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বািষক িতেবদন 3125-3126

িব ান o

ি ম ণালয়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
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বাণী
িতবছেরর মেতা eবারo 3125-3126 aথ-বছের স ািদত কাযাবিলর সংি
ি

িববরণ িনেয় িব ান o

ম ণালেয়র বািষক িতেবদন সংকলন করা হেয়েছ জেন আিম আনি ত। বািষক িতেবদন কােশর

মা েম ম ণালেয়র কাযাবিল িনিদ লে

পৗঁছােনার জ

তা o জবাবিদিহ িনি ত করা স ব হয়।

স েক সামি ক ধারণা দান eবং সরকাির কায েম
িব ান o

ি

বছরিভি ক কমর্কাN eবং eর a গিত iত ািদ

সং া নীিত িনধারণ eবং e খােতর uৎকষ সাধন o সািবক u য়েন িব ান o
ণ। িব ান o

ম ণালেয়র িমকা aত

ি

িবষয়ক গেবষণা, u য়ন,

ি

u াবন, সার o

ি
ি র

সফল েয়ােগর মা েম দশ o জািতর আথ-সামািজক স ি aজেন সহায়তা দান e ম ণালেয়র ল ল
।

uে

িব ান o

ি

িবষেয় িবে র সােথ তাল িমিলেয় a গিত সাধেনর লে

o

রািশয়া, চীন, জাপান, ভারত,

বলা শ, দি ণ কািরয়া, র সহ iuেরাপীয় iuিনয়েনর িবিভ দেশর সােথ িব ান o

ি িবষয়ক ি -পাি ক

ি o সমেঝাতা ারক করা হেয়েছ।
বাংলােদশ পরমা মা িভি ক িব ৎ ক
বাংলােদশ শী i পরমা র শাি ণ
িব ােনর a া

।

পরমা িভি ক িব ৎ uৎপাদেনর ম

ি

িদেয়

বহােরর হ র জগেত েবশ করেব। জীব ি , সা ি ক স দ eবং
ি

বহােরর মা েম শী i

িনভর aথনীিতর সমপযােয়র দেশর সািরেত পৗঁছােত স ম হেব।

o পিরক নার সােথ স িত রেখ পক 3132 aজেনর লে

সং াস হ িব ান o
কের যাে

।

িবষেয়র uপর িবষয়ক গেবষণা eবং পরবত েত গেবষণার ােয়ািগক

বাংলােদশ u ত িব ান চচা eবং
সরকােরর ল

াপন করেত যাে

e ম ণালয় eবং শাসনাধীন

িবষয়ক নীিত o আiন ণয়ন eবং e সং া u য়ন লক ক

হণ o বা বায়ন

e সকল কমর্কাN বতমােন মানবস দ u য়ন, দাির িবেমাচন, কমসং ান ি o আথ-সামািজক

u য়েন তাৎপয ণ িমকা রাখেছ। তেব, িব ান মন জািত গঠেন িব ান o

ি িবষেয় মানব স দ u য়েনর

ল, কেলজ, িব িব ালেয় aিধকতর মধাবী ছা -ছা ীেদর আকষণ বাড়ােনার uে াগ িনেত হেব। িব ান o

লে
ি

িবষয়ক গেবষণার জ

বছের িব ান o

বােজট বরা

ি করেত হেব। আশাকির, e িতেবদন থেক 3125-3126 aথ-

ি ম ণালয় স ািদত কাযাবিল স েক ধারণা লাভ করা স ব হেব।

সাফে র ei ধারাবািহকতা র া কের িব ান o
আমরা জািতর িপতার ে র ধা দাির

ি র চচা eবং eর সেবা

ােয়ািগক

বহােরর মা েম

, বষ হীন o ানিভি ক সানার বাংলা গড়েত aব i স ম হব।
sপিত iয়ােফস oসমান
মntী
3

খব

বতর্মান সরকােরর িনবর্াচনী iশেতহােরর আেলােক unত o সমৃিdশালী েদশ গড়ার লেkয্
িবjানিভিtক গেবষণা- pযুিkর unয়ন o jান pসােরর uপর grt িদেয় িবjান o pযুিk
মntণালয় িনরলস pেচ া চািলেয় যাে । মntণালেয়র িবিভn pকl o কমর্সিূ চ বাsবায়েনর মাধয্েম
িবjান o pযুিk েসkেরর সmাবনাময় েk সমূহ uেnািচত হে । বতর্মান সরকােরর বিল
পদেkেপর ফেল পরমাণুিভিtক িবdয্ৎ uৎপাদেনর পাশাপািশ পরমাণুর শািnপূণর্ বয্বহােরর জn
পরমাণু aবকাঠােমা ৈতিরর িবষেয় আমরা দৃঢ় pিতj। eেত বাংলােদশ ভিব েত jান- িবjােন
eকিদন unত িবে র কােফলায় সািমল হoয়ার sেযাগ লাভ করেব। িব ান o

ি -িনভর বাংলােদশ

গেড় তালার জn e মntণালয়, তাi, সকল pেচ া aবয্াহত রাখেব।
বািষর্ক pিতেবদনিট ২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের িবjান o pযুিk মntণালেয়র aজর্ন সmিকর্ত
পুিsকা। eেত িবjান o pযুিk মntণালয় o তার pশাসনাধীন সংsাসমূেহর লkয্ o uেd ,
কাযর্পিরিধ eবং ২০১৪- ১৫ aথর্ বছের সmািদত grtপূণর্ aজর্ন anভুর্k হেয়েছ। সরকািরেবসরকাির pিত ান, জনসাধারণ, িশkাথর্ী eবং গেবষকগণ e পুিsকায় pেয়াজনীয় aেনক তথয্i
পােবন বেল আশা কির।
বািষর্ক pিতেবদন pকাশনার সে

সংি

সকেলর pিত আnিরক ধnবাদ o কৃতjতা jাপন

করিছ।

েমাঃ িসরাজুল হক খান
ভারpাp সিচব

4

সূিচ
aধয্ায় ১ মntণালেয়র পিরিচিত
পটভূিম
লkয্ o uেd
pধান কাযর্াবিল
pশাসিনক সংsাসমূহ
বােজট

aধয্ায় ২ মntণালেয়র pশাসনাধীন সংsাসমূহ কতৃক
র্ ২০১৪- ২০১৫ aথর্বছের
সmািদত uেlখেযাগয্ কাযর্াবিল
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন
বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ (িবিসeসআiআর)
ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর
বাংলােদশ nাশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডkেমেন্টশন েসন্টার (বয্াnডক)
nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ (eনআiিব)
বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃপ
র্ k

aধয্ায় ৩ বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচ
aধয্ায় ৪ uপসংহার
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a ায় 2
ম ণালয় পিরিচিত
পট িম
িশkা o সংsৃিত িবষয়ক মntণালেয়র aিধভুk 'িবjান o pযুিk গেবষণা o আণিবক শিk িবভাগ'
নােম মাচর্ ১৯৭২- e বতর্মান িবjান o pযুিk মntণালেয়র কাযর্kম শুr হয়। িডেসmর ১৯৭৪- e
eিট িশkা মntণালেয়র িনয়ntেণ 'িবjান o pযুিk গেবষণা eবং আণিবক শিk িবভাগ' নােম eকিট
sতnt িবভােগ rপাnিরত হয়। িডেসmর ১৯৭৬- e মিntপিরষদ িবভােগর aংশ িহেসেব e িবভাগিট
সরাসির রাTপিতর িনয়ntেণ ns হয় eবং 'িবjান o pযুিk গেবষণা িবভাগ' নামকরণ করা হয়।
মাচর্ ১৯৮৪- e eিট পুনরায় sতnt িবভাগ িহেসেব িশkা মntণালেয় ns হয়। আগs ১৯৯৩- e
িবভাগিট 'িবjান o pযুিk মntণালয়' নােম eকিট sতnt মntণালেয় unীত হয়। মntণালেয়র
কমর্পিরিধ পুনিবর্nাস কের ২৪ মাচর্ ২০০২- e eর নামকরণ করা হয় 'িবjান eবং তথয্ o
েযাগােযাগ pযুিk মntণালয়। aতঃপর ২৮ eিpল ২০১১- e িবjান eবং তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk
মntণালেয়র aধীন িবjান o pযুিk িবভাগ eবং তথয্ o েযাগেযাগ pযুিk িবভাগ নােম d'িট পৃথক
িবভােগ পুনগর্িঠত হেয় সবর্েশষ ৪ িডেসmর ২০১১- e যথাkেম িবjান o pযুিk মntণালয় eবং
তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk মntণালয় নােম d'িট পৃথক মntণালয় গিঠত হয়। বতর্মান সরকার দািয়t
gহেণর পর িবjান o pযুিkগত uৎকষর্ aজর্ন, সমেয়াপেযাগী কমর্েদয্াগ gহণ eবং বাsবাnগ o
দীঘর্েময়াদী কমর্পিরকlনা বাsবায়েনর মাধয্েম eকিট sখী o সমৃd বাংলােদশ গড়ার দৃঢ় pতয্েয়
িবjান o pযুিk মntণালয় eবং eর pশাসনাধীন িবিভn সংsা দkতা o িন ার সে

কাজ কের

যাে ।

লkয্ o uেd
িবjান o pযুিk িবষয়ক গেবষণা, unয়ন, pযুিk udাবন, pসার eবং eসেবর সফল pেয়ােগর
মাধয্েম েদশ o জািতর সািবর্ক আথর্- সামািজক সমৃিd aজর্েন সহায়তা pদান মntণালেয়র মূল লkয্
o uেd । e uেd

বাsবায়েন মntণালয় কেয়কিট sিনিদর্ aিভলkয্ িনধর্ারণ কেরেছ;

েযমন:
• পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd o পরমাণু িচিকৎসা েকnd sাপেনর মাধয্েম পরমাণু শিkর
শািnপূণর্ বয্বহােরর েkt সmpসারণ ;
• জীবpযুিk িবষয়ক গেবষণা eবং দk মানবসmদ সৃজন o unয়ন ;
• দিরd জনেগা ীর জীবনমান unয়েন েটকসi o পিরেবশবাnব pযুিk udাবন o unয়ন ;
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• সামুিdক সmদ িবষয়ক গেবষণার জn pেয়াজনীয় aবকাঠােমা িনমর্াণ ;
• িবjান o pযুিk িবষেয় গেবষণার জn তথয্- uপাt সরবরােহ সkমতা বৃিdকরণ eবং
• িবjানমনs জািত গঠেনর িবষেয় pেয়াজনীয় uেদয্াগ gহণ
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pধান কাযর্াবিল
লkয্ o uেd

বাsবায়েনর জn িবjান o pযুিk মntণালয় o eর pশাসনাধীন সংsাসমূহ

িনmবিণর্ত কাযর্kম পিরচালনা করেছ:

• িবjান o pযুিk িবষয়ক জাতীয় নীিতমালা বাsবায়েনর লেkয্ িবিভn মntণালেয়র
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কাযর্kেমর মেধয্ সমnয় সাধন
জাতীয় িবjান o pযুিk পিরষদ (eনিসeসিট)- eর sপািরশসমূহ বাsবায়ন
িবjান eবং তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk িবষয়ক ব বnু েফেলািশপ pদান
িবjান o pযুিkর িবিভn েসkের গেবষণা o unয়েন সংি
সরকাির- েবসরকাির
সংsা/pিত ানসমূহেক আিথর্ক anদান pদান
িবিভn pিত ােনর গেবষকেদর/িবjানীেদর দkতা বৃিdর জn েদেশ o িবেদেশ pিশkণ
pদান
aিভjতা িবিনময় o বাsবিভিtক jান aজর্েনর জn েদশী o িবেদশী িবেশষjেদর
সমnেয় oয়াকর্শপ o েসিমনােরর আেয়াজন
িবিভn েদশ o সংি আnজর্ািতক সংsাসমূেহর সে িবjান o pযুিk িবষয়ক সহেযািগতা
সmকর্ sাপন, unয়ন eবং সংি েkেt চুিk সmাদন o সহেযািগতা কাযর্kম বাsবায়ন
পরমাণিবক িবdয্ৎ েকnd sাপন eবং পারমাণিবক িনরাপtা o িবিকরণ িনয়ntণ সmিকর্ত
কাযর্সmাদন।
পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহােরর েkt সmpসারণ
সমুdসmদ িচিhতকরণ, আহরণ o গেবষণার জn সমুd গেবষণা iনিsিটuট pিত া
পরমাণু শিk িনয়ntণকারী কতৃপ
র্ k গঠন o e িবষেয় আiন pণয়ন
েকিমকয্াল েমেTালিজ, জীবpযুিk, iেলকTিনk o anাn িশl িবষয়ক গেবষণা
েদশীয় লাগসi pযুিk udাবন o বয্বহার eবং e সংkাn aবকাঠােমা o মানবসmদ
unয়ন
িবjান জনিpয়করণ o িবjান সেচতনতা সৃি র লেkয্ েদেশর িশkা pিত ানসমূহ সমnেয়
pিতবছর 'জাতীয় িবjান o pযুিk সpাহ' uদযাপন ।
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িবjান o pযুিk মntণালেয়র uেlখেযাগয্ কমর্কাN:
(১)

ব বnু েফেলািশপ কমর্সিূ চ:
ব বnু েফেলািশপ কমর্সিূ চর আoতায় ২০১৪- ১৫ aথর্ বছের েদেশ ২৫ জন িপeiচিড
eবং ১ জন িপeiচিড utর সmn করেছন। িবেদেশ ১৬ জন িপeiচিড eবং ৬ জন
eমeস সmn করেছন। ২০১৪- ১৫ aথর্- বছের e pকেlর আoতায় ১৪ েকািট টাকা
বরাd িছল। uেlখয্ েয e pকেlর আoতায় ২২৫ জন েফেলার েদেশ- িবেদেশ িপeiচিড,
িপeiচিড utর o eমeস করার বয্বsা রেয়েছ eবং e পযর্n ২২১ জনেক েফেলািশপ
pদান করা হেয়েছ।

(২)

গেবষণা o unয়ন pকlসমূেহর িবেশষ anদান কমর্সিূ চ:
েদেশ িবjান চচর্া, িবjান o pযুিk িবষয়ক গেবষণা o unয়ন কােজ uৎসাহ o anেpরণা
pদােনর জn িবjান eবং pযুিk গেবষণা খাত হেত গেবষণা pকেl anদান pদান করা
হয়। ২০১৪- ১৫ aথর্ বছের "গেবষণা o unয়ন pকlসমূেহর িবেশষ anদান" কমর্সূিচর
আoতায় ৩১৭িট pকেlর িবপরীেত ১০ েকািট ২১ লk টাকা বরাd েদয়া হয়।

(৩)

জাতীয় িবjান o pযুিk (NST) েফেলািশপ কমর্সিূ চ:
িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt গেবষণারত ছাtছাtী/গেবষকেদর গেবষণা কােজ
সহায়তার জn জাতীয় িবjান o pযুিk (NST) েফেলািশপ কমর্সূচীর আoতায় িবিভn
কয্াটাগিরেত ((১) েভৗত, ৈজব o aৈজব িবjান, pেকৗশল o পিরেবশ িবjান,
নবায়নেযাগয্ শিk িবjান, তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk nােনােটকেনালিজ o লাগসi pযুিk
িবষয়ক (২) জীব িবjান o িচিকৎসা িবjান িবষয়ক (৩) খাদয্ o কৃিষ িবjান িবষয়ক eবং
(৪) পূবর্বতর্ী বছের eমিফল o িপeiচিড েকােসর্ েফেলািশপ pাp েফেলােদর নবায়নসহ
২০১৪- ১৫ aথর্ বছের ১৪৩৮ জন ছাt- ছাtী/গেবষকেক ৭ েকািট ৯০ লk টাকার
েফেলািশপ pদান করা হয়।

(৪)

pযুিk udাবন,গেবষণা o unয়নমূলক (R & D) pকেl anদান:
িবjান o pযুিk udাবন eবং গেবষণার মান বৃিdর লেkয্ েদশীয় িবjানীগণেক তাঁেদর
চলমান/psািবত গেবষণা pকেlর জn pিত aথর্ বছের e মntণালয় হেত anদান pদান
করা হয় । ২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের e খােত ৭৩িট pকেlর ankেল ৪২ লk ৭০
হাজার টাকা anদান pদান করা হেয়েছ ।
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(৫)

িবjানেসবী সংsা o িবjানিভিtক েপশাজীবী সংগঠন/ pিত ানসমূহেক আিথর্ক anদান:
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের ৬২িট িবjানেসবী সংsা o িবjানিভিtক েপশাজীবী
সংগঠন/pিত ানসমূহেক ৪০.০০ (চিlশ) লk টাকা আিথর্ক anদান pদান করা হেয়েছ ।

(৬)
েদেশর েবসরকারী মাধয্িমক o u মাধয্িমক িশkা pিত ান /িবjান kাবসমূেহ আিথর্ক
anদান:
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের ৩৫িট মাধয্িমক o u মাধয্িমক িশkা pিত ান/িবjান
kাবসমূহেক ২০ লk টাকা আিথর্ক anদান pদান করা হেয়েছ ।
(৭)
েদেশ sানীয়ভােব udািবত লাগসi pযুিkর pেয়াগ o সmpসারণ শীষর্ক েসিমনার o
pদশর্নী:
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের ১৪ লk ৭০ হাজার টাকা বয্েয় েমাট ২১িট uপেজলায় েদেশ
sানীয়ভােব udািবত লাগসi pযুিkর pেয়াগ o সmpসারণ শীষর্ক েসিমনার pদশর্নী anি ত
হেয়েছ ।
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pশাসনাধীন সংsাসমূহ
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন: বাংলােদেশর sাধীনতা সংgােমর মহান েনতা সবর্কােলর সবর্ে
বাঙািল, জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজবুর রহমােনর েনতৃেt দীঘর্ নয় মােসর রkkয়ী sাধীনতা
সংgােম িব s েদেশর aথর্নীিত পুনগর্ঠেন পরমাণু শিkেক বয্বহােরর জn তাঁর দূরদশর্ী
পিরকlনায় ২৬ েফbrয়াির ১৯৭৩ তািরেখ বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন pিত া লাভ কের।
িবdয্ৎ uৎপাদন o িচিকৎসািবjানসহ িবিভn েkেt পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহার িবষেয়
গেবষণা o েসবা pদােন বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন িনরলসভােব কাজ কের যাে ।
বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ: sাধীনতার aবয্বিহত পের জািতর িপতা ব বnু েশখ
মুিজবুর রহমােনর uেদয্াগ, uৎসাহ o িনেদর্েশ eবং sনামধn িবjানী ড. kদরাত- e- খুদা eর
িনরলস pেচ ায় বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ (িবিসeসআiআর) নতুন নােম যাtা
শুr কের। িবিসeসআiআর েদেশ িশlকারখানা pিত া o unয়েনর সােথ সmৃk িবjান, িশl
o pযুিk িবষয়ক গেবষণা পিরচালনা কের যাে ।
ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার: মাননীয় pধানমntী েশখ হািসনার anেpরণা o uৎসােহ
বাংলােদেশর eকমাt pয্ােনেটিরয়াম ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার pিতি ত হয়।
িশkাথর্ীসহ িবিভn ে িণ o েপশার মাnষেক মহাকাশ সmেকর্ ধারণা দান eবং িবেনাদেনর মাধয্েম
িবjান িশkার sেযাগ সৃি করার লেkয্ নেভািথেয়টােরর কাযর্kম পিরচািলত হে ।
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর: ২৬ eিpল ১৯৬৫ তািরেখ ঢাকায় িবjান o pযুিk জাdঘর
pিতি ত হয়। জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর আiন, ২০১০- eর মাধয্েম eিটেক eকিট
সংিবিধবd সংsা িহেসেব pিত া করা হেয়েছ। িবjান িবষয়ক িবিভn pদশর্নীবst (eিkিবট) pদশর্ন
কের e pিত ানিট eকিট aনাn ািনক িবjান িশkা pিত ান িহেসেব কাজ কের যাে ।
বাংলােদশ nাশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডkেমেন্টশন েসন্টার (বয্াnডক): বয্াnডক
িবjান িবষেয় গেবষণামূলক তথয্ সংgহ, সংরkণ o িবতরেণর দািয়েt িনেয়ািজত eকমাt জাতীয়
pিত ান। বয্াnডক আiন ২০১০- eর মাধয্েম pিত ানিটেক সংিবিধবd সংsার মযর্াদা pদান করা
হয়। ৈবjািনক গেবষণা o িনরীkামূলক unয়েনর সকল েkেtর তথয্ সংgহ, pিkয়াকরণ,
সংরkণ, সmাদনা o িবতরণ করা e সংsার মুখয্ কাজ।
nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ (eনআiিব): জীবpযুিk pেয়াগ কের খাদয্ uৎপাদন
বৃিd o খাদয্ িনরাপtা িনি তকরেণর লেkয্ জুলাi ১৯৯৯- েত মােস eকিট unয়ন pকেlর
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মাধয্েম nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ (eনআiিব)- eর যাtা শুr হয়। জীবpযুিk
িবষেয় গেবষণা eবং eর সফল pেয়াগi ei pিত ােনর pধান কাজ।
বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃপ
র্ k: বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ আiন ২০১২ anযায়ী
১২ েফbrয়াির ২০১৩ তািরেখ বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃপ
র্ k pিত া করা হেয়েছ। েদেশর
পারমাণিবক িনরাপtা o িবিকরণ িনয়ntণসহ সকল িবিকরণ- uৎস বয্বহারকারী pিত ানসমূহেক
লাiেসn pদান o তদারিক eবং িবিকরেণর kিতকর pভাব েথেক মাnষ, জীবজnt o পিরেবশ
sরkা িনি তকরেণর লেkয্ কতৃপ
র্ k কাযর্kম পিরচালনা করেছ।
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বােজট
সরকাির বয্েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বৃিdর লেkয্ আিথর্ক খাত সংsার pিkয়ার aংশ িহেসেব
মধয্েময়াদী বােজট কাঠােমা (eমিটিবeফ) পdিতেত বােজট pণয়েনর কাজ ২০০৫- ২০০৬ aথর্
বছর েথেক শুr হেয়েছ। pাথিমকভােব ৪িট মntণালয়েক িনেয় শুr হেলo ২০১০- ২০১১ aথর্
বছেরর বােজেট সবর্েমাট ৩৩িট মntণালয় o িবভাগেক মধয্েময়াদী বােজট কাঠােমা পdিতর anভুর্k
করা হয়। e পdিতর সবেচেয় grtপূণর্ ৈবিশ য্ হে , সরকােরর েকৗশলগত uেd , নীিত o
agািধকােরর সে

বােজট বরােdর েযাগসূt sাপন, pাp সmেদর িভিtেত বাsবসmত বয্য়

পিরকlনা pstতকরণ eবং বরাdকৃত বােজটিভিtক কমর্সmাদন।
eকিট সাম sপূণর্ িবjান o pযুিk বয্বsা গেড় েতালার লেkয্ আধুিনকায়েনর মাধয্েম সkমতা
বৃিdসহ eকিট যুেগাপেযাগী o িবjানমনs জািত গঠেনর pতয্য়েক বাsবায়েনর জn িবjান o
pযুিk মntণালেয়র ২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের বােজেট annয়ন খােত ২৩২ েকািট ৩০লk টাকা
eবং unয়ন খােত ৩৭১৯ েকািট ১১ লk টাকা aথর্াৎ েমাট ৩৯৫১ েকািট ৪১ লk টাকা বয্য়
িনধর্ারণ করা হয়।
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শিkর
র

িবিকরণ িনয়ntেণ যথাযথ বয্বsািদ gহণ e pিত ােনর দািয়েtর anভুর্k।
বতর্মান িবে জাতীয় eবং আnজর্ািতক পযর্ােয় আথর্- সামািজক unয়েন পরমাণু শিkর gহণেযাগয্তা
eবং মানবকলয্ােণ eর নানামুখী বয্বহাের utেরাtর pসার লাভ করেছ। িবেশষ কের িবdয্ৎ
uৎপাদেন পরমাণু শিkর বয্বহার ২১ শতেকর িম

jালািন পিরকlনায় eক িবরাট ভূিমকা

েরেখেছ। েদেশর সবর্বৃহৎ পরমাণু শিk গেবষণা pিত ান িহসােব বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন
rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকl gহেণর মাধয্েম eকিট যুেগাপেযাগী পদেkপ gহণ কের।
ভিব ৎ pজেnর jালািন িনরাপtা িনি তকরেণর লেkয্ বতর্মান সরকার kমতা gহেণর পর
েথেকi e pকl বাsবায়েন aতয্n কাযর্কর eবং বিল

ভূিমকা রাখেছ। e pকেlর আoতায়

পাবনার rপপুের ১০০০ েমগাoয়াট kমতাসmn ২ (di) iuিনট িবিশ েমাট ২০০০ েমগাoয়ােটর
eকিট পারমানিবক িবdয্ৎ েকnd sাপেনর কাজ eিগেয় চেলেছ। uেlখয্ েয, গত ২ aেkাবর ২০১৩
তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী েশখ হািসনা rপপুর পারমাণিবক
িবdয্ৎ েকnd sাপেন pাথিমক পযর্ােয়র িনমর্াণ কােজর শুভ uেdাধন কেরন।
িভশন
পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহােরর মাধয্েম সািবর্ক আথর্- সামািজক unয়েন aবদােনর লেkয্
পারমাণিবক িবjান o pযুিkর agগিত সাধন dারা আtিনভর্রশীলতা aজর্ন
িমশন
• েভৗত, জীব o pেকৗশল শাখার িবিভn েkেt পরমাণিবক িবjান o pযুিkিনভর্র
েমৗিলক, বয্বহািরক o unত গেবষণা কমর্সিূ চর agগিত সাধন
• পরমাণিবক শিk িবষয়ক কমর্সূিচর বাsবায়ন
• পরমাণিবক pযুিk িনভর্র েসবামূলক কমর্কান্ড িভn িভn pািnক বয্বহারকারীেদর
কােছ েপৗেছ েদয়া
• কৃিষ, িশl, sাsয্ eবং পিরেবশ েkেt পরমাণু pযুিkর pেয়াগ
• পরমাণিবক িবjান o pযুিkর েkেt মানবসmদ unয়ন
• িবিকরণজিনত িনরাপtা চচর্া
• খিনজ সmদ anসnান o আহরেণ পরমাণু pযুিkর বয্বহার
সাংগঠিনক কাঠােমা
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন- eর সাংগঠিনক কাঠােমােত eকজন েচয়ারময্ান o ৪
( চার) জন সদsসহ েমাট ২১২৩িট পদ রেয়েছ।
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের গেবষণা sাপনাসমূেহ পিরচািলত/সmািদত uেlখেযাগয্ গেবষণা o
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unয়ন কাযর্kম
পরমাণু শিk েকnd (পশেক)
ক. রসায়ন িবভাগ
িবগত eকবছের রসায়ন িবভােগর িবjানীগণ েদেশর িবিভn sান েথেক সংগৃহীত পিরেবশ o sাsয্
সmিকর্ত নমুনায় িবষাk ধাতু o anাn িবষাk পদাথর্ সনাkকরণ কাজ সmn কেরেছন। rপপুর
পারমাণিবক িবdয্ৎ pকl eলাকার পিরেবেশর uপর রাসায়িনক দূষেণর kিতকর pভাব পরীkােথর্
pকl eলাকার মািট, ভূগভর্s পািন, তলািন, মাছ o জলজ uিdেদ িবিভn েTস েমটাল, বাংলােদেশ
িবিভn শহেরর বাতােস বায়ুকণা o কােলা কাবর্েনর পিরমাণ িনণর্েয়র মাধয্েম Transboundary
Contribution eবং Haze Creating কণার uৎস িনণর্য় করা হেয়েছ। e িবভাগ েমাট ২১৬৯িট
নমুনার িবে ষণ কাজ সmn কের েমাট ৩০,১৫,০০০/- (িtশ লk পেনর হাজার) টাকা আয় কের।
িবে ষণমূলক কােজর মেধয্ রেয়েছ িবিভn রফতানীেযাগয্ পেণয্ িবষাk েমৗেলর মাtা িনণর্য়,
েরৗপয্/sণর্পদেকর খাঁিটt িনণর্য়, িনদািনক েরাগ িনণর্য়, িবিভn বয্াটাির p tতকারী pিত ােনর
িভতের o বাiেরর পিরেবশ নমুনায় kিতকর সীসার মাtা িনণর্য় iতয্ািদ।
খ. iেলকTিনk িবভাগ
পরমাণু শিk েকেndর গেবষণা o unয়ন কােজ বয্বhত সকল iেলকTিনk যntপািত সচল রাখার
লেkয্ iেলকTিনk িবভাগ যntপািত রkণােবkণ, েমরামত eবং sাপেনর কােজ েসবা pদান কের।
pিতেবদনকালীন সমেয় ১০িট iেলকTিনk মিডuল ৈতির করা হয় eবং ১৫িট uেlখেযাগয্ যntপািত
েমরামত করা হয়। eছাড়া কিmuটার o সংিশ যntপািতসহ েটিলেফান o iন্টারকম েমরামত o
রkণােবkণ e িবভােগর কমর্কােNর anভুর্k।
গ. sাsয্- পদাথর্িবjান িবভাগ
বতর্মােন েরাগ িনণর্য়, কয্াnােরর িচিকৎসা, িশlখাত, কৃিষেkেt, িশkা o গেবষণাখােত িবিকরণ
যnt বয্বহারকারী pিত ানসমূহেক বয্িk পিরবীkণ েসবা pদান করা হে । e সমেয় িবিকরণ
বয্বহারকারী নতুন িনবnনকৃত ২৬২ জন িবিকরণ কমর্ীেক বয্িk পিরবীkণ েসবা pদান করা হেয়েছ।
pিতেবদনাধীন সমেয় সরকাির o েবসরকাির ৩৭৩৯৭ pিত ােনর ৮২৭২১ জন িবিকরণ কমর্ীেক
বয্িk পিরবীkণ েসবাদান কমর্কােন্ডর আoতায় আনা হেয়েছ, যা েথেক ২৬,৮০,৯২৪/- (ছািbশ
লk আিশ হাজার নয়শত চিbশ) টাকা রাজs আয় হেয়েছ। uk সমেয় ১৭৪১িট খাদয্ নমুনায়
েতজিskয়তার মাtা পরীkা কের েমাট ৩৮,৫৮,০০০/- (আটিtশ লk আটাn হাজার ) টাকা রাজs
আয়

করা

ঘ. নন- েডsTাকিটভ েটিsং িডিভশন (NDT)
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হেয়েছ।

eনিডিট মূলত pযুিkিনভর্র িকছু পdিত যা pেয়াগ কের িশেl uৎপািদত o বয্বhত পেণয্র মান
িনয়ntণ o মােনর িন য়তা pদান করা যায়। িবগত বছের িবdয্ৎ uৎপাদন েকnd, সার কারখানা,
গয্াসেkt, জাহাজ িনমর্াণ কারখানা, িসেমন্ট কারখানা, বাংলােদশ িবমানবািহনী pভৃিত pিত ানেক
িনয়িমত eনিডিট েসবা pদান করা হেয়েছ। pিতেবদনাধীন সমেয় েমাট ৪০িট pিত ানেক e েসবা
pদান কের pায় ১০,৮০,২২৮/- (দশ লk আিশ হাজার diশত আটাশ) টাকা রাজs আয় হেয়েছ।
ঙ. ব t িবjান িবভাগ
e বছের সmািদত grtপূণর্ কমর্কােNর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেলা মাiেkা o nােনা েsেল চুmকীয়
ব t o গেবষণা কমর্কাN সmpসারণ। eছাড়াo েহমাটাiট o কkবাজােরর ময্াগেনটাiট বয্বহার
কের নরম েফরাiট চুmকীয় ব tর udাবন o gণাgণ পরীkা, XRD বয্াবহার কের িবিভn aৈজব
o ধাতব পদােথর্র gণাgণ, গঠন o পিরমাণগত মান িনণর্েয়র কাজ করা হেয়েছ। e িবভাগ কতৃর্ক Xray diffractin and Scanning Electron Microscope- eর মাধয্েম েসবাদান কমর্সিূ চর আoতায়
চার লkািধক টাকার aিধক aিজর্ত হেয়েছ।
পরমাণু শিk গেবষণা pিত ান
পরমাণু শিk গেবষণা pিত ানিট বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর সবর্বহ
ৃ ৎ গেবষণা pিত ান।
pিতেবদনাধীন সমেয় e pিত ােনর িবিভn iনিsিটuট/iuিনট/sিবধাসমূেহ পিরচািলত গেবষণা o
unয়ন কােজর িববরণ িনmrপ:
পরমাণু িবjান o pযুিk iনিsিটuট (আieনeসিট)
pিতেবদনাধীন সমেয় পরমাণু িবjান o pযুিk iনিsিটuট (আieনeসিট) েথেক ২৩ জন ছাtছাtী eমeস, eম িফল o িপeiচিড পযর্ােয়র গেবষণা কাযর্kম সmn কেরেছ। eছাড়া e সমেয়
পিরচািলত গেবষণা কাযর্kেমর uপর জাতীয় o আnজর্ািতক জানর্ােল ৩২িট pবn pকািশত হেয়েছ।
ক. েরিডo- আiেসােটাপ uৎপাদন িবভাগ
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের েরিডoআiেসােটাপ uৎপাদন িবভাগ ৮৯২িট েটকিনিশয়াম- ৯৯eম
েkামােটাgািফক েজনােরটর uৎপাদন কেরেছ (pিতিট ১০- ১৫ িজিবিকu শিk িবিশ ), বাংলােদশ
পরমাণু শিk কিমশন কতৃক
র্ যার িনধািরত মূলয্ ৬৯২.৮৫ লk (ছয়েকািট িবরানbi লk পঁচািশ
হাজার) টাকা মাt eবং েমাট ১৩৪৮.৬১ িজিবিকu আেয়ািডন- ১৩১ িডেসেপিnং কের বাংলােদশ
পরমাণু শিk কিমশেনর িনয়ntণাধীন ১৬িট পরমাণু িচিকৎসা

iনিsিটuট eবং

৫িট

র্ িনধর্ািরত েমাট মূলয্
সরকাির/েবসরকাির হাসপাতােল সরবরাহ করা হেয়েছ; যার কিমশন কতৃক
১১৯.২৮ লk (eক েকািট ঊিনশ লk আটাশ হাজার) টাকা মাt।
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খ. sাsয্ পদাথর্িবjান o েতজিskয় বজর্য্ বয্বsাপনা iuিনট ( HP&RWMU)
পরমাণু শিk গেবষণা pিত ােন sািপত BAEC TRIGA Research Reactor (BTRR)- eর ১০
িক.িম. বয্াসােধর্র মেধয্ সংগৃহীত পিরেবশগত নমুনা (েযমন মািট, পুkেরর পািন, িটuবoেয়েলর
পািন, শাক- সবিজ, dধ, মাছ iতয্ািদ) pেয়াজনীয় pিkয়াজাতকরণ েশেষ গামা েsকেTােমিT
িসেsেমর সাহােযয্ Data সংgহ eবং িবে ষণ কের ৈতিরকৃত Report কতৃর্পেkর িনকট েপশ করা
হেয়েছ। জাতীয় কয্াnার গেবষণা iনিsিটuট o হাসপাতাল, মহাখালী eবং ঢাকা েমিডেকল কেলজ
হাসপাতাল, ঢাকা- eর েটিলেথরািপ িবভােগ Depleted Uranium সনাkকরেণর জn Radiation
Survey করা হয়।
গ. িনuিkয়ার eন্ড েরিডেয়শন েকিমিsT িবভাগ (NRCD)
e িবভােগ পিলিভনাiল aয্ালেকােহাল o কয্াপা- কয্ারািজনন েথেক ৈতিরকৃত হাiেDােজল েরাগীর
বািhক kেত Clinical Test- eর জn utরা আধুিনক েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকায়
সরবরাহ করা হেয়েছ। eছাড়াo, িজেলিটন/পিলিভনাiল aয্ালেকাহল েবলন্ড িফেlর পরীkণ,
মািটেত sপার oয়াটার aয্াবজরেবন্ট হাiেDােজেলর uপিsিতেত গম বীেজর জারিমেনশন eনািজর্
পযর্েবkণ, পানীয় জেলর েভৗত gণাবলী পিরমােপর কাজ করা হেয়েছ।
ঘ. আiেসােটাপ হাiেDালিজ িবভাগ ( IHD)
সmpিত িব

বয্াংেকর aথর্ায়েন চTgাম oয়াসা (CWASA) কৃতক
র্ গৃহীত ‘‘Chittagong Water

Supply Improvement and Sanitation Project (CWSISP)’’ শীষর্ক pকেl Isotopic Study
সংkাn কােজ Sub-consultant িহেসেব সহেযািগতা pদােনর লেkয্ গত ৮ জাnয়াির ২০১৪
তািরেখ বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন o iিnটিটuট aব oয়াটার মেডিলং (IWM)- eর মেধয্
eকিট সমেঝাতা sারক sাkিরত হয়। চুিk anসাের িবগত েফbrয়াির ২০১৪ মােস pকl eলাকায়
ভূ- গেভর্ পািনর uপযুk sর সনাkকরেণর লেkয্ Vertical Electrical Sounding (VES) Survey
সmাদন করা হয়। পরবতর্ীেত pকl eলাকায় eকিট Borehole- eর Geophysical Loggingeর কাজ সmাদন করা হয়।
খাদয্ o িবিকরণ জীবিবjান iনিsিটuট (আieফআরিব)
সাভারs খাদয্ o িবিকরণ জীবিবjান iনিsিটuট (আieফআরিব) ৫০,০০০ kির kমতাসmn
গামা েসাসর্ বয্বহার কের নানািবধ গেবষণা o unয়নমূলক কাজ কের যাে । িবগত aথর্ বছের e
iনিsিটuট েথেক ৬জন ছাt- ছাtী eম.eস.িস, eম.িফল. eবং িপeiচ.িড পযর্ােয় গেবষণা কাজ
সmn কেরেছ। pিতেবদনাধীন সমেয় জাতীয় o আnজর্ািতক জানর্ােল ১৬িট pবn pকািশত হেয়েছ।
e iনিsিটেটর aধীেন ৮িট িবভাগ o ১িট iuিনট কতৃর্ক গৃহীত/সmািদত uেlখেযাগয্ গেবষণা
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কাযর্kেমর সংিkp িববরণ িনmrপ:
ক. গামা েসাসর্ িবভাগ
e িবভাগ কতৃক
র্ পিরচািলত কাযর্kম হেলা iরািডেয়শন pযুিk বয্বহােরর মাধয্েম গেবষণা
কাযর্kেমর pসার, িচিকৎসা সামgীর মান unয়ন eবং খাদয্ o কৃিষ dবয্ািদ সংরkণ করা।
পাশাপািশ e িবভাগ pিতেবদনাধীন সমেয় বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর িবিভn গেবষণা
iনিsিটuটসহ েদেশর pায় ২৫িট ফামর্ািসuিটকয্াল/েবসরকাির pিত ানেক িবিকরণ েসবা pদান
কেরেছ। e িবভাগ কতৃর্ক িচিকৎসা o খােদয্র নমুনায় িবিকরণ েসবা pদান বাবদ ২৯,৮৭,৮৯৫/(ঊনিtশ লk সাতািশ হাজার আটশত পঁচানbi) টাকা মাt আয় হেয়েছ।
খ. িবিকরণ কীটতtt o মাকড়তtt িবভাগ
িবিকরণ কীটতtt o মাকড়তtt িবভাগ pধানত পারমাণিবক pযুিk, জীবজ দমন পdিত eবং
রাসায়িনক আপদনাশক বয্বহারপূবর্ক gদামজাত o মাঠপযর্ােয়র কৃিষপেণয্র kিতকর েপাকামাকড়
aবদমন সংkাn গেবষণা কােজ িনেয়ািজত আেছ। কkবাজােরর েসানািদয়া o তৎসংলg শুঁটিক মাছ
uৎপাদন eলাকায় বnয্ামািছ aবমুkকরণ পdিতেত শুঁটিক মােছর pধান শk েবা- াi দমেনর
জn বৃহৎ পিরসের বnয্ামািছ uৎপাদেনর িনিমেt কম খরেচ সহজ পdিতেত মানসmn কৃিtম
খাবার udাবন করা হেয়েছ।
গ. খাদয্ pযুিk িবভাগ
বাংলােদেশর িবিভn জােতর আেমর (ফজলী, লয্াংড়া, আি না, িহমসাগর o আmপালী) Functional
properties েযমন phenol, flavonoid, Vitamin C, reducing sugar, TSS, acidity, pH
iতয্ািদ aয্ানালাiিসস- eর কাজিট সmn হেয়েছ। uপের বিণর্ত ৫িট জােতর আেমর মেধয্
Functional properties o eিন্টaিkেডন্ট- eর জn লয্াংড়া সবেচেয় ভােলা জােতর আম। িবিভn
েকাmািন কতৃক
র্ uৎপািদত খাদয্সামgীর পুি মান িবে ষণ বাবদ ৪৮,৬০০/- (আটিlশ হাজার
ছয়শত) টাকা রাজs আয় হেয়েছ।
ঘ. eেgােকিমকয্াল eন্ড eনভায়রনেমন্টাল িরসাচর্ িবভাগ
pিতেবদনকােল বাংলােদেশর িবিভn জায়গা েথেক pাp ১৫িট শাক- সবিজর নমুনা GC-MS o
HPLC যেntর মাধয্েম িবে ষণ করা হয়। HPLC, GC-MS eবং AAS যেntর মাধয্েম িবিভn
pিত ান েযমন, British American Tobacco Bangladesh, Square Consumer Products Ltd.,
Mojumder products Ltd েথেক pাp নমুনায় িবিভn ধরেনর কীটনাশেকর aবিশ াংশ eবং
Trace & Heavy metals িবে ষেণর কাজ করা হেয়েছ eবং eর মাধয্েম ২,৮৮,১০০/= (di লk
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আটািশ হাজার eকশত) টাকা রাজs আয় হেয়েছ।

ঙ. কীট জীবpযুিk িবভাগ
e িবভাগ কতৃক
র্ ফেলর মািছর বnয্াকরণ পdিতর কাযর্কািরতা বৃিdর লেkয্ েমলন, eবং aিরেয়ন্টাল
ফেলর মািছর পাকsলীর বয্াকেটিরয়া বয্বহার কের মািছর জীবনদশায়- eর pভাব পযর্েবkণ, সেতজ
সবিজর Quarantine treatment- eর জn িবিকরণ o Microwave energy (kুd তর

শিkর)

সমিnত pেয়াগ iতয্ািদ গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ।
চ. uিdদ জীবpযুিk o জীন pেকৗশল িবভাগ
কাবর্ন আiন িবম বয্বহার কের িমuেটশন pেয়ােগ ধােনর িবিভn ৈবিশে য্র unয়েনর কাজ চলেছ।
কতকgেলা েভষজ, েসৗnযর্বধর্ক o anাn aথর্ৈনিতক grtপূণর্ uিdদ, েযমন Stevia (Stevia
rebaudiana), Aloevera (Aloe barbadensis), Chrysanthemum (Chrysanthemum
morifolium), Dahlia (Dahlia hybrida), Gladeolus (Gladeolus grandifolius), Paulownia
(Paulownia tomentosa), Banana (Musa spp.), China rose (Rosa spp.), Berry (Syzygium
cumini), Turmaric (Curcuma longa) pভৃিতর in vitro cloning পdিত েডেভলপ করা
হেয়েছ। aিত সmpিত িবনা (BINA)- eর সােথ েযৗথভােব u

ফলন o আগাম পিরপkতার ৈবিশ য্

সmn ধােনর eকিট িমuটয্ান্ট লাiন udাবন o কৃষক পযর্ােয় েপৗঁছােনা সmব হেয়েছ।
ছ. মাiেkাবােয়ালিজ eন্ড iন্ডািsTয়াল iরািডেয়শন িবভাগ
e িবভাগ কতৃক
র্ গামা রি র pভােব িচিকৎসা সামgী েযমন কটন বােডর aণুজীবগত মােনর
পিরবতর্ন পরীkা, ি জ Dাiড sাটর্ার কালচার p tতকরেণর জn বাজাের pাp িবিভn দi েথেক
িবিভn লয্াকিটক eিসড বয্াকেটিরয়া আহরণ eবং সনাkকরেণর কাজ চলেছ। পাঁচিট িবিভn
লয্াকিটক eিসড বয্াকেটিরয়া L. acidophilus, L. casei, L. brevis, L. viridescens, and L.
bulgaricus সনাk করণ iতয্ািদ কাযkম পিরচািলত হেয়েছ।
iনিsিটuট aব েরিডেয়শন eন্ড পিলমার েটকেনালিজ
iনিsিটuট aব েরিডেয়শন eন্ড পিলমার েটকেনালিজ (আi.আর.িপ.িট.) iনিsিটuেটর ৩৫০
িকেলা িকuির েকাবাl- ৬০ iেরিডেয়টরিট গেবষণা o েসবা pদােন বয্বhত হে । e iেরিডেয়টর
েপাড়া ঘাসহ নানা ধরেনর kত o বয্থা িনরামেয়র জn unতমােনর েকালােজন বয্ােন্ডজ o
হাiেDােজল ৈতির, িচিকৎসাসামgী জীবাণু o দূষণমুkকরণ, কৃিষজাত পেণয্র স িনেরাধ
(Quarantine) o সংরkণ, dেবয্র gণগতমান unয়ন, েরিডেয়শন pেসিসং েটকেনালিজ বয্বহােরর
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মাধয্েম নানা uপকরণ ৈতির, েযমন িচংিড়র েখাসা eবং সামুিdক েশoলা েথেক শs, ফল iতয্ািদর
uৎপাদন বৃিd সহায়ক uপাদান ৈতির, িশেlর বজর্য্ দূষণমুk কের e েথেক তরল সার ৈতির iতয্ািদ
কােজ বয্বhত হয়। e sাপনা বয্বহারকারীেদর মেধয্ হাসপাতাল, িkিনক, ফামর্ািসuিটকয্াল
েকাmািন, েভাগয্পণয্ uৎপাদনকারী pিত ান, খাদয্শs সংরkণকারী o িবপণনকারী বয্বসািয়ক
pিত ান eবং েরিডেয়শন pেসিসং িবষেয় গেবষক o u তর িডিgর জn গেবষণারত ছাt- ছাtী
uেlখেযাগয্।
iনিsিটuট aব কিmuটার সােয়n (আiিসeস)
iনিsিটuট aব কিmuটার সােয়n- eর মূল uেd

হে

কিmuটার িবjান eবং তথয্ pযুিk

িবষয়ক গেবষণা o unয়ন কাযর্kম পিরচালনা করা। e ছাড়াo pিত ানিট বাপশক- eর িনজs
জনবল o বাiেরর pিশkণাথর্ীগণেক আiিসিট- eর uপর pিশkণ pদান কের থােক। িডিজটাল
বাংলােদশ গঠেনর aংশ িহেসেব Online E-notice Board Management System-eর নকশায়ন
o ৈতিরর জn গেবষণা কাযর্kম পিরচািলত হেয়েছ। কিমশেনর সকল িনuিkয়ার েমিডিসন
েসন্টারgেলােত েরাগীেদর জn aনলাiন িনবnীকরণ eবং িরেপাটর্ pদােনর জn ‘‘Online
Registration and Report Delivery System Software’’িট ৈতির করা হয়। eছাড়া কিমশেনর
িবিভn Web-based Software/Applications gেলােক eকt কের eকিট Web Portal- eর
মাধয্েম uপsাপন, বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর oেয়বসাiট- eর unয়ন o রkণােবkণ,
কিমশেনর oেয়বসাiেট েটন্ডার, েনািটশ, সাkর্লার iতয্ািদ িনয়িমতভােব aনলাiন েনািটশ েবােডর্
pচার, eিশয়ান িনuিkয়ার েসফিট েনটoয়াকর্- eর জn oেয়ব েপাটর্াল ৈতির করা হয়।
েসন্টার ফর িরসাচর্ িরaয্াkর (CCRR)
সাভারs িতন েমগাoয়াট kমতা সmn িTগা মাকর্- ২ গেবষণা িরaয্াkরিট বাংলােদশ পরমাণু শিk
কিমশেনর সবর্ািধক grtপূণর্ গেবষণা sাপনা। গেবষণা িরaয্াkরিট েরিডoআiেসােটাপ uৎপাদনসহ
িবিভn গেবষণা o unয়ন কাযর্kম, েযমন িনuTন eকিটেভশন eনালাiিসস, িনuTন েরিডogািফ,
িনuTন sয্াটয্ািরং eবং জনবল pিশkণ iতয্ািদ কােজ বয্বhত হেয় আসেছ। েসন্টার ফর িরসাচর্
িরaয্াkর- eর pেকৗশলী/িবjানীগণ িরaয্াkরিট sাপেনর পর েথেক e পযর্n s ুভােব চালনা o
রkণােবkণ কের আসেছন। িরaয্াkর চালনা o রkণােবkণ ছাড়াo IAEA- eর সােথ NonProliferation Treaty (NPT)-eর aধীেন সmািদত িdপািkক Safeguards Agreement eবং
Protocol Additional to the Safeguards Agreements- eর আoতায় িবিভn ধরেনর pিতেবদন,
েযমন Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical
Inventory Listing (PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations iতয্ািদ িনয়িমত
p tত কের আসেছ। pিত বছর কতৃর্পেkর anেমাদনkেম eসকল pিতেবদন IAEA- েত েpরণ
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করা হয়।
িটsয্ বয্াংিকং eন্ড বােয়াময্ােটিরয়াল িরসাচর্ iuিনট (িটিবিবআরiu)
e গেবষণা কমর্সিূ চর মূল uেd

হেলা িবিভn pকার aবয্বhত/পিরতয্k pািণজ/মানবীয় িটsয্

সংgহ কের িবjানসmতভােব pিkয়াজাতকরণ eবং িবিকরেণর সাহােযয্ জীবাণুমুkকরণ o যথাযথ
মান িনয়ntণ কের পুনবর্াসন শলয্িচিকৎসায় বয্বহােরর জn েদেশর িবিভn হাসপাতাল/sাsয্ েকেnd
সরবরাহকরণ। uেlিখত সমেয় e iuিনেটর গেবষণাগাের ১৬৯৫িট aয্ামিনয়ন েমমেbন o ৬৬১িট
aিs সংgহ কের ৪২৪৮িট aয্ামিনয়ন eবং ১১৩৭২িসিস aিs gাফট ৈতির করা হেয়েছ। e সমেয়
৩৫৩৩িট aয্ামিনয়ন gাফট eবং ১০৫৮৬ িসিস aিs gাফট pিkয়াজাতকরণ, িবিকরেণর সাহােযয্
জীবাণুমুkকরণ o মান- িনয়ntণ কাজ সmn কের েদেশর িবিভn হাসপাতাল/িkিনেক সরবরাহ করা
হেয়েছ। eছাড়া e iuিনেটর গেবষণাগাের eমeস পযর্ােয়র ৪ জন ছাt- ছাtী গেবষণা কাজ সmn
কের o e iuিনট েথেক জাতীয় o আnজর্ািতক জানর্ােল pকািশত গেবষণা pবেnর সংখয্া ২িট।
পারমাণিবক শিk o jালািন িবভাগ
২০০৯ সােল বতর্মান সরকার দািয়t gহেণর পর জািতর দীঘর্ িদেনর sp rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ
েকnd sাপেন নতুনভােব uেদয্াগ gহণ কের। গৃহীত uেlখেযাগয্ পদেkপসমূহ িনmrপ:
১।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকেlর ( RNPP) িডজাiন কােজ তথয্ eবং uপাt
pদান কের সহায়তা pদান eবং মn সৃ

o বিহs pভাবসমূহ েমাকােবলায় করণীয়

সmেকর্ eকিট েগাল েটিবল আেলাচনা গত ১৫- ১৬ জুলাi ২০১৪ তািরেখ anি ত
হয় ।

রািশয়ান

েফডােরশেনর

pিতিনিধবৃn,

িবিভn

েsকেহাlােরর

কিমশেনর eবং rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকেlর সােথ সংি

িবেশষj,

কমর্কতর্াগণ uk

েগাল েটিবল আেলাচনায় aংশ েনন;
২।

বাংলােদশ

পরমাণু

শিk

কিমশেন

anি ত

"IAEA-BAEC Workshop on

Management of NPP Project" শর্ীষক কমর্শালায় sপািরেশর আেলােক IAEA
Safety Guide GS-G 3.1 and GS-G 3.5 anসরেণ rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd
sাপন ( ১ম পযর্ায়) pকেlর জn eকিট Computer Aided Project Management
System চালু করার িবষেয় গৃিহতবয্ পদেkপ,

কাযর্পsা,

েsাপ iতয্ািদ িবষয়

anভুর্k কের গিঠত কিমিট বাপশক- e pিতেবদন েপশ কেরেছ;
৩।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd sাপন ( ১ম পযর্ায়) pকেlর কাযর্kম s ভ
ু ােব
বাsবায়েনর uেdে

"The Rooppur Nuclear Power Plant Act-2014" pণয়েনর

লেkয্ uk আiেনর psাব কিমশন কতৃক
র্ Review করা হেয়েছ;
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৪।

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর eটমsTekেপাটর্- eর
মেধয্ sাkিরত pথম চুিkর আoতায় Milestone-1Ges Milestone-2 e uিlিখত
ডkেমন্টসমূহ কিমিট কতৃক
র্ Quality Check eবং Quality Recheck করা হেয়েছ।
পরবতর্ীেত ডkেমন্টসমূহ Site Engineering Survey & Environmental Studies eবং
Environmental Impact Assessment সংkাn

Technical Review Team কতৃক
র্

মূলয্ায়েনর কাজ সমাp হেয়েছ। ডkেমন্টসমূেহর Feasibility Evaluation eবং NPP
Quality Assurance Program o Quality Assurance Program for NPP Siting
সংkাn Technical Review Team কতৃক
র্ মূলয্ায়েনর কাজ সmn হেয়েছ;
৫।

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর eটমsTekেপাটর্- eর
মেধয্ sাkিরত pথম চুিkর আoতায় Milestone-1 o Milestone-2 e uিlিখত
ডkেমন্টসমূেহর Feasibility Evaluation eবং NPP Quality Assurance Program o
Quality Assurance Program for NPP Siting সংkাn Technical Review Team
মূলয্ায়েনর কাজ

সমাp হেয়েছ eবং কািরগির কিমিট কতৃক
র্ মূলয্ায়নকৃত pিতেবদন

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেন েpরণ করা হেয়েছ;
৬।

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর eটমsTয়ekেপাটeর মেধয্ sাkিরত ১য় চুিkর (Contract No. 77-258/1110500) Milestone- 3 eর
আoতায় েpিরত ডkেমন্টসমূেহর কািরগির মূলয্ায়ন গত ১০- ১৩ নেভmর ২০১৪
বাপশক eর িবেশষj কতৃক
র্ সmn হেয়েছ;

৭।

গত ২১- ২২,

নেভmর ২০১৪ তািরেখ কমর্কতর্াগণ rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ

pকl eলাকা পিরদশর্ন করা হয় । uk সফের রািশয়ান েফডােরশন পেkর িবিভn
pিত ােনর সােথ pকl eলাকায় eক সভায় িমিলত হয় । uk সভায় িনmিলিখত
িবষেয়র uপর আেলাচনা হয় :
¾

রািশয়ান েফডােরশেনর সােথ sানীয় pশাসেনর সহায়তায় Pioneer eবং Survey
base িনমর্াণ করার সময় iেতামেধয্ েয পিরমাণ বজর্য্ uৎপাদন হেয়েছ েসi সমs
বেজর্য্র সিঠক বয্বsাপনা করার জn eকিট sান িনধর্ারণ করা হয় ;

¾

rপপুর

pকl

eলাকার

sানীয়

জনগেণর

মেধয্

পারমাণিবক

সেচতনতার জn রািশয়ান েফডােরশেনর সহেযাগতায় eকিট

িবষেয়

যথাযথ

Multi Dimensional

Information Center sাপেনর জn sান িনবর্াচন করা হয় ;
¾

Pioneer eবং Survey base িনমর্ােণর জn pেয়াজনীয় িবdয্ৎ সংgহেণর জn
pকl eলাকায় eকিট ২০ েমগাoয়াট sাপেনর জn sান িনবর্াচন করা হয় ;

¾

pকl eলাকার সামিgক িনরাপtা িনি ত করার জn pকl সংলg eকিট পুিলশ
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ফাঁিড় িনমর্ােণর জn sান িনবর্াচন করা হয় ;
¾

চুিk েমাতােবক রািশয়ান েফডােরশেনর িবেশষjগেণর বাংলা kিটের আবাসন িনি ত
করার জn বাংলা kিটের চলমান সংsােরর কাজ সেরজিমেন পিরদর্শন করা হয় ;

৮।

rপপুর

পারমাণিবক

িবdয্ৎ

েকnd

sাপেনর

লেkয্

NPP Quality Assuramee

Program eর ডkেমন্টসমূহ মূলয্ায়েনর জn গিঠত Technical Review Team eর
eকিট সভা গত ৬ জাnয়াির,
হয় ।

২০১৫ হেত ৭ জাnয়াির,

২০১৫ তািরখ anি ত

uk সভায় িdতীয় চুিkর ১ম মাiলেsােনর aধীন Quality Assurance

Program for Rooppur NPP Design eর কািরগির মূলয্ায়েনর কাজ সmn করা
হয় ;
৯।

রািশয়ান pিতিনিধদেলর সােথ পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd sাপনার িবষেয় আেলাচনার
জn িতন ( ০৩) িট Subgroup গঠন করা হয় :
( ক) Technical Sub-working group on “Nuclear Stake-holder

Involvement”
( খ) Technical Working group on “Nuclear infrastructure”
( গ)

Joint working group on “Nuclear Education and

Personnel Training”
১০।

গত ১২ জাnয়াির,

২০১৫- ১৬ জাnয়াির,

২০১৫ তািরেখ রািশয়ান েফডােরশেনর

সফররত pিতিনিধদেলর সােথ anি ত সভায় uভয় পেkর সmিতেত “Bilateral
cooperation of the Russian Federation and Peoples Republic of Bangladesh to
Establish and improve the national infrastructure nuclear power program
শীষর্ক Action Plan sাkিরত হয় ;
১১ ।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd pকl eলাকায় JSC Atomstroyexport কতৃর্ক
Pioneer Base eর Land filling কাজ সmn হেয়েছ;

১২।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd িনমর্ােণ “General Contract for Rooppur NPP
Construction

িবষেয় আেলাচনার জn গত ১৫- ২৩ মাচর্, ২০১৫ সমেয় রািশয়ায়

বাংলােদশ রাTদূত eর েনতৃেt eকিট pিতিনিধ দল রািশয়া সফর কেরন।

uk

সফের General Contract- eর Several Clause- eর uপের Preliminary discussion
সmn করা হয় ;
১৩।

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর Atomstroyexport eর মেধয্ sাkিরত িdতীয় চুিkর (Contract No- 77-258/130880) Milestone-2 eর
আoতায় েpিরত ডkেমন্টসমূেহর কািরগির মূলয্ায়ন কিমশেনর িবেশষj কতৃর্ক েশষ
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হেয়েছ;
১৪।

বাংলােদেশর পারমাণিবক aবকাঠােমা unয়েনর লেkয্ IAEA eর সহেযাগীতায়
পিরচািলত Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission eর আেলােক গত
১৬- ১৯ মাচর্ ২০১৫ সমেয় IAEA eর ০৩ জন expert

বাংলােদশ সফর কেরন

eবং ২০১৬- ১৯ Cycle eর জn Integrated Workplan eর draft pstত কেরন।
IAEA পের ei draft workplan review কের final করেব;
১৫।

rপপুর

পারমাণিবক

Federation- eর

িবdয্ৎ

pকেlর

Physical Protection িবষেয় Russian

Atomstroyexport- eর

সহেযািগতায়

“Basic Approaches to

Developing of NPP Physical Protection System”- শীষর্ক eকিট েসিমনার গত
২৩- ২৫ মাচর্,
পুিলশ,

২০১৫ সমেয় বাপশক- e anি ত হয় । uk েসিমনাের বাংলােদশ

সশst বািহনী িবভাগ,

িসিভল িডেফn,

eনeস আi,

রয্াব,

িবিজিব,

ফায়ার সািভর্স o

বােয়রা eবং rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকেlর সােথ সংি

কমর্কতর্াগণ aংশgহণ কেরন;
১৬।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd িনমর্ােণ General Contract for Rooppur NPP
Construction িবষেয় গত ০৭- ১৮ eিpল িবjান o pযুিk মntণালেয়র aিতিরk
সিচব

( pশাসন)

eর

Atomstroyexport- eর সােথ

েনতৃেt
ঢাকায়

গিঠত
িdপািkক

কিমিট

রািশয়ান

আেলাচনা

anি ত

েফডােরশেনর
হয় ।

uk

আেলাচনায় reference Plant টাiপ eবং NPP Design িনেয় আেলাচনা হয় ;
১৭।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd sাপন pকl eলাকায় Pioneer base eবং মূল
িনমর্াণ কােজর জn pেয়াজনীয় electrical Power সংgেহর লেkয্ বাংলােদশ পরমাণু
শিk কিমমন eবং JSC Atomstroyexport- eর মেধয্ সmািদত ৩য় চুিkর aধীন
pকl eলাকায় psািবত Sub-station- eর capacity িনধর্ারণ eবং তদসংkাn
িবষেয়র uপর আেলাচনার uেdে

গত ২২ eিpল,

২০১৫ তািরেখ

বাপশক- e

PGCB, BPDB eবং কিমশেনর িবjানীবৃn সমnেয় eকিট সভা anি ত হয় ;
১৮।

গত ২০ eিpল, ২০১৫ তািরেখ Co-ordination Committee on RNPP Project in
Bangladesh- eর eকিট সভা

ঢাকায় anি ত হয় । uk সভায় বাংলােদশ পেk

েনেতৃেt েদন িবjান o pযুিk মntণালেয়র মাননীয় মntী eবং রািশয়ান পেkর
েনতৃt েদন JSC, NIAEP- eর President পের uভয়পেkর uপিsিতেত eকিট চুিk
sাkিরত হয় ;
১৯।

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর Atomstroyexport-eর
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মেধয্ sাkিরত িdতীয় চুিkর ( Contract No- 77-258/1308800) Milestone 2 eর
আoতায় pাp Technical Design Document (PSAR, PSA, Radiation Protection
and Waste Management) সমূহ পুন: িনরীkণ করার লেkয্ Review কিমিটর
General Safety সmিকর্ত সভা গত ০৬- ০৭ েম,

২০১৫ Rooppur NPP ভবেন

anি ত হয় ;
২০।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকেlর Site Engineering Survey & Environmental
Studies eবং Environmental Impact Assessment সংkাn Technical Report
সমূেহর মূলয্ায়েনর জn কিমশন কতৃক
র্ eতdসংkাn Technical Review Team- eর
মূলয্ায়ন সভা গত ৬, ৭, ৯, ২০ eবং ২১ েম, ২০১৫ সমেয় anি ত হয় ;

২১ ।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd pকেlর মূল কােজর জn বাংলােদশ পরমাণু
শিk কিমশন eবং রািশয়ান েফডােরশেনর eটমsTয়ekেপাটর্ eর মেধয্ General
Contract িনেয় আেলাচনার জn বাংলােদশ পেkর eকিট u

পযর্ােয়র pিতিনিধ

দল গত ১৮- ৩০ েম, ২০১৫ রািশয়া সফর কেরন;
২২।

rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকndর মূল িনমর্াণ কােজর State Export Credit-িবষেয়
আেলাচনার জn বাংলােদশ পেkর eকিট u

পযর্ােয়র pিতিনিধ দল গত ১৩- ১৮

জুন, ২০১৫ রািশয়া সফর কেরন।
পরমাণু শিk েকnd, চTgাম
pিতেবদনাধীন সমেয় আমদানীকৃত ১০১৬৫িট খাদয্dেবয্র নমুনার েতজিskয়তা পরীkা কের েমাট
১২,১৭,৯৪,৫৯০/- (বার েকািট সেতর লk চুরানbi হাজার পাচশত নbi) টাকা রাজs আয়
হেয়েছ।
ৈসকত খিনজ বািল আহরণ েকnd, কkবাজার
ৈসকত খিনজ বািল আহরণ েকnd বাংলােদেশর সমুd ৈসকত eলাকায় দীঘর্িদন ধের ভারী খিনজ eবং
anাn েতজিskয়তা সংkাn গেবষণা পিরচালনা কের আসেছ। pিতেবদনাধীন সমেয় কয্াmােস
সংরিkত কাঁচাবািল েথেক েকেndর পাiলট pােন্ট িবিভn pকােরর খিনজ পৃথকীকরণ করা হেয়েছ।
uৎপািদত েমাট খিনেজর পিরমাণ ১৪.১০১ টন।
পরমাণু িচিকৎসা o গেবষণা
পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহােরর pকৃ uদাহরণ হেলা পরমাণু িচিকৎসা বয্বsা। ঢাকার শাহবােগ
aবিsত ব বnু েশখ মুিজব েমিডেকল িব িবদয্ালয় কয্াmােস aবিsত ১িট nাশনাল iনিsিটuট
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aব িনuিkয়ার েমিডিসন eন্ড eলাiড সােয়nসসহ েদেশর িবিভn েমিডেকল কেলজ/সদর
হাসপাতাল সংলg ১৪িট iনমাস- e (iনিsিটuট aব িনuিkয়ার েমিডিসন eন্ড eলাiড সােয়েnস,
ঢাকা, িমটেফাডর্, িদনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বgড়া, ফিরদপুর, ময়মনিসংহ, বিরশাল, িসেলট,
খুলনা, kিমlা o চTgাম) িবিভn ধরেনর জিটল েরাগ িনণর্য় o িচিকৎসা েসবা pদােনর লেkয্
িনরলসভােব কাজ কের যাে । pিতেবদনাধীন সমেয় e সকল iনিsিটuট েথেক ৩,৮০,৮৫৩ (িতন
লk আিশ হাজার আটশত েতপাn) জন েরাগীেক পরমাণু িচিকৎসা েসবা pদান করা হেয়েছ; যা েথেক
আয় হেয়েছ েমাট ২০,৮৭,৯৩,৮৯০/- (িবশ েকািট সাতািশ লk িতরানbi হাজার আটশত নbi)
টাকা। eছাড়াo uেlখেযাগয্ সংখয্ক দিরd েরাগীেক িবনামূেলয্ িবিভn িচিকৎসা েসবা pদান সmব
হেয়েছ।

কkবাজাের নবিনিমর্ত iনিsিটuট aব িনuিkয়ার েমিডিসন eন্ড eলাiড সােয়n

unয়ন pকl
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন েদেশর আথর্- সামািজক aবsার unয়েনর লেkয্ িবjােনর িবিভn
শাখায় পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহার pেয়াগ কের িবিভn ধরেনর unয়ন o গেবষণামূলক কাযর্kম
পিরচালনা কের আসেছ। ei লkয্েক সামেন েরেখ জাতীয় িবjান o pযুিk নীিতমালার anসরেণ
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন েদেশর গেবষণা sিবধািদর unয়ন o সmpসারেণর uেdে

িবিভn

সমেয় বািষর্ক unয়ন কমর্সিূ চর আoতায় িবিভn ধরেনর pকেlর কাযর্kম পিরচালনা কের আসেছ।
২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশনকতৃক
র্ ৬িট eিডিপ pকl চলমান
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রেয়েছ।

pিতেবদনাধীন

pিতেবদনাধীন বছের

pিতেবদনাধীন বছের

pিতেবদনাধীন বছের

বছের েমাট

eিডিপেত েমাট বরাd

বরােdর িবপরীেত

মntণালেয় eিডিপ

pকেlর

(েকািট টাকায়)

বয্েয়র পিরমাণ o

িরিভu সভার সংখয্া

সংখয্া

বরােdর িবপরীেত
বয্েয়র শতকরা হার

৬িট

৩৬৩০৮০.০০

৩৬২৪৭০.৩০
৯৯.৮৩%

28

১২িট

বাংলােেদশ িব ান o িশ
শ গেবষণণা পিরষদদ (িবিসe
eসআiআ
আর)
w
www.bcsir.
gov.bd

পট িম

uপমহাােদেশর
াত
ত িব ানী ড. কুদরাত-e- দার
দ a া েচ ায় 2৯66 সােল বাংলােেদশ িব ান o িশ গেবষণণা
পিরষদদ তদানী ন িপিসeসআiআর
িপ
আর-eর বা লীয়
লী গেবষণাগগার িহেসেব িতি ত হয়। াধীনতার পরর 2৯84 সােল
ল
গণ জাত
জা ী বাংলােেদশ সরকােররর মি পিরষেেদর িস া ন র 2(35)//84 a যায়ী বাংলােদশ কাuি ল aবব
সােয়িি িফক e i াি য়াল িরসসাচ (িবিসeসআ
আiআর) িতি
িত ত হয়। পররবত েত 2৯889 সােল ণীত
ত a ােদেশরর
মা েম
ম e ায় শািসত
শ
িত ানন িহেসেব ী িত aজন কেরর।
িবিসeসসআiআর-eরর িবিভ গেবষষণাগার / iuিন
িনট eর aব ানন
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িভশন

িব ান, িশ o

ি গত গেবষণা o u াবেন স ার aব eি েল িহসােব িত া

িমশন

বাংলােদেশর aথৈনিতক, পিরেবশগত o সামািজক িবধা-a
eবং সহেযািগতা

ল গেবষণা o u য়ন ক পিরচালনা ত াবধান

জনবল
িবিসeসআiআর eর জনবল কাঠােমােত মাট a েমািদত পদ সং া 2612 । বতমােন কমরত 981 eবং
পদ 822
িবিসeসআiআর-eর ধান কাযাবিল
• িশেlর pিত া o unয়েনর সােথ সmিকর্ত িবিভn সমsার সমাধান eবং সরকার কতৃক
র্
িনেদর্িশত িবষয়াবিল বাsবায়নকেl িবjান, িশl o pযুিk গেবষণার pবতর্ন, unয়ন o
িদকিনেদর্শনা pদান;
• িবjান o িশl গেবষণা কাযর্kম পিরচালনার জn গেবষণাগার, iনিsিটuট o সংগঠন pিত া
o সংরkণ eবং unয়েনর বয্বsা gহণ;
• আiেনর আoতায় pিতি ত o anেমািদত িব িবদয্ালয় o anাn গেবষণা pিত ানসমূেহর
sিনিদর্ িবjান, িশl o pযুিk গেবষণা কমর্সিূ চ o pকেlর জn সহায়ক anদান pদান;
• িব িবদয্ালয় বা an েকান গেবষণা pিত ান কতৃক
র্ পিরচািলত গেবষণাকমর্ েথেক udূত
আিব ার o udাবেনর বািণিজয্ক বয্বহােরর পদেkপ gহণ;
• িবjান, িশl o pযুিk িবষয়ক তথয্ সংgহ eবং uk িবষয়সমূেহর uপর ৈবjািনক pবn,
pিতেবদন o সামিয়কী pকাশ;
• িশl o গেবষণা pিত ান sাপেন uৎসাহ pদান eবং pেয়াজনীয় uেদয্াগ gহণ;
• anাn েদেশর িবjান, িশl o pযুিk গেবষণা pিত ানসমূেহর সােথ পারsিরক েযাগােযাগ
sাপন;
• পিরষদ কতৃক
র্ pিতি ত iনিsিটuট o গেবষণাগাের udািবত গেবষণা pিkয়ার েপেটন্ট gহণ
eবং তা িশl pিত ােন বয্বহােরর pেয়াজনীয় কাযর্kম gহণ;
• পিরষেদর আoতাধীন গেবষণা কােজ েফেলািশপ pবতর্ন o pদান;

২০১৪- ২০১৫ aথর্বছের িবিসeসআiআর- eর uেlখেযাগয্ কমর্কাN
জাতীয় িশl unয়েন sয়ংসmূণর্তা aজর্েনর লেkয্ িবিসeসআiআর- e কমর্রত ২৬৪ জন িবjানী
o pেকৗশলী বতর্মােন শতািধক গেবষণা o unয়ন pকl পিরচালনা করেছন। বািষর্ক unয়ন
কমর্সিূ চর aধীেন পিরচািলত হে ৫ িট unয়ন pকl, েটকিনকয্াল eিসসটয্ান্ট (িটe) pকl ১ িট,
kাiেমন্ট েচ Tাs ফাN pেজk ১ িট। eছাড়াo িবিভn িব িবদয্ালেয়র di শতািধক ছাt- ছাtী
তাঁেদর eমeস/eমিফল/িপeiচ.িড. িডgীর জn e সংsার িবjানীেদর সহায়তায়/তttাবধােন
গেবষণা কাজ কের যােচছন। pিত বছর pায় ৫০ জন sাতক/sাতেকাtর/িপeiচ.িড. িশkাথর্ীেক
েফেলািশপ pদােনর মাধয্েম গেবষণাকেমর্ সmৃk করা হেয় থােক।
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২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের pকািশত pবেnর সংখয্া:
•

েদিশ- িবেদশী জানর্ােল ৮০ িট pবn pকািশত হেয়েছ;

২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের pেসস/ েপেটন্ট iজারা pদােনর সংখয্া:
• গৃহীত pেসেসর সংখয্া ১১ িট;
• গৃহীত েপেটেন্টর সংখয্া ৪ িট;
• sানীয় িশl- uেদয্াkার মেধয্ iজারা pদান ১২ িট পdিত।

িবিসeসআiআর- eর িডআরআiিসeম eর আেয়াজেন গেবষণা, িশlায়ন o জাতীয় aথর্ৈনিতক pবৃিdেত
িডআরআiিসeম- eর সmাবনা o সমsাবলী utরেণর uপায় শীষর্ক েসিমনার।

২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের িবিসeসআiআর- eর iuিনটিভিtক uেlখেযাগয্ aজর্ন
িবিসeসআiআর গেবষণাগার, ঢাকা
• কৃিtম uপােয় িবিভn ফলমূল পাকােনােত aিতিরk মাtায় বয্বhত iেথােফন সনাkকরেণ
‘‘iেথােফন সনাkকরণ িকট’’ ৈতির
• েদেশ uৎপািদত হলুদ েথেক Curcumin নামক pাকৃিতক রঙ ৈতির
• লয্াবেরটির েsল েটkটাiল i ুেয়ন্টিTটেমন্ট pান্ট (iিটিপ) ৈতির
• কয্াপািসটর ৈতিরর জn u kমতা সmn ডাiiেলকিTক ময্ােটিরয়াল ৈতির
• u েচৗmকীয় gণাবিল সmn nােনা- সাiজ akাiড ময্ােটিরয়াল ৈতির
• েদশীয় আবহাoয়ায় বািণিজয্কভােব েpািটন, িভটািমন o খিনজ uপাদান সমৃd িsrিলনা
uৎপাদন
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• Institute of National Analytical Research and Services (INARS)- eর
aয্ানালাiিটকয্াল লয্াবেরটিরর পািনর ৩৪ িট পয্ারািমটার িবে ষেণর জn aয্ািkিডেটশন
aজর্ন
• িটsয্ কালচােরর মাধয্েম েরাগমুk বীজ ঊৎপাদন
• আধুিনক মিলkলার পdিতেত িবিভn ঊিdেদর েরাগসমূহ সনাkকরণ
• পাকা আেমর েখাসা েথেক sাচর্ eবং েপকিটন ৈতির
িবিসeসআiআর গেবষণাগার, চTgাম
• বাডর্ ু ভাiরাস সনাkকরেণর pযুিk unয়ন
• ফলমূল, শাক- সবিজেত বয্বhত কেয়কিট uেlখেযাগয্ কীটনাশক েযমনঃ েমলািথয়ন,
িফেpািনল, েkােরাপাiিরফস iতয্ািদ সনাkকরেণর pযুিk udাবন
• eিন্টবােয়ািটক েযমনঃ েkারামেফিনকল o েটTাসাiিkন সনাkকরেণর েকৗশল udাবন
• িবেদশ হেত আমদানীকৃত খাদয্dবয্ o পশু খােদয্ শূকেরর িড eন e পরীkার pযুিk udাবন
• খাদয্শেsর বীজ, খাদয্dবয্ o সবিজেত Genetically Modified Organism (GMO)
সনাkকরেণর pযুিk udাবন
• মাছ, িচংিড় o আলুর kিতকারক ভাiরাস সনাkকরেণর েকৗশল udাবন
িবিসeসআiআর গেবষণাগার, রাজশাহী
• েরশম মূককীট হেত েতল uৎপাদন যা িফনাiল ৈতরীর কাচাঁমাল িহেসেব বয্বহার করা যায়।
eবং েpািটন সমৃd কােনর্ল (Kernel) uৎপাদন যা েপালিT o িফশ িফেডর কাচাঁমাল িহেসেব
বয্বহার করা যায়
• কাচাঁ o পাকা আম হেত পাl uৎপাদন যা েদশীয় জুস eবং কয্ািন্ড িশেlর কাচাঁমাল
িহেসেব চািহদা পূরেণ সkম
• আেখর েছাবরা হেত িtমািtক gণ সmn তরল সার udাবন
• লাkা হেত েমামিবহীন চাচ udাবন
• আমলিক হেত u মাtার pাকৃিতক িভটািমন সমৃd সা য়ী েমারbা eবং কয্ািন্ড uৎপাদন যা
িশশু- িকেশারেদর পুি হীনতা দূরীকরেণ aবদান রাখেত পাের
• ১১ িট pবn েদশী eবং িবেদশী জানর্ােল pকািশত হেয়েছ
• pেসস গৃহীত হেয়েছ ৩ িট, পয্ােটন্ট ৩ িট eবং sানীয় িশেlােদয্াkােদর িনকট iজারা pদান
করা হেয়েছ ৫ িট pেসস
• eলিসeমeস eবং িপিসআর যেntর uপর যথাkেম ৩০ জন eবং ২৪ জন িবিভn
িব িবদয্ালেয়র িশkক, ছাt eবং গেবষকেদর eিpেকশন িবষেয় pিশkণ pদান যা
jানিভিtক সমাজ গঠেন grtপূণর্ aবদান রােখ।
• রাজশাহী িব িবদয্ালেয়র সােথ েযৗথ গেবষণা সহায়ক চুিk (Memorandum of
Understanding) সmn
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পাiলট pয্ান্ট eন্ড pেসস েডেভলপেমন্ট েসন্টার (িপিপ eন্ড িপিডিস)
• িপিপ eন্ড িপিডিসর মুখয্ uেd
হে িবিসeসআiআর e udািবত িবিভn pেসেসর
পাiলট pয্ান্ট sাপেনর মাধয্েম pেসস aপিটমাiেজশন eবং আথর্- কািরগির সmাবয্তা
যাচাiপূবক
র্ pেসস বািণিজয্িককরণ িনি ত করা। ei েসন্টােরর িবদয্মান িবিভn oয়াকর্শেপর
মাধয্েম পাiলট pয্ােন্টর িবিভn যnt o যntাংেশর িডজাiন o ফয্ািbেকশন কের পাiলট pয্ান্ট
sািড সmাদন করা হয়
• বতর্মােন সবর্েমাট পাঁচিট আরeনিড pেজk চলমান আেছ, uিনশিট pেসস iজারা েদয়ার
aেপkায় আেছ, চারিট pেসস বািণিজয্কভােব uৎপাদেনর জn iজারা েদয়া হেয়েছ যার
মেধয্ diিট iজারাকৃত pেসস dারা বািণিজয্কভােব uৎপাদন চলেছ
• eিডিপর আoতায় sািপত লয্াবেরটিরেত িটeমe/িডeমe, iuিটeম, oieস, ekআরিড,
িডিট- িটিজe iতয্ািদ যেntর মাধয্েম ময্ােটিরয়াল eর কেmািজশন o gণাবলী সংkাn েটিsং
sিবধািদর বয্বsা রেয়েছ। িবিভn গেবষণা কােজ eবং বৃহৎ, মাঝাির, সরকাির, েবসরকাির o
সামিরক িশl pিত ােন uপেরাk েটিsং েসবা pদান করা হয়
• চলমান eিডিপ pকেlর আoতায় বতর্মােন পাiলট pয্ান্ট iuিনট o oয়াকর্শেপর unয়েনর
কাজ চলেছ, eছাড়া যথাযথভােব পাiলট pয্ান্ট sািডর জn aতয্াধুিনক যntপািত kেয়র
কাজ চলেছ
jালািন গেবষণা o unয়ন iনিsিটuট (আieফআরিড)
• ৬ িট pবn েদশী eবং িবেদশী জানর্ােল pকািশত হেয়েছ
• িবিসeসআiআর- eর pািত ািনক সামথর্য্ বৃিd: ৈবjািনক o pযুিkগত pিশkণ pদান ১৫
িট
• িবjানী/ গেবষক o pযুিkিবদ সৃজেন ১৩ জন েফেলার গেবষণা কাযর্kম তttাবধান করা
হেয়েছ
• ২১০ িট pিত ানেক নানািবধ িবষেয় িবে ষণ েসবা pদান করা হেয়েছ
খাদয্ িবjান o pযুিk iনিsিটuট (আieফeসিট)
• sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয় eর sানীয় সরকার িবভাগ eর েপৗরসভা
sািনটারী inেপkারেদর িনরাপদ খাদয্ িনি তকরেণর লেkয্ খােদয্ েভজাল সনাkকরেণর
uপর pিশkণ pদান করা হয়
• SME ফাuেন্ডশন o িবিসeসআiআর- eর েযৗথ uেদয্ােগ নারী িশেlােদয্াkােদর
মেধয্ আieফeসিট eর udািবত পdিত eর pযুিk হsাnর িবষয়ক কমর্শালা
আেয়াজন করা হয়
• খােদয্ kিতকর eিন্টবােয়ািটক o anজীেবর uপিsিত িনণর্য় করার লেkয্ Food and
Agriculture Organization (FAO) - eর সােথ সমেঝাতা sারক sাkর o তদাnযায়ী
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গেবষণা কাযর্kম পিরচািলত হে
• বাংলােদশ েসনাবািহনী eর কমর্কতর্ােদর খােদয্র মান পযর্েবkণ o িনয়ntণ িবষেয়
আieফeসিট- eর েsক েহাlারেদর মেধয্
pিশkণ- pদান করা হেয়েছ।
আieফeসিট- eর কমর্কান্ড, udািবত পণয্- o েসবাসমূেহর িবষেয় কমর্শালা
আেয়াজন করা হয়
• খাদয্ লবেণর মান িনয়ntেণর লেkয্ BDS anযায়ী লবেণর রাসায়িনক িবে ষণ
িবষেয় Control of Iodine deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff eবং িবিসকeর inেপkর o েকিম েদর বয্বহািরক pিশkণ pদান
• আieফeসিট কতৃক
র্ ৩৪ িট েপপার, ৮িট pেসস o ৩ িট পয্ােটন্ট গৃহীত হেয়েছ

িবিসeসআiআর- e ৪ সpাহবয্াপী বাংলােদশ েসনাবািহনীর জn খাদয্ মান যাচাi o িনয়ntণ িবষয়ক
pিশkণ েশেষ aংশgহণকারীেদর মােঝ সনদপt িবতরণ কেরন িবjান
pিশkণ েকাসর্।
o pযুিk মntণলােয়র সিচব খnকার েমাঃ আসাdjামান।

কাচ o িসরািমক গেবষণা o েটিsং iনিsিটuট (আiিজিসআরিট)
• িনেmাk d’িট িবেশষ anদান pকl সফলভােব সমাp হেয়েছ:
1. Extraction of valued materials from Zn-dross, a waste Materials of
galvanizing industry- Special Allocation project.
2. Adsorption of oil, organic pollutants from waste water using
synthesized organo clay from bentonite- Special Allocation project.
• িনেmাk d’িট pেসস গৃহীত হেয়েছ:
1. Process for Production of Bone ash for Ceramic.
2. Process for Production of dicalcium phosphate for human use.
• িশl কারখানা পরামশর্ সহায়তা:
১. oয়াল আটর্ িবিড িলিমেটেডর eকিট পণয্ 3D টাiলস ৈতরীর সমsা সমাধান
করা হেয়েছ।
২. িসিমk েকিমকয্াল িলিমেটেডর eকিট পণয্ Adminer eর মান unয়েন
পরামশর্ pদান করা হেয়েছ।
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• ৩ িট pবn েদশী eবং িবেদশী জানর্ােল pকািশত হেয়েছ।
• sানীয় িশেlােদয্াkার িনকট ১ িট pেসস iজারা pদান করা হেয়েছ।
চামড়া গেবষণা iনিsিটuট (eলআরআi)
• েkািময়াম মুk চামড়ার টয্ািনং eেজন্ট ( gুটারয্ালিডহাiড) udাবন করা হেয়েছ যা
বয্বহার o পিরেবশবাnব
• ফুটoয়য্ার িশেlর জn িহট িরaয্াকিটেভশন িডভাiস udাবন করা হেয়েছ যা kুd o
মাঝারী পযর্ােয়র েলদার gডস o পাdকা িশেlর জn িবেশষভােব uপেযাগী
• চামড়া িশেlর বজর্য্ - েসিভং ডাs হেত চামড়া গেবষণা iনিsিটuট েpািটন
হাiেDালাiেসট ৈতরীর পdিত udাবন কেরেছ। eিট সাভাের বাsবায়নাধীন চামড়া িশl
নগরীর কিঠন বজর্য্ পিরেশাধন েkেt eকিট সmাবয্ uেlখেযাগয্ সমাধান হেব eবং বজর্য্
হেত aথর্করী পণয্ uৎপাদনo সmব হেব। udািবত পdিতিট চামড়া িশl হেত সৃ
পিরেবশ দূষণ েরােধ বhলাংেশ সহায়ক হেব
iনিsিটuট aব মাiিনং, িমনারলিজ eন্ড েমটালািজর্ (আieমeমeম)
• inিটিটuট aব মাiিনং, িমনােরলিজ eন্ড েমটালািজর্ (আieমeমeম), িবিসeসআiআর,
জয়পুরহাট
• ধােনর তুষ হেত িসিলকা- েজল eবং চামড়ার েশিভং ডাs হেত জুেতার শুকতলার uপাদান
pstতকরেণর েপেটন্ট aজর্ন
• েদশীয় কাঁচামাল বয্বহার কের oেয়িlং iেলকেTাড, পিরেবশবাnব পdিতেত েবভােরজ কয্ান
হেত aয্ালুিমিনয়াম (aয্ালয়) udার eবং িবিভn ধরেণর পাথর o িমনােরল হেত েজম
েsান/িpিসয়াস েsান pstেতর পdিতর পিরষদ কতৃক
র্ sীকৃিত pদান
• বড়পুkিরয়া তাপ িবdয্ৎ েকেndর ছাi হেত aয্ালুিমনা িন াষেণর পdিত িনrপন
• sl তাপমাtায় েk o পাথেরর gড়ার সংিম েন নতুন ধরেণর িসরািমক টাiলস
pstতকরেণর পdিত িনrপণ
• ৭ (সাত) িট আnজর্ািতক o ৪ (চার) িট েদশীয় জানর্ােল গেবষণা pবn pকাশ
• িসeসআiআরo, েমলেবানর্, aেsTিলয়ার সােথ সমেঝাতা চুিk sাkর। eর আoতায় pধানত
bhপুt নেদর pেবশপেথর sান্ড- বার হেত মূলয্বান িমনােরল িচিhত, পিরমান িনধর্ারণ,
িন াষণ পdিতর ে া- শীট িনrপন eবং েদশী- িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর িনকট মাiিনং
কাযর্kম পিরচালনার িনিমt তথয্ািদর uপsাপন
েডিজগেনেটড েরফােরn iনিsিটuট ফর েকিমকয্াল েমজারেমন্টস ( িডআরআiিসeম)
• েমেTালিজর সেবর্া আnর্জািতক সংsা Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) eবং Asia Pacific Metrology Program (APMP) - eর সদsপদ aজর্ন
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• আেমিরকান ঔষধ pstতকারী pিত ান akেকয়ার uৎপািদত ঔষেধর ৈজব সমতা
পরীkাকরণ
• কয্ািলেbশন সািভর্স েদয়ার uেdে
৬িট Scope ৈতির
• আnর্জািতক সংsা
aগর্ানাiেজশন ফর িদ pিহিবশন aব েকিমকয্াল uiপনস
( OPCW) - eর েডিজগেনেটড লয্াবেরটির িহেসেব মেনানীত হেয় িবে র ১৯০ িট
েদেশর সােথ কািরগির কমর্কােN pতয্kভােব aংশgহণ
• iuিনিলভার বাংলােদশ িলিমেটড, বুয্েরা েভিরতাস, pাণ- আরeফeল grপ, আিকজ
ফুড eন্ড েবভােরজ িলিমেটড, িকuেটk সলুয্iশান eবং eলগাসল বাংলােদশ
িলিমেটড eর সােথ েসবা চুিk sাkর
• eনিপeল- iিন্ডয়া, আiিপিকu- পতুর্গাল eবং eলগাসল- iueসe eর সােথ েযৗথ
গেবষণার জn MoU sাkর
• anােnর মেধয্ আieলিস েpাgােম aংশgহণ, িসআরeম pstতকরণ, ১২ িট
েযৗথ গেবষণা কাযর্kম পিরচালনা, ৯ িট iন্ডািsTয়াল pিশkণ pদান
• ৬০ জন গেবষকেক u তর িডgী aজর্েন সহায়তা pদান।
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ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার
www.novotheatre.gov.bd

ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার আiেনর dারা pিতি ত eকিট সংিবিধবd সংsা।
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর িবjান o pযুিk মntণালেয়র aধীেন ঢাকার িবজয় সরিণ
eলাকায় ৫. ৪৬ eকর জিমর uপর ১২৩ েকািট টাকা বয্েয় িনমর্াণ করা হেয়েছ েদেশর eকমাt
pয্ািনেটিরয়াম ‘ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার।’ মাননীয় pধানমntী েশখ হািসনা ২০০০
সােল নেভািথেয়টােরর িভিt psর sাপন কেরন। eিট েদেশর সকল নাগিরক o িশkাথর্ীেক
িবেনাদেনর মাধয্েম মহাকাশ িবjান সmেকর্ সিঠক ধারণা o তথয্ pদান eবং মহাকাশ িবjান
িশkায় udুd করার লেkয্ eকিট aনাn ািনক িবjান িশkা pিত ান।

িভশন
েদেশর নাগিরক o িশkাথর্ীেদর িবেনাদেনর মাধয্েম মহাকাশ িবjান সmেকর্ সিঠক ধারণা o তথয্
pদান eবং মহাকাশ িবjান িশkায় udুdকরণ
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িমশন
মহাকাশ িবষয়ক pদশর্নী পিরচালনা,

মহাকাশ িবষয়ক গেবষণা,

িবিভn সােয়িন্টিফক

eিkিবটস eবং ৈবjািনক িদকসমূহ জনগেণর কােছ সহজভােব uপsাপন eবং e সকল
তথয্ o িচt, বi- সামিয়কী জনগেণর জn সহজলভয্ করা
সাংগঠিনক কাঠােমা o জনবল
ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টােরর সাংগঠিনক কাঠােমােত ৬৩িট পেদর সংsান আেছ।
বতর্মােন eকজন মহাপিরচালকসহ ৪৩ জন কমর্কতর্া- কমর্চাির কমর্রত রেয়েছন।

6-িড i ার-a াক ভ e েটiনেম িসে েলটর

ফেটা eি িবশন uে াধন a ােন মাননীয় ম ী

লাজ ফেমট িফ uে াধনকােল মাননীয় ম ী

pধান pধান কাযর্াবিল
• মহাকাশ িবষয়ক aপেটা- েমকািনকয্াল o িডিজটাল ছিব pদশর্নী পিরচালনা
• িবিভn সােয়িন্টিফক o িডিজটাল eিkিবটস- eর ৈবjািনক িদকসমূহ জনগেণর কােছ
সহজেবাধয্ভােব uপsাপন
• Astrovision show eবং Film আধুিনকায়ন, পিরবতর্ন o যুেগাপেযাগীকরণ
• েজয্ািতিবর্jােনর nতন nতন তথয্ o িচt সংgহ o সংরkণ eবং pাp তথয্ সmেকর্ িনয়িমত
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•
•

•
•

েসিমনার, িসেmািজয়ােমর আেয়াজন কের েদেশর জনগণ তথা েদেশর ছাt সমাজেক
aবিহতকরণ
সােয়িন্টিফক লাiেbরী sাপন কের েজয্ািতিবর্jান িবষয়ক িবিভn তথয্ o িচt, সামিয়কী,
বi- পুsক সংরkণ o pদশর্েনর বয্বsা করা
নেভািথেয়টােরর যাবতীয় কমর্কান্ড সmেকর্ পt- পিtকা, েরিডo, েটিলিভশন anাn
িমিডয়ার মাধয্েম জনগণেক aবিহত o আকৃ করা eবং bিশuর, িলফেলট o িবjাপন
pকােশর মাধয্েম sুল- কেলজসহ িবিভn িশkা pিত ােনর সােথ েযাগােযাগ েনটoয়াকর্ গেড়
েতালা
েsস রাiড িসমুেলটর, ি - িড মুিভ eবং anাn aতয্াধুিনক যntপািত বা সর ােমর মাধয্েম
িবjানিভিtক o jানিবকােশ সহায়ক ss িবেনাদেনর বয্বsা করা
মহাকাশ িবষয়ক গেবষণার মাধয্েম নেভািথেয়টারেক Centre of Excellence e পিরণত করা

পারমাণিবক ত

কে মাননীয় ম ী

িশ াথ েদর মােঝ মাননীয় ম ী eবং রািশয়ান িতিনিধ

২০১৪- ১৫ aথর্- বৎসের সmািদত uেlখেযাগয্ কাযর্াবিল
•

•
•
•
•
•
•
•

বাংলােদেশর জনগণ িবেশষ কের িশkাথর্ী তথা েদেশর ভিব ত pজnেক সবর্কােলর
সবর্ে
বাঙালী জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান- eর ঐিতহািসক জীবন সংgােমর
uপর ধারণা pদােনর লেkয্ ৩০ িমিনেটর লাজর্ ফেমর্ট িডিজটাল িফl িনমর্াণ
নেভািথেয়টােরর pয্ািনেটিরয়ােম িডিজটাল pেজকশন িসেsম sাপন
pয্ািনেটিরয়ােমর িবদয্মান aপেটা েমকািনকয্াল িসেsমেক আপেgড করণ
মহাকাশ িবষয়ক ৫িট িডিজটাল িফl সংgহ
২িট নতুন eয্াডেভ ার িফl pদশর্ন
৪০ আসন িবিশ aতয্াধুিনক ৫- িড মুিভ িথেয়টার sাপন
১৪িট সােয়িন্টিফক eবং ১৬িট িডিজটাল eিkিবটস sাপন
rপপুর পরমাণু িবdয্ৎ pকl sাপন pিkয়ায় েদেশর জনগণেক পরমাণু িবdয্ৎ সmেকর্
সিঠক ধারণা েদoয়ার uেdে
নেভািথেয়টাের aতয্াধুিনক ৩- িড pযুিk সমৃd েদেশর
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eকমাt Nuclear Industry Information Centre sাপন
• নেভািথেয়টাের oয়াiফাi েনটoয়াকর্ sাপন
• ২০১৪- ১৫ aথর্- বৎসের নেভািথেয়টাের ১, ৫৫, ০০০ জন দশর্ক সমাগম eবং pায়
১. ২০ েকািট টাকা আয় হেয়েছ যা গত aথর্ বছেরর তুলনায় েবিশ।

জাতীয় িব ান o

ি জা ঘর

www.nmst.gov.bd

পটভূিম
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর eকিট aনাn ািনক িবjান িশkা pিত ান। ২৬ eিpল, ১৯৬৫
তািরেখ িশkা মntণালেয়র aধীেন ঢাকায় eকিট িবjান জাdঘর pিতি ত হয়। জাতীয় িবjান o
pযুিk জাdঘর আiন, ২০১০ anসাের pিত ানিট

বতর্মােন িবjান o pযুিk মntণালেয়র

আoতাধীন eকিট sায়tশািসত সংsা। বতর্মােন ঢাকার আগারগাঁo- e িনজs কমেpেk
জাdঘরিটর কাযর্kম চলেছ।
িভশন
eকিট িবjান মন

জািত গঠন করা
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িমশন
িবjান িবষয়ক pদশর্নীব tর মাধয্েম িবjান o pযুিkেক জনিpয় করা eবং নবীন o aেপশাদার
িবjানীেদর udাবনীমূলক কােজ uৎসাহ o সহেযািগতা pদান করা
সাংগঠিনক কাঠােমা
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘের eকজন মহাপিরচালকসহ ১৯িট ১ম ে িণর, ২য় ে িণর ৫িট, ৩য়
ে িণর ২৩িট,

৪থর্ ে িণর ২৪িট eবং আuট েসািসর্ং ৮িটসহ সবর্েমাট ৭৯িট anেমািদত পদ

রেয়েছ। বাংলােদশ সরকােরর aিতিরk- সিচব পদমযর্াদার eক কমর্কতর্ােক মহাপিরচালক িহেসেব
পদায়ন করা হেয় থােক।
জনবল
anেমািদত পেদর সংখয্া ৭৯িট, anেমািদত পেদ জনবেলর সংখয্া ৫১িট শূn পেদর সংখয্া ২৮িট
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর pধান কাযর্kম
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর কাযর্kম মূলত ৩িট ভােগ ভাগ করা যায়:
ক) গয্ালাির pদশর্ন
খ) িশkা কাযর্kম
গ) pকাশনা
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর pধান কাযর্াবিল
•
•
•
•
•
•

গয্ালািরেত sািপত pদশর্নীসামgী পিরদশর্েনর বয্বsাকরণ
িবjান o pযুিk িবষয়ক িভিডo েশা, জনিpয় িবjান িবষয়ক বkৃতামালা, েসিমনার, kiজ
pিতেযািগতা o িবjান সmৃk িবিভn an ােনর আেয়াজন
িবjান o pযুিk মntণালেয়র পৃ েপাষকতায় pিতবছর সারােদশবয্াপী pথেম েজলা পযর্ােয় o
পের েকndীয় পযর্ােয় ঢাকায় জাতীয় িবjান o pযুিk সpাহ পালেনর বয্বsাকরণ
েজয্ািতিবর্jােন আgহ সৃি র লেkয্ শিkশালী েটিলেsােপর মাধয্েম আকােশর gহ, নkt
েদখােনা eবং বছেরর িবিভn সমেয় েজয্ািতিবর্jান িবষয়ক িবিভn an ােনর আেয়াজন করা
িমuজু বােসর মাধয্েম সারােদেশ েজলা/uপেজলা পযর্ােয় াময্মাণ িবjান pদশর্নীর বয্বsা
করা
সারােদেশর িবjান kাবেক িনবnনভুk o পৃ েপাষকতা pদান

২০১৪- ১৫ aথর্ বছের সmািদত uেlখেযাগয্ কাযর্াবিল
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর ‘‘জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর গয্ালারীসমূেহর
pদশর্নীব t সংgহ o তrণ িবjানীেদর udাবনীমূলক কােজ uৎসাহ pদান’’ শীষর্ক pকেlর
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আoতায় ১৭িট pদশর্নীব t সংgহ করা হেয়েছ। pদশর্নীব tgেলার কেয়কিটর বণর্না িনেm েদয়া
হেলা:

নতুন pকl
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর ‘‘িবjান o pযুিk ভবন কমেpk’’ শীষর্ক eকিট pকl হােত
েনয়া হেয়েছ। pকlিট ০৮.০৪.২০১৫ তািরেখ eকেনক কতৃক
র্ anেমািদত হেয়েছ। বতর্মােন ভবন
িনমর্ােণর কাজ চলেছ।
5-D Movie Theatre (ফাiভ-িড িভ িথেয়টার) :
aতয্াধুিনক pযুিkর নতুন সংেযািজত 5-D Movie
Theatre- e েচােখ িবেশষ ধরেণর চশমা িদেয় েদখা যােব
আকষণীয় pদশর্নী, যােত রেয়েছ Bubble, Air, Water,
Special Lighiting, Chair movement, Smoke iতয্ািদ
Effect. আসন সংখয্া ৪০, বয্ািp ১০- ১৫ িমিনট।

Sound Dishes (সাu িডেসস) :
সাuন্ড িরে kেরর মাধয্েম aেনক দূর েথেক আসা pিতফিলত
শb ei pদশর্নীবstর মাধয্েম শুনেত পাoয়া যায়।

Touch the Fruit (টাচ িদ ট) :
pদশর্নী েকেnd eকিট বড় পদর্ার বাঁকা আয়না বসােনা হেয়েছ
যা sশর্ করেল বাsব ছিবর মত মেন হেব। eকিট ডায়াgাম
িকভােব আয়নার মাধয্েম ছিবিট ৈতির করেব তা িবে ষণ
করেব। আেলািট সিতয্কােরর ফেলর uপর বাun কের
চারিদেক ছড়ােব। আেলার িকছু aংশ আয়না েথেক
pিতফিলত হয়। ফেলর uপর pিতিট িবnd েথেক জলjেল
আেলা eকক সমেয় eকসে িফের আেস। eকসে িফের
আসা আেলাক রি eকিট ফল ৈতির কের যা বাsব ফেলর
nয় েদখায়।
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Flight Simulator
S
(কা িনক াiট)
া :
eিট eক
ক ধরেনর েসস
সসনা মেডেল
লর িবমান। eর
e মাধয্েম াiট
িনয়ntেণর
র aিভjতা aজর্
a ন করা সmব।
স
eকজ
জন পাiলট াiট
িসমুেলশন
শন করার আেগ
আে e ধরেন
নর anশীলেন
েন aংশgহণ
ণ কের
থােকন। eিট িবমান
ন পিরচালনার
র েkেt eক
ক নতুন aিভ
িভjতা
িদেব।

Flight Simu
ulator

গয্ালাির পিরদশর্ন :
জাতীয় িবjান
িব
o pযু
যুিk জাdঘের
ের রেয়েছ ৭িিট িবষয় িভিিtক গয্ালাির
ির। গয্ালািরg
gেলা িবjান
ন িবষয়ক
িবিভn pদশর্
p নীসামgী
gী dারা সাজ
জােনা হেয়েছ
ছ। ২০১৪- ১৫ aথর্ বছ
ছের ৪৬,১৭
৭৯ (েছচিlশ
শ হাজার
eকশত ঊনআিশ)
ঊ
জন
জ দশর্ক গয্াালাির পিরদশ
শর্ন কেরেছ।।
মহাকাশ পিরদশন
প
কায ম:
জাতীয় িবjান
ি
o pযুিk জাd
াdঘর েটিলেেsােপর সাাহােযয্
আকাশ েমঘমু
ে
k থাক
কা সােপেk
k pিত শিন o রিববার সnয্ায়
স
আকাশ পযর্েবkেণর
র বয্বsা কেের। গত aথর্
a বছের ১,০০১
১
জার eক) জন
জ দশর্ক জাdঘের
জ
sািপ
িপত েটিলেs
sােপর
(eকহাজ
সাহােযয্ আকাশ পযর্
পযেবkণ কেরেছ।
কে
eছা
ছাড়া িমuজু বােস
েট
র মাধয্েম েদ
দেশর িবিভn
n েজলা/uপেজ
েজলার
sািপত েটিলেsােপর
৩০িট িট sােন আগত
আ
দশর্কেদর
ক
আক
কােশর gহ- নkt
েদখােনা হেয়েছ।

াময্মাণ
ণ িবjান pদ
দশর্নী (িমuজু
জু বাস) :
িমuজু বােসর
ব
মাধয্য্েম ২০১৪-- ২০১৫ aথর্
a বছের েদেশর
েদ
িবিভn েজলা/uপেজ
জলায় ৩০িট
িট sােন
াময্মাণ িবjান
িব
pদশর্নীর
র আেয়াজন করা হেয়েছ
ছ। pায় ১,৩
৩০,০০০(eক
কলk
িtশ হাজ
জার) জন দশর্
শর্ক িমuজু বাাসিট পিরদশ
শর্ন কেরেছ।
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জাতীয় িবjান o pযুিk সpাহ :
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর তttাবধােন েদেশর
সবকয়িট েজলায় ৩৬তম জাতীয় িবjান o pযুিk সpাহ
uদযািপত হেয়েছ। ২৮- ৩০জুন ২০১৫ তািরখ ৩ (িতন)
িদনবয্াপী েকndীয় পযর্ােয় ৩৬তম জাতীয় িবjান o pযুিk
সpাহ o িবjান েমলা জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘের
anি ত হেয়েছ। ৩ (িতন) িদনবয্াপী e েমলায় েদেশর ৬৪িট
েজলা েথেক জুিনয়র, িসিনয়র o িবেশষ grেপ ১ম sান
aিধকারী pিতেযািগরা তােদর pকl pদশর্ন কের। সমাপনী
িদবেস pেতয্কিট grেপর শীষর্sান aিধকারী ১০িট কের
pকেlর মেধয্ পুর ার িবতরণ করা হয়।

জনিpয় িবjান িবষয়ক বkৃতামালা o oয়াকর্শপ :
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর ২০১৪- ১৫ aথর্ বছের ৬িট জনিpয় িবjান িবষয়ক বkৃতামালা
o eকিট oয়াকর্শেপর আেয়াজন কেরেছ।

িচ া ন িতেযািগতা :
১৭ মাচর্ জািতর জনক ব বnু েশখ মুিজবুর রহমান eর
জnিদন uপলেk ১৫ মাচর্ ২০১৫ তািরেখ জাতীয় িবjান o
pযুিk জাdঘের িশশুেদর িবjান িবষয়ক িচtা ান
pিতেযািগতা o আেলাচনা an ােনর আেয়াজন করা হয়।
িবপুল সংখয্ক িশশু- িকেশার aতয্n uৎসাহ- udীপনার সােথ
e িচtা ান pিতেযািগতায় aংশgহণ কের।
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বাংলােদশ াশনাল সােয়ি িফক e

টকিনক াল ডকুেমে শন স ার ( া ডক)

www.bansdoc.gov.bd

পটভূিম
বাংলােদশ nাশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডkেমেন্টশন েসন্টার (বয্াnডক) ১৯৬২ সােল
িবিসeসআiআর- eর a সংগঠনrেপ িবjানিভিtক তথয্ েসবা pদােনর লেkয্ যাtা শুr কের,
যা sাধীনতার পুেবর্ বয্াnডক নােম পিরিচত িছল। sাধীনতার পর ১৮ i মাচর্ ২০১০ তািরেখ মহান
জাতীয় সংসেদ বয্াnডক আiন ২০১০ পাস হয় eবং িবjান o pযুিk মntণালেয়র aধীনs
বয্াnডক- েক eকিট sায়tশািসত সংsার মযর্াদা pদান করা হয়। শুr েথেকi pিত ানিট
িবjানিভিtক গেবষণামূলক তথয্ সংgহ, সংরkণ o িবতরেণর জাতীয় দািয়t পালনসহ তথয্
বয্বsাপনার েkেt iিতবাচক ভূিমকা পালন কের আসেছ।
ধান ধান কাযাবিল
• া িতক িব ান, িষিব ান, িচিকৎসা, েকৗশল, িশ , ি , ব ািনক গেবষণা eবং িনরী া লক u য়েনর
সকল ে ত সং হ, ি য়াকরণ, সংর ণ, স াদনা o িবতরণ
• গেবষণা িত ান, eকােডিমক িত ান, রা ায় িশ aথবা a কান স ের কমরত গেবষকগণেক ত েদর
চািহদা a যায়ী ত সরবরাহ
• গেবষক, নীিতিনধারক, পিরক নািবদ o ব াপকেদর জ ত সং হ o াি র ব া িনি তকরণ
সাংগঠিনক কাঠােমা o িব মান জনবল :
• মাট a েমািদত পদ: 66
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•
•

রণ ত পদ: 43
পদ: 34

িববিলo ািফক সািভস

া ডক হেত সরবরাহ ত ঊে খেযা

সবা

িববিলo ািফ/িলটােরচার সাচ সািভস
eকজন গেবষক তার গেবষণার িবষয়ব tর uপের িক- oয়াডর্ iনসােটর্র মাধয্েম মূলয্বান eবং
grtপূণর্ তথয্ সংgহ কের pেয়াজনীয় আিটর্কয্ােলর িববিলogািফকয্াল েসাসর্ aিত al সমেয়
জানেত পােরন। িলটােরচার সাচর্ সািভর্সিট সmাদেনর লেk বয্াnডেক আেমিরকার থমসন
পাবিলেকশেনর বােয়ালিজকয্াল eয্াবsTাk- eর ২০১০ িসিড সংরিkত আেছ।
২০১৪- ১৫ aথর্ বৎসের• িবjানী /গেবষকগণেক ২৮১ িট িববিলogািফক সািভর্স pদান করা হয়। বাংলােদশ
eসeন্ডিট eয্াবsTাকস ১,২৯৫ িট oেয়বসাiেট eিন্T েদয়া হয়
• ৭,৪৪৪ জন gাহক বয্াnডক oেয়ব সাiট পিরদশর্ন কেরেছন
• কােরন্ট িরসাচর্ pেজk- eর ৬৭৫ িট ডাটা oেয়ব সাiেট eিন্T িদেয় সংরkণ করা হেয়েছ।
াগার সািভস
বয্াnডক gnাগারিট eকিট িবেশষািয়ত িবjান gnাগার। বতর্মােন বয্াnডক gnাগাের pায় ১২০ িট
িশেরানােমর েরফােরn বiসহ িবjান o pযুিkর েkেt pায় সকল শাখার ২১,০০০িট বi
সংরিkত আেছ। e ছাড়া pায় ৪৫০ িট িশেরানােমর েদিশ- িবেদিশ ১৭,০০০ িট isয্ সংরিkত
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আেছ। gnাগারিট
g
সাpািহক
স
ছুিট
িট o সরকাির
ির ছুিটর িদন
ন বয্তীত an
a িদন সক
কাল ৯.০০ টা হেত
িবকাল ৫.০০
৫
টা পযর্
প n েখালা থােক। aিভj
aি
িশkািািবদ িবjানী
নীেদর sিবধ
ধােথর্ েবশ কেয়কিট
ক
sসিjত
ত য্ািড কয্াে
ােরেলর বয্ব
বsা রেয়েছ। বয্াnডক gnাগারিট দীঘর্িদন যাব
বৎ েদেশর িবjানী
গেবষকেদ
েদর িনকট ের
রফােরn লাi
াiেbির িহেস
সেব aতয্n জনিpয়।
জ

াগারর
২০১৪- ১৫
১ aথর্ বৎস
সের• ২২৩৫ জন
জ িবjানী, গেবষক,
গ
িশk
শkাথর্ী লাiেb
bরী েসবা gহ
হণ কেরেছন
ন
• ১৪৪১ িট
ট nাশনাল iuিনয়ন
i
কয্াট
াটালগ- eর ডাটা
ড oেয়ব সাiেট eিন্T
T েদয়া হেয়েেছ
• ৬৩৬ িট বiেয়র
ব
িববিল
িলogািফকয্া
য্াল তথয্ oেয়
য়ব সাiেট eিন্T
e েদয়া হেয়েছ
হে
• ১৮৫ িট ii বুক pstত
ত কের oেয়ব
ব সাiেট um
mুk করা হেয়
েয়েছ
• ৮৪ িট বi
i kয় করা হেয়েছ।
হ
সাiবার সািভস
সা
পাঠকেদর
র চািহদার েpিkেত বয্াnডক
বয্
gn
nাগাের eকিিট সাiবার কণর্ার সংেয
যাজন করা হেয়েছ।
েসখান হেত
হ
বয্বহার
রকারীগণ িবনামূ
িব েলয্ হাi
াiিsড সmি
mিলত iন্টারেেনট বয্বহার
র করেত পােরন
প
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pেয়াজনী
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টর িpন্ট sl
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ােরন।
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ডকুেম

িকuরেম o ডিলভারী সািভস

২০১৪- ১৫ aথর্ বছের• ২৯৯ জন িবjানী, গেবষক, িশkক o িশkাথর্ী সাiবার েসবা gহণ কেরেছন।
ডকুেম িকuরেম o ডিলভারী সািভস
িবিভn েদিশ িবেদিশ জানর্ােলর pকািশত আিটর্কয্াল সংgহ করার জn গেবষকগণ বয্াnডক
বরাবের তােদর চািহদা েpরণ করেত পােরন। চািহদার েpিkেত বয্াnডক িনজs সংgহ,
িরেপােজটরী aথবা বয্াnডক- eর সােথ েpােটাকল রেয়েছ eমন েদশ েযমন aেTিলয়া, আেমিরকা,
জাপান o iিন্ডয়াসহ েদশ- িবেদেশর িবিভn তথয্ েকnd েথেক ডkেমন্ট সংgহ কের গেবষকগণেক
সরবরাহ কের থােক। eছাড়া, বয্াnডক েমিডকয্াল জানর্াল সংgেহর জn World Health
Organization (WHO) কতৃক
র্ pকািশত HINARI eর pায় ২৯০০ জানর্াল eবং কৃিষ জানর্াল
সংgেহর জn Food and Agricultural Organization (FAO) কতৃক
র্ pকািশত AGORA eর
৮৩৫ িট জানর্াল o INASP-PERII eর মাধয্েম pায় ২০০০০ i- জানর্াল eবং ৫০০০ i- বুক
হেত গেবষকেদর জn pেয়াজনীয় ডkেমন্ট সংgহ করার sেযাগ রেয়েছ।
২০১৪- ১৫ aথর্ বৎসের• েদেশর িবিভn িব িবদয্ালয়, গেবষণা pিত ােন aধয্য়নরত, কমর্রত িবjানী o
গেবষকেদরেক িবিভn জানর্ােলর আিটর্েকেলর ৩৯১৩ পৃ া ডkেমন্ট সরবরাহ করা
হেয়েছ
• েদেশর িবিভn িব িবদয্ালয় o গেবষণা pিত ান েথেক ৭৬৩৬ িট িবjান o pযুিk
িবষয়ক তথয্ সংgহ করা হেয়েছ
• েদেশর িবিভn িব িবদয্ালয় o গেবষণা pিত ান েথেক সংগৃহীত ৭৫১১ িট
িথিসস- eর eয্াবsTাকটসহ টাiেটল পৃ া oেয়ব সাiেট eিন্T িদেয় pকাশ করা হেয়েছ।
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িরে া ািফক সািভস
গেবষকেদর গেবষণা কমর্, ফেটাgাফ, gাফ, ময্াপ, নkা o িডজাiন
সmিলত তেথয্র মাiেkািফl o মাiেkািফস- eর মাধয্েম দীঘর্
েময়ােদ সংরkেণর বয্বsা e েসবার anভুর্k। e ছাড়া গেবষণার
িবষয়ব tর ৈবjািনক ফেটাgািফ, sাiড ৈতরীর বয্বsাo eখােন
রেয়েছ
২০১৪- ১৫ aথর্ বৎসের• ১২৫০ জন িবjানী/গেবষেকর সংিkp বােয়াডাটা ডাiেরkরী aব সাiনিটs eন্ড
িরে া ািফক সািভস
েটকেনালিজs িশেরানােম ডাটােবেজ eিন্T েদয়া হয়
• তrণ kুেদ িবjানীেদর ৩০ িট আিব ার iেনােভশন aব iয়ং সাiনিটs eন্ড সােয়n kাব
িশেরানােম ডাটােবেজ eিন্T িদেয় oেয়ব সাiেট pকাশ করা হয়
• ১৭ িট iেনােভশন ডাটােবেজ সংযুk করা হয়
• ৈদিনক পিtকায় pকািশত িবjান িবষেয়র ৭৯৮ িট grtপূণর্ িফচার aনলাiেন েপপার িkিপং
িশেরানােম ডাটােবেজ eিন্T িদেয় oেয়ব সাiেট umুk করা হয়।

oেয়বেপজ িভি ক গেবষণাধম ত সরবরাহ
া ডক eর ডাটােবiজ
বয্াnডেক গেবষণা কােজ সহায়ক তথয্াবলী সmিলত িবিভn ডাটােবiজ রেয়েছ। বয্াnডক- eর
কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িবিভn িবjান o গেবষণাধমর্ী pিত ান েথেক িবjান িবষয়ক তথয্ সংgহ
কের বয্াnডক- eর oেয়ব সাiেট ডাটা েবiেজর মাধয্েম সকেলর জn umুk কের থােক।
সmানীত gাহকগণ িবে র েয েকান sান েথেক e সকল তথয্ পড়েত o ডাuনেলাড করেত পােরন।

ডাটােবজgেলা িনmrপ:
া ডক oেয়ব সাiট: www.bansdoc.gov.bd
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1. National Union Catalogue of Science & Technology (S&T) Periodicals in
Bangladesh;
2. Bangladesh Science & Technology (S&T) Abstracts;
3. Directory of Science & Technology (S&T) Research Abstracts in Bangladesh;
4. Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home &
Abroad;
5. Current Research Projects of Bangladesh;
6. Innovations of Young Scientists & Science Club;
7. Scientific & Industrial Innovations;
8. BANSDOC E-Book & E-Journals;
9. Online newspaper clipping;
10.Others e-Resources.
সাক ডকুেমে শন স ার (eসিডিস) কায ম
বয্াnডক সাকর্ ডkেমেন্টশন েসন্টার eর জাতীয় েফাকাল পেয়ন্ট িহেসেব কাযর্kম পিরচালনা কের
আসেছ। eসিডিস- eর মাধয্েম বয্াnডক দk জনসmদ ৈতরীর লেkয্ সাকর্ কতৃক
র্ আেয়ািজত eবং
eসিডিস, ভারত সরকার কতৃক
র্ পিরচািলত eটাচেমন্ট েTিনং েpাgাম, শটর্টামর্ েTিনং েpাgামসহ
িবিভn েTিনং o েসিমনাের বাংলােদশ হেত pিশkণাথর্ী েpরেণর মাধয্েম দk জনসmদ ৈতরীেত
ভূিমকা পালন কের আসেছ। eছাড়াo, েদেশর aভয্nের িবিভn িশkা o গেবষণা pিত ােন
েসিমনার o oয়াকর্শপ আেয়াজেনর মাধয্েম তথয্ েসবা গেবষকেদর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ েদয়ার
pেয়াজনীয় ভূিমকা পালন করেছ। তেব বতর্মােন িডিজটাল pযুিkর মাধয্েম e সকল েসবা aিধক
কাযর্কর ভােব pদান করা হে ।
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সিচব, িব ান o

ি ম ণালয় ক ক সনদপ িবতরন

• ২০১৪- ১৫ aথর্ বৎসের ০৬ জন কমর্কতর্া/কমর্চাির সাকর্ ডkেমেন্টশন েসন্টার (eসিডিস)
কতৃক
র্ পিরচািলত pিশkণ gহণ কেরেছন।
iন্টাণর্িশপ কাযর্kম
• ২০১৪- ১৫ aথর্ বছের বয্াnডক কতৃক
র্ ঢাকা িব িবদয্ালেয়র তথয্ িবjান o gnাগার
বয্বsাপনা িবভােগর aধয্য়নরত ৫২ জন িশkাথর্ীেক Information Science & Library
Management- eর uপর হােত কলেম pিশkণ pদান করা হয়
• বয্াnডেকর েসবাসমূহ/কাযর্kমেক বয্াপক pচােরর জn েদেশর িবিভn সরকাির
িব িবদয্ালয়, েমিডকয্াল কেলজ eবং িবিভn গেবষণা pিত ােন ২১ িট aবিহতকরণ সভা
করা হেয়েছ
• বয্াnডেকর েসবাসমূহ/কাযর্kমেক aবিহতসহ আরo আধুিনক o যুেগাপেযাগী করার লেkয্
uপকারেভাগী pিত ানসমূেহর িবjানী o গেবষকেদর িনেয় ০৪ িট কমর্শালা/েসিমনার করা
হেয়েছ
• বয্াnডেকর েসবাসমূহ/কাযর্kম drত িবিনমেয়র িনিমt ৪৯ িট িবিভn িব িবদয্ালয়,
েমিডকয্াল কেলজ eবং িবিভn গেবষণা pিত ােন েফাকাল পেয়ন্ট/িবকl েফাকাল পেয়ন্ট
কমর্কতর্ার মেনানয়ন সংgহ কের তাঁেদর িনেয় কমর্শালা anি ত হেয়েছ।
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াশনাল iনি

uট aব বােয়ােটকেনালিজ
www.nib.gov.bd

nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ

পট িম
nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ ( eনআiিব) েদেশ জীবpযুিk িবষেয়
eকমাt িবেশষািয়ত গেবষণা pিত ান। ei pিত ােন আধুিনক জীবpযুিkর মাধয্েম কৃিষ,
পিরেবশ, িচিকৎসা o িশl েkেt পিরেবশবাnব o েটকসi unত pযুিk udাবন o
uৎপাদন বৃিdর লেkয্ গেবষণা কাযর্kম পিরচালনাসহ মানবকলয্ােণ eর sফল pেয়ােগর
লেkয্ udািবত pযুিk মাঠপযর্ােয় হsাnর কাযর্kম পিরচািলত হে । মাননীয় pধানমntী
েশখ হািসনা ১৪ েম ২০০০ তািরেখ nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ eর িভিtpsর
sাপন কেরন। বতর্মান সরকােরর সময় nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ, ২০১০
আiেনর মাধয্েম eনআiিব pািত ািনক rপ লাভ কেরেছ eবং কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর চাkরীিবিধ o
সাংগঠিনক কাঠােমা ২০১১ সােল anেমািদত হেয়েছ। বতর্মােন nাশনাল iনিsিটuট aব
বােয়ােটকেনালিজ েদেশ জীবpযুিk িবষেয় কাযর্kম সমnেয়র েফাকাল পেয়ন্ট িহেসেব কাজ
করেছ।
িভশন
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আধুিনক জীবpযুিkর মাধয্েম পিরেবশবাnব o েটকসi pযুিk udাবন eবং মানব কলয্ােণ
eর sফল pেয়াগ
িমশন
 জীবpযুিk িবষেয় গেবষণা o unয়ন eবং দk জনশিk সৃি সহ জাতীয় পযর্ােয়
জীবpযুিkর iিতবাচক unয়ন o pেয়াগ
 নতুন pযুিk udাবন o eর দk pেয়ােগর মাধয্েম pযুিkগত uৎকষর্ eবং
বয্বহার পdিত েভাkাে ণীর কােছ েপৗঁেছ েদয়া
 জীবpযুিk গেবষণার সমnয় েকnd িহেসেব udািবত pযুিk িবষেয় জনসেচতনতা
সৃি eবং pযুিk িবsাের ভূিমকা পালন

pধান কাযর্াবিল
1. আধুিনক জীবpযুিkর মাধয্েম কৃিষ, পিরেবশ, িচিকৎসা o িশl েkেt
পিরেবশবাnব o েটকসi unত pযুিk udাবন o uৎপাদন বৃিdর লেkয্ গেবষণা
কাযর্kম পিরচালনা
2. জীবpযুিk িবষেয় pিশkেণর মাধয্েম দk জনবল ৈতির
3. জাতীয় pিত ান িহেসেব জীবpযুিk িবষেয় জনসেচতনতামূলক কাযর্kম gহণ
4. েজেনিটকয্ািল মিডফাiড ( িজeম) ফুড o েজেনিটকয্ািল মিডফাiড aগর্ািনজম
( িজeমo) - eর মান িনণর্য়ন eবং pতয্য়ন;
5. বােয়ােসফিট, বােয়াeিথk o বােয়াসািভর্েলn- eর েkেt নীিতমালা pণয়েন সহায়তা
pদান
6. sানীয় o আnজর্ািতক pিত ােনর সে
জীবpযুিk িবষেয় েযাগসূt sাপনপূবর্ক
সমিnত কাযর্kম gহণ
সাংগঠিনক কাঠােমা o িবদয্মান জনবল
nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ ( eনআiিব) সাংগঠিনক কাঠােমােত জনবেলর
(পদ) সংখয্া ১৩০িট, anেমািদত পেদর সংখয্া ৬৬িট, িবদয্মান/কমর্রত পেদর সংখয্া ৬১িট, শূn
পেদর সংখয্া ৭িট।

২০১৪- ১৫ aথর্ বছেরর সmািদত uেlখেযাগয্ কাযর্াবিল
১. িটsয্ কালচার পdিতেত ৈতরী ঘৃত kমারীর চারা েsক েহাlার o িনজs মােঠ
sানাnর করা হেয়েছ। মােঠ sানাnিরত ঘৃত kমারীর চারা রkণােবkণ করা হে । িটsয্
কালচারকৃত চারার gণাবলী মিলিকuলার eনালাiিসেসর মাধয্েম িনধর্ারেণর কাজ শুr
হেয়েছ। eছাড়া, িটsয্ কালচার পdিতেত মসলা জাতীয় uিdদ ( eলাচ) eর unয়ন
িবষয়ক গেবষণা কাযর্kম শুr করা হেয়েছ।
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২. pয্ান্ট বােয়ােটকেনালিজ লয্াবেরটরীেত Agrobacterium mediated িজন Tাnফরেমশন dারা
কাি ত জীন েবgেনর কয্ালােস pেবশ করােনার কাজ চলমান রেয়েছ। iেতামেধয্ কয্ালাস
হেত pাp িকছু চারা টেব sানাnর করা হেয়েছ। eকiসে মিলিকuলার aয্ানালাiিসেসর
কাজo শুr হেয়েছ।
৩. মাiেkািবয়াল বােয়ােটকেনালিজ িবভােগর গেবষণাগাের বst o গােমর্ন্টস িশেl িডসাiিজং o
বােয়াপিলিশং কােজ বয্বহােরর uেdে
পিরেবশবাnব eমাiেলজ o েসলুেলজ eনজাiম
uৎপাদেনর লেkয্ গেবষণা কাযর্kম পিরচািলত হে । eমাiেলজ o েসলুেলজ eনজাiম
uৎপাদনকারী ৪৮িট anজীব সংgহ, পৃথকীকরণ o eনজাiম uৎপাদন সkমতা িনণর্য় করা
হেয়েছ। iিতমেধয্ িডeনe িসkেয়িnং পdিত বয্বহার কের ২০িট anজীব চুড়াnভােব সনাk করা
হেয়েছ। aিধক পিরমােণ eনজাiম uৎপাদেনর লেkয্ ৪িট anজীেবর uৎপাদন পdিত pিমতকরণ
করা হেয়েছ। বািনিজয্কভােব eমাiেলজ eনজাiম uৎপাদেনর লেkয্ জীনগত পিরবতর্েনর মাধয্েম
েজেনিটকয্ািল মিডফাiড aগর্ািনজম pstেতর কাযর্kম বতর্মােন চলমান আেছ।
৪. মাiেkািবয়াল বােয়ােটকেনালিজ িবভােগর লয্াবেরটরীেত চামড়া িশেl বয্বহােরর িনিমt
পিরেবশবাnব েকরািটেনজ eনজাiম uৎপাদনকারী aণুজীব সংgহ, পৃথকীকরণ, সনাkকরন
২৪িট
eবং eনজাiম uৎপাদন সkমতা িনণর্েয়র কাজ চলমান আেছ। ei uেdে
বয্াকেটিবয়া সনাk করা হেয়েছ। সনাkকৃত বয্াকেটিরয়া বয্বহার কের eনজাiম uৎপাদেনর
কাযর্kেমর পাশাপািশ aিধক পিরমােণ eনজাiম uৎপাদেনর লেkয্ ১িট anজীেবর uৎপাদন
পdিত pিমতকরণ চলমান রেয়েছ। পাশাপািশ aিধক kমতা সmn নতুন anজীব
anসnােনর কাজ চলমান আেছ।
৫. েজেনিটকয্ািল মিডফাiড aগর্ািনজম হেত slবয্েয় টয্াক পিলমােরজ eনজাiম uৎপাদন
কাযর্kম সফলভােব সmn হেয়েছ। বতর্মােন eনআiিব- eর সকল গেবষণাগাের PCR
সংkাn কােজ মাiেkািবয়াল বােয়ােটকেনালিজ লয্াবেরটিরেত uৎপািদত টয্াক পিলমােরজ
eনজাiম বয্বহার করা হে ।
৬. eিনেমল বােয়ােটকেনালিজ িবভােগ bয্াক েব ল ছাগেলর
িকছু েজেনিটক ৈবিশ য্
আেছ যা pািণর sাsয্ o জাত unয়েনর জn খুবi grtপূণর্ । ei ৈবিশ য্সমূেহর
িভnতা পযর্েবkণ o েয সমs েজেনিটক মাকর্ার িদেয় ei ৈবিশ য্gেলা িনrিপত হয় তা
িনণর্েয়র জn েদেশর িবিভn a ল েযমন: সাভার, নােটার, বgড়া, নoগাঁ, িসরাজগ
eবং বাnরবন হেত bয্াক েব ল ছাগেলর রkনমুনাসহ বািhক ৈবিশ য্গত তথয্ সংgহ
করা হেয়েছ। রk নমুনা হেত েজেনািমক িডeনe পৃথকীকরণ o িডeনe পুল ৈতির
কের ১১ িট মাiেkাsােটলাiট pাiমার িদেয় েজেনিটক িভnতা পযর্েবkণ করা হেয়েছ।
৭. গৃহপািলত পাখীর মেধয্ হাঁস েদেশর সবর্ti পাoয়া যায় eবং eিট gােমর মিহলােদর
pধান সmেদর মেধয্ eকিট। েদশী হাঁেসর uৎপাদনশীলতা, েরাগ pিতেরাধ kমতা,
iতয্ািদ ৈবিশ য্ pািণ o a লেভেদ িভnতর হয়। e সকল িভnতা পযর্েবkেণর জn
ঢাকা, নােটার, kিড়gাম, িকেশারগ eবং নঁoগা েথেক েদশী হাঁেসর ২১৬ িট রk
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নমুনা সংgহ করা হেয়েছ। রk নমুনা হেত িডeনe পৃথক কের ০৭িট মাiেkাsােটলাiট
pাiমার বয্বহার কের পরীkা করা হেয়েছ
৮. রাণীেkত মুরগীর eকিট মারাtক েরাগ। e েরােগ আkাn মুরগীর মৃতুয্হার শতকরা
১০০ ভাগ। টীকা pদান o খামােরর জীবিনরাপtার মাধয্েম e েরাগ িনয়ntণ করা যায়।
িনuকয্ােসল েরােগর ভাiরাস িনয়ntেণ েভষজ uিdদ ঘৃতkমারী বা eেলােভরার কাযর্কািরতা
পরীkার জn গেবষণাগাের eেলা েজল o পাuডার pstেতর পdিত pিত া করা হেয়েছ।
পরীkা নীিরkার জn েসলকালচার sিবধা সৃি o মুরগীর rণ হেত ফাiেbাbাs
েসলকালচার পdিত pিত া করা হেয়েছ।
৯. মিলিকuলার বােয়ােটকেনালিজ িবভাগীয় লয্াবেরটরীেত িডeনe েpাফাiিলং eর sেযাগsিবধা ৈতরীর uেdে
রk o মুেখর aভয্nরীণ েকাষ হেত িডeনe েpাফাiিলং eর
েpােটাকল সফলতার সােথ pিত া eবং pিমতকরণ করা হেয়েছ। পরীkামূলকভােব মানব
িডeনe েpাফাiিলং eর কাজ সmn হেয়েছ।
১০. মিলিকuলার বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ eর লয্াবেরটরীেত িডeনe িসেকােয়িnং eর
sেযাগ- sিবধা ৈতরী করা হেয়েছ। িবভাগ েথেক েদেশর িবিভn িব িবদয্ালয় eবং
inিটিটuেটর গেবষক, িশkক o িশkাথর্ীেদরেক িডeনe িসেকােয়িnং েসবা pদান করা
হে ।
১১. মিলিকuলার বােয়ােটকেনালিজ িবভােগ বাংলােদেশর গভর্বতী মিহলােদর গভর্কালীন
ডায়ােবিটস eবং টাiপ ২ ডায়ােবিটস ময্ালাiটাস eর সmকর্ যাচাi করার লেkয্
সংেবদনশীল িজেনর ভয্ািরেয়ন্টস পযর্েবkণ করা হে । সংgহকৃত রেkর নমুনা হেত
িডeনe আiশেসােলশেনর কাজ চলমান রেয়েছ। িকছু িডeনe নমুণার পিলমােরজ েচiন
িরeকশন কাজ সmn হেয়েছ eবং eনজাiম েমিডেয়েটড িkেভজ o aয্ানালাiিসেসর
কাজ করা হেয়েছ। iিতমেধয্ েসgেলার কেয়কিট নমুণােত eস. eন. িপ. র uপিsিত
পযর্েবkণ করা হেয়েছ।
১২. eনভায়রনেমন্টাল বােয়ােটকেনালিজ িবভােগ েদেশর িবিভn eেgা- iেকালিজকাল
a েলর পাঁচিট েজলা ( গাজীপুর, হিবগ , েফনী, বিরশাল o রাজশাহী) েথেক ধান
গােছর িশকড় o তদসংলg মািটর নমুনা সংgহ কের সংগৃহীত নমুনাসমূহেক িবিভn
uপােয় pিkয়াজাতকরণ করা হেয়েছ। iেতামেধয্ pিkয়াজাতকৃত িশকেড়র নমুনা হেত
নাiেTােজন সংবnনকারী বয্াকেটিরয়া পৃথকীকরণ, ৈবিশ য্ পযর্েবkণ o সংরkেণর
পাশাপািশ uk বয্াকেটিরয়াসমূেহর বােয়ােকিমকয্াল সনাkকরেণর কাজ সmn হেয়েছ।
বতর্মােন uk বয্াকেটিরয়াসমূেহর মিলkলার সনাkকরেণর কাজ চলেছ।
১৩. িফশািরজ বােয়ােটকেনালিজ লয্াবেরটিরেত বাংলােদেশর িবলুppায় মৎs pজািতর কৃিtম
pজনন eবং বংশগিত uপাদান ( শুkাn) kােয়ািpজারেভশন পdিতর মাধয্েম সংরkেণর
কাযর্kম চলমান আেছ।
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১৪. ei লয্াবেরট
টিরেত মাiেেkাsােটলাাiট মাকর্ার eবং মাi
iেটাকিন্Dয়াল
ল pাiমার বয্বহার
স েথেক pাp
p iিলেশর
শর sাদ, আকৃ
আ িত o pজননগত
p
কের বাংংলােদেশর িবিভn uৎস
িভnতার
িবষয় িনণর্
িন েয়র লেk
kয্ গেবষণা কাযর্kম চলমান
চ
আেেছ।

ধােনর auেরাদ
দগেম বয্াকেটিরয়ার
ার
কাযর্কাির
রতা পরীkণ

সিলড
ড eনeফিব িমিড
িডয়ােত পৃথকীকৃত
বয্াকেটির
িরয়া

bয্াক েব ল ছাগল

েদশী pজািতর
র হাঁস হেত
রেkর নমুন
না সংgহ

িডম েথেক
ক সংগৃহীত rণ

eেলাা েজল o পাuডাার
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ব েনর মাাি পল ট তির

চারা মা েত
ত ানা র

িডeন
নe িসkয্েয়nাের কয্ািপলাির

মাnেষর রেkর
র নমুনা হেত িডe
eনe

পৃথকী
কীকৃত িডeনe eর
e পিরমান

িফ সংgহ
iিলশ মাছ হেেত েপকেটারাল িফন
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ফারেমন্টাের eনজাiম uৎপাদন

( খ) pিশkণ
২০১৪- ১৫ aথর্ বছের জীবpযুিk িবষেয় দk জনবল ৈতিরর জn ৮ িট pিশkণ
কমর্সিূ চর মাধয্েম সরকারী/ েবসরকারী িব িবদয্ালেয়র েমাট ১৫২ জন ছাtছাtী, িশkক
গেবষকেক pিশkণ pদান করা হেয়েছ। eছাড়া, eনআiিব’র িবjানী, কমর্কতর্া o
কমর্চািরেদর জn নিথপt বয্বsাপনা, iংেরজী দkতা েকাসর্, লয্াবেরটির বয্বsাপনা, লয্াবেরটির
িনরাপtা pিশkণ েকাসর্ পিরচালনা করা হেয়েছ।

pিশkণ সনদ দান করেছন মাননীয়
ম ী পিত iয়ােফস oসমান
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গেবষণাগাের pিশkণ কাযর্kম

pিশkণ সনদ pদান an ান

বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃর্পk
www.baera.gov.bd

বাংলােদশ পরমা শি িনয় ণ ক প ভবন

পটভূিম
rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকl eবং েদেশর anাn িনukীয় o িবিকরণ sাপনাসমূহ িনয়ntেণর
লেkয্ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার ‘বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ’ (বাপশিন) আiন- ২০১২
pণয়ন কের। uk আiন েমাতােবক ১২ েফbrয়াির ২০১৩ তািরেখ বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ
কতৃপ
র্ k pিতি ত হয়। বাপশিন আiন- ২০১২ o পারমাণিবক িনরাপtা o িবিকরণ িনয়ntণ
( পািনিবিন) িবিধমালা- ১৯৯৭ anযায়ী কতৃর্পেkর েরgেলটির কাযর্kমেক s ভ
ু ােব পিরচালনার
লেkয্ িনuিkয়ার েসফিট eন্ড িসিকuিরিট িবভাগ, িবিকরণ িনয়ntণ িবভাগ, pিশkণ o িনবিnকরণ
িবভাগ eবং পিরকlনা o unয়ন িবভাগ নােম চারিট িবভাগ গঠন করা হয়।

িভশন
rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকlসহ েদেশ িবরাজমান anাn পারমাণিবক o িবিকরণ sাপনার
(েরিডoেথরাপী, িনuিkয়ার েমিডিসন, িশl, ডায়াগনিsক ek- ের, িশkা o গেবষণা pিত ান,
iতয্ািদ) aনাকাি ত েতজিskয় িবিকরেণর হাত েথেক জনগন o পিরেবশেক রkাকরণ

িমশন
 বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ আiন- ২০১২ s ুভােব বাsবায়ন;
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 uপেরাk আiন বাsবায়েনর লেkয্ pেয়াজনীয় মানবসmদ unয়ন o জনসেচতনতা
বৃিdকরণ;
 যুেগাপেযাগী িবিধ, pিবধান, েকাড, গাiড, ময্াnেয়ল iতয্ািদ pণয়ন

pধান pধান কাযর্kম
 েতজিskয় পদাথর্সহ িবিকরণ সৃি kম যntপািত বয্বহারকারী pিত ােনর েভৗত aবকাঠােমা
unয়েনর লেkয্ েরgেলটির পিরদশর্ন কাযর্kম পিরচালনা;
 িবিকরেণর kিতকর িদক eবং sরkার uপায় সmেকর্ pেয়াজনীয় কাযর্kম gহণ;
 মানব সmদ unয়ন eবং িবিকরণ সৃি kম যntপািত বয্বহারকারী কমর্কতর্াগেণর সেচতনতা
বৃিdর লেkয্ pিশkণ o িনবnীকরণ কমর্সচূ ী gহণ;
 েরgেলটির কাযর্kেমর মাধয্েম রাজs আয় বৃিd;
 rপপুর িবdয্ৎ pকl s ভ
ু ােব বাsবায়নসহ কিমশেনর সাভারs 3 MW TRIGA MARK-II
গেবষণা চুlীর িনরাপtা িবধান, লাiেসn pদান,বেজর্র পিরবহন, সংরkণ, িডসেপাজাল eবং
চালনা সংkাn কাযর্kম িনয়ntণকরণ;
 গেবষণা o unয়নমূলক কাযর্kম iতয্ািদ ।
িবিকরণ িনয়ntণ সংkাn কাযর্kম
• বাপশিন আiন- ২০১২ o পািনিবিন িবিধমালা- ১৯৯৭ anযায়ী সকল িবিকরণ sাপনা
(েরিডoেথরাপী, িনuিkয়ার েমিডিসন, িশl, ডায়াগনিsক ek- ের, িশkা o গেবষণা
pিত ান) eর লাiেসn pদান;
• লাiেসn pদােনর লেkয্ সংি
• িবিকরণ সংি

pিত ােন জিরপ/পিরদশর্ন/পুনঃ পিরদশর্ন;

যntপািত, িবিকরণ uৎস o িবিকরণ uৎস পিরবহেন বয্বhত কেন্টiনার eর

আমদািন/রpািন পারিমট/ NOC pদান;
• েদশবয্াপী িবিকরণ uৎেসর জাতীয় িনবnন p tতকরণ, সংরkণ o হালনাগাদকরণ;
• িবিকরণ জিনত dঘর্টনা িনয়ntণ eবং eর kিতকর pভাব েথেক জনগণ o পিরেবশেক রkার
লেkয্ pেয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা pদান;
• িবিকরণ sাপনাসমূেহর িবিকরণ sরkা সংি

পিরকlনা, মান িনি তকরণ কমর্সিূ চ o

জrির p tিত পিরকlনা িবে ষণ o মূলয্ায়ন;
• েদেশর aভয্nের েতজিskয় পদােথর্র িনরাপদ পিরবহন িনি তকরেণর লেkয্ পিরবহন
লাiেসn eবং eত সংkাn sপািরশ pদান;
• লাiেসn gহণ বয্তীত িবিকরণ সংি

কাযর্kম পিরচালনা aথবা লাiেসnধারী েকান

pিত ান লাiেসেn uেlিখত েকান শতর্ ল েনর েkেt আiন o িবিধ বলবৎকরণ;
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• িবিকরণ

uৎস

বা

েতজিskয়

পদােথর্র

বয্বহার,

পিরচালনা,

রkনােবkণ

বা

gদামজাতকরেণর সিহত সmিকর্ত নকশা, িচt, পিরবতর্ীত গঠন কাঠােমা মূলয্ায়েনর মাধয্েম
anেমাদন;
• িবিকরেণর kিতকর িদক সmেকর্ সতকর্তা বৃিdর লেkয্ িবিকরণ sরkা pিতেরাধ িবষেয়
গণমাধয্েম pাসি ক তথয্ pকাশ;
• লাiেসnিবহীন pিত ানসমূহেক আiন anযায়ী লাiেসn gহেনর জn udুd করা।
জনসেচতনতা বৃিd
িবিকরেণর kিতকর িদক eবং sরkার uপায় সmেকর্ জনসেচতনতা বৃিdর লেkয্ িনmবিণর্ত
কাযর্kম gহণ করা হয়:
িবিকরণ uৎস বয্বহারকারীর মেধয্ সেচতনতা বৃিd করার লেkয্ িবিভn তথয্ eবং পরামশর্
pদান;
িবিকরণ sরkা িবষেয় েপাsার, িলফেলট o bিশuর িবতরণ;
িবিকরণ িনরাপtা িবষেয় iেলkTিনক, িpন্ট িমিডয়া o iন্টারেনেট pেয়াজনীয় তথয্ািদ pকাশ;
েদেশর সকল িবিকরণ uৎস বয্বহারকারী pিত ানসমূহ পিরদশর্েনর মাধয্েম িবিকরণ sরkা
িবে ষণ কের লাiেসn pদান করা হয় eবং িনয়িntতভােব িবিকরণ uৎেসর আমদািন রpািন
পারিমট pদােনর মাধয্েম রাজs আয় কের সরকােরর গৃহীত দািরদয্ িবেমাচন eবং আথর্সামািজক unয়েন িনয়িমত aবদান রাখা হয়।

সাংগঠিনক কাঠােমা
বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃর্পেkর ৩৬০ (িতন শত ষাট) জন জনবল সmিকর্ত eকিট
খসড়া সাংগঠিনক কাঠােমা anেমাদেনর জn pিkয়াধীন রেয়েছ। uেlখয্ েয, বতর্মােন বাংলােদশ
পরমাণু শিk কিমশেনর িবিভn পযর্ােয়র ৪৩ (েততািlশ) জন কমর্কতর্া/কমর্চাির কমর্রত রেয়েছ।

২০১৪- ২০১৫ aথর্ বছের সmািদত uেlখেযাগয্ কাযর্াবিল
পারমাণিবক িনরাপtা সংkাn কাযর্kম:
• rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকেndর Site Licence‐eর জ Regulatory Requirement
a সাের EIA Report মূলয্ায়েনর লেkয্ খসড়া Standard Review Procedure Document
ৈতিরর কাযর্kম চলেছ;
• বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃপ
র্ k eবং আnজর্ািতক পরমাণু শিk সংsা eর েযৗথ
uেদয্ােগ গত ১৮- ২০ নেভmর ২০১৪ "An Introduction to Safety Assessment for
Nuclear Power Programmes" শীষর্ক eকিট জাতীয় কমর্শালার আেয়াজন করা হয়;
• BAERA-eর Website-e তথয্ সমৃdকরেণর লেkয্ তথয্ সরবরাহ eর কাজ চলমান রেয়েছ;
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• বাংলােদশ সরকার eবং রািশয়া সরকােরর সােথ Bilateral agreement- eর আেলােক গত
23-27 জাnয়াির ২০১৫ তািরেখ রািশয়ান েফডােরশেনর ১৫ সদেsর eকিট pিতিনিধ দেলর
সে BAEC, NPED, BAERA eবং anাn মntণালয় eবং সংsার pিতিনিধেদর সােথ
Joint Working Group on (i) Nuclear Intrastructure (ii) Nuclear Education &
Personnel Training and (iii) Nuclear Stake Holders Involvement িতনিট িবষেয়র
uপর েযৗথ সভা anি ত হয়;
• গত ১৬- ১৯ মাচর্ ২০১৫ IAEA Review and Coordination Mission–eর সােথ
িdপািkক সভা anি ত হয়। uk সভায় IAEA Mission েদেশর পারমাণিবক aবকাঠােমা
unয়ন eবং পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd িনমর্ােণর লেkয্ IAEA- eর সহেযািগতায় pণীত
Integrated Workshop পযর্ােলাচনা o চূড়াnকরণ করা হয়;
• গত ৩০ মাচর্- ০১ eিpল ২০১৫ তািরেখ Rusian Regulatory Authority
(ROSTECHNADZOR) eর u পযর্ােয়র eকিট pিতিনিধ দল- eর সােথ Bangladesh
Atomic Energy Regulatory Authority & BAEC-eর যৗথ uে ােগ eক oয়াকশপ-eর
আেয়াজন করা হয়;
• গত ০৬- ০৯ eিpল, ২০১৫ তািরেখ “Regional Workshop on the Roles,
Responsibilities and Coordination of Operations, Regulators and other
Stakeholders for Nuclear or Radiological Emergency Preparedness and
Response” শীষর্ক eকিট Regional Workshop- eর আেয়াজন করা হয়;
• rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd sাপেনর জn Regulatory Requirement EIA Report
মূলয্ায়েনর লেkয্ Standard Review Procedure Document ৈতিরর কাযর্kম চলেছ;
• BAERA Service regulation বাপশিনক কতৃক
র্ পুনরায় সংেশাধন o পিরমাজর্ন কের
মntণালেয় anেমাদেনর জn েpরণ করা হেয়েছ;
• EIA Report e uেlিখত কািরগির তথয্ািদর মান যাচাi eর জn Quality Manual
সংkাn Document ৈতিরর কাযর্kম চলেছ;
• Regulation on Siting of NPP-2015- eর খসড়া pণয়ন করা হেয়েছ eবং IAEA
Review eর

জn েpরণ করা হেয়েছ;

• KPI সংkাn নতুন format a সাের KPI Annual Performance Agreement- িট ৈতরী
করা হেয়েছ;
• Research Reactor eর operating license নবায়ন eর জ SAR Review কায ম চলেছ;
• গত 22-25 ম “Developing and Improving the Safety & Security Culture for the
Nuclear Power Programme” শীষক িশেরানােম বাপশিনক eবং IAEA—eর যৗথ uে ােগ
eক জাতীয় কমশালা eর আেয়াজন করা হয়;
• গত 25 ম “National Stakeholders Meeting for the Establishment and
Implementation of Radiation Detection and Response Capability for
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•

Bangladesh” শীষক িশেরানােম eক National Stakeholders Meeting-e বাংলােদশ পরমা
শি িনয় ণ ক প -eর িতিনিধ aংশ হণ কেরন;
গত 29-33 ম “Regional Workshop on Regulatory Inspection Program for
Research Reactor” শীষক িশেরানােম মালেয়িশয়ার Dengkil-e eক
Regional
Workshop a ি ত হয়।

লাiেসn, পারিমট o eনoিস pদান
ek- ের sাপনা o েতজিskয় পদাথর্সহ anাn কমর্কােন্ডর নতুন লাiেসn ১৯৭িট, নবায়নকৃত
লাiেসn ১১১৭িট, আমদািন/ রpািন পারিমট ২৬৬িট, আরিসo (RCO) নতুন সনদ ১৪৬িট,
আরিসo (RCO) নবায়ন সনদ ৩৮৯িট pদান করা হেয়েছ, েমাট ৪১িট pিত ানেক eনoিস pদান
করা হয় eবং ek- ের sাপনা o েতজিskয় পদাথর্সহ anাn কমর্কােNর ৩৮৫িট পিরদশর্ন করা
হয়।
pিশkণ েকাসর্ / কমর্শালা আেয়াজন
বয্বহারকারীেদর িবিকরণ িনয়ntণ সংkাn েমৗিলক নীিতমালা anসরেণ udুd কের েতালার লেkয্
সংি

কমর্কােN জিড়ত কমর্ী, িবিকরণ িনয়ntণ কমর্কতর্া eবং সংি

anাn বয্িkবেগর্র জn

১১িট pিশkণ েকােসর্র বয্বsা করা হেয়েছ। eসব েকােসর্ েমাট ৪২২ জন pিশkণাথর্ী pিশkণ gহণ
কেরেছ। িবিকরণ িনয়ntণ কমর্কতর্ােদর মূল সনদ েদয়ার লেkয্ েমাট ১৬িট পরীkা anি ত হয়।
eসব পরীkায় ১৫১ জন পরীkাথর্ী aংশgহণ কের eবং ১২১ জন utীণর্ হেয় মূল সনদ gহণ
কেরেছন।
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আয় সংkাn তথয্
pিতেবদনকােল আnমািনক ৩,৭৮,৮১,২১১.১৯/- (িতন েকািট আটাtর লk eকািশ হাজার diশত
eগােরা টাকা uিনশ পয়সা) মাt েসবাদান খাত েথেক aিজর্ত হয়।

পাবনা েজলাধীন ঈ রদীেত aবিsত rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ pকl eলাকা সেরজিমেন পিরদশর্ন
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a ায়-4

বািষক u য়ন কম িচ
pিতেবদনাধীন aথর্বছের সmািদত uেlখেযাগয্ কমর্কাN
১০.
১০.১

unয়ন pকl সংkাnঃ
unয়ন pকেlর aথর্ বরাd o বয্য় সংkাn তথয্

pিতেবদনাধীন বৎসের
েমাট pকেlর সংখয্া
েমাট pকেlর সংখয্া- ১৫
িট

pিতেবদনাধীন বৎসের
eিডিপেত েমাট বরাd
(েকািট টাকায়)
৩৭১৯.১১ েকািট টাকা

pিতেবদনাধীন বৎসের বরােdর pিতেবদনাধীন বৎসের
িবপরীেত বয্েয়র পিরমাণ (েকািট
মntণালেয় eিডিপ
টাকায়) o বয্েয়র শতকার হার
িরিভu সভার সংখয্া
pিতেবদনাধীন বছের বরােdর
১২ িট
িবপরীেত
বয্েয়র
পিরমাণ
৩৭১২.৮৪ েকািট টাকা o
বরােdর িবপরীেত বয্েয়র হার
৯৯.৮৩%

১০.২ pকেlর aবsা
pিতেবদনাধীন
বৎসের শুr করা
নতুন pকেlর
সংখয্া
১ িট

pিতেবদনাধীন বৎসের সমাp
pকেlর তািলকা

pিতেবদনাধীন বৎসের
uেdাধনকৃত সমাp
pকেlর তািলকা

১) iনিsিটuট aব ফুড
েরিডেয়শন eন্ড বােয়ালিজ
(আieফআরিব)eর
aবকাঠােমা
unয়ন
o
শিkশালীকরণ- শীষর্ক pকl

-

pিতেবদনাধীন বৎসের চলমান
pকেlর কেmােনন্ট িহসােব
সমাp grtপূণর্ aবকাঠােমা
• ব বnু
েশখ
মুিজব
েমিডেকল
িব িবদয্ালেয়র
nাশনাল iনিsিটuট aব
িনuিkয়ার েমিডিসন eন্ড
eলােয়ড
সােয়েnস- e
েপট- িসিট যnt sাপন।
• িবিসeসআiআর- eর পাiলট
pান্ট iuিনট আধুিনকায়ন।
• িবিসeসআiআর- eর
ফাiবার
o
পিলমার
গেবষণাগার আধুিনকায়ন।

২০১৫- ১৬ aথর্ বছের চলমান pকlসমূহ:
২০১৫- ১৬ aথর্ বছের িবjান o pযুিk মntণালেয়র আoতায় েমাট ১৪িট pকl বাsবায়নাধীন আেছ। যার মেধয্
১৩িট িবিনেয়াগ pকl o ১িট কািরগির সহায়তা pকl। চলমান e pকlসমূেহর জn চলিত aথর্ বছেরর
eিডিপেত েমাট বরােdর পিরমাণ ১২০০৬৭.০০ লk টাকা। e বরােdর মেধয্ মntণালেয়র anতম বৃহৎ o
grtপূণর্ pকl "rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd িনমর্াণ (১ম পযর্ায়)" pকেlর ankেল বরাd রেয়েছ
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১০২৮৯২.০০ লk টাকা। eছাড়া, চলিত aথর্ বছের eিডিপেত সবুজপাতায় anভুর্k আেরা ১৮িট বরাdহীন নতুন
aনnেমািদত pকl রেয়েছ। e সকল aনnেমািদত pকlসমূেহর জn চলিত aথর্ বছেরর eিডিপেত ১০০০০.০০
লk টাকা বরাd রেয়েছ। যথাযথ কতৃপ
র্ েkর anেমাদন সােপেk e pকlgেলা েথেক পযর্ায়kেম বরাdসহ
eিডিপেত anভুর্k করা হেব। িনেm চলমান ১৪িট pকেlর তথয্ েদয়া হেলা:(লk টাকায়)

(ক) বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন:
kঃ
নং

১

pকেlর নাম
(বাsবায়ন েময়াদ)

সাiেkাTন sিবধািদসহ
েপট- িসিট sাপন
(aেkাবর ২০১১েসেpmর ২০১৬)

২

মংলা বnের েতজিkয়তা
পরীkণ গেবষণাগার
sাপন
(জুলাi ২০১২- জুন
২০১৭)

pকেlর uেd সমূহ

(ক) েপট- িসিট pযুিk sাপন;
(খ) িচিকৎসা েসবা o গেবষণার লেkয্ আiেসাটপ
uৎপাদেনর জেn সাiেkাTন pযুিk sাপন;
(গ) েপট- িসিট o সাiেkাTন pযুিkর s ু বয্বহার
o েসবা িনি ত করেণর লেkয্ দk মানব সmদ
ৈতরীকরণ।

pকেlর আoতায় সংগৃহীত েপট- িসিট যnt
(ক) মংলা বnের eকিট sয়ংসmূণর্ েতজিstয়তা o
িবিকরেণর মাtা পরীkণ গেবষণাগার sাপন;
(খ) মংলা বnর িদেয় আমদানীকৃত খাদয্সামgী o
anাn পেণয্র েতজিskয়তা o িবিকরেণর মাtা
পরীkণ;
(গ) বnর eবং শুl কতৃপর্kেক েতজিskয়
পদাথর্বাহী পণয্ পরীkায় সহায়তাকরণ;
(ঘ) েদেশ েতজিskয় dঘর্টনার সময় জrরী েসবা
pদান।
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pাkিলত
বয্য়

১২০০০.০
০

১৭১২.০০

eিডিপ
বরাd
২০১৫২০১৬
৩৩৬৫.০০

৬৯০.০০

৩

rপ
পপুর পারমাণিব
িবক
িবd
dয্ৎ েকnd িনমর্াণ
া (১ম
পযাায়র্)
(মাচচর্ ২০১৩- জুন
২০১৭)

psািবত
ত গেবষণাগার
র ভবন
(ক
ক) rপপুর পারম
রমাণিবক িবdয্ৎ
ৎ েকnd sাপেন
নর
লেk
েkয্ কাযর্ o েস
সবা িবষয়ক pাাথিমক কাযািদর্
িদর্
সm
mাদন;
(খ)) সmাবয্তা যাাচাi o iি িন
নয়ািরং সােভর্ eবং
e
পির
িরেবশক িবষয়ক
ক সমীkা পির
িরচালনা;
(গ)) িডজাiন ডk
kেমন্ট, pাথিমক
মক িনরাপtা িবষয়ক
িব
িরেেপাটর্ pণয়ন eবং
e মান িনয়nt
ntন িবষয়ক কায
যkর্ম
পির
িরচালনা।

মাননীয় pধানমntী েশ
শখ হািসনা কতৃ
ক ক
র্ িভিtps
sর sাপন
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৫০
০৮৭০৯.
০০

১০
০২৮৯২.
০০

pকেlর চলমান িনমর্াণ কােজর িচt

pকেlর চলমান িনমর্াণ কােজর িচt

pকেlর চলমান িনমর্াণ কােজর িচt
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গেবষণাগােরর চলমান কাযর্kম

৪

rপপুর পারমাণিবক
i াবিলশেমন্ট aব
iনিsিটuট aব
িনuিkয়ার েমিডেকল
িফিজk
(েসেpmর ২০১৩- জুন
২০১৭)

িবdয্ৎ েকnd িনমর্াণ pকেlর ২০২১- ২২ সমেয়র কাি ত িচt
(ক) েদেশর পরমাণু িচিকৎসা pদানকারী
৫৭১০.০০ ১৪২৩.০০
pিত ানসমূহেক pিশkণ, গেবষণা o েসবা pদােন
সহায়তাকরেণর জn iনিsিটuট aব িনuিkয়ার
েমিডেকল িফিজk sাপন;
খ) গেবষণাগার sিবধা pদান o বাsব pিশkেণর
মাধয্েম েযাগয্তাসmn 'েমিডেকল িফিজিস ' eবং
'িনuিkয়ার েমিডিসন েটকেনালিজs' ৈতরী;
(গ) পরমাণু িচিকৎসা pযুিkর িবষেয় আnজর্ািতক
মােনর pিশkণ কাযর্kম পিরচালনা;
ঘ) িবিভn িব িদয্ালেয়র সােথ eমিফল, িপeiচিড
o েপাs ডkরাল পযর্ােয় েযৗথ গেবষণা পিরচালনা;
(ঙ) pিশkণ pদােনর মাধয্েম দk o েযাগয্
'েমিডেকল িফিজিস ' িবেদেশ েpরণ কের ৈবেদিশক
মুdা আয়।
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৫

psািবত আieনeমিপ ভবন
(ক) iনিsিটuট eর েরাগীেদর েসবাদান কাযর্kম
unতকরন;
(খ) েদেশর সাধারণ জনগণ েক সাধয্াnযায়ী খরেচ
আধুিনক িনuিkয়ার েমিডিসন eর েসবাদান;
(গ) িননমাস o anাn iনিsিটuট eর ডাkার o

আপেgিডং eন্ড
েsTংেদিনং দয্া
ফয্ািসিলিটজ aব
nাশনাল iনিsিটuট
aব িনuিkয়ার
েমিডিসন eন্ড
িবjানীেদর গেবষণার sেযাগ o pসার করা ।
eলয্াiড সােয়েnস
( জাnয়াির ২০১৫- জুন
২০১৭)
(খ) বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ (িবিসeসআiআর):
৬ slমূেলয্র েসৗর িবdয্ৎ (ক) slমূেলয্র েসৗর িবdয্ৎ pযুিk unয়ন;
uৎপাদেন pযুিkর
(খ) আমদািনকৃত েসালার পয্ােনলসমূেহর gণগত
unয়ন
মান িনrপণ;
(গ) জনশিk unয়েন jালািন গেবষণা o unয়ন
(জাnয়ারী ২০১২- জুন iনিsিটuেটর জনবেলর েসালার পয্ােনল
২০১৬)
pstতকরেণর গেবষণার sেযাগ বৃিdকরণ;
(ঘ) িgন হাuজ গয্াস িনগমর্ন pশমন;
(ঙ) জাতীয় িgড লাiেনর uপর িনভর্রতা কমােনা।

২৪৭৫.০০

১৩৮০.০০

২৭৭৭.৪৩

৮৫৩.০০

pকেlর গেবষণাগার পিরদশর্েন িবjান o pযুিk মntণালেয়র মাননীয় মntী sপিত iয়ােফস oসমান
৭ esাবিলশেমন্ট aব
( ক) রাসায়িনক পিরমাপ িবjােনর েডিজগেনেটড
২৫৬৩.০০ ২৮৯.০০
েডিজগেনেটড েরফােরn েরফােরn iনিsিটuট sাপন eবং Asia Pacific
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iনিsিটuট ফর
েকিমকয্াল েমজারেমন্টস
(িডআরআiিসeম)
(জুলাi ২০১২ - জুন
২০১৬)

৮

িবিসeসআiআর- eর
ফাiবার o পিলমার
গেবষণাগার unয়ন
(জুলাi ২০১২ - জুন
২০১৬)

Metrology Program (APMP)/Bureae
International des Poids et Mesures (BIPM)eর পূণার্ সদsপদ লােভর জn pেয়াজনীয়
কািরগরী সkমতা aজর্ন;
(খ) ISO/IEC 17043 মান anযায়ী েদশীয়
রাসায়িনক পরীkাগারসমূেহর মান িনধর্ারেণর জn
আnজািতর্কভােব gহণেযাগয্ Proficiency
Testing/Inter-laboratory Comparison
(PT/ILC) েpাgাম unয়ন o pচলন;
(গ) ISO Guide 30 Series মান anযায়ী
Traceable CRM uৎপাদন, সংরkণ o িবতরেণর
pেয়াজনীয় কািরগরী কাঠােমার unয়ন;
(ঘ) রাসায়িনক পিরমাপ িবjােন দk মানবসmদ
unয়ন o সংি িবষেয় গেবষণা o pিশkণ
পিরচালনা।
(ক) িবিসeসআiআর- e ISO-17025 accredited
ফাiবার o পিলমার গেবষণাগার sাপেনর মাধয্েম
রpািনমুখী ৈতির- েপাশাক, পাট o pািsক
িশlসমূহেক সহায়তা eবং বাংলােদশ কাsম
হাuস o িবিভn সরকারী pিত ানেক ফাiবার o
পিলমািরক রাসায়িনক dবয্/পণয্- eর uপর
ৈবে ষিণক েসবা pদান;
(খ) জনsাsয্ o পিরেবশ সংরkেণর লেkয্pাকৃিতক uৎস হেত খাদয্, ঔষধ, pসাধন o
েটkটাiল েgড ডাiজ o িপগেমন্টস- eর unয়ন;
(গ) মানব সmদ unয়েনর লেkয্- ফাiবার o
পিলমার গেবষণা o পরীkেণ বয্বhত িবেশষািয়ত
o আধুিনক যntপািতর uপর pিশkণ pদান।

pকেlর আoতায় সংগৃহীত িবিভn যntপািত
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২৬৩৫.৭০

৮৪৫.০০

৯

বােয়ােমিডকয্াল eবং
টিkেকালিজকয্াল
গেবষণার জn eিনময্াল
গেবষণাগার
আধুিনকীকরণ
(জুলাi ২০১২ - জুন
২০১৬)

(ক) বােয়ােমিডকয্াল eবং টিkেকালিজকয্াল
গেবষণার জn eিনময্াল গেবষণাগার
আধুিনকীকরণ;
(খ) Foods, Feeds, Food Supplements, Food
Additives, Medicine, new devices pভৃিত
dবয্ািদ pাণীর uপর পরীkা কের uk dবয্ািদর
কাযকর্ািরতা eবং aনাকাি ত পা pর্িতিkয়া
সনাkকরেণর sেযাগ সৃি করা;
(গ) Foods, Feeds, Medicine eবং anাn
dেবয্র toxicity eবং েসফিট েট (Safety Test)
eর sেযাগ সৃি করা;
(ঘ) িবিভn িব িবদয্ালেয়র ছাtছাtীেদর িবeসিস,
eমeসিস, eমিফল, িপeiচিড পযােয়র্র গেবষণার
sেযাগ pদান eবং তttাবধান করা।

২৫৯৪.৪৭

৮৯৭.০০

১৫৫৯.০০

১১৩৪.০০

pকেlর আoতায় সংগৃহীত িবিভn যntপািত
১
০

িবিসeসআiআর- eর
পাiলট pান্ট iuিনট
আধুিনকীকরণ
(জুলাi ২০১৩- জুন
২০১৬)

(ক) কৃিষ, হাবর্াল o খাদয্ pযুিk সংkাn পাiলট
pান্ট sাপন;
(খ) িবিসeসআiআর- e খাদয্ pযুিk
iনিকuেবশনেসন্টার sাপন;
(গ) পাiলট pান্ট sািড সংkাn যntপািত
সংেযাজেনর জn আধুিনক oয়াকর্শপ sাপন।
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pকেlর আoতায় সংগৃহীত িবিভn যntপািত
১ সােপাটর্ টু
(ক) আiিসeসeল- িবিসeসআiআর- eর মাধয্েম
১ িবিসeসআiআর
েকিমকয্াল েমেTােলািজর জাতীয় aবকাঠােমা
iনsTুেমেন্টশন eন্ড
িনমর্াণ। inTুেমেন্টশন eন্ড কয্ািলেbশন
কয্ািলেbশন লয্াবেরটির
লয্াবেরটিরর eয্ােkিডেটশন aজর্েনর লেkয্
(আiিসeসeল) ফর
aিধকতর সহায়তা pদান;
কয্ািমেকল েমেTালিজ
(খ) আiিসeসeল- িবিসeসআiআর- eর
Certified Reference Material (CRM)
আন্ডার িবieসিট
uৎপাদন pিkয়ােক eয্ােkিডেটশেনর জn
েpাgাম
সহায়তা pদান;
(গ) আiিসeসeল- িবিসeসআiআর- e
(জুলাi ২০১০ Certified Reference Material (CRM)
িডেসmর ২০১৫)
uৎপাদেনর জn সমধমর্ী আnজািতর্ক েরফােরn
লয্াবেরটিরসমূেহর সােথ কািরগরী aংশীদািরt
pিতি ত করার সহায়তা pদান;
(ঘ) আiিসeসeল- িবিসeসআiআর eর মাধয্েম
eয্ােkিডেটড PT (Proficiency Testing)/ ILC
(Inter Laboratory Comparison) কাযর্kম
পিরচালনায় জাতীয় কািরগরী দkতা o সামথর্
বৃিdকরণ।
(গ) জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর:
১ জাতীয় িবjান o pযুিk (ক) েদেশ িবjান o pযুিk সmিকর্ত কাযর্kমেক
২ ভবন িনমর্াণ
সmpসারেণর জn sায়ী aবকাঠােমা িহেসেব জাতীয়
িবjান o pযুিk ভবন িনমর্াণ;
( জাnয়ারী ২০১৪- জুন
(খ) িবjান eকােডমী o িবjান িবষয়ক anাn
২০১৬)
সংগঠন/সিমিত, kাব pভৃিতর জn sায়ী pাটফমর্
ৈতরী;
(গ) িবjান o pযুিk েমলা, িবjান aিলিmয়াড
eবং e ধরেণর an ান আেয়াজেনর জn sায়ী
aবকাঠােমা ৈতরী;
(ঘ) িবjান o pযুিk সংkাn জাতীয়/আnজর্ািতক
সভা, সেmলন, িসেmািজয়াম o anাn an ান
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২৯৫.০০

৫.০০

৯৯৪৯.
৮৬

১১৬০.০
০

আেেয়াজেনর জn
n eকিট যুেগাপ
পেযাগী aবকাাঠােমা
ৈতর
তরী।

p
psািবত
জাতীীয় িবjান o pযুিk ভবন
ন
(ঘ) িবjা
jান o pযুিk মntণালয়:
ম
১ জাতী
তীয় সমুd গেব
বষণা
ক) সমুd িবjান
ন িবষয় গেবষণ
ণা o pিশkণ pদান;
(ক
৩ iনিিsিটuট sাপন
ন (১ম
(খ)) সামুিdক সm
mদ আহরেণর লেkয্ pযুিk
পযাায়র্)
ud
dাবন;
(গ)) পিরেবশ সংk
kাn িবিভn িবষয়
িব েযমনঃ cooast
and
d
deep
sea
c
circulation,
issland formattions,
(জুলাi
ল ২০০০ - জুন
waater flow, oill spill over, waste dum
mping,
২০১৬)
blaast water, deeforestation effec:
e
iতয্ািািদ
গেব
বষণা;
(গ)) জলবায়ু সংk
kাn িবষয় েযম
মনঃ CO2 Gaas, O3
layyer, ice meltiing, coral deestruction, oiil gas
exttraction annd their effecciency iতয্
তয্ািদর
uপ
পর গেবষণা;
(ঘ)) েদেশর েয সকল
স
pিত ান সমুd িবjান
গেব
বষণায় সmৃk তােদরেক সহেযািগতা
সহ
pদ
দান।

িনমর্ানাধী
ধীন iনিsিটu
uট ভবন
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০২৩৪.০
১০
০

৩৯
৯২৫.০০

িনমর্ানাধীন iনিsিটuট ভবন

১
৪

িবjান eবং তথয্ o
েযাগােযাগ pযুিk
িবষয়ক ব বnু
েফেলািশপ েpাgাম
(জুলাi ২০১০ িডেসmর ২০১৬)

িনমর্ানাধীন িবিভn আবািসক ভবন
(ক) বাংলােদশ িবjান, তথয্ o েযাগােযাগ pযুিkর
েkেt েনতৃt েদoয়ার লেkয্ দkতাসmn মানব
সmদ unয়ন;
(খ) েদেশ/িবেদেশ eমeস িপeiচিড িডgী aজেনর্র
মাধয্েম গেবষণা o unয়ন খােত দkতা বৃিd;
(গ) গেবষণা o unয়েনর মাধয্েম েদেশর
uৎপাদনশীলতা বৃিd।
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৮৫৯৫.০০

১২০০.০০

uপসংহার
িবjান o pযুিkর বয্বহার o সাফেলয্র iিতহাস aেনক pাচীন। েযেকান রােTর েটকসi unয়ন,
আথর্- সামািজক পিরবতর্ন o সামিgক agগিতর pধান চািলকাশিk হে

িবjান o pযুিkগত

unয়ন। েযাগােযাগ, বয্বসা- বািণজয্, িশkা o েলখাপড়া, কৃিষ o িশl, sাsয্ o িচিকৎসা, পিরেবশ
o pাকৃিতক aবsা iতয্ািদ নানািবধ েkেt িবjান o pযুিkর aভূতপূবর্ সাফলয্ aিজর্ত হেয়েছ।
যুগ- যুগাnের িবjান o pযুিkর uৎকষর্ সাধেনর ফেল পৃিথবীেত kমাগত iিতবাচক পিরবতর্ন
সািধত হে । নতুন pযুিkর আিব ার eবং বয্বহােরর ফেল আথর্- সামািজক unয়েনর েkেt িবpব
ঘেট যাে ।
বাংলােদেশর মত eকিট unয়নকামী েদেশর কাি ত agগিতর জn িবjান o pযুিk েkেt
unয়ন aপিরহাযর্। িবjান o pযুিk মntণালয় iেতামেধয্ ‘জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত ২০১১’
pণয়ন কেরেছ eবং e নীিত বাsবায়েনর জn uk নীিতর আoতায় কমর্পিরকlনা pণয়ন করা
হেয়েছ। কমর্পিরকlনায় বিণর্ত slেময়াদী, মধয্েময়াদী o দীঘর্েময়াদী পিরকlনা বাsবািয়ত হেল
eকিট িবjানমনs জািত গিঠত হেব।
িবjান o pযুিk মntণালয় ৫ বছেরর কমর্পিরকlনায় rপপুর পারমাণিবক িবdয্ৎ েকnd িনমর্াণেক
সবর্ািধক grt pদান কেরেছ। িবdয্ৎ েকnd িনমর্াণ o পিরচালনার জn pেয়াজনীয় েলাকবল সৃি র
লেkয্ eকিট sয়ংসmূণর্ েTিনং iনিsিটuট pিত াকরণসহ বাংলােদেশ পারমাণিবক aবকাঠােমা
sাপেনর জn rপপুর (pথম পযর্ােয়) শীষর্ক eকিট pকl চলমান রেয়েছ। পরমাণু িবdয্ৎ েকnd
sাপেনর মধয্ িদেয় বাংলােদশ পরমাণু শিkর শািnপূণর্ বয্বহােরর বৃহtর জগেত pেবশ করেছ।
eছাড়া, পারমাণিবক িনরাপtা o িবিকরণ িনয়ntণ সmিকর্ত কাযর্kম সmািদত হে । eর
পাশাপািশ িবjান সংkাn জাতীয় o আnজর্ািতক সভা/েসিমনার an ান, িবিভn িবjানেসবী সংsার
aিফেসর sান সংkলান, িবjানেমলা an ান, িবjান সpাহ uদযাপন pভৃিত uেd
বাsবায়নকেl িবjান ভবন িনমর্াণ eবং িবিসeসআiআর- eর বhতল ভবন িনমর্াণসহ সমুd
গেবষণা iনিsিটuেটর িনমর্াণকাজ সমাpকরণ grেtর সে
সনাkকরণ, আহরণ eবং eর সেbর্া

িবেবচনা করেছ। সমুd সmদ

o বhমুখী বয্বহার eর মাধয্েম েদশ আেরা সমৃdশালী হেব।

আধুিনক জীবpযুিkর মাধয্েম পিরেবশ বাnব o েটকসi pযুিk udাবন eবং মানবকলয্ােণ eর
sফল pেয়ােগর জn nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ eর মাধয্েম গেবষণা কাযর্kম o
pােয়ািগক বয্বহােরর কাজ eিগেয় চলেছ।
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eকিট unয়নকামী, িsিতশীল, েটকসi, িবjানমনs জািত গঠেন যথাযথ ভূিমকা পালেনর লেkয্
আগামী িদনgিলেত িবjান o pযুিk মntণালয় িন ার সে দািয়t পালন কের যােব।
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