
২০১৬ ালর বফজ্ঞান  প্রযুবি ভন্ত্রণারয় এফং এয প্রানাধীন ংস্থামূলয 

ইলনালবন টিলভয ফাৎবযক কভ মবযকল্পনা 

 

বফজ্ঞান  প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য জানুয়াবয ভাল অনুবিত ইলনালবন টিলভয ভাবক ভন্বয় বায় বিপ 

ইলনালবন অবপায জনাফ ভামুদা বভন আযা, অবতবযি বিলফয বাবতলে এফং অধীনস্থ ংস্থামূলয 

ইলনালবন অবপালযয উবস্থবতলত বফজ্ঞান  প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য ইলনালবন টিলভয ২০১৬ ালরয ফাৎবযক 

কভ মবযকল্পনা চূড়ান্ত কযা য়। কভ মবযকল্পনাটি বনম্নরূ: 

 

বফজ্ঞান  প্রযুবি ভন্ত্রণারয়: 

 

1. বা: ইলনালবন টিভ প্রবত ভাল একটি কলয বা কযলফ।  

২. অধীনস্থ ংস্থায় ই-পাইবরং বলেভ ফাস্তফায়ন: এই ভন্ত্রণারলয়য অধীন কভলে দুইটি ংস্থায় ই-পাইবরং 

ফাস্তফায়লনয বনবভত্ত প্রবেণ প্রদান কযা লফ এফং ঐ দুইটি ংস্থায় বার্চ ময়ার অবপ প্রস্তুত কযা লফ।  

৩. Online application system on National Science & Technology Fellowship 

পটয়যাযটিয এডবভন প্যালনর ংলমাজন: Online application system on National Science & 

Technology Fellowship পটয়যাযটিলত এডবভন প্যালনলর াখা কভ মকতমালদয জন্য নতুন ব্যফাযকাযী 

ংলমাজন কযা লফ। 

৪. ইন্টাযলনলটয Bandwidth বৃবিকযণ: দাপ্তবযক কাজ ই-পাইবরং বলেভ লজ বযিারনায জন্য 

ইন্টাযলনলটয বফদ্যভান গবত ১০ Mbps থথলক ১৫ Mbps-এ উন্নীত কযা লফ।   

৫. প্রবেণ: কবিউটালয ফাংরা টাইলয থেলে ইউবনলকালডয ব্যফায উৎাবত কযা লফ এফং প্রলয়াজনীয় 

প্রবেণ প্রদান কযা লফ। এছাড়া অবপল প্রলমাজয থেলে ইলরক্ট্রবনক বভবডয়া ব্যফালযয জন্য উৎা 

প্রদান প্রলয়াজনীয় প্রবেণ প্রদান কযা লফ। আইবটি নতুন নতুন প্রযুবিয থেলে প্রলয়াজনীয় প্রবেলণয 

ব্যফস্থা কযা লফ।   

৬. লয়ফাইট তথ্যফহুর, আকল মণীয় এফং ারনাগদকযণ: লয়ফাইট তথ্যফহুর  আকল মণীয় কযা লফ এফং 

প্রবত কভ ম বদফল ারনাগাদ কযা লফ।  

৭. থভরা: যাষ্ট্রীয়বালফ গৃীত বডবজটার অথফা আইবটি ংক্রান্ত বফববন্ন থভরায় বফজ্ঞান  প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য 

অংগ্রলণয প্রলয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রণ কযা লফ।  

 

ফাংরালদ যভানু বি কবভন: 

 

১.  লয়ফাইলট নতুন নতুন তথ্য প্রকা কযা লফ।  

২. লয়ফ াইট, াযলানার বডলযক্টবয, প্রকানা এফং বফলদবক ভ্রভন থডটালফজ আলডট কযা লফ।  

৩. ব্রডব্যান্ড ইন্টাযলনট এফং য়াই-পাই সুবফধাবধ বৃবি কযা লফ।  

৪. এইআযই এফং থড অবপল ইন্টাযলনট Bandwidth বৃবি কযা লফ। 

৫. বনজস্ব থডালভইন baec.gov.bd-থত ই-থভইর একাউন্ট বতবয কযা লফ।  

৬. Patient management system আলযা উন্নত কযা লফ।  

 

ফাংরালদয বফজ্ঞান  বল্প গলফলণা বযলদ (বফবএআইআয):  

 

১। বফবএআইআয প্রদত্ত কর নাগবযক থফায াবব ম থপ্রাপাইর বতযী কযা। 

২। বফবএআইআয-এয কভলে ৫ (াঁি) টি নাগবযক থফালক অনরাইন বববত্তক কযা। 

৩। প্রবত ভাল ইলনালবন টিলভয কভলে একটি বা কযা। 

৪। বফবএআইআলযয বফদ্যভান ইন্টাযলনট Bandwidth ১৬ এভবফবএ লত ২৫ এভবফবএ-এ 

বযফতমন। 



৫। বফবএআইআলযয কভলে ৩০ জন বফজ্ঞানী/কভ মকতমা/কভ মিাযীলক আইবটি বফলয়ক প্রবেণ প্রদান। 

৬। বফবএআইআলযয গলফলণা  উন্নয়ন কাম মাফরীয পূণ মাঙ্গ ডাটালফজ বতযী কযা। 

৭। বফবএআইআলযয লয়ফাইটলক আলযা তথ্য ফহুর  আকল মনীয়কযণ। 

৮। জাতীয় আইবটি নীবতভারায় ফবণ মত আইবটি অযাকান প্ল্যালনয মথামথ ফাস্তফায়ন কযা। 

৯। বফবএআইআলযয ীবভত ম মালয় ই-পাইবরং িবত িালু কযা। 

১০। তথ্য আদান প্রদালনয থেলে বফবএআইআলযয কর ম মালয় ইলরকট্রবনক িবতয ব্যফাযলক 

উৎাবতকযন। 

১১। কবিউটালয ফাংরা টাইলয থেলে ইউবনলকালডয ব্যফায উৎাবতকযণ এফং প্রলয়াজনীয় প্রবেণ 

প্রদান। 

১২। বফবএআইআলযয কাম মক্রভ াভাবজক থমাগালমাগ ভাধ্যলভ ব্যাক প্রিায এফং জনগলনয ভতাভলতয 

আলরালক বিান্ত থনয়ায উলদ্যাগ গ্রণ কযা। 

১৩। যাষ্ট্রীয়বালফ গৃবত আইবটি ংক্রান্ত বফববন্ন থভরায় বফবএআইআলযয অংগ্রলণ উলদ্যাগ গ্রণ কযা। 

 

জাতীয় বফজ্ঞান  প্রযুবি জাদুঘয: 

 

১। ইলনালবন টিভলক গবতীর কযায রলেয নতুন বনলয়াগকৃত কভ মকতমালদয ভন্বলয় কবভটি গঠন।  

২। প্রবত ভালয ০৭ তাবযলখয ভলধ্য ইলনালবন টিলভয ভাবক বা আলয়াজন কযা। 

৩। আইবটিলত দে জনফর বতবযয জন্য: 

ক) ফছলয ২০ ঘন্টায ইন াউজ প্রবেলণয ব্যফস্থা কযা; 

খ) বফবব ফা থকান প্রবেণ প্রদানকাযী প্রবতিালন ৮ জন কভ মিাযীলক প্রবেলণ থপ্রযণ; 

গ) লয়ফ থাট মার িবকমত প্রবেলণয ব্যফস্থা কযা। 

৪। ৩৭ তভ বফজ্ঞান  প্রযুবি প্তাল পুযস্কায প্রাপ্ত উদ্ভাফনমূ অবধকতয উন্নয়লনয জন্য ংবিষ্ট ভন্ত্রণারলয় 

থপ্রযণ কযা ; 

৫। ৩৭ তভ বফজ্ঞান  প্রযুবি প্তাল অংগ্রণকাযী কর উদ্ভাফনমূ বফস্তাবযত ফণ মনা লমালগ একটি 

প্রবতলফদন প্রকা কযা; 

৬। বেভাবক বেকা ‘নফীন বফজ্ঞানী’ এয ৪ টি ংখ্যা প্রকা কযা; 

৭। লয়ফলাট মারলক ারনাগাদ  আকল মণীয় কযা; 

৮। নতুন দুটি অনরাইন সুবফধা িালু কযা; 

৯। বফদ্যভান য়াইপাই এয গবত ৫ mbps থথলক বৃবি কলয ১৫ mbps কযা; 

১০। াভাবজক থমাগালমাগ ভাধ্যভ থপবুলকয াালে সুবফধালবাগীলদয ালথ থমাগালমাগ বৃবি কযা; 

১১। প্রধানভন্ত্রীয কাম মারলয়য থপ্রাগ্রাভ   উদ্ভাফনী কাম মক্রভ থফগফান কযায জন্য জাতীয় বফজ্ঞান  প্রযুবি 

জাদুঘলয ইলনালবন ল্যাফ স্থান কযা এফং দুই প্রবতিান থমৌথবালফ উযুি ইলনালবলনয প্রালয়াবগক কাম মক্রভ 

গ্রণ কযা। 

 

ফাংরালদ ন্যানার ালয়বন্টবপক এন্ড থটকবনকযার ডকুলভলন্টন থন্টায (ব্যান্সডক):  

 

১. ই-বুক প্রস্তুত - ২৪ টি 

২. ই-বুক প্রস্তুত ংক্রান্ত প্রবেণ - ০৬ টি 

৩. ব্যান্সডক কর্তমক ংগৃীত/প্রাপ্ত তথ্য লয়ফাইলট আলরাড 

৪. ব্যান্সডক লয়ফাইট ারনাগাদকযণ 

 

 

 

 



ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টায: 

 

১। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালয কভ মযত জনফরলক তথ্য প্রযুবি বফললয় বনয়বভত প্রবেলণয 

ব্যফস্থা কযা। 

২। অবপল স্থাবত কবিউটাযগুলরালক LAN (Local Area Network) এয আতায় আনা। 

৩। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয লয়ফাইট আকল মণীয়  বনয়বভত ারনাগাদ যাখা। 

৪। নলবাবথলয়টালযয প্রাবনক এবযয়া অবপলয কর এরাকায় WiFi স্থালনয ব্যফস্থা কযা  

৫। LAN (Local Area Network) এয াব মাযলক ফাংরালদ যকালযয মূর কবিউটায থনটয়াকম 

Backbone এয আতায় আনা (লমভন: প্রাবনক ভন্ত্রণারয় অন্যান্য ভন্ত্রণারয়)। 

৬। নলবাবথলয়টালযয অফকাঠালভালক (লমভন: টিলকটিং বলেভ, বব কযালভযা, পায়ায পাইটিং বলেভ, থডায 

এলে ইতযাবদ) ম মায়ক্রলভ আধুবনকায়ন  কবিউটাযাইজড কযা।  

৭। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয প্ল্ালনলটবযয়াভ থা-থক আধুবনকায়ন/ আলডট কযা। 

৮। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয কভ মকতমা-কভ মিাযীলদয ইলরকট্রবনক াঞ্চ কাড ম প্রণয়ন কযা। 

৯। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয বনযাত্তা ব্যফস্থা পুনবফ মন্যা কযা (ইলরকট্রবনক াঞ্চ কাড ম, 

বব কযালভযা, স্কযানায, থভটার বডলটক্টয, আি মলয় ইতযাবদয ভাধ্যলভ)। 

১০। বফলদী এফং থদীলদয জন্য ববন্ন মূলল্য প্রদ মনীয ব্যফস্থা কযা।  

১১। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টাযলক আন্তজমাবতক ভালন উন্নীত কযায জন্য একজন বফললজ্ঞ 

যাভ মক বনলয়াগ কযা। 

১৩। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয প্ল্ালনলটবযয়ালভ যলয়লছ Digital প্রযুবিলত বনবভ মত 

অতযাধুবনক equipment. এ কর equipment এয াালে দ মনাথীলদয থজযাবতবফ মজ্ঞান বফললয় 

বফলনাদলনয ভাধ্যলভ ধাযণা প্রদান কযা লে। প্ল্ালনলটবযয়ালভ প্রদ মলনয জন্য বফজ্ঞান বববত্তক এফং তথ্য বনবময 

বপল্ম ক্রয়  প্রদ মলনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা লফ।  

১৪। থজযাবতবফ মজ্ঞালনয নতুন নতুন তথ্য  বিে ংগ্র  ংযেণ কযা এফং প্রাপ্ত তথ্য িলকম বনয়বভত 

থবভনায, বলিাবজয়ালভয আলয়াজন কলয থদলয জনগণ তথা থদলয ছাে ভাজলক অফবত কযা। 

১৫। ভ্রাম্যভান বভবন প্ল্ালনলটবযয়ালভয ব্যফস্থা কলয বফলনাদলনয ভাধ্যলভ জনগণলক বফজ্ঞান বোয় উদ্বুি কযা।  

১৬। বফববন্ন ধযলনয াইবন্টবপক এবেবফট ক্রয় কলয স্থালনয ব্যফস্থা কযা। 

১৭। ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয যলকট, থোটর  স্যালটরাইলটয ভলডর স্থালনয 

ভাধ্যলভ আধুবনকায়ন ীল মক কভ মসূবি গ্রণ কযা লফ। 

১৮। বফবাগীয় লয ফঙ্গফন্ধু থখ মুবজবুয যভান নলবাবথলয়টালযয াখা স্থালনয ভাধ্যলভ তথ্যপ্রযুবি 

বফলয়ক কাম মক্রভ েযাবন্বত কযা।  

 

ফাংরালদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কর্তমে: 

 

১। ই-রাইলবন্সং বলেভ: জাতীয় তথ্য  থমাগালমাগ প্রযুবি নীবতভারা-২০১৫ থত থদলয থম থকান স্থান 

থথলক থম থকান ভয় নাগবযক থফা অনরাইলন ায়ায ব্যফস্থাকযলণয বফলয়টি উলেখ আলছ। বফলয়টি 

বক্রয়বালফ বফলফিনাপূফ মক ফাংরালদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কর্তমে (ফাবনক) এটুআই থপ্রাগ্রালভয 

লমাবগতায় াবব ম ইলনালবন পালন্ডয আতায় ২০১৬ ালর ই-রাইলবন্সং বলেভ িালু কযলফ। অনরাইন 

বববত্তক থফা ব্যফস্থা িালু লর কর্তমলেয থফা গ্রলণ গ্রকলদয ভয় (Time), খযি (Cost) এফং 

প্রবতিালন আগভলনয (Visit) ংখ্যা কভালনায ভাধ্যলভ নাগবযক ন্তুবষ্ট বৃবি ালফ। 

২। ই-পাইবরং বলেভ: রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন এফং বডবজটার ফাংরালদ বফবনভ মালণয রলেয ফতমভান 

যকায দাপ্তবযক কালজ রার বপতায থদৌযাত্ন্য কভালত ই-পাইবরং বলেভ িালু কলযলছ। কর্তমলেয 

ইলনালবন টিভ প্রযুবিয লফ মাচ্চ ব্যফায বনবিত কলয দাপ্তবযক কালজ গবত-স্বেতা  দেতা ফাড়ালনায 



ভাধ্যলভ জনগণলক থফা প্রদালনয থেলে ২০১৬ ালর ই-পাইবরং বলেভ িালুকযলণ প্রলয়াজনীয় কর 

দলে গ্রণ কযলফ। এলত কলয পাইলরয স্তু বনলয় আয ঘুযলত লফ না। 

৩। অনরাইলন থলভন্ট: ফাংরালদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কর্তমে বনয়বভতবালফ থদব্যাী বফবকযণ 

স্থানামূল কভ মযত বফবকযণ কভীলদয জন্য াযভাণবফক বনযাত্তা  বফবকযণ সুযো বফলয়ক প্রবেণ থকা ম 

এফং যীোয আলয়াজন কলয। ফতমভালন ব্যাংলক বগলয় গ্রাকলদয এই ংক্রান্ত বপ প্রদান কযলত লে। 

ইলনালবন টিভ Payment gateway এয ভাধ্যলভ অনরাইলন বপ িালুকযলণয বফলয়টি বফলফিনা 

কযলছ - মালত প্রবেণাথীযা বফকা ফা কালড ময ভাধ্যলভ প্রবেণ এফং যীোয বপ অনরাইলন প্রদান কযলত 

ালযন। এলত বপ বযলালধ ব্যয় এফং ভলয়য অিয় হ্রা ালফ। দ্রুত বপ বযলালধয ভাধ্যলভ জনগণ উকৃত 

লফ; লফ মাবয কর্তমে তথা যকালযয উয আস্থা ফাড়লফ। 

৪। বনয়ন্ত্রণমূরক থফা ংক্রান্ত থভাফাইর অযা: কর্তমলেয ইলনালবন টিভ এটুআই থপ্রাগ্রাভ ফা এ ংক্রান্ত 

বফললজ্ঞলদয লমাবগতায় বনয়ন্ত্রণমূরক থফা প্রদালনয থেলে থভাফাইর অযা বতযী কযলফ। পরাপর স্বরূ 

থেকলাল্ডাযযা  বনবফ মলে তাঁলদয ঘলয ফলই থভাফাইলরয ভাধ্যলভ রাইলন্স ংক্রান্ত তথ্যাবদ জানলত েভ 

লফন।  

৫। ই-থটন্ডাবযং (ই-বজব) বলেভ: গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয জাতীয় ই-গবমলভন্ট প্রবকউযলভন্ট (ই-

বজব) থাট মার (http://eprocure.gov.bd) বতযী কলযলছ। এটি একভাে লয়ফ থাট মার থমখান থথলক এফং 

মায ভাধ্যলভ ক্রয়কাযী ংস্থা এফং ক্রয়কাযী প্রবতিানমূ বনযাদ লয়ফ ডযালফালড ময ভাধ্যলভ ক্রয় ংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম মাফরী িাদন কযলত াযলছন। এভতাফস্থায় যকাযী ক্রয় প্রবক্রয়ায় দযদাতালদয অফাধ 

অংগ্রণ  ভসুলমাগ সৃবষ্ট এফং ক্রয় প্রবক্রয়ায দেতা, স্বেতা  জফাফবদবতা বনবিতকযলণয রলেয 

ইলনালবন টিলভয ২০১৬ ালরয ববফষ্যৎ কভ মবযকল্পনায ভলধ্য ই-থটন্ডাবযং বলেভ িালুকযলণয বফলয়টি 

অন্তর্ভ মি কযলছ। 

৬। লয়ফাইট আকল মণীয়কযণ: জনগলণয ালথ কাম মকয থমাগালমাগ স্থালনয জন্য ইলনালবন টিভ এ 

প্রবতিালনয লয়ফাইটটি (www.baera.gov.bd) আয আকল মণীয় কলয থতারায জন্য কাজ কযলফ।   

 

ন্যানার ইবনবেটিউট অফ ফালয়ালটকলনারবজ (এনআইবফ): 

 

১. গলফলণা কাজ সুিুবালফ বযিারনায জন্য বফজ্ঞানীলদয বফলয়বববত্তক প্রবেণ । 

২. বফজ্ঞাবনক কাযী  ল্যাফলযটযী গাভীলদয জন্য বফববন্ন মন্ত্রাবত িারনা  কাজ ংবিে বফববন্ন  

    প্রযুবি বফললয় প্রবেণ। 

৩. এনআইবফয বফববন্ন স্তলযয কভ মকতমা  কভ মিাযীলদয জন্য থাগত  কবিউটায ব্যফায ংক্রান্ত থভৌবরক  

    বফলয়, ইন্টাযলনট ব্যফায, ব্রাউবজং, ইলভইর আদান-প্রদান ইতযাবদ বফললয় প্রবেণ।  

৪. জাতীয় ই-থফা বলেভ ম্পূণ মবালফ িালুয উলদ্যাগ গ্রণ। 

৫. ইনবেটিউলট আইবটি থর থখারায জন্য প্রলয়াজনীয় উলদ্যাগ গ্রণ। 

৬. ম মায়ক্রলভ কর বফজ্ঞানী প্রলয়াজনীয় কলরয জন্য কবিউটায ংস্থালনয উলদ্যাগ গ্রণ। 

৭. তথ্য থফা প্রদালনয জন্য লয়ফাইট বনয়বভত ারনাগাদকযণ। 

৮. অযা প্রস্তুতকযণ। 

৯. ফতমভালন ইনবেটিউট লত প্রলদয় এফং বনকট ববফষ্যলত প্রদান কযা লফ এরূ থফা ংক্রান্ত কর তথ্য  

    লয়ফাইট আলরাডকযণ। 

১০. বনয়বভত ভাবক বা অনুিান  কাম মবফফযণী ভন্ত্রণারলয় থপ্রযণ। 

১১. আইবটি ংক্রান্ত টাস্কলপাল ময বনলদ মনা থভাতালফক বনয়বভত বেভাবক বযলাট ম থপ্রযণ। 

১২. বডবজটার থভরায় অংগ্রলণয জন্য প্রলয়াজনীয় ডকুলভন্ট প্রস্তুতকযণ। 

http://www.eprocure.gov.bd/?lang=bn_IN
http://www.baera.gov.bd/

