানাধীন বফববন্ন াংস্থা দক্ষ্তা  বনষ্ঠায বে ওাচ ওবয মাবচ্ছ।
রক্ষ্য  উবেশ্য
বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও কবফলণা, প্রভেবি উদ্ভাফন, উন্নন, প্রঘায, প্রায এফাং এবফয পর প্রবাবকয ভাধ্যবভ জদ
 চাবতয াবফ িও আথ ি-াভাবচও ভবি অচিবন াতা প্রদান ভন্ত্রণারবয ভর রক্ষ্য  উবেশ্য। এ উবেশ্য
ফাস্তফাবন ভন্ত্রণার ওবওটি সুবনবদ িি অববরক্ষ্য বনধ িাযণ ওবযবঙ; জমভন:
াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র  যভাণু বঘবওৎা জওন্দ্র স্থাবনয ভাধ্যবভ যভাণু বিয াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয জক্ষ্ত্র
ম্প্রাযণ
চীফপ্রভেবি বফলও কবফলণা এফাং দক্ষ্ ভানফম্পদ সৃচন  উন্নন
দবযি চনবকাষ্ঠীয চীফনভান উন্নবন জটওই  বযবফফান্ধফ প্রভেবি উদ্ভাফন  উন্নন
াভৄবিও ম্পদ বফলও কবফলণায চন্য প্রবাচনী অফওাঠাবভা বনভিাণ
বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলব কবফলণায চন্য তথ্য-উাি যফযাব ক্ষ্ভতা বৃবিওযণ এফাং
বফজ্ঞানভনস্ক চাবত কঠবনয বফলব প্রবাচনী উবদ্যাক গ্রণ

প্রধান ওাম িাফবর
রক্ষ্য  উবেশ্য ফাস্তফাবনয চন্য বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার  এয প্রানাধীন াংস্থাভ বনম্নফবণ িত ওাম িক্রভ
বযঘারনা ওযবঙ:
 বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও চাতী নীবতভারা ফাস্তফাবনয রবক্ষ্য বফববন্ন ভন্ত্রণারবয ওাম িক্রবভয ভবধ্য ভন্ব
াধন
 চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি বযলদ )এনবএটি(-এয সুাবযভ ফাস্তফান
 বফজ্ঞান এফাং তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবি বফলও ফঙ্গফন্ধু জপবরাব প্রদান
 বফজ্ঞান  প্রভেবিয বফববন্ন জক্টবয কবফলণা  উন্নন াংবিি যওাবয-জফযওাবয াংস্থা/প্রবতষ্ঠানভবও
আবথ িও অনুদান প্রদান
 বফববন্ন প্রবতষ্ঠাবনয কবফলওবদয/বফজ্ঞানীবদয দক্ষ্তা বৃবিয চন্য জদব  বফবদব প্রবক্ষ্ণ প্রদান
 অববজ্ঞতা বফবনভ  ফাস্তফবববিও জ্ঞান অচিবনয চন্য জদী  বফবদী বফবলজ্ঞবদয ভন্বব াওি 
জবভনাবযয আবাচন
 বফববন্ন জদ  াংবিি আন্তচিাবতও াংস্থাভবয বে বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও বমাবকতা ম্পওি স্থান,
উন্নন এফাং াংবিি জক্ষ্বত্র চুবি ম্পাদন  বমাবকতা ওাম িক্রভ ফাস্তফান
 াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান এফাং াযভাণবফও বনযািা  বফবওযণ বনন্ত্রণ ম্পবওিত ওাম িম্পাদন
 যভাণু বিয াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয জক্ষ্ত্র ম্প্রাযণ
 ভৄিম্পদ বঘবিতওযণ, আযণ  কবফলণায চন্য ভৄি কবফলণা ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠা
 জদবয বনউক্লী  বফবওযণ উৎ ব্যফাযওাযী প্রবতষ্ঠানভবও রাইবন্প প্রদান  তদাযওীওযণ
 জওবভওযার জভবরারবচ, চীফপ্রভেবি, ইবরওরবনক্স  অন্যান্য বল্প বফলও কবফলণা
 জদী রাকই প্রভেবি উদ্ভাফন  ব্যফায এফাং এ াংক্রান্ত অফওাঠাবভা  ভানফম্পদ উন্নন
 বফজ্ঞান চনবপ্রওযণ  বফজ্ঞানবঘতনতা সৃবিয রবক্ষ্য জদবয বক্ষ্া প্রবতষ্ঠানভবয ভন্বব প্রবতফঙয
‘চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি প্তা’ উদমান

বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয উবেঔবমাগ্য ওভিওাণ্ড
)১( বঙ্গবন্ধু জপবরাব ওভিসূবঘ:
বঙ্গবন্ধু জপবরাব ওভিসূবঘয আতা ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয জদব ১১ চন বএইঘবড এফাং ২ চন বএইঘবড

উিয বডবগ্র ম্পন্ন ওযবঙন। বফবদব ৯ চন বএইঘবড এফাং ৪ চন এভএ ম্পন্ন ওযবঙন। ২০১৫-১৬ অথ িফঙবয এ প্রওবল্পয আতা ১২ জওাটি ৭ রক্ষ্ টাওা ফযাে জদা । উবেখ্য, এ প্রওবল্পয আতা ২২৫ চন
জপবরায জদব-বফবদব বএইঘবড, বএইঘবড উিয  এভএ ওযায ব্যফস্থা যববঙ এফাং এ ম িন্ত ২২১
চনবও জপবরাব প্রদান ওযা ববঙ।
)২( কবফলণা  উন্নন প্রওল্পভবয বফবল অনুদান ওভিসূবঘ:
জদব বফজ্ঞান ঘঘ িা, বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও কবফলণা  উন্নন ওাবচ উৎা  অনুবপ্রযণা প্রদাবনয চন্য
বফজ্ঞান এফাং প্রভেবি কবফলণা ঔাত বত কবফলণা প্রওবল্প অনুদান প্রদান ওযা । ২০১৫-১৬ অথ ি-ফঙবয
কবফলণা  উন্নন প্রওল্পভবয বফবল অনুদান ওভিসূবঘয আতা ৩৮৯টি প্রওবল্পয বফযীবত ১২ জওাটি ৫
রক্ষ্ টাওা ফযাে জদা ।
)৩( চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি (NST) জপবরাব ওভিসূবঘ:
বফজ্ঞান  প্রভেবিয বফববন্ন জক্ষ্বত্র কবফলণাযত ঙাত্রঙাত্রী/কবফলওবদয কবফলণা ওাবচ াতায চন্য চাতী
বফজ্ঞান  প্রভেবি (NST) জপবরাব ওভিসূবঘয আতা বফববন্ন ওযাটাকবযবত )১( জব ত, বচফ  অজচফ
বফজ্ঞান, প্রবও র  বযবফ বফজ্ঞান, নফানবমাগ্য বি বফজ্ঞান, তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবি
ন্যাবনাবটওবনারবচ  রাকই প্রভেবি বফলও )২( চীফ বফজ্ঞান  বঘবওৎা বফজ্ঞান বফলও )৩( ঔাদ্য 
কৃবল বফজ্ঞান বফলও এফাং )৪( পূফ িফতী ফঙবয এভবপর  বএইঘবড জওাব ি জপবরাব প্রাপ্ত জপবরাবদয
নফান ২০১৫-১৬ অথ ি-ফঙবয ১৪৩৮ চন ঙাত্র-ঙাত্রী/কবফলওবও ৮ জওাটি ৩৩ রক্ষ্ ৬৩ াচায টাওা
জপবরাব প্রদান ওযা ।

বঙ্গবন্ধু জপবরাব, এনএটি জপবরাব এফাং কবফলণা অনুদাবনয জঘও প্রদান অনুষ্ঠান

(৪) প্রভেবি উদ্ভাফন,কবফলণা  উন্ননভরও (R & D) প্রওবল্প অনুদান:
বফজ্ঞান  প্রভেবি উদ্ভাফন এফাং কবফলণায ভান বৃবিয রবক্ষ্য জদী বফজ্ঞানীকণবও তাঁবদয ঘরভান/প্রস্তাবফত
কবফলণা প্রওবল্পয চন্য প্রবত অথ ি ফঙবয এ ভন্ত্রণার বত অনুদান প্রদান ওযা  । ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয
এ ঔাবত ৮০টি প্রওবল্পয অনুকূবর ৪৪ রক্ষ্ ৫০ াচায টাওা অনুদান প্রদান ওযা ববঙ ।
)৫( বফজ্ঞানবফী াংস্থা  বফজ্ঞানবববিও জাচীফী াংকঠন/ প্রবতষ্ঠানভবও আবথ িও অনুদান:
২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ৭০টি বফজ্ঞানবফী াংস্থা  বফজ্ঞানবববিও জাচীফী াংকঠন/প্রবতষ্ঠানভবও
৪০.০০ )ঘবে( রক্ষ্ টাওা আবথ িও অনুদান প্রদান ওযা ববঙ ।
)৬( জদবয জফযওাযী ভাধ্যবভও  উচ্চভাধ্যবভও বক্ষ্া প্রবতষ্ঠান /বফজ্ঞান ক্লাফভব আবথ িও অনুদান:
২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয ৩৫টি ভাধ্যবভও  উচ্চভাধ্যবভও বক্ষ্া প্রবতষ্ঠান/বফজ্ঞান ক্লাফবও ২৫ রক্ষ্ টাওা
আবথ িও অনুদান প্রদান ওযা ববঙ ।
)৭( জদব স্থানীবাবফ উদ্ভাবফত রাকই প্রভেবিয প্রবাক  ম্প্রাযণ ীল িও জবভনায  প্রদিনী:
২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ১৪ রক্ষ্ ৭০ াচায টাওা ব্যব জভাট ২১টি উবচরা জদব স্থানীবাবফ উদ্ভাবফত
রাকই প্রভেবিয প্রবাক  ম্প্রাযণ ীল িও জবভনায প্রদিনী অনুবষ্ঠত ববঙ ।
প্রানাধীন াংস্থাভ
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন:
ফাাংরাবদ স্বাধীনতা াংগ্রাবভয ভান জনতা ফ িওাবরয ফ িবেষ্ঠ ফাগাবর চাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভাবনয
ি যভাণু বিবও ব্যফাবযয
জনতৃবত্ব দীখ ি ন ভাবয যিক্ষ্ী স্বাধীনতা াংগ্রাবভ বফধ্বস্ত জদবয অথ িনীবত পুনকঠবন
চন্য তাঁয দূযদী বযওল্পনা ২৬ জেবুাবয ১৯৭৩ তাবযবঔ ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন প্রবতষ্ঠা রাব ওবয।
বফদ্যযৎ উৎাদন  বঘবওৎা বফজ্ঞান বফববন্ন জক্ষ্বত্র যভাণু বিয াবন্তপূণ ি ব্যফায বফলব কবফলণা  জফা
প্রদাবন ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন বনযরবাবফ ওাচ ওবয মাবচ্ছ।
ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ:
স্বাধীনতায অব্যফবত বয চাবতয বতা বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভাবনয উবদ্যাক, উৎা  বনবদ িব এফাং স্বনাভধন্য
বফজ্ঞানী ড. কুদযাত-এ খদায বনযর প্রবঘিা ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ )বফবএআইআয( নতুন
নাবভ মাত্রা শুরু ওবয । বফবএআইআয জদব বল্পওাযঔানা প্রবতষ্ঠা  উন্নবনয াবথ ম্পৃি বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি
বফলও কবফলণা বযঘারনা ওবয মাবচ্ছ।

বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায:

ভাননী প্রধানভন্ত্রী জঔ াবনায অনুবপ্রযণা  উৎাব ফাাংরাবদবয এওভাত্র প্ল্যাবনবটবযাভ বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয
যভান নববাবথবটায প্রবতবষ্ঠত । বক্ষ্াথী বফববন্ন জেবণ  জায ভানুলবও ভাওা ম্পবওি ধাযণা দান এফাং
বফবনাদবনয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান বক্ষ্ায সুবমাক সৃবি ওযায রবক্ষ্য নববাবথবটাবযয ওাম িক্রভ বযঘাবরত বচ্ছ।
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয:
২৬ এবপ্রর ১৯৬৫ তাবযবঔ ঢাওা বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয প্রবতবষ্ঠত । চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয আইন,
২০১০-এয ভাধ্যবভ এটিবও এওটি াংবফবধফি াংস্থা বববফ প্রবতষ্ঠা ওযা ববঙ। বফজ্ঞান বফলও বফববন্ন প্রদিনীফস্তু
)এবক্সবফট( প্রদিন ওবয এ প্রবতষ্ঠানটি এওটি অনানুষ্ঠাবনও বফজ্ঞান বক্ষ্া প্রবতষ্ঠান বববফ ওাচ ওবয মাবচ্ছ।
ফাাংরাবদ ন্যানার াববিবপও এন্ড জটওবনওযার ডকুবভবিন জিায )ব্যান্পডও(:
ব্যান্পডও বফজ্ঞান বফলব কবফলণাভরও তথ্য াংগ্র, াংযক্ষ্ণ  বফতযবণয দাববত্ব বনবাবচত এওভাত্র চাতী
প্রবতষ্ঠান। ব্যান্পডও আইন, ২০১০-এয ভাধ্যবভ প্রবতষ্ঠানটিবও স্বাত্বাবত াংস্থায ভম িাদা প্রদান ওযা । বফজ্ঞাবনও
কবফলণা  বনযীক্ষ্াভরও উন্নবনয ওর জক্ষ্বত্রয তথ্য াংগ্র, প্রবক্রাওযণ, াংযক্ষ্ণ, ম্পাদনা  বফতযণ ওযা এ
াংস্থায ভৄখ্য ওাচ।
ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ )এনআইবফ(:
চীফপ্রভেবি প্রবাক ওবয ঔাদ্য উৎাদন বৃবি  ঔাদ্য বনযািা বনবিতওযবণয রবক্ষ্য জুরাই ১৯৯৯-জত এওটি উন্নন
প্রওবল্পয ভাধ্যবভ ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ )এনআইবফ(-এয মাত্রা শুরু। চীফপ্রভেবি বফলব কবফলণা
এফাং এয পর প্রবাকই এ প্রবতষ্ঠাবনয প্রধান ওাচ।
ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্:
ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুমাী ১২ জপব্রুাবয ২০১৩ তাবযবঔ ফাাংরাবদ যভাণু বি
বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্ প্রবতষ্ঠা ওযা ববঙ। জদবয াযভাণবফও বনযািা  বফবওযণ বনন্ত্রণ ওর বফবওযণ-উৎ
ব্যফাযওাযী প্রবতষ্ঠানভবও রাইবন্প প্রদান  তদাযবও এফাং বফবওযবণয ক্ষ্বতওয প্রবাফ জথবও ভানুল, চীফচন্তু 
বযবফ সুযক্ষ্া বনবিতওযবণয রবক্ষ্য ওতৃি ক্ষ্ ওাম িক্রভ বযঘারনা ওযবঙ।

ফাবচট
যওাবয ব্যবয দক্ষ্তা  ওাম িওাবযতা বৃবিয রবক্ষ্য আবথ িও ঔাত াংস্কায প্রবক্রায অাং বববফ ভধ্যবভাদী ফাবচট
ওাঠাবভা )এভটিবফএপ( িবতবত ফাবচট প্রণবনয ওাচ ২০০৫-২০০৬ অথ ি-ফঙয জথবও শুরু ববঙ। প্রাথবভওবাবফ
৪টি ভন্ত্রণারবও বনব শুরু বর ২০১০-২০১১ অথ ি ফঙবযয ফাবচবট ৩৩টি ভন্ত্রণার  বফবাকবও ভধ্যবভাদী ফাবচট
ওাঠাবভা িবতয অন্তর্ভিি ওযা । এ িবতয ফবঘব গুরুত্বপূণ ি বফবিয বচ্ছ, যওাবযয জও রকত উবেশ্য, নীবত
 অগ্রাবধওাবযয বে ফাবচট ফযাবেয জমাকসূত্র স্থান, প্রাপ্ত ম্পবদয বববিবত ফাস্তফম্মত ব্য বযওল্পনা
প্রস্তুতওযণ এফাং ফযােকৃত ফাবচট বববিও ওভিম্পাদন।
এওটি াভঞ্জস্যপূণ ি বফজ্ঞান  প্রভেবি ব্যফস্থা কবড় জতারায রবক্ষ্য আদৄবনওাবনয ভাধ্যবভ ক্ষ্ভতা বৃবি এওটি
ভেবকাবমাকী  বফজ্ঞানভনস্ক চাবত কঠবনয প্রতযবও ফাস্তফাবনয চন্য বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ২০১৫-২০১৬
ফঙবযয াংবাবধত ফাবচবট অনুন্নন ঔাবত ৩৫১ জওাটি ৪০ রক্ষ্ টাওা এফাং উন্নন ঔাবত ৭৯৯ জওাটি ৬৪ রক্ষ্ টাওা
ব্য বনধ িাযণ ওযা । উি অথ ি-ফঙবয ফাবল িও উন্নন ওভিসূবঘ ফাস্তফাবনয ায ৯৮.৩৭%

ভন্ত্রণারবয প্রানাধীন াংস্থাভ ওতৃও
ি ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর

ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন
www.baec.gov.bd

ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন, প্রধান ওাম িার

টভূবভ
১৯৭৩ াবর প্রবতবষ্ঠত ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন বফকত ঘায দও ধবয জদবয বৃিভ বফজ্ঞান কবফলণা
প্রবতষ্ঠান বববফ কবফলণা  উন্নন ওভিওাণ্ড অব্যাত জযবঔবঙ এফাং স্বাস্থয, কৃবল, বল্প, বযবফ, জ্বারানী, বক্ষ্া
ইতযাবদ জক্ষ্বত্র কবফলণা ওভিওাণ্ড বযঘারনায াাাব জদবয প্রাবন্তও চনবকাবষ্ঠবও যভাণু বঘবওৎা জফায
আতা বনব আায রবক্ষ্য এওটি চাতী ইনবিটিউট ১৫টি যভাণু বঘবওৎা ইনবিটিউট জদব্যাী জফা প্রদান
ওযবঙ এফাং জতচবিতায ভাত্রা বনরূবণয ভাধ্যবভ আভদানীকৃত ঔাদ্যিবব্যয গুণকতভান বনবিত ওযবঙ। ওবভবনয
অন্যান্য ওাম িক্রবভয ভবধ্য াযভাণবফও যবি প্রবাবকয ভাধ্যবভ ঔাদ্য, বঘবওৎাাভগ্রী  লধ চীফাণুভৄিওযণ, ঔাদ্য
াংযক্ষ্ণ, উন্নতভাবনয বরভায াভগ্রী উদ্ভাফন, ইতযাবদ উবেঔবমাগ্য। ফতিভান বফবে চাতী এফাং আন্তচিাবতও ম িাব
আথ ি-াভাবচও উন্নবন যভাণু বিয গ্রণবমাগ্যতা এফাং ভানফ ওোণ  ভানফ ম্পদ উন্নবন এয নানাভৄঔী
ব্যফায উিবযািয প্রায রাব ওযবঙ। বফবল ওবয বফদ্যযৎ উৎাদবন যভাণু বিয ব্যফায ২১ তবওয বভে
জ্বারাবন বযওল্পনা এও বফযাট ভূবভওা যাঔবঙ। জদবয ফ িবৃৎ যভাণু বি কবফলণা প্রবতষ্ঠান বববফ ফাাংরাবদ
যভাণু বি ওবভন রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ প্রওল্প গ্রবণয ভাধ্যবভ এওটি ভেবকাবমাকী দবক্ষ্ গ্রণ ওবয।
ববফষ্যৎ প্রচবন্য জ্বারাবন বনযািা বনবিতওযবণয রবক্ষ্য ফতিভান যওায ক্ষ্ভতা গ্রবণয য জথবওই এ প্রওল্প
ফাস্তফাবন অতযন্ত ওাম িওয এফাং ফবরষ্ঠ ভূবভওা যাঔবঙ। এ প্রওবল্পয আতা াফনায রূপুবয ১২০০ জভকাাট
ক্ষ্ভতাম্পন্ন ২ )দ্যই( ইউবনট বফবি জভাট ২৪০০ জভকাাবটয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থাবনয ওাচ এবকব
ঘবরবঙ।

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থাবন প্রাথবভও ম িাবয বনভিাণ ওাবচয
শুব উবিাধন ওবযন কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যওাবযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী জঔ াবনা

ববন
যভাণু বিয াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ াবফ িও আথ ি-াভাবচও উন্নবন অফদাবনয রবক্ষ্য াযভাণবফও বফজ্ঞান 
প্রভেবিয অগ্রকবত াধন িাযা আত্মবনবিযীরতা অচিন

বভন








জব ত, চীফ  প্রবও র াঔায বফববন্ন জক্ষ্বত্র াযভাণবফও বফজ্ঞান  প্রভেবি বনবিয জভ বরও, ব্যফাবযও 
উন্নত কবফলণা ওভিসূবঘয অগ্রকবত াধন
াযভাণবফও বি )াযভাণবফও বফদ্যযৎ( বফলও ওভিসূবঘয ফাস্তফান
াযভাণবফও প্রভেবি বনবিয জফাভরও ওভিওাণ্ড ববন্ন ববন্ন প্রাবন্তও ব্যফাযওাযীবদয ওাবঙ জ ৌঁবঙ জদা
কৃবল, বল্প, স্বাস্থয এফাং বযবফ জক্ষ্বত্র যভাণু প্রভেবিয প্রবাক
াযভাণবফও বফজ্ঞান  প্রভেবিয জক্ষ্বত্র ভানফম্পদ উন্নন
বফবওযণচবনত বনযািাঘঘ িা প্রবতষ্ঠাওযণ
ঔবনচ ম্পদ অনুন্ধান  আযবণ যভাণু প্রভেবিয ব্যফায

াাংকঠবনও ওাঠাবভা  চনফর
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভবনয াাংকঠবনও ওাঠাবভাবত এওচন জঘাযম্যান  ঘায চন দস্য জভাট ২১২৩টি
দ যববঙ।
২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য জফা  কবফলণা এফাং উন্নন ওাম িক্রভ )আযএন্ডবড(
যভাণু বি জওন্দ্র )বও(, ঢাওা
এ প্রবতষ্ঠাবনয ১০ টি বফবাবকয বফববন্ন কবফলণা ওাম িক্রবভয ভাধ্যবভ ৫৬ চন ঙাত্র/বক্ষ্ও/কবফলওবও উচ্চতয বডবগ্র
অচিবন কবফলণা াতা প্রদান ওযা  এফাং কবফলণারব্ধ পরাপবরয উয জদী  আন্তচিাবতও চান িাবর ৭৫ টি
প্রফন্ধ প্রওাবত । এ প্রবতষ্ঠাবনয গুযত্বপূণ ি ওবওটি বফবাবকয জফাভরও ওাম িক্রভ বনবম্ন উবেঔ ওযা বরা:
ও. যান বফবাক
বফকত এও ফঙবয যান বফবাবকয বফজ্ঞানীকণ জদবয বফববন্ন স্থান জথবও াংগৃীত বযবফ  স্বাস্থয ম্পবওিত
নভৄনা বফলাি ধাতু  অন্যান্য বফলাি দাথ ি নািওযবণয ওাচ ম্পন্ন ওবযবঙন। রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ
প্রওল্প এরাওায বযবফবয উয যাাবনও দূলবণয ক্ষ্বতওয প্রবাফ যীক্ষ্াবথ ি প্রওল্প এরাওায ভাটি, ভাঙ, ভূকবিস্থ
াবন, তরাবন, ভাঙ  চরচ উবদ্ভবদ বফববন্ন জর জভটার, ফাাংরাবদবয বফববন্ন বযয ফাতাব ফায়ুওণা  ওাবরা
ওাফ িবনয বযভাণ বনণ িবয ভাধ্যবভ Transboundary Contribution এফাং Haze Creating ওণায উৎ বনণ ি ওযা
ববঙ। এ বফবাক জভাট ৫৪৮১ টি নভৄনায বফবিলণ ওাচ ম্পন্ন ওবয জভাট ৪৯,০৭,৭৮৩/- )উনঞ্চা রক্ষ্ াত
াচায াতত বতযাব টাওা( আ ওবয। বফবিলণভরও ওাবচয ভবধ্য যববঙ বফববন্ন যপতাবনবমাগ্য বে বফলাি
জভ বরয ভাত্রা বনণ ি জয প্য/স্বণ িদবওয ঔাঁটিত্ব বনণ ি, বনদাবনও জযাক বনণ ি, বফববন্ন ব্যাটাবয প্রস্তুতওাযী প্রবতষ্ঠাবনয
ববতয  ফাইবযয বযবফ নভৄনা ক্ষ্বতওয ীায ভাত্রা বনণ ি ইতযাবদ।

ঔ. স্বাস্থয দাথ ি বফজ্ঞান বফবাক
প্রবতবফদনাধীন ভব বফবওযণ ব্যফাযওাযী নতুন বনফন্ধনকৃত ২২৭টি প্রবতষ্ঠান জভাট ৬৪১৫টি যওাবয 
জফযওাবয প্রবতষ্ঠাবনয ১৬২৪৫ চন বফবওযণ ওভীবও ব্যবি বযফীক্ষ্ণ জফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ ৫৪,৭৯,৩৪৩/-)চুান্ন
রক্ষ্ ঊনআব াচায বতনত জততাবে টাওা( যাচস্ব আ । এঙাড়া উি ভব ২৫৪৭টি ঔাদ্য নভৄনা
জতচবিতায ভাত্রা যীক্ষ্া ওবয জভাট ৬৮,৩১,৪৭১/- )আটলবি রক্ষ্ এওবত্র াচায ঘাযত এওাত্তুয টাওা( যাচস্ব
আ ।
ক. নন-জডস্ট্রাওটিব জটবিাং )NDT( বফবাক
২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয জভাট ১৬টি প্রবতষ্ঠানবও নন জডস্ট্রাওটিব জটবিাং জফা প্রদান ওবয ১৪,৩৭,১৫৩/- )বঘ ে রক্ষ্
াঁইবত্র াচায এওত জতপ্পান্ন টাওা( যাচস্ব আ । এঙাড়া বফকত ফঙবয ভানফ ম্পদ উন্নবন বফদ্যযৎ উৎাদন
জওন্দ্র, ায ওাযঔানা, গ্যাবক্ষ্ত্র, চাাচ বনভিাণ ওাযঔানা, ববভি ওাযঔানা, ফাাংরাবদ বফভান ফাবনী প্রভৃবত
প্রবতষ্ঠাবনয ৯৯ চনবও এনবডটি বফলও প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ববঙ।
খ. ফস্তু বফজ্ঞান বফবাক
এ ফঙবয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি ওভিওাবণ্ডয ভবধ্য উবেঔবমাগ্য বরা ভাইবক্রা  ন্যাবনা জস্কবর চুম্বওী ফস্ত্ি  কবফলণা
ওভিওাণ্ড ম্প্রাযণ। এঙাড়া জভাটাইট  ওক্সফাচাবযয ম্যাকবনটাইট ব্যফায ওবয নযভ জপযাইট চুম্বওী ফস্ত্িয
উদ্ভাফন  গুণাগুণ যীক্ষ্া, XRD ব্যফায ওবয বফববন্ন অজচফ  ধাতফ দাবথ িয গুণাগুণ, কঠন  বযভাণকত ভান
বনণ িবয ওাচ ওযা ববঙ। এ বফবাক ওতৃও
ি X-ray Diffraction and Scanning Electron Microscope-এয
ভাধ্যবভ ০৪ টি প্রবতষ্ঠাবনয ফ িবভাট ৮৪টি নভৄনায বফবিলণ জফা প্রদান ওযা । এ বফবাক এ ভব ১,২১,০৫০/)এও রক্ষ্ একু াচায ঞ্চা টাওা( যাচস্ব আ ওবয।
যভাণু বি কবফলণা প্রবতষ্ঠান
প্রবতবফদনাধীন ভব কবফলণা  উন্ননভরও ওাবচ এ প্রবতষ্ঠাবনয বফববন্ন ইনবিটিউট/ইউবনটভব ৪১চন
ঙাত্র/বক্ষ্ও/কবফলওবও উচ্চতয বডগ্রী অচিবনয চন্য কবফলণা াতা প্রদান ওবয এফাং জদী  আন্তচিাবতও
চান িাবর ৮৭টি কবফলণারব্ধ পরাপর প্রফন্ধাওাবয প্রওা ওবয। এ প্রবতষ্ঠাবনয ইনবিটিউট/ইউবনটভবয গুরুত্বপূণ ি
জফাভরও ওাবচয বফফযণ বনবম্ন উবেঔ ওযা বরা:
যভাণু বফজ্ঞান  প্রভেবি ইনবিটিউট )আইএনএটি(
ও. জযবড আইবাবটা উৎাদন বফবাক
২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয জযবড আইবাবটা প্রডাওন বফবাক, এইআযই, াবায ওতৃও
ি ৪৮ ব্যাবঘ জভাট ৮৮৩টি
জটওবনবাভ-৯৯এভ জচনাবযটয যফযা এফাং ২২টি ব্যাবঘ ১৪১১.৯৫ GBq আবাবডন-১৩১ বডববন্পাং ওবয ১টি
চাতী যভাণু বঘবওৎা ইনবিটিউট জভাট ১৫টি যভাণু বঘবওৎা ইনবিটিউট এফাং ৭টি যওাবয/জফযওাবয
াাতাবর যফযা ওযা ববঙ। শুদৄ যওাবয/জফযওাবয াাতাবর যফযা ওবয জভাট ১,০৮,৭৪,৩০০/- )এও
জওাটি আট রক্ষ্ চুাত্তুয াচায বতনত টাওা( যাচস্ব আ ববঙ।

কবফলণাকাবয জটওবনবাভ-৯৯এভ এফাং আবাবডন-১৩১ উৎাদন

ঔ. স্বাস্থয দাথ ি বফজ্ঞান  জতচবি ফচিয ব্যফস্থানা ইউবনট )HPRWMU)
যভাণু বি কবফলণা প্রবতষ্ঠাবন স্থাবত BAEC TRIGA Research Reactor )BTRR(-এয ১০ বও. বভ.
ব্যাাবধ িয ভবধ্য াংগৃীত বযবফকত নভৄনা )বমভন ভাটি, পুকুবযয াবন, টিউফববরয াবন, াও-ফবচ, দ্যধ, ভাঙ
ইতযাবদ( প্রবাচনী প্রবক্রাচাতওযণ কাভা জেওবরাবভবর ববিবভয াায্য Data াংগ্র ওযা । এ ঙাড়া
বফববন্ন যওাবয  জফযওাবয াাতাবরয জতচবি ফচিয বনযাবদ াংযক্ষ্ণ, জতচবিতা বযভা এফাং
ওযাবরবেন  জডাবচবভবর ঘাচি ফাফদ ৯,২৪,২৪০/- )ন নক্ষ্ ঘবি াচায দ্যইত ঘবে( টাওা যাচস্ব আ ।
ক. বনউবক্লায এন্ড জযবডবন জওবভস্ট্র বফবাক )NRCD)
প্রবতবফদনাধীন ফঙবয এ বফবাক ধাবনয প্ল্াি জগ্রাথ প্রবভাটায বববফ বরবকা ওাইবটাান প্রবাক এফাং বফববন্ন কবফলণা
ওাবচ ব্যফহৃত ৫টি কবফলণাকাবযয াবনয ভান বনণ িবয ওাচ ম্পন্ন ওবযবঙ।
ঔাদ্য  বফবওযণ চীফবফজ্ঞান ইনবিটিউট )আইএপআযবফ(
াবাযস্থ ঔাদ্য  বফবওযণ চীফবফজ্ঞান ইনবিটিউবট )আইএপআযবফ( কাভা জা ি ব্যফায ওবয নানাবফধ কবফলণা 
উন্ননভরও ওাবচ ৪৮৬টি নভৄনা বফবিলবণয ওাচ ওযা । এঙাড়া এ ইনবিটিউবটয অধীবন ১টি ইউবনট  ৭টি
বফবাবক গৃীত/ম্পাবদত কবফলণা ওাম িক্রবভয াংবক্ষ্প্ত বফফযণ বনবম্ন উবেঔ ওযা বরা:
ও. কাভা জা ি বফবাক
এ বফবাক ইবযবডবন প্রভেবি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ কবফলণা ওাম িক্রবভয াাাব যভাণু বি ওবভবনয বফববন্ন
কবফলণা ইনবিটিউট জদবয প্রা ৪৯টি যওাবয জফযওাবয প্রবতষ্ঠানবও বফবওযণ জফা প্রদান ওবযবঙ এফাং বফববন্ন
জওাম্পানী ওতৃও
ি জপ্রবযত ১৩৬.৬৪ টন ঔাদ্য  ৪৩৮৭ বএপটি বঘবওৎা াভগ্রী নভৄনা বফবওযণ জফা প্রদান ফাফদ
৮৭,১৪,৫৪৫/-)াতাব রক্ষ্ জঘ ে াচায াঁঘত তাবে( টাওা যাচস্ব আ ওবযবঙ।
ঔ. এবগ্রাবওবভওযার এন্ড এনবাযনবভিার বযাঘ ি ইউবনট
HPLC, GC-MS এফাং AAS ইতযাবদ মন্ত্র ব্যফায ওবয জদী এফাং ফহুচাবতও বফববন্ন প্রবতষ্ঠান জমভন, Masafi

Bread and Biscuit Industries Ltd. Vegan Agro Limited Co, British American Tobacco

Bangladesh জথবও প্রাপ্ত ২১৩টি নভৄনা বফববন্ন ধযবনয ওীটনাবওয অফবিাাং এফাং Trace & Heavy metals

বফবিলণ জফা প্রদান ওবয মা জথবও ৮,১৬,০০০/-(আট রক্ষ্ বতয াচায দ্যইত) টাওা যাচস্ব আ ।
খ. ভাইবক্রাফাবারবচ এন্ড ইন্ডাবস্ট্রার ইবযবডবন বফবাক
এ বফবাক কবফলণায াাাব বফববন্ন লধ  ঔাদ্যিব্য উৎাদনওাযী প্রবতষ্ঠাবনয ঔাদ্যাভগ্রী াবন এফাং বঘবওৎা ,
াভগ্রীয ভাইবক্রাফাবারবচওযার বফবিলণ জফা প্রদান ওবয ২,১৭,২০০/- )দ্যই রক্ষ্ বতয াচায দ্যইত( টাওা
যাচস্ব আ ওবয।
ইনবিটিউট অফ জযবডবন এন্ড বরভায জটওবনারবচ )আইআযবটি(
এ ইনবিটিউবট স্থাবত ৩৫০ বওবরাবওউবয জওাফাল্ট-৬০ ইবযবডবটযটি কবফলণা  জফা প্রদাবন ব্যফায ওবয
বঘবওৎাাভগ্রী চীফাণু  দূলণভৄিওযণ, কৃবলচাত বেয েবনবযাধ )Quarantine)  াংযক্ষ্ণ, িবব্যয
গুণকতভান উন্নন বঘাংবড়য জঔাা এফাং াভৄবিও জরা জথবও স্য, পর ইতযাবদয উৎাদন বৃবি াও উাদান
বতবযয ওাচ ম্পন্ন ওবযবঙ। এ ইন্পটিটিউট বফববন্ন কবফলণাকাবয ব্যফহৃত াবন ৬৬.৫ টন ঔাদ্য াভগ্রীবত বফবওযণ
জফা প্রদান ওবয ৮,৮৪,৭৬৪/- )আট রক্ষ্ চুযাব াচায াতত জঘ লবি টাওা( যাচস্ব আ ওবযবঙ।

৩৫০ বওবরাবওউবয জওাফাল্ট-৬০ কাভাবা ি বফবওযণ প্ল্যাি

ইনবিটিউট অফ ওবম্পউটায াবন্প )আইবএ(
ইনবিটিউট অপ ওবম্পউটায াবন্প ওবম্পউটায বফজ্ঞান, তথ্য প্রভেবি বফলও ভানফ ম্পদ উন্নন কবফলণা 
উন্নন ওাম িক্রভ বযঘারনা ওবযবঙ। এ ফঙয প্রবতষ্ঠানটি ভানফ ম্পদ উন্নবনয রবক্ষ্য ফ িবভাট ৬৯ চনবও আইবটিএয উয প্রবক্ষ্ণ প্রদান এফাং াবাযস্থ AERE-জত ngi ee igL াবিায iL tallatinL এফাং AERE,
gCEe এফাং BAEC এ Wifi Internet Connection স্থাবনয ওাচ ম্পন্ন ওবযবঙ।
ইনবিটিউট অফ ইবরওরবনক্স
এ ইন্পটিটিউট যভাণু বি ওবভবনয বফববন্ন কবফলণাকাবয ব্যফহৃত বনউবক্লায মন্ত্রাবত জভযাভত, জতচবিতা
বযভান মন্ত্রাবত বতবয এফাং ভানফ ম্পদ উন্নবনয চন্য বফববন্ন বরবটওবনও ইন্পটিটিউট/ওবরবচয ৪৭ চন
ঙাত্রবও বনউবক্লায ম্পবওিত প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওবযবঙ।

জিায পয বযাঘ ি বযঅযাক্টয (CRR)
াবাযস্থ বতন জভকাাট ক্ষ্ভতা ম্পন্ন বরকা ভাওি-২ কবফলণা বযঅযাক্টযটি ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভবনয
ফ িাবধও গুরুত্বপূণ ি যভাণু কবফলণা স্থানা। কবফলণা বযঅযাক্টযটি বনউরন এওটিববন এনারাইব, বনউরন
জযবডগ্রাবপ, বনউরন স্কযাট্যাবযাং গ্রুবয বফববন্ন কবফলণা  উন্নন ওাম িক্রভ এফাং ভানফ ম্পদ উন্নবন চনফর প্রবক্ষ্ণ
ইতযাবদ ওাবচ ব্যফহৃত । জিায পয বযাঘ ি বযঅযাক্টয এয প্রবও রী/বফজ্ঞানীকণ বযঅযাক্টযটি সুষ্ঠবাবফ ঘারনা 
যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ ওবযবঙন। বযঅযাক্টয ঘারনা  যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ ঙাড়া IAEA-এয াবথ Non-Proliferation
Treaty (NPT) এয অধীবন ম্পাবদত বিাবক্ষ্ও Safeguards Agreement এফাং Protocol
Additional to the Safeguards Agreements-এয আতা বফববন্ন ধযবণয প্রবতবফদন, জমভন
Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical Inventory
Listing(PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations ইতযাবদ বনবভত প্রস্তুত ওবযবঙন।
কবফলণা/প্রবক্ষ্বণয ওাবচ ৯২ বদবন ফ িবভাট ২৭৩ খিা বযঅযাক্টয ঘারনা ওবয ১৩৮ চনবও প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা
ববঙ।
টিসুয ব্যাাংবওাং এন্ড ফাবাম্যাবটবযার বযাঘ ি ইউবনট (টিবফবফআযইউ)
এ ইউবনট অব্যফহৃত/বযতযি বফববন্ন প্রওায প্রাণীচ/ভানফ টিসুয াংগ্র ওবয বফজ্ঞানম্মতবাবফ প্রবক্রাচাতওযণ
এফাং বফবওযবণয াাবয্য চীফাণুভৄিওযণ  মথামথ ভান বনন্ত্রণ ওবয পুন িফান েবঘবওৎা ব্যফাবযয চন্য
জদবয বফবফন্ন াাতার/স্বাস্থয জওবন্দ্র যফযা ওবয। উবেবঔত ভব এ ইউবনবটয কবফলণাকাবয ৫৫০০টি
অযাভবনন গ্রাপট এফাং ১৫০০০ বব অবস্থ গ্রাপট প্রবক্রাচাতওযণ, বফবওযবণয াাবয্য চীফাণুভৄিওযণ  ভানবনন্ত্রবণয ওাচ ম্পন্ন ওবয জদবয বফববন্ন াাতার/বক্লবনবও যফযা ওবয জযাকীবদয জফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ
৬,৪৫,৩৫০/- )ঙ রক্ষ্ তাবে াচায বতনত ঞ্চা টাওা( যাচস্ব আ ওবয।
জন্ট্রার ইবজচবনাবযাং এন্ড পযাববরটিচ বফবাক (বইএপ)
এ বফবাক যভাণু বি ওবভবনয কবফলণা ওাবচ ব্যফহৃত বফববন্ন মন্ত্রাবত জভযাভত ঙাড়া বফববন্ন বরবটওবনও
ইন্পটিটিউট/ওবরবচয ৪৭ চন ঙাত্রবও ভানফ ম্পদ উন্নবনয চন্য প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওবয।
যভাণু বি জওন্দ্র, ঘিগ্রাভ
আভদানীকৃত ঔাবদ্যয জতচবিতায ভাত্রা বনরূণ ওযা এ জওবন্দ্রয প্রধান ওাচ। প্রবতবফদনাধীন ভব এ জওন্দ্র
আভদানীকৃত ১৩০৭৫টি ঔাদ্য নভৄনায জতচবিতা যীক্ষ্া ওবয জভাট ১৩.৮৭ জওাটি (জতয জওাটি াতাব রক্ষ্ টাওা)
যাচস্ব আ ওবয।
যভাণু বঘবওৎা ইন্পটিটিউট (ইনভা/বননভা)
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচফ জভবডবওর বফেবফদ্যার ওযাম্পাবয অবযন্তবয অফবস্থত ন্যানার ইনবিটিউট অফ বনউবক্লায
জভবডবন এন্ড এরাইড াবন্প জদবয বফববন্ন জভবডবওর ওবরচ/দয াাতার াংরগ্ন ১৪টি ইনভা
(ইনবিটিউট অফ বনউবক্লায জভবডবন এন্ড এরাইড াববন্প) জমভন- ঢাওা, বভটবপাড ি, বদনাচপুয, যাংপুয,
যাচাী, ফগুড়া, পবযদপুয, ভভনবাং, ফবযার, ববরট, খরনা, কুবভো, ওক্সফাচায  ঘিগ্রাবভ বফববন্ন ধযবণয
চটির জযাক বনণ ি  বঘবওৎা জফা প্রদাবনয রবক্ষ্য বনযরবাবফ ওাচ ওযবঙ। প্রবতবফদনাধীন ভব এ ওর
যভাণু বঘবওৎা ইনবিটিউট জথবও ৩,৯০,৮৩৮/- (বতন রক্ষ্ নিই াচায আটত আটবত্র) চন জযাকীবও যভাণু
বঘবওৎা জফা  জযাকীয ৬৬৮০ টি যি নভৄনা বফবিলণ জফা প্রদান ওবয ফ িবভাট ২১,১৯,৪৩,৩৭০/- (একু জওাটি
উবন রক্ষ্ জততাবে াচায বতনত িয টাওা) যাচস্ব আ ওবযবঙ। এ জফা প্রদাবনয াাাব ১৫টি

ইন্পটিটিউবট ১৭ চন ঙাত্র/বক্ষ্ও/কবফলওবও উচ্চতয বডবগ্র অচিবন কবফলণা াতা প্রদান ওবয এফাং এ ভস্ত
কবফলণারব্ধ পরাপর ম্পবওিত ৫৬টি প্রফন্ধ (Article) জদী/আন্তচিাবতও চান িাবর প্রওাবত ।

ন্যানার ইনবিটিউট আফ বনউবক্লায জভবডবন এন্ড এযারাবড াববন্প TCT ET এ- )বননভা( মবন্ত্রয াাবয্য জযাকীয জফা প্রদান

যভাণু বফদ্যযৎ উৎাদবন দবক্ষ্ গ্রণ:
রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাণ )১ভ ম িা( প্রওবল্পয ফাস্তফাবনয রবক্ষ্য বনম্নফবণ িত দবক্ষ্ গ্রণ ওযা
ববঙ:
(১)

(২)

(৩)
(৪)

(৫)

বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বঘফ ভবাদ কত ৬-৮ আকি, ২০১৫ ভব রূপুয প্রওল্প এরাওা
বযচবভবন বযদ িন ওবযন। বতবন উি পবয প্রওল্প এরাওা এটভস্ট্রএক্সবাট ি ওতৃও
ি ম্পাবদত ওাবচয
অগ্রকবত এফাং াইট অবপব আফান প্রওল্প বনভিাণ ওাবচয চন্য PWD I Architect Departmentএয প্রবও রীবদয াবথ বা ওবযন;
রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বযঘারনা ব্যফস্থানা  যক্ষ্ণাবফক্ষ্বণয চন্য জদব উভেি চনফর বতবযয
রবক্ষ্য বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার এফাং যাবান জপডাবযবনয ROSATOM-এয ভবধ্য স্বাক্ষ্বযত
MoU-এয আতা যাান জপডাবযবনয MEPhI-এ বনউবক্লায ইবঞ্জবনাবযাং বফলব ২০১৫ বক্ষ্া ফঙবয
উচ্চ বক্ষ্ায চন্য কত ১৬ জবন্ফম্বয, ২০১৫ তাবযবঔ ২০ চন বক্ষ্াথী যাবা কভন ওবযন;
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভবনয ২০ চন বফজ্ঞানী „Foundation Course on Nuclear Energy‟
বফলব কত ১৫ নববম্বয - ২৫ বডবম্বয ২০১৫ ভৄম্বাই, বাযবত প্রবক্ষ্ণ গ্রণ ওবযন;
রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাবণয ভর ম িাবয ওাম িাফবর ম্পাদবনয চন্য ফাাংরাবদ যভাণু বি
ওবভন  যাবান জপডাবযবনয JSC Atomstroyexport-এয ভবধ্য ম িাক্রবভ ঢাওা  ভবস্কা
এওাবধও বিাবক্ষ্ও আবরাঘনা জবল কত ২৫ বডবম্বয ২০১৫ তাবযবঔ „General Contract for
Rooppur Nuclear Power Plant Construction‟ স্বাক্ষ্বযত । স্বাক্ষ্বযত General
Contract-এয অবনষ্পন্ন Appendices কত ৪ জুন ২০১৬ তাবযবঔ স্বাক্ষ্বযত ;
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বঘবফয বাবতবত্ব কত ১৭ বডবম্বয ২০১৫ তাবযবঔ রূপুয াযভাণবফও
বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয চন্য বাযী মন্ত্রাবত াংক্রান্ত াফ-গ্রুবয ওবভটিয এওটি বা অনুবষ্ঠত ;

(৬)

(৭)

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থাবনয রবক্ষ্য Preparatory Construction ম িাবয মাফতী ওাচ
ম্পাদবনয রবক্ষ্য ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন এফাং যাবান জপডাবযবনয JSC
Atomstroyexport-এয ভবধ্য কত ৭ চানুাবয ২০১৬ তাবযবঔ „For Completion of the works
for the preparatory stage of Rooppur NPP Construction‟-ীল িও ৪থ ি চুবি স্বাক্ষ্বযত ;

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয ঘরভান ওাম িক্রভ বযচবভবন বযদিবনয চন্য বফজ্ঞান 
প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী কত ১২-১৪ চানুাবয ২০১৬ ভব রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ প্রওল্প
এরাওা বযদিন ওবযন;
(৮) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওল্প সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফাবনয বনবভি বদওবনবদ িনা প্রদান 
ভবনটবযাং-এয চন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রীয বাবতবত্ব কঠিত চাতী ওবভটিয ৪থ ি বা প্রধানভন্ত্রীয ওাম িারব
কত ৩ জপব্রুাবয, ২০১৬ তাবযবঔ অনুবষ্ঠত ;
(৯) কত ৮-১১ জপব্রুাবয ২০১৬ তাবযবঔ ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন এফাং আন্তচিাবতও আণবফও বি
াংস্থায ভবধ্য ফাবল িও ভন্ব বা অনুবষ্ঠত । উি বা ফাাংরাবদবয Country Nuclear
Infrastructure Profile (CNIP) update ওযা ;
(১০) ভাধ্যবভও বক্ষ্ায বফববন্ন জেবণয াঠ্যসূবঘবত যভাণু বফজ্ঞান বফল অন্তর্ভিি ওযায চন্য ফাাংরাবদ যভাণু
বি ওবভবনয দস্য (জব ত বফজ্ঞান)-এয বাবতবত্ব এওটি বা কত ৬ ভাঘ ি ২০১৬ তাবযবঔ ওবভবনয
প্রধান ওাম িারব অনুবষ্ঠত ;
(১১) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র এরাওা শুল্ক জিন স্থান াংক্রান্ত বফলব আবরাঘনায চন্য ফাাংরাবদ
যভাণু বি ওবভবনয জঘাযম্যাবনয বাবতবত্ব এওটি বা কত ৫ এবপ্রর ২০১৬ তাবযবঔ অনুবষ্ঠত ।
উি বায আবরাঘনায জপ্রবক্ষ্বত রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওল্প এরাওা শুল্ক জিন
স্থাবনয যফতী ওাম িক্রভ এবকব জনায যফতী দবক্ষ্ জনা । বা চাতী যাচস্ব জফাড ি
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন, বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার এফাং রূপুয প্রওবল্পয াংবিি ওভিওতিাকণ
অাংগ্রণ ওবযন;
(১২) জদব াযভাণবফও বফদ্যযৎ ওভিসূবঘ ফাস্তফান, াযভাণবফও বফদ্যযৎ ওভিসূবঘ অফওাঠাবভা উন্নন, সুষ্ঠুবাবফ
াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বযঘারন  যক্ষ্ণাবফক্ষ্বণয চন্য দক্ষ্ চনফর বতবযয রবক্ষ্য যাবান
জপডাবযবনয State University „MEPhI‟-জত বনউবক্লায ইবঞ্জবনাবযাং বফলব বতন ফঙয জভাবদ
MS জপ্রাগ্রাবভয চন্য ২০১৬-২০১৭ বক্ষ্াফবল ি বক্ষ্া বৃবি প্রদাবনয রবক্ষ্য বক্ষ্াথী বনফ িাঘবনয চন্য কত ২১২২ এবপ্রর ২০১৬ ভব বরবঔত  জভ বঔও যীক্ষ্া অনুবষ্ঠত  এফাং ২০ চন বক্ষ্াথী বনফ িাঘন ওযা ।
(১৩) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয ভর বনভিাণ ওাবচয চন্য প্রবাচনী বাযী মন্ত্রাবত 
ভারাভার বযফবনয বফলব বফববন্ন ভন্ত্রণারবয ভবধ্য াযেবযও ভতবফবনভ  বমাবকতায ভাধ্যবভ
ভবন্বত ওাম িক্রভ গ্রণ ওযায সুবফধাবথ ি কঠিত বাযী মন্ত্রাবত রান্পবাবট িন প্ল্াবনাং (Heavy Equipment
Transportation Planning) াংক্রান্ত াফ-গ্রুবয ওবভটিয এওটি বা কত ১৯ এবপ্রর ২০১৬ তাবযবঔ
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বঘবফয বাবতবত্ব বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বম্মরন ওবক্ষ্ অনুবষ্ঠত
। বা ড়ও, জন এফাং জযরবথ বাযী মন্ত্রাবত বযফবনয বফলব াংবিি ওতৃি ক্ষ্বও উবদ্যাক গ্রবণয
সুাবয ওযা ;
(১৪) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয ফাস্তফান ওাবচয অগ্রকবত বযচবভবন বযদিবনয চন্য
তথ্য অবধদপ্তবযয ৮০ চবনয এওটি বভবডা টিভ কত ৯ এবপ্রর ২০১৬ প্রওল্প এরাওা বযদিন ওবযন এফাং
প্রওবল্পয াবফ িও অগ্রকবত  ব্যফস্থানা বন্তাল প্রওা ওবযন;

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাণ প্রওল্প এরাওা াাংফাবদওবদয াবথ ভত বফবনভব
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী বঘফ

(১৪)

(১৫)

(১৬)

(১৭)
(১৮)

(১৯)

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থাবনয চন্য যাান জপডাবযন যওায ওতৃও
ি যাষ্ট্রী ঋণ প্রদাবনয রবক্ষ্য
Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement (IGCA)
চূড়ান্তওযবণয চন্য যাান জপডাবযন বক্ষ্য প্রবতবনবধবৃবিয াবথ ফাাংরাবদ বক্ষ্য প্রবতবনবধবৃবিয
বিাবক্ষ্ও বা কত ১৬-১৭ জভ ২০১৬ তাবযবঔ যাান জপডাবযবনয ভবস্কাবত অনুবষ্ঠত । উি বা
IGCA অনুস্বাক্ষ্য ওযা ;
রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয ফাস্তফান অগ্রকবত, বনবভতবাবফ তদাযবও, প্রওল্প াংবিি
 ওাবযকবয বফলাবদ ম িাবরাঘনা  বিান্ত প্রদাবনয চন্য কঠিত ওাবযকবয ওবভটিয ৫ভ বা বফজ্ঞান 
প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রীয বাবতবত্ব কত ৭ জভ ২০১৬ তাবযবঔ ঈেযদী, াফনা জচরা প্রওল্প
াইবট অনুবষ্ঠত । উি বা রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয ওাবচ আভদানীবমাগ্য
বেয উয ভগ্র শুল্ক-ওযাবদ ভকুবপয বফলব SRO চাযী ওযায বিান্ত ওবত বিান্ত গৃীত ;
ফাাংরাবদবয াযভাণবফও অফওাঠাবভা উন্নবনয ফতিভান অফস্থা ম িাবরাঘনায চন্য আন্তচিাবতও যভাণু
বি াংস্থা (IAEA)-এয এওটি প্রবতবনবধদর কত ১০-১৪ জভ ২০১৬ তাবযবঔ ফাও-এয প্রধান ওাম িারব
Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) follow-up mission বযঘারনা
ওবয। উি follow-up mission-এ ২০১১ াবরয IAEA ওতৃও
ি ফাাংরাবদবয াযভাণবফও
অফওাঠাবভা াংবিি সুাবযবয আবরাবও ফতিভান অফস্থা ম িাবরাঘনা ওযা । ম িাবরাঘনা জবল
ফাাংরাবদবয াযভাণবফও অফওাঠাবভায অফস্থা বন্তালচনও ভবভি বযবাট ি প্রদান ওবয;
কত ৭ জুন ২০১৬ তাবযবঔ ভন্ত্রণারবয বঘবফয বাবতবত্ব Development of Human Resources
াংক্রান্ত াফ গ্রুবয বা অনুবষ্ঠত ;
চনপ্রান ভন্ত্রণারবয ববনয বঘবফয জনতৃবত্ব এওটি দর কত ১০-১৫ জভ ২০১৬ তাবযবঔ এফাং
ভবন্ত্রবযলদ বঘবফয জনতৃবত্ব অন্য এওটি দর কত ১৫-২০ জভ ২০১৬ তাবযবঔ রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ
জওবন্দ্রয Reference Plant বববফ যাান জপডাবযবনয Novovoronezh Nuclear Power
Plant বযদিন ওবযন;
রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয াবফ িও বনযািা বফধান  ওাম িাবদ ম্পাদবন বমাবকতা প্রদাবনয চন্য
কঠিত ভবনটবযাং টিবভয প্রথভ বফবল বা কত ৬ জভ ২০১৬ তাবযবঔ বফবাকী ওবভনায, যাচাী
বফবাবকয বাবতবত্ব াফনা অনুবষ্ঠত । উি বা রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওবল্পয

াইট অবপ  আফাবও এরাওায বনযািায স্বাবথ ি ঐ এরাওাভবও জওবআই (KPI) বববফ জখালণা
ওযায বিান্ত ওবত বিান্ত গৃীত ;
(২০) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওল্প বফলব যাান জপডাবযন  ফাাংরাবদ বক্ষ্য ভন্বব কঠিত
Joint Coordination Committee (JCC)-এয ২ বা কত ২২ জুন ২০১৬ তাবযবঔ ঢাওায স্থানী
এওটি জাবটবর অনুবষ্ঠত । উি বা রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থান প্রওল্প াংবিি ওবত
গুরুত্বপূণ ি বিান্ত গৃীত ;
(২১) ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্ কত ২১ জুন ২০১৬ তাবযবঔ রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র
বনভিাবণয রবক্ষ্য ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভবনয বনওট Site Licence প্রদান ওবয;

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎবওবন্দ্রয Siting Licence প্রদান অনুষ্ঠান

(২২) আন্তচিাবতও যভাণু বি াংস্থা (IAEA) জথবও প্রাপ্ত PC-Based VVER-1200 Training
Simulator-এয Site Acceptance Test (SAT) এফাং Training Course ১৯-৩০ জুন, ২০১৬
তাবযবঔ প্রওবল্পয ঢাওাস্থ অবপবয Simulator োবফ অনুবষ্ঠত । Simulator যফযাওাযী প্রবতষ্ঠান
Western Service Coorporation (WSC)-এয দ্যইচন বফবলজ্ঞ Courseটি বযঘারনা ওবযন;
(২৩) রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয Security এফাং Physical Protection System (PPS)
প্রবতষ্ঠায বফলব কত ১৫ জুন ২০১৬ তাবযবঔ ভৄখ্য বঘফ ভবাদবয বাবতবত্ব প্রধানভন্ত্রীয ওাম িারবয
বাওবক্ষ্ এওটি বা অনুবষ্ঠত  এফাং এ াংক্রান্ত এওটি ওবভটি কঠন ওযা ।

ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ (বফবএআইআয)
www.bcsir.gov.bd

টভূবভ
ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ (বফবএআইআয) জদবয ফবঘব প্রাঘীন  ফ িবৃৎ ফহুভৄঔী বফজ্ঞান 
বল্প কবফলণা প্রবতষ্ঠান। বফজ্ঞান কবফলণা, উদ্ভাফন  প্রভেবিয পর প্রবাবকয ভাধ্যবভ জদবয আথ ি-াভাবচও
উন্নবনয রবক্ষ্য ১৯৫৫ াবর তদানীন্তন াবওস্থান ওাউবন্পর অফ াইবিবপও এন্ড ইন্ডাবস্ট্রার বযঘা ি এয অে
প্রবতষ্ঠান বববফ পূফ িাঞ্চরী কবফলণাকায ঢাওা প্রবতবষ্ঠত । যফতীবত ম িাক্রবভ ১৯৬৫ াবর ঘিগ্রাভ এফাং ১৯৬৭
াবর যাচাী কবফলণাকায প্রবতবষ্ঠত । স্বাধীনতায য কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যওাবযয বিান্ত অনুমাী ১৯৭৩
াবর ফাাংরাবদ ওাউবন্পর অফ াইবিবপও এন্ড ইন্ডাবস্ট্রার বয িাঘ (বফবএআইআয) প্রবতবষ্ঠত । ২০১৩ াবরয
১০ অবক্টাফয ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ আইন ২০১৩ চাতী াংবদ অনুবভাবদত । ফতিভান
বফবএআইআয এ আইবনয অধীবন বযঘাবরত বচ্ছ। এ প্রবতষ্ঠাবনয আতাধীন ১০টি কবফলণাকায, ইনবিটিউট 
জিায যববঙ।
ববন
বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবিকত কবফলণা  উদ্ভাফবন জিায অফ এবক্সবরন্প বাবফ প্রবতষ্ঠা
বভন
ফাাংরাবদ অথ িজনবতও, বযবফকত  াভাবচও সুবফধা-অনুকুর কবফলণা  উন্নন প্রওল্প বযঘারনা তত্ত্বাফধান এফাং
বমাবকতা

বফবএআইআয-এয প্রধান ওাম িাফবর
 ববল্পয প্রবতষ্ঠা  উন্নবনয াবথ ম্পবওিত বফববন্ন ভস্যায ভাধান এফাং যওায ওতৃও
ি বনবদ িবত
বফলাফবর ফাস্তফানওবল্প বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি কবফলণায প্রফতিন, উন্নন  বদওবনবদ িনা প্রদান;
 বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা ওাম িক্রভ বযঘারনায চন্য কবফলণাকায, ইনবিটিউট  াংকঠন প্রবতষ্ঠা  াংযক্ষ্ণ
এফাং উন্নবনয ব্যফস্থা গ্রণ;
 আইবনয আতা প্রবতবষ্ঠত  অনুবভাবদত বফেবফদ্যার  অন্যান্য কবফলণা প্রবতষ্ঠানভবয সুবনবদ িি
বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি কবফলণা ওভিসূবঘ  প্রওবল্পয চন্য াও অনুদান প্রদান;
 বফেবফদ্যার ফা অন্য জওান কবফলণা প্রবতষ্ঠান ওতৃও
ি বযঘাবরত কবফলণাওভি জথবও উদ্ভুত আবফষ্কায 
উদ্ভাফবনয ফাবণবচযও ব্যফাবযয দবক্ষ্ গ্রণ;
 আইবনয আতা প্রবতবষ্ঠত  অনুবভাবদত বফেবফদ্যার  অন্যান্য কবফলণা প্রবতষ্ঠানভবয সুবনবদ িি
বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি কবফলণা ওভিসূবঘ  প্রওবল্পয চন্য াও অনুদান প্রদান;
 বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি বফলবয উয তথ্য াংগ্র এফাং উি বফলভবয উয বফজ্ঞাবনও প্রফন্ধ, প্রবতবফদন
 াভবওী প্রওাওযণ;
 বল্প  কবফলণা প্রবতষ্ঠান প্রবতষ্ঠা উৎা প্রদান এফাং প্রবাচনী উবদ্যাক গ্রণ;
 অন্যান্য জদবয বফজ্ঞান, বল্প  প্রভেবি কবফলণা প্রবতষ্ঠানভবয াবথ াযেবযও জমাকাবমাক স্থান;

 বযলদ ওতৃও
ি প্রবতবষ্ঠত ইনবিটিউট  কবফলণাকায উদ্ভাবফত কবফলণা প্রবক্রায জবটি গ্রণ এফাং তা বল্প
প্রবতষ্ঠাবন ব্যফাবযয প্রবাচনী ওাম িক্রভ গ্রণ;
 বযলদ আতাধীন কবফলণা ওাবচ জপবরাব প্রফতিন  প্রদান।
চনফর:
ওভিওতিা/ওভিঘাযীবদয াংখ্যা (যাচস্ব ফাবচবট): অনুবভাবদত বদয াংখ্যা ১৬০১ চন, পূযণকৃত দ ৮৭৬ চন,
ফঙযবববিও াংযবক্ষ্ত (বযবটননকৃত) অস্থাী দ ১৬২ চন।
২০১৫-২০১৬ অথ িফঙবয বফবএআইআয-এয উবেঔবমাগ্য ওভিওান্ড  াপে
উন্নন প্রওল্প
: ৮টি
নতুন প্রভেবি উদ্ভাফন
: ১৮টি
কবফলণা প্রফন্ধ প্রওা
: জদব ৭০ টি, বফবদব ৩৩ টি, জভাট ১০৩ টি।
উদ্ভাবফত প্রভেবিয ফাবণবচযওীওযণ
: বল্পাবনয চন্য ২১ টি প্রভেবি স্তান্তয ওযা ববঙ।
বল্প/ফাবণবচযও ে/দাবথ িয বফবিলণ জফা প্রদান : ৫০৬৯ টি
প্রবক্ষ্ণ (বফজ্ঞানী) ব্যাঘ
: ৯টি ব্যাবঘ ৩৪৬ চন কবফলও  ওভিওতিাবদযবও
প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ববঙ।
ভাপ্ত প্রওল্প
: ৬টি
উদ্ভাবফত প্রভেবিয জবটি অচিন
: ২টি
কবফলণা  উন্নন (R & D) প্রওল্প
: ৫১ টি কবফলণা  উন্নন প্রওল্প ভাপ্ত ওযা ববঙ।
জপবরাব প্রদান
: বফববন্ন বফেবফদ্যারবয স্দাতবওািয বডবগ্রধাযী বক্ষ্াথীবদযবও
৫টি ওযাটাকবযবত জভাট ৫০ চনবও জপবরাব প্রদান ওযা
ববঙ।
বথব তত্ত্বাফধান
: জদবয বফববন্ন বফেবফদ্যারব অধ্যনযত জভাট ১৭০
চন বক্ষ্াথীয কবফলণা ওাম িক্রভ তত্ত্বাফধান ওযা ববঙ।
বফবএআইআয-এয াবথ ভবছাতা স্মাযও স্বাক্ষ্য : ৬টি ভবছাতা স্মাযও (MoU) স্বাক্ষ্বযত ববঙ।
বল্প প্রবতষ্ঠান বযদিন
: ১৮টি বল্প প্রবতষ্ঠান বযদিনপূফ িও বল্প ভস্যায ভাধান ওবযবঙ।
জবভনায  ববম্পাবচাভ আবাচন
: ১২টি বফজ্ঞান বফলও বা জবভনায এফাং ১১টি জিও
জাল্ডাযবদয অফবতওযণ জবভনায  ববম্পাবচাভ আবাচন
ওবযবঙ। ২১টি উবচরা রাকই প্রভেবি প্রদিন  জবভনায
আবাচন।
বফজ্ঞান জভরা
বফবএআইআয ওতৃও
ি আবাবচত বফজ্ঞান  বল্প প্রভেবি
জভরা ২০১৬ কত ২১, ২২ এফাং ২৩ চানুাবয
বফবএআইআয ওযাম্পা ঢাওা অনুবষ্ঠত । এ জভরা
বফবএআইআয কবফলণাকায ঘিগ্রাভ, যাচাী 
চপুযাবট অনুবষ্ঠত ।
বফজ্ঞান  বল্প প্রভেবিয জভরা বযদিন ওবযন বফজ্ঞান 
প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান
ম্মানীত অবতবথবৃি।

বফবএআইআয-এয ইউবনট/কবফলণাকায বববিও ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবযয উবেঔবমাগ্য অচিনভ
১. বফবএআইআয কবফলণাকায, ঢাওা
 Production of Fruit-Flavored Salt for Gastric Comfort েটি উদ্ভাফন  ফাবণবচযওবাবফ
উৎাদবনয রবক্ষ্য প্রব স্তান্তয;
 Scrap এযলুবভবনাভ বত এযলুবভবনাভ জক্লাযাইড বতবয;
 Press mud  Spent Wash বত বচফ ায বতবয;
 াওা আবভয ওাবন ির বত জতর উৎাদবনয িবত উদ্ভাফন এফাং াওা আবভয আটি বত িাঘ ি বতবয;
 ঙটি (০৬) প্যাবটি স্বি এয আবফদন প্রদান;
 বফবএআইআয উন্ননীর জদবয বফজ্ঞান  প্রভেবি ঔাবত successful innovation-এয চন্য তৃতী
পুযস্কায রাব ;
 আব িবনও দূযীওযণ প্রভেবিয গুণকতভান  ওাম িওাবযতা মাঘাইওযণ।
২. বফবএআইআয কবফলণাকায, ঘিগ্রাভ
 ফাড ি ফ্লু বাইযা নািওযবণয প্রভেবি উন্নন;
 পরভর, াও-ফবচবত ব্যফহৃত ওবওটি উবেঔবমাগ্য ওীটনাও জমভনোঃ জভরাবথন, বপবপ্রাবনর,
জক্লাবযাাইবযপ ইতযাবদ নািওযবণয প্রভেবি উদ্ভাফন;
 এবিফাবাটিও জমভনোঃ জক্লাযাভবপবনওর  জটরাাইবক্লন নািওযবণয জও র উদ্ভাফন;
 বফবদ বত আভদানীকৃত ঔাদ্যিব্য  শু ঔাবদ্য শূওবযয বড এন এ যীক্ষ্ায প্রভেবি উদ্ভাফন;
 ঔাদ্যবস্যয ফীচ, ঔাদ্যিব্য  ফবচবত Genetically Modified Organism (GMO)
নািওযবণয প্রভেবি উদ্ভাফন;
 ভাঙ, বঘাংবড়  আলুয ক্ষ্বতওাযও বাইযা নািওযবণয জও র উদ্ভাফন;
 ওবম্পউবটনার জওবভবস্ট্রয ভাধ্যবভ ড্রাক বিবনাং এয প্রভেবি উন্নন;
৩. ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণাকায, যাচাী
 আবঔয জঙাফড়া, ওবয  ওরাকাবঙয ওাবন্ডয বরকবনন বত প্রাকৃবতও ওীটনাও  ায বতবয;
 গুদাভচাত কভ  ডাবরয আদ জাওায বনন্ত্রবনয উবেবশ্য জতালা াবটয ফীচ এফাং ভারবতরতা উবদ্ভবদয
বনম িা জথবও প্রাকৃবতও ওীটনাও উদ্ভাফন;
 টবভবটা কাবঙয ভাইবক্রাপ্রাবকন এফাং টবভবটা বেয াংযক্ষ্ণ প্রভেবি এফাং এয গুণকত ভান উন্নন;
 ঘাভড়া ববল্পয চন্য ঔবয  ঔবয বত প্রাকৃবতও যাং বতবয;
 লবধ  পুবিগুণ ভি জফওাযী ে (আটা, রুটি, জওও, বফস্কুট, সু, জু, ারওা ানী, নুডুর, পুবডাং
ঘওবরট) উৎাদবনয চন্য বভবিকুভড়া  কাচয প্রবক্রাচাতওযবণয িবত উদ্ভাফন;
 বফববন্ন লবধ গুণ ম্পন্ন উবদ্ভবদয (উরট ওম্বর, ফওপৄর, চাভার জকাটা, ঙাবতভ,  আভরওী) এয বনম িা
জব ত- যাাবনও িবতবত পৃথওীওযবণয ভাধ্যবভ নুতন জবলচ ে উদ্ভাফন;
 আভরওী প্রবক্রাচাত ওযণ এফাং এয রাকই ব্যফায বনবিতওযণ;
 ২০১৫-১৬ অথ িফঙবয বফবএআইআয কবফলণাকায যাচাী বত ইচাযাকৃত িবত ২টি।
৪. জ্বারাবন কবফলণা  উন্নন ইনবিটিউট (আইএপআযবড)
 কবফলণারব্ধ পরাপর জিও জাল্ডাযবদয অফবতওযণ  স্বল্পভবেয জ য বফদ্যযৎ উৎাদবন প্রভেবিয উন্নন
ীল িও প্রওবল্পয অগ্রকবত অফবতওযণ বফলব ২ টি জবভনাবযয আবাচন ওযা ;

 বল্পবক্ষ্বত্র এফাং ফাবণবচযওবাবফ ব্যফাবযয চন্য প্রভেবি উদ্ভাফন  স্তান্তবযয রবক্ষ্য ২ টি প্যাবটি দাবঔর
ওযা ববঙ;
 জদব প্রথভফাবযয ভবতা জারায জর বতবয  জারায প্যাবনবরয গুণকভান বনরূবণয চন্য ১টি নতুন
কবফলণাকায স্থান  অফওাঠাবভা উন্নন ওযা ।
৫. ঔাদ্য বফজ্ঞান  প্রভেবি ইনবিটিউট (আইএপএটি)
 ৪ টি প্রব  ১ টি জবটি অচিন এফাং ১ টি প্রব এয ইচাযা প্রদান;
 স্থানী যওায, েী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার এয স্থানী যওায বফবাবকয ১২০ চন জ যবা স্যাবনটাবয
ইন্পবক্টযবদয বনযাদ ঔাদ্য বনবিতওযবণয রবক্ষ্য ঔাবদ্য জবচার নািওযবণয উয প্রবক্ষ্ণ প্রদান;
 আইএপএটি  বফবও এয উবদ্যাবক “ঔাদ্য িব্য  পর প্রবক্রাচাত বফলব দক্ষ্তা উন্নন প্রবক্ষ্ণ
ওভিারা” এয ভাধ্যবভ ৬৬ চন প্রবক্ষ্ণাথীয প্রবক্ষ্ণ প্রদান;
 ঔাদ্য ববল্পাবদ্যািা  অন্যান্য জিওবাল্ডাযবদয ভন্বব “ঔাদ্য প্রবক্রাচাতওযণ, াংযক্ষ্ণ  ঔাদ্যবল্প
উন্নবন আইএপএটিয ওাম িক্রভ” ীল িও ওভিারা আবাচন ওযা ।

ঔাদ্য প্রবক্রাচাতওযণ, াংযক্ষ্ণ  ঔাদ্যবল্প উন্নবন আইএপএটিয ওাম িক্রভ”
ীল িও ওভিারা ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান ম্মানীত অবতবথবৃি।

 American University of Technology Manager (AUTM) & International
Business Incubator Association (INBIA) এয দস্যদ রাব;
 Recirculated Aquaculture System -এ ভাঙ ঘাল িবত স্থান;
 যপ্তাবন জমাগ্য বনউরাবটিওযার াচনা াতায াউডায প্রভেবি উদ্ভাফন।
৬. বব এন্ড ববডব, বফবএআইআয, ঢাওা
 এযাবরাবভবনাভ অযা জথবও এযাবরাবভনা বতবয;
 ভাবঙয আঁ, ভাবঙয ওাটা, করুয াড়  বছনুও জথবও কৃবত্রভ উাব দাঁবতয ফাবাবভবটবযার (HAP)
উদ্ভাফন;

৭.ওাঘ  বযাবভও কবফলণা  যীক্ষ্ণ ইনবিটিউট )আইবচবআযটি(
Process for production of zinc oxide from zinc dust. িবতটি গৃীত ববঙ;
 ৮ নববম্বয ২০১৫ ওাঘ, বযাবভও, ববভি  ভবকাত্রী ববল্পয কবফলণা  উন্নবনয জক্ষ্বত্র ম্ভাফনা এফাং
প্রবতফন্ধওতায জপ্রক্ষ্াবট ওাঘ  বযাবভও কবফলণা  যীক্ষ্ণ ইনবিটিউবটয ফতিভান  ববফষ্যৎ ওাম িক্রভ
ীল িও জবভনায অনুবষ্ঠত ।

ওাঘ, বযাবভও, ববভি  ভবকাত্রী বল্প বফলও জবভনাবযয প্রধান অবতবথ বাবফ উবস্থত বঙবরন
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান।

 ববরট জচরায „Shaker Auto Brick‟ ওাযঔানায ইট বতবযয জক্ষ্ত্র বঘবিত  ভস্যায ভাধান এফাং
বভযপুয বযাবভও, ফসুন্ধযা ববভি, িাযববভি, ঔাবদভ ইতযাবদ প্রবতষ্ঠানবও প্রভেবিকত যাভি প্রদান;
৮. ঘাভড়া কবফলণা ইনবিটিউট (এরআযআই)
 ঘাভড়া প্রবক্রাওযবণয চন্য আবভাবনাভৄি বডরাইবভাং এবচি উদ্ভাফন;
 ট্যানাবয ফচিয (জববাং ডাি) জথবও অন্যান্য ববল্প ব্যফায উবমাকী জপ্রাটিন লুযন উদ্ভাফন;
 ডাাবফটি জযাকীবদয চন্য ব্যফায উবমাকী ডাাবফটি জুতা উদ্ভাফন।
৯. ইন্পটিটিউট অফ ভাইবনাং, বভনাবযরবচ এন্ড জভটারাবচি )আইএভএভএভ(, বফবএআইআয, চপুযাট
 ধাবনয তুল বত ববরওা-জচর বতবযয িবতটিয ইচাযা প্রদান এফাং ধাবনয তুল বত ববরওা-জচর বতবযয
জবটি অচিন;
 স্বল্প তাভাত্রা ওাদা  াথবযয গুড়ায াংবভেবণ এফাং ীতাকুন্ড জর (ওাদাভাটি)বত নতুন ধযবণয
বযাবভও টাইর প্রস্তুতওযবণয িবত উদ্ভাফন;
 ঘাভড়া প্রবক্রাওযবণয রবক্ষ্য অযগ্যাবনা অযালুবভবনাভ বনট্যান প্রস্তুবতয িবত উদ্ভাফন;
 ১টি জবটি  ২টি িবত দাবঔরওযণ এফাং ১টি জভথড জববরবডটওযণ ৭টি কবফলণা  উন্নন প্রওল্প
ম্পন্নওযণ;
 জওাবযা ইন্পটিটিউট অফ বচাইন্প এন্ড বভনাবযর বযবাব ি (KIGAM)- এয াবথ ইবরওরবনও ফচিয
বত ধাতফ দাথ ি পুনব্যিফাযবমাগ্যওযবণয কবফলণা ওাম িক্রভ গ্রণ।

১০. জডবচকবনবটড জযপাবযন্প ইনবিটিউট পয জওবভওযার জভচাযবভিস্ (বডআযআইবএভ)
 জভবরারবচয বফ িাচ্চ আন্তচিাবতও াংস্থা Bureau International des Poids et Measures
(BIPM) এফাং Asia Pacific Metrology Program (APMP)-এয দস্যদ অচিন;
ি
 আন্তচিাবতও াংস্থা অকানাইবচন
পয বদ প্রববফন অফ জওবভওযার উইন (OPCW)-এয
জডবচকবনবটড োফবযটবয বববফ ভবনানীত ব বফবেয ১৯০টি জদবয াবথ ওাবযকবয ওভিওাবণ্ড
প্রতযক্ষ্বাবফ অাংগ্রণ;
 ইউবনবরবায ফাাংরাবদ বরবভবটড, বুযবযা জববযতা, প্রাণ-আযএপএর গ্রু, আবওচ পৄড এন্ড জফবাবযচ
বরবভবটড, বওউবটক্স লুযইান এফাং এরকার ফাাংরাবদ বরবভবটড এয াবথ জফা চুবি স্বাক্ষ্য;
 এনবএর-ইবন্ডা, আইববওউ-তুকি ার এফাং এরকার-ইউএএ এয াবথ জম থ কবফলণায চন্য MoU
স্বাক্ষ্য;
 ৩০ বডবম্বয‟ ২০১৫ তাবযবঔ Launching Ceremony of Proficiency Testing (PT)
Program and Workshop on PT-এয ভাধ্যবভ বডআযআইবএভ ফাাংরাবদব ফ িপ্রথভ PT
ওাম িক্রভ ঘালু ওবয এফাং প্রাণ-আযএপএর গ্রু, ফাাংরাবদ কৃবল বফেবফদ্যার বফববন্ন প্রবতষ্ঠাবনয
াবথ PT ওাম িক্রভ ঘরভান যববঙ।

বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায
www.novotheatre.gov.bd

বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায আইবনয িাযা প্রবতবষ্ঠত এওটি াংবফবধফি াংস্থা। বফজ্ঞান  প্রভেবি

ভন্ত্রণারবয অধীবন ঢাওায বফচ যবণ এরাওা ৫.৪৬ এওয চবভয উয ১২৩ জওাটি টাওা ব্যব বনভিাণ ওযা ববঙ
জদবয এওভাত্র প্ল্যাবনবটবযাভ ‘বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায’। ভাননী প্রধানভন্ত্রী জঔ াবনা ২০০০
াবর নবববথবটাবযয বববি প্রস্তয স্থান ওবযন। এটি জদবয ওর নাকবযও  বক্ষ্াথীবও বফবনাদবনয ভাধ্যবভ
ভাওা বফজ্ঞান ম্পবওি ঠিও ধাযণা  তথ্য প্রদান এফাং ভাওা বফজ্ঞান বক্ষ্া উিুি ওযায রবক্ষ্য প্রবতবষ্ঠত এওটি
অনানুষ্ঠাবনও বফজ্ঞান বক্ষ্া প্রবতষ্ঠান। এঙাড়া এঔাবন যববঙ যভাণু বি তথ্য জওন্দ্র, মায ভাধ্যবভ যভাণু বফদ্যযৎ
বফলব চনবঘতনা সৃবি, বক্ষ্াথীবদয ভাবছ যভাণু বক্ষ্া ম্পবওি আগ্র সৃবি এফাং যভাণু বফদ্যযৎ বফলব নাকবযও 
বক্ষ্াথীবদয অবতুও বীবত দূযীওযণ  ঠিও ধাযণা প্রদান ওযা ।

ববন
ভাওা বফজ্ঞাবনয বদকন্ত উবন্াঘবনয ভাধ্যবভ বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান
নববাবথবটাযবও জদবয বফজ্ঞান বক্ষ্া এওটি উৎওল িতায জওবন্দ্র বযণত
ওযা

বভন
বফবনাদনভরও বক্ষ্ায ভাধ্যবভ চনভবন বফজ্ঞান ম্পবওি ইবতফাঘও ধাযণা
জপ্রাবথত ওযা এফাং প্ল্যাবনবটবযাভ, বি-বড, জটবরবস্কা, বফববন্ন াইবিবপও
 বডবচটার এবক্সবফট প্রদিনী, ভাওা ম্পবওিত কবফলণা ইতযাবদয
ভাধ্যবভ ববফষ্যত প্রচন্বও বফজ্ঞান  প্রভেবি বক্ষ্া উৎাী ওবয জতারা

াাংকঠবনও ওাঠাবভা  চনফর
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয াাংকঠবনও ওাঠাবভাবত ৬৩টি

বদয াংস্থান আবঙ। ফতিভাবন এওচন ভাবযঘারও ৪৭ চন ওভিওতিাওভিঘাযী ওভিযত যববঙন।

চাবতয বতা বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান

১৬ বডবম্বয ২০১৫ আবরাঘনা অনুষ্ঠাবন ভাননী ভন্ত্রী

এটুআই এয াবথ বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয ভবছাতা
স্মাযও স্বাক্ষ্য অনুষ্ঠাবন ভাননী ভন্ত্রী, ম্মাবনত বঘফ এফাং
নববাবথবটাবযয ভাবযঘারও  অন্যান্য ওভিওতিাবৃি

প্রধান ওাম িাফবর









ভাওা বফলও অবটা-জভওাবনওযার  বডবচটার ঙবফ প্রদিনী বযঘারনা
বফববন্ন াববিবপও  বডবচটার এবক্সবফবটয বফজ্ঞাবনও বদওভ চনকবণয ওাবঙ বফবলত বক্ষ্াথীবদয
চবফাধ্যবাবফ উস্থান
অযাবস্ট্রাববন জা এফাং বপল্ম আদৄবনওান, বযফতিন  ভেবকাবমাকী ওযণ
জচযাবতবফ িজ্ঞাবনয নতুন নতুন তথ্য  বঘত্র াংগ্র  াংযক্ষ্ণ এফাং প্রাপ্ত তথ্য ম্পবওি বনবভত জবভনায,
ববম্পাবচাবভয আবাচন ওবয জদবয চনকণ তথা জদবয ঙাত্র ভাচবও অফবতওযণ
াববিবপও রাইবেবয স্থান ওবয জচযাবতবফ িজ্ঞান বফলও বফববন্ন তথ্য  বঘত্র, াভবওী, ফই-পুস্তও াংযক্ষ্ণ
 প্রদিবনয ব্যফস্থা ওযা
নববাবথবটাবযয মাফতী ওভিওাণ্ড ম্পবওি ত্রবত্রওা, জযবড, জটবরববন অন্যান্য বভবডায ভাধ্যবভ
চনকণবও অফবত  আকৃি ওযা এফাং েবউয, বরপবরট  বফজ্ঞান প্রওাবয ভাধ্যবভ স্কুর-ওবরচ বফববন্ন
বক্ষ্া প্রবতষ্ঠাবনয াবথ জমাকাবমাক জনটাওি কবড় জতারা
জে যাইড বভৄবরটয, বি-বড ভৄবব এফাং অন্যান্য অতযাদৄবনও মন্ত্রাবত ফা যঞ্জাবভয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান বববিও
জ্ঞান বফওাব াও সুস্থ বফবনাদবনয ব্যফস্থা ওযা
ভাওা বফলও কবফলণায ভাধ্যবভ নববাবথবটাযবও EeLtre nf CxcelleLce-এ বযণত ওযা

বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বঘফ এফাং নববাবথবটাবযয ভাবযঘারও

এটুআই এয াবথ নববাবথবটাবযয ভবছাতা স্মাযও স্বাক্ষ্য অনুষ্ঠাবন ভাবযঘারও  অন্যান্য
ওভিওতিাবৃি

২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফৎবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর












ফাাংরাবদবয চনকণ বফবল ওবয বক্ষ্াথী তথা জদবয ববফষ্যৎ প্রচন্বও ফ িওাবরয ফ িবেষ্ঠ ফাগারী চাবতয
বতা বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভাবনয ঐবতাবও চীফন াংগ্রাবভয উয ধাযণা রবক্ষ্য ৩০ বভবনবটয বডবচটার বপল্ম
বনভিাণ ওযা ববঙ।
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায যাচাী স্থান, প্রওল্পটি কত ১৬ জপব্রুাবয ২০১৬ তাবযবঔ এওবনও
ওতৃও
ি অনুবভাবদত ববঙ।
যাচাীবত নববাবথবটায স্থাবনয চন্য যাচাী বটি ওবিাবযন ওতৃও
ি প্রস্তাবফত ীদ এ এইঘ এভ
ওাভারুজ্জাভান াবওিয ২.৩০০ এওয অকৃবল ঔা চবভ বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায, যাচাী
াঔা বনভিাবণয চন্য ১০০০/- )এও াচায( টাওা প্রতীওী ভবে ভূবভ ভন্ত্রণার ওতৃও
ি বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয
অনুকূবর দীখ িবভাদী ফবিাফস্ত প্রদান ওযা । কত ২৭.০৬.২০১৬ তাবযবঔ উি চবভয জযবচবস্ট্রন ম্পন্ন ববঙ।
ফবযার বফবাবক নববাবথবটায স্থান ওযায চন্য ফবযার দয উবচরাধীন ঘযআইঘা জভ চা একুবন ১০.০০
এওয চবভ াংযক্ষ্ণ ওযায চন্য জচরা প্রাও ফবযারবও বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার বত ত্র জপ্রযণ ওযা
ববঙ। এঙাড়া উি স্থাবন নববাবথবটায স্থাবনয চন্য প্রাবনও অনুবভাদন াা বকাবঙ।
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয চন্য ঘরগ্রাভ জচরায ফাওবরা )ফিয( জভ চা একুবন ৭.০০ এওয
অকৃবল ঔা চবভ ফযাে প্রদাবনয বফলব জচরা প্রাবওয বনওট বত প্রস্তাফ াা বকববঙ।
খরনা, ববরট, ভভনবাং  যাংপুয বফবাবক নববাবথবটায স্থাবনয চন্য স্থান বনফ িাঘবনয বফলটি প্রবক্রাধীন
আবঙ।
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয ওাম িক্রভ প্রঘাবযয চন্য নববাবথবটাবযয ম্মুবঔ বডবচটার বডবপ্ল্
জভবচ জফাড ি স্থান ওযা ববঙ। পবর আকত দিনাথীযা বচই নববাবথবটায াংক্রান্ত প্রবাচনী তথ্যাবদ
চানবত াযবঙন;
নববাবথবটাবযয বডবচটার বনযািা ব্যফস্থা জচাযদায ওযায রবক্ষ্য ১টি আঘ িব, যান্ড জভটার বডবটক্টয, বভযয
বডবটক্টয এফাং বফববন্ন স্থাবন বব ওযাবভযা স্থান ওযা ববঙ। বনযািা ব্যফস্থা জচাযদায ওযা এঔাবন আকত
ওর জেণীয ভানুল স্বাচ্ছিয জফাধ ওযবঙন;
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয ওভিওতিা/ওভিঘাযীবদয ৬০ চনখণ্টা প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ববঙ।
প্রবক্ষ্বণয ওাযবণ ওভিওতিা-ওভিঘাযীবদয ওাবচয গুণকত ভাবনয উন্নবত াবধত ববঙ;
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবয াইপাই জনটাওি স্থান ওযা ববঙ। পবর আকত দিনাথীকণ এয
সুপর জবাক ওযবঙন;

 বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটায আন্তচিাবতও াফবরও াববি বদফ ২০১৬ উরবক্ষ্ যযাবর  আবরাঘনা
বায আবাচন ওযা ববঙ;
 সুবফধা ফবঞ্চত বশু  বফবল বশুবদয চন্য বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয প্ল্যাবনবটাবযাভ প্রদিনী
বফনাভবে প্রদিবনয ব্যফস্থা ওযা ববঙ। পবর তাযা বফবনাদবনয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান এফাং বফজ্ঞাবনয অচানা যস্য
ম্পবওি চানবত াযবঙ;
 ২০১৫-১৬ অথ ি-ফৎবয নববাবথবটাবয ২,৯৮,৬৬২ চন দিও ভাকভ এফাং প্রা ২.১৯ জওাটি টাওা আ ববঙ;
বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভান নববাবথবটাবযয প্রদিনী াংক্রান্ত তথ্য:
বনফায,
১ভ প্রদিনী
যবফফায,
Dawn of the
জাভফায,
ভেরফায  Space Age 
বৃেবতফায “বঙ্গবন্ধুর উয বনবভিত
বডবচটার বপল্ম”

প্রদিনী শুরুয
ভ

ওার ১০:৩০

২ প্রদিনী

৩ প্রদিনী

Mission to
Black Hole
 “বঙ্গবন্ধুর উয
বনবভিত বডবচটার
বপল্ম”

Journey to
the stars 
“বঙ্গবন্ধুর উয
বনবভিত বডবচটার
বপল্ম”

দ্যপুয ১২:০০

জফরা ২:০০

ওার ১০:৩০

(জফরা ১:০০ জথবও
১:৩০ নাভাবচয
বফযবত)

৪থ ি প্রদিনী

৫ভ প্রদিনী

৬ষ্ঠ প্রদিনী

Goodnight
Symphony of Symphony of
Goldilocks  the Starry Sky
the Starry
“বঙ্গবন্ধুর উয বনবভিত  “বঙ্গবন্ধুর উয বনবভিত Sky  “বঙ্গবন্ধুর
উয বনবভিত বডবচটার
বডবচটার বপল্ম”
বডবচটার বপল্ম”
বপল্ম”
বফওার ৩:৩০

বফওার ৫:০০

বফওার ৬:৩০

জফরা ২:০০

বফওার ৩:৩০

বফওার ৫:০০

৫ভ প্রদিনী

৬ষ্ঠ প্রদিনী

দ্যপুয ১২:০০
টিবওট বফবক্র
শুরুয ভ

ওার ১০:০০

াপ্তাবও ছুটি

বুধফায
১ভ প্রদিনী

শুক্রফায

প্রদিনী শুরুয
ভ

৩ প্রদিনী

৪থ ি প্রদিনী

Journey to
the stars
“বঙ্গবন্ধুর উয
বনবভিত বডবচটার
বপল্ম”

Goodnight
Goldilocks 
“বঙ্গবন্ধুর উয
বনবভিত বডবচটার
বপল্ম”

ওার ১১:৩০

জফরা ২:৩০

বফওার ৪:০০

বফওার ৫:৩০

বফওার ৭:০০

ওার ১০:০০

(জফরা ১:০০ জথবও ২:০০
নাভাবচয বফযবত)

জফরা ২:৩০

বফওার ৪:০০

বফওার ৫:৩০

২ প্রদিনী

Dawn of the
Mission to
Space Age  Black Hole 
“বঙ্গবন্ধুর উয বনবভিত “বঙ্গবন্ধুর উয বনবভিত
বডবচটার বপল্ম”
বডবচটার বপল্ম”

ওার ১০:০০

Symphony of Symphony of
the Starry
the Starry
Sky  “বঙ্গবন্ধুর
Sky  “বঙ্গবন্ধুর
উয বনবভিত বডবচটার উয বনবভিত বডবচটার
বপল্ম”
বপল্ম”

ওার ১১:৩০
টিবওট বফবক্র
শুরুয ভ

ওার ৯:৩০

* প্ল্যাবনবটাবযাভ প্রদিনীয টিবওট-এয ভে ১০০/- টাওা। প্রবতযবও ১টি ওবয টিবওট াংগ্র ওযবত াযবফন।
* 5D Movie Theatre এয প্রবতটি টিবওবটয ভে ৫০/- টাওা।
* 5D Interactive Edutainment Simulator এয প্রবতটি টিবওবটয ভে ৫০/- টাওা।
* বডবচটার  াববিবপও এবক্সবফট গ্যারাবয-এয প্রবতটি টিবওবটয ভে ১০০/- টাওা। (প্রবভান উরবক্ষ্ ফতিভাবন
৫০% বডওাউি)
* যাইড বভৄবরটয-এয প্রবতটি টিবওবটয ভে ৫০/- টাওা।
* যভাণু বি তথ্য জওন্দ্র (বফনাভবে)।
বক্ষ্া প্রবতষ্ঠাবনয বরবঔত আবফদবনয জপ্রবক্ষ্বত অবগ্রভ টিবওট প্রদান ওযা ।

চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয
www.nmst.gov.bd, infonmst@ gmail.com

টভূবভ
চাতী বফজ্ঞান প্রভেবি চাদ্যখয এওটি অনানুষ্ঠাবনও বফজ্ঞান বক্ষ্া প্রবতষ্ঠান । ২৬ এবপ্রর ১৯৬৫ তাবযবঔ বক্ষ্া
ভন্ত্রণারবয অধীবন ঢাওা এওটি বফজ্ঞান চাদ্যখয প্রবতবষ্ঠত  । চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয আইন, ২০১০
অনুাবয প্রবতষ্ঠানটি ফতিভাবন বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয আতাধীন এওটি াংবফবধফি াংস্থা। ফতিভাবন ঢাওায
আকাযকাঁ-এ বনচস্ব ওভবপ্ল্বক্স চাদ্যখযটিয ওাম িক্রভ ঘরবঙ।
ববন
এওটি বফজ্ঞান ভনস্ক চাবত কঠন
বভন
বফজ্ঞান বফলও প্রদিনীফস্ত্িয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান  প্রভেবিবও চনবপ্র ওযা এফাং নফীন  অবাদায বফজ্ঞানীবদয
উদ্ভাফনীভরও ওাবচ উৎা  বমাবকতা প্রদান
াাংকঠবনও ওাঠাবভা
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয এওচন ভাবযঘারও ফ িবভাট ৭৯টি অনুবভাবদত দ যববঙ। ফাাংরাবদ
যওাবযয অবতবযি-বঘফ দভম িাদায এওচন ওভিওতিাবও ভাবযঘারও বববফ দান ওযা ব থাবও।
চনফর
অনুবভাবদত বদয াংখ্যা ৭৯টি।
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবযয প্রধান ওাম িক্রভ
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবযয ওাম িক্রভ ভরত ৩টি বাবক বাক ওযা মা:
ও( গ্যারাবয প্রদিন
ঔ( বক্ষ্া ওাম িক্রভ
ক( প্রওানা

চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবযয প্রধান ওাম িাফবর
* গ্যারাবযবত স্থাবত প্রদিনী াভগ্রী বযদিবনয ব্যফস্থা ওযা:
* বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও বববড জা, চনবপ্র বফজ্ঞান বফলও ফিৃতাভারা, জবভনায, কুইচ প্রবতবমাবকতা 
বফজ্ঞান ম্পৃি বফববন্ন অনুষ্ঠাবনয আবাচন:
* বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয পৃষ্ঠবালওতা প্রবতফঙয াযাবদব্যাী জচরা ম িাব এফাং জওন্দ্রী বাবফ ঢাওা
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি প্তা ারবনয ব্যফস্থা ওযণ:
* জচযাবতবফ িজ্ঞাবন আগ্র সৃবিয রবক্ষ্য বিারী জটবরবস্কাবয ভাধ্যবভ আওাবয গ্র, নক্ষ্ত্র জদঔাবনা এফাং ফঙবযয
বফববন্ন ভব জচযাবতবফ িজ্ঞান বফলও বফববন্ন অনুষ্ঠাবনয আবাচন ওযা:
* বভউজু ফাবয ভাধ্যবভ াযাবদব জচরা  উবচরা ম িাব ভ্রাম্যভাণ বফজ্ঞান প্রদিনীয ব্যফস্থা ওযা:
* াযাবদবয বফজ্ঞান ক্লাফবও বনফন্ধনর্ভবি  পৃষ্ঠবালওতা প্রদান
২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর
বনম্নফবণ িত নতুন  আওল িণী প্রদিনীফস্তু াংবমাচন ওযা ববঙ:
Interactive Smart Floor :
ইন্টারএকটিব স্মার্ ট ফ্লার প্রদর্টনীফস্তুটি বফজ্ঞান জাদুঘররর
তথ্য প্রযুবি গ্যালাবররত স্থান করা হরেরে। এ প্রদর্টনী ফস্তুর
সাহারে বর্ক্ষার্থীরা বার্চেট াল ফ্লারর ফুর্ফল ফ্েলা, স্বচ্ছ
াবনরত ভাে ধরা সহ দর্ ধররের ভজার ভজার ফ্েলা
উরবাগ কররত াররফ।
Anti Gravity Globe with Book :

ভাওা বফজ্ঞান গ্যারাবযবত Anti Gravity Globe
with Book নাভও এওটি প্রদিনীফস্তু স্থান ওযা ববঙ।
Magnetic leviation এর সাহারে শূরে বাসভান
অফস্থাে এটিরক প্রদর্টরনর ব্যফস্থা করা হরেরে।

Digital Quiz :

বফজ্ঞান চাদ্যখবয আকত ঙাত্র-ঙাত্রীবদয চন্য ‘বডবচটার
কুইচ” নাভও প্রদিনীফস্তু াংগ্র ওযা ববঙ। প্রদিনীফস্তুটি
তথ্য প্রভেবি গ্যারাবযবত স্থান ওযা ববঙ। এই প্রদিনীফস্তুয
ভাধ্যবভ আকত ঙাত্র-ঙাত্রীযা বনবচযাই কুইবচ অাংগ্রন
ওযবত াবয। প্রদিনীফস্তুটিয াাবয্য প্রবতবদন দ্যই তাবধও
বক্ষ্াথী কুইবচ অাংগ্রণ ওযবত াবয । বফজ্ঞাবনয ৮টি
বফলবয উয এ কুইচ অনুবষ্ঠত  । বফচী বক্ষ্াথীবদয
ভবধ্য পুযষ্কায বফতযণ ওযা ।
Digital Dispaly Board :

চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয প্রদিনী জকবটয ওাবঙ
বডবচটার বডবপ্ল্ জফাড ি স্থান ওযা ববঙ। চাদ্যখবযয
উবেঔবমাগ্য ওভিওান্ড এই বডবচটার বডবপ্ল্ জফাবড ি প্রদিন ওযা
বচ্ছ।
অতযাদৄবনও ওযাবভযা :
চাদ্যখবযয ওভিওাণ্ড বঘত্র/বববড আওাবয ধাযণ ওযায চন্য
এওটি 20 Mgeapixel বি.এস.এল.আর. কযারভরা সংগ্রহ
করা হরেরে।
একাদর্ অযাররা অবলবিোি অনুষ্ঠান :
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয এফাং ফাাংরাবদ
অযাবস্ট্রানবভওযার এবাববন-এয জম থ উবদ্যাবক ২২-২৯ ভাঘ ি,
২০১৬ ম িন্ত ৮টি বফবাবক এওাদ অযাবস্ট্রা অবরবম্পাড অনুবষ্ঠত
ববঙ। এ উরবক্ষ্ বভউজুফাবয ভাধ্যবভ ভ্রাম্যভান বফজ্ঞান
প্রদিনী  আওা ম িবফক্ষ্বণয আবাচন ওযা । বফবাকী
ম িাবয ফাঙাইকৃত প্রবতবমাকীবদয বনব ১ এবপ্রর ২০১৬ তাবযঔ
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয এওাদ আযাবস্ট্রা
অবরবম্পাবডয জওন্দ্রী ম িাবয অনুষ্ঠাবনয আবাচন ওযা ।
বফচীবদয ভবধ্য পুযষ্কায  নদত্র বফতযণ ওযা ।

XI Asian Pacific Astronomy Olympiad আবাচন :
বফকত ১২-২২ নববম্বয ২০১৫ তাবযবঔ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি
চাদ্যখয, ঢাওায আশুবরাস্থ ডযাবপাবডর বফেবফদ্যার,
ফাাংরাবদ অযাবস্ট্রানবভওযার এবাববন  ফাাংরাবদব
অফবস্থত যাবান জপডাবযবনয দূতাফা জম থবাবফ XI
Asian Pacific Astronomy Olympiad
আবাচন ওবয। এ উরবক্ষ্ অবরবম্পাবড অাংগ্রণওাযীবদয
বনব History of Astronomy বফলব চাতী
বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয এওটি জবভনাবযয আবাচন ওযা
 । জবভনাবয যাবায ২চন, তাচাবওস্থাবনয ১০ চন,
শ্রীরাংওায ১০চন  ফাাংরাবদবয ১০চন এফাং যাবা জথবও
Asian Pacific Astronomy Olympiad
আন্তচিাবতও ওবভটিয জঘাযম্যান  বাযতী বালা কবফলণা
প্রবতষ্ঠাবনয প্রবতবনবধ াংবিি ব্যবিফক ি উবস্থত বঙবরন।
আন্তচিাবতও চনবফা বদফ উদমান :
কত ২৩ জুন ২০১৬ তাবযবঔ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি
চাদ্যখবযয উবদ্যাবক চাবতাংখ জখাবলত ‘আন্তচিাবতও
চনবফা বদফ’ ২০১৬ উদমান ওযা । এ আবাচনবও
আওল িণী ওযায চন্য এ চাদ্যখবযয প্রবতফন্ধীবদয হুইর
জঘাবযয ভাধ্যবভ গ্যারাবয প্রদিনীফস্তুভবয প্রদিন এফাং
গ্যারাবযবত প্রদবিত প্রদিনীফস্তুভবয বডবচটার
উস্থাবনয ওাম িক্রভ ঘালু ওযা । এ উরবক্ষ্ ঐ বদন
বফওার ৪.০০ টা এ ওাম িক্রবভয উবিাধনী অনুষ্ঠান 
আবরাঘনা বা অনুবষ্ঠত । অনুষ্ঠাবন চাদ্যখবযয ওভিওতিা
 ওভিঘাযী ফাাংরাবদ প্রবতফন্ধী পাউবন্ডন জথবও আকত
অটিবিও বশুযা এফাং তাবদয অবববাফও  প্রবতফন্ধী
পাউবন্ডবনয বক্ষ্ওভন্ডরী চাদ্যখবয আকত দিনাথীযা
অাংগ্রণ ওবয ।
গ্যারাবয বযদিন :
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয যববঙ ৭টি বফলবববিও
গ্যারাবয। গ্যারাবযগুবরা বফজ্ঞান বফলও বফববন্ন প্রদিনীফস্ত্ি
িাযা াচাবনা ববঙ। ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ৮০,২১০ চন
দিও গ্যারাবয বযদিন ওবযন।

ভাওা বযদিন ওাম িক্রভ :
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয জটবরবস্কাবয াাবয্য আওা
জভখভৄি থাওা াববক্ষ্ প্রবত শুক্র  বনফায ন্ধযা আওা
ম িবফক্ষ্বণয ব্যফস্থা ওবয। কত অথ ি ফঙবয ১১৯৭ চন দিও
চাদ্যখবয স্থাবত জটবরবস্কাবয াাবয্য আওা ম িবফক্ষ্ণ
ওবযবঙ। এঙাড়া বভউজু ফাব স্থাবত জটবরবস্কাবয ভাধ্যবভ
জদবয বফববন্ন জচরা/উবচরা আকত দিওবদয আওাবয
গ্র-নক্ষ্ত্র জদঔাবনা ববঙ।

ভ্রাম্যভান বফজ্ঞান প্রদিনী )বভউজু ফা( :
বভউজু ফাবয ভাধ্যবভ ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয জদবয বফববন্ন
জচরা/উবচরা ১০৪টি ভ্রাম্যভাণ বফজ্ঞান প্রদিনীয আবাচন
ওযা ববঙ। প্রা ২,০০,০০০)দ্যই রক্ষ্) চন দিও বভউজু
ফাটি বযদিন ওবযবঙ।

৩৭তভ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি প্তা এফাং বফজ্ঞান জভরা উদমান :
চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবযয তত্ত্বাফধাবন জদবয ফওটি
জচরা ৩৭তভ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি প্তা উদমাবত ববঙ।
০২-০৪জুন ২০১৬ তাবযঔ ৩ )বতন( বদনব্যাী জওন্দ্রী ম িাব
৩৬তভ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি প্তা  বফজ্ঞান জভরা চাতী
বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয অনুবষ্ঠত । ৩ )বতন( বদনব্যাী এ
জভরা জদবয ৬৪টি জচরা জথবও জুবনয, ববনয  বফবল গ্রুব
১ভ স্থান অবধওাযী প্রবতবমাবকযা তাবদয প্রওল্প প্রদিন ওবয।
ভানী বদফব প্রবতযওটি গ্রুবয ীল িস্থান অবধওাযী ১০টি ওবয
প্রওবল্পয ভবধ্য পুযষ্কায বফতযণ ওযা । অাংগ্রণওাযী ফাইবও
ি
াটিবপবওট
 বফচীবদয ভবধ্য জক্রি বফতযণ ওযা ।

বঘত্রাঙ্কন প্রবতবমাবকতা :
১৭ ভাঘ ি চাবতয চনও বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভাবনয
চন্বদন  চাতী বশু বদফ ারন উরবক্ষ্ ১৭ ভাঘ ি
২০১৬ তাবযবঔ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখবয বশুবদয
বফজ্ঞান বফলও বঘত্রাঙ্কন প্রবতবমাবকতা  আবরাঘনা
অনুষ্ঠাবনয আবাচন ওযা । বফপুর াংখ্যও বশু-বওবায
 তাবদয অবববাফও াঁঘ তাবধও দিবওয উবস্থবতবত
অতযন্ত উৎা-উেীনায াবথ এ বঘত্রাঙ্কন প্রবতবমাবকতা
অনুবষ্ঠত । বফচীবদয ভবধ্য পুযষ্কায বফতযণ ওযা 
এফাং অাং গ্রণওাযী ফাইবও নদ প্রদান ওযা । বফজ্ঞান
 প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান
প্রধান অবতবথ বববফ উবস্থত জথবও বঘত্রাঙ্কন
প্রবতবমাবকতায উবিাধন ওবযন।

২১৫টি উরজলা বফজ্ঞান ও প্রযুবি ক্লাফ গঠন :
জচরা প্রাও বম্মরন ২০১৫-এয বিান্ত অনুমাী জদবয প্রবত উবচরা এওটি ওবয উবচরা বফজ্ঞান  প্রভেবি
ক্লাফ কঠন ওযবত বফ। জভবত ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবযয উবচরা বনফ িাী অবপাযবদয তত্ত্বাফধাবন ২১৫টি উবচরা
বফজ্ঞান  প্রভেবি ক্লাফ কঠিত ববঙ।
প্রকার্না :
বর্শু-বকরর্াররদর জে 'নফীন বফজ্ঞানী' বিকার ৪টি সংখ্যা, ৩৬তভ ও ৩৭তভ জাতীে বফজ্ঞান ও প্রযুবি সপ্তাহ এফং
বফজ্ঞান ফ্ভলাে অংর্গ্রহেকারী তরূে উদ্ভাফকরদর প্রকল্প সম্ববলত ২টি প্রবতরফদন প্রকার্ করা হরেরে।

ফাংলারদর্ োর্নাল সারেবন্টবপক এন্ড ফ্র্কবনকযাল িকুরভরন্টর্ন ফ্সন্টার
(ব্যান্সিক)

টভূবভ :
ফাাংরাবদ ন্যানার াববিবপও এন্ড জটওবনওযার ডকুবভবিন জিায )ব্যান্পডও( বফজ্ঞান  প্রভেবি জক্ষ্ত্রভব তথ্য জফা
প্রদানওাযী এওটি চাতী াংস্থা। স্বাধীনতায অব্যফবত য আঞ্চবরও এ ওাম িারটি ফাাংরাবদ চাতী বফজ্ঞান  ওাবযকবয
তথ্য াংগ্র  বফতযণ জওন্দ্র )ব্যান্পডও( নাবভ বফবএআইআয-এয অাংক াংকঠনরূব বফজ্ঞান বববিও তথ্য জফা প্রদাবনয
রবক্ষ্য অগ্রমাত্রা শুরু ওবয। ২০১০ াবর আইন প্রণবনয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয অধীন ব্যান্পডও এওটি
স্বাত্ত্বাবত াংস্থা বববফ প্রবতবষ্ঠত । প্রবতষ্ঠারগ্ন জথবওই ব্যান্পডও বফজ্ঞান বববিও কবফলণাভরও তথ্য াংগ্র, াংযক্ষ্ণ 
বফতযবণ চাতী দাবত্ব ারন তথ্য ব্যফস্থানায জক্ষ্বত্র ইবতফাঘও ভূবভওা ারন ওবয আবঙ।

রক্ষ্য  উবেশ্য :
জদবয আথ ি-াভাবচও উন্নবনয রবক্ষ্য বফজ্ঞানী  প্রভেবিবফদ, বল্প উবদ্যািা, বযওল্পনাবফদ, নীবত-বনধ িাযও, ঙাত্র-বক্ষ্ও 
াংবিি ওর কবফলওবও বফজ্ঞান  প্রভেবিকত তথ্যবফা প্রদান ব্যান্পডবওয প্রধান রক্ষ্য।

ববন : বফজ্ঞানী  কবফলওবদয ঘাবদানুমাী বফজ্ঞাবনও তথ্য দ্রুত যফযা
বভন: বফজ্ঞাবনও তথ্যভবয অনরাইন ডাটাবফচ স্থান, ব্যান্পডও ওাম িক্রভবও বডবচটাইচড ওযা এফাং গ্রাওবদয অপরাইন
াববি প্রদান।

াংস্থায প্রধান ওাম িাফবর :
)ও( প্রাকৃবতও বফজ্ঞান, কৃবলবফজ্ঞান, বঘবওৎা, প্রবও র, বল্প, প্রভেবি, বফজ্ঞাবনও কবফলণা এফাং বনযীক্ষ্াভরও উন্নবনয
ওর জক্ষ্বত্র তথ্য াংগ্র, প্রবক্রাওযণ, াংযক্ষ্ণ, ম্পাদনা  বফতযণ;
)ঔ( কবফলণা প্রবতষ্ঠান, এওাবডবভও প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রাি বল্প অথফা অন্য জওান জক্টবয ওভিযত কবফলওকণবও তাঁবদয
ঘাবদা অনুমাী তথ্য যফযা; এফাং
)ক( কবফলও, নীবতবনধ িাযও, বযওল্পনাবফদ  ব্যফস্থাওবদয চন্য তথ্য াংগ্র  প্রাবপ্তয ব্যফস্থা ওযা।

াাংকঠবনও ওাঠাবভা  বফদ্যভান চনফর :
ব্যান্পডবওয াাংকঠবনও ওাঠাবভাবত অনুরভাবদত জনফরলর (দ) সংখ্যা ৫৫টি।

২০১৫-২০১৬ অথ িফঙবয ম্পাবদত উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর বনম্নরূ :
ডকুবভি প্রবওউযবভি  জডবরবাবয াববি :
বফজ্ঞানী  কবফলওবদয ঘাবদায জপ্রবক্ষ্বত ব্যান্পডবওয
ি World
বনচস্ব জা,ি চাতী  আন্তচিাবতও ওনবাটিাভ
Health Organization (WHO) -এয HINARI,
Food and Agricultural Organization
(FAO(–এয AGORA  Bangladesh INASPPERII এফাং National Library of Australia
(NLA)  NISCAIR, India বত তথ্য াংগ্রপূফ িও
কবফলওবদয ভবধ্য বফতযণ ওযা ।
ডকুবভবিন াববি

২০১৫-১৬ অথ ি ফৎবয)১( জদবয বফববন্ন বফেবফদ্যার  কবফলণা প্রবতষ্ঠান জথবও ৬,০৮৭ টি বফজ্ঞান  প্রভেবি বফলও তথ্য াংগ্র ওযা
ববঙ;
)২( জদবয বফববন্ন বফেবফদ্যার, কবফলণা প্রবতষ্ঠাবন অধ্যনযত, ওভিযত বফজ্ঞানী  কবফলও জভাট ১৭৮ চনবও বফববন্ন
ি
চান িাবরয আটিবওবরয
৪,৭৭৭ পৃষ্ঠা ডকুবভি যফযা ওযা ববঙ;
(৩) জদবয বফববন্ন বফেবফদ্যার  কবফলণা প্রবতষ্ঠান জথবও াংগৃীত ৫,৪৭০ টি বথব-এয এযাফস্ট্রাক্ট টাইবটর পৃষ্ঠা
বফ াইবট এবন্ট্র বদব প্রওা ওযা ববঙ।

বফফবরগ্রাবপ/বরটাবযঘায াঘ ি াববি :
এওচন কবফলও তায কবফলণায বফলফস্তুয উয বওাড ি ইনাবট িয ভাধ্যবভ ভেফান এফাং গুরুত্বপূণ ি তথ্য
ি
াংগ্র ওবয প্রবাচনী আটিওযাবরয
বফফবরগ্রাবপওযার
জা ি/বযপাবযন্প অবত অল্প ভব াংগ্র ওযবত াবযন।
বরটাবযঘায াঘ ি াববিটি ম্পাদবনয রবক্ষ্য ব্যান্পডবও
আবভবযওায
থভন
যটা ি
াফবরবওবনয
ফাবারবচওযার এযাফস্ট্রাক্ট-এয ববড াংযবক্ষ্ত আবঙ
জমঔাবন ৩২টি বফলবয কবফলণা তথ্য যববঙ।
বফফবরগ্রাবপও াববি
২০১৫-১৬ অথ ি ফৎবয)১( বফজ্ঞানী/কবফলওকণবও ৩৩০ টি বফফবরগ্রাবপও াববি প্রদান ওযা । ৯০০টি এএন্ডটি এযাফস্ট্রাক্ট
ব্যান্পডও বফাইবটয াংবিি ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদা ববঙ;
(২( ১০,৮১৮ চন গ্রাওবও ব্যান্পডও বফ াইবটয ভাধ্যবভ জফা প্রদান ওযা ববঙ;
)৩( ওাবযি বযাঘ ি প্রবচক্ট-এয ৩৫৩ টি ডাটা ব্যান্পডও বফাইবটয াংবিি ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদা ববঙ।

গ্রন্থাকায াববি :
এওটি বফবলাবত বফজ্ঞান গ্রন্থাকায বাবফ ব্যান্পডও গ্রন্থাকাবয প্রা
২১,০০০ টি ববযানাবভয জযপাবযন্প ফই াংযবক্ষ্ত আবঙ। এ ঙাড়া প্রা
৪৫০ টি ববযানাবভয জদব-বফবদব চান িাবরয প্রা ১৯,৩০০ টি ফাউন্ড
ববরউভ াংযবক্ষ্ত আবঙ।

২০১৫-২০১৬ অথ ি ফৎবয)১( ১৪৭৬ চন বফজ্ঞানী, কবফলও, বক্ষ্াথীবও গ্রন্থাকায জফা;
)২( ১২৩ টি ন্যানার ইউবনন ওযাটারবকয ডাটা বফাইবট এবন্ট্র;
)৩( ৪০৫ টি ফইবয বফফবরগ্রাবপওযার তথ্য বফাইবট এবন্ট্র;
)৪( ২৪ টি ই-বুও প্রস্তুত ওবয বফাইবট উম্মুিওযণ; 
)৫( ৬৮ টি জটক্সট/বযপাবযন্প ফই ক্র ওযা ববঙ।

গ্রন্থাকাবয াঠও াববি

াইফায াববি :
ব্যান্পডও গ্রন্থাকাবয এওটি াইফায ওণ িায যববঙ। াইফায বত
ব্যফাযওাযীকণ স্বল্প ভবে াইবেড ম্ববরত ইিাযবনট ব্যফায 
প্রবাচনী ডকুবভবিয বপ্রি বনবত াবযন।
২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ২১৮ চন বফজ্ঞানী, কবফলও, বক্ষ্ও 
বক্ষ্াথীবও াইফায জফা প্রদান ওযা ববঙ।

াইফায াববি

বযবপ্রাগ্রাবপও াববি :
কবফলওবদয কবফলণা ওভি, াববিবপও পবটাগ্রাবপ, ম্যা, নক্সা  বডচাইন ম্ববরত তবথ্যয ভাইবক্রাবপল্ম  ভাইবক্রাবপ-এয
ভাধ্যবভ দীখ ি জভাবদ াংযক্ষ্বণয ব্যফস্থা এ জফায অন্তর্ভিি। এ ঙাড়া কবফলণায বফলফস্তুয স্লাইড বতযীয ব্যফস্থা এঔাবন
যববঙ। ২০১৫-১৬ অথ ি ফৎবয)১( ৫৫৫ চন বফজ্ঞানী/কবফলবওয াযবানার জপ্রাপাইর
ডাইবযক্টযী অফ াববিি এন্ড জটওবনারবচি
ববযানাবভ ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদা ববঙ;
)২( তরুণ  ক্ষুবদ বফজ্ঞানীবদয ৪২৯ টি ইবনাববন
াংক্রান্ত তথ্য াংবিি ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদা ববঙ;
)৩( ৬৩ টি ইন্ডাবস্ট্রার ইবনাববন াংক্রান্ত তথ্য
াংবিি ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদা ববঙ;
)৪( বদবনও বত্রওা প্রওাবত বফজ্ঞান বফলবয ৯৮৭ টি
গুরুত্বপূণ ি বপঘায াংবিি ডাটাবফবচ এবন্ট্র জদায
ওাচ ম্পন্ন ওযা ববঙ।
বযবপ্রাগ্রবপও াববি

ব্যান্পডও এয অনরাইন ডাটাবফইচ :
ব্যান্পডবও কবফলণা ওাবচ াও তথ্যাফরী ম্ববরত বফববন্ন ডাটাবফইচ যববঙ। ব্যান্পডবওয ওভিওতিা/ওভিঘাযী  বফববন্ন
বফজ্ঞান  কবফলণাধভী প্রবতষ্ঠাবনয জপাওার ববিয ভাধ্যবভ বফজ্ঞান বফলও তথ্য াংগ্র ওবয ব্যান্পডও-এয বফ াইবট
াংভেি ডাটাবফবচ এবন্ট্রয ভাধ্যবভ ওবরয চন্য উম্মুি ওযা ব থাবও। জম জওান কবফলও বফবেয জম জওান স্থান জথবও এ
ওর তথ্য ড়বত  ডাউনবরাড ওযবত াবযন। ডাটাবফচগুবরা বনম্নরূ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & Abroad
Current Research Projects of Bangladesh
National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh
Bangladesh S&T Abstracts
Book Search
Thesis Search
BANSDOC e-Books
Innovations of Young Scientists & Science Club
Scientific & Industrial Innovations
S&T Paper Clipping.

াওি ডকুবভবিন জিায )এবডব( ওাম িক্রভ :
ব্যান্পডও াওি ডকুবভবিন জিায )এবডব(-এয চাতী জপাওার বি বববফ ওাম িক্রভ বযঘারনা ওবয আবঙ।
এবডব’য ভাধ্যবভ ব্যান্পডও দক্ষ্ চনম্পদ বতযীয রবক্ষ্য াওি ওতৃও
ি আবাবচত এফাং এবডব, বাযত যওায ওতৃও
ি
বযঘাবরত এটাঘবভি জরবনাং জপ্রাগ্রাভ, ট িটাভি জরবনাং জপ্রাগ্রাভ বফববন্ন জরবনাং  জবভনাবয ফাাংরাবদ বত প্রবক্ষ্ণাথী
জপ্রযবণয ভাধ্যবভ দক্ষ্ চনম্পদ বতবযবত ভূবভওা ারন ওবয আবঙ। এঙাড়া জদবয অবযন্তবয বফববন্ন বক্ষ্া  কবফলণা
প্রবতষ্ঠাবন জবভনায  াওি আবাচবনয ভাধ্যবভ তথ্য জফা কবফলওবদয জদাযবকাড়া জ ৌঁবঙ জদায প্রবাচনী ভূবভওা
ারন ওযবঙ।

ইিাণ িী ওাম িক্রভ :
২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয ব্যান্পডও ওতৃও
ি ঢাওা
বফেবফদ্যার  যাচাী বফেবফদ্যারবয তথ্য বফজ্ঞান
 গ্রন্থাকায ব্যফস্থানা বফবাবক অধ্যনযত ঙাত্র-ঙাত্রীবদয
অাংগ্রবণ ৪টি ব্যাবঘয ইিাণ িী ওাম িক্রভ ম্পন্ন ওযা
ববঙ।

জফাভ অফবতওযণ :
ব্যান্পডবওয জফা/ওাম িক্রভভবও ব্যাও প্রঘাবযয চন্য
জদবয বফববন্ন যওাবয বফেবফদ্যার, জভবডওযার
ওবরচ এফাং বফববন্ন কবফলণা প্রবতষ্ঠাবন ১৫ টি
অফবতওযণ বা অনুবষ্ঠত ববঙ।
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয বঘফ, চনাফ বযাজুর ও ঔাবনয াবথ
ইিাণ িী প্রবক্ষ্ণাথীবৃি

ই-বুও ওভিারা :
তথ্য ব্যফস্থানা বডবচটার িবত প্রবাবকয অাং বববফ জদবয বফববন্ন আযএন্ডটি প্রবতষ্ঠান  বফেবফদ্যারভবয
গ্রন্থাকাবযও  গ্রন্থাকায াংবিি ওভিওতিাবদয অাংগ্রবণ বনব ০৬টি ওভিারা অনুবষ্ঠত ববঙ।

২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবযয ফাবল িও ওভিম্পাদন চুবি )APA) এয রক্ষ্ ভাত্রা ১০০% অবচিত ববঙ।
ইবনাববন টিবভয ওাম িক্রভ :
ইবনাববন টিবভয ভাধ্যবভ প্রবতভাব ২টি ওবয ই-বুও প্রস্তুত ওবয ২৪টি ই-বুও বফ াইবট আবরাড ওযা ববঙ। এঙাড়া
ইবনাববন ওাম িক্রবভয ভাধ্যবভ প্রবতপ্তাব এওফায বফ াইট ারনাকাদ ওযা । ফাাংরাবদবয বফববন্ন বফেবফদ্যারবয
গ্রন্থাকাবযও  গ্রন্থাকায াংবিষ্ঠ ওভিওতিাবদয অাংগ্রবণ প্রবত ২ ভাব ১টি ওবয জভাট ৬টি প্রবক্ষ্ণ ম্পন্ন ববঙ।

ভানফ ম্পদ উন্নন ওাম িক্রভ :
তথ্য ব্যফস্থানা বডবচটার িবতয প্রবাক  দক্ষ্ তথ্য ব্যফস্থাও বতযীয রবক্ষ্য যাচাী  ঢাওা বফেবফদ্যারবয তথ্য
বফজ্ঞান  গ্রন্থাকায ব্যফস্থানা বফবাবকয ঙাত্রঙাত্রীবদয অাংগ্রবণ ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয ৪টি ব্যাবঘ ইিাণ িী প্রবক্ষ্ণ প্রদান
ওযা ববঙ।
জদবয াফবরও বফেবফদ্যার  আযএন্ডবড প্রবতষ্ঠাবনয গ্রন্থাকাবযও  গ্রন্থাকায াংবিষ্ঠ ওভিওতিাবদয অাংগ্রবণ ই-বুও
প্রস্তুতওযণ  পটযায ব্যফায ীল িও ৬টি ওভিারা এফাং বফলবববিও প্রবক্ষ্ণ ম্পন্ন ওযা ববঙ, মা দক্ষ্ ভানফম্পদ
উন্নবন গুরুত্বপূণ ি ভূবভওা যববঙ।

ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ (এনআইবফ)

টভূবভ
চীফপ্রভেবি বফলব কবফলণা  উন্নন ওভিওাণ্ড সুষ্ঠুবাবফ বযঘারনা  দক্ষ্ চনবি সৃবি চাতী ম িাব চীফপ্রভেবিয ইবতফাঘও
উন্নন  প্রবাবকয রবক্ষ্য বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয আতা ১৯৯৯ াবর ঢাওায অদূবয াবাবযয কণওফাবড়বত ন্যানার
ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ প্রবতষ্ঠায ওাম িক্রভ শুরু  এফাং সুবমাক-সুবফধা ম্ববরত কবফলণাকায অন্যান্য জব ত অফওাঠাবভা
কবড় জতারা । যফতীবত ‘ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ আইন, ২০১০’-এয ভাধ্যবভ প্রবতষ্ঠানটি এওটি াংবফবধফি
াংস্থা বববফ স্বীকৃবত া। এ প্রবতষ্ঠাবনয কবফলণা  অন্যান্য ওাম িক্রভ ভরত: এ আইন  ‘ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ
(ওভিওতিা  ওভিঘাযী) ঘাকুবয প্রবফধানভারা, ২০১১’ অনুাবয বযঘাবরত বচ্ছ। এ ওর নীবতভারায আবরাবও ২০১০ ার জথবও
সুবনবদ িি ভাফি ওভিবযওল্পনায ভাধ্যবভ বফববন্ন কবফলণা প্রওল্প শুরু ওযা । এঙাড়া প্রবতষ্ঠানটি জদব চীফপ্রভেবিয বফববন্ন ওাম িক্রভ
বযঘারনা ন্যানার বযবা ি জিায  ন্যানার জপাওার বি বববফ ভূবভওা ারন ওযবঙ।

ববন
চীফপ্রভেবিয ভাধ্যবভ বযবফফান্ধফ  জটওই প্রভেবি উদ্ভাফন এফাং ভানফওোবণ এয সুপর প্রবাক।
বভন
 চীফপ্রভেবি বফলব কবফলণা  উন্নন এফাং দক্ষ্ চনবি সৃবি চাতী ম িাব চীফপ্রভেবিয ইবতফাঘও উন্নন  প্রবাক;
 নতুন প্রভেবি উদ্ভাফন  এয পর প্রবাবকয ভাধ্যবভ প্রভেবিকত উৎওল ি  ব্যফায িবত জবািাবেণীয ওাবঙ জ ৌঁবঙ জদা;
 চীফপ্রভেবি কবফলণায ভন্ব জওন্দ্র বববফ উদ্ভাবফত প্রভেবি বফলব চনবঘতনতা সৃবি এফাং প্রভেবি বফস্তাবয ভূবভওা ারন।

প্রধান ওাম িাফবর








আদৄবনও চীফপ্রভেবিয ভাধ্যবভ কৃবল, বযবফ, বঘবওৎা  বল্প জক্ষ্বত্র বযবফফান্ধফ  জটওই উন্নত প্রভেবি উদ্ভাফন 
উৎাদন বৃবিয রবক্ষ্য কবফলণা ওাম িক্রভ বযঘারনা ভানফওোবণ-এয সুপর প্রবাক;
চীফপ্রভেবি বফলব প্রবক্ষ্বণয ভাধ্যবভ দক্ষ্ চনফর বতবয এফাং চনবঘতনতাভরও ওাম িক্রভ গ্রণ;
ি
জচবনটিওযাবর ভবডপাইড (বচএভ) পৄড  জচবনটিওযাবর ভবডপাইড অকাবনচভ
(বচএভ)-এয ভান বনণ িন  প্রতযন;
নূতন কবফলওবদয জবটি স্বত্ব প্রাবপ্তবত াতা প্রদান এফাং উদ্ভাবফত চীফপ্রভেবি ভাঠম িাব স্থানান্তবযয ব্যফস্থা গ্রণ;
ফাবাবপটি, ফাবাএবথক্স  ফাবাাববিবরবন্পয জক্ষ্বত্র নীবতভারা প্রণবন াতা প্রদান;
স্থানী  আন্তচিাবতও প্রবতষ্ঠান/বফেবফদ্যারবয াবথ চীফপ্রভেবি বফলব জমাকসূত্র স্থানপূফ িও ভবন্বত ওাম িক্রভ গ্রণ।

াাংকঠবনও ওাঠাবভা  অনুবভাবদত দ
ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ াাংকঠবনও ওাঠাবভাবত চনফর  অনুবভাবদত বদয াংখ্যা ১০৯ টি।

চীফপ্রভেবি বফলব কবফলণা ওাম িক্রভ
১। ব্ল্যাও জফের ঙাকবরয উৎাদন, পুনবযাৎাদন  জযাক প্রবতবযাধ ক্ষ্ভতা উন্নন:
ব্ল্যাও জফের ঙাকবরয বফবিযভবয ববন্নতা ম িবফক্ষ্ণ  জম ভস্ত জচবনটিও ভাওিায বদব এ বফবিযগুবরা বনরূবত/বনবন্ত্রত  তা
বনণ িবয উবেবশ্য জদবয বফববন্ন অঞ্চর জমভন াবায, নাবটায, ফগুড়া, নকাঁ, বযাচকঞ্জ এফাং ফািযফান বত ব্ল্যাও জফের ঙাকবরয
যিনভৄনা ফাবযও বফবিযকত তথ্য াংগ্র ওযা ববঙ। ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয াংগৃীত ২১২ টি যবিয নভৄনা ১১টি
ভাইবক্রাস্যাবটরাইট প্রাইভায বদব বফবিলণ ওবয DRB1 চীবনয ভবধ্য ৮টি  GDF9 চীবনয ভবধ্য ১টি SNP (Single
neucleotide polymorhism) নাি ওযা ববঙ।

নািকৃত SNP

ঙাকর জথবও যি নভৄনা াংগ্র
২। জদী াবেঁয জচবনটিও ববন্নতা ম িবফক্ষ্ণ:

জদী াঁবয উৎাদনীরতা, জযাক প্রবতবযাধ ক্ষ্ভতা ইতযাবদ বফবিয প্রাবণ  অঞ্চরবববদ ববন্নতয । এ ওর ববন্নতা ম িবফক্ষ্বণয চন্য ঢাওা,
নাবটায, নঁকা, কুবড়গ্রাভ, বওবাযকঞ্জ, জনাাঔারী, ববরট এফাং সুনাভকঞ্জ বত জদী াঁবয যি নভৄনা াংগ্র ওবয তা বফবিলবণয ওাচ ঘরবঙ।
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ২৭৪ টি জদী াঁবয যি নভৄনা াংগ্র ওযা ববঙ। যি নভৄনাভ বত বডএনএ পৃথও ওবয ০৭টি ভাইবক্রাস্যাবটরাইট
প্রাইভায ব্যফায ওবয যীক্ষ্া ওযা ববঙ। যীক্ষ্া জদঔা মা জম, প্রাইভাযগুবরা আভাবদয জদব বফদ্যভান াঁবয জচবনটিও বফবঘত্রতা ম িবফক্ষ্বণয
চন্য ওাম িওয।

নভৄনা াংগ্রবয বঘবিত অঞ্চরভ

াঁবয যবিয নভৄনা াংগ্র

APT002 ভাইবক্রাস্যাবটরাইট প্রাইভাবযয
ভাধ্যবভ জদী াবয PCR এনারাইব

৩। করুয দ্যবধয বফটা জওবচন বচবনয জচবনটিও বযাবযবি বনণ ি:
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ৩১০ টি জদব  াংওয চাবতয করুয াংগৃীত যবিয নভৄনা বত বডএনএ পৃথও ওবয জভাট ১১১ টি নভৄনায ববআয ম্পন্ন
ওযা ববঙ। যীক্ষ্া ম্পন্নকৃত নভৄনাভবয প্রা ৫৫.৮৫% (৬২/১১১) নভৄনা A2A2, ৩৬.৯৪% (৪১/১১১) নভৄনা A1A2 এফাং ৭.২১%
(৮/১১১) নভৄনা A1A1 জচবনাটাই বফদ্যভান। A1A1 জচবনাটাই শুদৄভাত্র াংওয চাবতয করুবত াা বকববঙ। অথ িাৎ আভাবদয জদব প্রাপ্ত
করুগুবরা A1 এফাং A2 এই দ্যই ধযবণয বফটা জওবচন জপ্রাটিনভি দ্যধই উৎাদন ওযবঙ।

বচবনাটাই: জরইন M-ভাওিায, 1-A2A1, 2-A2A2, 3-A1A1, 4-A2A1, 5-A1A1, 6-A1A1, 7-A2A1, 8-A2A2,
9-A1A1, 10-A1A1, 11-A2A1, 12-A2A1, 13-A2A2, 14-A1A1, 15-A2A1, 16-A2A1।

অতএফ, জভাট বচবনাটাই: A2A1-৭টি, A1A1-৬টি, A2A2: ৩টি

সুবনবদ িি প্রাইভায
বদব
বফদ্যভান বফটা জওবচন বচবনয জচবনটিও বযাবযবি বনণ ি
৪। ধান ঘাবলয ােী বযবফফান্ধফ
চীফাণু
াযজদবয
উদ্ভাফনকরুবত
 উৎাদন:
ধান ঘাবলয চন্য যাাবনও াবযয বফওল্প বববফ ােী বযবফফান্ধফ চীফাণু ায উদ্ভাফন  উৎাদবনয রবক্ষ্য এনআইবফবত এওটি কবফলণা
ওাম িক্রভ ঘরভান আবঙ। এ উবেযবশ্য জদবয বফববন্ন এবগ্রা-ইবওারবচওার অঞ্চবরয াঁঘটি জচরা (কাচীপুয, বফকঞ্জ, জপনী, ফবযার  যাচাী)
জথবও ধান কাবঙয বওড়  তদাংরগ্ন ভাটিয নভৄনা াংগ্র ওবয াংগৃীত নভৄনাভবও বফববন্ন উাব প্রবক্রাচাতওযণ ওযা ববঙ। ইবতাভবধ্য
প্রবক্রাচাতকৃত বওবড়য নভৄনা বত নাইবরাবচন াংফন্ধনওাযী ব্যাওবটবযা পৃথওীওযণ, বফবিয ম িবফক্ষ্ণ  াংযক্ষ্ণ ওযা ববঙ। ২০১৫-১৬ অথ ি
ফঙবয প্রবক্রাচাতকৃত বওবড়য নভৄনা বত নাইবরাবচন াংফন্ধনওাযী ২৭ টি ব্যাওবটবযা পৃথওীওযণ, বফবিয ম িবফক্ষ্ণ  াংযক্ষ্বণয াাাব
উি ব্যাওবটবযাভবয ফাবাবওবভওযার নািওযবণয ওাচ ম্পন্ন ববঙ। ফতিভাবন াংগৃীত ১৪ টি ব্যাওবটবযায নাইবরাবচন াংফন্ধবনয
ক্ষ্ভতা বনরূবণয ওাম িক্রভ শুরু ওযা ববঙ।

বওড় াংরগ্ন ভাটি বত াংগৃীত নাইবরাবচন াংফন্ধনওাযী অনুচীফ

নাইবরাবচন াংফন্ধন যীক্ষ্ায চন্য প্রস্তুতকৃত ফীচতরা

৫। জবব জভটার সৃি ভাটি  াবনয দূলণ প্রভণ:
অণুচীফ প্রবাবক জবব জভটার-সৃি ভাটি  াবনয দূলণ প্রভন বযবফবয বাযাম্য  ভানফস্বাস্থয যক্ষ্া অতযন্ত গুরূত্বপূণ ি। এ কবফলণা ওাম িক্রবভয
আতা ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ঢাওায াচাযীফাক ট্যানাবয এফাং ঘিগ্রাবভয ওালুযখাট বল্প এরাওা জথবও ট্যানাবয ফবচিযয নভৄনা াংগ্র ওবয
নভৄনাভ জথবও বফববন্ন ভাত্রায জক্রাবভাভ নীর ৫০ টি অণুচীফ পৃথও ওযা ববঙ। তন্বধ্য, উচ্চভাত্রায (২০০০ ববএভ) জক্রাবভাভ নীর ৫
টি অণুচীফ ফাঙাই ওাচ ম্পন্ন ওযা ববঙ। উি ৫ টি অণুচীবফয ঘাবযবত্রও বফবিয ম িবফক্ষ্বণয ওাচ ঘরভান আবঙ।

ট্যানাবয তযর ফচিয নভৄনা

জক্রাবভাভ নীরতা ম িবফক্ষ্ণ

৬। ইবর ভাবঙয জচবনটিও বফবঘত্রতা ম িবফক্ষ্ণ:
ইবর ভাবঙয জচবনটিও বফবঘত্রতা ম িবফক্ষ্বণয উবেবশ্য এনআইবফবত এওটি কবফলণা ওাম িক্রভ ঘরভান যববঙ। ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ইবরবয ৫ টি
উৎ (ওক্সফাচায, ঘাঁদপুয, জনাাঔারী, ফাবকযাট, টুাঔারী) জথবও জভাট ২০০ টি নভৄনা াংগ্র ওবয বডএনএ পৃথও ওবয ভাইবটাওবিার
cytochrome b gene এয প্রাইভায িাযা ববআয ম্পন্ন ওযা ববঙ। মায ভবধ্য ১৮০ টি নভৄনায বচটিব ব্যান্ড াা বকাবঙ এফাং ৮
টি নভৄনায বডএনএ ববওাববন্পাং ম্পন্ন ওযা ববঙ। ফতিভাবন ডাটা এনারাইব এয ওাচ ঘরভান আবঙ।

াংগৃীত ইবর ভাঙ বত বডএনএ পৃথওীওযবণয চন্য াঔনা াংগ্র

ইবরবয Cytochrome b চীবনয বডএনএ ববওাবন্প
ববওাববন্পাং

ৌঁ য জচবনটিও ববন্নতা ম িবফক্ষ্ণ:
৭। প্রাকৃবতও  যাঘাবয উৎবয জদী যপুটি
ৌঁ  থাই যপুটি
ৌঁ ভাবঙয াথ িওয বনণ ি এফাং বার জচবনটিও বফবি ম্পন্ন জদী যপুটি
ৌঁ য উৎ নাি ওযায উবেবশ্য ফতিভাবন
জদী যপুটি
এনআইবফবত এওটি কবফলণা ওাম িক্রভ বযঘাবরত বচ্ছ।

২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয স্বাদ্য াবনয ৩ টি উৎ )ভভনবাং, ভাদাযীপুয, ববরট( বত জভাট ১২০ টি নভৄনা াংগ্র ওযা ববঙ। নভৄনাভবয বডএনএ
পৃথও ওবয আযএববড প্রাইভায (OPB-03, OPB-07) িাযা ভাদাযীপুয )যাজচয(  ববরট )াওালুবও াড়( প্রাকৃবতও উৎবয ববআয এয
ওাচ ম্পন্ন ববঙ।

M1

M3
M2

M5
M4

M7
M6

M8

M11
M12
M9
M10
L

ৌঁ ভাঙ
ভাদাযীপুয বত প্রাপ্ত জদী যপুটি
OPB-03 িাযা

ভাদাযীপুয প্রাকৃবতও উৎ বত প্রাপ্ত ১২
টি ভাবঙয )M1-M12( বডএনএ’য ববআয জপ্রাডাবক্টয
জচর ইবরওবরাবপাবযব। L= 1Kb plus ladder
৮। ঘাভড়া  ফস্ত্র ববল্প ব্যফাবযয উবেবশ্য বযবফফান্ধফ এনচাইভ উৎাদন:
ঘাভড়া  ফস্ত্র ববল্প ব্যফাবযয বনবভবি বযবফফান্ধফ জওযাটিবনচ  এভাইবরচ, জলুবরচ এনচাইভ উৎাদনওাযী অণুচীফ াংগ্র, পৃথওীওযণ,
নািওযণ এফাং এনচাইভ উৎাদন ক্ষ্ভতা বনণ িবয ওাচ ঘরভান আবঙ।
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ঘাভড়া বত জরাভ উঠাবত এফাং ভৄযকীয ারও ডাইবচি ওযবত ক্ষ্ভ ১২ টি ব্যাওবটবযা াংগ্র ওযা ববঙ। এয ভবধ্য ২ টি
ব্যাওবটবযা িাযা উৎাবদত জওযাটিবনচ এনচাইভ ১৮ খিায ভবধ্য ঘাভড়া বত ম্পূণ িরূব জরাভ উঠাবত ক্ষ্ভ। এভাইবরচ এনচাইভ উৎাদনওাযী
১৫ টি অনুচীফ াংগ্র ওবয উৎাদন ক্ষ্ভতা বনণ ি ওযা ববঙ। বডএনএ বকুববন্পাং িবতয ভাধ্যবভ ৪ টি অনুচীফ চুড়ান্তবাবফ নািওযণ ম্পন্ন
ববঙ। এয ভবধ্য ১ টি অনুচীবফয উৎাদন িবত প্রবভতওযণ ওযা ববঙ এফাং এওই াবথ চীনকত বযফতিবনয ভাধ্যবভ জচবনটিওযাবর ভবডপাইড
ি
অকাবনচভ
প্রস্তুবতয ওাম িক্রভ ফতিভাবন ঘরভান আবঙ।

কযভ াবন প্রবাক

অবযবাবধত এনচাইভ
প্রবাক

৪ গুণ জফী ভাড় দূযীওযণ

এনচাইভ উৎাদনওাযী অনুচীফ

ওাবড়য ভাড় উঠাবনায চন্য এভাইবরচ এনচাইভ প্রবাক

১৮ খিা

উৎাবদত জওযাটিবনচ এনচাইভ ঘাভড়া প্রবাক ওবয জরাভ উঠাবনায যীক্ষ্ণ

৯। জযাটাবাইযাবয বফরুবি ওাম িওযী লধ  বযাবক্সবনয ভবডর উদ্ভাফন:
জযাটাবাইযা ঔাফায াবন, ভর, ছড়  বৃবিয দূবলত াবনয ভাধ্যবভ ঙবড়ব বড়। জযাটাবাইযাবয বযাবক্সন এঔন ম িন্ত ফাাংরাবদব াধাযণ
ভানুবলয ওাবঙ চরবয ন।
জযাটাবাইযাবয চন্য বযাবক্সন বতযীয উবেবশ্য এয বচবনাবভয অবযফতিনীর অাংবয উয বববি ওবয ৫টি বযাবক্সবনয ভবডর বতযী ওযা ববঙ।
অবযফতিনীর অাং  অযারাবচিন এয উয গুরুত্ব বদব বতযী ওযা এই ৫টি বযাবক্সন রযাবডনার বযাবক্সবনয জঘব অবধও ওাম িওাযী বফ। এওই
াবথ জযাটাবাইযা িাযা ডাবযা আক্রান্ত বশুবদয চন্য জািবথযাী বববফ আয ৫টি লবধয ভবডর বতযী ওযা  মা এ বাইযা প্রবতবযাধ
ওযবত াতা ওযবফ। ফতিভাবন এ বযাবক্সন  লবধয ওাম িওাবযতা যীক্ষ্া ওযায রবক্ষ্য প্রাবণবদব (ইঁদ্যয) রাাবরয প্রস্তুবত জনা বচ্ছ।

জযাটাবাইযাবয বফরুবি ৫ টি লবধয ভবডর

জযাটাবাইযাবয বফরুবি ৫ টি বযাবক্সবনয ভবডর

(A. Caffeic acid, B. Quercetin, C. Rhizophorine, D. Stigmast-7en-3β-ol, E. 1-Hydroxy-5 oxobicyclo[6.4.0]dodecane.)

১০। ফাাংরাবদববদয ভবধ্য HSP70 জচবনটিও বযাবযবণ্ট এফাং টাই ২ ডাাবফটি ম্যারাইটাবয াংবিিতা বনণ ি:
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ২৩২ টি াংগৃীত ডাাবফটি জযাকীয যবিয নভৄনা বত ২০১ টি নভৄনায বডএনএ পৃথওীওযবণয ওাচ ম্পন্ন ববঙ। পৃথওকৃত
বডএনএ নভৄণায ববআয ম্পন্ন ববঙ এফাং জযবস্ট্রওন ডাইবচন  অযানারাইববয ওাচ ওযা ববঙ। ইবতভবধ্য জগুবরায ৫০ টি নভৄনাবত
SNP এয উবস্থবত ম িবফক্ষ্ণ ওযা ববঙ।
১১। টাই ২ ডাাবফটি ম্যারাইটা াংবিি জচবনটিও বযাবযবণ্ট এয াবথ ফাাংরাবদব ভবরাবদয কবিওারীন ডাাবফটিবয াংবিিতা বনণ ি:
কবিওারীন ডাাবফটি (GDM) কবিাফস্থা প্রথভ ধযা বড় এফাং াধাযণত ন্তান প্রবফয য জবয মা। ফাাংরাবদব এয প্রফনতা খফ জফব।
ফাংকত ওাযবণ GDM বত াবয এফাং যফতীবত টাই ২ ডাাবফটি ম্যারাইটা (T2DM) ায গুরুত্বপূণ ি বনবদ িও বাবফ ওাচ ওবয।
GDM  T2DM এয জচবনটিও ম্পওি মাঘাই ওযা জকবর তা জযাকীয যফতী চীফবন ডাাবফটি এয ঝবৌঁ ও আকাভ বনণ িব াায্য ওযবত াবয।
এই কবফলণায রক্ষ্য বচ্ছ ফাাংরাবদবয কবিফতী ভবরাবদয GDM এয াবথ T2DM এয াংবফদনীর বচবনয বযাবযবি এয াবথ ম্পওি
ম িবফক্ষ্ণ ওযা।
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ৯০ চন GDM জযাকীয যবিয নভৄনা াংগ্র ওবয বডএনএ পৃথওীওযণ ওযা ববঙ। এয ভবধ্য ৭১ টি বডএনএ নভৄনায ববআয
ওযা ববঙ এফাং এএনব‟য উবস্থবত যীক্ষ্া ওযা ববঙ। ৩৫ টি জযাকী বডএনএ নভৄনা এএনব‟য উবস্থবত াা জকবঙ।

জযবস্ট্রওন ডাইবচন িবতয ভাধ্যবভ কবিওারীন ডাাবফটি জযাকীবদয এএনব বনণ ি

১২। ডাাবফটি জযাবকয চন্য নতুন লধ উদ্ভাফন:
২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয ৪টি নতুন লবধয ভবডর বতবয ওযা ববঙ মা টাই-২ ডাাবফটি বনন্ত্রবণ ইনসুবরবনয বফওল্প বববফ ওাচ ওযবত াবয।
উি লবধয ওাম িওাবযতা প্রাণীবদব )ইঁদ্যয( যীক্ষ্ায প্রস্তুবত গ্রণ ওযা ববঙ।

৪ (ঘায) টি নতুন লবধয ভবডর, (a) Conduritol A, (b) Conduritol B tetraacetate,
(c) Conduritol C cis-epoxide, (d) Conduritol D

১৩। টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ অথ িজনবতও গুরুত্বম্পন্ন উবদ্ভবদয (ঘৃতকুভাযী  এরাঘ) ঘাযা বতবয:
২০১৫-১৬ অথ ি-ফঙবয ঘৃতকুভাযীয ঘাযা উৎাদবনয িবত প্রবতষ্ঠা ওযা ববঙ। জইাবথ ভাঠ ম িাব উদ্ভাবফত ঘাযায ক্ষ্ভতা ভোণ ম্পন্ন জবল
উৎাবদত ঘৃতকুভাযী ঘাযায জচবনটিও বফববিয অঔন্ডতা ফচা আবঙ বওনা তা বডএনএ বববিও আণবফও ভাওিাবযয াাবয্য বনণ ি ওযা ববঙ।
উদ্ভাবফত কবফলণা প্রভেবিটি স্তান্তবযয বনবভি ইবতাভবধ্য এওটি ওভিারা আবাচন ওযা ববঙ। াাাব টিসুয ওারঘায িবতবত এরাবঘয ঘাযা
বতবয  উন্নবনয বনবভি এওটি কবফলণা ওাম িক্রভ শুরু ওযা ববঙ।

কবফলণাকাবয টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত
এবরাববযায ঘাযা

OPC-6 প্রাইভায বদব

ববআয, জরন L=

DNA ভাওিায, M=ভাতৃ উবদ্ভদ এফাং জরন ১-

টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত এবরাববযায ঘাযা ভাবঠ
জযান  উবমাবকতা ভোন

১০=টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ উৎাবদত ঘাযা

“টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ ঘৃতকুভাযীয ঘাযা উৎাদন: প্রভেবি স্তান্তয ম্ভাফনা” ীল িও ওভিারা

কবফলণায চন্য াংগৃীত এরাবঘয কাঙ  টিসুয ওারঘাবযয ভাধ্যবভ উৎাবদত ঘাযা
১৪। জচবনটিও ইবঞ্জবনাবযাং এয ভাধ্যবভ ীড়ণ বষ্ণু জফগুবনয চাত উদ্ভাফন:

২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয কবফলণাকাবয বযবচনাবযবনয ভাধ্যবভ ৬৬ টিবফগুবনয ঘাযা বতবয ওযা ববঙ। Agrobacterium-mediated
বচন রান্পপযবভন িবতবত ওাবিত চীন ১৪ টি জফগুবনয ওযারাব প্রবফ ওযাবনা ববঙ। উি রান্পপযভড ওযারা বত
বযবচনাবযবটড ঘাযায ভবরকুরায এনারাইববয ওাচ ঘরভান যববঙ।

স্থানী চাবতয জফগুবন Agrobacterium mediated রান্পপযবভন

কবফলণা প্রওানা
২০১৫-১৬ অথ ি-ফঙবয এনআইবফ বত বফববন্ন চাতী  আন্তিচাবতও চান িাবর ৭ টি কবফলণা বনফন্ধ প্রওাবত ববঙ।

চীফপ্রভেবি বফলব ভানফম্পদ উন্নন ওাম িক্রভ
ন্যানার ইনবিটিউট অফ ফাবাবটওবনারবচ চীফপ্রভেবি বফলব কবফলণায াাাব দক্ষ্ ভানফম্পদ উন্নবনয রবক্ষ্য ২০০৯ ার জথবও বফববন্ন
ওাম িক্রভ বযঘারনা ওবয আবঙ।

এই ওাম িক্রবভয আতা ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙবয


ঙ বদন ব্যাী „Training on Basic Biotechnology‟ ীল িও প্ররবক্ষ্ণ জওাব িয ভাধ্যবভ বফববন্ন বফেবফদ্যার/ওবরবচ
চীফপ্রভেবি/াংিি বফলব ৪থ ি ফল ি/ভািাব ি অধ্যনযত ১৩১ চন ঙাত্র-ঙাত্রীবও প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ;
দ বদন ব্যাী „Advanced Training on Biotechnology‟ ীল িও প্ররবক্ষ্ণ জওাব িয ভাধ্যবভ বফেবফদ্যার/কবফলণা প্ররবতষ্ঠাবন
চীফপ্রভেবি/াংিি বফলব ওভিযত ৩১ চন বক্ষ্ও/কবফলও/জাচীফীবও প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ।

চীফপ্রভেবি বফলব প্রবক্ষ্ণ জওাব ি অাংগ্রণওাযী প্রবক্ষ্ণাথীবদয ব্যফাবযও ক্লা

চীফপ্রভেবি বফলব প্রবক্ষ্ণ জওাব িয নদত্র বফতযণ  ভানী অনুষ্ঠান

“চীফপ্রভেবি: অতীত, ফতিভান  ববফষ্যবতয প্রভেু্বি” ীল িও
চনবঘতনতা ওাম িক্রভ

জফা প্রদান ওাম িক্রভ
১। বডএনএ ববওাববন্পাং:
এনআইবফয ভবরবওউরায' ফাবাবটওবনারবচ বফবাক এয োফবযটবযবত বডএনএ ববওাবববয সুবমাক-সুবফধা বতবয ওযা ববঙ। বডএনএ
ববওাববন্পাং এয ভাধ্যবভ বডএনএ অণুবস্থত বনউবক্লটাইবডয সুবফন্যস্ত ক্রভবফন্যা বনণ ি ওযা মা। জদবয বফববন্ন বফেবফদ্যার এফাং প্রবতষ্ঠাবনয
কবফলও, বক্ষ্ও, বক্ষ্াথী  জাচীফীবদয ভবরবওউরায ফাবারবচ াংক্রান্ত উচ্চতয কবফলণা ওাম িক্রবভয চন্য বডএনএ ববওাববন্পাং জফা প্রদান
ওযা বচ্ছ।
২০১৫ ফ িবভাট অথ ি ফঙবয ১৬-৮০ টি বডএনএ ববওাববন্পাং জফা প্রদান ওযা ববঙ।

বডএনএ ববওাববন্পাং ওাম িক্রভ

প্রাপ্ত বডএনএ ববওাবন্প

২। ট্যাও বডএনএ বরভাবযচ উৎাদন  ব্যফায:
ি
স্বল্পব্যব ট্যাও বডএনএ বরভাবযচ এনচাইভ উৎাদবনয রবক্ষ্য জচবনটিওযাবর ভবডপাইড অকাবনচভ
বত উি এনচাইভটি উৎাদন ওবয
এনআইবফ’য কবফলণা ওাবচ ব্যফায ওযা বচ্ছ। পবর কবফলণায ব্য ওভাবনায াাাব আভদাবনয ভ ফাঁঘাবনা ম্ভফ বচ্ছ।
অচিনইউবনট )ফাই াচায( ২২০০০অথ ি ফঙবয ফ িবভাট ১৬-২০১৫ : ট্যাও বডএনএ বরভাবযচ এনচাইভ উৎাদন ওবয প্রবতষ্ঠাবনয আবযন্তযীন
কবফলণা ওাম িক্রবভ যফযা ওযা ববঙ।

ট্যাও বডএনএ বরভাবযচ উৎাদনওাযী
অনুচীফ

উৎাবদত ট্যাও বডএনএ বরভাবযচ
এনচাইভ

উৎাবদত এনচাইবভয ভাধ্যবভ ববআয
জপ্রাডাবক্টয জচর ইবরওবরাবপাবযব

ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্
www.baera.gov.bd

টভূবভ:
স্বাধীনতায য জথবওই ফাাংরাবদব বনউক্লী প্রভেবি বঘবওৎা, বল্প, কবফলণা এফাং কৃবল ঔাবত ব্যাওবাবফ ব্যফহৃত
ব আবঙ। চাবতয চনও বঙ্গবন্ধু জঔ ভৄবচবুয যভাবনয ফবরষ্ঠ জনতৃবত্ব ১৯৭১ াবর স্বাধীনতা অচিবনয য জদব
বনউক্লী বফজ্ঞান  প্রভেবিয াবন্তপূণ ি ব্যফায ত্বযাবন্বত ওযায চন্য ১৯৭৩ াবর ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন
প্রবতবষ্ঠত । বফবওযবণয ক্ষ্বতওয প্রবাফ জথবও চনাধাযণ  বযবফবয সুযক্ষ্ায চন্য যওায ওতৃও
ি ১৯৯৩ াবর
াযভাণবফও বনযািা  বফবওযণ বনন্ত্রণ (াবনবফবন) আইন, ১৯৯৩ চাযী ওযা  এফাং যফতীবত এতদ্াংক্রান্ত
াবনবফবন বফবধভারা-১৯৯৭ প্রণন ওযা । “২০২১ াবরয ভবধ্য ফায চন্য বফদ্যযৎ” বফলটি বফবফঘনা বনব
ফতিভান যওায রূপুবয জদবয প্রথভ াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাবণয বিান্ত গ্রণ ওবযবঙ এফাং যওাবযয
অগ্রাবধওাযপ্রাপ্ত ঙটি (০৬) প্রওবল্পয ভবধ্য এটিবও বঘবিত ওযা ববঙ। রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র এফাং জদবয
অন্যান্য বনউক্লী  বফবওযণ স্থানা ভবয মথাবমাগ্য বনযািা  বনন্ত্রণ সুবনবিত ওযায রবক্ষ্য কণপ্রচাতন্ত্রী
ফাাংরাবদ যওায াবনবফবন আইন, ১৯৯৩ ফাবতর  াংতওযণ পূফ িও ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ আইন,
২০১২ প্রণন ওবয। উি আইন জভাতাবফও কত ১২ জপব্রুাবয ২০১৩ তাবযবঔ ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ
ওতৃি ক্ষ্ প্রবতবষ্ঠত ।
রূওল্প (Vision) :
এওটি বনবিযবমাগ্য বনন্ত্রণভরও ব্যফস্থা প্রবতষ্ঠায ভাধ্যবভ যভাণু বিয বনযাদ  াবন্তপূণ ি ব্যফাবযয জক্ষ্বত্র
দীখ িবভাবদ বনন্ত্রণ, সুযক্ষ্া  বস্থবতীরতা বনবিতওযণ।
অববরক্ষ্য (Mission) :
চনাধাযণ এফাং বফবওযণ ওভীবদয চীফন  স্বাস্থয সুযক্ষ্া এফাং বযবফব বফরূ প্রবতবক্রা বনন্ত্রবণয বনবভবি
বনযািা, ববওউবযটি, বফবওযণ সুযক্ষ্া  জপকাড ি াংবিি বনউক্লী বনন্ত্রণভরও ওভিসূবঘয মথামথ প্রবতারন।
প্রধান ওাম িাফবর:

 যভাণু বিয বনযাদ  াবন্তপূণ ি ব্যফায বনবিওযবণ প্রবফধান, বনবদ িনাফরী, ভানদণ্ড, াংবফবধ,এফাং
ম্যানুার প্রণন;
 ওর ধযবনয বনউক্লী  বফবওযণ স্থানা এফাং বনউক্লী  জতচিী দাথ ি  উাবদয ফচিয এফাং
বফবওযণওাযী মন্ত্রাবতয রাইবন্প  াযবভট প্রদান, নফান, অব্যাবত প্রদান, স্থবকত এফাং ফাবতরওযণ;
 রাইবন্প াংক্রান্ত তথ্যাবদ পুনোঃবনযীক্ষ্ণ, ভোন এফাং বযদিন;
 বফবওযণ ঝবৌঁ ওয বফলব চনাধাযণ  আগ্রী ক্ষ্কবণয াবথ জবভনায, বা  ওভিারায আবাচন এফাং
ইবরক্ট্রবনও, বপ্রি বভবডা  ইিাযবনবটয ভাধ্যবভ তথ্য প্রদান;
 বনউক্লী  জতচিী দাবথ িয জপকাড ি ব্যফস্থা  জব ত সুযক্ষ্া, অজফধ াঘায বনউক্লী বনযািা,
বফবওযণ সুযক্ষ্া  জযবডরবচওযার চরূযী ব্যফস্থা ম্পবওিত আন্তচিাবতও চুবি, এবগ্রবভি, প্রবটাওর 
ওনববনন ফাস্তফান ম্পবওিত ওাম িক্রভ বযঘারনা;
 বনউক্লী বনযািা এফাং বফবওযণ সুযক্ষ্া বফলব বফবদী বনউক্লী বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্ এফাং আন্তচিাবতও াংস্থা 
এবচন্পীয াবথ াযেবযও জমাকাবমাক  বমাবকতা; এফাং
 ওতৃি বক্ষ্য চন্য প্রবাচনী ভানফ ম্পদ  অফওাঠাবভা উন্নন।
উবেঔবমাগ্য ওাম িাফবর  অচিন:
 ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয ওতৃি বক্ষ্য অন্যতভ উবেঔবমাগ্য অচিন বঙর রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয
Siting Licence প্রদান:
২১ জুন ২০১৬, ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্ রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয চন্য
ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভনবও Siting Licence প্রদান ওবয। এ উরবক্ষ্য জাবটর জানাযকাঁ-এ
আবাবচত অনুষ্ঠাবন বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয অথজনবতও বফলও
উবদিা, বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী বঘফ, যাবান জপডাবযবনয
ROSTECHNADZOR  ROSATOM এয উচ্চ ম িাবয প্রবতবনবধবৃি, উব জদবয ভান্যফয
যাষ্ট্রদূত এফাং প্রধানভন্ত্রীয ওাম িারবয ভাবযঘারও যওাবযয উচ্চ ম িাবয প্রবতবনবধবৃি, বপ্রি 
ইবরক্ট্রবনও বভবডা এফাং াাংফাবদও প্রা ২০০ চন আভবন্ত্রত অবতবথ উবস্থত বঙবরন।

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয Siting Licence প্রদান ওযবঙন ওতৃিবক্ষ্য জঘাযম্যান প্রবপয ড. নঈভ জঘ দৄযী )উবয(,
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান  অনুষ্ঠাবন উবস্থত অবতবথবৃি )নীবঘ(

 বা/জবভনায/ওভিারা:
২২-২৬ জভ ২০১৬, ওতৃি ক্ষ্ "BAERA Workshop 1: Fundamentals of Safety
Assessment and DSA" ীল িও ববযানাবভ এওটি National Workshop আবাচন ওবয। উি
Workshop-এ Resource Person বববফ IAEA-এয ৫ চন Expert উবস্থত বঙবরন। উি
Workshop-এ ওতৃি বক্ষ্য ওর ম িাবয বফজ্ঞানী/প্রবও রী, BAEC, NPED, DoE, BUET 
অন্যান্য ভন্ত্রণার/বফবাবকয প্রবতবনবধবৃি উবস্থত বঙবরন।

BAERA Workshop 1: Fundamentals of Safety Assessment and DSA ীল িও National Workshop-এ উবস্থত অাংগ্রণওাযী 
বফবলজ্ঞবৃি

২৯ জভ–০২ জুন ২০১৬, ওতৃি ক্ষ্ ওতৃও
ি “BAERA Workshop 2: Fundamentals of PSA,
Evaluation of Engineering Aspects, Regulatory Review” ীল িও ববযানাবভ এওটি National
Workshop এয আবাচন ওযা । উি Workshop-এ IAEA-এয ৪ চন বফবলজ্ঞ Resource Person
বববফ উবস্থত বঙবরন। Workshop-এ ওতৃি বক্ষ্য ওর ম িাবয বফজ্ঞানী/প্রবও রী BAEC, NPED,
DoE, BUET এফাং অন্যান্য ভন্ত্রণার/বফবাবকয প্রবতবনবধবৃি অাংগ্রণ ওবযন।
১০-১১ জভ ২০১৬, ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি বক্ষ্য প্রধান ওাম িারব International Atomic
Energy Agency (IAEA) Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission এয
প্রবতবনবধ দবরয াবথ বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার, ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন, রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ
জওন্দ্র বনভিাণ প্রওবল্পয প্রবতবনবধ ওতৃি বক্ষ্য ওভিওতিাবদয ভন্বব ফাাংরাবদবয Integrated Nuclear
াংক্রান্ত বফলব বা অনুবষ্ঠত ।

Integrated Nuclear Infrastructure Review Follow-up Mission াংক্রান্ত বা ফিব্য যাঔবঙন
ওতৃিবক্ষ্য জঘাযম্যান প্রবপয ড. নঈভ জঘ দৄযী

০৫-০৬ জভ ২০১৬, রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয Siting Licence াংক্রান্ত বফলব বফজ্ঞান  প্রভেবি
ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভাবনয বাবতবত্ব ওতৃি বক্ষ্য াবথ যাবান জপডাবযন-এয
ROSTECHNADZAR-এয াঁঘ দবস্যয এওটি উচ্চ ম িাবয প্রবতবনবধ দবরয বা অনুবষ্ঠত ।

ROSTECHNADZAR-এয প্রবতবনবধ দবরয াবথ অনুবষ্ঠত বা ফিব্য যাঔবঙন
বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান

২৪-২৬ চানুাবয ২০১৬, IAEA  ওতৃি বক্ষ্য জম থ উবদ্যাবক “National Workshop on
Leadership, Management for Safety for Managers of Regulatory Body” ীল িও এওটি
ওভিারা ওতৃি বক্ষ্য প্রধান ওাম িারব অনুবষ্ঠত । উবেবঔত ওভিারা উরবক্ষ্য আবাবচত উবিাধনী অনুষ্ঠাবন
প্রধান অবতবথ বববফ বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান উবস্থত বঙবরন।

“National Workshop on Leadership, Management for Safety for Managers of Regulatory Body”
ওভিারা প্রধান অবতবথ বববফ ফিব্য যাঔবঙন বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয ভাননী ভন্ত্রী স্থবত ইাবপ ভান

বনউক্লী বফবওযণ স্থানা বযদিন:
 ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি ক্ষ্ ওতৃও
ি রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয Siting
Licence প্রদাবনয রবক্ষ্য বফববন্ন ভব রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ প্রওল্প এরাওা বযদিন ওযা ।
এযই অাং বববফ কত ০৬ জভ ২০১৬ বরোঃ তাবযবঔ ওতৃি বক্ষ্য জঘাযম্যান প্রবপয ড. নঈভ জঘ দৄযীয
জনতৃবত্ব ROSTECHNADZAR এয TSO FSUE VO “Safety”-এয প্রবতবনবধ দবরয াবথ
ওতৃি বক্ষ্য দস্যবৃি এফাং বনউবক্লায জপটি এন্ড ববওউবযটি বডবববনয বফজ্ঞানীবৃি াফনা ঈেযদীবত
অফবস্থত রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয াইটিাং ওভিওান্ড বযচবভবন বযদিন ওবযন।

ওতৃিবক্ষ্য জঘাযম্যান প্রবপয ড. নঈভ জঘ দৄযীয জনতৃবত্ব রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয াইটিাং ওভিওান্ড বযদিন

 ২০১৫-২০১৬ অথ িফঙবয ওতৃি ক্ষ্ ২৭৪ টি এক্স-জয স্থানা  জতচবি দাথ ি বফবওযণ াংবিি
ওভিওাবন্ডয নতুন রাইবন্প, ১২২৯টি নফানকৃত রাইবন্প, ৩২৪ টি আভদাবন/ যপ্তানী াযবভট  এন  ব,
৫৮৩ টি আযব )RCO( নদ (নতুন  নফানকৃত) প্রদান ওবযবঙ এফাং ৩৭০টি বফবওযণ স্থানায
বনন্ত্রণভরও বযদিন ম্পন্ন ওবযবঙ।

বফবওযণ সুযক্ষ্া বনবিবতয রবক্ষ্য ওতৃিবক্ষ্য ওভিওতিাযা বফবওযণ স্থানা বযদিন ওযবঙন

প্রবক্ষ্ণ:
 ফতিভাবন ফাাংরাবদব চনাংখ্যা বৃবিয াবথ াবথ বফবওযণ উৎবয ব্যফায ব্যওবাবফ ফাড়বঙ। জই াবথ
ফাড়বঙ এয াবথ চবড়ত জাচীফীয াংখ্যা। এই জাচীফীবদয ভবধ্য অবনবওযই আনানওাযী বফবওযবণয
ক্ষ্বতওয প্রবাফ  তায ঝবৌঁ ও ম্পবওি বঘতনতায অবাফ যববঙ। বফবওযণ ওভীবদয ভবধ্য এ ম্পবওি ম্যও
জ্ঞান  বঘতনতা বৃবিয রবক্ষ্য ওতৃি ক্ষ্ প্রবত ফঙয বনউক্লী বনযািা  বফবওযণ সুযক্ষ্া াংক্রান্ত বফলব
বফববন্ন ধযবণয প্রবক্ষ্ণ  ওভিারায আবাচন ওবয থাবও মায ভাধ্যবভ বফবওযণ ওভীবদয বফবওযণ উৎবয
বনযাদ ব্যফায, বনন্ত্রণ, বফবওযণ সুযক্ষ্া, স্থানা বযঘারনা ইতযাবদ বফলব বফস্তাবযত ধাযণা প্রদান ওযা
। এযই ধাযাফাবওতা ওতৃি ক্ষ্ কত ফঙবয ফ িবভাট ১৪টি প্রবক্ষ্ণ জওাব িয আবাচন ওবযবঙ এফাং এয
ভাধ্যবভ ফ িবভাট ৫২৫ চন বফবওযণ ওভীবও প্রবক্ষ্ণ প্রদান ওযা ববঙ।

ওতৃিক্ষ্ ওতৃিও আবাবচত এওটি RCO প্রবক্ষ্ণ জওা ি

এঙাড়া ওতৃি ক্ষ্ কত অথ ি-ফঙবয বনম্ন বরবঔত ওাম িাফবর ম্পাদন ওবযবঙ:
 রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওবন্দ্রয Siting Licence াংক্রান্ত ডকুবভিভ (EIA, Feasibility
Study, Engineering Survey, PSAR) ওতৃি বক্ষ্য NSSD-এয বফজ্ঞানীবৃি এফাং FSUE VO
“Safety”, Russia-এয Experts ভন্বব Review ওাম িক্রভ বযঘারনা;
 Regulation on Site Evaluation for the Safety of NPP-2015 প্রণন;
 EeLter fnr Re earch Reactnr (ERR) এয Radiation Eontrol Officer (RCO) এয
ফাবল িও প্রবতবফদন ভোন এফাং ১০ (দ) চন বফজ্ঞানী/প্রবও রীবও RO/SRO রাইবন্প প্রদান/নফান;
এফাং
 ফাাংরাবদ যভাণু বি বনন্ত্রণ ওতৃি বক্ষ্য বফববন্ন ধযবণয জফাদান ঔাত বত কত ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফঙবয
ফ িবভাট প্রা ৭ জওাটি ৪১ রক্ষ্ টাওা আ ।

২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফঙবয ভাপ্ত প্রওবল্পয বফফযণ:
প্রবতবফদনাধীন ফৎবয
শুরু ওযা নতুন
প্রওবল্পয াংখ্যা

প্রবতবফদনাধীন ফৎবয ভাপ্ত প্রওবল্পয তাবরওা

প্রবতবফদনাধীন
ফৎবয উবিাধনকৃত
ভাপ্ত প্রওবল্পয
তাবরওা

২টি

)১( স্বল্প ভবে জ য বফদ্যযৎ উৎাদবনয প্রভেবি উন্নন )১ভ
াংবাবধত(;

-

)২( ফাবাবভবডওযার এফাং টবক্সবওারবচওযার কবফলণায চন্য
এযাবনবভর োফবযটবয আদৄবনওীওযণ;
)৩( বফবএআইআয-এয পাইফায  বরভায কবফলণাকায
উন্নন;
(৪) ভড িানাইবচন অফ াইরট প্ল্াি ইউবনট টু
ওভাবিারাইচ বদ জভাি বাাফর আয এন্ড বড জপ্রাডাক্ট
অফ বফবএআইআয এফাং
(৫) াবাট ি টু বফবএআইআয ইনস্টুবভবিন এন্ড
ওযাবরবেন োফবযটবয আইবএএর পয ওযাবভবওর
জভবরারবচ আন্ডায বফইএটি জপ্রাগ্রাভ

প্রবতবফদনাধীন ফৎবয
ঘরভান প্রওবল্পয ওবম্পাবনি
বাবফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ ি
অফওাঠাবভা
-

২০১৬-১৭ অথ ি ফঙবয ঘরভান প্রওল্পভ
২০১৬-১৭ অথ ি ফঙবয বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণারবয আতা জভাট ১৪টি প্রওল্প ফাস্তফানাধীন আবঙ ফ ওটি
বফবনবাক প্রওল্প। ঘরভান এ প্রওল্পভবয চন্য ঘরবত অথ ি ফঙবযয এবডববত জভাট ফযাবেয বযভাণ ১৩০৪৩৪.০০
রক্ষ্ টাওা। এ ফযাবেয ভবধ্য ভন্ত্রণারবয অন্যতভ বৃৎ  গুরুত্বপূণ ি প্রওল্প "রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাণ
)১ভ ম িা(" প্রওবল্পয অনুকূবর ফযাে যববঙ ৬১৮০০.০০ রক্ষ্ টাওা। এঙাড়া, ঘরবত অথ ি ফঙবয এবডববত
বুচাতা অন্তর্ভিি আবযা ২৩টি ফযােীন নতুন অননুবভাবদত প্রওল্প যববঙ। এ ওর অননুবভাবদত প্রওল্পভবয
চন্য ঘরবত অথ ি ফঙবযয এবডববত ৮০৮৭২.০০ রক্ষ্ টাওা ফযাে যববঙ। মথামথ ওতৃি বক্ষ্য অনুবভাদন াববক্ষ্ এ
প্রওল্পগুবরা জথবও ম িাক্রবভ ফযাে এবডববত অন্তর্ভিি ওযা বফ। বনবম্ন ঘরভান ১৪টি প্রওবল্পয তথ্য জদা বরা:)রক্ষ্ টাওা(
)ও( ফাাংরাবদ যভাণু বি ওবভন:
ক্রোঃ
প্রওবল্পয নাভ
নাং
)ফাস্তফান জভাদ(
১
াইবক্লারন সুবফধাবদ
জট-বটি স্থান
)অবক্টাফয ২০১১-বডবম্বয
২০১৭(

২

ভাংরা ফিবয জতচবিতা
যীক্ষ্ণ কবফলণাকায স্থান
)জুরাই ২০১২-জুন ২০১৭(

প্রওবল্পয উবেশ্যভ

প্রাক্ববরত ব্য

)ও( জট-বটি প্রভেবি স্থান;
)ঔ( বঘবওৎা জফা  কবফলণায রবক্ষ্য আইবাট
উৎাদবনয চবন্য াইবক্লারন প্রভেবি স্থান;
)ক( জট-বটি  াইবক্লারন প্রভেবিয সুষ্ঠু ব্যফায  জফা
বনবিত ওযবণয রবক্ষ্য দক্ষ্ ভানফ ম্পদ ওযণ।

১২০০০.০০

প্রওবল্পয আতা াংগৃীত জট-বটি মন্ত্র
)ও( ভাংরা ফিবয এওটি স্বাংম্পূণ ি জতচবস্ত্রতা  বফবওযবণয
ভাত্রা যীক্ষ্ণ কবফলণাকায স্থান;
)ঔ( ভাংরা ফিয বদব আভদানীকৃত ঔাদ্যাভগ্রী  অন্যান্য বেয
জতচবিতা  বফবওযবণয ভাত্রা যীক্ষ্ণ;
)ক( ফিয এফাং শুল্ক ওতৃিক্ষ্বও জতচবি দাথ িফাী ে যীক্ষ্া
াতাওযণ;
)খ( জদব জতচবি দ্যখ িটনায ভ চরুবয জফা প্রদান।

এবডব ফযাে
২০১৬-২০১৭
৩৫৪২.০০

১৯৩৮.০০

১৯৫.০০

৩

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র
বনভিাণ )১ভ মাি(
)ভাঘ ি২০১৩- জুন ২০১৭(

প্রস্তাবফত কবফলণাকায বফন
)ও( রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র স্থাবনয রবক্ষ্য ওাম ি  জফা
বফলও প্রাথবভও ওাম িাবদ ম্পাদন;
)ঔ( ম্ভাব্যতা মাঘাই  ইবঞ্জবনাবযাং াববি এফাং বযবফও
বফলও ভীক্ষ্া বযঘারনা;
)ক( বডচাইন ডকুবভি, প্রাথবভও বনযািা বফলও বযবাট ি প্রণন
এফাং ভান বনন্ত্রন বফলও ওামক্রি ভ বযঘারনা।

৫০৮৭০৯.০০

ভাননী প্রধানভন্ত্রী জঔ াবনা ওতৃিও রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র প্রওবল্পয বববিপ্রস্তয স্থান

৬১৮০০.০
০

প্রওবল্পয ঘরভান বনভিাণ ওাবচয বঘত্র

প্রওবল্পয ঘরভান বনভিাণ ওাবচয বঘত্র

প্রওবল্পয ঘরভান বনভিাণ ওাবচয বঘত্র

কবফলণাকাবযয ঘরভান ওাম িক্রভ

৪

রূপুয াযভাণবফও বফদ্যযৎ জওন্দ্র বনভিাণ প্রওবল্পয ২০২১-২২ ভবয ওাবিত বঘত্র
ইিাফবরবভি অফ ইনবিটিউট )ও( জদবয যভাণু বঘবওৎা প্রদানওাযী প্রবতষ্ঠানভবও প্রবক্ষ্ণ,
অফ বনউবক্লায জভবডবওর
কবফলণা  জফা প্রদাবন াতাওযবণয চন্য ইনবিটিউট অফ
বপবচক্স
বনউবক্লায জভবডবওর বপবচক্স স্থান;
ঔ( কবফলণাকায সুবফধা প্রদান  ফাস্তফ প্রবক্ষ্বণয ভাধ্যবভ
)ববন্ফম্বয ২০১৩-জুন ২০১৭(
জমাগ্যতাম্পন্ন 'বভবডবওর বপবচবি এফাং 'বনউবক্লায জভবডবন
জটওবনারবচি' বতবয;
)ক( যভাণু বঘবওৎা প্রভেবিয বফলব আন্তচিাবতও ভাবনয প্রবক্ষ্ণ
ওাম িক্রভ বযঘারনা;
খ( বফববন্ন বফেবদ্যারবয াবথ এভবপর, বএইঘবড  জাি
ডক্টযার ম িাব জম থ কবফলণা বযঘারনা;
)গ( প্রবক্ষ্ণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষ্  জমাগ্য 'বভবডবওর বপবচবি
বফবদব জপ্রযণ ওবয বফবদবও ভৄিা আ।

৬২৩০.০০

৪৫৪৬.০০

৫

৬

আবগ্রবডাং এন্ড জস্ট্রাংবদবনাং দ্যা
পযাববরটিচ অফ ন্যানার
ইনবিটিউট অফ বনউবক্লায
জভবডবন এন্ড এোইড
াববন্প
(চানুাবয ২০১৫-জুন ২০১৭)
ফাাংরাবদ যভাণু বি
ওবভবনয ঔাদ্য  বফবওযণ
চীফবফজ্ঞান সুবফধাবদয
আদৄবনওীওযণ।
(এবপ্রর ২০১৬-বডবম্বয ২০১৮)

প্রস্তাবফত আইএনএভব বফন
)ও( ইনবিটিবটয জযাকীবদয জফাদান ওাম িক্রভ উন্নতওযন;
)ঔ( জদবয াধাযণ চনকনবও াধ্যানুমাী ঔযবঘ আদৄবনও
বনউবক্লায জভবডবন এয জফাদান;
)ক( বননভা  অন্যান্য ইনবিটিউবট ডািায  বফজ্ঞানীবদয
কবফলণায সুবমাক  প্রায ওযা।
)ও( আইএপআযবফ’য বডএনএ ডযাবভচ ফাবারবচওযার ডববভটায
ববিভ উন্নবনয চন্য এওটি এডবান্পড্  ভবরকুরায ফাবারবচ
োফবযটবয স্থান;
)ঔ( ওক্সফাচাবয অফবস্থত Sterile Insect Technique
(SIT) ইউবনবটয চন্য এওটি জরফ্ ওনবটইন্ড ড্রাই জিাবযচ
জভাফাইর ইবযবডবটয াংগ্র।
(ক) বফববন্ন বফজ্ঞাবনও মন্ত্রাবত )স্থানী  বফবদবও( াংগ্র ওবয
বফজ্ঞানীবদয কবফলণায সুবমাক প্রাবযত ওযা।
)খ( কবফলণা ওাম িক্রভ বযঘারনায চন্য বফববন্ন ধযবনয বভবডা,
জওবভওযার এফাং ওনসুভবফরস্ াংগ্র ওযা।

২৪৭৫.০০

১৩৪১.০০

৪৭৬৭.০০

১২০৫.০০

৩০৭৫.০০

৩০১.০০

৩৬৬৩.০০

১৯০০.০০

)ঔ( ফাাংরাবদ বফজ্ঞান  বল্প কবফলণা বযলদ )বফবএআইআয(:
৭

এিাফবরবভি অফ
জডবচকবনবটড জযপাবযন্প
ইনবিটিউট পয জওবভওযার
জভচাযবভি
)বডআযআইবএভ(
)জুরাই ২০১২ - জুন ২০১৭(

৮

বফবএআইআয এয প্রভেবি
স্তান্তয  উদ্ভাফন াংক্রান্ত জব ত
সুবফধাবদ সৃবি
(অবক্টাফয ২০১৫ - জবন্ফম্বয
২০১৭(

(ও) যাাবনও বযভা বফজ্ঞাবনয জডবচকবনবটড জযপাবযন্প
ইনবিটিউট স্থান এফাং Asia Pacific Metrology
Program (APMP)/Bureae International des Poids
et Mesures (BIPM)-এয পূণ িাে দস্যদ রাববয চন্য
প্রবাচনী ওাবযকবয ক্ষ্ভতা অচিন;
(ঔ) ISO/IEC 17043 ভান অনুমাী জদী যাাবনও
যীক্ষ্াকাযভবয ভান বনধ িাযবণয
চন্য আন্তচাবতিওবাবফ
গ্রণবমাগ্য Proficiency Testing/Inter-laboratory
Comparison (PT/ILC) জপ্রাগ্রাভ উন্নন  প্রঘরন;
(ক) ISO Guide 30 Series ভান অনুমাী Traceable
CRM উৎাদন, াংযক্ষ্ণ  বফতযবণয প্রবাচনী ওাবযকবয
ওাঠাবভায উন্নন;
(খ) যাাবনও বযভা বফজ্ঞাবন দক্ষ্ ভানফম্পদ উন্নন 
াংবিি বফলব কবফলণা  প্রবক্ষ্ণ বযঘারনা।
(ও) প্রভেবি স্তান্তয এফাং বফচবন ইনবওউবফটয সুবফধায প্রদাবনয
উৎওল ি জওন্দ্র প্রবতষ্ঠা।
(ঔ) বল্প উবদ্যািাবদয ঘাবদা অনুমাী ওাম িওযী জনটাবওিয
ভাধ্যবভ জদব এফাং বফবদব উদ্ভাবফত ব্যােী এফাং যীবক্ষ্ত
প্রভেবি যফযা এফাং বডবপউান।
(ক) উন্নততয জদবয বফববন্ন জিায, এবাববান, ইনবিটিউট
 বফবাবকয াবথ ওাবযকবয চুবিয ভাধ্যবভ নীডবফচড এফাং

৯

ঘাভড়া কবফলণা ইনবিটিউট
বিারীওযণ
(জুরাই ২০১৬ - জুন ২০১৯)

ইভাযবচাং প্রভেবি াংগ্র ওযা এফাং িাট িআ রাার, াইরট
জডবভাবনবস্ট্রান এফাং জাবও স্থান।
খ) াবটইবনফর  ইনক্লুবব, গ্রারুট এফাং ফ্লূগ্যার ইবনাববাবনয
বফচবন ইনবওউবফটয সুবফধাভ িাযা নফীন উবদ্যািাবদয
যাভি াতা প্রদান ওযা।
(গ) জদ  বফবদবয ব্যােী এফাং জফিপ্রাবক্ট বফচবন
ইবনাবববন াতায চন্য কবফলও এফাং ববল্পয ভবধ্য
ইিাযবভবডবয ভূবভওা যাঔা।
(ঘ) এবা  প্রান্ত ভাাকযী অন্যান্য অঞ্চবরয জদভবয
চন্য প্রভেবি বফবনভ জপ্রাগ্রাবভয চন্য উন্ুি প্ল্াটপভি বববফ ওাচ
ওযা।
(i) To vevelop the institutional research capacity
for advance R & D activities.
(ii) To upgrade the existing laboratory into an
accredited laboratory for testing of Leather
Chemicals, Leather, Footwear, Leather Products
and Accessories.
(iii) To Develop skill of scientists through
training programme and to offer training in
Leather and Leather sub-sector‟s people for
increasing productivity.
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)ক( চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয:
১০

চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি বফন
বনভিাণ
(চানুাযী ২০১৪-জুন ২০১৮(

১১

িাবড প্রবচক্ট পয এিাফবরবাং
এ াল্ডি ক্লা জিট অপ বদ
আট ি াবন্প এন্ড জটওবনারবচ
বভউবচাভ
(জুরাই ২০১৫-বডবম্বয ২০১৬)

)ও( জদব বফজ্ঞান  প্রভেবি ম্পবওিত ওাম িক্রভবও ম্প্রাযবণয
চন্য স্থাী অফওাঠাবভা বববফ চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি বফন
বনভিাণ;
)ঔ( বফজ্ঞান এওাবডবভ  বফজ্ঞান বফলও অন্যান াংকঠন/বভবত,
ক্লাফ প্রভৃবতয চন্য স্থাী প্ল্াটপভি বতবয;
)ক( বফজ্ঞান  প্রভেবি জভরা, বফজ্ঞান অবরবম্পাড এফাং এ ধযবণয
অনুষ্ঠান আবাচবনয চন্য স্থাী অফওাঠাবভা বতবয;
)খ( বফজ্ঞান  প্রভেবি াংক্রান্ত চাতী/আন্তচিাবতও বা, বম্মরন,
ববম্পাবচাভ  অন্যান্য অনুষ্ঠান আবাচবনয চন্য এওটি
ভেবকাবমাকী অফওাঠাবভা বতবয।

প্রস্তাবফত চাতী বফজ্ঞান  প্রভেবি বফন
ভাননী প্রধান ভন্ত্রীয বদওবনবদ িনা জভাতাবফও ভর প্রওল্প
“অতযাদৄবনও  বফেভাবনয বফজ্ঞান  প্রভেবি চাদ্যখয বনভিাণ”
ীল িও প্রওবল্পয বডবব প্রণন এফাং উি বডববয ভীক্ষ্া গ্রণ

)খ( বফজ্ঞান  প্রভেবি ভন্ত্রণার:
১২

চাতী ভৄি কবফলণা
ইনবিটিউট স্থান )১ভ মাি(
)জুরাই ২০০০ - জুন ২০১৭(

(ও) ভৄি বফজ্ঞান বফল কবফলণা  প্রবক্ষ্ণ প্রদান;
(ঔ) াভৄবিও ম্পদ আযবণয রবক্ষ্য প্রভেবি উদ্ভাফন;
(ক) বযবফ াংক্রান্ত বফববন্ন বফল জমভনোঃ coast and deep
sea circulation, island formations, water flow, oil
spill over, waste dumping, blast water,
deforestation effec: ইতযাবদ কবফলণা;
(ক) চরফায়ু াংক্রান্ত বফল জমভন: CO2 Gas, O3 layer, ice
melting, coral destruction, oil gas extraction
and their effeciency ইতযাবদয উয কবফলণা;
(খ) জদবয জম ওর প্রবতষ্ঠান ভৄি বফজ্ঞান কবফলণা ম্পৃি
তাবদযবও বমাবকতা প্রদান।

বনভিানাধীন ইনবিটিউট বফন

বনভিানাধীন ইনবিটিউট বফন
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১৩

১৪

বফজ্ঞান এফাং তথ্য  জমাকাবমাক
প্রভেবি বফলও ফেফন্ধু
জপবরাব জপ্রাগ্রাভ
)জুরাই ২০১০ -বডবম্বয ২০১৬(
িাবড প্রবচক্ট পয
এিাফবরবভি অপ জভবযন
একুযবযাভ এযাট ফাাংরাবদ
াবনাগ্রাবপও বযাঘ ি
ইনবিটিউট, ওক্সফাচায
(জবন্ফম্বয ২০১৫-জুন ২০১৭)

বনভিানাধীন বফববন্ন আফাবও বফন
)ও( ফাাংরাবদ বফজ্ঞান, তথ্য  জমাকাবমাক প্রভেবিয জক্ষ্বত্র জনতৃত্ব
জদায রবক্ষ্য দক্ষ্তাম্পন্ন ভানফ ম্পদ উন্নন;
)ঔ( জদব/বফবদব এভএ বএইঘবড বডবগ্র অচিবনয ভাধ্যবভ
কবফলণা  উন্নন ঔাবত দক্ষ্তা বৃবি;
)ক( কবফলণা  উন্নবনয ভাধ্যবভ জদবয উৎাদনীরতা বৃবি।
এওটি জদী ওনাবল্টাং পাভি বনবাক ওবয জ পাভি িাযা
BaLglade h OceLngraphic Re earch IL titute
ওক্সফাচায, ওযাম্পাব আন্তচিাবতও ভাবনয এওটি জভবযন
এযাকুবযাভ স্থান াংক্রান্ত প্রওবল্পয ম্ভাব্যতা মাঘাই, বফবদব
জভবযন এযাকুবযাভ বযদিন ওবয অববজ্ঞতা ঞ্চ এফাং প্রাথবভও
বডচাইন  ব্য প্রাকরন প্রস্তুত ওবয আন্তচিাবতও ভাবনয এওটি
জভবযন এযাকুবযাভ বনভিাবণয রবক্ষ্য বডবব প্রণন।
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