
 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

িব ান o ি  ম ণালেয়র আoতাধীন 3128-29 aথ বছেরর বািষক u য়ন কম িচর সার-সংে প  

: 
নং 

ম ণালয়/সং া কে র সং া 3128-3129 সােলর 
eিডিপ বরা      
(ল  টাকা) 

চলিত কে র সং া
মাট a েমািদত সংেশািধত 

aন েমািদত 

2 3 4 5 6 7 
2 িব ান  o ি  ম ণালয় ক  সং া: 3 3 1 1472.00

3 বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন  ক  সং া: 7 7 1 1034439.00

4 বাংলােদশ িব ান o িশ  গেবষণা পিরষদ ক  সং া: 4 4 1 3260.00

5 জাতীয় িব ান o ি  জা ঘর ক  সং া: 2 2 1 10060.00
6 ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার ক  সং া: 2 2 1 980.00

  
3128-3129 সেনর মাট ক  সং া: 24 24 1 1050211.00
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u য়ন ক  সং া  ত ািদ 
2। 3128-29 aথ বছের বা বায়নাধীন ক : 
3128-29 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র আoতায় মাট 24  ক  (সব কয়   িবিনেয়াগ ক ) বা বায়নাধীন 
আেছ। চলমান e ক স েহর জ  চলিত aথ বছেরর eিডিপেত মাট বরাে র পিরমাণ 2161332.11 ল  টাকা। e 
বরাে র মে  ম ণালেয়র a তম হৎ o ণ " প র পারমাণিবক িব ৎ ক  িনমাণ (2ম পযায়)" o “ প র 
পারমাণিবক িব ৎ ক  িনমাণ” শীষক ক  ’ র a েল বরা  রেয়েছ 2138634.11 ল  টাকা। eছাড়া, চলিত aথ 
বছের eিডিপেত বরা িবহীনভােব aন েমািদত ক  তািলকায় 41  ক  রেয়েছ। e সকল aন েমািদত ক স েহর জ  
চলিত aথ বছেরর u য়ন বােজেট ৯৯৯৯.11 ল  টাকা থাক বরা  রেয়েছ। যথাযথ ক পে র a েমাদন সােপে  e 
ক েলা থেক পযায় েম বরা সহ eিডিপেত a  করা হেব। িনে  চলমান 24  কে র ত  দয়া হেলা:- 

   (ল  টাকায়) 
ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

(ক) বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন: 
2 সাiে া ন িবধািদসহ পট-

িস  াপন (3য় সংেশািধত)  
(aে াবর 3122-িডেস র 
3128)     

The broad objectives of the project are: 
i. Establishment of PET-CT technology. 
ii. Establishment of Cyclotron facility for the 

production of isotopes in order to clinical uses and 
multidisciplinary research. 

iii. Development of skilled dedicated manpower to run 
and maintain the PET-CT Technology and the 
cyclotron system efficiently on a sustainable basis. 

iv. Establishment of infrastructure to house the PET-CT 
equipment’s.  

v. To provide diagnosis, treatment of different types of 
complicated diseases like thyroid, kidney, liver, 
including bone cancer etc. by using nuclear 
technology and also carry out research works on this 
subject. 

vi. To provide latest and advanced nuclear medicine 
services at minimum cost to the poor and general 
people of the country. 

vii. Will help to reduce the poverty level by preventing 
various types of diseases through nuclear medicine 
treatment procedures. 

viii. Will contribute in the Socio Economic Development 
of the country by expansion of nuclear medicine 
treatment facilities. 

ix. Provide advanced and better health care services to 
the ailing humanity using nuclear and digital 
technique. 

24911.11 2911.11

 
কে র আoতায় সং হীত পট-িস  য  
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

3 e াবিলমেম  aব iনি uট 
aব িনuি য়ার মিডেকল 
িফিজ  (আieনeমিপ) (2ম 
সংেশািধত)  
( সে র 3124- ন 3129)    

The objectives of this project are : 
i. To establish an Institute of Nuclear Medical Physics 

in order to provide training, research and service to 
the nuclear medicine centres or closely related 
facilities over the country. 

ii. To develop ‘well-qualified medical physicists 
(QMPs)’ and nuclear medicine technologists by 
providing laboratory facilities and practical training 
through nuclear technology. 

iii. To provide advanced training on nuclear medicine 
and allied sciences in order to develop human 
resources as an international standard. 

iv. To earn foreign remittance by exporting well-trained 
medical physics professionals and nuclear medicine 
technologists to abroad. 

v. To facilitate research work leading to MPhil/MS/PhD 
degrees and post doctoral research works with 
affiliation to different Universities. 

7341.11 5657.11

ািবত আieনeমিপ ভবন 
4 বাংলােদশ পরমা  শি  

কিমশেনর খা  o িবিকরণ 
জীবিব ান িবধািদর 
আ িনকীকরণ। 
(eি ল 3127-িডেস র 3129) 

The objectives of the proposed project are: 
i. To establish an Advanced Molecular Biology 

Laboratory at Institute of Food and Radiation 
Biology (IFRB) of Bangladesh Atomic Energy 
Commission (BAEC) to develop DNA damage based 
biological dosimeter system  

ii. To establish a self-contained dry storage pupal 
irradiator at the SIT facility of Cox’s Bazar. 

iii. To construct and renovate IFRB laboratories 
complying with international standards. 

iv. To train up manpower in specific areas in order to 
run the laboratories functionally. 

5878.11 3297.11

5 প র পারমাণিবক িব ৎ ক  
িনমাণ (2ম পযায়)     
(মাচ 3124- ন 3129)        

The objectives of this project are : 
i. To carry out the works, supply and services needed at 

the preparatory stage for construction of Rooppur 
Nuclear Power Plant (Rooppur NPP). 

ii. To conduct Feasibility evaluation, Engineering 
survey and Environmental studies. 

iii. To prepare detailed reports needed, design 
documentation, Preliminary Safety Analysis Report 
(PSAR) & Probabilistic Safety Analysis (PSA) 
Report, Quality Assurance (QA) program. 

iv. To accomplish priority construction and erection 
activities. 

v. To prepare relevant documents to meet all necessary 
regulatory requirements of Bangladesh Atomic 
Energy Regulatory Authority Act-2012 and other 

619819.
92 

9959.11
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

relevant Acts as well as international practices for 
construction of Rooppur NPP. 

vi. To assist in developing and finalizing 
Intergovernmental Agreement on financing of the 
main stage and General Contract for the construction 
of Rooppur NPP. 

vii. To contribute in the socio-economic development of 
the country by increasing base load power generation 
through addition of nuclear capacity. 

 
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ক ক িভি র াপন 

 
কে র চলমান িনমাণ কােজর িচ  

 

 
কে র চলমান িনমাণ কােজর িচ  
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

 
কে র চলমান িনমাণ কােজর িচ  

 

 
গেবষণাগােরর চলমান কায ম

6 প র পারমাণিবক িব ৎ ক  
িনমাণ 
(eি ল 3127-িডেস র 3136) 

The objectives of this project are : 
i. To construct Rooppur Nuclear Power Plant 

consisting of two power Units (Unit 1 and Unit 2) 
with VVER-1200 (AES-2006) reactors. 

ii. To carry out works, supply and services for 
construction, equipment manufacture & supply and 
transportation to the Site, inspection, installation, 
testing, commissioning, comprehensive 
demonstration test and related works of Rooppur 
NPP. 

iii. To develop the Working Documentation; Safety 
Analysis Reports, Commissioning and operation 
documentation, operation &maintenance manuals, 
procedures; etc. 

iv. To prepare licensing documents and develop 
licensing management plan for applying and 
obtaining the design & construction and operating 
licenses for the Rooppur NPP. 

v. To carry out works, supply and services needed to 
support the construction and commissioning 
activities of Rooppur NPP and other related 
physical facilities. 

vi. To train project personnel for construction 
management during construction phase and 
construction management during commissioning 
phase as well as train Rooppur NPP personnel to 
make them competent for operation and 
maintenance the plant safely and independently. 

2246155
1.11 

2129786.11
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

vii. To build necessary infrastructures for Nuclear 
Power Plant Company Bangladesh Ltd, and 
develop its competency  as the operating 
organization of Rooppur NPP through recruitment 
and training of necessary personnel. 

viii. To develop infrastructures for Physical Protection 
System, Emergency Preparedness & Response, 
Public Communication System, Radiation 
monitoring and waste Management System, public 
information/education system for Rooppur NPP. 

ix. To support nuclear education, Research and 
Development (R&D) and its safe application. 

x. To contribute to the socio-economic development of 
the country by increasing base load and carbon free 
power generation. 

 
প র পারমাণিবক িব ৎ  ক  িনমাণ কে র 3132-33 সমেয়র কাি ত িচ  

7 পরমা  শি  ক , ঢাকা-eর 
ব িব ান িবভােগ ােনা eবং 
ােনা- জব ি  

গেবষণাগােরর স মতা ি  
(aে াবর 3127- ন 312৯) 

The broad objectives of the project are: 
i. Development of the artificially engineered 

nanoparticles by surface modification Establishment 
of PET-CT technology. 

ii. Application of transmission electron microscopy 
technique for the development of nanoscience and 
nanotechnology. 

iii. Performance evaluation of the nanoparticle based 
agents in the field of molecular imaging by Nuclear 
Magnetic Resonance technique. 

iv. Performance evaluation of the agents for cancer cell 
destruction by magnetic nanoparticle based induction 
heating protocol using cancer cells and animal trials 
by rats. 

v. Human resource development in the field of 
transmission electron microscopy and nuclear 
magnetic resonance technique. 

vi. Development of the above-mentioned research area 
translational to clinical studies 

593৯.11 3572.11

(খ) বাংলােদশ িব ান o িশ  গেবষণা পিরষদ (িবিসeসআiআর): 
9 িবিসeসআiআর eর ি  

হ া র o u াবন সং া  ভৗত 
িবধািদ ি  

 
(aে াবর 3126 - সে র 
3129) 

(ক) ি  হ া র eবং িবজেনস iনিকuেবটর িবধার দােনর  uৎকষ 
ক  িত া। 

(খ) িশ  uে া ােদর চািহদা a যায়ী কাযকারী নটoয়ােকর মা েম দেশ 
eবং িবেদেশ  u ািবত য়সা য়ী  eবং পরীি ত ি  সরবরাহ eবং 
িডিফuশান।  
(গ)  u ততর দেশর িবিভ  স ার, eেসািসেয়শান, iনি uট o িবভােগর 
সােথ কািরগরী ি র মা েম নীডেবজড eবং  iমারিজং ি  সং হ করা 
eবং াটআপ ায়াল, পাiলট ডেমােনে শান eবং শােকস াপন।  

4774.11 ৯74.11
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

ঘ) সাসেটiেনবল o iন িসভ, াস ট eবং াল iেনােভশােনর িবজেনস 
iনিকuেবটর িবধাস হ ারা নবীন uে া ােদর পরামশ সহায়তা দান  
করা। 
(ঙ) দশ o িবেদেশর য়সা য়ী eবং ব াি স িবজেনস iেনােভশেন 
সহায়তার জ  গেবষক eবং িশে র মে  i ারিমিডয়ারী িমকা রাখা। 
(চ)  eিশয়া o শা  মহাসাগরীয়সহ a া  a েলর দশস েহর  জ   
ি  িবিনময় া ােমর জ  u ু  াটফম িহসােব কাজ করা। 

৯ চামড়া গেবষণা iনি uট 
শি শালীকরণ 
( লাi 3127 - ন 312৯) 

(ক) গেবষণা o u য়ন কায ম রাি ত করার লে চামড়া গেবষণা 
iনি uেটর ািত ািনক স মতা ি করণ। 
(খ) লদার, লদারেকিমক াল , লদারে াডা , টoয় ার o সংি  পে র 
নগতমান পরী েণর জ  িব মান াবেরটিরেক a াি িডেটড 
াবেরটিরেত পা রকরণ।  

(গ) িশ েণর মা েম িব ানীেদর দ তা ি করণ eবং লদার o লদার 
সংি  িশে  কমরত জনবলেক িশ ণ দােনর মা েম uৎপাদনশীলতা 
ি করণ । 

34৯৯.11 838.11

 

িনমাণাধীন াবেরটির ভবন 

21  o জাত পে র গেবষণার 
জ  আieফeস  eর স মতা 
ি করণ 

( লাi3127- ন3129) 

ক) ধ eবং জাত প িশে র সহয়তার জ িবিসeসআiআর-e 
গেবষণা স মতা গেড ় তালা। 
খ)আieফeস , িবিসeসআiআর-eর ধ o জাত প  গেবষণাগােরর 
আieসo/আiiিস-28136 ী িত aজন। 
গ) ধ o জাত পে  ষণ, ভজাল o a া  1িবপি র কারন 
িচি তকরন। 
ঘ) আরe িড িত ান eবং ধ o জাত প  িশে র চািহদা a যায়ী 
মানব স েদর u য়ন িনি তকরন। 
ঙ) য সকল ি , সং া o িত ান ধ o জাত প  uৎপাদন, 
ি য়াজাতকরণ eবং িবপণেন িনেযা়িজত তােদর মে  ধ o জাত 
পে র ি য়াস েহর চার। 
 

2942.59 2681.11
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

 
 

DNA Sequencer Machine after Installation 

(গ) জাতীয় িব ান o ি  জা ঘর: 
21 জাতীয় িব ান o ি  ভবন 

িনমাণ    
(জা য়ারী 3125- ন 3129)     

(ক) িলফট য় o াপন-6 ;
(খ) 3×611 কিভe ক ােনািপ aেটা িডেজল জনােরটর সট; 
(গ) িভিডo oয়াল াপন;  
(ঘ) িনমাণ কাজ ( বজেম  থেক 5থ তলা, 6ম তলা থেক 24 তলা, 
aিডেটািরয়ােমর uপর স মসহ uপ াকার ডাম িনমাণ iত ািদ); 
(ঙ) কমে  ভবেনর জ  ফািনচার; 
(চ) 3×2361 কিভe ব িতক সাব- শন াপন; 
(ছ) eয়ার লার/eয়ার কি শিনং িসে ম-211 টন (aিডেটািরয়াম 
aংেশর জ  স াল eয়ার কি শন); 
(জ) 565 িসেটর aিডেটািরয়ােমর e iি ক, A-V িসে ম, লাi ংসহ 
iে িরয়র ডেকারশেনর কাজ; 
(ঞ) 7  সিমনার হেলর মাি িমিডয়া েজ রসহ কনফাের   িসে ম, 
সাu  িসে ম o e iি ক কাজ; 
(ট) কমে  ভবেনর জ  ফায়ার িডেটকশন o েটকশন eবং  
বজেমে র জ  ফা  ড ভি িলশন িসে ম চা । 

33৯99.11 

 

21171.11

 

 

 

 

 

 

 

 

                  কে র মেডল ছিব                                  কে র মেডল ছিব                                কে র বতমান িনমান িচ  
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              কে র বতমান িনমান িচ  

(গ) ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার: 
22 ব ব  শখ িজ র রহমান 

নেভািথেয়টার, রাজশাহী াপন  
( লাi 3128- ন 3131)    

রাজশাহী িবভােগ নেভািথেয়টার াপেনর িনিম  রাজশাহী িস  
কেপােরশেনর িনকট থেক জিম াি র আ াস পাoয়া িগেয়েছ। 
ক  িবগত 27/3/3127 তািরেখ eকেনক ক ক a েমািদত 
হেয়েছ। eকেনক সভার িস া  a যায়ী “ ািবত 
নেভািথেয়টােরর ন  শা ঢাকা  ব ব  শখ িজ র রহমান 
নেভািথেয়টােরর আদেল eবং পাক, রে ার র সং ান রেখ খসড়া 
3D মেডল ন  শা ণয়ন কের 26/3/3128 তািরেখ মাননীয় 
ধানম ী- ক দিখেয় ড়া  করা হেয়েছ। মাননীয় ধানম ীর 
দ  িস া  o eকেনক সভার িস াে র আেলােক িডিপিপ 
স কভােব নগঠন কের পিরক না কিমশেন 24/8/3128 তািরেখ 
রণ করা হয়। ড়া  a েমাদন প  জারীর পর কে র কাজ  

করা হেব। 

33314.11 

 

৯91.11

(ঘ) িব ান o ি  ম ণালয়: 
23 জাতীয় স  গেবষণা 

iনি uট াপন (2ম পযায়)  
 
( লাi 3111 - িডেস র 3128) 

(ক) স  িব ান িবষয় গেবষণা o িশ ণ দান;
(খ) সা ি ক স দ আহরেণর লে  ি  u াবন;  
(গ) পিরেবশ সং া  িবিভ  িবষয় যমনঃ coast and deep 
sea circulation, island formations, water flow, oil   
spill  over,  waste  dumping,  blast  water, 
deforestation effec: iত ািদ গেবষণা; 
(গ) জলবা  সং াম  িবষয় যমনঃ CO2 Gas, O3  layer, 
ice melting, coral destruction, oil gas extraction   
and their effeciency  iত ািদর uপর গেবষণা; 
(ঘ) দেশর য সকল িত ান স  িব ান গেবষণায় স ৃ  
তােদরেক সহেযািগতা দান। 

21391.11 ৯11.11
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ঃ 
নং 

কে র নাম 
(বা বায়ন ময়াদ) 

কে র ল কায ম া িলত 
য়       

eিডিপ বরা    
3128-3129 

 
িনমানাধীন iনি uট ভবন 

 

 
িনমানাধীন িবিভ  আবািসক ভবন 

 
24 িব ান eবং ত  o যাগােযাগ 

ি  িবষয়ক ব ব  
ফেলািশপ া াম 

 
( লাi 3121 -িডেস র 3128) 

(ক) বাংলােদশ িব ান, ত  o যাগােযাগ ি র ে  ন  
দoয়ার লে  দ তাস  মানব স দ u য়ন; 

(খ) দেশর/িবেদেশ eমeস িপeiচিড িড ী aজেনর মা েম 
গেবষণা o u য়ন খােত দ তা ি ; 
(গ) গেবষণা o u য়েনর মা েম দেশর uৎপাদনশীলতা ি । 

96৯6.11 683.11

 


