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    :  

                                     :                      ৩০              ৯৭৩     

                                             

   ৬-   ৭                   -                          

              : ৪  

                   :  ৫  

                    :       ও                    

                             : চল্পায়নেত্নয জয  5 টি প্রমৄচি       কযা ত্য়নেত্ছ।  

                                          : ৫৩১৭   

                            : চফজ্ঞান ও প্রমৄচি চফলয়নেক ৩৬৪ জন গত্ফলক ও                     

                                                                            কভ মকতমাত্দযত্ক প্রচক্ষণ প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ। 

              :    

                         ও দাচিরকৃত  : ১১  

 গত্ফলণা ও উন্নয়নেন (R & D)  প্রকল্প                    : ২৫৫ টি গত্ফলণা ও উন্নয়নেন প্রকল্প ভাপ্ত কযা ত্য়নেত্ছ। 

 ফপত্রাী প্রদান                                                : চফচবন্ন চফশ্বচফদ্যারত্য়নেয স্দাতত্কাত্তয চিগ্রীধাযী 

                                                                             চক্ষাথীত্দযত্ক ৫টি কযাোগচযত্ত ফভাে ৫০ জনত্ক               

                                                                             ফপত্রাী প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ। 

 চথচ তত্ত্বাফধান                                                 : ফদত্য চফচবন্ন চফশ্বচফদ্যারত্য়নে অধ্যায়নেনযত ফভাে ১৭                    

                                                                              জন চক্ষাথীয গত্ফলণা কাম মক্রভ তত্ত্বাফধান কযা             

                                                                              ত্য়নেত্ছ। 

 চফচএআইআয-এয াত্থ ভত্ঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয      :  টি ভত্ঝাতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষচযত ত্য়নেত্ছ। 

 চল্প        চযদ মন                                         : ১ টি চল্প        চযদ মনপূফ মক চল্প ভস্যায  

                                                                             ভাধান কত্যত্ছ। 

 ফচভনায ও চত্পাচজয়নোভ আত্য়নোজন                         : ১ টি চফজ্ঞান চফলয়নেক বা ফচভনায এফং ১২টি ফেক           

                                                                             ফাল্ডাযত্দয অফচতকযণ ফচভনায ও  চত্পাচজয়নোভ  

                                                                             আত্য়নোজন কত্যত্ছ। ২১টি  উত্জরায়নে রাগই প্রমৄচি  

                                                                             প্রদ মন ও ফচভনায আত্য়নোজন। 
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 ভানফ পদ উন্নয়নেন : মন্ত্রাচতয ত্ফ মাচ্চ ব্যফায চনচিতকযণ ও মন্ত্রাচত পচকমত ম্মক জ্ঞান অজমত্নয রত্ক্ষয 

চফচএআইআয-এয ৯০ জন চফজ্ঞানীত্ক প্রচক্ষণ প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ।  এছাড়াও শুদ্ধাচায ও ননচতকতা চফলত্য়নেয 

উয ৯০ জন চফজ্ঞানী ও কভ মকতমাবৃন্দ  প্রচক্ষণ গ্রণ কত্যত্ছন। 

 

           

 

                                                 ৭     ৯   ০      ১         

                                                                               

                   

 

 

                                                                                         

                

 

তথ্য অচধকায আইন ২০০৯ অনুমায়নেী ফফা প্রদান 

এ আইত্নয আওতায়নে ২ টি আত্ফদন র াওয়নো মায়নে, ফ ফপ্রচক্ষত্ত আত্ফদনকাযীত্দয তথ্য প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ।  

শুদ্ধাচায দক প্রদান 

শুদ্ধাচায দক প্রদান নীচতভারা ২০১৭ আত্রাত্ক ফগ্রি ১-১০ কযাোগযীত্ত িেঃ চচযন আিায জাান, 

চচনয়নেয াত্য়নেচিচপক অচপায আইচজচআযটি এফং ১৬তভ ফগ্রত্িয ফভােঃ ফফরাত্য়নেত ফাত্ন , 

চনম্নভান কাযী/ কচপউোয অাত্যেয ফক ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফছত্য চফচএআইআয শুদ্ধাচায 

দক রাব কত্যন। 

 

চিচজোরাইত্জন 

 চিচজোর দ্ধচতত্ত কভ মকতমা ও কভ মচাযীত্দয উচস্থচত/াচজযা গ্রণ   

 ই পাইচরং চালু 

 এনারাইটিকযার াচব ম ফর এয ফফা কাম মক্রভ অনরাইনকযণ 

 

এচিচজ অজমত্ন কভ মচযকল্পনা ২০২০ 

a) Augmentation of Chemical Metrology Infrastructure. 

b) Strengthening of research capacity for the ceramic, glass, cement and allied field   
   (IGCRT).   
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c) Establishment of Pharmaceutical sciences research institute for bioequivalence  

  studies and drug development. 

d) Construction of Multipurpose Complex and Multistoried building for research,  

  training and alleviate the accommodation problem for the scientists of BCSIR. 

e) Establishment of Mineral Processing Center at IMMM of BCSIR. 

f) Establishment of Aroma Technology Institute in (Chittagong), substation  

  (Moulvibazar, Rangamati) & Therapeutical Clinics in Tourism places. 

g) Establishment of BCSIR Laboratories in Gopalgonj sadar Upozilla. 

h) Establishment of Institute of Engineering Materials and Metallurgical Engineering     

  (IEMME) 

i) Institute of spice, Fruit and Medicinal plant Research and Training (ISFMRT). 

j) Establishment of Information Research and Human Resource Development Center  

  of BCSIR. 

k) Novel technology of hydrogen production using  SQNG (Sub-quality natural gas) to  

  support energy sector. 

 
এচিচজ অজমত্ন কভ মচযকল্পনা ২০২১-২০৩০ 

To enhance technical capacity of BCSIR for ensuring chemical metrological 

traceability for extending confidence among national and international stakeholders. 

 

এচিচজ অজমত্ন কভ মচযকল্পনা ২০৩১-২০৪১ 

ফাংরাত্দত্ক চল্পায়নেত্নয ভাধ্যত্ভ উন্নত ও মৃদ্ধ ফদত্ চযণত কযায রত্ক্ষয চফজ্ঞান ও প্রমৄচি গত্ফলণায়নে 

চফচএআইআয ফক চফশ্বভাত্নয গত্ফলণা ফকন্দ্র চত্ত্ফ প্রচতষ্ঠা কযা।  

ভস্যা এফং চযাত্রঞ্জমূ 

উদ্ভাচফত প্রমৄচিমূ চত্ল্পাদ্যািাত্দয ভাধ্যত্ভ পরবাত্ফ ফাচণচজকীকযণ, গৃীত প্রকল্পমু চনধ মাচযত ভত্য়নেয ভত্ধ্য 

পরবাত্ফ ফাস্তফায়নেন, গত্ফলণাগাযমূত্ক আন্তজমাচতক (ISO/IEC 17025) ভাত্ন উন্নীতকযণ, দক্ষ জনফর সৃচে।   

বচফষ্যৎ চযকল্পনা 

ভয়নোফদ্ধ কভ মচযকল্পনা প্রণয়নেনপূফ মক ফাচল মক উন্নয়নেন প্রকল্প ও আয এন্ড চি প্রকল্পমূ ফাস্তফায়নেন, আন্তজমাচতক 

ভানপন্ন প্রমৄচিয উদ্ভাফন, উন্নয়নেন এফং আন্তজমাচতক ভাত্নয ণ্য চফত্েলণ ফফা প্রদান, চল্পিাত্তয কাচযগচয ও 

প্রমৄচিগত ভস্যা চচচিত কত্য তা ভাধাত্নয জয ভচিত উত্দ্যাগ গ্রণ।  
 

ফাত্জে 

চফগত ২০১০-২০১১ অথ মফছয ত্ত ২০১৬-২০১৭ অথ মফছয ম মন্ত যকাযী যাজস্ব ফযাদ্দ এফং প্রকৃত ব্যত্য়নেয চাফ 

চফফযণী (অংকমূ াজায োকায়নে) 

অথ মফছয ংত্াচধত ফযাদ্দ প্রকৃত ব্যয়নে অ-ব্যয়নেীত অত্থ ময 

চযভাণ 

ফাত্জে ফাস্তফায়নেন 

অগ্রগচত (%) 

২০১০-২০১১ ৫৬১৭.৮৭ ৫৫৪৯.৮৭ ৬৮.০০ ৯৮.৭৯% 

২০১১-২০১২ ৫৮৭৪.০০ ৫৮৫৮.০০ ১৬.০০ ৯৯.৭৩% 

২০১২-২০১৩ ৬৪০০.০০ ৬১৭৯.২২ ২২০.৭৮ ৯৬.৫৫% 

২০১৩-২০১৪ ৬৭৬৬.০৭ ৬৭০৩.৭১ ৬২.৩৬ ৯৯.০৮% 

২০১৪-২০১৫ ৭০০০.০০ ৬৫২৪.৩১ ৪৭৫.৬৯ ৯৩.২০% 

২০১৫-২০১৬ ১১৭১৫.৭৬ ১০৮২১.৫৭ ৮৯৪.১৯ ৯২.৩৬% 

২০১৬-২০১৭ ১২২০০.০০ ১১৫৬৯.১৭ ৬৩০.৮৩ ৯৪.৮৩% 
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          -         ৪            

 

চফচএআইআয-এয প্রাচতষ্ঠাচনক াভথ ম বৃচদ্ধয রত্ক্ষয    ৬-   ৭     ফছত্য চফচএআইআয-এ ফাচল মক উন্নয়নেন 

কভ মসূচচ-   আওতায়নে ৪টি উন্নয়নেন প্রকল্প ফাস্তফাচয়নেত ত্ে। প্রকল্পগুত্রা ত্ে-  

ক। এস্টাফরচভত্ি অফ ফিচজচগনত্েত্ি ফযপাত্যন্স ইনচস্টটিচউে পয ফকচভকযার ফভজাযত্ভি (জুরাই/২০১২ -

জুন/২০১৭) 

ি। চফচএআইআয এয প্রমৄচি স্তান্তয ও উদ্ভাফন ংক্রান্ত ফবৌত সুচফধাচদ সৃচে (অত্টাফয/ ২০১৫ -ত্েত্েয/ ২০১৮) 

গ। চাভড়া গত্ফলণা ইনচস্টটিচউে চিারীকযণ (জুরাই/২০১৬-জুন/২০১৯) 

ঘ। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ত্ণ্যয গত্ফলণায জয আইএপএটি এয ক্ষভতা বৃচদ্ধকযণ (জুরাই/২০১৬-জুন/২০১৮) 

 

চফত্ল অনুদান প্রকল্প: চফজ্ঞান ও প্রমৄচি ভন্ত্রণারয়নে ত্ত  চফত্ল অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প ১০টি:  

1. Development of TiO2 incorporated agro-composite for a green and clean environment 

2. Screening of anticancer properties and elucidation of mechanism of actions through in 

vitro cell culture of crude extracts, fractions and isolated compounds obtained from 

medicinal plants and endophytic fungi.  

3. Prebiotic Containing Cereal – Based Functional Food for Diarrhea Affected Children 

(phase II). 

4. Leaching of Metals (Tin, Aluminum, Lead, Copper) from E-waste  

(Mobile Phone PCBs)  

5. Development of a suitable technology for the treatment of cotton seed (waste product) 

for the preparation of treated cotton seed oil as cooking oil, untreated oil for soap, paint  

manufacturing industry and its oil cake for the production of biofertilizer.  

6. Using the Green Nanotechnology for Synthesis of Titanium di Oxide (TiO2) 

Nanoparticle and its used for fabrication of dye sensitized Solar Cells 

7. Effect of Arsenic-Selenium Interaction on Biomagnification of Arsenic in Food Chain 

and its Relevance to Arsenicosis in Human Beings at Different Arsenic Affected Areas 

of Bangladesh 

8. Synthesis of chitin-based derivatives for pharmaceutical uses. 

9. Assessment of Carcinogenic Heavy Metal Bioaccumulation in Fresh Water Fishes of 

Industrial Discharged Area and Consequential Toxicological Impacts on Health Using 

Animal Model.  

10. LCMS based molecular profiling of medicinal plants having anti-obesity potential and 

expression of obesity related genes by real time PCR. 

 

 

১৯৯৬-২০০১ এফং ২০০৯জুন ফথত্ক ২০১৭ ফছত্য ফাস্তফাচয়নেত চফচবন্ন উন্নয়নেন প্রকত্ল্পয 

তাচরকা এফং                       

 

১৯৯৬-২০০১ ফছত্য ফাস্তফাচয়নেত চফচবন্ন উন্নয়নেন প্রকত্ল্পয তাচরকা 

১.                                   ৪-            

২.                                           ৪-            

৩.                                          -        

৪.                                 -        

৫.                                 -        

৬.                                                    -        
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৭.                                                । (         -       ) 

৮.                                                                                    । 

    (         -       ) 

৯.                          । (         -       ) 

১০.                                   । (         -       ) 

১১.           -                    ।  (         -       ) 

১২.                                                                  । (         -    

        ) 

১৩.           -                                          । (          -       ) 

১৪.                               :                                                  

                                                                          । (         - 

            )  

১৫.           -                                  । (         -       ) 

১৬.           -                    । (         -       )  

১৭.           -                                         । (          -       ) 

 

২০০৯ জুন ফথত্ক ২০১৭ ফছত্য ফাস্তফাচয়নেত চফচবন্ন উন্নয়নেন প্রকত্ল্পয তাচরকা 

১.                                                              -                  (জুরাই  

   ২০০৬-জুন ২০০৯) 

২.                                                                             (জুরাই  

   ২০০৬-জুন ২০১১) 

৩.                                                                               

                      (জুরাই ২০০৮-জুন ২০১২) 

৪.                                                                                  

                           (জুরাই ২০০৯-জুন ২০১২) 

৫.                                          (জুরাই ২০০৯-জুন ২০১২) 

৬.                                                         (জুরাই ২০১০-জুন ২০১৩) 

৭.                                                                           

                      (জুরাই ২০১০-জুন ২০১৩) 

৮.           -                                                                        

    (জুরাই ২০১১-জুন ২০১৪) 

৯.                                                                                  

               ২০১২-   ২০১৭) 

১০. Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for  

      Chemical Metrology under Better Quality Infrastructure-BEST Programme.  

     (জুরাই ২০১০-চিত্েয ২০১৫)  

১১.                চুরা ও                                     ।  (জানু ১২-জুন ১৬) 

১২.           -                                 ।      ২০১২-   ২০১৬) 

১৩.                                                                      ।       ২০১২- 

        ২০১৬) 

১৪.                                 -                                               

                   ।       ২০১২-   ২০১৬) 

১৫.                                                                           ২   

           ।      ২০১৪-        ২০১৬) 

১৬.                                                                                 
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           -                 -                                                 

          -         

                                                                                  

               -         

                                              -           

                                                                             

                                              -           

                                                                  -           

                                            -                           -         

                       -                                            -    

      

            -                                                                  

                                   

                                                                                    

                                                  

                                                                                 

      

 

 

ফাচল মক উন্নয়নেন কভ মসূচী ফাস্তফায়নেত্নয চচর 

চফচএআইআয-এয উন্নয়নেন ফাত্জে (২০০১-০২ ত্ত ২০১৬-২০১৭)-এয ফযাদ্দ ও ব্যত্য়নেয চফফযণ: 

                                                                              (অংকমূ রক্ষ োকায়নে) 

ফছয ফযাদ্দ প্রকৃত ব্যয়নে প্রকৃত অগ্রগচত 

(%) 

২০০১-২০০২ ১৪৪১.৫৪ ১৩২৯.৫৫ ৯৪.১৯ 

২০০২-২০০৩ ১৮৪৭.৫০ ১৫৮০.০০ ৬৬.৩১ 

২০০৩-২০০৪ ১৫৭৭.০০ ১৪৮৫.৮৫ ৯৪.২২ 

২০০৪-২০০৫ ৪২২.০০ ৩৭৫.০৭ ৮৪.৬১ 

২০০৫-২০০৬ ৭৮৮.০০ ৭৮৮.০০ ১০০.০০ 

২০০৬-২০০৭ ১১৩২.০০ ১১২৮.০০ ৯৯.৬৫ 

২০০৭-২০০৮ ১৪১৮.৯৫ ১৪০৭.৩৭ ৯৮.৯৯ 

২০০৮-২০০৯ ৬৯৪.০০ ৬৮২.০০ ৯৮.২৭ 

২০০৯-২০১০ ১৫৪৫.২৫ ১৫৩২.৫৬ ৯৭.৮৬ 

২০১০-২০১১ ৩৭২৫.৩৬ ৩৭২২.৩২ ৯৯.৯২ 

২০১১-২০১২ ৪০৯৪.০০ ৪০৮৫.০০ ৯৯.৮৯ 

২০১২-২০১৩ ৩২৯৮.৬৯ ৩২৭০.৬৪ ৯৯.১৫ 

২০১৩-২০১৪ ২৪২৩.৩০ ২৪০১.৬৭ ৯৯.১১ 

২০১৪-২০১৫ ৫৮৯৬.৩৩ ৫৮৯০.৭৩ ৯৯.৯১ 

২০১৫-২০১৬ 6084.67 6043.78 99.33 

2016-2017 2908.96 629.13 

(৩০.০১.২০১৬ ম মন্ত) 

21.63 
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অজমন (১৯৯৬-২০০১ এফং ২০০৯জুন ফথত্ক ২০১৭ ম মন্ত ) 

    -                                              -                  

ক্র. নং অজমত্নয ফক্ষর অজমন (ংখ্যা) 

 ১৯৯৬-২০০১ ২০০৯-২০১৭ 

৩.১। ভানফপদউন্নয়নেন 

(ক) জনফরচনত্য়নোগ        

(ি) প্রচক্ষণ            

(গ) উচ্চচক্ষা    ৪  

(ঘ) ফপত্রাচ ৪      

(ঙ) চথচ সুাযচবন/ গত্ফলণা ায়নেতা      ৪  

৩.২। গত্ফলণা ক্ষভতা বৃচদ্ধ 

(ক) গত্ফলণায ফবৌত সুচফধা ম্প্রাযণ           

(ি) এচিচ প্রকল্প ফাস্তফায়নেন      

(গ) গত্ফলণায ফক্ষর বৃচদ্ধ       

(ঘ) অতযাধুচনক মন্ত্রাচত ংত্মাজন     ৪   

(ঙ) ফদীয়নে ও আন্তজমাচতক ংস্থায াত্থ ভত্ঝাতা 

স্মাযক স্বাক্ষয      

৩.৩। গত্ফলণাওউন্নয়নেন 

(ক) ফাস্তফাচয়নেত আয এন্ড চি প্রকল্প  ৪  ৪   

(ি) দ্ধচত উদ্ভাফন  ৪     

(গ) ফত্েি অজমন    ৪  

(ঘ) গত্ফলণা প্রফন্ধ প্রকাচত          

(ঙ) প্রমৄচি স্তান্তয                         

(চ) কভ মংস্থান সৃচে               

(ছ) উদ্ভাচফত উত্েত্মাগ্য প্রমৄচি  ৪    

৩.৪। ফফাপ্রদান 

(ক) নমুনা চফত্েলণ      ৪  ৪  

(ি) চল্প-কাযিানায ভস্যা ভাধান        

(গ) যাভ মক ফফা     ৪ 

৩.৫। স্বীকৃচত ও পুরুস্কায অজমন 

(ক) ফদীয়নেও আন্তজমাচতক পুরুস্কায      

 

                                                                                     

             ফণ ম                                                               

                                  

        য ফদত্                                               ও আন্তজমাচতক 

                          

                     /                                                       
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          -                            ৬-   ৭           

                 

চফচএআইআয গত্ফলণাগায, ঢাকা  

 ফদত্য াচফ মক উন্নয়নেত্ন ৪৯টি R&D প্রকল্প চরভান যত্য়নেত্ছ। 

 চফজ্ঞান ও প্রমৄচি ভন্ত্রণারয়নে কর্তমক ৫টি চফত্ল অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প গৃচত ত্য়নেত্ছ।   

 নফজ্ঞাচনক প্রফন্ধ প্রকা ৫৫ টি। 

 PhD চিচগ্র অজমন ২টি। 

 চল্পকাযিানায ভস্যা চচচিতকযণ এফং ভাধাত্নয রত্ক্ষয ৫ টি চল্পকাযিানা চযদ মন। 

 ২৪টি উত্জরায়নে ফদত্ উদ্ভাচফত রাগই প্রমৄচি ফচভনায এফং ফভরায ভাধ্যত্ভ প্রমৄচি ম্প্রাচযত কযা ত্য়নেত্ছ। 

 ফদত্ এফং চফত্দত্ ৪২টি  ফেচনং/ত্চভনায/চত্পাচজয়নোভ/ওয়নোকম/কনপাত্যন্স-এ অং গ্রন এফং নফজ্ঞাচনক 

প্রফন্ধ উস্থান। 

 ১৬০০টি  চফত্েলণ মূরক ফফা প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ ।  

 ৫টি PhD এফং ২টি MPhil গত্ফলত্কয গত্ফলণায সুচফধা প্রদাত্নয ভাধ্যত্ভ তত্ত্বাফধান কযা ত্য়নেত্ছ।  

 চফচবন্ন চফশ্বচফদ্যারত্য়নেয ৩০ জন MS ছার-ছারীয তত্ত্বাফধান এফং গত্ফলণাগাত্যয সুচফধা প্রদান। 

 চফচবন্ন ফপত্রাচত্য অধীত্ন ১৬ জন চযাচ ম ফপত্রা গত্ফলণাযত আত্ছ। 

 প্যাত্েি অজমনেঃ  

1.  Method for Low Temperature Crystallization and Interconnection of Metal 

Oxide by Steam Treatment .  

2.  Steam–assisted Facile Low Temperature Crystallization and Interconnection 

of Metal Oxide . 

 প্রত্ গৃচতেঃ Production of oil from kernel of ripe mango.  

চত্পাচজয়নোভেঃ 

 

          -   BJSIR জান মার কর্তমক আত্য়নোচজত াচন সুযক্ষায়নে চযত্ফগত যায়নেন ীল মক 

চত্পাচজয়নোত্ভ উচস্থত স্থচত ইয়নোত্প ওভান, ভাননীয়নে ভন্ত্রী, চফজ্ঞান ও প্রমৄচি ভন্ত্রণারয়নে এফং  ফভােঃ 

আত্নায়নোয ফাত্ন, চচফ, চফজ্ঞান ও প্রমৄচি ভন্ত্রণারয়নে  অযায ম্মাচনত অচতচথবৃন্দ। 

 

চফচএআইআয গত্ফলণাগায, চট্টগ্রাভ 

 ১০ টি R&D প্রকল্প চরভান  

 জাতীয়নে ও আন্তজমাচতক জান মাত্র প্রকাচত নফজ্ঞাচনক প্রফন্ধ ২১ টি   ।  

 ফই প্রকােঃ Structural feature based computational approach of toxicity 

prediction  ionic liquids toxicity: Effect of anions and cations. Dr. M 

Abdus Salam, SSO, LAMBART Academic publication. 

 ইন্সট্যাি ফস্টচবয়নো চা উৎাদন দ্ধচতটি ইজাযা প্রদান। 

              ১১টি                              /       /                          
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চফচএআইআয গত্ফলণাগায, যাজাী 

 চফত্ল অনুদান প্রকল্প ১টি  

 নফজ্ঞাচনক প্রফন্ধ প্রকা ১৬টি 

 প্রচক্ষণ ও ফচভনায ৬টি 

 চযাচ ম ফপত্রা তত্তফধান ৬ জন 

 গত্ফলণাগায আধুচনকীকযণ ৪টি 

 চফত্েলণ ফফা প্রদান  ৭৩টি 

 গৃীত প্রত্ ৫টি 

 ইজাযাকৃত প্রত্ ৪টি 

 দাচিরকৃত প্যাত্েি ২টি 

াইরে প্ল্যাি এন্ড প্রত্ ফিত্বরত্ভি ফিায (চচএন্ডচচিচ) 

  

 ২ টি প্রত্ ও ২ টি প্যাত্েি দাচিরকযণ  

  ৩ টি গত্ফলণা ও উন্নয়নেন প্রকল্প পন্নকযণ। 

 ১টি জাতীয়নে ও ১টি আন্তজমাচতক ফচভনায আত্য়নোজন। 

 এচিচ’য আওতায়নে াযফার ল্যাফ, পৄি ফপ্রচং ,কত্ভটিক, ইনচকউত্ফন ফিায, ওয়নোকম চিারীকযণ, 

চএনচ চভচরং, প্রচক্ষণ ফিায, ফভকােচনক্স ল্যাফ স্থান কযা ত্য়নেত্ছ। 

 ৬৯ টি আধুচনক মন্ত্রাচত  ও যঞ্জাভ ক্রয়নে কযা ত্য়নেত্ছ। এগুত্রা দ্বাযা গত্ফলণা ও উন্নয়নেন কাম মক্রভ এফং ভাঝাচয ও 

ক্ষুদ্র চত্ল্পাউত্দ্যািাত্দয নানাচফধ ায়নেতা প্রদান কযা ত্ে। 

 
২১ফভ, ২০১৭  ফেকই প্রমৄচি উন্নয়নেন ও নতুন উত্দ্যািা সৃচেয রত্ক্ষয চচ এন্ড চচিচ’য ভূচভকা” ীল মক 

ফচভনায অনুচষ্ঠত য়নে। ফচভনাত্য উচস্থত চছত্রন প্রধান অচতচথ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাত্দ যকাত্যয চফজ্ঞান ও 

প্রমৄচি ভন্ত্রণারত্য়নেয ভাননীয়নে ভন্ত্রী স্থচত ইয়নোত্প ওভান, ফভােঃ পারুক আত্ভদ, ফচয়নোযম্যান, চফচএআইআয 

এফং রুত্ চন্দ্র যায়নে, চযচারক, চচ এন্ড চচিচ।  

জ্বারাচন গত্ফলণা ও উন্নয়নেন ইনচস্টটিউে (আইএপআযচি) 
 

 গত্ফলণা ও উন্নয়নেন (আয এন্ড চি)  প্রকত্ল্পয ংখ্যা ১৭ টি।  

 ফদচ ও চফত্দচ নফজ্ঞাচনক জান মাত্র প্রকাচত প্রফন্ধ ও ফই ৬  টি 

 দাচিরকৃত ফত্েি  ২ টি   

১.      Development of Solar Charging Bagpack 
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২.  Development of Solar Farm hat 

 ফস্টক ফাল্ডাযত্দয াত্থ ২০ জুন ২০১৭ তাচযি “ ফাংরাত্দত্য চফদুযৎ ও জ্বারাচন চনযাত্তায়নে জ্বারাচন 

গত্ফলণা ও উন্নয়নেন ইনচস্টটিউত্েয ভূচভকা” ীল মক ফচভনায ও কভ মারায আত্য়নোজন । 

 চল্প প্রচতষ্ঠান চযদ মন এফং চচচিত ভস্যায ভাধান ৫ টি 

        -            দ মন,                            ২৪ টি 

 চফত্েলণ ফফা প্রদান: ২৬৩ টি 

                                           /       /                          

 

 
 

 

 

ইনচস্টটিউে অপ পৄি াইন্স এন্ড ফেকত্নারচজ (আইএপএটি) 

 িাদ্য প্রচক্রয়নোজাতকযণ, ংযক্ষণ চফলত্য়নে ৩৬ টি R&D প্রকল্প চরভান যত্য়নেত্ছ। 

 জাতীয়নে ও আন্তজমাচতক জান মাত্র প্রকাচত নফজ্ঞাচনক প্রফন্ধ ১৯ টি   ।  

 চল্পকাযিানায ভস্যা চচচিতকযণ এফং ভাধাত্নয রত্ক্ষয ৩ টি চল্পকাযিানা চযদ মন। 

 ২১টি উত্জরায়নে ফদত্ উদ্ভাচফত রাগই প্রমৄচি ফচভনায এফং ফভরায ভাধ্যত্ভ প্রমৄচি ম্প্রাচযত কযা ত্য়নেত্ছ। 

 িাদ্যত্ণ্যয ৩৪০৮টি  চফত্েলণ মূরক ফফা প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ ।  

 চফচবন্ন চফশ্বচফদ্যারত্য়নেয ১৫ জন ছার-ছারীয গত্ফলণা তত্ত্বাফধান এফং গত্ফলণাগাত্যয সুচফধা প্রদান। 

 

ফাংরাত্দ ফনাফাচনীয দস্যত্দয  জয আইএপএটি কর্তক আত্য়নোচজত ৬ প্তাব্যাী  Food 

Inspection and Quality Control                                          

                

 

                                                              চযদ মন কযত্ছন  ভাননীয়নে প্রধানভন্ত্রীয জারানী 

চফলয়নেক উত্দো ি ফতৌচপক ই এরাী ফচৌধুযী ও চফচএআইআয ফচয়নোযম্যান   ংচেে  চফজ্ঞানীবৃন্দ 
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 িাদ্য ও পর প্রচক্রয়নোজাতকযণ চফলত্য়নে ৭৪ জন চল্পত্দ্যািাত্ক প্রচক্ষণ প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ। 

 গৃীত প্রত্ ংখ্যা ২টি। 

 ফস্টক ফাল্ডাযত্দয াত্থ আত্য়নোচজত কভ মারা ১টি। 

 EU ফযগুত্রন অনুমায়নেী Flurazolidone, Nitrofurantoin, Furaltadone, 

Nitrofurazone, Caffeine এয ফভথি ফবচরত্িন পন্ন ত্য়নেত্ছ। 

 চনযাদ িাদ্য চফলত্য়নে ফাংরাত্দ ফনাফাচনীয দস্যত্দয প্রচক্ষণ প্রদান কযা ত্য়নেত্ছ।  

 িাদ্য ংযক্ষত্ণ যাচাযার চপ্রজাযত্বটিব উদ্ভাফন। 

 ভত্েি য়নো আো উৎাদন দ্ধচতটি ইজাযা প্রদান। 

 
 

প্রমৄচি চনব ময চফজত্ন ভত্ির ওয়নোকমত্য উত্দ্বাধনী অনুষ্ঠাত্ন স্থচত ইয়নোত্প ওভান, ভাননীয়নে ভন্ত্রী, চফজ্ঞান ও 

প্রমৄচি ভন্ত্রনারয়নে, চফচএআইআয এয ফচয়নোযম্যান ফভােঃ পারুক আত্ভদ, দস্য (প্রান) ফভােঃ আব্দুর ভাবুদ ও 

প্রকল্প চযচারক ফভােঃ ফযজাউর কচযভ। 

 

ইনচস্টটিউে অপ গ্লা এন্ড চযাচভক চযাচ ম এন্ড ফেচস্টং (         )  

 

               (R&D      : ১৮  

                             : ২  

                  : ৪  

                          : ১  

                               : ৮১  

                     : ৩০              ভ মকতমাত্দয                        

            : ৬  

                     জম  : ৫  

                   : ৫  

                 : ৩  

                  ম   : ৬  

                                  : ২                                                

২১                        ম                        

 ১                                       
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 ১                                  চত ত্য়নেত্ছ। 

 ১                                  ত্য়নেত্ছ। 

                                                   ত্য়নেত্ছ। 

                                                                   চরভান যত্য়নেত্ছ। 

                                   ণ                                 । 

 উ                  ৩           CSIR-             চযাচ ম         ,           ণ 

             

 

ইন্সটিটিউে অফ ভাইচনং, চভনাত্যরচজ এন্ড ফভোরাচজম (আইএভএভএভ) 

 

 ৬ টি গত্ফলণা ও উন্নয়নেন (আয এন্ড চি)  প্রকল্প ফাস্তফাচয়নেত য়নে  

 ৩ টি প্রত্/দ্ধচত গৃীত ত্য়নেত্ছ। 

 "চফচএআইআয-এয আইএভএভএভ-এ একটি িচনজ প্রচক্রয়নোকযণ ফকন্দ্র প্রচতষ্ঠাকযণ" প্রকল্প অনুত্ভাদন।  

 নওগাঁ ফজরায চল্প এরাকায কাদাভাটি/ত্েয াত্থ ভধ্যাড়া কঠিন চরায াথত্যয গুড়া/যক িাস্ট ংচভশ্রত্ণ 

উচ্চ নীর চযাচভক োইর উৎাদন। 

 অযালুচভচনয়নোভ জাত ফান নতচযয ফজময ত্ত অযালুচভচনয়নোভ অযারাভ নতচযয দ্ধচত উদ্ভাফন। 

 চরনত্ি ফাংরাত্দ চর. কর্তমক ওত্য়নেচল্ডং ইত্রকত্োি প্রস্তুত্তয ভয়নে উৎন্ন ফজময ত্ত রুোইর চভনাত্যর/িচনজ 

পৃথকীকযত্ণয দ্ধচত উদ্ভাফন।  

 ৩ টি গত্ফলণা প্রফন্ধ আন্তজমাচতক ও ফদীয়নে জান মাত্র প্রকা  

 ২ টি প্যাত্েি দাচির।  

 ফাংরাত্দ নতর, গ্যা ও িচনজ পদ অনুন্ধান কত্ মাত্যন (ফাত্ক্স)-এয ০৫ জন কভ মকতমাত্ক ইন্সটিটিউত্ে 

উচ্চতয প্রচক্ষণ প্রদান।   

 ৬ জন স্দাতক ও স্দাতত্কাত্তয গত্ফলত্কয গত্ফলণাকত্ভ ময -তত্ত্বাফধান  

 চফচবন্ন যকাচয/ত্ফযকাচয প্রচতষ্ঠাত্নয ৫৩ টি নমুনা চফত্েলণ ফফা প্রদান। 

 ইত্রকেচনক ফজময ত্ত ধাতফ দাথ ম পুনব্যমফায ফমাগ্য ও িচনজ ফালু ত্ত চভনাত্যর প্রত্চং চফলত্য়নে 

চএআইআযও, ফভরত্ফান ম, অত্েচরয়নো (CSIRO) এফং ফকাচযয়নো ইন্সটিটিউে অফ চজওাইন্স এন্ড চভনাত্যর 

চযত্াত্ ম (KIGAM)-এয াত্থ ফমৌথ গত্ফলণা কাম মক্রভ ফাস্তফায়নেত্নয উত্দ্যাগ গ্রণ। 

 

                                                              

        /                        

 DRiCM-  Metals in Ground Water-                  কত্যত্ছ                

    - Na, Fe, Zn, Mg, Mn, K, Cd, Ca, Pb, Cu, Cr, As   

     Reference Standard (RS)                              

            কর্তক                              ,                       ,  

                     /            -    ৪   ,                                   

                        

                                                       (      -      ,       - ৪    , 

    -     ,      -     ,        -     ,           -     ,              -  জন )   
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                                                        -                         

                             - Designated Institute (DI) চত্ত্ফ            

       

 

 
 

জীফনভান উন্নয়নেত্ন ফকচভকযার ফভত্োরচজেঃ চিআযআইচএত্ভয প্রস্তুচত ীল মক ফচভনাত্য প্রধান অচতচথ চত্ত্ফ 

উচস্থত চছত্রন নয়নেদ আযাপৄর ইরাভ, ভাননীয়নে ভন্ত্রী, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়নে, ফভােঃ চযাজুর ক িান, চচফ চফজ্ঞান 

ও প্রমৄচি ভন্ত্রণাল্  ফভােঃ পারুক আত্ভদ, ফচয়নোযম্যান, চফচএআইআয   অযায ম্মাচনত অচতচথবৃন্দ। 

 

 

ইনচস্টটিউে অফ যানার এনারাইটিকযার চযাচ ম এন্ড াচব ম (আইএনএআযএ) 
 

 ৬ টি আত্ মচনক দূযীকযণ প্রমৄচিত্ক ভাঠম মাত্য়নে মাচাইকযণ ও নদ প্রদান।  

 াচনয ৩৪ টি প্যাযাচভোত্যয উয ISO/IEC ১৭০২৫: ২০০৫ আন্তমজাচতক নদ অজমন। 

 আনুভাচনক ৫০ টি Analytical Methods এয উন্নয়নেন এফং Validation 

 চরভান গত্ফলণায উয ২০০ অচধক প্রফন্ধ প্রকানা । 

 ০৪ টি ফভচিচনার প্ল্াি-এয চফস্তাচযত ংকরন ভত্নাগ্রাপ আকাত্য প্রকানা । 

 চএইচচি গত্ফলণা তত্ত্বাফধান ০৫ জন । 

 এভ চপর ও এভ এ গত্ফলণা তত্ত্বাফধান ৭০ জন। 

 প্রচত ফছয প্রায়নে  ১০০০ টি নমুনায চফত্েলণ ফফা প্রদান। 

 ৬ টি আয এন্ড চি প্রকল্প ভাপ্ত ত্য়নেত্ছ। 

 ফস্টক ফারািাযত্দয াত্থ ১টি ফচভনায/কভ মারা আত্য়নোজন কযা ত্য়নেত্ছ। 

 


