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ফতযভান যকায়যয ভয়ে ২০১৫ ায়র বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে এফং এয প্রানাধীন ংস্থায ইয়নায়বন টিভ   

কর্তযক অবজযত াপয়েয প্রবতয়ফদন 

 বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয জানুোবয ভায় অনুবিত ইয়নায়বন টিয়ভয ভাবক ভন্বে বাে বিপ ইয়নায়বন 

অবপায জনাফ ভামুদা বভন আযা, অবতবযি বিয়ফয বাবতয়ে এফং অধীনস্থ ংস্থামূয়য ইয়নায়বন অবপায়যয 

উবস্থবতয়ত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয ইয়নায়বন টিয়ভয ফাবল যক প্রবতয়ফদন চূড়ান্ত কযা ে। ফাবল যক প্রবতয়ফদনটি বনম্নরূ: 

 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে: 

১। ইয়নায়বন টিয়ভয বা:  ইয়নায়বন টিয়ভয বা বনেবভত অনুবিত য়েয়ে এফং অগ্রগবত ভাবক ভন্বে বাে উস্থান কযা 

য়েয়ে।  

 

২। কায়জয গবতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা: কায়জয গবতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃবিয জন্য অত্র ভন্ত্রণারয়েয বফববন্ন ম যায়েয  

কভ যকতযা ও কভ যিাযীগণয়ক ংবিষ্ট বফলয়ে প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ে। 

 

৩। বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫ তত অংগ্রণ: ফঙ্গফন্ধু আন্তজযাবতক য়েরন তকয়ে অনুবিত গত  ৯ তপব্রুোবয ২০১৫ তথয়ক ১২ 

তপব্রুোবয ২০১৫  বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫-তত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে অং গ্রণ কয়য এফং উি তভরাে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফলেক কাম যক্রভ আগত দ যনাথীগয়ণয ন্মুয়ে উস্থান কযা ে। 

 

৪। একয় টু ইনপযয়ভন (এটুআই) তপ্রাগ্রাভ এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয আওতাধীন াতটি দপ্তয়যয ায়থ ভয় াতা 

স্মাযক স্বাক্ষয: প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে একয় টু ইনপযয়ভন (এটুআই) তপ্রাগ্রায়ভয ায়থ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণরায়েয 

আওতাধীন াতটি দপ্তয়যয ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষয অনুিান গত ৯ বডয়ম্বয ২০১৫ তাবযে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে অনুবিত ে। 

উি অনুিায়ন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয দাবেয়ে বনয়োবজত ভাননীে ভন্ত্রী স্থবত ইোয়প ওভান, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয 

মুখ্য বিফ জনাফ আবুর কারাভ আজাদ এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয বিফ জনাফ তভাোঃ বযাজুর ক োন উবস্থত বেয়রন। 
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৫। ই-পাইবরং বয়েভ ফাস্তফােন: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয কর তফায়ক ই-তফাে রূান্তয়যয রয়ক্ষে ই-পাইর ব্যফস্থানা 

িবত ও বিঠিত্র, ডকুয়ভন্ট ইতোবদ ইয়রক্ট্রবনক িবতয়ত আদান-প্রদায়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়েয়ে। এয়ত ভন্ত্রণারয়েয কায়জয 

স্বচ্ছতা ও গবতীরতা বৃবি তয়েয়ে এফং কাগয়জয ব্যফায কয়ভ তগয়ে।    

৬। বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে অধীনস্থ ংস্থামূ নতুন ওয়েফ তাট যায়র  অন্তর্ভ যবিকযণ: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়ে অয়নক 

পূয়ফ যই জাতীে তথ্য ফাতােয়নয অধীন নতুন ওয়েফ তাট যার উয়বাধন কযা ে। যফতীয়ত ভন্ত্রণারয়েয তত্ত্বাফধায়ন কর অধীন 

ংস্থামূয়ক ন্যানার ওয়েফ তাট যায়র অন্তর্ভ যি কযা ে।   

৭। Online application system on National Science & Technology Fellowship 

পটওেোয প্রস্তুতকযণোঃ Online application system on National Science & Technology 

Fellowship পটওেোয এয ভাধ্যয়ভ অনরাইন তফা িালু কযায পয়র গয়ফলক ও োত্র-োত্রীযা ঘয়য ফয় অবত য়জ 

অনরাইয়ন তপয়রাবয়য জন্য আয়ফদন কযয়ত ায়যন।  

৮। ভন্ত্রণারয়েয অবেন্তযীণ তনটওোকয ংস্কাযকযণ: ভন্ত্রণারয়েয পুযয়না তনটওোয়কযয LAN ও Wi-Fi ংস্কায কযাে 

ভন্ত্রণারয়ে দাপ্তবযক কাম যাফরী য়জ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়চ্ছ।    

৯। তফামুেী কাম যক্রভ: অত্র ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফ তাট যার বনেবভত ারনাগাদকযয়ণয পয়র ভন্ত্রণারে কর্তযক জাযীকৃত বফববন্ন আয়দ, 

বফজ্ঞবপ্ত, াকুযরায ইতোবদ কভ যকতযা, গয়ফলক, োত্র-োত্রী এফং গয়ফলণামূরক প্রবতিান তাৎক্ষবণকবায়ফ বফলেটি জানয়ত াযয়েন।  

১০। ভাবিবভবডোয ব্যফায: ভন্ত্রণারয়ে অনুবিত প্রকল্পমূয়য বভটিং, ববাবক্ষক চুবি, প্রবক্ষণ য়জ উস্থান কযায জন্য  

ভাবিবভবডোয ব্যফায প্রফতযন কযা য়েয়ে।  

 

ফাংরায়দ যভাণু বি কবভন:  

১। জাতীে ওয়েফ তাট যায়রয আদয়র ফাক ওয়েফ তাট যার ততযীয রয়ক্ষে গত ১২/০১/২০১৫ তাবযয়ে টাস্ক তপা য পুনগ যঠন কযা 

ে। 

২। গত ৯-১২ তপব্রুোবয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অধীন বডবজটার ওোর্ল্য-২০১৫ তভরাে অংগ্রণ। উি তভরা িরাকায়র ৪ 

বদয়ন প্রাে ৩০০০ বুকয়রট বফতযণ ও কবভয়নয কাম যক্রয়ভয উয ডকুয়ভনটাযী প্রদ যন কযা ে। 

৩। গত ১২/০৪/২০১৫ তাবযয়ে A2I এয ায়থ ভন্ত্রণারে কর্তযক আয়োবজত বফয়ল বাে ইয়নায়বন টিয়ভয প্রবতবনবধ অংগ্রণ 

কয়যন। 

৪। গত ২৩/০৪/২০১৫ তাবযয়ে A2I তপ্রাগ্রায়ভয ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ ফাক ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ভত বফবনভে বায 

আয়োজন কযা ে। 

৫। গত ২৭/০৫/২০১৫ তাবযয়ে কবভয়নয ইয়নায়বন টিভ পুনগ যঠন কযা ে। 

৬। ফাংরায়দ যভাণু বি কবভয়নয জন্য নতুন তডায়ভন www.baec.gov.bd  তযবজয়েন কযা ে এফং ন্যানার 

ওয়েফ তাট যায়রয আদয়র নতুনবায়ফ ততযীকৃত ফাক ওয়েফাইটটি ন্যানার ওয়েফ তাট যায়রয ায়থ ংমৄি কযা য়েয়ে। 

ফাংরায়দ যভানু বি কবভয়নয কাম যক্রয়ভয উয বনবভ যত স্বল্প তদয়ঘ যেয অবডও-ববজুেোর ডকুয়ভনটাযী ওয়েফ াইয়ট কয়রয 

জন্য উন্মুি কযা য়েয়ে। 

৭। A2I এয ায়থ ফাংরায়দ যভানু বি কবভয়নয ভয় াতা স্মাযয়কয (MoU) েড়া ম যায়রািনা কযা ে এফং 

০৯/১২/২০১৫ তাবযয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে আনুিাবনকবায়ফ ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষয কযা ে।  

৮। ন্যানার ইনবেটিউট অফ বনউবিোয তভবডবন এন্ড এরায়েড াইয়েয তফা কাম যক্রভ অনরাইয়ন জনগয়নয তদাযয়গাড়াে 

ত ৌঁোয়নায রয়ক্ষে প্রয়োজনীে মন্ত্রাবত ও পটওেোয়যয কাবযগযী বফফযণ প্রস্তুয়তয জন্য কাম যকযী দয়ক্ষ গ্রণ কযা য়েয়ে। 

 

ফাংরায়দয বফজ্ঞান ও বল্প গয়ফলণা বযলদ (বফবএআইআয):  

১। বা: ২০১৫ ায়র বফবএআইআয়যয  ইয়নায়বন টিয়ভয ৮টি বা অনুবিত য়েয়ে। 

২। বডবজটার ওোর্ল্য-২০১৫: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অধীন ‘বডবজটার ওোর্ল্য-২০১৫’ তপ্রাগ্রায়ভ বফবএআইআয অংগ্রণ 

কয়য এফং এ তপ্রাগ্রায়ভ প্রদ যয়নয জন্য বফবএআইআয়যয বফববন্ন ইউবনট ও ইনবেটিউট য়ত প্রকাবত বরপয়রট ও ব্রবওয (৫০০ 

কব) ংগ্রয়য জন্য ত্র জাযী কয়য তা তপ্রাগ্রাভস্থয়র যফযা কযা য়েয়ে। বফবএআইআয -এয বফববন্ন গয়ফলণা ও উন্নেন 

কভ যকায়ন্ডয বববডও এবডটিং কয়য ২বভবনট ও ৫ বভবনট ব্যাবপ্তকায়রয ডকুয়ভন্টাবয ততযী কয়য তা প্রদ যন কযা য়েয়ে। বডবজটার 

ওোর্ল্য ২০১৫ তপ্রাগ্রাভ পরবায়ফ ম্পন্ন কযা য়েয়ে। 

৩। ICT Section স্থান: বফবএআইআয়যয একটি ICT Section    তনয প্র  ফ ইবতপূয়ফ য অগ যায়নাগ্রায়ভ ংমৄি 

কয়য ভন্ত্রণারয়ে তপ্রযণ কযা য়েবের। ভন্ত্রণারয়েয বনয়দ যয় তা বযবাইজ কযা  য়চ্ছ। 

৪। ওয়েফাইট নতুনবায়ফ ততযী, ারনাগাদকযণ ও আকল যণীেকযণ: গত ২৭/০৫/২০১৫ তাবযয়ে জাতীে তথ্য ফাতােয়নয আদয়র 

প্রস্তুতকৃত বফবএআইআয়যয নতুন ওয়েফাইট িালু কযা য়েয়ে। বফবএআইআয়যয ওয়েফাইট ারনাগাদ কযা/যাোয রয়ক্ষে 
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বফবএআইআয়যয বযলদ ও  বফববন্ন ইউবনট য়ত একজন কয়য কভ যকতযা বনয়ে একটি কবভটি কযা য়েয়ে। ফতযভায়ন ওয়েফাইট 

বনেবভত ারনাগাদ যাো য়চ্ছ। 

৫। বফবএআইআয়যয প্রদত্ত বফববন্ন তফা অনরাইন কযণ: বফবএআইআয প্রদত্ত এনারাইটিকোর তফা অনরাইন কযায উয়যাগ 

তনো য়েয়ে। বফজ্ঞান ও  মৄবি ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী ভয়াদে তা উয়বাধন কয়যয়েন। 

৬। ওয়েফ তভইর িালুকযণ: বফবএআইআয-এয ১০৬ জন বফজ্ঞানী ও কভ যকতযায ওয়েফয়ভইর িালু কযা য়েয়ে। 

 

জাতীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয:  

 

১। বফজ্ঞান ভনস্ক জাবত গঠয়নয রয়ক্ষে বফজ্ঞানয়ক জনবপ্রে কযায জন্য জাতীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয তায বনজস্ব ওয়েফাইট 

(www.nmst.gov.bd) এয ভাধ্যয়ভ অনরাইয়ন নাগবযক তফা বদয়ে মায়চ্ছ। তফাগুয়রা য়রা:  

(ক) বফগত ২০১৫ ায়র ঢাকা য়যয স্কুর-কয়রয়জয বক্ষাথীয়দয জাদুঘয়যয ফায়য ভাধ্যয়ভ জাদুঘয বযদ যয়নয জন্য বি 

বযফন সুবফধা প্রাবপ্তয আয়ফদন িবত িালু কযা য়েয়ে; 

(ে) বফজ্ঞানয়ক জনগয়ণয তদাযয়গাড়াে ত ৌঁয়ে তদোয উয়েয়ে ভ্রাম্যভান বফজ্ঞান প্রদ যনীয জন্য         তিয়ে আয়ফদন কযায 

জন্য িাবদা পযভ আয়রাড কযা য়েয়ে; 

(গ াযায়দয় বফজ্ঞান ংগঠক ততবযয উয়েয়ে                             আয়রাড কযা য়েয়ে; 

(ঘ) নাগবযকয়দয কাে তথয়ক প্রাপ্ত অববয়মাগ বনস্পবত্তয জন্য             আয়রাড কযা য়েয়ে; 

উয়যাি পযভগুয়রা অনরাইয়ন পূযণ কযা মায়চ্ছ। পয়র নাগবযক তফা জীকযণ য়েয়ে এফং বফজ্ঞান জাদুঘয়যয কাম যক্রভ 

গবতীর য়চ্ছ।   

২। জাদুঘয প্রাঙ্গয়ন Free Wi-Fi Zone কযা য়েয়ে। পয়র জাদুঘয়য আগত দ যনাথীযা বফনামূয়ে Internet ব্যফায 

কযায সুয়মাগ ায়চ্ছ। 

৩। বফগত  ১৬/০৮/২০১৫ তাবযয়ে জাদুঘয়যয ইয়নায়বন টিভ পুনগ যঠন কযা য়েয়ে। ফতযভায়ন ইয়নায়বন টিয়ভয দস্য ংখ্যা ৯ 

(নে) জন। 

ইয়নায়বন টিয়ভয আওতাে বনম্নফবণ যত প্রকানাগুয়রা তফয কযা য়েয়ে। 

(ক) তকেীে ম যায়ে ৩৫তভ জাতীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তায় অংগ্রণকাযী প্রবতয়মাগীয়দয উস্থাবত প্রকয়ল্পয প্রবতয়ফদন; 

(ে) ২ (দুই)টি তত্রভাবক প্রকানা            ; 

(গ) বরপয়রট 

৪। ৩৬ তভ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি প্তায় পুযস্কায প্রাপ্ত উদ্ভাফনমূ অবধকতয উন্নেয়নয জন্য ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়ে তপ্রযণ কযা য়েয়ে  

৫। জাতীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয়যয ভাবক প্রবতয়ফদন মথাভয়ে ভন্ত্রণারয়ে তপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

৬। জাতীে বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাদুঘয়যয কভ যকতযা/কভ যিাযীয়দয কবম্পউটায ব্যফায ও ইন্টাযয়নট ব্যফায়যয উয প্রবক্ষণ এফং 

ইনাউজ তেবনংয়েয ব্যফস্থা কযা য়েয়ে। 

৭। দাপ্তবযক কায়জ ইউবনয়কাড ব্যফায়যয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ে। 

৮। বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন বডবজটার তভরাে জাদুঘয়যয কভ যকায়ন্ডয উয বববডও বিত্র প্রদ যন কযা য়েয়ে এফং 

জাদুঘয ংক্রান্ত বরপয়রট বফতযণ কযা য়েয়ে। 

৯। A2I-এয য়মাবগতাে ওয়েফ তাট যার আয়রাড কযা য়েয়ে এফং এয আয়গ্রয়ডন িরভান আয়ে।  

১০। প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয A2I তপ্রাগ্রায়ভয ায়থ ইয়নায়বন ংক্রান্ত কায়জ য়মাবগতায জন্য একটি ভয় াতা স্মাযক 

স্বাক্ষবযত য়েয়ে এফং ভয় াতা স্মাযয়কয বিায়ন্তয আয়রায়ক যফতী কাম যক্রভ গ্রণ প্রবক্রোধীন। 

১১। প্রবতভায় ইয়নায়বন টিয়ভয বা অনুবিত য়েয়ে। 

 

ফাংরায়দ ন্যানার ায়েবন্টবপক এন্ড তটকবনকোর ডকুয়ভয়ন্টন তন্টায (ব্যােডক):  

১। ব্যােডয়ক ইয়নায়বন টিয়ভয বা বনেবভত অনুবিত য়েয়ে। 

২। ব্যােডয়কয বনজস্ব জনফর বদয়ে ব্যােডয়ক ংযবক্ষত ফই তথয়ক ১৩টি এফং যভাণু বি কবভন তথয়ক ববডএপ আকায়য 

প্রাপ্ত ফই তথয়ক ১৪৪টি তভাট ১৫৭টি ফই ই-বুয়ক রূান্তবযত কয়য ংস্থায ওয়েফ তাট যায়র আয়রাড কযা য়েয়ে। 

৩। াযায়দয়য যকাবয বফশ্ববফযারে ও গয়ফলণা প্রবতিান মূয়য গ্রন্থাগাবযক ও গ্রন্থাগায়য ংবিি কভ যকতযায়দয ই-বুক প্রস্তুত 

বফলয়ে প্রবক্ষণ তদো য়েয়ে। ২০১৫ য়ন ২টি ব্যায়ি তভাট ৪২ জনয়ক উি প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ে। 

৪। প্রয়তেক ভায়ই ংস্থায ওয়েফ াইট বনেবভত ারনাগাদ কযা য়েয়ে। 

৫। ব্যােডক তথয়ক ংগৃীত ডকুয়ভয়ন্টয যকাবয  মূে বফকায়য ভাধ্যয়ভ অনরাইয়ন বযয়ায়ধয ব্যফস্থা িালু কযা য়েয়ে। 

৬। ংস্থায জন্য তপবুক একাউন্ট তোরা য়েয়ে।  

৭। তদবনক বত্রকামূয় প্রকাবত বফজ্ঞান বফলেক পুরায বপিায মূ ংগ্র কয়য ডাটায়ফয়জ ংযক্ষণ কযায ব্যফস্থা তনওো 

য়েয়ে। ২০১৫ য়ন তভাট ৫০৭ টি কাটিং ংগ্র ও ডাটায়ফয়জ আয়রাড কযা য়েয়ে। 
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ফঙ্গফন্ধু তে মুবজবুয যভান নয়বাবথয়েটায: 

     ১।                                   ই-            ই-             ।  

     ২।                 ল        ও   ই                               ই                     ।  

     ৩।               ও     ই       ল       ল (http://novotheatre.portal.gov.bd) এ         

                        এ   ও     ই           ল                   ।  

     ৪।                                                            এ                         

              । 

     ৫।                                                           ই ল                   । (         

                 ল Playstore      download         ।                        Playstore App    

         Open                  ল   search    লই       download ও install         ) 

     ৬।  ই    ও   ল                           ল                                     এ             

              ল    A2I এ          ০৯.১২.২০১৫                                 । 

 

ফাংরায়দ যভাণু বি বনেন্ত্রণ কর্তযক্ষ: 

১। ইয়নায়বয়নয ভাধ্যয়ভ তযগুয়রটযী তফায ভায়নান্নেন: গত ৯ বডয়ম্বয ২০১৫ বি. তাবযয়ে একয় টু ইনপযয়ভন (এটুআই) 

তপ্রাগ্রাভ এফং বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারে এয অধীন ৭টি দপ্তয়যয ায়থ ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষয অনুিায়ন একয় টু ইনপযয়ভন 

(এটুআই) তপ্রাগ্রাভ এফং ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ কর্তযয়ক্ষয ায়থ ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষবযত ে। ভয় াতা স্মাযক সুি ু

ফাস্তফােয়ন একয় টু ইনপযয়ভন (এটুআই) এয ায়থ বনেবভতবায়ফ তমাগায়মাগ স্থায়ন ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ 

কর্তযয়ক্ষয তপাকার য়েন্ট বনধ যাযণ কযা য়েয়ে। 

 ২। াবব য  ইয়নায়বন পান্ড প্রাবপ্তয রয়ক্ষে ব্যফস্থা গ্রণ: একয় টু ইনপযয়ভন (এটুআই) তপ্রাগ্রাভ এয াবব য  ইয়নায়বন 

পায়ন্ডয আওতাে “BAERA E-Service Center to Ensure Fast, Cost Effective and Quality Licensing 

and Other Services” তফা িালুকযয়ণয জন্য আয়ফদন কযা য়েবের। গত ২৩ এবপ্রর ২০১৫ বি. তাবযয়ে একয় টু 

ইনপযয়ভন (এটুআই) তপ্রাগ্রাভ এয প্রবতবনবধ দয়রয ায়থ উি বফলয়ে ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ কর্তযয়ক্ষয ববক্ষীে 

তফঠক অনুবিত ে।  

৩। অনরাইন তফা িালুকযণ: আবেন্তযীণ ই-তফায আওতাে বফবকযণ বনেন্ত্রণ কভ যকতযায়দয (ইন্ডাবেোর ও এক্স-তয) প্রবক্ষণ ও 

যীক্ষায আয়ফদন অনরাইয়ন িালু কযা য়েয়ে । 

৪। বডবজটার ডকুয়ভন্টাবয প্রদ যন: গত ৯/০২/২০১৫ তথয়ক ১২/০২/২০১৫ বি. ম যন্ত অনুবিত বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫ তপ্রাগ্রায়ভ 

প্রদ যয়নয জন্য ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ কর্তযয়ক্ষয একটি বডবজটার ডকুয়ভন্টাবয ততবয কযা য়েয়ে। বডবজটার 

ডকুয়ভন্টাবযটি প্রদ যয়নয ভাধ্যয়ভ উি তপ্রাগ্রায়ভ আগত দ যনাথী ও তেকয়ার্ল্াযয়দয াযভাণবফক বনযাত্তা ও বফবকযণ সুযক্ষা 

ম্পয়কয য়িতনতা বৃবি কযা য়েয়ে। 

৫। বরপয়রট বফতযণ: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অধীন বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫ তপ্রাগ্রায়ভ ফাংরায়দ যভাণু বনেন্ত্রণ কর্তযক্ষ  

অং গ্রণ কয়য এফং এ তপ্রাগ্রায়ভ বফতযয়ণয জন্য ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ কর্তযক্ষ তথয়ক একটি বরপয়রট ততযী কযা 

য়েয়ে। বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫ তপ্রাগ্রায়ভ ফাবনক এয বরপয়রট বফতযণ কযা য়েয়ে। 

৬। ওয়েফ তাট যার মৃিকযণ: জাতীে তথ্য ফাতােয়নয অধীন বনবভ যত অত্র প্রবতিায়নয ওয়েফ তাট যারটি 

(baera.portal.gov.bd) বনেবভতবায়ফ তথ্য মৃিকযণ ও ারনাগাদ কযা য়চ্ছ। তফা ংক্রান্ত বফববন্ন তথ্যাবদ 

(ফাংরায়দ যভানু বি বনেন্ত্রণ আইন, ২০১২, াবনবফবন বফবধভারা, ১৯৯৭, কভ যকতযায়দয তাবরকা ও তমাগায়মায়গয  নম্বয, কর 

প্রকায তনাটি, বটিয়জন িাট যায, তটন্ডায বফজ্ঞবপ্ত, প্রবক্ষণ ংক্রান্ত তথ্য ইতোবদ) এ প্রবতিায়নয ওয়েফাইয়ট 

(www.baera.gov.bd) প্রকায়য ভাধ্যয়ভ তেকয়ার্ল্াযযা খুফ য়জই কর্তযয়ক্ষয াবফ যক কভ যকাণ্ড ম্পযয়ক অফবত 

য়ত াযয়েন। 

 

ন্যানার ইবনবেটিউট অফ ফায়োয়টকয়নারবজ (এনআইবফ): 

১। ইয়নায়বন টিয়ভয বা: প্রবত ভায় ইয়নায়বন টিয়ভয বা অনুবিত য়েয়ে এফং উি বায প্রবতয়ফদন প্রাবনক ভন্ত্রণারয়েয 

কবম্পউটায তয়র বনেবভত তপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

২। কায়জয গবতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃবি: কায়জয গবতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃবিয জন্য ইনবেটিউয়টয বফববন্ন ম যায়েয 

গয়ফলক, কভ যকতযা ও কভ যিাযীগণয়ক ংবিষ্ট বফলয়ে ভোফি কভ যবযকল্পনা অনুায়য প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ে। 

৩। বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫ তপ্রাগ্রায়ভ অংগ্রণ: ফঙ্গফন্ধু আন্তজযাবতক য়েরন তকয়ে অনুবিত বডবজটার ওোর্ল্য ২০১৫-তত বফজ্ঞান 

ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অধীন এনআইবফ অংগ্রণ কয়য এফং উি তভরাে এনআইবফ’য গয়ফলণা কাম যক্রয়ভয বববডও আইবটি 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ দ যনাথীয়দয াভয়ন উস্থান কযা ে। 
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৪। জাতীে তথ্য ফাতােয়নয অধীয়ন ওয়েফ তাট যার প্রস্তুতকযণ: জাতীে তথ্য ফাতােয়নয অধীয়ন এনআইবফয ওয়েফ তাট যার প্রস্তুত 

কযা য়েয়ে এফং উি তাট যার প্রস্তুতকযয়ণয বনবভত্ত ১ জন কভ যকতযায়ক প্রববক্ষত কযা য়েয়ে। 

৫। উচ্চগবতয ইন্টাযয়নট তফা: এনআইবফয়ত 10Mbps গবতম্পন্ন উচ্চগবতয ইন্টাযয়নট তফা িালুয পয়র তদ বফয়দয়য য়ত 

গয়ফলণা ংক্রান্ত বফববন্ন তথ্য ংগ্র অন্যান্য প্রয়োজনীে তথ্য আদানপ্রদান জতয য়েয়ে। 

৬। তফামুেী কাম যক্রভ: এনআইবফয গয়ফলক তদ বফয়দয়য বফববন্ন ম যায়েয তবািাগণয়ক তথ্যয়ফা প্রদায়নয রয়ক্ষে 

ইনবেটিউয়টয ওয়েফাইট বনেবভত  ারনাগাদ কযা য়েয়ে এফং ারনাগাদকযণ িরভান যয়েয়ে। 

৭। বডবজটার স্বাক্ষয প্রফতযন:  বডবজটার স্বাক্ষয প্রফতযয়নয জন্য এনআইবফ য়ত ৫ জন কভ যকতযায়ক ভয়নানীত কয়য কভ যকতযাগয়ণয 

তথ্য বনধ যাবযত েক অনুমােী প্রাবনক ভন্ত্রণারয়ে  তপ্রযণ কযা য়েবের।  ইয়তাভয়ধ্য ৫ জন কভ যকতযা এ বফলয়ে প্রবক্ষণ গ্রণ 

কয়যয়েন। 

৮। জাতীে ইয়রকেবনক গবণ যয়ভন্ট প্রবকউযয়ভন্ট (বজব-ই) তাট যায়র অন্তর্ভ যবি: জাতীে ইয়রকেবনক গবন যয়ভন্ট প্রবকউযয়ভন্ট এ 

অন্তর্ভ যবিয জন্য ওয়েফাইয়টয ঠিকানা ও একজন Contact person এয নাভ এফং অবপ তডায়ভইয়ন তডবজগয়নন তফইজ্

ড ই-তভইর বনধ যাবযত েক তভাতায়ফক তথ্যাবদ তন্ট্রার প্রবকউযয়ভন্ট তটকবনকোর ইউবনট, ফাস্তফােন বযফীক্ষণ ও মূোেন 

বফবাগ, বযকল্পনা কবভন, তয়য ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ এ তপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

৯। জাতীে ই-তফা বয়েভ: এনআইবফয়ত জাতীে ই-তফা বয়েভ ম্পূণ যবায়ফ িালু কযায জন্য এনআইবফয াংগঠবনক কাঠায়ভা 

প্রাবনক ভন্ত্রণারয়েয প্রমৄবি প্রায তয়র  তপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 


