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ফিযভান যকায়যয ভয়ে ২০১৬ ায়র বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে এফং এয অওিাধীন ংস্থায আয়নায়বন 

টিভ কর্তযক বজযি াপয়েয প্রবিয়ফদন 

 

 বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয আয়নায়বন টিয়ভয বাে বিপ আয়নায়বন বপায ও বিবযি বিফ 

জনাফ মভাাম্মাদ অফদুর ভাননায়নয বাবিয়ে এফং ধীনস্থ ংস্থামূয়য আয়নায়বন বপায়যয 

উবস্থবিয়ি বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয আয়নায়বন টিয়ভয ফাবল যক প্রবিয়ফদন ড়ানান্ত কযা ে। ফাবল যক 

প্রবিয়ফদন বনম্নরূ: 

 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে: 

১। আয়নায়বন টিয়ভয বা:  আয়নায়বন টিয়ভয বা বনেবভি নুবিি য়েয়ে এফং গ্রগবি ভাবক ভন্বে 

বাে উস্থান কযা য়েয়ে।  

২। কায়জয গবিীরিা ও উদ্ভাফনী দক্ষিা: কায়জয গবিীরিা ও উদ্ভাফনী দক্ষিা বৃবিয জন্য এ ভন্ত্রণারয়েয 

বফববন্ন ম যায়েয  কভ যকিযা ও কভ যিাযীগণয়ক ংবিষ্ট বফলয়ে প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ে। 

৩। বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৬ মি ংগ্রণ: আন্টাযন্যানার কনয়বনন বটি ফসুন্ধযা য়ম্মরন মকয়ে নুবিি 

গি  ১৯ য়টাফয ২০১৬ মেয়ক ২১ য়টাফয ২০১৬  বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৬-মি বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে 

ংগ্রণ কয়য এফং উি মভরাে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলেক ও আয়নায়বন ংক্রান্ত কাম যক্রভ অগি 

দ যনােীগয়ণয ন্ুয়ে উস্থান কযা ে। 

 

৪। নতুন আ-পাআবরং বয়েভ ফাস্তফােন: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয কর মফায়ক আ-মফাে রূান্তয়যয রয়ক্ষে 

আ-পাআর ব্যফস্থানা িবি ও বিঠিত্র, ডকুয়ভন্ট আিোবদ আয়রক্ট্রবনক িবিয়ি অদান-প্রদায়নয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়েয়ে। এয়ি ভন্ত্রণারয়েয কায়জয স্বচ্ছিা ও গবিীরিা বৃবি ময়েয়ে এফং কাগয়জয ব্যফায কয়ভ মগয়ে। 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে প্রেভ মেয়কআ আ-পাআবরং বয়েভ ব্যফায কয়য অয়ে এফং গি ১৭ জুরাআ ২০১৬ 

িাবযে মেয়ক এটুঅআ মপ্রাগ্রাভ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে মেয়ক প্রাপ্ত নতুন আ-পাআবরং বয়েভ ব্যফায শুরু কযয়ে।   

৫। বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে ধীনস্থ ংস্থামূ নতুন ওয়েফ মাট যায়র  ন্তর্ভ যবিকযণ: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

ভন্ত্রণারয়ে য়নক পূয়ফ যআ জািীে িথ্য ফািােয়নয ধীন নতুন ওয়েফ মাট যার উয়বাধন কযা ে। যফিী ভয়ে 

ভন্ত্রণারয়েয িত্ত্বাফধায়ন কর ধীন ংস্থামূয়ক ন্যানার ওয়েফ মাট যায়র ন্তর্ভ যি কযা ে।   

৬। আ-বজব ফাস্তফােনঃ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে আয়রকট্রবনক প্রবকউযয়ভন্ট ফাস্তফােন কয়যয়ে। এেন কর 

মকনা-কাটায মটন্ডায ববটিআউ কর্তযক প্রদত্ত ওয়েফাআয়টয ভাধ্যয়ভ ম্পন্ন কযা য়চ্ছ।   

৭। ভন্ত্রণারয়েয বেন্তযীণ মনটওোকয ংস্কাযকযণ: ভন্ত্রণারয়েয পুযয়না মনটওোয়কযয LAN ও Wi-Fi 

ংস্কায কযাে ভন্ত্রণারয়ে দাপ্তবযক কাম যাফরী য়জ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়চ্ছ।    

৮। মফামুেী কাম যক্রভ: ত্র ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফ মাট যার বনেবভি ারনাগাদকযয়ণয পয়র ভন্ত্রণারে কর্তযক 

জাবযকৃি বফববন্ন অয়দ, বফজ্ঞবপ্ত, াকুযরায আিোবদ কভ যকিযা, গয়ফলক, োত্র-োত্রী এফং গয়ফলণামূরক প্রবিিান 

িাৎক্ষবণকবায়ফ বফলেটি জানয়ি াযয়েন।  
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৯। ভাবিবভবডোয ব্যফায: ভন্ত্রণারয়ে নুবিি প্রকল্পমূয়য বভটিং, ববাবক্ষক চুবি, প্রবক্ষণ য়জ উস্থান 

কযায জন্য  ভাবিবভবডোয ব্যফায প্রফিযন কযা য়েয়ে।  

১০। Online Application System on National Science and 

Technology Fellowship পটওেোযটিয়ি এডবভন প্যায়নর ংয়মাজন: Online 

Application System on National Science and Technology 

Fellowship পটওেোযটিয়ি এডবভন প্যায়নয়র ংবিষ্ট াোয দু’জন ব্যফাযকাযীয়ক ন্তর্ভ যি কযা 

য়েয়ে। পয়র ংবিষ্ট াো এেন বযয়াট য নরাআয়নআ প্রস্তুি কযয়ি ক্ষভ এফং ভয়েয াশ্রে ে।  

১১। আন্টাযয়নয়টয ব্যান্ডউআে বৃবিঃ ভন্ত্রণারয়েয আন্টাযয়নয়টয ব্যফায ১০ এভবফবএ মেয়ক ২৮ এভবফবএ-এ 

বৃবি কযা য়েয়ে।  

১২। ওয়েফাআয়ট ববয়মাগ ও যাভয় যয বরংক স্থান: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফাআয়ট ববয়মাগ 

ও যাভয় যয বরংক স্থান কযা য়েয়ে। এয়ি য়জআ মম মকউ ববয়মাগ ও যাভ য প্রদান কযয়ি াযয়ফন।     

 

ফাংরায়দ যভাণু বি কবভন:  

১।      -                              -                                          

                                                           

২।     বয                                                     -                     

                                             www.facebook.com/baecbd      

                                    ন            

৩।                                               ন                                  

                                 

৪। BanglaGovNet        ধীয়ন                                               

        বয়েভ                                ৭ .  .   .     

৫। baec.gov.bd                                                                    

       

৬। NINMAS                                        INMAS-Dhaka INMAS-

Mitford                                              

৭।                                                             

৮।                                 Internet Bandwidth                         -  

                                    -                           

 

ফাংরায়দয বফজ্ঞান ও বল্প গয়ফলণা বযলদ (বফবএঅআঅয):  

১. বফবএঅআঅয প্রদত্ত ২২টি নাগবযক মফায ভয়ধ্য ০৮টি মফায াবব য মপ্রাপাআর তিবয কযা য়েয়ে। 

২. ফিযভায়ন বফবএঅআঅয-এয বফয়িলণ মফা নরাআন কযা য়েয়ে। আ-মটন্ডাবযং ও আ-পাআবরং মফা 

নরাআন কযা য়চ্ছ। যফিী ফেয মেয়ক বফজ্ঞান মভরা অয়োজন ও                                

(বেব) সুাযববন নরাআন কযায উয়যাগ মনো      ।  

৩. ২০১৬ ায়র বফবএঅআঅয-এয আয়নায়বন টিভ মভাট ১৩টি বায অয়োজন কয়যয়ে। প্রবি ভায় 

কভয়ক্ষ একটি বা কযা য়েয়ে। 

৪. বফবএঅআঅয-এয বফযভান আন্টাযয়নট ব্যান্ডউআে ১৬ এভবফবএ য়ি ১০০ এভবফবএ কযা য়েয়ে।  

৫. বফবএঅআঅয-এ  কভ যকিযা/কভ যিাযী    অআবটি বফলেক প্রবক্ষণ প্রদা           ।   

http://www.facebook.com/baecbd
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৬. বফবএঅআঅয-এয গয়ফলণা ও উন্নেন কাম যাফরীয পূণ যাঙ্গ ডাটায়ফজ তিবয      গয়ফলণা ভন্বেকাযীয 

দপ্তযয়ক      বগ          ।  

৭. বফবএঅআঅয-এয ওয়েফাআট উয়ত্তায়যাত্তয উন্নেন ও িথ্যফহুর কযায মিষ্টা কযা য়চ্ছ। বফবএঅআঅয-

এয     স্থ                  ওয়েফাআট   বয      । 

৮. জািীে অআবটি নীবিভারাে ফবণ যি অআবটি োকান প্লান-এয মোমে ফাস্তফােন কযা             

     ।  

৯. বফবএঅআঅয-এ       ম যায়ে আ-পাআবরং িবি িালু কযায জন্য       কভ যকিযা/কভ যিাযী    

প্রয়োজনীে প্রবক্ষণ প্রদান কযা     ।  

১০. িথ্য অদান প্রদায়নয মক্ষয়ত্র বফবএঅআঅয-এয কর ম যায়ে আয়রকট্রবনক িবিয ব্যফাযয়ক উৎাবি 

কযা য়চ্ছ। 

১১. কবম্পউটায়য ফাংরা টাআয়য মক্ষয়ত্র আউবনয়কায়ডয ব্যফাযয়ক উৎাবি কযা য়চ্ছ                 

                          ।  

১২. বফবএঅআঅয-এয কাম যক্রভ াভাবজক মমাগায়মাগ ভাধ্যয়ভ প্রিায        ।              বয 

                      ।  

১৩. যাষ্ট্রীেবায়ফ গৃবি অআবটি ংক্রান্ত বফববন্ন মভরাে           বডবজটার ওোর্ল্য-২০১৬ মপ্রাগ্রায়ভ 

বফবএঅআঅয ংগ্রণ      । 

 

জািীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয:  

 

১। আয়নায়বন টিভয়ক গবিীর কযায রয়ক্ষে নতুন বনয়োগকৃি কভ যকিযায়দয ভন্বয়ে কবভটি গঠন কযা য়েয়ে।  

২। প্রবি ভায়য ১০ িাবযয়েয ভয়ধ্য আয়নায়বন টিয়ভয ভাবক বা অয়োজন কযা য়েয়ে। 

৩। দক্ষ জনফর তিবযয জন্যঃ 

ক) ২০১৬ ায়র ৩৬ ঘন্টায আন াউজ প্রবক্ষয়ণয ব্যফস্থা কযা য়েয়ে; 

ে) প্রবক্ষণ প্রদানকাযী প্রবিিান বফবব, এন এ ব বড, অয ব এ টি ব, ব ব টি আউ –মি ১১ জন  

    কভ যিাযীয প্রবক্ষণ ম্পন্ন য়েয়ে; 

গ) ওয়েফ মাট যার ারনাগাদ কযায জন্য ২ জন কভ যিাযীয প্রবক্ষয়ণয ব্যফস্থা কযা য়েয়ে। 

৫। ৩৭ িভ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তায় ংগ্রণকাযী কর উদ্ভাফনমূ বফস্তাবযি ফণ যনা য়মায়গ একটি 

প্রবিয়ফদন প্রকা কযা য়েয়ে, মা বফববন্ন ভন্ত্রণারে ও উদ্ভাফকয়দয ভায়ে বফিযণ কযা য়েয়ে; 

৬। তত্রভাবক বত্রকা ‘নফীন বফজ্ঞানী’ এয ৪ টি ংখ্যা প্রকা কযা য়েয়ে; 

 ৭। ওয়েফয়াট যারয়ক ারনাগাদ ও অকল যণীে কযা য়েয়ে; 

৮। িাযটি  নরাআন সুবফধা পভ য িালু কযা য়েয়ে ; 

৯। বফযভান ওোআপাআ এয গবি ৫ mbps মেয়ক বৃবি কয়য ১৫ mbps কযা য়েয়ে; 

১০। াভাবজক মমাগায়মাগ ভাধ্যভ মপবুয়ক প্রাে ৫০ টি মাে কযা য়েয়ে, পয়র সুবফধায়বাগীয়দয য়ঙ্গ 

মমাগায়মাগ বৃবি ময়েয়ে; 

১১। প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয এটুঅআ মপ্রাগ্রাভ ও  উদ্ভাফনী কাম যক্রভ মফগফান কযায জন্য জািীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

জাদুঘয়য আয়নায়বন োফ স্থান ম্পন্ন য়েয়ে এফং দুআ প্রবিিান মমৌেবায়ফ উমৄি আয়নায়বয়নয প্রায়োবগক 

কাম যক্রভ িাবরয়ে মায়চ্ছ। 

১২। বভউজুফায়ক ওোআপাআ এয অওিাে অনা য়েয়ে; 

১৩। প্রবিফন্ধী দ যকয়দয গ্যারাবয বযদ যয়নয সুবফধায়িয ৫ টি হুআর মিোয়যয ব্যফস্থা কযা য়েয়ে; 

১৪। জাদুঘয়যয িথ্য য়জ দ যকয়দয কায়ে উস্থায়নয জন্য বডবজটার বডয়প্ল মফাড য ও ফ্রন্ট মডস্ক স্থান কযা 

য়েয়ে; 

১৫। ংস্থায কভ যকিযা ও াো বববত্তক ৩২ টি মডায়ভআন মভআর িালু কযা য়েয়ে; 

১৬। বভবডোে প্রিায়যয জন্য বববডও এফং বডও তিবয কয়য ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ে; 
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১৭। প্রিায়যয জন্য জাদুঘয়যয ২ টি বববডও আউটিউফ এফং ওয়েয়ফ প্রকা কযা য়েয়ে; 

১৮। দ যকয়দয জন্য বডবজটার কুআয়জয অয়োজন কযা য়েয়ে;  

১৯। `Smart floor’ ীল যক Interactive display িালু কযা য়েয়ে;  

২০। বফযভান প্রদ যনীমুয়য ারনাগাদ ংযক্ষণ কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ে ;  

২১। োয়রাবরবম্পোড ও একটি জািীে োয়রাবরবম্পোড মমৌে ংীদাবযয়েয বববত্তয়ি অয়োজন কযা 

য়েয়ে; 

২২। বভউজু ফায়য ভাধ্যয়ভ ১৩২ টি ভ্রাম্যভাণ বফজ্ঞান  প্রদ যনীয য়োজন কযা য়েয়ে। 

 

ফাংরায়দ ন্যানার ায়েবন্টবপক এন্ড মটকবনকোর ডকুয়ভয়ন্টন মন্টায (ব্যান্পডক):  

১।        -                           -                                       

        

২।        -                          -                      

৩।                                                           

৪।                                                        

 

ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায: 

১। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়যয কভ যযি জনফরয়ক িথ্য প্রমৄবি বফলয়ে বনেবভি প্রবক্ষয়ণয 

ব্যফস্থা কযা য়েয়ে। 

২। নয়বাবেয়েটায়যয প্রাবনক এবযো বপয়য কর এরাকাে                             

                                                                

   ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়যয                                        

                                      

৫। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়যয মফা জীকযয়ণয জন্য ববিয়য একটি টিয়কট কাউন্টায 

স্থান কযা য়েয়ে। 

   ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়য আ-মফা বায়ফ নরাআন টিয়কটিং বয়েভ িালু            

৭  ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়যয কভ যকিযা-কভ যিাযীয়দয আয়রকট্রবনক াবজযা িালু কযা য়েয়ে।  

৮। নয়বাবেয়েটায়যয ওয়েফাআট ন্যানার মাট যার (http://novotheatre.portal.gov.bd)    

ধীয়ন ংমৄি কযা য়েয়ে এফং ওয়েফাআট বনেবভি ারনাগাদ কযা ব্যাি অয়ে।  

৯। ফঙ্গফন্ধু মে মুবজবুয যভান নয়বাবেয়েটায়যয মফা জীকযয়ণয জন্য মভাফাআয়র ো িালু কযা য়েয়ে। 

                    la  tor        o nloa                            

 la  tor   pp   open                          ar                o nloa  

   n tall           

 

ফাংরায়দ যভাণু বি বনেন্ত্রণ কর্তযক্ষ: 

১।                                                                      -            

                                                 -l   n  n     -l arn n  

S  t m of                                                               

                                    য ভাধ্যয়ভ                য়ফ যা              

                                                                                 

      Request For Proposal (RFP)                           

http://novotheatre.portal.gov.bd/
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 ২।                       www.baera.gov.bd                                নরাআয়ন 

িালু কযা য়েয়ে।                                                                       

                         -                                               নরাআয়ন      

        

৩।                            S t      n                      -                

          বডও-ববজুেোর            বয          ।                    .               

                   Site Licence   r mon                                       

     -                           ‘‘বডবজটার ওোর্ল্য-    ’’ মপ্রাগ্রায়ভ    বডবজটার ডকুয়ভন্টাবয 

প্রদ যন কযা য়েয়ে।           এ                     www.baera.gov.bd) অয়রাড কয়য 

                         

৪। ‘‘বডবজটার ওোর্ল্য-    ’’ মপ্রাগ্রায়ভ বফিযয়ণয জন্য ফাবনক এয একটি বরপয়রট তিযী কযা 

য়েয়ে।‘‘বডবজটার ওোর্ল্য-    ’’ মপ্রাগ্রায়ভ ফাবনক এয বরপয়রট বফিযণ কযা য়েয়ে। 

৫। প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয ধীন একয় টু আনপযয়ভন (এটুঅআ) মপ্রাগ্রায়ভয অওিাে জািীে িথ্য 

ফািােয়নয ধীন ত্র প্রবিিায়নয ওয়েফয়াট যার (baera.portal.gov.bd) টি বনেবভি ারনাগাদ ও 

মৃিকযণ কযা য়চ্ছ। মফা ংক্রান্ত বফববন্ন িথ্যাবদ (ফাবন অআন-২০১২, াবনবফবন বফবধভারা ১৯৯৭, 

কভ যকিযায়দয িাবরকা ও মমাগায়মায়গয  নম্বয, কর প্রকায মনাটি, বটিয়জন িাট যায, মটন্ডায বফজ্ঞবপ্ত, 

প্রবক্ষণ ংক্রান্ত িথ্য আিোবদ) ত্র প্রবিিায়নয ওয়েফাআয়ট (www.baera.gov.bd) প্রকা এয 

ভাধ্যয়ভ মেকয়ার্ল্াযযা খুফ য়জআ কর্তযয়ক্ষয াবফ যক কভ যকাণ্ড ম্পযয়ক ফবি য়ি াযয়েন। 

 

 

ন্যানার আবনবেটিউট ফ ফায়োয়টকয়নারবজ (এনঅআবফ): 

১।                                  ‘    an     ra n n  on 

  ot   nolo  ’                                                                  

                                                         

২।                                                         ’                       

                            

৩।       ’               -               ‘                                ’ 

                                         

৪।       ’          -                                                         

                                                       অআবটি াোে মপ্রযণ কযা য়েয়ে।  

৫।                                                              ’                  

            

৬।                                                           বনবভত্ত          

                                                                             

               

৭। এনঅআবফ’য গয়ফলক মদ বফয়দয়য বফববন্ন ম যায়েয মবািাগণয়ক িথ্যয়ফা প্রদায়নয রয়ক্ষে 

আনবেটিউয়টয ওয়েফাআট বনেবভি  ারনাগাদ কযা য়েয়ে এফং ারনাগাদকযণ িরভান যয়েয়ে। 

৮। প্রবি ভায় আয়নায়বন টিয়ভয বা নুবিি য়েয়ে এফং উি বায প্রবিয়ফদন প্রাবনক ভন্ত্রণারয়েয 

অআবটি াোে বনেবভি মপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

৯। গি ১৮-২০ য়টাফয ২০১৬ ায়র ফসুন্ধযা অন্তজযাবিক কনয়বনন মন্টায়য নুবিি ‘বডবজটার ওোর্ল্য -

২০১৬' মি এনঅআবফ ংগ্রণ কয়য এফং উি মভরাে এনঅআবফ’য গয়ফলণা কাম যক্রয়ভয বববডও অআবটি 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ অগি দ যনােীগয়ণয ন্ুয়ে উস্থান কযা য়েয়ে। 

১০। এনঅআবফ-মি 20Mbps গবিম্পন্ন উচ্চগবিয আন্টাযয়নট মফা িালু কযা য়েয়ে। 

http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/
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১১।                                   -                                     -  

                                             ’                                      

                                                                                       


