বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় এফং এয অওতাধীন ংস্থামূহয
আহনাহবন টিহভয ফাবল িক কভিবযকল্পনা 2017
বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য আহনাহবন টিহভয বায় বচপ আহনাহবন বপায ও বতবযি বচফ
জনাফ মভাাম্মদ অফদুর ভাননাহনয বাবতহে এফং অওতাধীন ংস্থামূহয আহনাহবন বপাহযয
উবস্থবতহত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য আহনাহবন টিহভয ২০১৭ াহরয ফাবল িক কভিবযকল্পনা চূড়ান্ত কযা য়।
কভিবযকল্পনা বনম্নরূ:
বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়:
1. বা: আহনাহবন টিভ প্রবত ভাহ একটি কহয বা কযহফ।
২. ধীনস্থ ংস্থায় আ-পাআবরং বহেভ ফাস্তফায়ন: এআ ভন্ত্রণারহয়য ধীন কভহে দু’টি ংস্থায় আ-পাআবরং
ফাস্তফায়হনয বনবভত্ত প্রবেণ প্রদান কযা হফ এফং দু’টি ংস্থায় বার্চয়ি ার বপ প্রস্তুত কযা হফ।
৩. াআফায ববকউবযটিয উয বফহল প্রবেণ: াআফায ববকউবযটিয উয ভন্ত্রণারয় এফং অওতাধীন
ংস্থামূহ াআফায ববকউবযটিয উয বফহল প্রবেণ প্রদান কযা হফ।
৪. আ-মফায় রূান্তয প্রবিয়া: ংস্থামূহয বফদ্যভান মফা প্রবিয়ামূহক আ-মফায় রূান্তয কযা হফ।
৫. প্রবেণ: কবিউটাহয ফাংরা টাআহয মেহে আউবনহকাহডয ব্যফায উৎাবত কযা হফ এফং প্রহয়াজনীয়
প্রবেণ প্রদান কযা হফ। এছাড়া বপহ প্রহমাজয মেহে আহরক্ট্রবনক বভবডয়া ব্যফাহযয জন্য উৎা প্রদান
প্রহয়াজনীয় প্রবেণ প্রদান কযা হফ। অআবটি নতুন নতুন প্রমৄবিয মেহে প্রহয়াজনীয় প্রবেহণয ব্যফস্থা কযা
হফ।
৬. ওহয়ফাআট তথ্যফহুর, অকল িণীয় এফং ারনাগদকযণ: ওহয়ফাআট তথ্যফহুর ও অকল িণীয় কযা হফ এফং
প্রবত কভি বদফহ ারনাগাদ কযা হফ।
৭. মভরা/হবভনায: যাষ্ট্রীয়বাহফ গৃীত বডবজটার থফা অআবটি ংিান্ত বফববন্ন মভরা/হবভনাহয বফজ্ঞান ও
প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ংগ্রহণয প্রহয়াজনীয় কাম িিভ গ্রণ কযা হফ।
৮. বববডও কনপাহযন্স: ভয় চয় কভাহত মেে বফহহল বববডও কনপাহযহন্সয ভাধ্যহভ বা-মবভনায
অহয়াজন কযা হফ।
৯. ফাংরাহদ মুদ গহফলণা আনবেটিউহটয ওহয়ফাআট প্রস্তুতকযণ: ফাংরাহদ মুদ্র গহফলণা আনবেটিউহটয নতুন
ওহয়ফাআট প্রস্তুতকযহণয প্রহয়াজনীয় দহে মনয়া হফ।
ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন:
১. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন এয ওহয়ফ মাট িাহরয ন্তর্ভিি কর বফবাগ আনবেটিউহটয বফলয়ফস্তু
ভহয়াহমাগী কযা এফং মাভ মভনুহত নতুন ধযহনয প্রহয়াজনীয় তথ্য ংহমাজন এফং অধুবনকায়ন কযা হফ।
২. নতুন আনভা প্রবতষ্ঠাহন Patient Management System [PMS] online মফা চালু কযা হফ।
৩. াযহানার বডহযক্টবয, প্রকানা এফং বফহদবক ভ্রভণ ডাটাহফজ এয তথ্য ারনাগাদ প্রমৄবিগত উন্নয়ন কযা
হফ।
৪. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন-এয বযন্তযীন আ-মফা জীকযণ কযায রহেয একটি Common
Platform বতযী কযা হফ।
৫. যভাণু বি গহফলণা প্রবতষ্ঠাহন Wi-Fi  আন্টাযহনট মফা পূণ িাঙ্গরূহ চালু কযা হফ।
৬. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয প্রধান কাম িারহয় ও যভাণু বি গহফলণা প্রবতষ্ঠাহন চালুকৃত LAN
[Local Area Network] এফং Wi-Fi মফা ম্প্রাযণ, অহগ্রহডন এফং অধুবনকীকযণ কযা হফ।
৭. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহন ভবডউর মফড বনউবিয়ায আ-রাবন িং বহেভ চালু কযা হফ।

৮. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন-এয Online General Provided Fund [GPF] বহেভ বতবয কযা
হফ।
৯. ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহন EFT Pension ব্যফস্থা চালু, যভাণু বি মকন্দ্র, ঢাকায টিএরবড মফা ও
হক, চট্টগ্রাহভয মটবেং মফা প্রবিয়া জীকযণ কযা হফ।
১০. বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কক্তমশদে বযবহৃত অেযােয domain-সমূহ www.baec.gov.bd এর অধীদে
sub-domain ক্তহদসদব চালু করার বযবস্থা গ্রহণ করা হদব।
ফাংরাহদয বফজ্ঞান ও বল্প গহফলণা বযলদ (বফবএঅআঅয):
১। বফবএঅআঅয প্রদত্ত ১৪টি নাগবযক মফায াববি মপ্রাপাআর বতবয কযা হফ।
২। বফবএঅআঅয-এয কভহে ৪ (চাযটি) টি নাগবযক মফাহক নরাআন বববত্তক কযা হফ।
৩। প্রবত ভাহ আহনাহবন টিহভয কভহে একটি বা কযা হফ।
৪। বফবএঅআঅয-এয বফজ্ঞানী/কভিকতিা/কভিচাযীহক অআবটি বফলয়ক প্রবেণ প্রদান কযা হফ।
৫। বফবএঅআঅয-এয গহফলণা ও উন্নয়ন কাম িাফরীয পূণ িাঙ্গ ডাটাহফজ বতবয কযা হফ।
৬। বফবএঅআঅয-এয ওহয়ফাআটহক অহযা তথ্য ফহুর ও অকল িণীয় কযা হফ।
৭। জাতীয় অআবটি নীবতভারায় ফবণ িত অআবটি যাকান প্লান-এয মথামথ ফাস্তফায়ন কযা হফ।
৮। তথ্য অদান প্রদাহনয মেহে বফবএঅআঅয-এয কর ম িাহয় আহরকট্রবনক দ্ধবতয ব্যফাযহক উৎাবত
কযা হফ।
১০। বফবএঅআঅয-এয কাম িিভ াভাবজক মমাগাহমাগ ভাধ্যহভ ব্যাক প্রচায এফং জনগহণয ভতাভহতয
অহরাহক বদ্ধান্ত মনয়ায উহদ্যাগ গ্রণ কযা হফ।
৯। যাষ্ট্রীয়বাহফ গৃীত অআবটি ংিান্ত বফববন্ন মভরায় বফবএঅআঅয-এয ংগ্রহণয উহদ্যাগ গ্রণ কযা হফ।
১১। বফবএঅআঅয হত বফববন্ন মফা গ্রণকাযী এফং জনাধাযহণয ভতাভহতয বববত্তহত বফবএঅআঅয প্রদত্ত
বফববন্ন মফা প্রদান প্রবিয়া জীকযণ কযা হফ।
জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয:
১। আহনাহবন টিভহক গবতীর কযায রহেয নতুন বনহয়াগকৃত কভিকতিাহদয ভন্বহয় কবভটি পুনঃগঠন কযা হফ।
২। প্রবত ভাহয ০৭ তাবযহেয ভহধ্য আহনাহবন টিহভয ভাবক বা অহয়াজন কযা হফ।
৩। দে জনফর বতবযয জন্যঃ
ক) ফছহয ৬০ ঘন্টায আন াউজ প্রবেহণয ব্যফস্থা কযা হফ;
ে) প্রবেণ প্রদানকাযী প্রবতষ্ঠাহন ১২ জন কভিচাযীহক প্রবেহণ মপ্রযণ কযা এফং
গ) ওহয়ফ মাট িার িবকিত প্রবেহণয ব্যফস্থা কযা হফ।
৪। তরুণ বফজ্ঞানীহদয উদ্ভাবফত প্রকল্প বনহয় প্রদিনীয অহয়াজন কযা হফ।
৫। ৩৮ তভ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তাহ ংগ্রণকাযী কর উদ্ভাফনমূ বফস্তাবযত ফণ িনা হমাহগ একটি
প্রবতহফদন প্রকা কযা হফ;
৬। বেভাবক বেকা ‘নফীন বফজ্ঞানী’ এয ৪ টি ংখ্যা প্রকা কযা হফ;
৭। ওহয়ফ মাট িার ারনাগাদ ও অকল িণীয় কযা হফ;
৮। নতুন দু’টি নরাআন সুবফধা পভি চালু কযা হফ;
৯। ওয়াআপাআ এয গবত ১৫ mbps মথহক বৃবদ্ধ কহয ২০ mbps কযা হফ;

১০। াভাবজক মমাগাহমাগ ভাধ্যভ মপবুহকয াাহে সুবফধাহবাগীহদয হঙ্গ মমাগাহমাগ বৃবদ্ধ কযা হফ;
১২। অগত দিক বনজ সুযহববনয বনহজ বতবয কযায কাম িিভ গ্রণ কযা হফ;
১৩। বযচ্ছন্নতায জন্য অধুবনক যঞ্জাভ ংগ্র কযা হফ;
১৪। বফশুদ্ধ োফায াবন যফযাহয জন্য উন্নতভাহনয বউবযপায়ায স্থান কযা হফ;
১৫। টিবকট কাউন্টায অধুবনকায়ন কযা হফ;
১৬। ৬৪ টি মজরায় মবভনায ও বফজ্ঞান বফলয়ক কুআহজয প্রবতহমাবগতায অহয়াজন কযা হফ;
১৭। বফজ্ঞানীহদয ছবফ ম্ববরত কযাহরন্ডায প্রকা কযা হফ;
১৮। জাদুঘহয প্রহফ হথ ২ টি াআনহফাড ি স্থান কযা হফ;
১৯। প্রবতটি প্রদিনী ফস্তুয জন্য অধুবনক বডহপ্ল মফাড ি বতবয কযা হফ;
২০। বতবভয কঙ্কারহক উন্নতভাহনয রাআটিং (এর আ বড স্ট্রী) বদহয় বিত কযা হফ;
২১। বব কযাহভযায ংখ্যা বৃবদ্ধ কযা হফ;
২২। বযন্তযীণ মমাগাহমাহগয জন্য ওয়যাযহর এয ব্যাফস্থা কযা হফ;
২৩। ববকউবযটি গাড িহদয জন্য বফহল মাাহকয ব্যাফস্থা কযা হফ;
ফাংরাহদ ন্যানার াহয়বন্টবপক এন্ড মটকবনকযার ডকুহভহন্টন মন্টায (ব্যান্সডক):
১।
২।
৩।
৪।

বপ্রহন্টড মটক্সহক বডবজটার মটহক্স রূান্তয কযা হফ (-২৪টি ফআ)
তথ্য ব্যফস্থানায় আ-বুক পটওয়যাহযয ব্যফায ীল িক প্রবেণ মদয়া হফ (-৪টি)।
ব্যান্সডক কর্তক
ি ংগৃীত/ প্রাপ্ত তথ্য ওহয়ফ াআহট অহরাড কযা হফ।
ব্যান্সডক ওহয়ফাআট ারনাগাদ কযা হফ।

ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টায:
১। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহয কভিযত জনফরহক তথ্য প্রমৄবি বফলহয় বনয়বভত প্রবেহণয
ব্যফস্থা কযা হফ।
২। বপহ স্থাবত কবিউটাযগুহরাহক LAN (Local Area Network) এয অওতায় অনা হফ।
৩। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয ওহয়ফাআট অকল িণীয় ও বনয়বভত ারনাগাদ যাো হফ।
৪। নহবাবথহয়টাহযয প্রাবনক এবযয়া বপহয কর এরাকায় WiFi স্থাহনয ব্যফস্থা কযা হফ।
৫। LAN (Local Area Network) এয াবিাযহক ফাংরাহদ যকাহযয মূর কবিউটায মনটওয়াকি
Backbone এয অওতায় অনা (হমভন: প্রাবনক ভন্ত্রণারয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয়) হফ।
৬। নহবাবথহয়টাহযয ফকাঠাহভাহক (হমভন: টিহকটিং বহেভ, বব কযাহভযা, পায়ায পাআটিং বহেভ, মডায
এহক্স আতযাবদ) ম িায়িহভ অধুবনকায়ন ও কবিউটাযাআজড কযা হফ।
৭। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয প্লাহনহটবযয়াভ মা-মক অধুবনকায়ন/ অহডট কযা হফ।
৮। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয কভিকতিা-কভিচাযীহদয আহরকট্রবনক াঞ্চ কাড ি প্রণয়ন কযা হফ।
৯। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয বনযাত্তা ব্যফস্থা পুনবফ িন্যা কযা (আহরকট্রবনক াঞ্চ কাড,ি বব
কযাহভযা, স্ক্যানায, মভটার বডহটক্টয, অচ িওহয় আতযাবদয ভাধ্যহভ) হফ।
১০। বফহদব এফং মদবহদয জন্য ববন্ন মূহে প্রদিনীয ব্যফস্থা কযা হফ।
১১। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাযহক অন্তজিাবতক ভাহন উন্নীত কযায জন্য একজন বফহলজ্ঞ
যাভিক বনহয়াগ কযা হফ।

১৩। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয প্লাহনহটবযয়াহভ Digital প্রমৄবিহত বনবভিত তযাধুবনক
equipment যহয়হছ। এ কর equipment এয াাহে দিনাথীহদয মজযাবতবফ িজ্ঞান বফলহয় বফহনাদহনয
ভাধ্যহভ ধাযণা প্রদান কযা হচ্ছ। প্লাহনহটবযয়াহভ প্রদিহনয জন্য বফজ্ঞান বববত্তক এফং তথ্য বনবিয বপল্ম িয় ও
প্রদিহনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা হফ।
১৪। মজযাবতবফ িজ্ঞাহনয নতুন নতুন তথ্য ও বচে ংগ্র ও ংযেণ কযা এফং প্রাপ্ত তথ্য িহকি বনয়বভত মবভনায,
বহিাবজয়াহভয অহয়াজন কহয মদহয জনগণ তথা মদহয ছাে ভাজহক ফবত কযা হফ।
১৫। ভ্রাম্যভাণ বভবন প্লাহনহটবযয়াহভয ব্যফস্থা কহয বফহনাদহনয ভাধ্যহভ জনগণহক বফজ্ঞান বোয় উদ্বুদ্ধ কযা।
১৬। বফববন্ন ধযহনয াআবন্টবপক এবক্সবফট িয় কহয স্থাহনয ব্যফস্থা কযা হফ।
১৭। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয যহকট, মোটর ও স্যাহটরাআহটয ভহডর স্থাহনয ভাধ্যহভ
অধুবনকায়ন ীল িক কভিসূবচ গ্রণ কযা হফ।
১৮। বফবাগীয় হয ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নহবাবথহয়টাহযয াো স্থাহনয ভাধ্যহভ তথ্যপ্রমৄবি বফলয়ক
কাম িিভ েযাবন্বত কযা হফ।
ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কর্তি ে:
১। “e-licensing & e-learning System of BAERA” ীল িক প্রকহল্পয অওতায় বনম্নরূ
মফা মদয়া হফ:
ক. ফাবনক আ-রাআহবন্সং মফা চালু হফ। এআ মফা প্রবিয়া চালু হর মেকহাল্ডাযযা খুফ হজআ
রাআহহন্সয জন্য মদহয প্রতযন্ত ঞ্চর মথহক নরাআহন অহফদন কযহত াযহফন।
ে. মফা ংিান্ত বনয়ন্ত্রণমূরক মভাফাআর এযাস্ উন্নয়ন হফ। এয পহর মেকহাল্ডাযযা খুফ হজআ
মভাফাআর এয ভাধ্যহভ রাআহহন্সয ারনাগাদকৃত তথ্যাবদ জানহত েভ হফন।
গ. নরাআহন মহভন্ট বহেভ চালু হফ, মায পহর গ্রাকযা মযগুণরটযী বপ নরাআহন প্রদান কযহত
াযহফন।
ঘ. বফবকযণ বনয়স্ত্রণ কভিকতিাহদয প্রবেণ এফং যীোয অহফদন নরাআহন চালু কযা হফ।
ঙ. প্রকল্প ফাস্তফায়হনয ধাযাফাবকতায় প্রকল্পটিয promotion কযায জন্য াভাবজক মমাগাহমাগ ভাধ্যভ,
মাোয এফং SMS এয ভাধ্যহভ প্রচাহযয বফলয়টি বফহফচনায় যাো হয়হছ।
চ. গ্রাকযা মমন বডবজটার মন্টাহয বগহয় ফাবনক এয e-learning & e-learning মফা হজআ
গ্রণ কযহত াহয এ জন্য বডবজটার মন্টায এয কভিকভিাহদয জন্য বনহদ িবকা প্রণয়ন কযা হফ।
২। দাপ্তবযক কাহজ গবত-স্বচ্ছতা ও দেতা ফাড়াহনায ভাহধ্যহভ জনগনহক মফা প্রদাহনয মেহে ২০১৭ াহর আপাআবরং বহেভ চালুকযহণ প্রহয়াজনীয় কর দে গ্রণ কহয আ-পাআবরং বহেভ চালু কযা হফ।
৩। যকাযী িয় প্রবিয়ায় দযদাতাহদয ফাধ ংগ্রণ ও ভসুহমাগ সৃবে এফং িয় প্রবিয়ায দেতা, স্বচছতা ও
জফাফবদবতা বনবিতকযহণয রহেয আহনাহবন টিহভয ২০১৭ াহরয ভহধ্য আ-মটন্ডাবযং বহেভ চালু কযহফ।
৪। জনগহণয াহথ কাম িকয মমাগাহমাগ স্থাহনয জন্য আহনাহবন টিভ ে প্রবতষ্ঠাহনয ওহয়ফাআটটি অযও
অকল িণীয় কহয মতারায জন্য কাজ কযহফ।
ন্যানার আবনবেটিউট ফ ফাহয়াহটকহনারবজ (এনঅআবফ):
১. জীফপ্রমৄবি ব্যফায কহয নতুন প্রমৄবি উদ্ভাফহনয বনবভত্ত গহফলণা কাম িিভ বযচারনায় উদ্ধুদ্ধকযণ ।
২. দেতা বৃবদ্ধয ভাধ্যহভ গহফলণা কাজ সুষ্ঠুবাহফ বযচারনায বনবভত্ত বফজ্ঞানীহদয জন্য বফলয়বববত্তক প্রবেণ ।
৩. কাহজয দেতা বৃবদ্ধয জন্য বফজ্ঞাবনক কাযী ও োফহযটযী গাভীহদয ংবিে বফলহয় প্রবেণ।

৪. দেতায বত কবিউটায ব্যফায, ংবিষ্ট মেহে াআফায বনযাত্তা ব্যফস্থনা, আতযাবদ বফলহয় প্রবেণ।
৫. জাতীয় আ-মফা বহেহভয অওতায় এনঅআবফ’য আহনাহবন টিহভয কাম িিভ আন্টাযহনট বববত্তক ফা
নরাআনবববত্তক কযায উহদ্যাগ গ্রণ।
৬. ম িায়িহভ কর বফজ্ঞানী প্রহয়াজনীয় কহরয জন্য কবিউটায ংস্থাহনয উহদ্যাগ গ্রণ।
৭. তথ্য মফা প্রদাহনয জন্য ওহয়ফাআট বনয়বভত ারনাগাদকযণ।
৮. মদ বফহদহ কভিযত জীফপ্রমৄবি বফলয়ক ফাংরাহদী গহফলকগহণয জন্য ওহয়ফ বববত্তক ডাটাহফ প্রণয়ন।
৯. এহরাহবযা (ঘৃতকুভাবয) চাল, প্রবিয়াজাতকযণ, বফণন, আতযাবদ বফলয়ক কর তথ্যাবদমৃদ্ধ ওহয়ফহজ
গঠন।
১০. নরাআন মফা প্রদাহনয ংখ্যা বৃবদ্ধয উহদ্যাগ গ্রণ।
১১. বনয়বভত ভাবক বা নুষ্ঠান ও কাম িবফফযণী ভন্ত্রণারহয় মপ্রযণ।
১২. অআবটি ংিান্ত টাস্ক্হপাহ িয বনহদ িনা মভাতাহফক বনয়বভত বেভাবক বযহাট িমপ্রযণ।
১৩. বডবজটার মভরায় ংগ্রহণয জন্য প্রহয়াজনীয় ডকুহভন্ট প্রস্তুতকযণ।

