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১.০

পটভূর্ম

বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষদ (র্বর্িএিআইআি) রদবশি ঐর্িহ্যবাহ্ী ও িব িবৃহ্ৎ বহুমুখী র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা প্রর্িষ্ঠান।
র্বজ্ঞান গববষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুর্িি িফল প্রব াবগি মাধ্যবম রদবশি আর্ ি-িামার্িক উন্ন বনি লবযয ১৯৫৫ িাবল িদানীন্তন পূব িাঞ্চলী
গববষণাগাি ঢাকা প্রর্ির্ষ্ঠি হ্ । পিবিীবি পর্ িা ক্রবম ১৯৬৫ িাবল চট্টগ্রাম এবাং ১৯৬৭ িাবল িািশাহ্ী গববষণাগাি প্রর্ির্ষ্ঠি হ্ ।
স্বাধীনিাি পি ১৯৭৩ িাবল িার্িি িনক বঙ্গবন্ধু রশখ মুর্িবুি িহ্মান জ্ঞানর্ির্িক িার্ি গঠন, র্বজ্ঞাবনি উৎকষ ি িাধন, প্রযুর্িি উন্ন ন ও
িফল প্রব াবগি মাধ্যবম উন্নি ও িমৃদ্ধ রদশ গঠবন বাাংলাবদশ কাউর্িল অব সায়েন্টিন্টিক এন্ড ইন্ডার্ি াল র্িিাচ ি (র্বর্িএিআইআি) প্রর্িষ্ঠা
কবিন। ২০১৩ িাবলি ১০ অবটাবি বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষদ আইন ২০১৩ মহ্ান িািী িাংিবদ পাশ হ্ । বিিমাবন
র্বর্িএিআইআি বর্ণ িি আইবনি অধীবন পর্িচার্লি হ্বে। এ প্রর্িষ্ঠাবনি আওিাধীন ১১টি গববষণাগাি, ইনর্িটিউট ও রিন্টাি িব বে।
২.০

র্িশন

র্বজ্ঞান, র্শল্প ও প্রযুর্িগি গববষণা ও উদ্ভাববন রিন্টাি অব এবেবলি র্হ্বিবব প্রর্িষ্ঠা
৩.০

র্মশন

বাাংলাবদবশি অর্ িননর্িক, পর্িববশগি ও িামার্িক সুর্বধা-অনুকূল গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প পর্িচালনা, প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তবিি
মাধ্যবম রদবশি র্শল্পা ন ও উন্ন বন িহ্বর্ার্গিা কিা।
র্বর্িএিআইআি-এি প্রধান কার্ িাবর্ল

৪.০












র্শবল্পি প্রর্িষ্ঠা ও উন্ন বনি িাবর্ িম্পর্কিি র্বর্িন্ন িমস্যাি িমাধান এবাং িিকাি কর্তিক র্নবদ ির্শি র্বষ াবর্ল বাস্তবা নকবল্প
র্বজ্ঞান, র্শল্প ও প্রযুর্ি গববষণাি প্রবিিন, উন্ন ন ও র্দকর্নবদ িশনা প্রদান;
র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা কার্ িক্রম পর্িচালনাি িন্য পিীযাগাি, ইনর্িটিউট ও িাংগঠন প্রর্িষ্ঠা ও িাংিযণ এবাং উন্ন বনি ব্যবস্থা
গ্রহ্ণ;
আইবনি আওিা প্রর্ির্ষ্ঠি ও অনুবমার্দি র্বশ্বর্বদ্যাল ও অন্যান্য গববষণা প্রর্িষ্ঠানিমূবহ্ি সুর্নর্দ িষ্ট র্বজ্ঞান, র্শল্প ও প্রযুর্ি
গববষণা কমিসূর্চ ও প্রকবল্পি িন্য িহ্া ক অনুদান প্রদান;
র্বশ্বর্বদ্যাল বা অন্য রকান গববষণা প্রর্িষ্ঠান কর্তিক পর্িচার্লি গববষণাকমি রর্বক উদ্ভূি আর্বষ্কাি ও উদ্ভাববনি বার্ণর্িযক
ব্যবহ্াবিি পদবযপ গ্রহ্ণ;
র্বজ্ঞান, র্শল্প ও প্রযুর্ি র্বষব ি উপি িথ্য িাংগ্রহ্ এবাং উি র্বষ িমূবহ্ি উপি ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ, প্রর্িববদন ও িামর্ কী
প্রকাশকিণ;
র্শল্প ও গববষণা প্রর্িষ্ঠান প্রর্িষ্ঠা উৎিাহ্ প্রদান এবাং প্রব ািনী উবদ্যাগ গ্রহ্ণ;
অন্যান্য রদবশি র্বজ্ঞান, র্শল্প ও প্রযুর্ি গববষণা প্রর্িষ্ঠানিমূবহ্ি িাবর্ পািস্পর্িক রর্াগাবর্াগ স্থাপন;
পর্িষদ কর্তিক প্রর্ির্ষ্ঠি ইনর্িটিউট ও গববষণাগাবি উদ্ভার্বি গববষণা প্রর্ক্র াি রপবটন্ট গ্রহ্ণ এবাং উহ্া র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবন
ব্যবহ্াবিি প্রব ািনী কার্ িক্রম গ্রহ্ণ;
পর্িষদ আওিাধীন গববষণা কাবি রফবলার্শপ প্রবিিন ও প্রদান;
গ্রন্থাগাি, িাংগ্রহ্শালা, পিীযামূলক বাগান ও ঔষর্ধশালা প্রর্িষ্ঠাকিণ;
বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষদ আইন, ২০১৩-এি লযয ও উবেশ্য বাস্তবা বনি িন্য অন্যান্য কার্ ি ও র্বষ ার্দ
িম্পাদন।

৫.০ িনবল ও িাাংগঠর্নক কাঠাবমা
িািস্ব খাবি কমিকিিা/কমিচািীবদি অনুবমার্দি পবদি িাংখ্যা ১,৬৫০টি, পূিণকৃি পদ ১,০৭০টি, বেির্ির্িক িাংির্যি (র্িবটনশনকৃি)
অস্থা ী পদ ১৮০টি।
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র্বর্িএিআইআি একটি িাংর্বর্ধবদ্ধ িাংস্থা-এি প্রধান কার্ িাল ঢাকা। পর্িষবদি কািকবমিি িার্ব িক পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি দার্ ত্ব রবাড ি
কর্তিক র্ন র্িি। প্রর্িষ্ঠাবন একিন ি িাবযর্ণক রচ ািম্যান, চািিন ি িাবযর্ণক িদস্য ও িিকাি কর্তিক মবনানীি িবব িাচ্চ চািিন খন্ডকালীন
িদস্য িমন্বব রবাড ি গঠিি হ্ । প্রর্িষ্ঠাবনি প্রধান র্নব িাহ্ী হ্বব রচ ািম্যান। প্রবিযকটি গববষণা ইউর্নবট একিন কবি পর্িচালক কিবেন।
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২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি র্বর্িএিআইআি-এি উবেখবর্াগ্য কমিকাি

৭.০


২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি ১৫ টি নতুন প্রযুর্ি উদ্ভাবন কিা হ্ব বে এবাং র্শল্পা বনি িন্য 5টি প্রযুর্ি হ্স্তান্তি কিা হ্ব বে। এোড়া,
১২ টি উদ্ভার্বি প্রযুর্িি রপবটন্ট/প্রবিি অিিবনি িন্য দার্খল কিা হ্ব বে।
রদর্শ-র্ববদর্শ িান িাবল রমাট ১১০টি গববষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্ব বে।
৫৩১৬ টি র্শল্প/বার্ণর্িযক পণ্য/পদাবর্ িি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।
র্িপার্িি িবব িাচ্চ ব্যবহ্াি র্নর্িিকিণ ও র্িপার্ি িম্পর্কিি িম্যক জ্ঞান অিিবনি লবযয র্বর্িএিআইআি-এি র্বজ্ঞানীবদি
প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে। এোড়াও, শুদ্ধাচাি ও বনর্িকিা র্বষব ি ওপি র্ন র্মি র্বজ্ঞানী ও কমিকিিাবদি প্রর্শযণ প্রদান
কিা হ্বে। ২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষ ক ২৮৭ িন গববষক ও কমিকিিাবক প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে।
২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি ৯ টি উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবার্ ি হ্বে।, এি মবধ্য ২ টি প্রকল্প িমাপ্ত হ্ব বে।
১৮৫ টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প িমাপ্ত কিা হ্ব বে।
র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালব ি স্নািবকািি র্ডগ্রীধািী র্শযার্ীবদিবক ৫টি কযাটাগর্িবি রমাট ৫০ িনবক রফবলার্শপ প্রদান কিা হ্ব বে।
রদবশি র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালব অধ্য নিি রমাট ১৮০ িন র্শযার্ীি গববষণা কার্ িক্রম িত্ত্বাবধান কিা
হ্ব বে।
১৬ টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান পর্িদশিনপূব িক র্শল্প িমস্যাি িমাধান কিা হ্ব বে।
২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি ২০ টি র্বজ্ঞানর্বষ ক রির্মনাি ও র্িবম্পার্ি াম আব ািন কিা হ্ব বে।













(১১)

২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি র্বর্িএিআইআি কর্তিক ১৫ টি নতুন প্রবিি গৃহ্ীি হ্ব বে, র্শল্পা বনি িন্য 5 টি প্রবিি হ্স্তান্তি কিা হ্ব বে
এবাং ৩ টি প্রবিবিি রপবটন্ট অর্িিি হ্ব বে, র্াি িার্লকা র্নবে প্রদান কিা হ্বলা:
Accepted Process for the financial year 2018-19
1.
2.
3.
4.
5.

Beta Carotene enriched Soya Bean Oil, IFST-29.07.18
Maize (Corn) starch from defatted maize (corn), 13.09.18, Rajsahi lab
Instant powder drink enriched with micronutrient, 16.09.18-IFST
Fatty Oil from Cotton seeds (Bombax Cieba),09.12.18, D/Lab
Herbal Body Oil,09.12.18,D/L
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6.
7.
8.
9.

Refined Pumpkin Seed Oil, 31.12.18, IFST
Herbal Face Wash, D/L,25.03.19
Ultrasound Gel,07.4.19,D/L
After shave lotion from lemon leaves oil,Rajsahi_18.4.19

10.
11.

Mobile milk Tanker,IFST_18.4.19
Zeolite from rice husk ash,IMMM_18.4.19

12.
13.
14.

Spin Coater for thin film solar cell fabrication,D/L_24.4.19
Amla Preserve,27.05.19_Rajsahi
Boiler control system in locally manufactured boiler using the Human Machine
Interface(HMI)software,27.05.19_PP&PDC
Design and Development of Diabetic Footwear for Diabetic Patients,LRI_19.06.19
Accepted Patent for the financial year 2018-19

15.

Sl

Name of Patent

Lab

Acceptance
date

App no/
Serial no

1

Recovery of Rutile Mineral form ARC Electrode waste

IMMM

16.09.18

App:77/17
SL:1006036

2

Glass Ceramic Tiles from industrial waste (rice husk

IGCRT

20.11.18

App:36/2017
Sl:1006053

3

ash and waste glass)
Self glazed Ceramic Tiles from industrial waste (waste glass)

IGCRT

20.11.18

App:37/207
Sl:1006054

Process leased out for the financial year 2018-19
1

Sugarcane Lemon Juice

2 Activated Carbon

3 Iron Oxide Red Pigment

4 Duplicating Ink

5 Printing Ink

IFST

Bornali Corporation 125/23 Motijheel Inner

18.09.18

D/L

Bengale Shipyeard Ltd (Renewable Energy
Sector),Tower Hamlet(13 tala),
16Circular
Kamal road,
Atartuk
Avenue,Banani,Dhaka
Dhaka
Bengale
Shipyeard Ltd (Renewable Energy
(Paikpara,Biral,Dinajpur)
Sector),Tower Hamlet(13 tala),
16 Kamal Ataturk Avenue,Banani,Dhaka
Bengale Shipyeard Ltd (Renewable Energy
Sector),Tower Hamlet(13 tala), 16 Kamal
Ataturk Avenue,Banani,Dhaka

24.10.18

Bengale Shipyeard Ltd (Renewable Energy
Sector),Tower Hamlet(13 tala), 16 Kamal
Atartuk Avenue,Banani,Dhaka

24.10.18

IGCRT

D/L

Rajsahi

24.10.18

24.10.18

(১২) র্বজ্ঞান ও র্শল্প প্রযুর্ি রমলা আব ািন: র্বর্িএিআইআি কর্তিক র্বজ্ঞান ও র্শল্প প্রযুর্ি রমলা ২০১৯ র্বর্িএিআইআি
কযাম্পাি ঢাকািহ্ র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি চট্টগ্রাম, িািশাহ্ী ও ি পুিহ্াবট আব ািন কিা হ্ ।

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণালব ি মাননী মিী, স্থপর্ি ই াবফি ওিমান, মাননী ির্চব রমা: আবনা াি রহ্াবিন, র্বর্িএিআইআি এি রচ ািম্যান রমা: ফারুক আহ্বমদ
িহ্ িম্মার্নি অর্ির্র্বৃন্দ র্বর্িএিআইআি-এি র্বজ্ঞান ও র্শল্প প্রযুর্ি রমলা ২০১৯ উববাধন কবিন ।
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(১৩)িমব ািা-স্মািক স্বাযি: রর্ৌর্ গববষণাি লবযয রদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্িন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি িাবর্ র্বর্িএিআইআি কর্তিক ১৬টি িমব ািা-স্মািক
স্বাযর্িি হ্ব বে। রর্মন, িার্শ াি বাাংলাবদশ শাখা অর্ফি রি এি র্ি, এ এম টি ইর্ির্ন ার্িাং-এি মবধ্য রুপপুি পািমাণর্বক র্বদ্যযৎ রকবেি ব িিয পার্ন
র্ববশাধনকিণ এবাং ঢাকা মাি িযার্পড

ট্রানর্িট (রমবট্রাবিল) প্রকবল্পি পর্িববশগি প্রিাব র্নণ ি এবাং প্রর্িকাি র্বষব

পিামশি প্রদানকবল্প

র্বর্িএিআইআি এবাং TEKKEN-AML-ABENIKKO JV এি মবধ্য গববষণা িমব ািা চুর্ি স্বাযর্িি হ্ ।

১) Caption 1 বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষদ (র্বর্িএিআইআি) এবাং িার্শ াি বাাংলাবদশ শাখা অর্ফি রি এি র্ি, এ এম টি ইর্ির্ন ার্িাং-এি মবধ্য
রুপপুি পািমাণর্বক র্বদ্যযৎ রকবেি ব িিয পার্ন র্ববশাধনকিবণি িমব ািা স্মািক স্বাযি।
Caption 2 বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষদ (র্বর্িএিআইআি) এবাং ঢাকা মাি িযার্পড ট্রানর্িট (রমবট্রাবিল) প্রকবল্পি পর্িববশগি প্রিাব র্ন িণ এবাং
প্রর্িকাি র্বষব পিামশি প্রদানকবল্প র্বর্িএিআইআি এবাং TEKKEN-AML-ABENIKKO JV এি মবধ্য একটি গববষণা িমব ািা চুর্ি ।

(১৪)

রকেী ল্যাববিটর্ি প্রর্িষ্ঠা: ICPMS, AAS, GC-MS, PCR, DNA Sequencer, Multi Dimensional GC-MS
& HPLC িহ্ র্ববশ্বি িব িাধুর্নক র্িপার্ি ও সুবর্াগ সুর্বধািমৃদ্ধ একটি রকেী ল্যাববিটর্ি ঢাকা কযাম্পাবি স্থাপন কিা হ্ব বে।
এ ল্যাববিটর্িবি িািা র্নক র্ববেষণ ও পিীযবণি প্রব ািনী র্িপার্িি সুর্বধার্দ র্বদ্যমান। ফবল রিবা গ্রহ্ীিাগণ স্বল্প িমব
র্ববেষবণি ফলাফল গ্রহ্ণ কিবি পািববন এবাং র্বজ্ঞানীগণও গববষণাি প্রব ািবন িাব িযর্ণক এই ল্যাববিটর্ি ব্যবহ্াি কিবি
পািবব। পর্ িা ক্রবম র্বর্িএিআইআি ঢাকাি বাইবি অন্যান্য গববষণাগািিমূবহ্ এই সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিা হ্বব।

র্বর্িএিআইআাি-এি রকেী ল্যাববিটর্ি উববাধন কবিন রমা: আবনা াি রহ্াবিন, মাননী ির্চব র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল এবাং র্বর্িএিআইআি এি রচ ািম্যান রমা:
ফারুক আহ্বমদ িহ্ উর্ ধতন কমিকিিাবৃন্দ ।

১৫)

িথ্য রিবা প্রদান: িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ আওিা ১টি আববদন পত্র পাও া র্া , রি রপ্রর্যবি আববদনকািীবক িথ্য প্রদান
কিা হ্ব বে।

(১৬) র্ডর্িটালাইবিশন : র্ডর্িটাল হ্ার্িিা, ই ফাইর্লাং এবাং অযানালাইটিকযাল িার্িিি রিল-এ অনলাইবন রিবা প্রদাবনি র্িবিম চালু
কিা হ্ব বে।
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(১৭) সসন্টিনার ও ন্টসয়পান্টিোি: ন্টিন্টসএসআইআর গয়িষণা, উন্নেন ও প্রযুন্টি ন্টিষেক ন্টিন্টিন্ন সসন্টিনার ও ন্টসয়পান্টিোয়ির আয়োিন কয়র
থায়ক।

রটকিই প্রযুর্ি উদ্ভাবন, র্বকাশ ও িম্প্রিািবণ র্বর্িএিআইআি-এি ভূর্মকা র্বষ ক রির্মনাবি প্রধান অর্ির্র্ র্হ্বিবব উপর্স্থি র্েবলন ড. এ রক আািাদ রচৌধুিী, প্রবফিি এবমর্িটাি,
ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যাল িহ্ র্বর্িএিআইআি-এি িদস্যবৃন্দ।

(১৮) অবকাঠাবমা উন্ন ন: র্বর্িএিআইআি-এি ধানমর্ন্ডস্থ আবার্িক এলাকাি রখলাি মাঠ আধুর্নকীকিণ কাি, মাবঠি চাির্দবক

ও াক ওব বিিীিহ্ আবার্িক এলাকাি রিৌন্দর্ ি বধ িবনি কাি কিা হ্ব বে। র্বর্িএিআইআি-এি র্বজ্ঞানী, কমিকিিা ও
কমিচািীবদি আবািন িমস্যা দূিীকিবণি লবযয ৫ টি ১০ িলা আবার্িক িবন র্নমিাণ কাি চলমান িব বে।
র্বর্িএিআইআি ির্চবাল িহ্ গববষণাগািিমূহ্ র্ির্ি টির্ি (CCTV)-এি আওিা আনা হ্ব বে। র্বর্িএিআইআি
গববষণাগািিমূবহ্ গববষণাি স্বাবর্ ি র্নির্বর্েন্ন র্বদ্যযৎ িিবিাবহ্ি লবয উচ্চ যমিা িম্পন্ন রিনাবিটাি স্থাপন কিা
হ্ব বে।
৭.১ র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি, ঢাকাি কমিকাি
২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি, ঢাকা-এি উবেখবর্াগ্য অিিনিমূহ্ র্নবে উবেখ কিা হ্বলা:
(১) রদবশি িার্ব িক উন্ন বন ৪৪ টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প, ২ টি বার্ষ িক উন্ন ন কমিসূর্চভুি প্রকল্প এবাং র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি
মিণাল হ্বি প্রাপ্ত অনুদাবন ৬ টি র্ববশষ প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্বে।
(২) রদর্শ-র্ববদর্শ িান িাবল ৫৬ টি ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ প্রকার্শি হ্ব বে এবাং ৪ িন র্বজ্ঞানী PhD র্ডগ্রী অিিন কবিবেন।
(৩) র্শল্প কািখানাি িমস্যা র্চর্িিকিণ এবাং িমাধাবনি লবযয ১৫ টি র্শল্প কািখানা পর্িদশিন কিা হ্ব বে এোড়াও ৪ িনবক
কার্িগিী প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে।
(৪) রদবশ-র্ববদবশ ৮৭ টি রট্রর্নাং/বির্মনাি/র্িবম্পার্ি াম/ও াকিশপ/কনফাবিি-এ অাংশগ্রহ্ণ কবি ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ উপস্থাপন কিা
হ্ব বে।
(৫) রদবশি র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালব ি ৪১ িন MS োত্র-োত্রীি গববষণাকমি িত্ত্বাবধান ও গববষণাগাবিি সুর্বধা প্রদান কিা হ্ব বে।
এোড়া, ৪ িন PhD এবাং ৭ িন MPhil গববষবকি গববষণাি সুর্বধা প্রদাবনি মাধ্যবম িত্ত্বাবধান কিা হ্ব বে ।
(৬) এ গববষণাগাবি র্বর্িন্ন রফবলার্শবপি অধীবন ১৭ িন র্িিাচ ি রফবলা গববষণািি িব বেন।
(৭) এ গববষণাগাি হ্বি ৩১৩২ টি র্শল্প/বার্ণর্িযক পণ্য/পদাবর্ িি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।

(৮) র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি, ঢাকা হ্বি উদ্ভার্বি র্নেবর্ণ িি ৪টি প্রবিি গৃহ্ীি হ্ :

A process for the production of fatty oil from cottonseed (Bombax Ceiba).

A process for the production of herbal face wash.

A process for the production of Ultrasound Gel.

Production of a low-cost portable rechargeable spin coater for thin film solar cell fabrication.
(৯) র্বর্িএিআইআি কর্তিক উদ্ভার্বি লাগিই প্রযুর্িি প্রচাি ও প্রিাবিি িন্য মিণাল কর্তিক ৬৬ টি উপবিলা আব ার্িি রির্মনাি
প্রদশিনীবি অাংশ গ্রহ্ণ কিা হ্ব বে।
ির্বষ্যৎ কার্ িক্রম:
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মাে ও লাইিিবকি উচ্চ আর্মষ যুি খাবাি বিিী ও বার্নর্িযকীকিণ, র্শল্প কািখানাি বিিয রশাধবন িহ্া িা প্রদান, িাি
উৎপাদন, বশবাল রর্বক পর্িববশবান্ধব বাব ার্ডবিল উৎপাদন এবাং আগি র্শবল্পি মান উন্ন ন। আধুর্নক র্িবনার্মক গববষণাগাি
স্থাপন ও বাাংলাবদবশ মানব রদবহ্ি িম্পূণ ি র্িবনাম র্িবকাব র্িাং কিাি মাধ্যবম র্বর্িন্ন রিাগ িনািকিণিহ্ র্চর্কৎিা র্বজ্ঞাবন
র্িন রর্িার্প র্বকাশ ও প্রব াগ িাধন।
রদশী কাঁচামাল ও প্রযুর্ি ব্যবহ্াি কবি রদবশি প্রাকৃর্িক উৎিবক কাবি লার্গব রকর্মকযাল, হ্ািবাল ও রদবশি র্শল্প
কািখানাি প্রব ািন িাবপবয need based গববষণা কিা।
প্লার্িক, িাবাি ও বাব ামাি বিিয ব্যবহ্াবিি মাধ্যবম র্বটুর্মবনি পর্লমাি মর্ডর্ফবকশন িম্পাদন এবাং পার্ন ও িাপমাত্রাবিাধী
িড়ক র্নমিাণ িাংক্রান্ত গববষণা।
িঞ্চ ী িহ্া ক (Energy conversion and storage) ম্যাবটর্ি াল উন্ন ন এবাং র্িাাংশ বিিীি মাধ্যবম দয িন শর্ি সৃর্ষ্ট
কিা ও র্শল্প-কািখানা স্থাপবন িহ্া ক ভূর্মকা িাখা।
নতুন ওষুধ উদ্ভাববনি লবযয সুর্নর্দ িষ্ট ও অর্ধকিি উন্নি গববষণা কার্ িক্রম পর্িচালনা কিা ও র্ন র্িি র্বশ্ববািাবি
(Regulated market) বাাংলাবদবশ উৎপার্দি ওষুবধি িপ্তানীি বাি উবমাচবনি লবযয বাব াইকুিযাবলি িার্ড পর্িচালনা
কিা।
দ্যবর্ িাগ ব্যাবস্থাপনা ও শব্দ দূষণ প্রর্িবিাবধ রদশী প্রযুর্ি ব্যবহ্াি কবি স্বল্পমূবল্যি র্িপার্ি উদ্ভাবন, নবা নবর্াগ্য জ্বালানীি
রযবত্র উচ্চিি গববষণা এবাং িনপ্রশািবনি িহ্া িাি িন্য িথ্যপ্রযুর্ি ব্যবহ্াি কবি একটি টুলি উন্ন বনি মাধ্যবম র্শল্পা ন ও
বববদর্শক মুদ্রা িাশ্রব অবদান িাখা।
ি
কাগি র্শবল্প মবন্ডি পাশাপার্শ উপিাি উপাদান হ্বি বাব াফুব ল, বাব াকযার্মবকল, বাব াবমবটর্ি ালস্ ও বাব াফাটিলাইিাি
উৎপাদবনি পদ্ধর্ি উদ্ভাবন কিা র্া িীবাশ্ম জ্বালার্নি প্রর্িস্থাপক হ্বব।

স্থপর্ি ই াবফি ওিমান, মাননী মিী, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল এবাং রমা: ফারুক আহ্বমদ, রচ ািম্যান র্বর্িএিআইআি
র্বর্িএিআইআি-এ স্থার্পি মানববদবহ্ি প্রর্ম রহ্াল র্িবনাম র্িবকাব র্িাং গববষণাগাি পর্িদ িশন কবিন ।
৭.২

র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি, চট্টগ্রাম-এি কমিকাি

র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি, চট্টগ্রাম-এি উবেখবর্াগ্য অিিনিমুহ্ র্নবে উবেখ কিা হ্বলাোঃ
 ৮টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প (আি এন্ড র্ড) চলমান িব বে।
 ৯ টি িািী ও আন্তিিার্িক িান িাবল ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ প্রকার্শি হ্ব বে।


৩৩ িন র্বজ্ঞানী রদবশ-র্ববদবশ রট্রর্নাং/বির্মনাি/র্িবম্পার্ি াম/ও াকিশপ/কনফাবিি-এ অাংশগ্রহ্ণ কবিবে।



১৬িন এম. এি. র্র্র্িি/এম. র্ফল./র্প এইচ র্ড গববষবকি গববষণাকাি িত্ত্বাবধান কিা হ্ব বে।



১২০ িন র্বজ্ঞানী/গববষকবক প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে।



র্বর্িন্ন র্শল্প/বার্ণর্িযক প্রর্িষ্ঠাবনি ১১৩২ পবণ্যি র্ববেষণী রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



হ্াইবরাবিন এনার্িি ল্যাব স্থাপন প্রকবল্পি কাি চলমান িব বেন।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

8

বিবিএিআইআর গবিষণাগার, রাজশাহীর কর্মকান্ড:

৭.৩

২০১৮-২০১৯ অর্ ম িছবর বিবিএিআইআর গবিষণাগার, রাজশাহী উবেখব াগ্য অজমনিমূহ বনবে উবেখ করা হব াোঃ


বিজ্ঞান ও প্রযুবি র্ন্ত্রণা য় হবে অনুদানপ্রাপ্ত ১ টি বিবশষ অনুদান প্রকল্প ও ১ টি গবিষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডবি) িম্পন্ন
করা হবয়বছ।



এ গবিষণাগাবর িেমর্াবন ৯ টি উদ্ভািন ও উন্নয়ন (আরএন্ডবি) প্রকল্প িাস্তিায়বনর কাজ চ বছ।



এ গবিষণাগাবর ২টি প্রবিি/ প্যাবেন্ট স্বত্ব অজমন কবরবছ এিং একটি প্রযুবি স্থানীয় বশবল্পাবযািাবদর র্াবে হস্তান্তর
করা হবয়বছ।



দদবশ-বিবদবশ জান মাব ১১ টি বিজ্ঞাবনক প্রিন্ধ প্রকাশ করা হবয়বছ।



১৪ টি প্রবশক্ষণ ও দিবর্নার আবয়াজন করা হবয়বছ।



৯ জন বরিাচ ম দেব ার গবিষণা কা মক্রর্ েত্ত্বািধান করা হবয়বছ।



২ টি গবিষণাগার আধুবনকীকরণ করা হবয়বছ।

 এ গবিষণাগার হবে ১৫৭ টি বশল্প/ িাবণবজিক পণ্য/ পদাবর্ মর বিবেষণ দিিা প্রদান করা হবয়বছ।
ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা


ির্য়ািদ্ধ কর্মপবরকল্পনা প্রণয়ন পূি মক িাবষ মক উন্নয়ন প্রকল্প ও দদশীয় চাবহদাবভবিক আর এন্ড বি প্রকল্পিমূহ িাস্তিায়ন



আন্তজমাবেক র্ানিম্পন্ন প্রযুবির উদ্ভািন, উন্নয়ন এিং আন্তজমাবেক র্াবনর পণ্য বিবেষণ দিিা প্রদাবনর র্াধ্যবর্
রপ্তাবনবে িহায়ো প্রদান



বশল্পখাবের কাবরগবর ও প্রযুবিগে ির্স্যা বচবিেকরণ এিং ো ির্াধাবনর জন্য ির্বিে উবযাগ গ্রহণ।



বিশ্ব স্বাস্থি িংস্থার ও বিবিএিআইআর এর অনুর্বেক্রবর্ “Guideline: Potassium intake for adults
and children” শীষ মক বিশ্ব স্বাস্থি িংস্থার বনবদ মবশকা িাং ায় অনুিাদ প্রকাশ ও প্রচার এর কা মক্রর্ গ্রহণ।



গবিষণার র্ান উন্নয়বনর জন্য দিন্ট্রা বরিাচ ম েিাবিব টিজ গবিষণাগার স্থাপবনর কাজ চ র্ান রবয়বছ।
পাইলট প্লযান্ট এন্ড প্রবিি রডবিলপবমন্ট রিন্টাি (র্পর্পএন্ডর্পর্ডর্ি) এি উবেখবর্াগ্য কমিকান্ড:

৭.৪









১ টি প্রবিি গৃহ্ীি ও ২টি প্রবিি অনুবমাদবনি িন্য দার্খল কিা হ্ব বে।
৩ টি প্যাবটন্ট অনুবমাদবনি িন্য দার্খল কিা হ্ব বে।
৫ টি প্রবিবিি পাইলট প্লযান্ট িার্ড কিা হ্ব বে।
িািী ও আন্তিিার্িক মাবনি িান িাবল ৮ টি ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ প্রকার্শি হ্ব বে।
র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বদ্যালব ি ১০ টি র্র্র্িি িত্বাবধা ন কিা হ্ব বে।
রিকবহ্াল্ডাবিি িাবর্ ৩ টি কমিশালা িম্পন্ন কিা হ্ব বে।
১০০ িন র্শযার্ীবক ইন্ডর্ি াল অবটাবমশন এি রট্রর্নাং রদ া হ্ব বে।
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ি
র্পএলর্ি এবাং এইচএমআই প্রর্শযণ রকাি ি িমাপনীবি িাটির্ফবকট
র্বিিণ কিবেন রমা: ফারুক আহ্বমদ, রচ ািম্যান র্বর্িএিআইআি িহ্ ঊর্ধ্িিন কমিকিিাবৃন্দ।

িকবহ্াল্ডািবদি র্নব আব ার্িি আমদানী র্বকল্প ডাই-রমান্ড ও রস্প াি পাট িি বিিী এবাং র্শল্প বন র্পর্পএন্ডর্পর্ডর্ি-এি ভূর্মকা শীষ িক রির্মনাবি উপর্স্থি রমা: ফারুক আহ্বমদ, রচ ািম্যান
র্বর্িএিআইআিিহ্ িদস্য ও পর্িচালকবৃন্দ।

৭.৫

জ্বালার্ন গববষণা ও উন্ন ন ইনর্িটিউট (আইএফআির্ড)

রদবশি জ্বালার্ন িাংকট হ্বি উিিবণ র্বর্িএিআইআি এি জ্বালার্ন গববষণা ও উন্ন ন ইনর্িটিউট র্বর্িন্ন প্রকাি প্রচর্লি এবাং
র্বকল্প জ্বালার্ন এবাং নবা নবর্াগ্য শর্ি র্নব গববষণা চার্লব র্াবে। এ ইনর্িটিউট পর্িববশ বান্ধব র্বর্িন্ন প্রযুর্ি রর্মন
বাব াগ্যাি, বাব ামাি, বাব াফুব ল, রিৌিশর্ি, বায়ুশর্িিহ্ প্রা িকল নবা নবর্াগ্য শর্িি উপি গববষণা ও উন্ন ন কমিকাবন্ডি
িাবর্ প্রচর্লি র্বর্িন্ন ধিবনি িীবাশ্ম জ্বালার্নি গুণগিমান উন্ন বনি িন্য গববষণা কমিকাবন্ড র্নব ার্িি িব বে। এোড়া
জ্বালার্নি িাশ্র ী ও ব্যবহ্াবিি লবযয র্বর্িন্ন মবডবলি উন্নি চুলা এই ইনর্িটিউট উদ্ভাবন কবিবে।
জ্বালার্ন গববষণা ও উন্ন ন ইনর্িটিউট এি উবেখবর্াগ্য উদ্ভাবন:
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১. র্ফেড রডাম বাব াগ্যাি প্লান্ট
২. রপাবট িবল ফাইবািগ্লাি বাব াগ্যাি প্লান্ট
৩. র্বর্িন্ন প্রকাি উন্নি চুলা
৪. রেক অব ল
৫. রমর্শন অব ল
৬. বাব া ফুব ল

৭. রিালাি ফামি হ্যাট
৮. রিালাি চার্িিাং ব্যাগ
৯. এলইর্ড বাল্ব
১০. রিালাি ওবিন
১১. রিালাি রবাট
১২. ভূ-টান বার্ি

২০১৮-১৯ অর্ িবেবি আইএফআির্ড িম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কমিকান্ড:









রমাট ১৭ টি আিএন্ডর্ড প্রকল্প র্নব গববষণা কাি কিা হ্ ।
র্বর্িন্ন রদশী ও আন্তিিার্িক ববজ্ঞার্নক িান িাবল রমাট ১২ টি ববজ্ঞার্নক প্রবন্ধ প্রকার্শি হ্ব বে।
১ টি রপবটন্ট অনুবমাদবনি িন্য দার্খল কিা হ্ব বে ।
রদবশি র্বর্িন্ন রিলা ৫ টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান পর্িদশিন কবি িাবদি রবশ র্কছু র্চর্িি িমস্যাি িমাধাবন পিামশি রদ া হ্ব বে।
র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল আব ার্িি রদবশি ৭ টি র্বিাবগি ৬৬ টি উপবিলা ”স্থানী িাবব উদ্ভার্বি লাগিই প্রযুর্িি প্রব াগ
ও িম্প্রিািণ ”শীষ িক রির্মনাি-প্রদশিনীবি অাংশগ্রহ্বণি মাধ্যবম জ্বালার্ন গববষণা ও উন্ন ন ইনর্িটিউট উন্নি চুলা, বাব াগ্যাি
প্লান্ট প্রযুর্ি এবাং রিৌি শর্ি ব্যবহ্াি, প্রদশিন, িম্প্রিািণ ও িনর্প্র কিণ কাবি অাংশগ্রহ্ণ কবি।
িিকার্ি ও রবিিকার্ি প্রা ৬০ টি র্বর্িন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি ২৪০ টি র্ববেষণ রিবা প্রদান কবিবে।
৪৮ িন র্বজ্ঞানী র্বর্িন্ন রদশী ও আন্তিিার্িক রট্রর্নাং /রির্মনাি/ ও াকিশপ এ অাংশগ্রহ্ণ কবিন ।
১৩ টি র্র্র্িি িম্পাদবন গববষণাকমি িত্ত্বাবধান কিা হ্ব বে ।

র্কছু উবেখবর্াগ্য উদ্ভার্বি পণ্য:

র্র্ন র্ফল্ম রিালাি রিল

বাব াগ্যাি প্লান্ট
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উন্নি চুলা

বাব া-ইর্ানল

রিালাি রবাট
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ভূ-টান বার্ি

৭.৬

রেক অব ল

বাব া-র্ডবিল

ইনর্িটিউট অফ ফুড িাইি এন্ড রটকবনালর্ি (আইএফএিটি)

আইএফএিটি রদবশি খাদ্য র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্নিিি গববষণা ও উন্ন বনি রযবত্র বৃহ্িম গববষণা প্রর্িষ্ঠান র্হ্িাবব স্বীকৃি।
উৎপাদবনািি খাদ্য-দ্রবব্যি প্রর্ক্র ািািকিণ, িাংিযণ, মজুিকিণ র্বষব এবাং র্নিাপদ খাদ্য র্নর্িিকিণ ও পশুখাদ্য র্বষব
এ প্রর্িষ্ঠাবনি র্বজ্ঞানীিা দযিাি ির্হ্ি র্নিলি গববষণা কার্ িক্রম পর্িচালনা কবি র্াবক। আইএফএিটিবি স্বল্প মূবল্যি রদশী
কাঁচামাল ব্যবহ্াি কবি অর্ধক পুর্ষ্ট িমৃদ্ধ নতুন নতুন পণ্য উৎপাদবনি পদ্ধর্ি উদ্ভাবন কিা হ্ । পাশাপার্শ র্নিাপদ খাদ্য
র্নর্িিকিবণি লবযয এই ইনর্িটিউট খাদ্য দ্রবব্য রিিাল রিাবধ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবি আিবে।
৭.৬.১

আইএফএিটি-এি গববষণা ও উন্ন ন কার্ িক্রমোঃ



মাে, মাাংি ও মাাংিিাি পণ্য, ফল-মূল ও শাক-িবিী িাংিযণ, প্রর্ক্র ািািকিণ এবাং পণ্য উদ্ভাবন



শস্য ও শস্যিািদ্রব্য হ্বি স্বল্পমূবল্যি অর্ধক পুর্ষ্টগুণিম্পন্ন িম্পূিক খাদ্য বির্ি কিা



রিািয রিল, রিলবীি ও রিলিািী পণ্য র্নব গববষণা



খাদ্যবার্হ্ি অনুিীব র্ন িণ ও প্রর্িবিাধ এবাং অণুিীব ব্যবহ্াবিি মাধ্যবম খাদ্য প্রস্তুি ও খাদ্য িাংিযণ পদ্ধর্ি
উদ্ভাবন



খাদ্য-র্শল্প িাংর্েষ্ট প্রর্িষ্ঠানিমূহ্বক প্রযুর্িগি পিামশি ও র্দকর্নবদ িশনামূলক রিবা প্রদান।



স্পিড ি প্রবিট এি মাধ্যবম প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তি।



রির্মনাি, ও াকিশপ ও র্িবম্পার্ি াম আব ািন।



কার্িগর্ি প্রর্শযণ আব ািন।



র্বশ্বর্বদ্যালব ি এমএি, এমর্ফল ও র্পএইচর্ড র্শযার্ীবদি গববষণা কাি িত্ত্বাবধান।



র্ববেষণ রিবা প্রদানোঃ র্বর্িন্ন প্রর্িষ্ঠান রর্মন- মৎস্য অর্ধদপ্তি, র্বএিটিআই, বাাংলাবদশ কািমি, ডর্িউ এফ র্প,
র্বর্িন্ন সুপাি িপ, খাদ্য প্রর্ক্র ািািকিণ ও িিবিাহ্কািী প্রর্িষ্ঠানিমূহ্ রিবা গ্রহ্ণ কবি র্াবক।



র্বশ্ব খাদ্য কমিসূর্চ (ডর্িউ এফ র্প) এি স্কুল র্ফর্ডাং কমিসূচীবি িিবিাবহ্ি িন্য উৎপার্দি র্বস্কুট এি মান র্ন িবণ
িহ্বর্ার্গিা প্রদান।



রদশব্যাপী পর্িচার্লি লাগিই প্রযুর্ি িিবিাহ্ কমিসূচীবি ির্ক্র অাংশগ্রহ্ণ কবি রিবা প্রদান কিা হ্ ।



র্চাংর্ড় মাে ও অন্যান্য মাে িপ্তার্নবি িহ্বর্ার্গিাি িন্য ইউবিার্প ান ইউর্ন ন এি গাইড লাইন অনুর্া ী রমর্ড
রির্লবডশন কবি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ ।



স্থানী িিকাি, পেী উন্ন ন ও িমবা মিনাল এি স্থানী িিকাি র্বিাগ এি রপৌিিিা স্যার্নটািী ইিবপটািবদি
র্নিাপদ খাদ্য র্নর্িিকিবণি লবযয খাবদ্য রিিাল িনািকিবণি উপি প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ ।
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এিএমই ফাউবন্ডশন ও র্বর্িএিআইআি-এি রর্ৌর্ উবদ্যাবগ নািী র্শবল্পাবদ্যািাবদি মবধ্য আইএফএিটি এি উদ্ভার্বি
পদ্ধর্ি ও প্রযুর্ি হ্স্তান্তি র্বষ ক কমিশালা আব ািন কিা হ্ ।



খাবদ্য যর্িকি এর্ন্টবাব াটিক ও অণুিীববি উপর্স্থর্ি র্নণ ি কিাি লবযয Food and Agriculture
Organization ( FAO) এি িাবর্ িমব ািা স্মািক স্বাযর্িি হ্ এবাং রি অনুর্া ী িািা রদশ ব্যাপী Sample
collection পূব িক গববষণা কার্ িক্রম চলবে।



আইএফএিটি এি রিক রহ্াল্ডািবদি মবধ্য আইএফএিটি এি কমিকান্ড, উদ্ভার্বি পণ্য ও রিবা িমূবহ্ি র্বষব র্ন র্মি
কমিশালা আব ািন কিা হ্ ।



বাাংলাবদশ রিনাবার্হ্নী এি কমিকিিাবদি খাবদ্যি মান পর্ িববযণ ও র্ন িণ র্বষব প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ ।



বাাংলাবদশ রনৌবার্হ্নী এি কমিকিিাবদি খাবদ্যি মান পর্ িববযণ ও র্ন িণ র্বষব প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ ।



খাদ্য লববণি মান র্ন িবণি লবযয BDS অনুর্া ী লববণি িািা র্নক র্ববেষণ র্বষব Control of Iodine
Deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff এবাং র্বর্িক এি ইিবপটি ও রকর্মষ্টবদি ব্যবহ্ার্িক
প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ ।



খাবদ্য রিিাল রিাবধ িনিবচিনিা বৃর্দ্ধি লবযয িািী পর্ত্রকা র্বজ্ঞাপন প্রচাি কিা হ্ ।



র্বর্িক ও র্বর্িএিআইআি-এি রর্ৌর্ উবদ্যাবগ প্রর্ি বেি ে টি ব্যাবচ প্রা দ্যইশিার্ধক প্রর্শযণার্ীবদি খাদ্য
প্রর্ক্র ািািকিবনি র্বষব ‘‘দযিা উন্ন ন’’ প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব র্াবক।

৭.৬.২

৭.৬.৩




আইএফএিটি-এি অিিন



২৮টি র্র্র্িি িম্পাদবন গববষণা িহ্া িা প্রদান কিা হ্ব বে।



১৮৪ িনবক র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষ ক প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে।



নমুনা র্ববেষবণি িযমিা বৃর্দ্ধি লবযয ৩টি রমর্ড রির্লবডশন কিা হ্ব বে।



র্বজ্ঞানর্বষ ক ১৮টি রির্মনাি ও কমিশালা আব ািন কিা হ্ব বে।



২৫ টি আি এন্ডর্ড প্রকল্প চলমান িব বে।



রদর্শ ও র্ববদর্শ িান িাবল ২৫টি গববষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্ব বে।



২টি প্যাবটন্ট অনুবমাদবনি িন্য দার্খল কিা হ্ব বে।



২টি প্রবিি ইিািা প্রদান কিা হ্ব বে।



২টি িমব ািা স্মািক স্বাযি কিা হ্ব বে।



৫০০টি নমুনা র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।

রদবশি আর্ ি-িামার্িক উন্ন বন আইএফএিটি কর্তিক উদ্ভার্বি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি পণ্যিমূহ্:

র্বর্িন্ন ধিবনি পুর্ষ্টিমৃদ্ধ িম্পূিক খাদ্য (রর্মন, কযাবিাটিনিমৃদ্ধ নুডুলি, িি, ম্যাবঙ্গাবাি, পাউরুটি, সুযপ ইিযার্দ);
র্িটার্মন-এ এবাং রপ্রাটিনিমৃদ্ধ র্বস্কুট;
আ িণ ও র্িটার্মনিমৃদ্ধ খাদ্য শস্য পণ্যিমূহ্ (রর্মন িাইি পর্িি, র্বকল্প রির্িলাক);
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৭.৬.৪

রপ্রাটিন ও আঁশিমৃদ্ধ ডা াববটিক আটা;
র্বর্িন্ন রদশী রমৌসুমী ফলমূল ও শাক-িবর্ি হ্বি র্বর্িন্ন ধিবনি জুি, (িববর্ি, রেঁতুল, কিলা, চালিা ইিযার্দ), িি
(বাঁধা কর্প, চালিা, িববর্ি, র্মেিড রির্িট্যাবল িি ইিযার্দ) িযাম, রির্ল (আনািি, িববর্ি, রপ ািা ইিযার্দ);
র্বর্িন্ন ধিবনি র্ড-হ্াইবরবটড পণ্য (গািি, কিলা, টবমবটা ইিযার্দ);
ফল-মূল ও শাক-িবিীি গাব রলবগ র্াকা রপর্িিাইড রির্ির্ডউ, ফিমার্লন, ও াে এবাং র্বর্িন্ন ধিবনি ব্যাবটর্ি া
মুিকিবণি র্নর্মি “ফ্রুট এন্ড রির্িট্যাবল ও াি” উদ্ভাবন ও মান উন্ন ন কিা হ্ব বে।
আইএফএিটি-এি ির্বষ্যৎ পর্িকল্পনা











আগামী ২০২১ িাবলি মবধ্য আইএফএিটি-রক খাদ্য র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবি রিন্টাি অফ এর্েবলি
(Centre of Excellence) র্হ্বিবব প্রর্ির্ষ্ঠি কিা;
কৃর্ষ খাদ্যর্ির্িক র্শল্পা ন ও কমিিাংস্থাবনি সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিবি চার্হ্দা অনুর্া ী উন্ন ন ও গববষণা
পর্িচালনা কিা;
খাবদ্যি রিিাল শনািকিবণি লবযয র্বর্িন্ন ধিবণি পদ্ধর্ি উদ্ভাবন ও র্ববেষণ সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিা;
উৎপাদবনািি খাদ্যিমূহ্ প্রর্ক্র াকিবণি নতুন নতুন প্রর্ক্র ািাি খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও পুর্ষ্টমান র্নণ ি ;
প্রাকৃর্িক উৎি হ্বি ফাইবটাবকর্মকযাল িনািকিণ এবাং ববর্শষ্টয র্নধ িািণ ও প্রব াবগি মাধ্যবম প্রার্ণি
উৎি হ্বি অর্ধক পুর্ষ্টিম্পন্ন খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও অর্ধক িম িাংিযবণি লবযয গববষণা;
র্নিাপদ খাদ্য প্রস্তুিকিণ, রিিাল র্নধ িািণ ও হ্যািাড ি অযানালাইর্িি র্ক্রটিকযাল কবিাল পব ন্ট
(এইচএর্ির্ির্প) িম্পবকি প্রর্শযণ প্রদান;
গববষণাগািিমূহ্ আইএিও ১৭০২৫ অযাবক্রর্ডবটশন অিিন;
অিযাধুর্নক Microbial Identification System স্থাপবনি মাধ্যবম অর্িদ্রুি ও অর্ধকিাংখ্যক
Microbial Bacteria, Yest/mold বা Fungi শনািকিণ এি মাধ্যবম ফুড রিফটি ির্া
খাদ্যর্নিাপিা র্নর্িিকিবণি ভূর্মকা িাখা:
র্িটার্মন-এ িমৃদ্ধ পদ্ধর্িি উন্ন বনি মাধ্যবম রদবশি র্িটার্মন-এ এি অিাবির্নি অপুর্ষ্ট দূিীকিণ
র্বষব গববষণা কিা।

ইনর্িটিউট অফ ফুড িাইি এন্ড রটকবনালর্ি (আইএফএিটি) কর্তিক আব ার্িি রিকবহ্াল্ডািবদি িাবর্ মির্বর্নম কমিশালা
উপর্স্থি র্েবলন পর্িষবদি িদস্য ও পর্িচালকবৃন্দ।

৭.৭

কাচ ও র্িিার্মক গববষণা ও পিীযণ ইনর্িটিউট (আইর্ির্িআিটি)

র্বর্িএিআইআি-এ ২০০১ িাল হ্বি কাচ ও র্িিার্মক গববষণা ও পিীযণ ইনর্িটিউট (আইর্ির্িআিটি) নাবম কার্ িক্রম শুরু
কবি। প্রর্িষ্ঠাবনি শুরু রর্বকই আইর্ির্িআিটি বিিিপত্র, স্যার্নটার্ি ও যািি, টাইলি, র্িফ্রাটর্িি, র্িবমন্ট, িিক, এনাবমল,
গ্লাি রটকবনালর্ি োড়াও গ্লাির্িিার্মক, বাব া ও ন্যাবনা র্িিার্মক, ন্যাবনাম্যাবটর্ি ালি, ন্যাবনা রকাটিাংি, র্বর্ল্ডাং ম্যাবটর্ি ালি
ও িমবগাত্রী র্শবল্পি গববষণা ও উন্ন ন কমিকাবন্ড অাংশগ্রহ্ণ এবাং রিবা প্রদান কবি আিবে ।
২০১৮-১৯ অর্ িবেবিি িম্পার্দি আইর্ির্িআিটিি উবেখবর্াগ্য অিিন:
বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

14



৫টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প চলমান িব বে ।



৬টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন কিা িব বে ।



“র্বর্িএিআইআি -এি কাচ ও র্িিার্মক গববষণা ও পিীযণ ইনর্িটউট (আইর্ির্িআিটি) শর্িশালীকিণ” শীষ িক
৩ বেি রম াদী বার্ষ িক উন্ন ন প্রকল্প চলমান িব বে ।



আন্তিিার্িক ও িািী িান িাবল ৫ টি গববষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্ব বে।



৯১ টি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



গি ২৫ এর্প্রল’ ২০১৯ িার্িখ রিকবহ্াল্ডািগণবদি র্নব ‘গববষণা উন্ন ন ও র্শল্পা বন উবদ্যািাবদি িম্পৃিকিবণ
আইর্ির্িআিটি -এি ভূর্মকা’ শীষ িক রির্মনাি আব ািন কিা হ্ব বে।



৫ িন র্বজ্ঞানী Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI), India – হ্বি ৩ মাি
রম াদী প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন।



৪ িন নবর্নযুি র্বজ্ঞানী Special Foundation Training Course - ২ মাি রম াদী প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন।



২৮ িন Ceramic & Glass Research Institute– এি োত্র-োত্রীবদি প্রর্শযণ প্রদান কিা হ্ব বে।



২ টি উদ্ভার্বি প্রযুর্িি রপবটন্ট গৃর্হ্ি হ্ব বে। রপবটন্ট দ্যইটিি র্শবিানাম –
 Production of glass-ceramic tiles from industrial wastes (rice husk ash and
waste glass).
 Self glazed ceramic tiles from industrial wastes (waste glass).



৬ টি রফবলার্শপ ও ১০টি র্র্র্িি িত্ত্বাবধা ন কিা হ্ব বে।



১ টি (A Process for the production of Iron Oxide Red Pigment) প্রযুর্ি ইিািা প্রদান কিা
হ্ব বে।



র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল কর্তিক আব ার্িি রদবশি ৭ টি র্বিাবগি ৬৬ টি উপবিলা “স্থানী িাবব উদ্ভার্বি লাগিই
প্রযুর্িি প্রব াগ ও িম্প্রিািণ শীষ িক রির্মনাি ও প্রদশিনীবি অাংশগ্রহ্বণি মাধ্যবম আইর্ির্িআিটি -এি উদ্ভার্বি
প্রযুর্ি ‘প্রর্ক্র ািাি দীর্ িস্থা ী বাশ’ এবাং ‘পার্ন র্বশুদ্ধকিণ র্ফল্টাি’ প্রস্তুিকিণ, প্রদশিন, িম্প্রিািণ ও
িনর্প্র কিবণি কাবি অাংশগ্রহ্ণ কিা হ্ব বে।



রদবশি ৪ টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান পর্িদশিন কবি িাবদি র্চর্িি িমস্যাি িমাধাবন পিামশি রদ া হ্ব বে।



র্বজ্ঞানীগণ ২৮ টি রদশী ও আন্তিিার্িক র্বর্িন্ন প্রর্শযণ/ কনফাবিি/ ও াকিশপ -এ অাংশগ্রহ্ণ কবিবেন।

আইর্ির্িআিটিি ির্বষ্যৎ পর্িকল্পনা
প্রর্শর্যি িনবল বিিীি মাধ্যবম যুবগাপবর্াগী এবাং র্শবল্পাবদ্যািাবদি চার্হ্দানুিাবি গববষণা ও উন্ন ন কমিকাবন্ডি িযমিা
বৃর্দ্ধ কবি আইর্ির্িআিটি কাচ ও র্িিার্মক রযত্রবক অর্ িননর্িক িাবব িমৃদ্ধশালী কিা িহ্ িা কিবব ।
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গববষণা উন্ন ন ও র্শল্পা বন উবদ্যািাবদি িম্পৃিকিবণ আইর্ির্িআিটি-এি ভূর্মকা শীষ িক রির্মনাি

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই )

৭.৮











৮.৯

১ টি গববষণা প্রবন্ধ আন্তিিার্িক িান িাবল প্রকার্শি হ্ব বে;
৩ টি প্রবিি/ পদ্ধর্ি রমধাস্বি অিিবনি িন্য িমা রদও া হ্ব বে;
১ টি প্রবিি/ পদ্ধর্ি র্বর্িএিআইআি কর্তিক গৃহ্ীি হ্ব বে;
৬ িন র্বজ্ঞানী র্বর্িন্ন ববজ্ঞার্নক র্িপার্ি পর্িচালনাি উপি প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন;
৩ িন র্বজ্ঞানী ৪ টি রির্মনাি/ও াকিশবপ অাংশগ্রহ্ণ কবিবেন;
র্শল্পকািখানাি িমস্যা র্চর্িিকিণ ও িমস্যা িমাধাবনি লবযয ৮টি র্শল্পকািখানা পর্িদশিন কিা হ্ব বে;
১৮ এর্প্রল ২০১৮ চামড়া রিটবিি রিকবহ্াল্ডািবদি িবঙ্গ মি র্বর্নম িিা অনুর্ষ্ঠি হ্ব বে;
চামড়া গববষণা ইনর্িটিউট শর্িশালীকিণ প্রকবল্পি আওিা র্বর্িন্ন ববজ্ঞার্নক র্িপার্ি িাংগ্রবহ্ি কাি চলমান
িব বে;
বাাংলাবদশ প্রার্ণিম্পদ গববষণা ইনর্িটিউট ও চামড়া গববষণা ইনর্িটিউবটি মবধ্য রর্ৌর্ গববষণা কার্©ক্রম র্বষব
িমব ািা স্মািবকি র্ির্িবি রিড়াি চামড়া প্রবির্িাং কবি িহ্া িা রদও া হ্বে।

ইিটিটিউট অব মাইর্নাং, র্মনাবিলর্ি এন্ড রমটালার্িি (আইএমএমএম), ি পুিহ্াট-এি কমিকাি:











৩ টি গববষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্ব বে ও ১ টি চলমান আবে;
১ টি প্রবিি/পদ্ধর্ি র্বর্িএিআইআি কর্তিক গৃর্হ্ি হ্ব বে এবাং আবিা ২ টি দার্খল কিা হ্ব বে;
১ টি প্যাবটন্ট অিিন ও ১ টি প্যাবটন্ট-এি অনুবমাদন অিিবনি লবয দার্খল কিা হ্ব বে;
খর্নি প্রর্ক্র াকিণ রকে প্রর্িষ্ঠাকিণ প্রকল্প বাস্তবার্ ি হ্বে;
৫ টি গববষণা প্রবন্ধ আন্তিিার্িক ও রদশী িান িাবল প্রকাশ কিা হ্ব বে, র্াি মবধ্য িব বে দ্যু্টি বইব ি অধ্যা র্া
িামিানীি র্বখ্যাি উই লী প্রকাশনা হ্বি প্রকার্শি;
আন্তিিার্িক কনফাবিবি ৪ টি গববষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন ও অযাবিাকট প্রকার্শি হ্ব বে;
৬০ িন িনবলবক প্রর্শযণ প্রদান (িািশাহ্ী র্বশ্বর্বদ্যালব ি র্শযকবৃন্দ, বড়পুকুর্ি া রকাল মাইর্নাং রকাম্পানী র্ল.এি কমিকিিাবৃন্দ-িহ্) ও ৫ িন র্বশ্বর্বদ্যালব ি োত্রোত্রী’ি স্নািক ও স্নািবকািি গববষণাকবমিি িহ্-িত্ত্বাবধান কিা
হ্ব বে;
র্িএিআইআিও, রমলববান ি গববষণাগাবি র্মনাবিল প্রবির্িাং কাবি ২ িন র্বজ্ঞানীবক ৩ মাবিি প্রর্শযবণ রপ্রিণ কিা
হ্ব বে;
৫ িন র্বজ্ঞানী বুর্ন াদী প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন এবাং িথ্য ব্যবস্থাপনা র্ডর্িটাল পদ্ধর্িি প্রব াগ ও ই-বুক
প্রস্তুিকিণ, রমর্ড িযার্লবডশন, ই-ফাইর্লাং র্বষব র্বজ্ঞানী/কমিকিিা/কমিচার্িগণ প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন।
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র্বর্িন্ন িিকার্ি/ববিিকার্ি প্রর্িষ্ঠাবনি ২২২ টি নমুনা র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে;
অবির্ল া িিকাবিি অনুদাবন ১ িন র্বজ্ঞানীবক আিএমআইটি র্বশ্বর্বদ্যাল ও র্িএিআইআিও, রমলববাণ ি
গববষণাগাবি ইবলকট্রর্নক বিিয হ্বি মূল্যবান ধাতু র্নষ্কাশবনি র্বষব র্পএইচ.র্ড গববষণাি িন্য রপ্রিণ কিা হ্ব বে;
রিলা উন্ন ন রমলা, র্ডর্িটাল উদ্ভাবনী রমলা অাংশগ্রহ্ণ ও রিক-রহ্াল্ডািবদি িাবর্ মির্বর্নম িিাি আব ািন
কিা হ্ব বে;
র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল -এি ির্চব মবহ্াদব ি রনর্তবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধ দল বাাংলাবদবশি র্বর্িন্ন নদ-নদীি খর্নি
বালুি উপি গববষণা ও উন্ন ন, ইবলকট্রর্নক বিিয হ্বি ধাতু র্নষ্কাশন, দ্যধ ও দ্যগ্ধিাি পণ্য এবাং খাবাি পার্নবি
আবি ির্নবকি উপর্স্থর্ি র্নরূপন ও দূিীকিণ র্বষ ক র্বজ্ঞানীবদি মাবনান্ন বন প্রর্শযবণি র্বষব গি ৯-২০ মাচ ি, ২০১৯
র্িএিআইআিও, রমলববান ি, আিএমআইটি র্বশ্বর্বদ্যাল , রমলববান ি এবাং র্মনাবিল রটকবনালর্িি র্ল. রগাল্ডবকাষ্ট,
েীিববন, অবির্ল া র্ববশষজ্ঞদল পর্িদশিন কবিন।

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণালব ি ির্চব রমা: আবনা াি রহ্াবিন-এি রনর্তবত্ব এক প্রর্ির্নর্ধ দল অবির্ল াি কমনওব লর্
ি
িাইর্ন্টর্ফক এন্ড ইন্ডার্ি াল র্িিাচ ি অগানাইবিশন
(র্িএিআইআিও), রমলববান ি, আিএমআইটি র্বশ্বর্বদ্যাল , রমলববান ি এবাং
র্মনাবিল রটকবনালর্িি র্ল. রগাল্ডবকাষ্ট, েীিববন, অবির্ল া পর্িদশিন।
৮.১০

রডর্িগবনবটড রিফাবিি ইনর্িটিউট ফি রকর্মকযাল রমিািবমন্টস্ (র্ডআিআইর্িএম)-এি কমিকাি

প্রর্ফবিব র্ি (PT) রপ্রাগ্রাম: FAO এি আববদবনি রপ্রর্যবি ৬ টি রযবত্র প্রর্ফবিব র্ি (PT) রপ্রাগ্রাম আব ািন কিা হ্ব বে।








pH in Fruit Juice
Brix in Fruit Juice
Acidity in Fruit Juice
Benzoic Acid in Fruit Juice
Caffeine in Carbonated Drinks
Sulfur di oxide in Fruit Juice

এ িকল PT/ILC রপ্রাগ্রাবম ঢাকা দর্যণ র্িটি কবপিাবিশবনি মডাণ ি ফুড রটর্িাং ল্যাববিটর্ি এন্ড রট্রর্নাং রিন্টাি, চট্রগ্রাম র্িটি
কবপিাবিশবনি মডাণ ি ফুড রটর্িাং ল্যাববিটর্ি, রিন্টাি ফি এডিাি র্িিাচ ি ইন িাব ি-ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালব ি ফুড এনালাইর্িি
এন্ড র্িিাচ ি ল্যাববিটর্ি, বাাংলাবদশ কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালব ি ফুড রকা ার্লটি এন্ড রিইফটি ল্যাববিটর্ি ইন্টাির্ডর্ির্প্লনার্ি রিন্টাি ফি
ফুড র্ির্কউর্িটি, প্রাণ রডইর্ি র্লর্মবটবডি প্রাণ ব্যািাবিি ল্যাববিটর্ি, রকর্মকযাল রটর্িাং উইাং-র্বএিটিআই এি ফুড এন্ড
ব্যাকবটর্িওলর্ি ল্যাববিটর্ি ও ইনর্িটিউট অফ পাবর্লক রহ্লর্ এি ন্যাশনাল ফুড রিইফটি ল্যাববিটর্ি প্রর্িষ্ঠান অাংশগ্রহ্ণ
কবিবে।
গৃহ্ীি প্রর্শযণ: ই-ফাইর্লাং, ইন-হ্াউি প্রর্শযণ িহ্ র্নবোি র্বষব ৮৯ িন র্বজ্ঞানী/কমিকিিা/কমিচািী প্রর্শযণ গ্রহ্ণ
কবিবেন।
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Virtual Screening in Structure Based Drug Discovery, Protein Analyzer, Overview & Safe use of Laboratory
Ventilation Equipment (Bio-safety, Fume Hood and Laminar Air Flow Cabinets), Thermo-gravimetric and
Differential Thermal Analyzer (TG/DTA), Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS),
Atomic Absorption Spectrometer (AAS), Introduction to Statistical Package for Social Science (SPSS), PMIS,
FAMS, SIMS, Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Training on Analysis of pH, Temperature,
Conductivity, TDS, TSS, Turbidity, FRC, Cl, Dissolve Oxygen, Total Hardness, Ca-H, Mg-H, SiO2, Fe, Ca as
Ca, SO4, NO3, NO2, COD, BOD, PO4, Total Coliform on Different Standard Method, Gas ChromartographMass Spectrometer (GC-MS) ও Method Validation



কযার্লবেশন রিবা: ইবলকর্ট্রক ব্যাবলি, ির্লউবমর্ট্রক োস্ক, বুবিট, মাি, র্ডর্িটাল র্াবমিার্মটাি এবাং র্বকাি ইিযার্দ
রযবত্র ২৩৫ টি কযার্লবেশন রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



রমর্ড রির্লবডশন: ফিবফামাইর্িন ওিাল পাউডাি স্যাবচট-এ ফিবফামাইর্িন র্নণ ি , গুুঁড়া দ্যবধ রমলামাইন র্নণ ি , ফ্রুট
জুবি র্ফউমনিাইন মাইবকাটর্েন ও ট্রাইবকার্র্র্িন মাইবকাটর্েন র্নণ িব ি চািটি রমর্ড রির্লবডশন িম্পন্ন হ্ব বে।
প্রকাশনা: আন্তিিার্িক এবাং রদশী িান িাবল ৩ টি গববষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্ব বে।
র্শবল্পি িমস্যা িমাধান: ৩ টি র্শল্প কািখানা পর্িদশিন এবাং িমস্যা র্চর্িিকিণ ও পিামশি প্রদান।
র্ববেষণ রিবা: ৪২৬ টি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।






রির্মনাি: র্নবোি দ্যটি রির্মনাি আব ািন কিা হ্ব বে।
 ‘র্বশ্ব রমবট্রালর্ি র্দবি ও রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি অর্লর্ম্প াড ২০১৯ এি উববাধন” শীষ িক রির্মনাি
 “র্ডআিআইর্িএবমি প্রর্িষ্ঠা বার্ষ িকী ও রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি অর্লর্ম্প াড ২০১৯ িমাপনী অনুষ্ঠান” শীষ িক
রির্মনাি।



ঊচ্চিি র্ডর্গ্র অিিবন গববষণা িহ্া িা: র্বএির্ি, এমএির্ি এবাং র্পএইচর্ডি রমাট ৭ িন োত্র/গববষকবক ঊচ্চিি র্ডর্গ্র
অিিবন গববষণা িহ্া িা প্রদান কিা হ্ব বে।



রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি অর্লর্ম্প াড: র্ডআিআইর্িএবমি উবদ্যাবগ বাাংলাবদবশ প্রর্মবাবিি মি রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি
অর্লর্ম্প াড অনুর্ষ্ঠি হ্ব বে। রদবশ রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি িম্পবকি িনিবচিনিা সৃর্ষ্ট এবাং মানুবষি িীবনমান ও আর্ িিামার্িক উন্ন বন রকর্মকযাল রমবট্রালর্িি অবদান িম্পবকি রদবশি িরুণ প্রিমবক অবর্হ্ি কিা এবাং এ র্বষব আগ্রহ্ী
কবি রিালাি উবেবশ্য এই রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি অর্লর্ম্প াবডি আব ািন কিা হ্ । অর্লর্ম্প াবডি প্রর্ম িাউন্ড ১৭ রম,
২০১৯ িার্িখ এবাং র্বিী িাউন্ড অনুর্ষ্ঠি হ্ ২০ রম, ২০১৯ িার্িবখ র্বশ্ব রমবট্রালর্ি র্দববি। র্বিী িাউবন্ড উিীণ ি
প্রর্িবর্াগীগণ চূড়ান্ত িাউবন্ড অাংশগ্রহ্ণ কবিন র্াি ফলাফল প্রকাশ কিা হ্ ১০ জুন, ২০১৯ িার্িবখ র্ডআিআইর্িএবমি
প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদ্র্াপন অনুষ্ঠাবন।

৮.১১









ইনর্িটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকযাল র্িিাচ ি এন্ড িার্িিি (আইএনএআিএি) –এি কমিকাি
৬ টি আবি ির্নক দূিীকিণ প্রযুর্িবক মাঠপর্ িাব র্াচাইকিণ ও িনদ প্রদান।
পার্নি ৭৪ টি প্যািার্মটাবিি উপি ISO/IEC ১৭০২৫: ২০০৫ আন্তিিার্িক িনদ অিিন।
৭৪ টি Analytical Methods এি উন্ন ন এবাং Validation।
৪ টি রমর্ডর্িনাল প্লান্ট-এি র্বস্তার্িি িাংকলন মবনাগ্রাফ আকাবি প্রকাশনা ।
র্মনাবিল ও াটাি বিিীি পদ্ধর্ি উদ্ভাবন।
৫ িন গববষবকি র্পএইচর্ড গববষণা িত্ত্বাবধান।
৭০ িন োত্রোত্রী/ গববষবকি এমর্ফল ও এম এি গববষণা িত্ত্বাবধান।
২০০ টিি অর্ধক প্রবন্ধ প্রকাশনা।
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ির্বষ্যি পর্িকল্পনা:


ইনর্িটির্উট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকযাল র্িিাচ ি এন্ড িার্িিি (আইএনএআিএি) আমদানী িপ্তানী বার্ণিয
িম্পিািবণি লবয পার্ন, পানী ও অন্যান্য রিাগ্যপবণ্য যর্িকািক ধাতু, কীটনাশক, এর্ন্টবাব াটিক, র্বর্িন্ন দূষণদ্রব্য
ও র্প্রিািবিটিি এি উপর্স্থর্িি পর্িমাণ র্নণ িব ি উপি গববষণা ও রিবা প্রদাবনি মাধ্যবম র্শবল্পি উন্ন ন ও র্বকাবশ
ভূর্মকা িাখা।



উপকুলী অঞ্চবলি পার্নি স্যালাইর্নটি দূি কবি ঐ অঞ্চবলি কৃর্ষ ও র্শবল্পি প্রিাবি িহ্া িা কিা।



ির্ক্র একক উপাদান পৃর্কীকিণ ও িনািকিণ, ির্ক্র একক/র্মশ্র উপাদান রর্বক র্শল্প-কািখানাি ব্যবহ্াি
উপবর্াগী পণ্য উৎপাদন কিা।



বিিমাবন বাাংলাবদবশি অর্ধকাাংশ রিলা পার্নবি আবি ির্নবকি ব্যাপকিা প্রকট। বাাংলাবদশ িিকাবিি চার্হ্দা
অনুর্া ী স্বাস্থয রিবা র্নর্িিকিবণ িব িস্তবিি িনিাধািণবক আবি ির্নকমুি র্নিাপদ পার্ন পাবনি র্নি িা প্রদান
কিা।



বৃর্ষ্টি পার্নবক কৃর্ষ উপবর্াগীকিণ ও খাবাি উবর্াগীকিবণি প্রযুর্ি উদ্ভাবন কিা।

ইনর্িটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকযাল র্িিাচ ি এন্ড িার্িিি (আইএনএআিএি) কর্তিক আব ার্িি কমিশালা।

৯.০

র্বর্িএিআইআি-এি উবেখবর্াগ্য অিিন

র্বর্িএিআইআি-এি ১৯৯৬ িাল হ্বি ২০০১ পর্ িন্ত এবাং ২০০৯ িাল হ্বি ২০১৯ পর্ িন্ত উবেখবর্াগ্য অিিন র্নবে উবেখ কিা হ্বলা:

১৯৯৬-২০০১ পর্ িন্ত িমব র্বর্িএিআইআি-এি উবেখবর্াগ্য অিিন

৯.১


৪১টি রফবলার্শপ প্রদান কিা হ্ব বে এবাং ১২৫ গববষবকি র্র্র্িি সুপাির্িশন/গববষণা িহ্া িা কিা হ্ব বে।



৭টি এর্ডর্প প্রকল্প এবাং ২৪৩টি আি এন্ড র্ড প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্ব বে।



গববষণাগাবি ১৩১টি অিযাধুর্নক র্িপার্ি িাংবর্ািন কিা হ্ব বে।



৩টি রদশী ও আন্তিিার্িক িাংস্থাি িাবর্ িমব ািা-স্মািক স্বাযি কিা হ্ব বে।



২৮টি রপবটন্ট অিিন কিা হ্ব বে।



৩৪টি প্রযুর্ি উদ্ভাবন কিা হ্ব বে এবাং উদ্ভার্বি প্রযুর্ি হ্স্তান্তি কিাি িন্য ২৩টি চুর্ি স্বাযি কিা হ্ব বে।



৩১০টি গববষণা প্রবন্ধ রদশী ও আন্তিিার্িক িান িাবল প্রকার্শি হ্ব বে



৯৫৮০টি নমুনাি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



২৬টি র্শল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্ব বে এবাং ২৭টি পিামশিক রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।
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২টি রদশী ও আন্তিিার্িক পুিস্কাি অিিন কিা হ্ব বে।
২০০৯-২০১৯ পর্ িন্ত িমব র্বর্িএিআইআি-এি উবেখবর্াগ্য অিিন

৯.২


১৯টি এর্ডর্প প্রকল্প এবাং ৪৮৩টি আি এন্ড র্ড প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্ব বে।



গববষণাগাবি ৪২৫ টি অিযাধুর্নক র্িপার্ি িাংবর্ািন কিা হ্ব বে।



৩৩টি রদশী ও আন্তিিার্িক িাংস্থাি িাবর্ িমব ািা-স্মািক স্বাযি কিা হ্ব বে।



৪১টি রপবটন্ট অিিন কিা হ্ব বে।



৯৫টি প্রযুর্ি উদ্ভাবন কিা হ্ব বে এবাং উদ্ভার্বি প্রযুর্ি হ্স্তান্তি কিাি িন্য ২০১টি চুর্ি স্বাযি কিা হ্ব বে।



১৩২৬টি গববষণা প্রবন্ধ রদশী ও আন্তিিার্িক িান িাবল প্রকার্শি হ্ব বে।



১৩৯টি রফবলার্শপ প্রদান কিা হ্ব বে এবাং ৯৪৬ গববষবকি র্র্র্িি সুপাির্িশন/গববষণা িহ্া িা কিা হ্ব বে।



৪৯,৬৪৭টি নমুনাি র্ববেষণ রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



১০১টি র্শল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্ব বে এবাং ৮৪টি পিামশিক রিবা প্রদান কিা হ্ব বে।



১৯টি রদশী ও আন্তিিার্িক পুিস্কাি অিিন কিা হ্ব বে।



র্লনবড বাাংলাবদশ র্ল. কর্তিক ওব র্ল্ডাং ইবলকবট্রাড প্রস্তুবিি িম উৎপন্ন বিিয হ্বি রুটাইল র্মনাবিল/খর্নি
পৃর্কীকিবণি পদ্ধর্ি উদ্ভাবন কিা হ্ব বে।



ইবলকট্রর্নক বিিয হ্বি ধািব পদার্ ি পুনব্যিবহ্াি রর্াগ্য ও খর্নি বালু হ্বি র্মনাবিল প্রবির্িাং র্বষব র্িএিআইআিও,
রমলববান ি, অবির্ল া (CSIRO) এবাং রকার্ি া ইিটিটিউট অব র্িওিাইি এন্ড র্মনাবিল র্িবিাবি িি (KIGAM)এি িাবর্ রর্ৌর্ গববষণা কার্ িক্রম বাস্তবা বনি উবদ্যাগ গ্রহ্ণ কিা হ্ব বে।
র্বর্িএিআইআি-এি িামর্গ্রক গববষণা কমিকাবন্ডি উন্নর্ি কবল্প র্ববশ্বি িব িাধুর্নক র্িপার্ি ও সুবর্াগ সুর্বধািমৃদ্ধ
একটি রকেী ল্যাববিটর্ি ঢাকা কযাম্পাবি স্থাপন কিা হ্ব বে। এ ল্যাববিটর্িবি িািা র্নক র্ববেষণ ও পিীযবণি
প্রব ািনী র্িপার্িি সুর্বধার্দ র্বদ্যমান। ফবল রিবা গ্রহ্ীিাগণ স্বল্প িমব র্ববেষবণি ফলাফল গ্রহ্ণ কিবি পািববন
এবাং র্বজ্ঞানীগণও গববষণাি প্রব ািবন িাব িযর্ণক এই ল্যাববিটর্ি ব্যবহ্াি কিবি পািবব। পর্ িা ক্রবম
র্বর্িএিআইআি ঢাকাি বাইবি অনান্য গববষণাগািিমূবহ্ এই সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিা হ্বব।





র্বর্িএিআইআি-এি র্বজ্ঞানী, কমিকিিা ও কমিচািীবদি আবািন িমস্যা দূিীকিবণি লবযয ৫ টি ১০ িলা
আবার্িক িবন র্নমিাণ কাি চলমান িব বে।





র্বর্িএিআইআি-এি ধানমর্ন্ডস্থ আবার্িক এলাকাি রখলাি মাঠ আধুর্নকীকিবণি কাি, মাবঠি চাির্দবক ও াক ওব
বিিীিহ্ আবার্িক এলাকাি রিৌন্দর্ ি বধ িবনি কাি কিা হ্ব বে।
র্বর্িএিআইআি ির্চবাল িহ্ গববষণাগািিমূহ্ র্ির্ি টির্ি (CCTV)-এি আওিা আনা হ্ব বে।
র্বর্িএিআইআি গববষণাগািিমূবহ্ গববষণা স্বাবর্ ি র্নিবর্েন্ন র্বদ্যযৎ িিবিাবহ্ি লবয উচ্চ যমিা িম্পন্ন রিনাবিটাি
স্থাপন কিা হ্ব বে।
প্রযুবি হস্তান্তর এিং বিজবনি ইনবকউবিের সুবিধার প্রদাবনর উৎকষ ম দকন্দ্র প্রবেষ্ঠা



রডইর্ি কালচাি ব্যাাংক এবাং রমাবাইল র্মল্ক ট্যাঙ্কাি স্থাপন ।



গ্রযার্িটি রিপাবিশন প্লযান্ট িবন র্নমিাণ, র্মনাবিল প্রবির্িাং প্লযান্ট ও ররি মাইর্নাং কার্ িক্রম িম্পন্ন।



বজবনাবর্ক গবিষণাগাবরর র্াধ্যবর্ ২৪ জন দেষ্ট কিান্সার দরাগীর দহা বজবনার্ বিবকাবয়বন্সং করা হবয়বছ এিং




উৎপাবদে িাো বনজস্ব িাভমাবর িংরক্ষণ করা হবয়বছ।


আইবজবিআরটিবে বিরাবর্ক িজমি দ র্ন- waste glass, waste sanitaryware ইেিাবদ, পবরেিি বিবর্র
দখািা, animal bone, fish bone, waste can ইেিাবদ ব্যিহার কবর গ্লাি বিরাবর্ক দর্বেবরয়া , দ া-কস্ট
বিরাবর্ক োইস্ , আয়রণ অক্সিাইি ইেিাবদ গবিষণা ও উন্নয়ন প্রকবল্পর কাজ চ র্ান রবয়বছ।
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১০.০ র্বর্িএিআইআি-এি উন্ন ন কমিকাি
র্বর্িএিআইআি কর্তিক ১৯৯৬-৯৭ হ্বি ২০০০-০১ অর্ িবেি এবাং ২০০৯-১০ হ্বি ২০১৭-১৯ অর্ িবেবি বাস্তবার্ ি র্বর্িন্ন
উন্ন ন প্রকবল্পি িার্লকা র্নবে উবেখ কিা হ্বলা:
১০.১

















১০.২
•
•
•
•
•
•
•
•
•

১৯৯৬-২০০১ িম কাবল বাস্তবার্ ি উন্ন ন প্রকবল্পি িার্লকা
উন্নি চুলা িম্প্রিািণ (১ম পর্ িা ), জুলাই ১৯৯৪-র্ডবিম্বি ১৯৯৬
জ্বালানী গববষণা ইনর্িটিউবটি আধুর্নকীকিণ, জুলাই ১৯৯৪-র্ডবিম্বি ১৯৯৬
র্বর্িএিআইআি-এি আবার্িক িবন র্নমিাণ, মাচ ি ১৯৯৫-জুন ১৯৯৭
চামড়া গববষণা ইনর্িটিউট স্থাপন, রম ১৯৯৫-জুন ২০০০
বাব াগ্যাি পাইলট প্লযান্ট স্থাপন, রফে ার্ি ১৯৯৫-জুন ২০০০
কাঁচ ও র্িিার্মক গববষণা ও পিীযণ ইনর্িটিউট স্থাপন, জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০০
ঘুর্ণ ি বড় যর্িগ্রস্থ চট্টগ্রাম র্বর্িএিআইআি গববষণাগাবিি উন্ন ন, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০০
র্ফর্ির্বর্লটি িার্ড অন আি এন্ড র্ড অব র্ির্নউব ববল এনার্িি রটকবনালিী রিালাি উইন্ড র্মর্নবমবক্রা-হ্াইবরা, জুলাই
১৯৯৮-জুন ২০০১
উন্নি চুলা িম্প্রিািণ (২ পর্ িা ), জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০১
বহুমূত্র রিাগ প্রর্িবিাবধ র্স্পরুর্লনাি ব্যবহ্াি, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০১
র্বর্িএিআইআি-এি মানবিম্পদ উন্ন ন প্রকল্প, জুলাই ১৯৯৬-জুন ২০০২
রডবিলপবমন্ট অব অযাবিাবমটিক এন্ড রমর্ডর্িন্যাল প্লযান্টি অব র্বর্িএিআইআি (২ পর্ িা ), জুলাই ১৯৯৭-জুন
২০০২
র্বর্িএিআইআি-এি গববষণাগাি ও ইনর্িটিউট রিন্টািগুর্লি আধুর্নকীকিণ, জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২
িার্ডি অন র্দ প্যাবকর্িাং অব ফুড িাফি: ইবফট অব প্যাবকর্িাং ম্যাবটর্ি ালি অন র্দ রকা ার্লটি অব ফুড (খাদ্য
র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ইনর্িটিউট, র্বর্িএিআইআি এ ফুড প্যাবকর্িাং গববষণা র্বিাগ স্থাপন), জুলাই/১৯৯৮-জুন/২০০২
র্বর্িএিআইআি-এি মানবিম্পদ উন্ন ন কার্ িক্রম (২ পর্ িা ), জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০২
র্বর্িএিআইআি-এি লাইবেিী আধুর্নকীকিণ, জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০২
র্বর্িএিআইআি-এি গববষণা প্রকবল্পি পাইলট প্লযান্ট িার্ড (২ পর্ িা ), জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০৩
2009 হবে 2019 ির্য়কাব িাস্তিাবয়ে উন্নয়ন প্রকবল্পর োব কা
িাং াবদশী খাযদ্রব্য এিং পশু খাবয এবন্টিাবয়াটিক, র্াইবকােবক্সন ও দপবস্টিাইি- এর উপবস্থবে বনণ ময়, জু াই/
২০০৬-জুন/ ২০০৯
অণুজীবির িাহাবে খাযিহ মূল্যিান দ্রব্য উৎপাদন ও বনবদ মষ্ট বিবশষ্ট িম্পন্ন অণুজীি বিবচত্র িংরক্ষণ, জু াই/২০০৬জুন/২০১১
দিবভ পবর্ন্ট অি আইএিও ১৭০২৫ অিাবক্রবিবেি ইন্সট্রুবর্ন্টশন এন্ড দকব বেশন িাবভমি ল্যািবরেরী ের দকবর্কিা
দর্জারবর্ন্ট, জু াই/২০০৮-জুন/২০১২
খায বনরাপিা গবিষণা প্রবেষ্ঠার র্াধ্যবর্ বনরাপদ ও র্ান িম্পন্ন খায বেরীবে খায প্রবক্রয়াজােকারকবদর
িহব াগীোর বক্ষি গবিষণা, জু াই/২০০৯-জুন/২০১২
টু ি ও িাবয়াবর্োব ক ইর্প্লাবন্টর জন্য িস্তুর উন্নয়ন, জু াই/২০০৯-জুন/২০১২
ইনবস্টটিউে অি ন্যাশনা এনা াইটিকিা বরিাচ ম এন্ড িাবভমি স্থাপন, জু াই/২০১০-জুন/২০১৩
জয়পুরহােস্থ ইনবস্টটিউে অি র্াইবনং, বর্নাবরা বজ এন্ড দর্ো াবজম শবিশা ীকরণ, আইএর্এর্এর্, বিবিএিআইআর,
জয়পুরহাে, জু াই/২০১০-জুন/২০১৩
বিবিএিআইআর-এর চট্টগ্রার্ ও রাজশাহী দকবন্দ্রর এনা াইটিকিা
ও র্াইবক্রাবিয়া
ল্যািবরেরী
শবিশা ীকরণ,জু াই/২০১১-জুন/২০১৪
এস্টাবিিবর্ন্ট অি দিবজগবনবেি দরোবরন্স ইনবস্টটিউে ের দকবর্কিা দর্জারবর্ন্টি, জু াই/২০১২-জুন/২০১৭
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for
Chemical Metrology under Better Quality Infrastructure-BEST Programme,
জু াই/২০১০-বিবিম্বর/২০১৫
স্বল্পমুবল্যর দিৌর বিদ্যিৎ উৎপাদবন প্রযুবির উন্নয়ন, জানু/২০১২- জুন/২০১৬
বিবিএিআইআর-এর োইিার ও পব র্ার গিবষণাগার উন্নয়ন, জু াই/২০১২-জুন/২০১৬
িাবয়াবর্বিকিা এিং েবক্সবকা বজকিা গিবষণার জন্য এবনম্যা গবিষণাগার আধুবনকীকরণ, জু াই/২০১২জুন/২০১৬
বশল্পখাবে বিপু িম্ভািনার্য় বিবিএিআইআর-এর উদ্ভাবিে পণ্যিমূহ িাবণবজিকীকরবণর বক্ষি পাই ে প্লান্ট ইউবনে
আধুবনকীকরণ, জু াই/২০১৩-জুন/২০১৬
িাবয়াগ্যাি প্রযুবি িম্প্রিারবণর র্াধ্যবর্ কাি মন বনোঃিরণ হ্রাি ও বিকল্প জ্বা ানী ব্যিহার বৃবদ্ধকরণ (২য় প মায়),
র্াচ ম/২০১৪-দেব্রুয়াবর/ ২০১৬
িাবয়াগ্যাি ও উন্নে চু া িম্প্রিাবণর র্াধ্যবর্ কাি মন বনোঃিরণ হ্রাি ও বিকল্প জ্বা াবন ব্যিহার বৃবদ্ধকরণ, আগস্ট, ২০১১আগস্ট, ২০১৩
বিবিএিআইআর-এর প্রযুবি হস্তান্তর ও উদ্ভািন িংক্রান্ত দভৌে সুবিধাবদ সৃবষ্ট, অবটাির, ২০১৫- দিবেম্বর, ২০১৮
দ্যগ্ধ ও দ্যগ্ধজাে পবণ্যর গিবষণার জন্য আইএেএিটি এর িক্ষর্ো বৃবদ্ধকরণ, জু াই, ২০১৬- বিবিম্বর, ২০১৮

১০.৩ র্বর্িএিআইআি-এি চলমান উন্ন ন প্রকল্প
র্বর্িএিআইআি-এি প্রার্িষ্ঠার্নক িামথ্যি বৃর্দ্ধি লবযয ২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি র্বর্িএিআইআি-এ বার্ষ িক উন্ন ন কমিসূর্চি
আওিা ৯ টি উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবার্ ি হ্বে। প্রকল্পগুবলাি িাংর্যপ্ত র্ববিণ র্নবে উবেখ কিা হ্বলা:
১০.৩.১ প্রকবল্পর নার্ (িাস্তিায়ন দর্য়াদ): বিবিএিআইআর এর প্রযুবি হস্তান্তর ও উদ্ভািন িংক্রান্ত দভৌে সুবিধাবদ সৃবষ্ট
(অবটাির, ২০১৫ হইবে দিবেম্বর, ২০১৮)


প্রকবল্পি রমাট প্রাক্কর্লি ব্য : ৪২০৮.০০ লয টাকা



প্রকবল্পি িব িবশষ অনুবমার্দি রম াদোঃ ০১/১০/২০১৫ হ্ইবি ৩০/০৯/২০১৮
প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:




প্রযুবি হস্তান্তর এিং বিজবনি ইনবকউবিের সুবিধার প্রদাবনর উৎকষ ম দকন্দ্র প্রবেষ্ঠা;

বশল্প উবযািাবদর চাবহদা অনু ায়ী কা মকারী দনেওয়াবকমর র্াধ্যবর্ দদবশ এিং বিবদবশ উদ্ভাবিে ব্যয়িাশ্রয়ী এিং
পরীবক্ষে প্রযুবি িরিরাহ এিং বিবেউশান;



উন্নেের দদবশর বিবভন্ন দিন্টার, এবিাবিবয়শান, ইনবস্টটিউে ও বিভাবগর িাবর্ কাবরগরী চুবির র্াধ্যবর্ নীিবিজি
এিং ইর্ারবজং প্রযুবি িংগ্রহ করা এিং স্টাে মআপ ট্রায়া , পাই ে দিবর্াবনবেশান এিং দশাবকি স্থাপন;



িািবেইবনি ও ইনক্লুবিভ, গ্রািরুে এিং ফ্লূগ্যা ইবনাবভশাবনর বিজবনি ইনবকউবিের সুবিধািমূহ দ্বারা নিীন
উবযািাবদর পরার্শম িহায়ো প্রদান করা;



দদশ ও বিবদবশর ব্যয়িাশ্রয়ী এিং দিস্ট প্রাকটিশ বিজবনি ইবনাবভশবন িহায়োর জন্য গবিষক এিং বশবল্পর র্বধ্য
ইন্টারবর্বিয়ারী ভূবর্কা রাখা;
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এবশয়া ও প্রশান্ত র্হািাগরীয়িহ অন্যান্য অঞ্চব র দদশিমূবহর জন্য প্রযুবি বিবনর্য় দপ্রাগ্রাবর্র জন্য উন্মুি প্লােের্ম
বহিাবি কাজ করা।

অিিনিমূহ্













প্রযুর্ি গববষণা ও উদ্ভাবন – ৫ টি
কার্িগিী িহ্া িা ও র্শল্প স্থাপন : ১৫ টি
প্রর্শযণ প্রদান ডািাি/র্ির্নর্শ ান-১৯ িন
উবদ্যািা প্রর্শযণ-১২০ িন
বববদর্শক প্রযুর্ি িাংগ্রহ্ ও উপবর্ািন- ৩ টি
র্ফর্ির্বর্লটি র্িবপাট ি ও র্ডিাইন প্রদান- ৫৭ টি
অনিাইট িাবপাট ি এর্গ্রবমন্ট- ১৪ টি
অনিাইট িাবপিাট-৮ টি
রির্মনাি/ও াকিশপ: ১৬টি
আন্তিিার্িক প্রর্িষ্ঠাবনি িদস্য: American University Technology Manger (AUTM),
INBIA(International Bussiness Incubator Association, RTTN (Russia
Technology Transfer Network).
গববষণা িহ্া িা চুর্ি িাযি: Temasek polytechnic Singapore, Gyeongsang National
University, South Korea.

ইনবস্টটিউে অি দেকবনা বজ ট্রান্সোর অিান্ড ইবনাবভশান ভিন উবদ্বাধন কবরন স্থপবে ইয়াবের্ ওির্ান, র্াননীয় র্ন্ত্ররী বিজ্ঞান প্রযুবি র্ন্ত্রণা য় এিং দর্া: োরুক আহবর্দ
দচয়ারম্যান বিবিএিআইআরিহ অন্যান্য কর্মকেমাবৃন্দ।

প্রকবল্পর নার্োঃ চার্ড়া গবিষণা ইনবষ্টটিউে শবিশা ীকরণ


প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ০১/০৭/২০১৬ হইবে ৩০/০৬/২০১৯



প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ২৭২২.৭০ ক্ষ োকা।



জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১৯২৭.৩৯ ক্ষ োকা (প্রাক্কব ে ব্যবয়র) ৭০.৭৯%।

প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:


গবিষণা ও উন্নয়ন কা মক্রর্ ত্বরাবিে করার বক্ষি চার্ড়া গবিষণা ইনবস্টটিউবের প্রাবেষ্ঠাবনক িক্ষর্ো
বৃবদ্ধকরণ।
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দ দার, দ দার দকবর্কিা স্, দ দার দপ্রািাটস্, ফুেওয়িার ও িংবেষ্ট পবণ্যর গুণগে র্ান পরীক্ষবণর জন্য
বিযর্ান ল্যািবরেবরবক অিাবক্রবিবেি ল্যািবরেবরবে রূপান্তরকরণ।



প্রবশক্ষবণর র্াধ্যবর্ বিজ্ঞানীবদর দক্ষো বৃবদ্ধকরণ এিং দ দার ও দ দার িংবেষ্ট বশবল্প কর্মরে জনি বক
প্রবশক্ষণ প্রদাবনর র্াধ্যবর্ উৎপাদনশী ো বৃবদ্ধকরণ।

িাস্তিায়ন অগ্রগবে
•

আন্তজমাবেক উন্মুি দরপত্র পদ্ধবেবে িরিরাহকৃে ল্যািবরেবর ন্ত্রপাবে স্থাপন করা হবয়বছ।

•

ল্যািবরেবর ভিন িম্প্রিারবণর কা মক্রর্ অব্যাহে রবয়বছ।

•

জােীয় উন্মুি দরপত্র পদ্ধবেবে আিিািপত্র এিং ল্যািবরেবর ন্ত্রপাবে স্থাপন করা হবয়বছ।

প্রকবল্পর নার্োঃ দ্যগ্ধ ও দ্যগ্ধজাে পবণ্যর গবিষণার জন্য আইএেএিটি এর িক্ষর্ো বৃবদ্ধকরণ


প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ০১ জু াই ২০১৬ হইবে ৩১ বিবিম্বর ২০১৮



প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১৭৯৪.২২ ক্ষ োকা।



জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১৫৬৭.৫০ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ৮৭.৩৬%)

প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:


দ্যধ এিং দ্যগ্ধজাে পণ্য বশবল্পর িহয়োর জন্য বিবিএিআইআর-এ গবিষণা িক্ষর্ো গবড় দো া।



আইএেএিটি, বিবিএিআইআর-এর দ্যধ ও দ্যগ্ধজাে পণ্য গবিষণাগাবরর আইএিও/আইইবি-১৭০২৫ স্বীকৃবে
অজমন ।



দ্যধ ও দ্যগ্ধজাে পবণ্য দূষণ, দভজা ও অন্যান্য বিপবির কারন বচবিেকরন।



আর এন্ড বি প্রবেষ্ঠান এিং দ্যধ ও দ্যগ্ধজাে পণ্য বশবল্পর চাবহদা অনু ায়ী র্ানি িম্পবদর উন্নয়ন
বনবিেকরন।



দ িক ব্যবি, িংস্থা ও প্রবেষ্ঠান দ্যধ ও দ্যগ্ধজাে পণ্য উৎপাদন, প্রবক্রয়াজােকরণ এিং বিপণবন
বনবয়াবজে োবদর র্বধ্য দ্যধ ও দ্যগ্ধজাে পবণ্যর প্রবক্রয়া িমূবহর প্রচার।

বাস্তবা ন অগ্রগর্ি:


রডইর্ি কালচাি ব্যাাংক ।



র্বর্িএিআইআি-এ CRISPR-CAS9 গববষণাি সূত্রপাি।



রমাবাইল র্মল্ক ট্যাঙ্কাি ।



র্ডটািবিন্ট রটর্িাং র্কট।

প্রকবল্পর নার্োঃ বিবিএিআইআর-এর আইএর্এর্এর্-এ একটি খবনজ প্রবক্রয়াকরণ দকন্দ্র প্রবেষ্ঠাকরণ প্রকল্প
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প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ১ জানুয়াবর ২০১৭ হইবে ৩০ জুন ২০১৯



প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৯৪৯৬.৪৬ ক্ষ োকা।



জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৫৫০৯.৯২ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ৫৮.০২%)

প্রকবল্পি ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:


র্বর্িএিআইআি-এি ইিটিটিউট অব মাইর্নাং, র্মনাবিলর্ি এন্ড রমটালার্িি (আইএমএমএম)-এ একটি খর্নি
প্রর্ক্র াকিণ রকে স্থাপন।



আধুর্নক ও উন্নি প্রযুর্িি র্িপার্ি স্থাপবনি মাধ্যবম খর্নি বালু প্রর্ক্র াকিবণি গববষণা সুর্বধা বৃর্দ্ধকিণ।



র্বর্িন্ন নদী িবটি র্ববশষ কবি েহ্মপুত্র নদী িবটি বালু রর্বক িািী ও হ্ালকা খর্নি কর্ণকা পৃর্কীকিণ ও পৃর্ককৃি
খর্নি কর্ণকাবক র্শবল্প ব্যবহ্াবিি উপবর্াগী কিাি িন্য উৎকষ ি িাধন।



খর্নি পদার্ ি প্রর্ক্র াকিবণি িন্য দয িনশর্ি বির্িি লবযয মানব িম্পদ উন্ন ন।



র্বর্িন্ন িািী ও আন্তিিার্িক িাংস্থাবক বালু প্রর্ক্র াকিণ, খর্নি পদার্ ি পৃর্কীকিণ, খর্নি পদার্ ি মুিকিণ িাংক্রান্ত
র্বষব রিবা প্রদান ইিযার্দ।

বাস্তবা ন অগ্রগর্ি জুন ২০১৯ পর্ িন্ত


৮.৮১ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহ্ণ কিা হ্ব বে।



দ্যইটি আবার্িক িবন রমিামি কাি িম্পন্ন হ্ব বে।



২২ িন িনবল র্নব াগ কিা হ্ব বে।



স্থানী ৫(পাঁচ) িন পিামশিক ও বববদর্শক পিামশিক প্রর্িষ্ঠান র্নব ািন কিা হ্ব বে।



র্িএিআইআিও, রমলববান ি, অবির্ল া হ্বি র্িনিন র্বজ্ঞানী প্রর্শযণ গ্রহ্ণ কবিবেন। র্িএিআইআিও,
রমলববান ি, আিএমআইটি র্বশ্বর্বদ্যাল , অবির্ল া এবাং র্বর্িএিআইআি-এি রর্ৌর্ উবদ্যাবগ একিন
র্বজ্ঞানী প্রকল্প িাংর্েষ্ট কাবিি উপি র্পএইচ.র্ড. গববষণা কিবেন।



র্িনটি গববষণাগাি িবন ও গ্রযর্িটি রিপাবিশন প্লযান্ট িববনি রশড র্নমিাণ কাি রশষ হ্ব বে। িীমানা
প্রাচীি র্নমিাণ ও মাটি িিাট কাি রশষ হ্ব বে। র্মনাবিল প্রবির্িাং প্লযাবন্টি িন্য খর্নি নমুনা িাংগ্রহ্ ও
ররি মাইর্নাং কার্ িক্রম রশষ হ্ব বে।



২১৪৩.৩৭ লয টাকাি র্মনাবিল প্রবির্িাং প্লযান্ট ও অবটাবমবটড র্মনাবিল অযানালাইিাি র্ি িাংগ্রবহ্ি (৪৭
টি) িন্য চুর্ি স্বাযি কিা হ্ব বে। ৯৭.১১ লয টাকা ৭ টি মাইবক্রাবস্কাপ, ২টি রাইাং ওবিন ও ৪টি
র্প্রর্িিন ব্যালাি িাংগ্রহ্ কিা হ্ব বে।



এোড়াও আগামী অর্ ি বেবি পর্িবশাধ্য র্নমিাণ ও পূিি কাি এবাং র্িপার্ি িাংগ্রবহ্ি িন্য চুর্ি স্বাযি ও
দিপত্র আহ্বান কিা হ্ব বে।

প্রকবল্পর নার্োঃ ইনবস্টটিউে অি িাবয়াইকুভিাব ন্স স্টাবিজ এন্ড োর্মাবিউটিকিা িাইবন্সি প্রবেষ্ঠাকরণ

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

25



প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ১ জু াই ২০১৭ হইবে ৩০ জুন ২০২০



প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৮৮৯১.৪৫ ক্ষ োকা।



জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১৬৭.৬৯ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ১.৮৯%)

প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:


িাবয়াইকুভিাব ন্স স্টাবিজিহ ঔষধ বিষয়ক উন্নয়বনর

বক্ষি বিশ্বর্াবনর ‘োর্মাবিউটিকিা

িাইবন্সি

ইনবস্টটিউে’ স্থাপন।


রপ্তাবন দ াগ্য দজবনবরক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নয়বনর বক্ষি বিবনকিা গবিষণার (clinical
research) সুবিধাবদ সৃবষ্ট করা।



িাবয়াইকুভিাব ন্স স্টাবিজ এর সুবিধাবদ বেবর করা া উন্নেের্ দদবশর বনয়বন্ত্রে িাজাবর ওষুবধর রপ্তাবনর
দ্বার উবন্মাচন করবি।



ওষুবধর কাঁচার্া িংবেষণ প্রবক্রয়া, ওষুধ উদ্ভািন, ওষুবধর র্াবনান্নয়ন ইেিাবদর উপর গবিষণা ও দিিা
প্রদাবন িহায়ো করা ইেিাবদ।

িাস্তিায়ন অগ্রগবে ২০১৮-১৯ অর্ ম িছবরর জুন, ২০১9 প মন্ত


ইনবস্টটিউে ভিন বনর্মাবণর কাজ চ র্ান আবছ।



পণ্য ও দিিা খাবে 80.00 ক্ষ োকা এিং মূ ধন খাবে 59.00 ক্ষ োকা ব্যয় করা হবয়বছ।



বিজ্ঞান ও প্রযুবি র্ন্ত্রণা বয়র িবচি র্বহাদবয়র দনতৃবত্ব র্ন্ত্রণা য় এিং বিবিএিআইআর এর প্রবেবনবধিহ 04 জবনর
একটি টির্ প্রকবল্পর কা মক্রবর্র িাবর্ িম্পকমযুি কানািার 03টি প্রবেষ্ঠান পবরদশমবনর জন্য 22 জুন, 2019 ইং
োবরবখ কানািা বগবয়বছন।



২০১৮-১৯ অর্ ম িছবরর িংবশাবধে িরাে, ক্রয় ও কর্ম পবরকল্পনা অনু ায়ী প্রকবল্পর কাজ িম্পন্ন হবয়বছ।



২০১9-20 অর্ ম িছবরর িরাে, ক্রয় ও কর্ম পবরকল্পনা অনু ায়ী প্রকবল্পর কাজ চ র্ান আবছ।

প্রকবল্পর নার্ (িাস্তিায়ন দর্য়াদ): বজবনাবর্ক গবিষণাগার স্থাপন (জানুয়ারী, ২০১৮ হইবে জুন, ২০২০)
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ০১ জানুয়াবর ২০১৮ হইবে ৩০ জুন ২০১৯
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৪৮৫৫.২০ ক্ষ োকা।
জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৪৪৯১.০০ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ৯২.৫০%)
প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ:


বজবনাবর্ক গবিষণার িক্ষর্ো বৃবদ্ধ কবর বিএনএ ও দপ্রাটিন বিবকাবয়ন্সাবরর িাহাবে দনক্সে দজনাবরশন
বিবকাবয়বন্সং (এনবজএি) প্রবয়াগ এর উবেবশ্য বজবনার্ গবিষণাগার স্থাপন।



জীিবিজ্ঞান, কবম্পউোর বিজ্ঞান ও েথ্য প্রযুবির ির্িবয় বজবিক ির্স্যাগুব বচবিে কবর বজবনাবর্ক
গবিষণা করা এিং জনগণবক এ বিষবয় উৎিাবহে করা।
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র্ানুবষর বিবভন্ন ধরবণর দরাবগর প্রার্বর্ক িনািকরণ এিং বচবকৎিার জন্য বজবনার্-বভবিক প্রযুবি, বিবশষ
কবর বজন দর্রাপীর বিকাশ ও প্রব াগ।



বজবনাবর্ক গবিষণার উপর বিবভন্ন দিবর্নার, বিম্পবজয়ার্, কনোবরন্স, কর্মশা া, প্রবশক্ষণ দপ্রাগ্রার্
ইেিাবদর র্াধ্যবর্ দক্ষ জনি বেবর করা।

িাস্তিায়ন অগ্রগবে জুন ২০১৯ প মন্ত
•

বজবনাবর্ক গবিষণার জন্য িক ল্যািবরেবর ন্ত্রপাবে িরিরাহ িম্পন্ন হবয়বছ এিং প্রধান ন্ত্র এনবজএি, িাভমার,
Liquid handling workstation with automated DNA, RNA Extraction Facility, Real
Time PCR িহ িক

•

ন্ত্র স্থাপন করা হবয়বছ।

ইবোর্বধ্য বিবিএিআইআর-এ স্থাবপে বজবনাবর্ক গবিষণাগাবর ২৪ জন দেষ্ট কিান্সার দরাগীর দহা বজবনার্
বিবকাবয়বন্সং করা হবয়বছ এিং উৎপাবদে িাো বনজস্ব িাভমাবর িংরক্ষণ করা হবয়বছ। এবিষবয় ৫ জন বিজ্ঞানী
ইলুবর্না, বিঙ্গাপুর দর্বক ও ইলুবর্নার বিবশষজ্ঞ টির্ দ্বারা বিবিএিআইআর ল্যািবরেরীবে প্রবশক্ষণ গ্রহন কবরবছ।

প্রকবল্পর নার্ (িাস্তিায়ন দর্য়াদ): দকবর্কিা দর্বট্রা বজ অিকাঠাবর্া িমৃদ্ধকরণ (জানুয়ারী, ২০১৮ হইবে বিবিম্বর, ২০২১)
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ০১ জানুয়াবর ২০১৮ হইবে ৩১ বিবিম্বর ২০২১
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১৩৩১১.০০ ক্ষ োকা।
জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৩৮৯.৯৯ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ২.৯৩%)
প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্য:


দকবর্কিা দর্বট্রা বজ িংবেষ্ট প্রাবেষ্ঠাবনক ও আইবন অিকাঠাবর্া িমৃদ্ধকরণ।



বিআরআইবিএর্-এর দকবর্কিা

দর্বট্রা বজ িংক্রান্ত গবিষণা ও পরীক্ষবণর র্ান আন্তজমাবেক র্াবনর িাবর্

অব্যাহেভাবি িঙ্গবেপূণ ম রাখার বক্ষি DRiCM-এর কাবরগরী িক্ষর্ো বৃবদ্ধকরণ।


দকব বেশন দিিার পবরবধ বৃবদ্ধকরণ।



প্রবেবিবয়বন্স দেবস্টং/ইন্টার ল্যািবরেবর কর্প্যাবরজন (PT/ILC) দিিার পবরবধ বৃবদ্ধকরণ।



ম
িাটিোবয়ি
দরোবরন্স ম্যাবেবরয়া (CRM) উৎপাদন।



বিশ্বব্যাপী বিযর্ান অপরাপর দর্বট্রা বজ প্রবেষ্ঠান/িংস্থা, দ র্ন: BIPM, APMP, EURACHEM, CITAC
ও অন্যান্য আন্তজমাবেক িংস্থার িাবর্ DRiCM-এর দনেওয়াকম িমৃদ্ধকরণ।
ক্ষি ও উবেশ্য অনু ায়ী অগ্রগবে



বিআরআইবিএর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুবি র্ন্ত্রণা বয়র প্রশািনাধীন একটি স্বেন্ত্র ইনবস্টটিউে বহবিবি গঠবনর প্রবক্রয়াটি
চ র্ান। এ বিষবয় আইবনর খিড়া পরীক্ষা-বনরীক্ষাপূি মক র্োর্ে প্রদান িংক্রান্ত কবর্টির ইবোর্বধ্য দ্যইটি িভা
অনুবষ্ঠে হবয়বছ।
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বিআরআইবিএবর্র কাবরগবর িক্ষর্ো বৃবদ্ধর বক্ষি প্রবয়াজনীয় প্রবশক্ষবণর আবয়াজন করা হবয়বছ।



ঔষধ প্রস্তুেকারী প্রবেষ্ঠাবনর কিাব বেশন চাবহদা বনরূপণ প্রবক্রয়া শুরু করা হবয়বছ।



Food and Agriculture Organization (FAO) এর চাবহদার দপ্রবক্ষবে িরকাবর-দিিরকাবর ০৮টি
ল্যািবরেরীর র্বধ্য ০৪টি Scope-এ PT/ILC দিিা পবরচা না করা হবে।



ঔষধ প্রস্তুেকারী প্রবেষ্ঠাবনর িাবর্ আব াচনার র্াধ্যবর্ োবদর চাবহদার বভবিবে ৫০টি র্ব কু ার RS উৎপাদন
িমৃদ্ধকরবণর োব কা প্রস্তুে করা হবয়বছ। আগার্ী ০১ িছবর প্রবয়াবরটি অনু ায়ী ০৫টি র্ব কুব ার RS উৎপাদন করা
হবি।



International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ও Asia Pacific Metrology
Program (APMP)-এর কা মক্রবর্ বনয়বর্ে অংশগ্রহণ করা হবে। এমুহূবেম COMSATS এর দনেওয়াবকম
কা মকর/ িবক্রয়ভাবি অন্তভূমবির প্রবক্রয়া চ র্ান রবয়বছ।

প্রকবল্পর নার্োঃ বিবিএিআইআর-এর কাঁচ ও বিরাবর্ক গবিষণা ও পরীক্ষণ ইনবস্টটিউে (আইবজবিআরটি) শবিশা ীকরণ
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ০১ জু াই ২০১৮ হইবে ৩০ জু াই ২০২১
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৩৭৬৭.২৪ ক্ষ োকা
জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ১১২.০০ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ২.৯৭%)
প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ


প্রবয়াজনীয় গবিষণা ও বিবেষণ ন্ত্রপাবে িংগ্রহ কবর ইনবস্টটিউবের বিযর্ান গবিষণা ও বিবেষণ কা মক্রর্ উন্নে কবর
যুবগাপব াগী করা।



দদশীয় কাঁচার্া প্রবক্রয়াজাে করবণর র্াধ্যবর্ কাচ ও বিরাবর্ক দক্ষবত্রর গবিষণা কা মক্রর্ পবরচা না কবর নতুন পদ্ধবে উদ্ভািন
এিং দদবশ রপ্তানী দ াগ্য অর্িা আর্দানী বিকল্প পণ্য উৎপাদবনর জন্য বশল্প স্থাপবন িহায়ো প্রদান।



বিরাবর্ক বশবল্প ব্যিহাবরর জন্য জ্বা ানী িাশ্রয়ী পদ্ধবের উপর গবিষণা কা মক্রর্ পবরচা না করা এিং বশল্প কারখানা িমূবহ
ব্যিহৃে কাঁচার্া এিং উৎপাবদে দ্রব্যাবদর বিবেষণ ও পরীক্ষণ দিিা প্রদান।



কাচ, বিরাবর্ক ও মৃৎ বশল্প দক্ষবত্রর গবিষণা ও উন্নয়বন আইবজবিআরটি-দে কর্মরে বিজ্ঞানীবদরবক স্বল্প দর্য়াদী বিবদবশক
প্রবশক্ষবণর র্াধ্যবর্ দক্ষ বিজ্ঞানীরূবপ গবড় দো া।



িজমি দর্বক কাচ ও বিরাবর্ক দক্ষবত্রর কাঁচার্া বেরীর পদ্ধবে উদ্ভািবনর র্াধ্যবর্ প্রাকৃবেক পবরবিশ রক্ষা করা।

প্রকবল্পর অগ্রগবের বিিরণ


গবিষণা ও বিবেষণ ন্ত্রপাবে িংগ্রহ করার বক্ষি গবিষণাগার দর্রার্বের কাজ িম্পন্ন হবয়বছ। ২০১৯-২০ অর্ ম িছবর
ন্ত্রপাবে িংগ্রবহর বক্ষি দরপত্র বিজ্ঞবপ্ত প্রকাবশে হবয়বছ।



উবেশ্য িাস্তিায়বনর জন্য গবিষণা ও উন্নয়ন প্রকবল্পর কাজ চ র্ান। দ র্ন: বিরাবর্ক ব কুইি ইঙ্ক,
এবন্টব্যাকবেবরয়া োই ি, র্বয়িার দিন্সর ইেিাবদ।
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জ্বা ানী িাশ্রয়ী পদ্ধবে উদ্ভািবনর জন্য গবিষণা ও উন্নয়ন কাজ চ র্ান এিং বশল্প কারখানা িমূবহ ব্যিহৃে কাঁচার্া
এিং উৎপাবদে দ্রব্যাবদর বিবেষণ ও পরীক্ষণ দিিা প্রদান চ র্ান।



অবটাির ২০১৯-এ আইবজবিআরটি-দে কর্মরে ৫জন বিজ্ঞানী স্বল্প দর্য়াদী প্রবশক্ষবণ অংশগ্রহণ করবি।



বিরাবর্ক িজমি দ র্ন-waste glass, waste sanitaryware ইেিাবদ, পবরেিি বিবর্র দখািা, animal bone,
fish bone, waste can ইেিাবদ ব্যিহার কবর গ্লাি বিরাবর্ক দর্বেবরয়া , দ া-কস্ট বিরাবর্ক োইস্ , আয়রণ
অক্সিাইি ইেিাবদ গবিষণা ও উন্নয়ন প্রকবল্পর কাজ চ র্ান রবয়বছ।

প্রকবল্পর নার্োঃ হাইবড্রাবজন এনাবজম গবিষণাগার স্থাপন
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে দর্য়াদোঃ ৩১ অটির ২০১৮ হইবে ৩০ জুন ২০২১
প্রকবল্পর িি মবশষ অনুবর্াবদে প্রক্কব ে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ৪৭৭৭.৮৮ ক্ষ োকা।
জুন, ২০১৯ প মন্ত ক্রর্পুবিে ব্যয় ( ক্ষ োকা): ২৬০.০০ ক্ষ োকা। (প্রাক্কব ে ব্যবয়র ৫.৪৪%)
প্রকবল্পর ক্ষি ও উবেশ্যিমূহ


হাইবড্রাবজন উৎপাদন, র্জুদ এিং িরিরাহ িংবেষ্ট গবিষণা ও র্ান বনয়ন্ত্রবণর বক্ষি বিবেষণীয় ন্ত্রপাবে িংগ্রহ এিং
দক্ষ জনি বেরী।



হাইবড্রাবজন প্রযুবি গবিষণার জন্য বিবশষাবয়ে বেন (৩) দলার বিবশষ্ট গবিষণাগার বনর্মাণ।



জ্বা াবন বহিাবি হাইবড্রাবজন ব্যিহাবরর বক্ষি হাইবড্রাবজন উৎপাদন পাই ে প্লান্ট স্থাপন, ফুবয় দি প্রস্তুেকরণ,
প্রাবয়াবগক প্রবশক্ষণ এিং জােীয় প মাবয়র একটি দরোবরন্স দিন্টাবরর আবঙ্গবক দিিাদান।
িাস্তিায়ন অগ্রগবে ৩০ জুন ২০১৯



২০১৮-১৯ অর্ ম িছবরর কা মক্রর্ িে ভাবি িম্পন্ন করা হবয়বছ।



গবিষণাগার ভিবনর পূেমকাজ চ র্ান।



হাইবড্রাবজন দপ্রািাকশন পাই ে প্লান্ট বনর্মাবণর দেন্ডার আহ্বান করা হবয়বছ।



বিবেষণ ন্ত্রপাবে ক্রবয়র দেন্ডার আহ্বান করা হবয়বছ।

ির্বষ্যৎ প্রকল্পিমূবহ্ি িার্লকা:


র্বর্িএিআইআি-এি আবার্িক ও মার্ল্টপািপাি িবন র্নমিাণ (িানু ার্ি ২০১৯-জুন ২০২২)



র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি রগাপালগি স্থাপন (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩)



লাইট ইর্ির্ন ার্িাং রিটবিি উন্ন ন ও ই-ওব ি প্রর্ক্র াকিবণি িন্য বস্তু ও ধািব রকৌশল সুর্বধাি উন্নর্িকিণ
(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২)
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বাব াগ্যাি প্রযুর্ি িম্প্রিািবণি মাধ্যবম জ্বালার্ন র্নিাপিা বৃর্দ্ধকিণ এবাং গ্রামীন িীবনর্াত্রাি মান উন্ন ন (জুলাই
২০১৯-জুন ২০২১)



ইনর্িটিউট ফি র্িবন্থটিক বাব ালিী এন্ড রিলুলাি ন্যাবনাবটকবনালিী (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২)



র্বর্িএিআইআি-এ ইনফিবমটিে গববষণাগাি স্থাপন (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২)

১০.৪

র্ববশষ অনুদান প্রকল্প:

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মিণাল হ্বি র্ববশষ অনুদান প্রাপ্ত ৯টি প্রকল্প র্বর্িএিআইআি কর্তিক বাস্তবার্ ি হ্বে:










Using the Nanotechnology for Fabrication and Characterization of TiO2-ZnO
Core-Shell Nano-composite and it’s used for Environmental Pollutants
Degradation.
Determination of pulp properties by Chemometric modeling with spectroscopic
data.
Fabrication of Dye-sensitized solar cell using organic and synthetic dye as lightharvesting materials
Production of biodiesel, bioalcohols and biofertilizer from municipality solid
waste by inventive waste-to-energy technologies.
A QuEChERS based analytical method development to analysis antibiotics
residue in poultry chicken: Approach to monitor antibiotics residue in market
poultry chicken.
Analysis of gene expression in human cell lines treated with natural skin
whitening and photo-protective agents.
Developing sustainable technology of Black Soldier Fly production:
bioconversion of organic waste materials into protein source and bio-fertilizer.
Production of Bio-lubricating oil from different non edible seeds oil”
Development of a high efficiency one dimensional multijunction solar cell
simulator (MSCS-1d) for cost effective solar panel fabrication: Version-2
(MSCS-1d: V-2).

১১.০ ির্বষ্যৎ কমিপর্িকল্পনা:
িম াবদ্ধ কমিপর্িকল্পনা প্রণ নপূব িক বার্ষ িক উন্ন ন প্রকল্প ও আি এন্ড র্ড প্রকল্পিমূহ্ বাস্তবা ন, আন্তিিার্িক মানিম্পন্ন প্রযুর্িি
উদ্ভাবন, উন্ন ন এবাং আন্তিিার্িক মাবনি পণ্য র্ববেষণ রিবা প্রদান, র্শল্পখাবিি কার্িগর্ি ও প্রযুর্িগি িমস্যা র্চর্িি কবি িা
িমাধাবনি িন্য িমর্ন্বি উবদ্যাগ গ্রহ্ণ। ২০২১ িাবলি মবধ্য মধ্যম আব ি রদবশ উন্নীি হ্ও া, ২০৩০ িাবলি মবধ্য SDG অিিন
এবাং ২০৪১ িাবলি মবধ্য উন্নি ও িমৃদ্ধ রদশ গঠবন র্বর্িএিআইআি কর্তিক গৃহ্ীি ির্বষ্যৎ কমিপর্িকল্পনা র্নবে উবেখ কিা
হ্বলা:

১১.১




২০২১ িাবলি মবধ্য মধ্যম আব ি রদবশ উন্নীি হ্ও াি িন্য গৃহ্ীি কমিপর্িকল্পনা
২০২০ িাবলি মবধ্য

প্রযুর্ির্বষ ক ভ্রাম্যমাণ ল্যাববিটর্ি স্থাপন;

রিন্টাি অব এবেবলি স্থাপন;

িকল রিলা ও উপবিলা পর্ িাব লাগিই প্রযুর্ি িম্প্রিািবণি উবেবশ্য প্রদশিন; এবাং

মানবিম্পদ উন্ন বন আন্তিিার্িক মাবনি প্রর্শযণ ইনর্িটিউট স্থাপন।
২০২১ িাবলি মবধ্য
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১১.২







১১.৩



বাাংলাবদবশি সুবণ ি ি ন্তী পালন উপলবযয রদশব্যাপী র্বর্িএিআইআবি উদ্ভার্বি প্রযুর্ি, গববষণা
কমিকাি এবাং উদ্ভার্বি পণ্য রিলা পর্ িাব প্রদ িশনীি আব ািন কিা;
র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি ঢাকা, আইএফএিটি, র্ডআিআইর্িএম, আইএনআিএএি-এি
অর্ধকাাংশ ল্যাবিমূহ্ এর্ক্রর্ডবটশন কিা;
রির্মনাি, কনফাবিি ইিযার্দ আব ািবনি সুর্বধা িম্পন্ন মার্ল্টপািপাি িবন র্নমিাণ;
বহুিল আবার্িক িবন র্নমিাণ;
িকল র্বিাগী শহ্বি িাব ি পাকি স্থাপন;
িকল গববষণাগাবিি িযমিা বৃর্দ্ধি লবযয আধুর্নকা ন কিা;
র্ববশ্বি র্বখ্যাি ও িব িাধুর্নক গববষণাগাি িমূবহ্ি িাবর্ রর্ৌর্ গববষণাি সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিা;
র্বর্িএিআইআি উদ্ভার্বি পণ্য/প্রযুর্িি নমুনা র্নব িযার্লি আব ািন;
র্শবল্পাবদ্যািা ও োত্র-োত্রীি িন্য র্নর্দ িষ্ট িমব ি িন্য গববষণাগািিমূহ্ উমুি িাখা; এবাং
মার্তিাষা র্বজ্ঞান চচ িাি লবযয আন্তিিার্িক খ্যার্ি িম্পন্ন র্ববদর্শ বই, িান িাল, ম্যাগার্িন,
গববষণাপত্র ইিযার্দ অনুবাবদি উবদ্যাগ গ্রহ্ণ কিা।

২০৩০ িাবল এির্ডর্ি অিিবনি লবযয র্বর্িএিআইআি কর্তিক গৃহ্ীি কমিপর্িকল্পনা
২০২৪ িাবলি মবধ্য ববজ্ঞার্নকিাবব প্রর্ক্র ািািকিবণি মাধ্যবম উদ্ভার্বি পবণ্যি িপ্তার্ন বৃর্দ্ধ কিা।
২০২৫ িাবলি মবধ্য

রগাপালগি ও র্িবলবট প্রস্তার্বি র্বর্িএিআইআি-এি ইনর্িটিউটিমূহ্ চালুকিণ;

ন্যাবনাবটকবনালর্ি গববষণা ও উন্ন বনি সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কিা।
২০২৮ িাবলি মবধ্য

র্ির্নকযাল ল্যাববিটর্ি িযান্ডাড ি ইনর্িটিউট স্থাপন;

িাইবিালর্ি এবাং িযাকর্িন গববষণাি সুবর্াগ সৃর্ষ্টকিা।
২০৩০ িাবলি মবধ্য

িাকচািাল ইর্ির্ন ার্িাং ল্যাববিটর্ি স্থাপন;

িকল র্বিাগী পর্ িাব র্বর্িএিআইআি-এি র্ববশষার্ ি গববষণা ইনর্িটিউট স্থাপন;

এবিাবস্পি িাব ি এবাং রটকবনালর্ি গববষণাি লবযয অবকাঠাবমা র্নমিাণ;

আন্তিিার্িক র্বজ্ঞান রমলাি আব ািন কিা।
২০৪১ িাবলি মবধ্য উন্নি ও িমৃদ্ধ রদশ গঠবন র্বর্িএিআইআি কর্তিক গৃহ্ীি কমিপর্িকল্পনা
২০৩৫ িাবলি মবধ্য র্বজ্ঞান রকে প্রর্িষ্ঠাকিণ
২০৪১ িাবলি মবধ্য

রিাববাটিে এবাং অবটাবনামাি র্িবিম গববষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ;

র্বর্িএিআইআি রক র্বশ্বমাবনি গববষণা রকে র্হ্বিবব প্রর্িষ্ঠাকিণ।

১১.৪
ির্বষ্যৎ প্রকল্পিমূবহ্ি িার্লকা
বাাংলাবদশ র্বজ্ঞান ও র্শল্প গববষণা পর্িষবদি ির্বষ্যৎ প্রকল্পিমূবহ্ি িার্লকা





বাব াইকুিযাবলি িার্ডি িহ্ ঔষধর্বষ ক উন্ন বনি লবযয ফামিার্িউটিকযাল িাইবিি র্িিাচ ি ইনর্িটিউট
স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০);
রকর্মকযাল রমবট্রালর্ি অবকাঠাবমা িমৃদ্ধকিণ (জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২১);
অযাবিামা রটকবনালর্ি ইনর্িটিউট (চট্টগ্রাম), উপবকে (রমৌলিীবািাি, িাঙ্গামাটি) এবাং পর্ িটন
এলাকািমূবহ্ রর্িার্পউটিকযাল র্ির্নক স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২১);
রগাপালগি িদি উপবিলা অঞ্চবল একটি র্বর্িএিআইআি গববষণাগাি স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২২);
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১২.০

র্িিার্মক, কাঁচ, র্িবমন্ট ও িমবগাত্রী রযবত্রি গববষণা-িযমিা শর্িশালীকিণ (জুলাই ২০১৬-জুন
২০১৯);
র্বর্িএিআইআি এি আইএমএমএম-এ একটি খর্নি প্রর্ক্র াকিণ রকে প্রর্িষ্ঠাকিণ (জুলাই ২০১৭ - জুন
২০২০);
ি
“র্বর্িএিআইআি-এ ইনবডাি ও িাটিকযাল
ফার্মিাং গববষণা শর্িশালীকিবনি মাধ্যবম রদশী কৃর্ষর্শল্প
প্রর্িষ্ঠা কার্িগিী িহ্া িা” শীষ িক প্রকল্প;
“বিিমান ও ির্বষ্যৎ জ্বালার্ন িাংকট র্নিিবন হ্াইবরাবিন এনার্িি রটকবনালর্ি গববষণাি িন্য হ্াইবরাবিন
এনার্িি রটকবনালর্ি ইিটিটিউট প্রর্িষ্ঠাকিণ” শীষ িক নতুন প্রকল্প;
“র্িবনাম র্িিাচ ি ল্যাববিটিী প্রর্িষ্ঠাি মাধ্যবম বাাংলাবদবশ র্িবনার্মক গববষণাি উন্ন ন” শীষ িক নতুন
প্রকল্প;
িাকচািাল ইর্ির্ন ার্িাং ল্যাববিটর্ি স্থাপন;
এবিাবস্পি িাব ি এবাং রটকবনালর্ি গববষণাি লবযয অবকাঠাবমা র্নমিাণ;
র্ির্নকযাল ল্যাববিটর্ি িযান্ডাড ি ইনর্িটিউট স্থাপন;
িমুদ্রিম্পদ আহ্িণ ও প্রর্ক্র ািািকিবণ গববষণাি রযত্র প্রস্তুিকিণ এবাং
িাইবিালর্ি এবাং িযাকর্িন গববষণাি সুবর্াগ সৃর্ষ্টকিণ।

িমস্যা এবাং চযাবলিিমূহ্

উদ্ভার্বি প্রযুর্িিমূহ্ র্শবল্পাদ্যািাবদি মাধ্যবম িফলিাবব বার্ণর্িকীকিণ, গৃহ্ীি প্রকল্পিমুহ্ র্নধ িার্িি িমব ি মবধ্য িফলিাবব
বাস্তবা ন, গববষণাগািিমূহ্বক আন্তিিার্িক (ISO/IEC 17025) মাবন উন্নীিকিণ, দয িনবল সৃর্ষ্ট ইিযার্দ।
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