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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবতহফদন ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়।                        অওতাধীন বধদপ্তয/ংস্থা ংখ্যা: ৭ টি 

প্রবতহফদনাধীন ফছয: ২০১৬-১৭                                                  প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ: ২৭ জুরাআ ২০১৭ 

(১) প্রাবনক 

 

১. ১ কভ িকতিা/ কভ িচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে):  

ংস্থায স্তয নুহভাবদত 

দ 

পূযণকৃত দ শূন্য 

দ 

ফছযবববিক ংযবিত 

(বযহেননকৃত) 

স্থায়ী দ 

ভন্তব্য 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় ১৬৭টি ১১৪টি ৫৩টি -  

বধদপ্তয/ংস্থামূ/ংমৄি বপ 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন (ফাক) ২১২৩টি ১৮৪২ টি ২৮১টি ৬৯০টি - 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান ও বল্প গহফলণা বযলদ 

(বফবএঅআঅয) 

১৬৩০টি ৮৫৭টি ৭৭৩টি ১৬২টি ২৯টি দ নতুন সৃবি কযা 

হয়হছ। 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয 

(এনএভএটি) 

৭৯টি ৬৩টি ১৬ ২৮টি  

ফাংরাহদ ন্যানার াহয়বিবপক এণ্ড 

টেকবনকযার ডকুহভহিন টিায (ব্যান্পডক) 

৫৫টি ২৭টি ২৮টি ২১টি _ 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয ৬৩টি ৪৭টি ১৬টি - - 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ ফাহয়াহেকহনারবজ 

(এনঅআবফ) 

১০৯টি ৮৬টি ২৩টি ৩৬টি - 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি   ৮  

(৩৬০টি হদয 

ভহে ১০৮টি দ 

সৃজন হয়হছ)  

১২টি ৯৬টি - ১০৮ টি দ সৃজন কযা 

হয়হছ। 

টভাে = ৪৩৩৪ ৩ ৪৮  ২৮৬ ৯৩৭ - 
 

 

১.২ শূন্য হদয বফন্যা: 
 

ভন্ত্রণারয়/ ংস্থা বতবযি বচফ/ 

তদুধ ি দ 

টজরা 

কভ িকতিায দ  

ন্যান্য ১ভ 

টেবণয দ  

২য় টেবণয 

দ 

৩য় টেবণয 

দ 

৪থ ি টেবণয 

দ 

টভাে 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় - - ১২টি ৬টি ১৮টি ১৭টি ৫৩টি 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন - - ১২টি  ৫৩টি ১৪৪টি ৭২টি ২৮১টি 

বফবএঅআঅয - - ১৬৬টি ১৬৬টি ২৫৬টি ১৮৫টি ৭৭৩টি 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয - - ৪টি ২টি ৬টি ৪টি ১৬টি 

ব্যান্পডক - - ৭টি ৪টি ১০টি ৭টি ২৮টি 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান 

নহবাবথহয়োয 

- - ৫টি ৬টি ৫টি - ১৬টি 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ 

- - ১৭টি - ৬টি - ২৩টি 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ 

কৃিি 

- - ৫২টি ২টি ২২টি ২০টি ৯৬টি 

টভাে= - - ২৭৫  ২৩৯  ৪৬৭  ৩ ৫   ২৮৬  

 

 

১.৩  তীফ গুরুত্বপূণ ি (Strategic) দ (বতবযি বচফ/ভদভম িাদা ম্পন্ন/ংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ি) শূন্য থাকহর তায তাবরকা:        নয়। 

১.৪   শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয টকান ভস্যা থাকহর তায ফণ িনা: ভন্ত্রণারহয়য ৩য় ও ৪থ ি টেবণয দ পুযহনয টিহে টজরা টকাোয ভহে ৩০% 

মুবিহমাদ্ধাহদয জন্য ংযবিত। বকন্তু, হনক টিহেআ এ হদয জন্য ঈমৄি প্রাথী াওয়া মায়না পহর দগুহরা শূন্য যাখহত য়। ঈমৄি 

প্রাথী না াওয়া টগহর াধাযণ টকাোয প্রাথী টথহক দগুহরা পুযহনয ব্যফস্থা টনয়া টমহত াহয। 
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ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন:   

বফববন্ন শূন্য হদ বনহয়াহগয জন্য ছাড়হেয প্রহয়াজন হয় থাহক। বফহলত: কাবযগবয ধযহনয দগুহরাহক ছাড়হেয অওতা 

ফবর্ভ িত যাখা হর তা মথাভহয় শূন্য দ পূযহণ ায়ক ফহর ভহন য়।  

১.৫ ন্যান্য হদয তথ্য: 

ভন্ত্রণারয়/ ংস্থা  

 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ঈন্নয়ন ফাহজে টথহক 

যাজস্ব ফাহজহে স্থানান্তবযত হদয ংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ঈন্নয়ন ফাহজে টথহক যাজস্ব 

ফাহজহে স্থানান্তহযয জন্য প্রবিয়াধীন হদয ংখ্যা 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় - - 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন - - 

বফবএঅআঅয - - 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয  - - 

ব্যান্পডক - - 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয - - 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ 

- - 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি - - 

 

১.৬ বনহয়াগ/ হদান্নবত প্রদান:     

প্রবতহফদনাধীন ফছহয হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ িকতিা কভ িচাযী টভাে কভ িকতিা কভ িচাযী টভাে  

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়        - ৪ ৪ - - -  

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন      - - - ৩২ - ৩২ - 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান ও বল্প গহফলণা বযলদ ১৮ ৯ ২৭ ৫ ২১ ২৬ - 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয   - ১ ১ ৩ ১০ ১৩ - 

ব্যান্পডক       - - - - - - - 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয - - - - - - - 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ     

- ৩ ৩ ৪ ১ ৫ - 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি - - - - - - - 

টভাে=            ১৮ ১৭ ৩৫ ৪৪ ৩২ ৭৬ - 

 

১.৭ ভ্রভণ/ বযদ িন (হদহ)  

 

ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদহনয ংখ্যা) 

ভন্ত্রী/ঈহদিা প্রবতভন্ত্রী/ ঈ-ভন্ত্রী/হোর 

এবহেি 

বচফ  ভন্তব্য 

ঈন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন ১৫ বদন - ১১ বদন - 

াফ িতয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ - - - - 

টভাে= ১৫ বদন - ১১ বদন - 

 

 

১.৮ ভ্রভণ/ বযদ িন (বফহদহ)  

 

ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদহনয ংখ্যা) 

ভন্ত্রী/ঈহদিা প্রবতভন্ত্রী/ ঈ-ভন্ত্রী/হোর 

এবহেি 

বচফ  ভন্তব্য 

- ৪৫ বদন - ৩৯ বদন - 

 

১.৯ ঈহযাি ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবতহফদন দাবখহরয ংখ্যা: ৬ টি বফফযণী দাবখর কযা য়। 
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(২)   বডে অবি 
 

২.১  বডে অবি ংিান্ত তথ্য (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

(ঙ্ক মূ টকাটি োকায়) 

িবভক

নং 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয নাভ  বডে অবি ব্রডীহে 

জফাহফয 

ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত বডে অবি বনষ্পন্ন বডে অবি 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(টকাটি োকায়) 

ংখ্যা 

 

োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায় 

ংখ্যা 

 

োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়  

১. বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় ২৩টি ৩৯.৮০৬৫ - ৫টি ৯.৬২৩১ ১৮টি ৩০.১৮৩৪ 

২. ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভন  

৩২০টি ২২১.৩৬ ১২২টি ২২টি ৩.১২ ২৯৮টি ২১৮.২৪ 

৩. ফাংরাহদ বফজ্ঞান এফং 

বল্প গহফলণা বযলদ 

(বফবএঅআঅয) 

৪২২টি 

 

৪৮.১৮১৮ ৪২২টি ৭৭টি ৬.৩৮৪২ ৩৪৫টি ৪১.৭৯৭৬ 

৪. জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

জাদুঘয  

৩৭টি ৪.৭৯৬ ২৭টি ১৪টি ০.৩৩১৫ ২৩টি ৪.৪৬৪৫ 

৫.              য়     ন 

ও ক   গ           ও 

       ক  (    ক) 

৩৮টি ২.৫৮ ২৮টি ১৩টি .৬৮ ২৫টি ১.৯০ 

৬. ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয 

যভান নহবাবথহয়োয  

৩০টি ২৭.৯৫ ১৫টি ১৫টি ৪.৩৪ ১৫টি ২৩.৬১ 

৭. ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ 

১১টি .৯৩১৯ ১১টি ৮টি .৭৯১৯ ৩টি .১৪ 

৮. ফাংরাহদ যভাণু বি 

বনয়ন্ত্রণ কৃিি 

১৪টি ৪.১৮৬ ৮টি - ৪.১৮৬ ১৪টি - 

ফ িহভাে= ৮৯৫  ৩৪৯.৭৯২২ ৬৩৩   ৫৪  ২৯.৪৫৬৭ ৭৪   ৩২ .৩৩৫৫ 

 

২.২  বডে বযহাহে ি গুরুতয/ ফড় যকহভয টকান জাবরয়াবত/ থ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা হড় থাকহর ট ফ টক মূহয তাবরকা:  প্রহমাজয নয় 

 

(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফং বধদপ্তয/ ংস্থায বিবরত ংখ্যা): 

 

ভন্ত্রণারয়/ 

ংস্থায নাভ 

প্রবতহফদনাধীন থ ি-ফছহয (২০১৬-১৭) 

ভন্ত্রণারয়/ বধদপ্তয/ংস্থামূহ 

পুবির্ভত টভাে বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ফছহয বনষ্পবিকৃত ভাভরায ংখ্যা বনষ্পন্ন 

বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 
চাকুযীচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত 

ব্যাবত ন্যান্য 

দন্ড 

টভাে 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় - - - - - - 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন  ৭ ১ - ৩  ৪ ৩ 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান এফং বল্প 

গহফলণা বযলদ 

(বফবএঅআঅয) 

৯ ২ ৩ - ৫ ৪ 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয  ২ - ১ - ১ ১ 

 ব্যান্পডক  - - - - - - 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান 

নহবাবথহয়োয  

২ - - - - ২ 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ 

- - - - - - 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ 

কৃিি 

- - - - - - 

 টভাে= ২০ ৩ ৪ ৩ ১০ ১০ 
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(৪)  যকায কৃিক/যকাহযয বফরুহদ্ধ দাহয়যকৃত ভাভরা (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ যকাবয ম্পবি/স্বাথ ি যিাহথ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ / অওতাধীন 

ংস্থামূ কৃিক দাহয়যকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-

এয বফরুহদ্ধ 

দহয়যকৃত যীে 

ভাভরায ংখ্যা 

ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয 

টিহে যকাহযয বফরুহদ্ধ 

দাহয়যকৃত ভাভরায ংখ্যা 

দাহয়যকৃত টভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত 

টভাে 

ভাভরায 

ংখ্যা 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় - - - - - 

ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভন  

৪ ১১ - ১৫ ১৮ 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান এফং 

বল্প গহফলণা বযলদ 

(বফবএঅআঅয) 

- ৫ - ৫ ২ 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

জাদুঘয  

- ৮   ৯ 

 

- 

ব্যান্পডক - - - - - 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয 

যভান নহবাবথহয়োয  

- ১ - ১ - 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ 

- - - - - 

ফাংরাহদ যভাণু বি 

বনয়ন্ত্রণ কৃিি 

- - - - - 

টভাে= ৪ ২৫ ১ ৩০ ২০ 
 

(৫) ভানফম্পদ ঈন্নয়ন: 

৫.১ টদহয বযন্তহয প্রবিণ (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 
 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ প্রবিণ কভ িসূবচয টভাে ংখ্যা ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফং অওতাধীন 

ংস্থামূ টথহক ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন  ৪৯টি ৬৭১ জন 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান এফং বল্প গহফলণা বযলদ (বফবএঅআঅয) ৫৬টি ৩০৭ জন 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয  ১২  ২০  ন 

ব্যান্পডক ৩টি ৭৩ জন  

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয  - - 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ ফাহয়াহেকহনারবজ ৮টি ১৬৬ জন 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি ৩৮  ২৩৬  ন 

টভাে=  ৬৬   ৪৭৩  ন 

 

৫.২ ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কৃিক পূফ িফতী থ ি-ফছহয (২০১৬-১৭) টকান আন-াঈ প্রবিহণয অহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ িনা:  
 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়: 

  

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য কভ িকতিা ও কভ িচাযীহদযহক ৬০ ঘিা আন-াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ। 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন:  

কবভহনয টেবনং আবনবিটিঈে কৃিক ৯টি; টিায পয বযাচ ি বযএক্টয কৃিক ২৪ টি; অআটিবফবফঅয কৃিক ৩টি; যভাণু বি 

টকন্দ্র, ঢাকা কৃিক ৭টি; বআএপ কৃিক ১টি; আবনবিটিঈে ফ আহরকেবনক্স কৃিক ২টি; আবনবিটিঈে কবম্পঈোয াহয়ন্প কৃিক 

১টি এফং বননভা, াফাগ কৃিক ২টি  টভাে ৪৯টি প্রবিহণয অহয়াজন কযা হয়হছ। 

 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান ও বল্প গহফলণা বযলদ (বফবএঅআঅয):  

 

বফবএঅআঅয-এ টভাে ৯০ জন প্রবিণাথীহক ৩বদন ঈন্নয়ন প্রকল্প ও যাজস্ব ফাহজহেয ভােহভ ংগৃীত মহন্ত্রয ঈয  আন-

াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ। এছাড়া ৯০ জন বফজ্ঞানী ও কভ িকতিাহক ৩বদন শুদ্ধাচায ও ননবতকতা বফলহয় প্রবিণ টদয়া হয়হছ। 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয: 

 কভ িযত কভ িচাযীহদযহক বফববন্ন বফলহয়য ঈয ৮৩ ঘিা আন-াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ।  
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ফাংরাহদ জাতীয় বফজ্ঞান ও কাবযগবয তথ্য ংগ্র ও বফতযণ টকন্দ্র (ব্যান্পডক): 

(১) ব্যান্পডহক কভ িযত কভ িকতিা ও কভ িচাযীহদয ভন্বহয় ৫৫ জন ঘিা আন-াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ। 

(২) ৫টি আিাণ িী টকা ি বযচাবরত হয়হছ এফং ১০২ জন ং গ্রণ কহযহছ। 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয: জনপ্রবত ৬০ ঘিা আন-াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ।  

ন্যানার আনবিটিঈে ফ ফাহয়াহেকহনারবজ:  

বফববন্ন বফলহয়য ঈয জনপ্রবত ৬০ ঘিা আন-াঈ প্রবিণ টদয়া হয়হছ।  

৫.৩ প্রবিণ কভ িসূবচহত কভ িকতিা/কভ িচাযীহদয ংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয টিহে ফড় যকহভয টকান ভস্যা থাকহর তায ফণ িনা: 

প্রহমাজয নয় 

৫.৪ ভন্ত্রণারহয় ন্ দ্য জফ টেবনং (OJT) এয ব্যফস্থা অহছ বক না; না থাকহর ন্ দা জফ টেবনং অহয়াজন কযহত ফড় যকহভয টকান 

সুবফধা অহছ বক না:  প্রহমাজয নয় 

৫.৫ প্রবতহফদনাধীন থ ি-ফছহয (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভণকাযী কভ িকতিায ংখ্যা: 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় টথহক ৩১ জন, ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন টথহক ২১২ জন, ফাংরাহদ বফজ্ঞান ও বল্প গহফলণা 

বযলদ টথহক ৫ জন, নহবাবথহয়োয ৪ জন, জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয টথহক ১০ জন, ন্যানার আনবিটিঈে ফ 

ফাহয়াহেকহনারবজ টথহক ৩ জন এফং ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি টথহক ৭৪ জন ফ িহভাে= ৩৩৯ জন 

(৬) টবভনায/ওয়াকি ংিান্ত তথ্য (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ টদহয বযন্তহয টবভনায/ 

ওয়াকিহয ংখ্যা 

টবভনায/ওয়াকিহ 

ংগ্রণকাযীহদয ংখ্যা 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন  ৬৫টি ২৬০০ জন 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান এফং বল্প গহফলণা বযলদ (বফবএঅআঅয) ২৪টি ৩৭জন 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয  ৮০টি ৮৯৩৩ জন 

ব্যান্পডক ৯টি ৬৬৯ জন 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয  ৪টি ২০০ জন 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ ফাহয়াহেকহনারবজ ১টি ১৯ জন 

ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি ৫টি ১০০ জন 

    =  ৮৮   ২৫৫৮  ন 

 

(৭) তথ্য প্রমৄবি ও কবম্পঈোয স্থান (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ং

স্থামূহ 

কবম্পঈোহযয টভাে 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থা মূহয 

আিাযহনে সুবফধা 

অহছ বক না 

ভন্ত্ররারয়/বফবাগ/

ংস্থা মূহ টরন 

(LAN) সুবফধা 

অহছ বক না 

ভন্ত্ররারয়/বফবাগ/ং

স্থামূহ ওয়ান 

WAN) সুবফধা 

অহছ বক না 

ভন্ত্ররারয়/বফবাগ/ংস্থামূ

ট কবম্পঈোয প্রববিত 

জনফহরয ংখ্যা 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

ভন্ত্রণারয় 

৭৫ টি অহছ অহছ অহছ ৩২ জন ৫২ জন 

ফাংরাহদ যভাণু 

বি কবভন  

৫০ টি অহছ অহছ অহছ ৬৫ জন ৮৫ জন 

ফাংরাহদ বফজ্ঞান 

এফং বল্প গহফলণা 

বযলদ 

(বফবএঅআঅয) 

৫০ টি অহছ অহছ অহছ ১১৯জন ৩৯ জন 

জাতীয় বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি জাদুঘয  

২৮ টি অহছ অহছ      ৬ জন ৩৮ জন 

ব্যান্পডক ২৫ টি অহছ অহছ অহছ ৫ জন ১৫ জন 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয 

যভান নহবাবথহয়োয  

২৯ টি অহছ অহছ অহছ ৯ জন ৩২ জন 

ন্যানার আনবিটিঈে 

ফ ফাহয়াহেকহনারবজ 

৪৪ টি অহছ অহছ অহছ ২৫ জন ৩০ জন 

ফাংরাহদ যভাণু 

বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি 

১৬ টি অহছ অহছ অহছ ২৫ জন ১৬ জন 

    = ৩১৭টি             ২৯৬ জন ৩০৭ জন 
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(৮) যকাবয প্রবতষ্ঠানমূহয অহয়য রবযাং/মুনাপা অদায়কৃত যাজস্ব টথহক যকাযী টকালাগাহয জভায বযভাণ (হকাটি োকায়):  

(থ ি বফবাহগয জন্য) 

(োকায ঙ্ক টকাটি োকায় প্রদান কযহত হফ) 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন:  

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ হ্রা(-)/বৃবদ্ধয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন 

যাজস্ব অয়  ট্যাক্স টযবববনঈ       

নন- ট্যাক্স টযবববনঈ ২৯.৫০ ৩০.৫০ ২৬০০.০০ ২৮.৭০ (+)১৩.৪৬% (+) ৬.২৭% 

ঈদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় টথহক)       

রবযাং বাহফ       
 

 

বফবএঅআঅয:                                                                                         

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ হ্রা(-)/বৃবদ্ধয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স টযবববনঈ - - - - - - 

নন-ট্যাক্স টযবববনঈ ১০.২০ ১১.৮৮ ১০.০০ ১১.৮৩ ২%  .৪২% 

ঈদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় টথহক) - - - - - - 

রবযাং বাহফ - - - - - - 

 

 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয:   

 

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ হ্রা (-)/বৃবদ্ধয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন রিযভাো প্রকৃত জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স টযবববনঈ - - - - - - 

নন-ট্যাক্স টযবববনঈ .৫৭ .৫৪ ২.৯৯ .৪৯ (-) ৮১%  (+) ১০%  

ঈদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় টথহক) - - - - - - 

রবযাং বাহফ - - - - - - 

 

ব্যান্পডক:  

 

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ হ্রা(-)/বৃবদ্ধয (+) ায 

রিয ভাো প্রকৃত জিন রিয ভাো প্রকৃত জিন রিয ভাো প্রকৃত জিন 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স টযবববনঈ -  -  -  -  - - 

 নন- ট্যাক্স টযবববনঈ .০১৫ .০০৮৬ .২৭৭৩ ০.০২৮০ (-) ১৭০%  (-) ২২৫%  

ঈদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় টথহক)  - -  -  -  - - 

রবযাং বাহফ - - - - - - 
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(৯)   প্রবতহফদনাধীন থ ি ফছহয ম্পাবদত ঈহেখহমাগ্য কাম িাফরী/অআন, বফবধ ও নীবত প্র য়ন/ভস্যা-ঙ্কে: 

 

৯.১   প্রবতহফদনাধীন থ ি ফছহয নতুন অআন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকা:  

গত ০৮ এবপ্রর ২০১৭ তাবযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাযত পযকাহর নয়াবদেীহত ঈবয় টদহয ভহে টভাে ৩টি চ্যবি স্বািয য়, মা 

ফন্ধুপ্রতীভ ঈবয় টদহয টৌাদ্যি সূচক এফং রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ তথা ফাংরাহদহয াযভাণবফক জগহত 

প্রহফহয ন্যতভ ভাআরপরক বহহফ বযগবণত হফ। এছাড়া ৪টি প্রবফধানভারা জাযী কযা হয়হছ। চ্যবি ও প্রবফধানভারামূ 

বনম্নরূ: 

 . ‘Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the 

Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear 

Energy’ 

২. ‘Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership 

(GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangloadesh 

Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, 

Government of People’s Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear 

Power Plant Project in Bangladesh’ 

৩. ‘Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the 

Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory 

Authority (BAERA), the Government of the People’s Republic of Bangladesh for the 

Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear 

Safety and Radiation Protection’ 

৪. ফাংরাহদ ন্যানার াহয়বিবপক এন্ড টেকবনকযার ডকুহভহিন টিায (ব্যান্পডক)-এয চাকুবয প্রবফধানভারা, ২০১৭। 

৫. ফাংরাহদ ওাহনাগ্রাবপক বযাচ ি আনবিটিঈে-এয কভ িচাযী চাকুযী প্রবফধানভারা, ২০১৭। 

৬. ফাংরাহদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কৃিি-এয কভ িচাযী চাকুযী প্রবফধানভারা, ২০১৭। 

৭.    ন    ন      অ     য়   ক ন     (ক  ক    ও ক      )            ন    , ২   -এ  অ  ক         ন । 

 

৯.২   প্রবতহফদনাধীন থ ি ফছহয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/ঈহেখহমাগ্য কভ িকাণ্ড: 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়: 

 (১)  ফঙ্গফন্ধু টপহরাব কভ িসূবচ:  

ফঙ্গফন্ধু টপহরাব কভ িসূবচয অওতায় ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয টদহ ২৮ জন  বএআচবড ম্পন্ন কযহছন। বফহদহ ৪ জন বএআচবড 

এফং ৭ জন এভএ ম্পন্ন কযহছন। ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয এ প্রকহল্প  ৫ টকাটি ৮২ রি োকা ফযাদ্দ টদয়া য়। ঈহেখ্য, এ প্রকহল্পয 

অওতায় ২২৫ জন টপহরায টদহ-বফহদহ বএআচবড, বএআচবড ঈিয ও এভএ কযায ব্যফস্থা যহয়হছ এফং এ ম িন্ত ২২১ জনহক  

টপহরাব প্রদান কযা হয়হছ। 

(২) গহফলণা ও ঈন্নয়ন প্রকল্পমূহয বফহল নুদান কভ িসূবচ: 

টদহ বফজ্ঞান চচ িা, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলয়ক গহফলণা ও ঈন্নয়ন কাহজ ঈৎা ও নুহপ্রযণা প্রদাহনয জন্য বফজ্ঞান এফং প্রমৄবি 

গহফলণা খাত হত গহফলণা প্রকহল্প নুদান প্রদান কযা য়। ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয গহফলণা ও ঈন্নয়ন প্রকল্পমূহয বফহল নুদান 

কভ িসূবচয অওতায় ৩৮৩টি প্রকহল্পয বফযীহত ১১ টকাটি ২৭ রি  োকা ফযাদ্দ টদয়া য়। 

(৩) জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি (NST) টপহরাব কভ িসূবচ:  

বফজ্ঞান ও  প্রমৄবিয বফববন্ন টিহে গহফলণাযত ছােছােী/গহফলকহদয গহফলণা কাহজ ায়তায জন্য জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

(NST) টপহরাব কভ িসূবচয অওতায় বফববন্ন কযাোগবযহত ((১) টবৌত, নজফ ও জজফ বফজ্ঞান, প্রহকৌর ও বযহফ বফজ্ঞান, 

নফায়নহমাগ্য বি বফজ্ঞান, তথ্য ও টমাগাহমাগ প্রমৄবি  ন্যাহনাহেকহনারবজ ও রাগআ প্রমৄবি বফলয়ক (২) জীফ বফজ্ঞান ও 

বচবকৎা বফজ্ঞান বফলয়ক (৩) খাদ্য ও কৃবল বফজ্ঞান বফলয়ক এফং  (৪)  পূফ িফতী ফছহয এভবপর ও বএআচবড টকাহ ি টপহরাব 
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প্রাপ্ত টপহরাহদয নফায়ন ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয ১৭০২ জন ছাে-ছােী/গহফলকহক ৯ টকাটি ৯১ রি ১৭ াজায ৪৫০ োকা 

টপহরাব প্রদান কযা য়। 

(৪) প্রমৄবি ঈদ্ভাফন,গহফলণা ও ঈন্নয়নমূরক (R & D) প্রকহল্প নুদান:  

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ঈদ্ভাফন এফং গহফলণায ভান বৃবদ্ধয রহিয টদীয় বফজ্ঞানীগণহক তাঁহদয চরভান/প্রস্তাবফত গহফলণা প্রকহল্পয জন্য 

প্রবত থ ি ফছহয এ ভন্ত্রণারয় হত নুদান প্রদান কযা য় ।  ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয এ খাহত ১২৬টি প্রকহল্পয নুকূহর ৭৪ রি ৬০ 

াজায োকা নুদান প্রদান কযা হয়হছ। গত ২২ জুন ২০১৭ তাবযহখ ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয হিরন কহি 

প্রমৄবি ঈদ্ভাফন, গহফলণা ও ঈন্নয়ন  ক (R&D)  ক   অ   ন     ৮    ক         ও অ  ন    ক  অ    ক   

   য়ক এক      ন     য়  ন ক    য়।        ন       ন অ                      ন     ন ও            য়  

  নন য়           য়     ও   ন এ         অ         ন       য়        ন          ন য়        ন। 

(৫) বফজ্ঞানহফী ংস্থা ও বফজ্ঞানবববিক টাজীফী ংগঠন/ প্রবতষ্ঠানমূহক অবথ িক নুদান:  

২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয ৮৭টি বফজ্ঞানহফী ংস্থা ও বফজ্ঞানবববিক টাজীফী ংগঠন/প্রবতষ্ঠানমূহক ৫০.০০ (ঞ্চা) রি োকা 

অবথ িক নুদান প্রদান কযা হয়হছ ।  

(৬) টফযকাযী ভােবভক ও ঈচ্চভােবভক বিা প্রবতষ্ঠান /বফজ্ঞান ক্লাফমূহ অবথ িক নুদান: 

২০১৬-২০১৭ থ ি ফছহয ৯৮টি ভােবভক ও ঈচ্চভােবভক বিা প্রবতষ্ঠাহন বফজ্ঞানাগাহযয ব্যফাম ি টকবভকযার/মন্ত্রাবত িয়, 

বফজ্ঞান বফলয়ক জাণ িার  প্রকানা এফং টবভনায/বহম্পাবজয়াভ/কভ িারা/প্রদ িনী অহয়াজহনয জন্য ৫০.০০ (ঞ্চা) রি োকা  

নুদান প্রদান কযা হয়হছ ।  

(৭) টদহ স্থানীয়বাহফ ঈদ্ভাবফত রাগআ প্রমৄবিয প্রহয়াগ ও ম্প্রাযণ ীল িক টবভনায ও প্রদ িনী:  

২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয ১৬ রি ৮০ াজায োকা ব্যহয় টভাে ২৪টি ঈ টজরায় টদহ স্থানীয়বাহফ ঈদ্ভাবফত রাগআ প্রমৄবিয প্রহয়াগ 

ও ম্প্রাযণ ীল িক টবভনায ও প্রদ িনী নুবষ্ঠত হয়হছ ।  

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন:    

যভাণু বফদুযৎ ঈৎাদহন দহি গ্রণ: রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ (১ভ ম িায়) প্রকহল্পয ফাস্তফায়হনয রহিয বনম্নফবণ িত 

দহি গ্রণ কযা হয়হছ: 

(১) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংবিি বফলহয় ফাংরাহদ, বাযত ও যাান টপডাহযহনয ভহে একটি 

বোবিক বা ১৬-১৭ জুন ২০১৭ ভহয় যাবয়ায ভহকাহত নুবষ্ঠত হয়হছ। 

(২) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকহল্পয কাম ি ম্পাদহনয রহিয স্বািবযত General Contract এয বফযীহত 

ঊণে (L/C) টখারা ংবিি বফববন্ন বফলহয় (L/C টেক্সে, HS code আতযাবদ) অহরাচনায জন্য ফাংরাহদ ব্যাংক, টানারী 

ব্যাংক বরবভহেড, থ িজনবতক ম্পকি বফবাগ, জাতীয় যাজস্ব টফাড ি এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য প্রবতবনবধবৃহেয ঈবস্থবতহত 

একটি বা টচয়াযম্যান, ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন-এয বাবতহত্ব ১৫ জুন ২০১৭ তাবযহখ ঢাকাস্থ রূপুয এনবব বফহন 

(৪, কাজী নজরুর আরাভ এবববনঈ, ঢাকা) নুবষ্ঠত হয়হছ। 

(৩) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকহল্পয কাহজয গ্রগবত হযজবভহন মূল্যায়হনয রহিয ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভহনয প্রবতবনবধবৃে অআএভআবড এয বযচারক, ড. যনবজৎ কুভায যকায ১৬ জুন ২০১৭ তাবযহখ প্রকল্প াআে বযদ িন 

কহযহছন। 

(৪) ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন ও  ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান যাান টপডাহযহনয টজএব এেভস্ট্রয়এক্সহাে ি (JSC EC ASE)-  

এয ভহে রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকহল্পয াবফ িক গ্রগবত ম িাহরাচনায রহিয ১৬তভ Coordination 

Meeting ১৫ টভ ২০১৭ তাবযহখ  ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয প্রধান কাম িারহয়য কবভটি কহি  নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি 

বায় JSC EC ASE এয টপ্রবহডি Mr. V. L. Limarenko, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় বচফ এফং 

ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয টচয়াযম্যান ঈবস্থত বছহরন। 
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(৫) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয শুল্ক টিহনয জন্য ফকাঠাহভা বনভ িাহণ টর-অঈে প্ল্যান প্রস্তুতকযহণয বফলহয় প্রকল্প বপ, 

কবভনায (কািভ, এক্সাআজ ও বযাে কবভনাহযে, যাজাী) এফং যাান টপডাহযহনয টজএব এেভস্ট্রয়এক্সহাে ি এয 

প্রবতবনবধবৃহেয ভহে ২৪ টভ ২০১৭ তাবযহখ রূপুযস্থ প্রকল্প াআহে একটি বোবিক বা নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় শুল্ক 

টিহনয ফকাঠাহভা বনভ িাহনয টর-অঈে প্ল্যান চূড়ান্ত হয়হছ। 

(৬) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকহল্পয ফাস্তফায়ন ভবনেবযং এয জন্য মুখ্য ভন্বয়ক (এবডবজ) ভহাদহয়য বাবতহত্ব 

গত ০৬ এবপ্রর ২০১৭ তাবযহখ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য বাকহি একটি বা নুবষ্ঠত য়। ঈি বায় প্রকহল্পয অফান 

(গ্রীন বটি) বনভ িাণ, নফদুবতযক ও টেবরহমাগাহমাগ ফকাঠাহভা বনভ িাণ কাম িিভ, ভারাভার বযফহনয রহিয টনৌ-রুে চালুকযণ, 

প্রকহল্পয জনফর বনহয়াগ, Physical Protection System ও Cyber Security System প্রবতষ্ঠা, 

NBR কৃিক জাবযকৃত SRO আতযাবদ বফলহয় গুরুত্বপূ   বদ্ধান্ত গৃবত য়। 

(৭) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ প্রকল্প ফা ফায়হনয      অ :যাষ্ট্রীয় ঊহণয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায জন্য টানারী ব্যাংক 

বরবভহেড এফং যাান টপডাহযহনয Vnesheconombank এয ভেকায Interbank Arrangement এয 

খড়া চ্যবিয ঈয অহরাচনায জন্য ২৫ এবপ্রর ২০১৭ তাবযহখ থ িজনবতক ম্পকি বফবাহগ অন্তঃভন্ত্রনারয় বা এফং ২৬ এবপ্রর 

২০১৭ তাবযহখ ঢাকাস্থ রূপুয এনবব বফন, (৪, কাজী নজরুর আরাভ এবববনঈ, ঢাকা)-এয বাকহি একটি বদ্বাবিক বা 

নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় Interbank Arrangement ম্পাদহনয বফলহয় গুরুত্বপূণ ি অহরাচনা হয়হছ। 

(৮) গত ০৩-০৬ এবপ্রর ২০১৭ তাবযহখ কক্সফাজাহযয আনানীস্থ Royal Tulip Sea Pearl Beach Resort-এ 

IAEA-এ  “39
th

 Regional Meeting of National Representatives”     ক        ক 

    ন অ       য়  ।             ৯             ৪   ন     ন   এ    য় অ      ক  ন।     ন ও      

      য়    নন য়           য়     ও   ন    ন অ            এ          ন ক  ন। 

(৯) বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও যাান টপডাহযহনয Rosatom-এয টডপুটি ডাআহযক্টয টজনাহযর Mr. N.N 

Spassky এয ভহে গত ১৪ ভাচ ি ২০১৭ তাবযহখ নুবষ্ঠত বদ্বাবিক বায় খড়া ‘Agreement between the 

Government of Russian and the Government of the People’s Republic of 

Bangladesh on Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel From 

Rooppur Nuclear Power Plant to the Russain Federation’ চূড়ান্ত কযা য়। ঈি IGA on 

Spent  Nuclear Fuel ১৫ ভাচ ি ২০১৭ তাবযহখ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয ঈবস্থবতহত যাান 

টপডাহযহনয হি Mr. N. N Spassky এফং ফাংরাহদ হি জনাফ টভা: অহনায়ায টাহন, বতবযি বচফ, বফজ্ঞান 

ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় কৃিক নুস্বািবযত হয়হছ। 

(  ) ১ - ৫ ভাচ ি ২০১৭ ভহয় থ িজনবতক ম্পকি বফবাগ, থ ি বফবাগ, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় এফং ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভহনয উর্ধ্িতন কভ িকতিাবৃহেয একটি দর ফাস্তফ ববজ্ঞতা রাহবয জন্য যাান টপডাহযহন ফবস্থত রূপুয াযভাণবফক 

বফদুযৎ টকহন্দ্রয টযপাহযন্প প্ল্াি নহবাবযহনঝ-২ এনবব বযদ িন কহযহছন। 

(  ) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Physical Protection System (PPS) প্রণয়ন বফলহয় ২৭তভ ও ২৮তভ 

ভন্বয় বা মথািহভ ১৮ ও ২৭ ভাচ ি ২০১৭ তাবযহখ স্ত্র ফাবনী বফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়-এয হিরন কহি নুবষ্ঠত 

হয়হছ। ঈি বায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয টবৌত সুযিা ও বনযািা বনবিত কযায রহিয গঠিত Working 

Group এয দস্যগণ ঈবস্থত বছহরন। 

(১২) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ কাহজয গ্রগবত ম িাহরাচনায জন্য যাান টপডাহযহনয টজএব এেভস্ট্রয়এক্সহাে ি 

এফং ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয ভহে গত ০৭/০২/২০১৭ বরঃ তাবযহখ ১৪তভ Joint Coordination 

Meeting ঢাকায় নুবষ্ঠত য়। ঈি বায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ কাহজয গ্রগবত ম িাহরাচনা কযা য় 

এফং প্রকল্প সুষ্ঠুবাহফ ফাস্তফায়হনয জন্য বকছু গুরুত্বপূ   বদ্ধান্ত গৃবত য়। 

(১৩) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বযচারন এফং যিণাহফিহণয জন্য প্রহয়াজনীয় দি জনফহরয প্রবিহণয জন্য গ্রুবববিক 

যাান টপডাহযহন টপ্রযহণয বফলয়টি চূড়ান্তকযহণয রহিয যাান টপডাহযহনয এেভস্ট্রয়এক্সহাে ি এফং ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভহনয ভহে Joint Training Advisory Commission (JTAC)-এয Kick off বা ৮ টপব্রুয়াবয 

২০১৭ তাবযহখ ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয প্রধান কাম িারহয় নুবষ্ঠত হয়হছ। 
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(১৪) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয মূর স্থানায বববিয জন্য বনফ িাবচত Deep Soil Mixing Technology [Soil 

Improvement Technology] নুযণপূফ িক Soil Stabilization কাজ শুরু কযায পূহফ ি Pilot Test 

এরাকায় Field Test ২০ টপব্রুয়াবয ২০১৭ অন্তজিাবতক বফহলহজ্ঞয কাবযগবয ায়তায় প্রকল্প এরাকায় ম্পাবদত হয়হছ। 

(১৫) ফাংরাহদ কাঈে এয ঈহদ্যাহগ ২৫-৩১ জানুয়াবয ২০১৭ ভহয় জাবতয বতায জন্স্থান টুবঙ্গাড়া, টগাারগহি একাদ জাতীয় 

টযাবায মুে ২০১৭ নুবষ্ঠত য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী টখ াবনা ঈি জাতীয় টযাবায মুে ২৬ জানুয়াবয ২০১৭ তাবযহখ ঈহদ্বাধন 

কহযহছন। ঈি মুহে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ধীন জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয এফং ফাংরাহদ যভাণু বি কবভন 

কৃিক মুে এবযনায় দু’টি বজবডববহত (হলাফার টডহবরহভি ববহরজ) নুবষ্ঠত বফজ্ঞান টভরায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র 

বনভ িাণ প্রকল্প ংগ্রণ কহযহছন। 

( ৬) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Supplementary Contracts (Nuclear Fuel Supply 

Contract, operation & Maintenance of Rooppur NPP Contract বফলহয় যাান 

টপডাহযহনয প্রবতবনবধবৃহেয াহথ ফাংরাহদ হিয বদ্বাবিক অহরাচনা বা ১৫ জানুয়াবয ২০১৭ হত ০৭ টপ য়াবয ২০১৭ 

তাবযখ ম িন্ত কবভহনয বাকহি নুবষ্ঠত হয়হছ। 

(১৭) ফা ফ ববজ্ঞতা রাহবয জন্য বযহফ বধদপ্তয, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় এফং ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয ঈর্ধ্িতন 

কভ িকতিাবৃহেয একটি দর ১৫-২২ জানুয়াযী ২০১৭ ভহয় যাান টপডাহযহন ফবস্থত রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয 

টযপাহযন্প প্ল্যাি নহবাবযহনঝ-২ এনবব বযদ িন কহযহছন। 

(১৮) ‘‘রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাণ’’ ীল িক প্রকল্পটি গত ০৬ বডহম্বয ২০১৬ তাবযহখ নুবষ্ঠত একহনক বায় নুহভাবদত 

হয়হছ। প্রকল্পটিয টভাে ব্যয় ১১৩,০৯২,৯১,২৭,    (এক রি টতয াজায বফযানফফআ টকাটি একানফফআ রি াতা াজায) 

োকা। এয ভহে বজওবফ ২২,০৫২,৯১,২৭,    (ফাআ াজায ফায়ান্ন টকাটি একানফফআ রি াতা াজায) োকা এফং প্রকল্প 

াায্য (যাান টপডাহযন) ৯১,০৪০,০০,০০,০০০ (একানফফআ াজায চ   টকাটি) োকা। 

(১৯) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান (১ভ ম িায়) প্রকল্প ফাস্তফায়ন গ্রগবত ংিান্ত ম িাহরাচনা বা ২৭ বডহম্বয ২০১৬ 

তাবযহখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারহয়য মুখ্য ভন্বয়ক (এবডবজ) জনাফ টভা: অবুর কারাভ অজাদ-এয বাবতহত্ব প্রধানভন্ত্রীয 

কাম িারহয়য হিরন কহি নুবষ্ঠত য়। ঈি বায় প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য বচফ ভহাদয় ংবিি কভ িকতিাগণ ঈবস্থত বছহরন। 

বায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয জন্য জনফর বনহয়াগ ও প্রবিণ, Physical Protection System এফং 

প্রকহল্পয জন্য বতবযি জবভ ফযাদ্দ কবতয় গুরুত্বপূণ ি বফলহয় বদ্ধান্ত গৃীত য়। 

(২০) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান (১ভ ম িায়) প্রকল্প ফাস্তফায়হন প্রহয়াজনীয় কাম িাফরী বচবিতকযণ ও ম্পাদহনয জন্য 

দহি গ্রহণ ওয়াবকিং গ্রুহক ায়তা কযায রহিয বাযী মন্ত্রাবত োন্পহাহে িন প্ল্যাবনং এয ২য় বা ১৮ বডহম্বয ২০১৬ 

তাবযহখ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য বচফ ভহাদহয়য বাবতহত্ব ভন্ত্রণারহয়য হিরন কহি নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় 

ফেযমূহ স্থায়ী/স্থায়ী টজটি বনভ িাণ, প্রকল্প াআে ম িন্ত ড়ক, টযর ও টনৌ-থ ংবিি বফববন্ন ফকাঠাহভায প্রহয়াজনীয় 

ংকায কবতয় গুযত্বপুণ ি বফলহয় বদ্ধান্ত গৃীত হয়হছ। 

(২১) Fast Track-র্ভি প্রকল্পমূহয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম িাহরাচনা এফং Fast Track-র্ভি প্রকল্প ংবিি বনযািা বফলহয় 

Fast Track Project Monitoring Task Force-এয ৯ভ বা ৩ নহবম্বয ২০১৬ তাবযহখ মুখ্য বচফ, 

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় ও বাবত ‘‘Fast Track Project Monitoring Task Force”-এয বাবতহত্ব 

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারহয়য হিরন কি নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান প্রকহল্পয বনযািা 

   য়    ক         ক     য় অহরাচনা কযা হয়হছ। 

(২২) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাহণয মূর ম িাহয়য কাম িাফরী ম্পাদহন স্বািবযত General Contract এয বনষ্পন্ন 

Appendices এফং Associated Contract এয বফলহয় যাান টপডাহযহনয JSC Atomstroyexport 

এয প্রবতবনবধবৃহেয াহথ ফাংরাহদহয প্রবতবনবধবৃহেয বদ্বাবিক অহরাচনা বা  ১৯ নহবম্বয ২০১৬ হত ০৮ বডহম্বয ২০১৬ 

ম িন্ত যাবয়ায় নুবষ্ঠত হয়হছ।  

(২৩) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান (১ভ ম িায়) প্রকহল্পয Communication System স্থাহনয জন্য ২৭ হক্টাফয 

২০১৬ তাবযহখ ফাংরাহদ টেবরকবভবনহকন্প টকাম্পাবন বর: এফং ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয ভহে একটি ভহঝাতা 

স্মাযক স্বািবযত হয়হছ। 
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(২৪) ডাক, টেবরহমাগাহমাগ ও তথ্য প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য তথ্য ও টমাগাহমাগ প্রমৄবি বফবাগ কৃিক অহয়াবজত ১৯-২১ হক্টাফয ২০১৬ 

তাবযহখ International Convention Center Basundhara (ICCB)-টত ‘‘বডবজোর ওয়ার্ল্ি-২০১৬’’ 

টপ্রাগ্রাহভ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভােহভ রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র প্রকহল্পয বফববন্ন কাম িিভ জনগহণয কাহছ তুহর 

ধযা হয়হছ। ঈি টপ্রাগ্রাহভ রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র ম্পহকি জনগহণয আবতফাচক াড়া াওয়া বগহয়হছ। 

(২৫) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Communication Strategy বফলহয় ২০ হক্টাফয ২০১৬ তাবযহখ কবভহনয 

টচয়াযম্যান ভহাদহয়য বাবতহত্ব ঢাকাস্থ রূপুয এনবব বফন (৪, কাজী নজরুর আরাভ এবববনঈ, ঢাকা) এয বাকহি  একটি 

টবভনায নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি টবভনাহয প্রধান বতবথ বছহরন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য বতবযি বচফ জনাফ টভা: 

অহনায়ায টাহন। টবভনাহয রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান প্রকহল্পয প্রকল্প বযচারক Communication 

Strategy for Rooppur Nuclear Power Plant  বফলয়ফস্তুটি ঈস্থান কহযহছন। 

(২৬) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাহণয মূর ম িাহয়য কাম িাফরী ম্পাদহন স্বািবযত General Contract এয বনষ্পন্ন 

Appendices এফং Associated Contract এয বফলহয় যাান টপডাহযহনয JSC Atomstroyexport 

এয প্রবতবনবধবৃহেয াহথ ফাংরাহদহয প্রবতবনবধবৃহেয বদ্বাবিক  অহরাচনা বা ১৫ হক্টাফয ২০১৬ হত ০৩ নহবম্বয ২০১৬ 

ম িন্ত ঢাকায় নুবষ্ঠত হয়হছ। 

(২৭) International Atomic Energy Agency (IAEA) কৃিক অহয়াবজত ২৬-৩০ টহন্ফম্বয ২০১৬ তাবযহখ 

ববহয়না, বস্ট্রয়ায় নুবষ্ঠত 60
th

 IAEA General Conference-এ ভাননীয় ভন্ত্রী, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়-এয 

টনৃহত্ব ফাংরাহদহয একটি প্রবতবনবধ দর ংগ্রণ ক    ন। ঈি Conference-এ                   এক     

  য়   য়। 

(২৮) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Physical Protection System (PPS) ও Design Basis Threat 

(DBT) প্রণয়ন ংিান্ত ববজ্ঞতা জিহনয জন্য Working Group এয দস্যগণ রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয 

টযপাহযন্প প্ল্যাি যাান টপডাহযহন ফবস্থত নহবাবহযাহনঝ-২ াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র ০৫-১০ টহন্ফম্বয ২০১৬ তাবযখ 

বযদ িন কহযহছন।  

(২৯) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাহণয মূর ম িাহয়য কাম িাফরী ম্পাদহন স্বািবযত General Contract এয বনষ্পন্ন 

Appendices এফং Associated Contract এয বফলহয় যাান টপডাহযহনয JSC Atomstroyexport 

এয প্রবতবনবধবৃহেয াহথ ফাংরাহদহয প্রবতবনবধবৃহেয বদ্বাবিক অহরাচনা বা ২৬ টহন্ফম্বয ২০১৬ হত ১৩ হক্টাফয ২০১৬ 

ম িন্ত যাবয়ায় নুবষ্ঠত হয়হছ। 

(৩০) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয SECURITY এফং PHYSICAL PROTECTION SYSTEM (PPS) প্রবতষ্ঠায 

রহিয যাহষ্ট্রয বনযািায াহথ ংবিি যকাহযয ীল ি ম িাহয়য বফহলজ্ঞগহণয ভন্বহয় গঠিত কবভটি গত ৭ অগি ২০১৬ তাবযখ 

ইশ্বযদী, াফনায় ফবস্থত রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান প্রকল্প এরাকা হযজবভহন বযদ িন কহযন। বযদ িনকাহর 

বফহলজ্ঞগণ রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Security এফং PPS এয বডজাআন প্রনয়হণয রহিয নফঠক কহযন। 

(৩১) ০১ অগি ২০১৬ তাবযহখ জাতীয় যাজস্ব টফাহড িয বাকহি জনাফ টভাঃ নবজবুয যভান, ববনয়য বচফ, বযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

ও টচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব টফাড ি-এয বাবতহত্ব রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থান প্রকহল্পয ংবিি কভ িকতিাবৃে, 

ভন্ত্রণারহয়য প্রবতবনবধ, প্রকহল্পয ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান যাান টপডাহযহনয এেভিয়এক্সহাহে িয প্রবতবনবধবৃে এফং জাতীয় যাজস্ব 

টফাহড িয ংবিি কভ িকতিাবৃহেয ঈবস্থবতহত একটি বা নুবষ্ঠত হয়হছ।  

(৩২) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয মূর ম িাহয়য কাম িাফরী ম্পাদহন স্বািবযত General Contract এয বনষ্পন্ন 

Appendices এফং Associated Contracts এয বফলহয় যাান টপডাহযহনয JSC ASE এয প্রবতবনবধবৃহেয 

াহথ ফাংরাহদহয প্রবতবনবধবৃহেয বদ্বাবিক অহরাচনা বা ২৩ অগি ২০১৬ হত ০৬ টহন্ফম্বয ২০১৬ ম িন্ত ঢাকায় নুবষ্ঠত 

হয়হছ। 

(৩৩) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র স্থাহনয জন্য যাান টপডাহযন যকায কৃিক যাষ্ট্রীয় ঊণ (১১.৩৮৫ বফবরয়ন ভাবকিন ডরায) 

প্রদাহনয রহিয Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement 

(IGSCA) গত ২৬ জুরাআ ২০১৬ তাবযহখ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয ঈবস্থবতহত যাবয়ায় স্বািবযত য়। 
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(৩৪) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাহণয রহিয বফববন্ন ভন্ত্রণারহয়য ববনয়য বচফ, বচফ ভহাদয়গণ ন্যান্য উর্ধ্িতন 

কভ িকতিাগণ গত ১১ জুরাআ ২০১৬ তাবযহখ ইশ্বযদী, াফনায় ফবস্থত রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ স্থান প্রকল্প এরাকা বযদ িন 

কহযহছন। 

(৩৫) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র ম্পহকি ফাস্তফধভী ধাযণা রাহবয জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য ববনয়য বচফ ভহাদহয়য টনৃহত্ব 

বফববন্ন ভন্ত্রণারহয়য বচফ ভহাদয়গণ ন্যান্য উর্ধ্িতন কভ িকতিাগহণয একটি দর ১৭-২১ জুরাআ ২০১৬ তাবযখ যাান 

টপডাহযহন ফবস্থত রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Reference Plant Novovoronezh-2 Nuclear 

Power Plant বযদ িন কহযহছন। 

(৩৬) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয মূর ম িাহয়য কাম িাফরী ম্পাদহন স্বািবযত General Contract এয বনষ্পন্ন 

Appendices এফং Associated Contracts বফলহয় যাান টপডাহযহনয JSC ASE এয প্রবতবনবধবৃহেয 

াহথ ফাংরাহদহয প্রবতবনবধবৃহেয বদ্ব-াবিক বা ২৫ জুরাআ-১০ অগি ২০১৬ ম িন্ত যাান টপডাহযহনয ভহকাহত নুবষ্ঠত 

হয়হছ। 

(৩৭) ১৮ জুরাআ, ২০১৬ তাবযহখ নুবষ্ঠত রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয SECURITY AND PHYSICAL 

PROTECTION SYSTEM (PPS) ংিান্ত বায বদ্ধান্ত নুমায়ী ঈি প্রকহল্পয টবৌত সুযিা ও বনযািা বন  ত 

কযায রহিয গঠিত Working Group এয ভন্বয় বা ২৭ জুরাআ ২০১৬ তাবযহখ ন্ত্র ফাবনী বফবাগ, প্রধান ভন্ত্রীয 

কাম িারয়-এয হিরন কহি নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকহন্দ্রয Threat Assessment 

এফং এ ংবিি বফলহয় অহরাচনা য়। 

(৩৮) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বনভ িাহণ যাান ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান টজএব এেভস্ট্রয়এক্সহাে ি ও ফাংরাহদ যভাণু বি 

কবভহনয ভহে টমৌথ বা কবভহনয টচয়াযম্যান ভহাদহয়য বাবতহত্ব ২০ জুরাআ ২০১৬ তাবযহখ ঢাকাস্থ রূপুয এনবব বফন 

(৪, কাজী নজরুর আরাভ এবববনঈ, ঢাকা) এয বাকহি নুবষ্ঠত হয়হছ। ঈি বায় প্রকহল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয াবফ িক ফস্থা 

ম্পহকি বফস্তাবযত অহরাচনা কযা য়। 

(৩৯) াযভাণবফক প্রমৄবি বফলহয় ২৬ জুরাআ ২০১৬ তাবযহখ ঢাকাস্থ রূপুয এনবব বফন (৪, কাজী নজরুর আরাভ এবববনঈ, ঢাকা) 

এয বাকহি একটি টবভনায নুবষ্ঠত য়। ঈি টবভনাহয ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয টচয়াযম্যান প্রহকৌরী টভাঃ অরী 

জুরকাযনাআন াযভাণবফক প্রমৄবিয বফববন্ন বফলয় ঈস্থান কহযন।  

(৪০) ৩০ টভ -০১ জুন ২০১৭ তাবযহখ International Conference on the IAEA Technical Cooperation 

Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development, Vienna, Austria অ      

Conference-এ IAEA       গ                   ক       নন য়    ন      খ     ন       ন           ন 

ক  ন।   নন য়    ন      খ     ন  ও   এ এ-এ            .    কয়      ন     Conference-এ          

          ক    ন                 ন ক  ন এ         ন            ক  ন।  

অ    গ      ও   য়   ক ক  ক     

(১)             ক            গ        গ      ক              ৪   ন    /   ক/গ   ক ক           অ   ন 

গ         য়      ন, গ              ৫৬       য় ও        ক   ন       ক  , গ              

  ক          অ     ক         এক      ন  /কভ িারা এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জনবপ্রয় কযহণয রহিয ৭ টি বফজ্ঞান 

বফলয়ক টবভনায ও কভ িারায অহয়াজন কহয। 

(২)  যায়ন বফবাহগয বফজ্ঞানীগণ কৃিক রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ প্রকল্প এরাকায বযহফহয ঈয যাায়বনক দূলহণয িবতকয 

প্রবাফ যীিাহথ ি প্রকল্প এরাকায ভাটি, র্ভগবিস্থ াবন, তরাবন, ভাছ ও জরজ ঈবদ্ভহদ বফববন্ন টে টভোর, Wilson’s    গ  ন   য়  

        ন ক            ফাংরাহদহয বফববন্ন হযয ফাতাহ ফায়ুকণা ও কাহরা কাফ িহনয বযভাণ বনণ িহয়য ভােহভ 

Transboundary Contribution এফং Haze Creating কণায ঈৎ বনণ িয় কযা হয়হছ। এ বফবাগ টভাে ৩১৩৪ টি নমুনায 

বফহিলণ কাজ ম্পন্ন কহয টভাে ৩৪৪৮০৮১/- (হচৌবে রি অেচবে াজায একাব োকা) অয় কহয।  

(৩)  এ প্রবতষ্ঠাহনয আহরকেবনক্স মন্ত্রাবতমূ চর যাখায রহিয আহরকেবনক্স বফবাগ মন্ত্রাবত যিণাহফিণ, টভযাভত এফং স্থাহনয 

কাহজ টফা প্রদান কহয থাহক। এ বফবাগ গহফলণা কাহজ ব্যফহৃত বফববন্ন মন্ত্রাবত কবম্পঈোয, টেবরহপান এফং আিাযকভ 

টভযাভত ও যিণাহফিহণয কাজ ম্পাদন এফং   ন        য় ন           ন      ন      অ    ক নক    এ  

  ক ন   এ  ক ন এ     ন   ন         ২  ন     ক    ক  ন      য়               ন ক    । 
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(৪)  বফবকযণ ব্যফাযকাযী নতুন বনফন্ধনকৃত প্রবতষ্ঠান যকাবয ও টফযকাবয প্রবতষ্ঠাহনয ৬,৮১৬ জন বফবকযণ কভীহক ব্যবি 

বযফীিণ টফা প্রদাহনয ভােহভ ৪৫,৮৩,৮৮৮/- (পঁয়তাবে রি বতযাব াজায অেত অোব োকা) যাজস্ব অয় কহয। 

এছাড়া ১,৬১৫ টি খাদ্য নমুনায় টতজবিয়তায ভাো যীিা কহয টভাে ৫৩,৪৪,৬১৫/- (বতপ্পান্ন রি চ্যয়াবে াজায ছয়ত হনয 

োকা) যাজস্ব অয় কহযহছ। 

(৫) টভাে ১৫ টি প্রবতষ্ঠানহক এ টফা প্রদান কহয ৮,০০,৯৫০/- (অে রি নয়ত ঞ্চা োকা) যাজস্ব অয় কহয। এছাড়া এ বফবাগ 

ভানফ ম্পদ ঈন্নয়হন বফদুযৎ ঈৎাদন টকন্দ্র, ায কাযখানা, গ্যাহিে, জাাজ বনভ িাণ কাযখানা, বহভি কাযখানা, ফাংরাহদ 

বফভানফাবনী, ভযাস্ত্র কাযখানা প্রভৃবত প্রবতষ্ঠাহনয ৮১ জনহক এনবডটি বফলয়ক প্রবিণ প্রদান কহয।  

(৬)  এ ফছহয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি কভ িকাহন্ডয ভহে ঈহেখহমাগ্য হরা ভাআহিা ও ন্যাহনা টকহর চ্যম্বকীয় ফস্ত্ি ও গহফলণা কভ িকান্ড 

ম্প্রাযণ। এছাড়াও টভাোআে ও কক্সফাজাহযয ম্যাগহনোআে ব্যফায কহয নযভ টপযাআে চ্যম্বকীয় ফস্ত্িয ঈদ্ভাফন ও গুণাগুণ 

যীিা, XRD ব্যাফায কহয বফববন্ন জজফ ও ধাতফ দাহথ িয গুণাগুণ, গঠন ও বযভাণগত ভান বনণ িহয়য কাজ কহযহছ। ফস্তু 

বফজ্ঞান বফবাগ  কৃিক X-ray Diffraction and Scanning Electron Microscope-এয ভােহভ ০৪টি প্রবতষ্ঠাহনয 

ফ িহভাে ৮০৯ টি নমুনায বফহিলণ টফা প্রদাহনয ভােহভ ৮২,৪৫০/- (বফযাব াজায চাযত ঞ্চা োকা) যাজস্ব অয় কহয। 

(৭)  ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয ফ িবৃৎ গহফলণা স্থানা হরা যভাণু বি গহফলণা প্রবতষ্ঠান, াবায। প্রবতহফদনাধীন ভহয় 

গহফলণা ও ঈন্নয়নমূরক কাহজ এ প্রবতষ্ঠাহনয বফববন্ন আনবিটিঈে/আঈবনেমূহ ৫০ জন ছাে/বিক/গহফলকহক ঈচ্চতয বডগ্রী 

জিহনয জন্য গহফলণা ায়তা প্রদান, টদীয় ও অন্তজিাবতক জান িাহর ৭৬ টি গহফলণারব্ধ পরাপর প্রফন্ধাকাহয প্রকা, গ        

        ক          অ     ক                 ন  /কভ িারা এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জনবপ্রয় কযহণয রহিয ২৫টি 

বফজ্ঞান বফলয়ক টবভনায ও কভ িারায অহয়াজন কহয।  

(৮)  যভাণু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি আনবিটিঈটি (অআএনএটি) এয ন্তর্ িু্ি বফবাগমূ ৭৯৯ টি নমুনায বফহিলণ টফা প্রদান কহযহছ।  

(৯)      ও              ক ন     গ  এ            ২০১৬-২০১৭ থ িফছহয      ৮ ৪     ক ন  য়  -৯৯এ    ন      

       এ    ৩৩৩.৬৫ G q   য়   ন- ৩           ক          য়          ক     ন              ৫  

         ক     ন      এ   ৭    ক        ক                     ক    ।      ক        ক              

       ক           ৮ ৬      - (এক টকাটি অে রি লাে াজায োকা)        য় ক  ।   

(১০)  যভাণু বি গহফলণা প্রবতষ্ঠাহন স্থাবত BAEC TRIGA Research Reactor (BTRR)-এয ১০ বক.বভ. ব্যাাহধ িয ভহে 

ংগৃীত বযহফগত নমুনা (হমভন ভাটি, পুকুহযয াবন, টিঈফওহয়হরয াবন, াক-ফবজ, দুধ, ভাছ আতযাবদ) ংগ্র ও 

প্রবিয়াজাতকযণ টহল গাভা টেকহোহভবে বহিহভয াাহয্য তথ্য (Data) ংগ্র কহয তথ্য ঈাি প্রস্তুত কযা হয়হছ। এ ছাড়া 

বফববন্ন   ক    ও     ক                ন ক       য়       ন                  য়          এ   ৮৫        

          ও ক       ন -এ  ক       ন ক  ।  

(১১)  ধাহনয প্ল্াি টগ্রাথ প্রহভাোয বহহফ ওবরহগা কাআহোান প্রহয়াগ এফং বফববন্ন গহফলণা কাহজ ব্যফহৃত গহফলণাগাহযয াবনয ভান 

বনণ িহয়য কাজ ম্পন্ন কহযহছ।  

(১২)  খাদ্য ও বফবকযণ জীফবফজ্ঞান আনবিটিঈে (অআএপঅযবফ) নানাবফধ গহফলণা ও ঈন্নয়নমূরক কাহজ ৪৮১ টি নমুনা বফহিলহণয কাজ 

ম্পন্ন কহযহছ।  

(১৩)  আহযবডহয়ন প্রমৄবি ব্যফাহযয ভােহভ গহফলণা কাম িিহভয াাাব যভাণু বি কবভহনয বফববন্ন গহফলণা আনবিটিঈে 

যকাযী/হফযকাযী বফববন্ন প্রবতষ্ঠানহক বফবকযণ টফা প্রদান কহযহছ এফং বফববন্ন টকাম্পানী কৃিক টপ্রবযত ৭৮ েন খাদ্য ও ৩,৪৮৯ 

বএপটি বচবকৎা াভগ্রী নমুনায় বফবকযণ টফা প্রদান কহয ৫৪,০৮,১২৬/- (চ্যয়ান্ন রি অে াজায একত ছাবি োকা) যাজস্ব 

অয় কহয। 

(১৪)  ফাংরাহদহয বফববন্ন জাহতয পর, খাদ্যদ্রব্য, দুধ আতযাবদয Functional properties টমভন phenol, flavonoid, 

Vitamin C, reducing sugar, TSS, acidity, pH আতযাবদ এফং বফববন্ন টকাম্পানী কৃিক ঈৎাবদত খাদ্যাভগ্রীয 

পুবিভান বফহিলণ/যানারাআব -এয কাজ ম্পন্ন কহযহছ।  

(১৫)  গহফলণায াাাব বফববন্ন ঔলধ ও খাদ্যদ্রব্য ঈৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাহনয খাদ্যাভগ্রী, াবন এফং বচবকৎা াভগ্রীয 

ভাআহিাফাহয়ারবজকযার বফহিলণ টফা প্রদান কহয ৪২,০০০/- (বফয়াবে াজায োকা) যাজস্ব অয় কহয।  
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(১৬)  স্থাবত ৩৫০ বকহরা বকঈবয টকাফাল্ট-৬০ আহযবডহয়েযটি গহফলণা ও টফা প্রদাহন ব্যফায কহয বচবকৎাাভগ্রী জীফাণু ও 

দূলণমুিকযণ, কৃবলজাত হেয ঙ্গবনহযাধ (Quarantine) ও ংযিণ, দ্রহব্যয গুণগতভান ঈন্নয়ন, বচংবড়য টখাা এফং 

ামুবদ্রক টওরা টথহক স্য, পর আতযাবদয ঈৎাদন বৃবদ্ধ ায়ক ঈাদান নতবযয কাজ ম্পাদন কহযহছ। এ আনবিটিঈে বফববন্ন 

গহফলণাগাহয ব্যফহৃত াবন বফববন্ন টকাম্পানী টথহক টপ্রযীত ৫৩.৩০ েন খাদ্য াভগ্রীহত বফবকযণ টফা প্রদান কহয 

২০,১৮,৯২১/- (বফ রি অঠায াজায নয়ত একু োকা) যাজস্ব অয় কহযহছ। এছাড়া বফববন্ন প্রকায (৪টি) টভৌশুভী খাদ্য 

ংযিণ এফং প্ল্াহিয টগ্রাথ প্রহভাোয বাহফ পযভাবরহনয বফকল্প কাআহোাহনয পর প্রহয়াগ ম্পাদন কহযহছ। 

(১৭)  াবাযস্থ বতন টভগাওয়াে িভতা ম্পন্ন বেগা ভাকি-২ গহফলণা বযযাক্টযটি ফাংরাহদ যভাণু বি কবভহনয ফ িাবধক গুরুত্বপূণ ি 

যভাণু গহফলণা স্থানা। গহফলণা বযযাক্টযটি বনঈেন একটিহবন এনারাআব, বনঈেন টযবডওগ্রাবপ, বনঈেন কযাট্যাবযং গ্রুহয 

বফববন্ন গহফলণা ও ঈন্নয়ন কাম িিভ এফং ভানফ ম্পদ ঈন্নয়হন জনফর প্রবিণ আতযাবদ কাহজ ব্যফিত য়। টিায পয বযাচ ি 

বযযাক্টয এয প্রহকৌরী/বফজ্ঞানীগণ বযযাক্টযটি সুষ্ঠুবাহফ চারনা ও যিণাহফিণ কযহছন। বযযাক্টয চারনা ও যিণাহফিণ ছাড়াও 

IAEA-এয াহথ Non-Proliferation Treaty (NPT)-এয ধীহন ম্পাবদত বদ্বাবিক Safeguards Agreement 

এফং Protocol Additional to the Safeguards Agreements-এয অওতায় বফববন্ন ধযহনয প্রবতহফদন, টমভন 

Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical Inventory Listing 

(PIL), Yearly and Quarterly Update  Declarations আতযাবদ বনয়বভত প্রস্তুত ও টপ্রযণ কযহছন। গহফলণা কাহজ 

ব্যফায বফববন্ন প্রবিহণয কাহজয জন্য ফ িহভাে ১৪৮.২৫ ঘিা (২৫৭ MWh) বযযাক্টয চারনা কহয ২২৩ জনহক প্রবিণ 

প্রদান কযা হয়হছ। 

(১৮)  ব্যফহৃত/বযতযি বফববন্ন প্রকায প্রাণীজ/ভানফীয় টিসুয ংগ্র কহয বফজ্ঞান িতবাহফ প্রবিয়াজাতকযণ এফং বফবকযহণয 

াাহয্য জীফাণুমুিকযণ ও মথামথ ভান বনয়ন্ত্রণ কহয পুনফ িান ল্যবচবকৎায় ব্যফাহযয জন্য টদহয বফববন্ন াাতার/স্বাস্থয 

টকহন্দ্র যফযা কহযহছ। এ থ ি-ছহয এ প্রবতষ্ঠাহনয গহফলণাগাহয ৫,৭২৫ টি যাভবনয়ন গ্রাপে এফং ১৫,৫৩৩ বব বস্থ গ্রাপে 

প্রবিয়াজাতকযণ, বফবকযহণয াাহয্য জীফাণুমুিকযণ ও ভান-বনয়ন্ত্রহণয কাজ ম্পন্ন কহয টদহয বফববন্ন াাতার/বক্লবনহক 

যফযা কহয টযাগীহদয টফা প্রদাহনয ভােহভ ৭,৬৯,৩৪০/- (াত রি ঈনত্তুয াজায বতন ত চবে োকা) যাজস্ব অয় কহয। 

(১৯)  যভাণু বি টকন্দ্র, চট্টগ্রাভ ৪        ক       ন ক       ন ক     এ   অভদানীকৃত ১৫,১১৯ টি খাদ্য নমুনায 

টতজবিয়তা যীিা কহয টভাে ১৮,৪২,৫৭,৪৯২/- (অঠায টকাটি বফয়াবে রি তান্ন াজায চাযত বফযানিআ োকা) যাজস্ব 

অয় কহয। 

(২০)  ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজফ টভবডহকর বফশ্ববফদ্যারয় কযাম্পাহ ফবস্থত ন্যানার আনবিটিঈে ফ বনঈবক্লয়ায টভবডবন এন্ড এরাআড 

াহয়ন্প টদহয বফববন্ন টভবডহকর কহরজ/দয াাতার ংরগ্ন ১৫টি আনভা (আনবিটিঈে ফ বনঈবক্লয়ায টভবডবন এন্ড 

এরাআড াহয়হন্প) টমভন: ঢাকা, বভেহপাড ি, বদনাজপুয, যংপুয, যাজাী, ফগুড়া, পবযদপুয, ভয়ভনবং, ফবযার, বহরে, খুরনা, 

কুবভো, কক্সফাজায ও চট্টগ্রাভ-এ প্রায় ৪ রি টযাগীহক যভাণু বচবকৎা টফা ও ৫,৬৬৮ টি রুগীয যি নমুনা বফহিলণ টফা প্রদান 

কহয ফ িহভাে ২৫,০৩,৭১,৪৯৯/- (পঁবচ টকাটি বতন রি একািয াজায চাযত বনযানিআ োকা) যাজস্ব অয় কহয। এ টফা 

প্রদাহনয াাাব ২২ জন ছাে/বিক/গহফলকহক ঈচ্চতয বডগ্রী জিহন গহফলণা ায়তা প্রদান, গ              ৩৫ টি 

    য়/       ক   ন           ক     ক  , গ                ক          অ     ক         এক  

    ন  /কভ িারা এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জনবপ্রয়হকযহণয রহিয ২৮ টি বফজ্ঞান বফলয়ক টবভনায ও কভ িারায অহয়াজন কহয।   

বফবএঅআঅয:  

( )  বফবএঅআঅয ২০১৬-১৭ থ ি-ফছহয ১২টি নতুন প্রমৄবি ঈদ্ভাফন কহযহছ, ৩০টি গহফলণা প্রফন্ধ (টদহ ২২টি এফং বফহদহ ৮টি) 

প্রকা কহযহছ, ১৪টি ঈদ্ভাবফত প্রমৄবিয ফাবণবজযবককযণ, ৪৪৬৩  বল্প/ফাবণবজযক ে/ দাহথ িয বফহিলণহফা প্রদান ও ১টি 

ঈন্নয়ন প্রকল্প ভাপ্ত কহযহছ।  

(২)  বফবএঅআঅয কৃিক টদহয বযন্তহয ২৪টি টবভনায/ওয়াকি অহয়াবজত য় এফং ৩৭ জন ংগ্রণ কহযন।  

(৩)  গহফলণা ঈন্নয়ন ও প্রমৄবিগত তথ্য অদান-প্রদাহনয রহিয বফবএঅআঅয-এয অহয়াজহন 4
th

 High Council 

Meeting of the Developing-8 Technology Transfer And Exchange Network 

(D-8 TTEN) বফগত ১৭-১৯ টভ, ২০১৭ তাবযখ        ও য়   ন অ      য়। ঈি বায় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য 

ভাননীয় ভন্ত্রী স্থবত আয়াহপ ওভান প্রধান বতবথ এফং বচফ জনাফ টভাঃ অহনায়ায টাহন বফহল বতবথ বছহরন। অেটি 

(৮টি) টদ হত িাবনত বতবথবৃে বায় ংগ্রণ কহযন এফং Technology Transfer বফলহয় তাঁহদয সুবচবন্তত 
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ভতাভত ও সুাবয ট কহযন। এছাড়াও এ নুষ্ঠাহন একটি টকন ন্তর্ িি বছর টমখাহন ৮টি টদহয Commercial 

sector-এয প্রবতবনবধগণ Technology Transfer বফলহয় বনহজহদয ভতবফবনভয় কহযন। এয ভােহভ দস্য 

যাষ্ট্রগুহরায ভহে প্রমৄবি স্তান্তহযয হনক সুহমাগ সৃবি হয়হছ। গহফলণা রব্ধ পরাপর টিক টার্ল্াযহদয ফবতকযণ এফং 

ঈদ্ভাবফত প্রমৄবি ম্প্রাযহণয রহিয বফগত ফছহয ২৮টি বা, টবভনায, কভ িারা অহয়াজন কযা হয়হছ। এহত প্রায় ৬,৫   জন 

গহফলক ও টিকহার্ল্ায ংগ্রণ কহযন।  

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয: 

(১) ১,০৬,০৭০ জন দ িনাথী জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘহযয গ্যারাযীমূ বযদ িন কহযহছ; 

(২)   জাবতয বতায জন্বদন ও জাতীয় বশু বদফহ বশু বকহাযহদয জন্য বচোংকন প্রবতহমাবগতায অহয়াজন কযা য়। টখাহন প্রায় 

৪০০ জন বশু-বকহায ংগ্রণ কহয; 

(৩)  টজরা ও ঈহজরা ম িাহয় ৩৮তভ জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তা ঈদমাহনয জন্য প্রবত টজরায় ১ রি ৪ াজায  োকা , প্রবত 

ঈহজরায় ৪০ াজায  োকা এফং ঢাকা ও চট্টগ্রাভ টজরায় ২ রি ৮০ াজায োকা কহয টভাে: ২ টকাটি ৮৮ রি ৪৫ াজায  

োকা টপ্রযণ কযা হয়হছ। এছাড়া ১৫-১৭ জুন, ২০১৭ তাবযখ ম িন্ত টকন্দ্রীয় ম িাহয় ৩৮তভ জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তা ও ১ভ 

বফজ্ঞান   বম্পয়াড ঈদমান কযা হয়হছ; 

(৪) বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ঈন্নয়ন োহস্ট্রয থ িায়হন বফবাগীয় ম িাহয় ৮টি টজরা ও ঈহজরা এফং টকন্দ্রীয় ম িাহয় অহয়াবজত টভাে 

৫৭০টি বফজ্ঞান ও প্রমৄবি টভরায অহয়াজন কযা য়।  

(৫)  প্রথভফাহযয ভত ঈহজরা ম িাহয় জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তা  অহয়াজহনয কামিভ  গ্রণ কযা য় এফং প্রথভফাহযয ভত 

যাষ্ট্রীয়বাহফ ঈহজরা, টজরা ও টকন্দ্রীয়বাহফ জাতীয় বফজ্ঞান বরবম্পয়াহডয অহয়াজন কযা য়। ঈহজরা, টজরা ও টকন্দ্রীয় 

ম িাহয় অহয়াবজত টভাে বফজ্ঞান বরবম্পয়াহডয ংখ্যা ৫৫০টি। এ ছাড়া  ফাংরাহদ এযাহিাহনাবভকযার এহাবহয়ন এয টকন্দ্রীয় 

বরবম্পয়াহড হমাবগতা প্রদান কযা হয়হছ। চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয় ফাংরাহদ ঈবদ্ভদ বফজ্ঞান বভবত ও জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

জাদুঘহযয টমৌথ ঈহদ্যাহগ  ঈবদ্ভফ বফজ্ঞান বরবম্পয়াহডয অহয়াজন কযা হয়হছ;  

(৬)  কর টজরায় বফজ্ঞান বফলয়ক টবভনায অহয়াজন কযা হয়হছ। এ ছাড়া ঢাকা ও ন্যান্য স্থাহন অহযা ১৬টি বফববন্ন বা 

টবভনায ফ িহভটি ৮০টি বা /টবভনায নুবষ্ঠত হয়হছ মাহত প্রায় ৯,০০০ ংীজন টমাগদান কহয; 

(৭)  জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘহযয ৫০ ফছয পূবতিহত াযা টদব্যাী সুফণ ি জয়ন্তী ারন কযা য়। গত ১৫ নহবম্বয ২০১৬ তাবযহখ 

বফবাগীয় য চেগ্রাহভ এ কভ িসূবচয ঈহদ্বাধন কযা য়। বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রী স্থবত আয়াহপ ওভান প্রধান 

বতবথ বহহফ এ কভ িসূবচ ঈহদ্বাধন কহযন। নুষ্ঠাহন বফহল বতবথ বহহফ ঈবস্থত বছহরন মথািহভ জনাফ অ জ ভ নাবছয 

ঈবদ্দন, টভয়য, চেগ্রাভ বটি কহ িাহযন, জনাফ টভাঃ ভবঈবদ্দন অহভদ, প্রািন টভয়য, চেগ্রাভ বটি কহ িাহযন এফং বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য বচফ জনাফ টভাঃ বযাজুর ক খান। ঈহদ্বাধনী নুষ্ঠান টহল য যাবর, টবভনায, বফজ্ঞান বফলয়ক কুআজ 

প্রবতহমাবগতা ও ভ্রাম্যভাণ বফজ্ঞান প্রদ িনীয অহয়াজন কযা য়। সুফণ ি জয়ন্তীয মূর নুষ্ঠান ২২-২৫ এবপ্রর, ২০১৭ তাবযহখ জাতীয় 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয, ঢাকায় ঈদমান কযা য়। ২৬ এ    ২  ৭      খ     য়     ন ও         ঘ     ন য়  ন 

    ন  অ   ন  য়। এ   বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রী স্থবত আয়াহপ ওভান প্রধান বতবথ বহহফ এফং 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারহয়য বচফ জনাফ টভাঃ অহনায়ায টাহন এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয, ঢাকা-এয প্রথভ বাযপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা ড. এনাহভার ক বফহল বতবথ বহহফ  ঈবস্থত বছহরন।  

(৮)   বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ঈন্নয়ন োি তবফর টথহক   কর টজরায় ১৫৫টি বিা প্রবতষ্ঠানহক বফজ্ঞানাগায   ঈন্নয়হনয জন্য  ১ রি োকা 

কহয টভাে ১ টকাটি ৫৫ রি  োকা নুদান টদয়া য়। 

(৯)     বভঈজু ফাহয াাহয্য  টদহয বফবনন টজরায়  ১০৫টি ভ্রাম্যভাণ বফজ্ঞান প্রদ িনীয  অহয়াজন কযা হয়হছ।  প্রায়    

         ৮৩,৩২৭ জন দ িনাথী প্রদ িনী বযদ িন কহযহছ। 

(১০)    এ  থ ি ফছহয জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘহয ২,১৯০ জন দ িনাথী টেবরহকাহয াাহয্য অকা ম িহফিণ কহযহছ। 

         এছাড়া টদহয বফববন্ন টজরায় ৫০টি স্থাহন টেবরহকাহয াাহয্য প্রায় ২,২০,০০০/- জন দ িনাথীহক অকাহয বফববন্ন গ্র, নিে, 

ঈগ্র  টদখাহনা হয়হছ। 

(১১)  ৬ টি বফজ্ঞান বফলয়ক ফিৃতাভারায অহয়াজন কযা হয়হছ। 
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(১২)   চরবত ফছহয কর টজরায় ভােবভক ম িাহয় বিাথীহদয জন্য বফজ্ঞান বফলয়ক কুআজ প্রবতহমাবগতায অহয়াজন কযা য়। টজরা 

ম িাহয়য বফজয়ীহদয বনহয় ঢাকায টকন্দ্রীয় ম িাহয় প্রবতহমাবগতা নুবষ্ঠত য়। বফজয়ী ১০জন বিাথীহক বফহলবাহফ পুযস্কৃত কযা 

য় এফং এহদয ভহে প্রথভ ৫জনহক বফজ্ঞান বিায় প্রহণাদনা প্রদাহনয জন্য বাযহতয টকারকাতা ও বদেী ভানগহযয াহয়ন্প 

বটি/ বভঈবজয়াভ/হিাযমূহ যকাবয ব্যহয় বযদ িন কযাহনা য়। 

(১৩) এ থ ি ফছহয ফাংরাহদ এযাহাবহয়ন ফ প্ল্াি টিসুযকারচাহযয াহথ টমৌথবাহফ একটি অন্তজিাবতক প্ল্াি টিসুয কারচায 

হিরন ২০১৭ অহয়াজন কযা য়। 

(১৪)  যাজাীহত নুবষ্ঠত  ফাংরাহদ ঈবদ্ভদ বফজ্ঞান বভবতয ফাবল িক হিরহন প্রহয়াজনীয় হমাবগতা প্রদান কযা হয়হছ। 

(১৫)   ২২৪টি ঈহজরায় বফজ্ঞান ক্লাফ গঠন কযা হয়হছ। 

(১৬)  বাযত ও ফাংরাহদ াংস্কৃবতক বফবনয়ভ কাম িিহভয অওতায় জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘহযয ভাবযচারক বাযহতয 

ন্যানার কাঈবন্পর ফ াহয়ন্প বভঈবজয়াহভয ধীনস্থ কবতয় বফজ্ঞান জাদুঘয/হকন্দ্র বযদ িন কহযহছন এফং বাযহতয 

টকারকাতা াহয়ন্প বটিয বযচারক জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয ঢাকা ও বহরহেয ন্যান্য জাদুঘয ও গুরুত্বপূণ ি 

স্থানামূ বযদ িন  কহযহছন। বতবন ভন্ত্রণারহয়য বাযপ্রাপ্ত বচফ জনাফ টভাঃ অহনায়ায টাহহনয াহথ টৌজন্য ািাত কহযন। 

(১৭) ৩০টি বফজ্ঞান ক্লাফ টযবজহষ্ট্রহনয কাজ ম্পন্ন কযা হয়হছ।  

 

ব্যান্পডক:  

(১)  বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলয়ক ৬,৭৫৫ টি তথ্য ংগ্র কযা হয়হছ; 

(২)  বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলয়ক ১০,১৭৮ পৃষ্ঠা তথ্য বফতযণ কযা হয়হছ; 

(৩)  ১০,৫৯৫ জন গ্রাক ব্যান্পডহকয টফা গ্রণ কহযহছন। 

(৪) ৯টি টবভনায ও ওয়াকি নুবষ্ঠত য়। টবভনায ও ওয়াকিহ ৬৬৯ জন ংগ্রণ কহযন। 

(৫) ৫            ক          ন  ক    য় এ   অ     ক            ২  ন। 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজবুয যভান নহবাবথহয়োয:  

(১) ২০১৬-১৭ অ  -ফছহয ন      য়     ২,৭৯,২৪৩  ন    ক    গ    য়   এ   ২ টকাটি ৩৮ রি ৪৮ াজায   ক   য়   য়  । 

(২) ৪টি টবভনায ও ওয়াকি নুবষ্ঠত য়। টবভনায ও ওয়াকিহ ২০০ জন ংগ্রণ কহযন। 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ ফাহয়াহেকহনারবজ:  

(১)         ২ ২        ন ন  ১১টি ভাআহিাস্যাহেরাআে প্রাআভায বদহয়        ক   DRB1 জীহনয ভহে ৮  ও GDF9 

জীহনয ভহে ১   NP ( ingle neucleotide polymorhism)  ন   ক     য়    

(২)  ২৭৪ টি টদী াঁহয যি নমুনা ংগ্র কযা হয়হছ। যি নমুনামূ হত বডএনএ পৃথক কহয ০৭টি ভাআহিাস্যাহেরাআে প্রাআভায 

ব্যফায কহয যীিা কযা হয়হছ। যীিায় টদখা মায় টম, প্রাআভাযগুহরা অভাহদয টদহ বফদ্যভান াঁহয টজহনটিক নফবচেতা 

ম িহফিহণয জন্য কাম িকয;     

(৩)  ৩          ও   ক        গ               ন ন        এনএ   ক ক              ন ন              ক   

  য়  ।             ন ন         য় ৫৫.৮৫  (৬২    ) ন ন য় A A   ৩৬.৯৪  (৪     ) ন ন য় A A  এ   

৭.২   (৮    ) ন ন য় A A     ন           ন। A A     ন              ক        গ      ওয়   গ য়  । 

অ                য  গ      A  এ   A  এ                 ক  ন     ন             ন ক   ।  

(৪)     য়         ক    ন ন      ন       ন     নক    ২৭     ক    য়    ক ক  ,                ও         

              ক    য়          য়  ক  ক     ন  ক     ক         য়  ।       ন         ৪     ক    য়   

ন       ন      ন         ন      ক         ক     য়  ।   

(৫)  এ  গ      ক         ও  য়   ক           গ   ন    এ           ক   ঘ       এ  ক     ক   ন           ন ন  

     ক   ন ন        ক                  য়     ন    ৫    অ       ক ক     য়  ।               (২    

    এ )      য়     ন    ৫   অ           ক       ক     য়  ।    ৫   অ             ক                  

ক       ন    । 

(৬)         ৫       (ক                ন য় খ        গ        য় খ   )    ক      ২     ন ন       ক     এনএ   ক 

ক         ক  য়   cytochrome b gene এ                         ক     য়  ।          ৮    ন ন   

            ওয়   গয়    এ    ৯   ন ন     এনএ    ক  য়        ক     য়  ।       ন      এন        এ  
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ক       ন    । এ     আবরহয ভহগােীয় ভাছ Alosa sp. এয ভাআহিাস্যাহেরাআে প্রাআভায দ্বাযা আবরহয বফববন্ন 

ঈৎহয  ক       ক                 কযা হয়হছ। 

(৭)  ৪ টি ঈৎ (ভয়ভনবং, ভাদাযীপুয, বহরে, মহায) হত টভাে ১৬০ টি নমুনা ংগ্র কযা হয়হছ। নমুনামূহয বডএনএ পৃথক 

কহয ৫     অযএববড প্রাআভায (OPB-03, OPB-07, OPA-12, OPA 17, OPB-20) দ্বাযা ভাদাযীপুয 

(যাজজয) ও বহরে (াকালুবক াওড়) প্রাকৃবতক ঈৎহয এ    য় ন     ও                     ববঅয, টজর 

আহরহরাপহযব, ডাো বযবডং, ডাো এনারাআব এয কাজ ম্পন্ন হয়হছ।     য়       ও                    ন ক 

        ওয়   গ  ।  

(৮)                       এ     গ      ক        ক         ২     ক    য়       ক     য়  । এ      ২   

  ক    য়                ক    ন  এন      ৮ ঘ                                        । এ       

এন          নক     ৫   অ          ক        ন        ন  য় ক     য়  ।   এনএ     য়                ৪ 

  অ               ন  ক         য়  । এ          অ            ন          ক   ক     য়   এ   এক  

       নগ         ন           ন ক             অগ    ন         ক            ন     ন    ।  

(৯)                        ন         ে ে এ     ন     অ      ন    অ              ক   ৫        ন       

     ক     য়  । অ      ন    অ   ও অ       ন এ        ত্ব    য়      ক  য় এ  ৫       ন       ন         ন  

   য় অ  ক ক   ক      । এক                          য়  য় য়                                    ও ৫  

ঔ         ও      ক    য়    এ                ক       য়   ক   ।       ন এ      ন ও ঔ     ক   ক      

      ক                  (ইঁ  )   য়           নয়    ে।  

(১০)  ২৩২            য়         গ        ন ন      ২     ন ন     এনএ   ক ক     ক         য়  ।   ক   

  এনএ ন                  য়   এ      িক ন       ন ও অ  ন          ক   ক     য়  ।                

৫    ন ন    SNP এ                 ক     য়  । 

(১১)  ৯   ন G M    গ        ন ন       ক     এনএ   ক ক   ক     য়  । এ      ৭      এনএ ন ন          

ক     য়   এ   এ এন  ’               ক     য়  । ৩৫      গ    এনএ ন ন য় এ এন  ’           ওয়   গ  । 

(১২)  ৪  ন ন ঔ               ক     য়          -২   য়       নয়     ন    ন    ক         ক   ক        ।    

ঔ     ক   ক               (   )                 ক     য়  । 

(১৩)  ঘৃতকুভাযীয চাযা ঈৎাদহনয দ্ধবত প্রবতষ্ঠা কযা হয়হছ। টআাহথ ভাঠ ম িাহয় ঈদ্ভাবফত চাযায িভতা মূল্যায়ণ ম্পন্ন      

ঈৎাবদত ঘৃতকুভাযী চাযায টজহনটিক নফবহিয খন্ডতা ফজায় অহছ বকনা তা বডএনএ বববিক অণবফক ভাকিাহযয াাহয্য বনণ িয় 

কযা হয়হছ। ঈদ্ভাবফত গহফলণা প্রমৄবিটি স্তান্তহযয বনবভি আতভহে একটি কভ িারা অহয়াজন কযা হয়হছ। াাাব টিসুয 

কারচায দ্ধবতহত এরাহচয চাযা নতযী ও ঈন্নয়হনয বনবভি একটি গহফলণা কাম িিভ শুরু কযা হয়হছ।    

(১৪)  গহফলণাগাহয বযহজনাহযহনয ভােহভ ৬৬  টফগুহনয           ক     য়  । Agrobacterium-mediated বজন 

োন্পপযহভন দ্ধবতহত কাবঙ্খত জীন  ৪   টফগুহনয কযারাহ প্রহফ কযাহনা হয়হছ। ঈি োন্পপযভড কযারা হত 

বযহজনাহযহেড চাযায ভবরকুরায এনারাআবহয কাজ চরভান যহয়হছ।  

(১৫) ৫টি টবভনায ও ওয়াকি নুবষ্ঠত য়। টবভনায ও ওয়াকিহ ১০০ জন ংগ্রণ কহযন। 

 

যভাণু বি কবভন বনয়ন্ত্রণ কৃিি: 

( ) ২৪ জুরাআ - ০৭ অগি ২০১৬, VO "Safety" (যাবয়ান টপডাহযন) এফং BAERA-এয ভহে General 

Framework Contract (GFC) বফলহয় নফঠক নুবষ্ঠত;  

(২) ৩ অগি ২০১৬, কৃিহিয টচয়াযম্যান ভহাদহয়য টনৃহত্ব াঁচ দহস্যয একটি প্রবতবনবধ দহরয যাবয়ান টপডাহযহনয 

নহবাবহযাহনজ াযভাণবফক বফদুযৎ টকন্দ্র বযদ িন;  

(৩) ০৫ অগি ২০১৬, কৃিহিয  টচয়াযম্যান ভহাদহয়য টনৃহত্ব নয় দহস্যয একটি প্রবতবনবধ দহরয যাবয়ান টপডাহযহনয 

MEPHI বফশ্ববফদ্যারয় বযদ িন এফং BAERA ও MEPHI বফশ্ববফদ্যারহয়য ভহে HRD বফলহয় বদ্ব-িীয় নফঠক 

নুবষ্ঠত; 

(৪) ২২        ২  ৬       নক-এ    য়    ন       য়   ন  ত্ব  ৮ (  )       এক      ন     রূপুয         ক 

       ক     oil stabilization       ) কাম িিভ       ন  

(৫) ১৫-১৮ নহবম্বয ২০১৬, কৃিহিয টনহগাবহয়ন টিভ এফং Russian Federation-এয 

ROSTCHNADZOR-এয TSO FSUE VO "Safety" (যাবয়ান টপডাহযন) এয ভহে বদািীয় বা 

নুবষ্ঠত এফং টমৌথবাহফ ১৬ নহবম্বয ২০১৬ রূপুয াআে হযজবভহন বযদ িন; 
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(৬)  ৪- ৫        ২  ৬  General Framework Contract (GFC)-এ     গ   কৃিহিয  ন গ    য় ন 

           ক     অ      

(৭) ২ -২২        ২  ৬  General Framework Contract (GFC)-এ  Appendices     য় ক     

এ   FSUE VO "Safety" এ          অ      

(৮) ২ -২২        ২  ৬  Rooppur NPP Soil Stabilization রূপুয NPP-এ      য় BAERA, 

BAEC, NPCBL, FSUE VO "Safety", ATOMSTROYEXPRT (JSC-ASE), এ         

      য়             এক           অ      

(৯) ২২-২৪ জানুয়াবয ২০১৭, কৃিহিয টনহগাবহয়ন টিভ এফং FSUE VO "Safety" এয ভহে General 

Framework Contract (GFC)-এ  Appendices     য় বদািীয় বা নুবষ্ঠত; 

(১০) ২ -২৪    য়    ২  ৭  ক              ক    ও      অ ক        ন     -এ   ন  ত্ব            ক    

         য়     ন              য় ৩ (  ন)       এক      ন       রূপুয        “ oil 

 tabilization Pilot Test Program” কাম িিভ        ন       ন  

(  ) ২২    য়    ২  ৭  ক                  ও      ন     -এ   ন  ত্ব  O   afety -এ  ২ (  )      য়        

এ   ক       এনএ এ       গ        ক           ৭ (   )       এক      ন       রূপুয        “ oil 

 tabilization Pilot Test Program” কাম িিভ        ন       ন  

 ( ২) ২২    য়    - ২২      ২  ৭   O   afety -এ   xpert এ   ক       ক  ক       রূপুয        “ oil 

 tabilization Pilot Test Program” কাম িিহভয Regulatory Supervision; 

( ৩) ২৮    য়   - ৩      ২  ৭,  A RA এ   IA A এ            গ “Awareness Mission and 

National Workshop on the Legal Framework for Nuclear Safety, Nuclear 

 ecurity and Nuclear Liability” ীল িক একটি National Workshop ক       

Conference Room-এ অ      য়; 

(১৪) ৬-৭      ২  ৭  রূপুয         ক        ক        ন “ oil  tabilization Pilot Test” ক  ক     

Regulatory Supervision কাম িি    অ          ক                 ক    ও      অ ক       

 ন     -এ   ন  ত্ব ২ (  )  ন Indian          রূপুয             ন       ন  

 ( ৫)  ৬-৩       ২  ৭  VO "Safety"-এ  Expert ক  ক রূপুয        “ oil Stabilization Pilot Test 

Program        ন       ন  

 ( ৬)  ৯-২২      ২  ৭  Design and Construction License- ক     ন    খ Russian Federation-

এ  TSO VO "Safety"-এ       GFC-এ  অ   ন Priority Work Basis-এ ২  ৬-২  ৮   য়    

Separate Contract-এ     BAERA, BAEC এ   VO "Safety"-এ      ন  গ        য় 

 ন গ    য় ন     ক       ক      য় অ      

( ৭)    - ৩ এ    ২  ৭  ক          ক      ন ও            য়      ন   এ   অ          য়        

    ন           য় গ    ৬       এক      ন       General Framework Contract (GFC)-

এ  অ   ন ২  ৬-২  ৮    য়     এক  Draft Separate Contract No-I between BAERA 

and FSUE VO "Safety" এ      contract-এ  ৭  Appendix-এ                ন      

ক       Conference room-এ ৪ (   )   ন          অ      

( ৮)  ৬    ২  ৭      ন ও            য়    নন য়           য়     ও   ন-এ           Russian 

Federation-এ  Regulatory  ody RO T  HNA  OR-এ  T O F     O 

“ afety”-এ       GF -এ  অ   ন এক  Separate Contract "Rendering Engineering 

Services in the Field of Nuclear and Radiation Safety Regulation to Support 

the main Regulatory Processes to be Performed by the Bangladesh Atomic 

Energy Regulatory Authority (BAERA) during Siting, Designing, 

Manufacturing and Construction Activities of the Rooppur NPP for the 

Period of January      to  ecember           ক এক   ontract-এ  Initial    ন 

অ        

( ৯)  ৩  ন ২  ৭  Rooppur NPP-এ   esign &  onstruction            য় Russian 

Federation-এ অ      O   afety -এ         এ    A RA-এ      ন           ideo 

conferencing-এ         oil  tabilization     য়      ন য়  
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(২ ) Rooppur NPP-এ   esign &  onstruction License     ন       Preliminary  afety 

Analysis Report (P AR)    য়ন  

(২ ) রূপুয াযভাণবফক বফদুযৎ প্রকহল্পয বফদুযৎ টকন্দ্র স্থাহনয জন্য Regulatory Requirement নুাহয EIA 

Report মূল্যায়হনয রহিয Draft Standard Review Procedure এফং Quality Manuall 

প্রণয়ন; 

(২২) Research Reactor এয Operating License Renew এয জন্য SAR Review ম্পাদন; 

(২৩) VO "Safety"–এ  Expert এ     য়  য় Siting Licence                Review ম্পাদন; 

(২৪)  onvention on Nuclear  afety ( N ) এ  ৭  Review Meeting এ           

  angladesh National Report to the  eventh Review Meeting of the 

 onvention on Nuclear  afety ( N )  IA A-          

(২৫) International Atomic  nergy Agency (IA A) এ  Guidance  ocument“SSG-16” 

নুমায়ী ফাংরাহদহয Nuclear  Safety Infrastructure Condition মূল্যায়হনয রহিয Self 

Assesment (SA) কাম িিভ ম্পাদন; 

(২৬) IAEA কৃিক টপ্রবযত বনহম্ন ফবণ িত ৩টি Draft Guidance Document Review; 

 

 1. Preventive Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control 

(NST011), 

 2. Enhancing Nuclear Security Culture in Organizations associated with Nuclear and/or 

Radioactive Material (NST027), and 

 3. Planning and Organization of Nuclear Security Systems and Measures for Nuclear and 

other Radioactive Material out of Regulatory Control (NST042), 

(২৭) RNPP-এ  Design and Construction License     ন       N   -এ  ক  ক       PSAR Review 

and Assessment কাম িিভ     ন  

(২৮) ৩৮টি টবভনায ও ওয়াকি নুবষ্ঠত য়। টবভনায ও ওয়াকিহ ২৩৬ জন ংগ্রণ কহযন। 

 

 ন   য়     ওয়    ক    ন অ                   (এ      এ )  

 ৬        ২  ৫      এ   ৯ ন     ন           ন     য়            য় এ         য়   ন   য়     ওয়   

 ক    ন অ                   (এ      এ ) গ    য়। ২  ৬-২  ৭ অ             ৬            অ      য়। 

             ক        ক   ন          এ            ন             ন          ন    ২  ৭       ২৭  ন 

ক  ক     ন য়  গ  ক         ক    য়। 

         ও   ন     ক         ন      (  ও    ):  

 ৫      ২  ৫      এ  ৭ ন     ন           ন     য়            য় এ             ক          ও   ন     ক 

        ন     -এ        ন        গ    য়।   ও    -এ                গ  ২৫    ২  ৭      খ     ন ও      

      য়                ত্ব অ      য়।       য় BORI-এ   ন    ন য়  গ     এক  ক    এ            

ও   ন     ক  ন        অ ক         য়ন ও            ক             য় ন     অ   এক  ক    গ ন ক   

 য়। 

 ন    ন      :  

( )    ক            ক             ন       ক                  এ             ন;  

(২)    ক            য়       ,        ও            ;  

(৩)    ক    ন          য়      নক,         য়  ও      ন     য়  ন য়        ক  ;  

(৪)        ক     ক            ক         ন           ন           ক               ক             ন ক   

 য় এ    নয়           ক              ন,     ন            ন              য় ক     ক                

      ন এ            ক   য় ন  নয়    অ   ন   খ   য়।  
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      ,        ও এনও      ন 

২  ৬- ৭ অ  -     ৪১৮  এ -      ন  ও      য়         অ    ক  ক     ন ন        প্রদান,  ১৯৪         

ন  য়ন    ৪২০       ন    ন         প্রদান, ৩০৪      ও (R O) ন ন  ন  প্রদান, ৩৪৭      ও (R O) 

ন  য়ন  ন     ন ক    য় এ   ৩২৭  এ -      ন  ও      য়         অ    ক  ক           ন ক    য়। 

 য়ন য়নক       ক        ক  ন  এ                ন     এনও   (No Objection Certificate)    ন 

       ২  ৬    ক ৩   ন ২  ৭      ৩১       ন ক এনও      ন ক    য়। 

 য়           

২  ৬- ৭ অ  -     ১১  ক   ১২    ৯৮   ক           ন খ       অ      য়।  

৯.৩  ২০১৬-২০১৭ থ ি ফছহযয ভন্ত্রণারহয়য কাম িাফবর ম্পাদহন ফড় যকহভয টকান ভস্যা/ঙ্কহেয অঙ্কা কযা হর তায বফফযণ 

(াধাযণ/রুটিন প্রকৃবতয ভস্যা/ঙ্কে ঈহেহখয প্রহয়াজন টনআ, ঈদাযণ: দ সৃবি, শূন্য দ পূযণ আতযাবদ) 

(১০) ভন্ত্রণারহয়য ঈহদ্দশ্য াধন ংিান্ত: 

১০.১  ২০১৬-২০১৭ থ ি-ফছহযয কাম িাফবরয ভােহভ ভন্ত্রণারহয়য অফদ্ধ ঈহদ্দশ্যাফবর হন্তালজনকবাহফ াবধত হয়হছ বক? 

ভন্ত্রণারহয়য অফদ্ধ ঈহদ্দশ্যাফবর হন্তালজনক বাহফ াবধত হয়হছ। 

১০.২ ঈহদ্দশ্যাফবর াবধত না হয় থাকহর তায কাযণমূ: প্রহমাজয নয় 

১০.৩ ভন্ত্রণারহয়য অফদ্ধ ঈহদ্দশ্যাফবর অযও দিতা ও াপহল্যয হঙ্গ াধন কযায রহিয টম ফ ব্যফস্থা/দহি গ্রণ কযা টমহত 

াহয ট ম্পহকি ভন্ত্রণারহয়য সুাবয: প্রহমাজয নয় 

(১১)  ঈৎাদন বফলয়ক (ংবি ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) : প্রহমাজয নয়। 

১১.১   কৃবল/বল্প ে, ায, জ্বারাবন আতযাবদ: প্রহমাজয নয়। 

১১.২   টকান বফহল াভগ্রী/ াবব িহয ঈৎাদন ফা যফযা মূহল্যয বস্থবতীরতায টিহে ফড় যকহভয ভস্যা ফা  ঙ্কে হয়বছর বক ? 

বনকে    ববফষ্যহত ভাযাত্মক টকা ভস্যায অঙ্কা থাকহর তায ফণ িনা:  প্রহমাজয নয়। 

১১.৩   বফদুযৎ যফযা (টভগাওয়াে)                    :           প্রহমাজয নয়। 

১১.৪   বফদুযৎ-এয গড় বহিভ র (তকযা াহয)   :           প্রহমাজয নয়। 

১১.৫   জ্বারাবন টতহরয যফযা (হভবেক েন)    :   প্রহমাজয নয়। 

১১.৬   ঢাকা-চট্টগ্রাভ টভহো এরাকায় াবন যফযা (রি গ্যারন)  :  প্রহমাজয নয়। 

(১২)    অআন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য)   :  প্রহমাজয নয়। 

১২.১      যাধ ংিান্ত      :  প্রহমাজয নয়। 

১২.২      প্রবত রি জনংখ্যায় ংঘটিত যাহধয তুরনামূরক বচে  :  প্রহমাজয নয়। 

১২.৩      ত বফচায অআহনয প্রহয়াগ      :  প্রহমাজয নয়। 

১২.৪     ৩০ জুন ২০১৬ তাবযহখ কাযাগাহয ফবেয ংখ্যা   :  প্রহমাজয নয়। 

১২.৫     স্থর, টনৌ ও অকা হথ ফাংরাহদহ অগত বফহদী নাগবযক (মােী)-এয ংখ্যা: প্রহমাজয নয়। 

১২.৬     মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত অাবভ      :  প্রহমাজয নয়। 

১২.৭     ীভান্ত ংঘহল িয ংখ্যা     :  প্রহমাজয নয়। 

১২.৮     ীভাহন্ত ফাংরাহদহয াধাযণ নাগবযক তযায ংখ্যা  :  প্রহমাজয নয়। 

(১৩) টপৌজদাবয ভাভরা ংিান্ত তথ্য (অআন ও বফচায বফবাহগয জন্য)  :  প্রহমাজয নয়। 

(১৪) থ িজনবতক বফলয়মূ (শুধুভাে থ ি বফবাহগয জন্য)   :  প্রহমাজয নয়। 

১৪.১ যাবয নফহদবক বফবনহয়াগ (পহযন ডাআহযক্ট আনহবিহভি) ংিান্ত (প্রধানভন্ত্রীয কাম িারহয়য জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(১৫)  ঈন্নয়ন প্রকল্প ংিান্ত :  

১৫.১ ঈন্নয়ন প্রকহল্পয থ ি ফযাদ্দ ও ব্যয় ংিান্ত তথ্য (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয টভাে 

প্রকহল্পয ংখ্যা ও নতুন 

প্রকহল্পয ংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয এবডবহত 

টভাে ফযাদ্দ 

(হকাটি োকায়) 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহযয ফযাহদ্দয 

বফযীহত ব্যহয়য বযভাণ (হকাটি োকায়) 

ও ব্যহয়য তকায ায 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয 

ভন্ত্রণারহয় এবডব 

বযববঈ বায ংখ্যা 

টভাে প্রকহল্পয ংখ্যা-  ১৭টি 

 

৩৮১৭.১১ টকাটি োকা 

 

৩৬৬৬.৫৬ টকাটি োকা 

(৯৬.০৬%) 

১২টি 
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১৫.২  প্রকহল্পয ফস্থা (১ জুরাআ ২০১৬ টথহক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত): 

 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয 

শুরু কযা নতুন 

প্রকহল্পয ংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা প্রবতহফদনাধীন ফৎহয 

ঈহদ্বাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয চরভান 

প্রকহল্পয কহম্পাহনি বাহফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ ি ফকাঠাহভা 

৪টি (১)  ভংরা ফেহয টতজবিয়তা যীিা ও বযফীিণ 

গহফলণাগায স্থান (১ভ ংহাবধত); 

(২)  অহগ্রবডং এন্ড টস্ট্রংহদবনং দ্যা পযাববরটিজ ফ 

ন্যানার আনবিটিঈে ফ বনঈবক্লয়ায টভবডবন এন্ড 

এল্যাআড াহয়হন্প; 

(৩) এ         অ      গ ন            

 ন          ক  ক             ; 

(৪)               এ         অ            য়  

এ    ক ন          য়  ; এ   

(৫)              এ          অ      ন 

এ    য়   এ             ও   ন     ক        

 ন     , ক        

- - 

 

১৫.৩ বজবডব প্রবৃবদ্ধয ায (২০১৬-২০১৭) (বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাহগয জন্য): প্রহমাজয নয়। 

১৫.৪  ভাথা বছু অয় (ভাবকিন ডরাহয) (২০১৬-১৭) (বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাহগয জন্য): প্রহমাজয নয়। 

১৫.৫  দবযদ্র জনহগাবষ্ঠ ংিান্ত তথ্য (বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাহগয জন্য): প্রহমাজয নয়। 

১৫.৬   কভ িংস্থান ংিান্ত তথ্য (বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাহগয জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(১৬) ঊণ ও নুদান ংিান্ত তথ্য (থ িজনবতক ম্পকি বফবাহগয জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(১৭)       ফকাঠাহভা ঈন্নয়ন (ফকাঠাহভা ঈন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন) গ্রগবতয বফফযণ, ংবিি থ ি-ফছহয (২০১৬-১৭ ফযাদ্দকৃত থ ি, 

ব্যবয়ত থ ি, ংবিি থ ি ফছহয (২০১৬-১৭) রিযভাো এফং রিযভাোয বফযীহত বজিত গ্রগবত): প্রহমাজয নয়। 

(১৮) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ংবিি তথ্য: প্রহমাজয নয়। 

(১৯) বিা ংিান্ত তথ্য: প্রহমাজয নয়। 

(২০) স্বাস্থয ংিান্ত তথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারহয়য জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(২১) জনবি যপ্তাবন ংিান্ত (প্রফাী কল্যাণ ও নফহদবক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারহয়য জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(২২) জ্জ্ব ংিান্ত (ধভ ি ভন্ত্রণারহয়য জন্য): প্রহমাজয নয়। 

(২৩) াভাবজক বনযািা কভ িসূবচ (ংবিি ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ পূযণ কযহফ): প্রহমাজয নয়। 

(২৪) প্রধান প্রধান টক্টয কহ িাহযনমূহয রাব/ টরাকান : প্রহমাজয নয় 

 

 

       

বচফ 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 
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