
 
 
 
 

বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)-এর ইেনােভশন েমর 
কায ম সং া  বািষক িতেবদন ২০১৬  

 
 

১. িবিসএসআইআর দ  ২২  নাগিরক সবার মেধ  ০৮  সবার সািভস াফাইল 

তরী করা হেয়েছ। 

২. বতমােন িবিসএসআইআর-এর িবে ষণ সবা অনলাইন করা হেয়েছ। ই- ট ািরং 

ও ই-ফাইিলং সবা অনলাইন করা হে । পরবত  বছর থেক িব ান মলা 

আেয়াজন ও িব িবদ ালেয়র ছা /ছা ীেদর গেবষণা (িথিসস) সুপারিভশন অনলাইন 

করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ।  

৩. ২০১৬ সােল িবিসএসআইআর-এর ইেনােভশন ম মাট ১৩  সভার আেয়াজন 

কেরেছ। িত মােস কমপে  এক  সভা করা হেয়েছ। 

৪. িবিসএসআইআর-এর িবদ মান ই ারেনট ব া উইথ ১৬ এমিবিপএস হেত ১০০ 
এমিবিপএস করা হেয়েছ।  

৫. িবিসএসআইআর-এর কমকতা/কমচারী দর আইিস  িবষয়ক িশ ণ দান করা 

হেয়েছ   

৬. িবিসএসআইআর-এর গেবষণা ও উ য়ন কাযাবলীর পূণা  ডাটােবজ তরী করেত 
গেবষণা সম য়কারীর দ র ক সহেযাগীতা করা হে   



৭. িবিসএসআইআর-এর ওেয়বসাইট উে ােরা র উ য়ন ও তথ ব ল করার চ া 

করা হে । িবিসএসআইআর-এর অধীন  ইউিনটসমূহ পৃথক পৃথক ওেয়বসাইট তরী 

কেরেছ 

৮. জাতীয় আইিস  নীিতমালায় বিণত আইিস  অ াকশান ান-এর যথাযথ 
বা বায়ন করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ  

 

৯. িবিসএসআইআর-এ সীিমত পযােয় ই-ফাইিলং প িত চালু করার জন  সংি  
কমকতা/কমচারী দর েয়াজনীয় িশ ণ দান করা হ য়েছ।  

১০. তথ  আদান দােনর ে  িবিসএসআইআর-এর সকল পযােয় ইেলক িনক 
প িতর ব বহারেক উৎসািহত করা হে । 

১১. কি উটাের বাংলা টাইেপর ে  ইউিনেকােডর ব বহারেক উৎসািহত করা হে  

এবং দা িরক কােজ বাধ তামূলকভােব ব বহার করা হে   

১২.  িবিসএসআইআর-এর কায ম সামািজক যাগােযাগ মাধ েম চার করা হে  
এ ব াপাের সরকারী িবিধমালা অনুসরণ করা হে   

১৩.  রা ীয়ভােব গৃিহত আইিস  সং া  িবিভ  মলায় িবেশষ কের িডিজটাল 

ওয়া -২০১৬ া ােম িবিসএসআইআর অংশ হণ কেরেছ  

 
 

- া িরত- 
(নািহদ শারিমন) 

পিরচালক (অিত: দািয় ) 
পিরক না ও উ য়ন িবভাগ 

এবং ইেনােভশন অিফসার, িবিসএসআইআর 

 

 


