বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি)
www.bcsir.gov.bd

পটভূবি
বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি) দেদশি ঐবিহ্যবাহ্ী ও িব ববৃহ্ৎ বহুমুখী ববজ্ঞান ও বশল্প
গদবষণা প্রবিষ্ঠান। ববজ্ঞান গদবষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুবিি িফল প্রদ াদগি িাধ্যদি দেদশি আর্ ব-িািাবিক উন্ন দনি
লদযয ১৯৫৫ িাদল িোনীন্তন পূব বাঞ্চলী গদবষণাগাি ঢাকা প্রবিবষ্ঠি হ্ । পিবিীদি পর্ বা ক্রদি ১৯৬৫ িাদল চট্টগ্রাি
এবাং ১৯৬৭ িাদল িািশাহ্ী গদবষণাগাি প্রবিবষ্ঠি হ্ । স্বাধীনিাি পি িাবিি িনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুবিবুি িহ্িান
১৯৭৩ িাদল জ্ঞান বিবিক িাবি গঠন, ববজ্ঞাদনি উৎকষ ব িাধন, প্রযুবিি উন্ন ন ও িফল প্রদ াদগি িাধ্যদি উন্নি ও
িমৃদ্ধ দেশ গঠদন বাাংলাদেশ কাউবিল অব িাইবিবফক এন্ড ইন্ডাবি াল বিি বাচ (বববিএিআইআি) প্রবিষ্ঠা কদিন।
২০১৩ িাদলি ১০ই অদটাবি বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে আইন ২০১৩ িািী িাংিদে অনুদিাবেি
হ্ । বিবিান বববিএিআইআি এ আইদনি অধীদন পবিচাবলি হ্দে। এ প্রবিষ্ঠাদনি আওিাধীন ১১টি গদবষণাগাি,
ইনবিটিউট ও দিিাি িদ দে।

বিশন
ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবিগি গদবষণা ও উদ্ভাবদন দিিাি অব এবিদলি বহ্িাদব প্রবিষ্ঠা।

বিশন
বাাংলাদেদশি অর্ বননবিক, পবিদবশগি ও িািাবিক সুববধা-অনুকুল গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প পবিচালনা িত্ত্বাবধান
এবাং িহ্দর্াবগিা।
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বববিএিআইআি-এি প্রধান কার্ বাবলী













বশদল্পি প্রবিষ্ঠা ও উন্ন দনি িাদর্ িম্পবকবি বববিন্ন িিস্যাি িিাধান এবাং িিকাি কর্তবক বনদে ববশি
ববষ াববল বাস্তবা নকদল্প ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণাি প্রবিবন, উন্ন ন ও বেকবনদে বশনা প্রোন;
ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা কার্ বক্রি পবিচালনাি িন্য গদবষণাগাি, ইনবিটিউট ও িাংগঠন প্রবিষ্ঠা ও িাংিযণ
এবাং উন্ন দনি ব্যবস্থা গ্রহ্ণ;
আইদনি আওিা প্রবিবষ্ঠি ও অনুদিাবেি ববশ্বববদ্যাল ও অন্যান্য গদবষণা প্রবিষ্ঠানিমূদহ্ি সুবনবে বষ্ট
ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণা কিবচিবচ ও প্রকদল্পি িন্য িহ্া ক অনুোন প্রোন;
ববশ্বববদ্যাল বা অন্য দকান গদবষণা প্রবিষ্ঠান কর্তবক পবিচাবলি গদবষণাকিব দর্দক উদ্ভুে আববষ্কাি ও
উদ্ভাবদনি বাবণবিযক ব্যবহ্াদিি পেদযপ গ্রহ্ণ;
আইদনি আওিা প্রবিবষ্ঠি ও অনুদিাবেি ববশ্বববদ্যাল ও অন্যান্য গদবষণা প্রবিষ্ঠানিমূদহ্ি সুবনবে বষ্ট
ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণা কিবচিবচ ও প্রকদল্পি িন্য িহ্া ক অনুোন প্রোন;
ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি ববষদ ি উপি িথ্য িাংগ্রহ্ এবাং উি ববষ িমূদহ্ি উপি ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ, প্রবিদবেন
ও িািব কী প্রকাশকিণ;
বশল্প ও গদবষণা প্রবিষ্ঠান প্রবিষ্ঠা উৎিাহ্ প্রোন এবাং প্রদ ািনী উদদ্যাগ গ্রহ্ণ;
অন্যান্য দেদশি ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণা প্রবিষ্ঠানিমূদহ্ি িাদর্ পািস্পবিক দর্াগাদর্াগ স্থাপন;
পবিষে কর্তবক প্রবিবষ্ঠি ইনবিটিউট ও গদবষণাগাি উদ্ভাববি গদবষণা প্রবক্র াি দপদটি গ্রহ্ণ এবাং িা বশল্প
প্রবিষ্ঠাদন ব্যবহ্াদিি প্রদ ািনী কার্ বক্রি গ্রহ্ণ;
পবিষে আওিাধীন গদবষণা কাদি দফদলাবশপ প্রবিবন ও প্রোন;
গ্রন্থাগাি, িাংগ্রহ্শালা, পিীযামূলক বাগান ও ঔষবধশালা প্রবিষ্ঠাকিণ;
এই আইদনি লযয ও উদেশ্য বাস্তবা দনি িন্য অন্যান্য কার্ ব ও ববষ াবে িম্পােন।

িাাংগঠবনক কাঠাদিা ও িনবল:
িািস্ব বাদিদট অনুদিাবেি কিবকিবা/কিবচািীদেি িাংখ্যা ১৬৩০ িন, পূিণকৃি পে ১০৩৪ িন, বেিবিবিক িাংিবযি
(বিদটনশনকৃি) অস্থা ী পে ১৬২ িন। ১ িন দচ ািম্যান, িাব বযবণক িেস্য ৪ িন, খন্ডকালীন িেস্য ৪ িন, িবচব ১
িন। দিাট িনবদলি ববজ্ঞানী ৪৭২ িন, কিবকিবা ২৯৩ িন এবাং কিবচািী ৮৬৫ িন।
বাজেট ও ব্য :
ক্রমিক
নং
১
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়
অর্ থবছর

২
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮

অনুন্নয়ন

সব থজিাট

উন্নয়ন

বরাদ্দ

ব্যয়

বরাদ্দ

ব্যয়

৩
৫১৫৮.৪৭
৫৬১৭.৮৭
৮৭৪.০০
৬৪০০.০০
৬৭৬৭.০৭
৭০০০.০০
১১৭১৫.৭৬
১২২০০.০০
১৩২৭২.০০

৪
৫১৫৮.৪৭
৫৫৪৯.৮৭
৫৮৫৮.০০
১৭৯.২২
৬৭০৩.৭১
৬৫২৪.৩১
১০৮২১.৫৭
১১৫৬৯.১৭
১২৮০০.০০
(প্রাক্কমলত)

৫
১৫৪৫.২৫
৩৭২৫.৩৬
৪০৯৪.০০
৩২৯৮.৬৯
২৪২৩.৩০
৫৮৯৬.৩৩
৬০৮৪.৬৭
২৭৫১.০০
৬০০৬.০০

৬
১৫৩২.৫৬
৩৭২২.৩২
৪০৮৫.০০
৩২৭০.৬৪
২৪০১.৬৭
৫৮৯০.৭৩
৬০৪৩.৭৮
২৭৩২.৯৪
৫৯৬৮.৫৩

মিাটবরাদ্দ

মিাটব্যয়

৭
৬৭০৩.৭২
৯৩৪৩.২৩
৯৯৬৮.০০
৯৬৯৮.৬৯
৯১৯০.৩৭
১২৮৯৬.৩৩
১৭৮০০.৪৩
১৪৯৫১.০০
১৯২৭৮.০০

৮
৬৬৯১.০৩
৯২৭২.১৯
৯৯৪৩.০০
৯৪৪৯.৮৬
৯১০৫.৩৮
১২৪১৫.০৪
১৬৮৬৫.৩৫
১৪৩০২.১১
১৮৭৬৮.৫৩

বাজেট
বাস্তবায়জনর
হার (%)
৯
৯৯.৮১
৯৯.২৩
৯৯.৭৪
৯৭.৪৩
৯৯.০৭
৯৬.২৬
৯৪.৭৪
৯৫.৬৬
৯৭.৩৬

২০১৭-২০১৮ অর্ ববেদি বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য কিবকান্ড ও িাফল্য
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ইদনাদিশন গ্যালাবি :
বববিএিআইআি এি উদ্ভাববি পণ্য ও প্রযুবিিমূহ্ িব বিাধািদণি অবগবি ও প্রেশবদনি িন্য ইদনাদিশন গ্যালাবি
স্থাপন কিা হ্দ দে। এি িাধ্যদি প্রবিষ্ঠাি (১৯৫৫ িাল) পি দর্দক বববিএিআইঅি-এি ববজ্ঞানীগদণি গদবষণালব্ধ
অিবন িম্পদকব িব বিাধািণ এবাং বশল্প উদদ্যািাদেি ধািনা দনও াি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা হ্দ দে। বশল্প উদদ্যািাগণ দেশী
চাবহ্ো দিািাদবক এ প্রবিষ্ঠাদনি প্রদিিিমূহ্ বনদ বশল্প প্রবিষ্ঠান গদে তুদল অর্ বননাবিক িমৃবদ্ধিহ্ কিবিাংস্থাদনি
সুদর্াগ সৃবষ্ট কিদি পািদব।

বববিএিআইআি ইদনাদিশন গ্যালাবি উদবাধন কদিন ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণালদ ি িাননী িন্ত্রী স্থপবি ই াদফি
ওিিান। এ িি উপবস্থি বেদলন িনাব দিা: আদনা াি দহ্াদিন, িবচব, ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণাল ; দিা: ফারুক
আহ্দিে, দচ ািম্যান বববিএিআইআি, অধ্যাপক ি. আদনা াি দহ্াদিন িহ্ অন্যান্য কিবকিবাবৃন্দ।

উন্ন ন প্রকল্প
বববিএিআইআি-এি বনিস্ব গদবষণা কিবকাদন্ডি পাশাপাবশ প্রামতষ্ঠামনক সাির্ থ বৃমি ও ববজ্ঞাদনি নতুন নতুন শাখা
গদবষণাি িন্য ২০১৭-২০১৮ অর্ ব বছজর বামষ থক উন্নয়ন কিথসূমি-এি আওতায় ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাময়ত হজে।
প্রকল্পগুজলা হজে১. মবমসএসআইআর এর প্রযুমি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ম ৌত সুমবধামি সৃমি (অজটাবর/ ২০১৫ -সজেজের/ ২০১৮)।
২. িািড়া গজবষণা ইনমিটিমউট শমিশালীকরণ (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)।
৩. দুগ্ধ ও দুগ্ধোত পজের গজবষণার েন্য আইএফএসটি এর সক্ষিতা বৃমিকরণ (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৮)।
৪. বববিএিআইআি-এি আইএিএিএি- এ একটি খাবনি প্রবক্র াকিণ দকন্দ্র প্রবিষ্ঠাকিণ প্রকল্প (িনু াবি/২০১৭-জুন
২০১৯)।
৫. ইনবিটিউট অব বাদ াইকুিযাদলি িাবিি এন্ড ফািবাবিউটিকযাল িাইদিি প্রবিষ্ঠাকিণ(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০)
৬. বিদনাবিক গদবষণাগাি স্থাপন (িানু াবি/২০১৮-জুন/২০১৯)।
৭. দকবিকযাল দিদরালবি অবকাঠাদিা িমৃদ্ধকিণ (িানু াবি/২০১৮-বিদিম্বি/২০২১)।
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নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন
বববিএিআইআি-এি ববজ্ঞানীবৃন্দ ক্ষুদ্র ও িাঝাবি বশল্প প্রবিষ্ঠা স্থানী বশদল্পাদদ্যািাদেি িাদঝ বাবণবিযক িাদব
উৎপােন/্ব্বিািা প্রোদনি লদযয বনদনাি ১৭টি প্রযুবি উদ্ভাবন কদিদে।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lead (pb)free tin(sn) based solder for electronic application,01.08.17/IMMM
Ammonia free Deliming Agent for leather processing ,LRI-10.08.17
Floor Tiles using fly ash with waste glass,IGCRT-10.08.17
Calcium Hydroxylapatite from Egg Shell,IGCRT-22.08.17
Flouroapatite from Egg shell,IGCRT-22.08.17
Sodium Sulfide flakes from sodium sulfate, Dhaka Lab-21.08.17
Guava Paste_ Fruit paste (Instant mixed spicy), IFST ,05.10.17
Pectin from Ripe Jackfruit waste, Dhaka Lab-30.10.17
Baby Liquid Laundry Detergent, Dhaka Lab,01.11.17
Hydroxyl Apatitye from fish Bone,PP&PDC,27.11.17
Hydroxyl Apatitye from fish Scale,PP&PDC,27.11.17
Transformer core usinig soft ferit material, Dhaka Lab, 27.11.17
Design and Fabrication of single roller magnetic separator, PP&PDC, 17.01.18
Aluminum based Lubricating Grease, PP&PDC-29.01.18
Amla Candy (vitamin C enriched ), Rajsahi, 04.02.18
Facial Cleanser (Sponsored),Dhaka Lab-11.06.18
Beta Carotene enriched Soya Bean Oil,IFST-29.07.18

উদ্ভাববি প্রযুবিি বাবণবিযবককিণ
স্থানী বশদল্পাদদ্যািাদেি িাদঝ বাবণবিযক িাদব উৎপােদনি লদযয ৫টি প্রযুবি হ্স্তান্তি করা হজয়জছ। প্রযুবি ও ইিািা
গ্রহ্ীিা প্রবিষ্ঠানিমূহ্ বননরুপ
Sl

Name of process

1

Vegetable Ghee

2

Vegetable Ghee

3

Anti Diabetic Tea

4

Tamarind Juice

5

Baby Liquid
Laundry Detergent

Lab
IFST
IFST

BCSIR Laboratories
Chittagong

IFST

BCSIR Laboratories
Dhaka

Name of Company

New Chattala Pvt Ltd
Muhuripara, 24 no North Agrabadh, Chittagong
Rajrani Food Products
394 A College Road, Custom Academy, Kattoli,
Pahartali, Chittagong
M/s. Deshi Herbal natural Food Ltd
60 Kha Kazir Darga ,(Answer Camp)
Golapbagh, Jatrabari, Dhaka.
M/s. Deshi Herbal natural Food Ltd
60 Kha Kazir Darga
(Answer Camp), Golapbagh, Jatrabari, Dhaka.
Ms Chemicon Chemical Works
347 Harindhara,Shampur, Savar, Dhaka
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বববিএিআইআি উদ্ভাবি প্রদিি বাবণবিযকিাদব উৎপােদনি লদযয স্থানী বশদল্পাদদ্যািাি বনকট হ্স্তান্তি কিদেন দিা:
ফারুক আহ্দিে, দচ ািম্যান বববিএিআইআি িহ্ িাংবিষ্ট কিবকিবাবৃন্দ।

উদ্ভাববি প্রযুবিি দপদটি অিবন
২০১৭-১৮ অর্ ব বেদি বববিএিআইআি ৩ টি দপদটি অিবন কদিদে এবাং ৮ টি দপদটি অিবদনি প্রবক্র াধীন িদ দে।
Sl

Name of Patent

Lab

1

Caustic potash (industrial grade) in liquid form

Rajsahi

2

Anionic Surfactant treated bentonite as absorbent for water treatment

IGCRT

3

Formulation of Ceramic Glaze from natural sources

IMMM

িিাপ্ত উন্ন ন প্রকল্প
মবমসএসআইআর-এর প্রামতষ্ঠামনক সাির্ থ বৃমির লজক্ষে ২০১৬-২০১৭ অর্ ব বছজর মবমসএসআইআর-এ বামষ থক উন্নয়ন
কিথসূমিি আওতায় ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাময়ত হদ দে। প্রকল্পটি হজে- এিাবলমশিজে অব মেমেমগনজটজে মরফাজরন্স
ইনমিটিমউট ফর মকমিকোল মিোরজিেস (জুলাই/২০১২ -জুন/২০১৭)

আন্তিবাবিক ও িািী প্রবিষ্ঠাদনি িাদর্ বববিএিআইআি-এি িিদঝািা
গদবষণা ও উন্ন দনি দযদে পািস্পবিক িহ্দর্াগীিাি লদযয আন্তিবাবিক ও িািী পর্ বাদ বববিন ১১টি প্রবিষ্ঠাদনি
িাদর্ বববিএিআইআি িিদঝািা চুবি স্বাযি কদিদে। আন্তিাবিবক প্রবিষ্ঠাদনি িদধ্য The Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Australia;The Council of
Scientific and Industrial Research (CSIR), India;Japan Development Corporation
JDC) উদেখদর্াগ্য। প্রযুবি ব্যবহ্াদিি িাধ্যদি দেদশি ক্ষুদ্র ও িাঝাবি বশদল্পি উন্ন ন িাংবিষ্ট প্রবিষ্ঠান দর্িন: ক্ষুদ্র
ও িাঝাবি উদদ্যািা ফাউদন্ডশন (এিএিইএফ); বাাংলাদেশ প্রাবণিম্পে গদবষণা ইনবিটিউট (ববএলআিআই) এি
িাদর্ বববিএিআইআি িিদঝািা চুবি িদ দে। আন্তিাবিবক ও িািী পর্ বা ববজ্ঞানচচ বা, প্রযুবি উদ্ভাবন ও উদ্ভাববি
প্রযুবিি িফল ও িনকল্যাণ মূলক প্রদ াদগি দযদে পািস্পবিক িহ্দর্াগীিাি চুবিগুবল গুরুত্বপূণ ব অবোন িাখদব।
আন্তিাবিবক গদবষণা প্রবিষ্ঠাদনি িাদর্ পািস্পবিক িহ্দর্াগীিা চুবিি িাধ্যদি বনদনাি ববষদ বাাংলাদেদশি
ববজ্ঞানচচ বা ও প্রযুবি উদ্ভাবন এবাং এই প্রযুবি ব্যবহ্াদি দেদশি উন্ন দন অবোন িাখদব:
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আন্তিাবিবক গদবষণা প্রবিষ্ঠাদনি িাদর্ পািস্পবিক িহ্দর্াগীিা চুবিি িাধ্যদি বনদনাি ববষদ বাাংলাদেদশি
ববজ্ঞানচচ বা ও প্রযুবি উদ্ভাবন এবাং এই প্রযুবি ব্যবহ্াদি দেদশি উন্ন দন অবোন িাখদব:
 দর্ৌর্ গদবষণাকার্ বক্রি পবিচালনা
 প্রযুবিি হ্স্তান্তি
 যুগদপাদর্াগী প্রবশযদণি িাধ্যদি িনশবিি উন্ন ন
 ববজ্ঞানচচ বা ও প্রযুবি উদ্ভাবদনি িব বদশষ অবস্থাি উপি ববষ বিবিক দর্ৌর্ ববজ্ঞাবনক দিবিনাি, কিবশালা,
ইিযাবেি আদ ািন।
একই িাদর্ ববজ্ঞাবনদেি েযিা বৃবদ্ধ, দর্ৌর্ গদবষণা কার্ বক্রদিি িাধ্যদি নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন এবাং প্রযুবি বববনিদ ি
িাধ্যদি বাাংলাদেদশি প্রযুবিি বিবি উন্ন দন উদেখদর্াগ্য অবোন িাখদব।
িািী পর্ বাদ , ক্ষুদ্র ও িাঝাবি উদদ্যািা ফাউদন্ডশন (এিএিইএফ)-এি িাদর্ িিদঝািা চুবিি িাধ্যদি
বববিএিআইআি-এি উদ্ভাববি প্রযুবিগুবল ক্ষুদ্র ও িাঝাবি বশদল্পাদদ্যািাদেি বনকট দপৌোদনাি একটি সুদর্াগ সৃবষ্ট
হ্দ দে। এোো, বাাংলাদেশ প্রাবণিম্পে গদবষণা ইনবিটিউট (ববএলআিআই)-এি িাদর্ িিদঝািা চুবিি আওিা
উি প্রবিষ্ঠাদনি িদধ্য প্রাবণি চািো প্রবক্র াকিণ ও উন্ন ন এবাং গবাবে পশু দিাটা-িািা কিদণি ববষদ দর্ৌর্
গদবষণা ও প্রযুবিি প্রিাদি গুরুত্বপূণ ব অবোন িাখদব।

বববিএিআইআি এবাং কিনওদ লর্ ববজ্ঞাবনক ও বশল্প গদবষণা
িাংস্থা (বি এি আই আিও) অিবল া-এি িাদর্ দর্ৌর্ গদবষণা
ও পািস্পবিক িহ্দর্াবগিা ববষ ক িিদঝািা স্মািক স্বাযি
২০ আগি ২০১৮ ঢাকা অনুবষ্ঠি হ্ ।

টুইিাি এবাং আদি ববনক বিটিদগশন প্রযুবিদি
বববিএিআইআি ও িাপাদনি দর্ৌর্ গদবষণাি লদযয
িিদঝািা স্মািক স্বাযি অনুষ্ঠান।

বববিএিআইআি ও এিএিই ফাউদন্ডশন এি িদধ্য
িিদঝািা স্মািক স্বাযি অনুষ্ঠাদন দিা: ফারুক আহ্দিে,
দচ ািম্যান বববিএিআইআি িহ্ উি প্রবিষ্ঠাদনি িাংবিষ্ট
কিবকিবাবৃন্দ।

বিএিআইআি, ইবন্ড া ও বববিএিআইআি-এি িদধ্য
দর্ৌর্ গদবষণা চুবি স্বাযি অনুষ্ঠাদন দুই দেদশি
গদবষক ও উর্ধ্বিন কিবকিবাবৃন্দ।
6

গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ
দেশী ও ববদেশী িান বাদল দিাট ১২২ টি ববজ্ঞাবনক গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাবশি হ্দ দে।
ববদিষণ দিবা
বববিন্ন িিকািী দবিিকািী প্রবিষ্ঠাদনি বশল্প/বাবণিয পণ্য/পোদর্ বি ৫৯৩৮ টি ববদিষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে।
দেদশি অর্ বননবিক উন্ন দনি লদযয ববদশষ কদি িপ্তনী ও আিোনীকৃি পদণ্যি ববদিষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে।
প্রবশযণ
মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবষয়ক, র্ন্ত্রপাবি পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবফি ব্যবস্থাপনা, প্রদিট ম্যাদনিদিি, ক্র ইিযাবে
ববষদ ৩১১ েন গজবষক ও কিথকতথাজিরজক প্রমশক্ষণ প্রিান করা হজয়জছ।
গজবষণা ও উন্নয়ন (R & D) প্রকল্প
বববিন্ন গদবষণা ববষ ক ও প্রযুবি উদ্ভাবদনি লদযয ১৮০টি গজবষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সিাপ্ত করা হজয়জছ।
মফজলাশীপ প্রিান
বপএইচবি মেগ্রীধারী গদবষকদেি মবমসএসআইআর মপাি েটরাল মফজলামশপ, মবম ন্ন মবশ্বমবদ্যালজয়র এি
এি/এিবফল গদবষকদেি প্রজফসর নুরুল আফসার খান মপাি গ্রাজুজয়ট মফজলামশপ ও ে. আবদুল্লাহ আল-মূমত
শরফুমদ্দন স্মৃমত মফজলামশপিহ্ ৫টি কোটাগমরজত মিাট ৫০ েনজক মফজলাশীপ প্রিান করা হজয়জছ।
মর্মসস তত্ত্বাবধান
মিজশর মবম ন্ন মবশ্বমবদ্যালজয় অধ্যয়ন/গদবষণািি মিাট ১৭২ েন মশক্ষার্ীর গজবষণা কার্ থক্রি তত্ত্বাবধান করা
হজয়জছ।
মশল্প প্রবিষ্ঠান পমরিশথন
স্থানী বশদল্পাদদ্যািাদেি পদণ্যি গুণগি ও পবিিাণগি িান উন্ন ন,িাংিযণ, প্রযুবিগি বববিন্ন িিস্যা িিাধাদনি
িদন্য ১৬টি মশল্প প্রবিষ্ঠান পমরিশথনপূব থক বশল্প সিস্যার সিাধান কিা হ্দ দে।
মসমিনার ও মসজপামেয়াি আজয়ােন
দেশী ববদেশী ববদশষজ্ঞ, দিবাগ্রহ্ীিা ও গদবষকদেি বনদ বববিন্ন ববষ বিবিক ২০টি মবজ্ঞান মবষয়ক মসমিনার ও
মসজপামেয়াি অনুমষ্ঠত হজয়জছ।

বববিএিআইআি-এ অনুবষ্ঠি ২ বেনব্যপী দিটি বলিাি ব ও াকবশদপি িিাপনী অনুষ্ঠাদন উপবস্থি বেদলন িাননী প্রধানিন্ত্রীি
অর্ বনীবি ববষ ক উপদেষ্টা ি. িবশউি িহ্িান এবাং দিা: আদনা াি দহ্াদিন, িবচব, ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণাল , দিা: ফারুক
আহ্দিে, দচ ািম্যান বববিএিআইআি ও দিা: নুরুল কবিি, অবিবিি িবচব, ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণাল ।
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বববিএি
বববিএিআইআি ববজ্ঞানী, কিবকিবা ও কিবচািীবৃন্দ ২৩ জুলাই ২০১৭ এ িািী পাববলক িাবিবি বেবি উের্াপন কদিন।

িানব িম্পে উন্ন ন
র্ন্ত্রপামতর সজব থাচ্চ ব্যবহার মনমিতকরণ ও র্ন্ত্রপামত সপমকথত সম্যক জ্ঞান অেথজনর লজক্ষে মবমসএসআইআর-এর
মবজ্ঞানীজির প্রমশক্ষণ প্রিান করা হজয়জছ। এছাড়াও শুিািার ও ননমতকতা মবষজয়র উপর মনয়মিত মবজ্ঞানী ও
কিথকতথাজির প্রমশক্ষণ প্রিান করা হজে।
ববজ্ঞান ও বশল্প প্রযুবি দিলা
বববিএিআইআি কর্তবক আদ াবিি ববজ্ঞান ও বশল্প প্রযুবি দিলা ২০১৮ বববিএিআইআি কযাম্পাি ঢাকািহ্
বববিএিআইআি গদবষণাগাি চট্টগ্রাি, িািশাহ্ী ও ি পুিহ্াদট অনুবষ্ঠি হ্ ।

ববজ্ঞান ও বশল্প প্রযুবি দিলা পবিেশবন কদিন ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণালদ ি িাননী িন্ত্রী স্থপবি ই াদফি ওিিান,
ব্যাবিিাি দশখ ফিদল নূি িাপি, িাননী এিবপ িহ্ িম্মানীি অবিবর্বৃন্দ।
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দকন্দ্রী ল্যাবদিটবি প্রবিষ্ঠা
ICPMS, AAS, GCMS, PCR, DNA Sequencer িহ্ ববদশ্বি িব বাধুবনক র্ন্ত্রপাবি ও সুদর্াগ
সুববধা িমৃদ্ধ একটি দকন্দ্রী ল্যাবদিটবি ঢাকা কযাম্পাদি স্থাপন কিা হ্দ দে। এ ল্যাবদিটবিদি িািা বনক ববদিষণ ও
পিীযদণি প্রদ ািনী র্ন্ত্রপাবিি সুববধাবে ববদ্যিান। ফদল দিবা গ্রহ্ীিাগণ স্বল্প িিদ ববদিষদণি ফলাফল গ্রহ্ণ
কিদি পািদব এবাং ববজ্ঞানীগণও গদবষণাি প্রদ ািদন িাব বযবণক এই ল্যাবদিটবি ব্যবহ্াি কিদি পািদব। দকন্দ্রী
ল্যাবদিটবি প্রবিষ্ঠাি িাধ্যদি িাংগ্রবহ্ি র্ন্ত্রপাবিি িব বিি ব্যবহ্াি বনবিিিহ্ এখাদন অপচ বন্ধ হ্দব। একাবধক
র্ন্ত্রপাবিি পবিব বদি নতুন/ অিযাধুবনক র্ন্ত্রপাবিি িাংগ্রদহ্ি সুদর্াগ সৃবষ্ট হ্দব।
তথ্য অমধকার আইন ২০০৯ অনুর্ায়ী মসবা প্রিান
এ আইজনর আওতায় ১ টি আজবিন পত্র পাওয়া র্ায়, মস মপ্রমক্ষজত আজবিনকারীজির তথ্য প্রিান করা হজয়জছ।
শুিািার পিক প্রিান
শুিািার পিক প্রিান নীমতিালা ২০১৭ আজলাজক মবম ন্ন কোটাগরীজত মবমসএসআইআর শুিািার পিক প্রিান করা
হজে।
মেমেটালাইজেশন





মেমেটাল পিমতজত কিথকতথা ও কিথিারীজির উপমিমত/হামেরা গ্রহণ
ই মটন্ডামরং
ই ফাইমলং িালু
এনালাইটিকোল সাম সথ মসল এর মসবা কার্ থক্রি অনলাইনকরণ

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছজর মবমসএসআইআর-এর ইউমনট/ গজবষণাগার ম মিক
উজল্লখজর্াগ্য অেথনসমূহ
মবমসএসআইআর গজবষণাগার, ঢাকা












মিজশর সামব থক উন্নয়জন ৫২টি গজবষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প িলিান রজয়জছ।
বামষ থক উন্নয়ন প্রকল্প িলিান রজয়জছ ২টি।
মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয় কর্তথক ৬টি মবজশষ অনুিানপ্রাপ্ত প্রকল্প গৃহীত হজয়জছ।
নবজ্ঞামনক প্রবন্ধ প্রকামশত হজয়জছ ৬০টি।
২ িন ববজ্ঞানীি PhD মেগ্রী অেথন।
মশল্প কারখানার সিস্যা মিমিতকরণ এবং সিাধাজনর লজক্ষে ৬টি মশল্প কারখানা পমরিশথন।
মিজশ এবং মবজিজশ ৫৩টি মেমনং/জসমিনার/মসজপামেয়াি/ওয়াকথশপ/কনফাজরন্স-এ অংশগ্রহণ এবং
নবজ্ঞামনক প্রবন্ধ উপিাপন।
৬েন PhD এবং ৩েন MPhil গজবষজকর গজবষণার সুমবধা প্রিাজনর িাধ্যজি তত্ত্বাবধান করা হজয়জছ
এবং ৮ েন PhDগজবষজকর গজবষণার কাে িলিান রজয়জছ।
মবম ন্ন মবশ্বমবদ্যালজয়র ৪০ েন MS ছাত্র-ছাত্রীর তত্ত্বাবধান ও গজবষণাগাজরর সুমবধা প্রিান করা হজয়জছ।
মবম ন্ন মফজলামশজপর অধীজন ১২ েন মরসাি থ মফজলা গজবষণারত আজছ।
৯৫২টি মবজেষণমূলক মসবা প্রিান করা হজয়জছ।

৩২টি উপজেলায় লাগসই প্রযুমি মিলায় অংশ গ্রহণ করা হজয়জছ।
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মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয় আজয়ামেত মিজশর মবম ন্নিাজন অনুমষ্ঠত “িানীয় াজব উদ্ভামবত লাগসই প্রযুমির প্রজয়াগ ও
সম্প্রসারণ” শীষ থক মসমিনার ও প্রিশথনী ।
গৃহীত প্রজসসঃ
Production of the sodium sulfide flakes from sodium sulfate.
Production of baby laundry detergent.
Production of Pectin from ripe Jackfruit waste.
Production of Transformer core using soft ferrite material.

মবমসএসআইআর গজবষণাগার, িট্টগ্রাি








৯ টি R&D প্রকল্প িলিান
োতীয় ও আন্তেথামতক োন থাজল প্রকামশত নবজ্ঞামনক প্রবন্ধ ১৭ টি ।
৩৩ েন মবজ্ঞানী মিজশ এবং মবজিজশ মেমনং/জসমিনার/মসজপামেয়াি/ওয়াকথশপ/কনফাজরন্স-এ অংশগ্রহণ এবং
নবজ্ঞামনক প্রবন্ধ উপিাপন কজরন।
৮ েন বপএইচবি /এিবফল/এিএি গজবষজকর গজবষণা তত্ত্বাবধান করা হজয়জছ।
১৫০েন মবজ্ঞানী/গজবষকজক প্রমশক্ষণ প্রিান করা হজয়জছ।
৬৫২টি মবজেষণমূলক মসবা প্রিান করা হজয়জছ।
হাইজরাজেন এনামেথ ল্যাব িাপন প্রকল্প অনুজিািন প্রমক্রয়াধীন।

Hydrogen fuel production from SQNG (sub quality natural gas)
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বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িািশাহ্ী
উদেখদর্াগ্য অিবনিমূহ্ঃ









মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয় কর্তথক ৪টি মবজশষ অনুিানপ্রাপ্ত প্রকল্প গৃহীত হজয়জছ।
ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ প্রকাশ ২৪টি
প্রবশযণ ও দিবিনাি ১২টি
বিিাচ ব দফদলা িত্ত্বাবধান ৩টি
গদবষণাগাি আধুবনকীকিণ ৪টি
ববদিষণ দিবা প্রোন ১৪৬টি
গৃহ্ীি প্রদিি ২টি
োবখলকৃি প্যাদটি ১টি

মবষ্যৎ পমরকল্পনাঃ
 মিশে কাঁিািাল ম মিক লাগসই মশল্প প্রযুমির উদ্ভাবন এবং উদ্ভামবত প্রযুু্মিসমূহ মশল্পজদ্যািাজির িাধ্যজি
সফল াজব বামণমেেকীকরণ।
 গৃহীত প্রকল্প সমুহ মনধ থামরত সিজয়র িজধ্য সফল াজব বাস্তবায়ণ। রােশাহী গজবষণাগারজক আন্তেথামতক
িাজন উন্নীতকরণ।
 অতোধুমনক র্ন্ত্রপামত সংগ্রহ, রক্ষণাজবক্ষণ এবং সজব থাচ্চ ব্যবহার মনমিতকরণ, েয এবাং প্রমশমক্ষত েনবল
সৃমি।
 সিয়াবি কিথপমরকল্পনা প্রণয়নপূব থক বামষ থক উন্নয়ন প্রকল্প ও মিশীয় িামহিাম মিক আরএন্ডমে প্রকল্পসমূহ
বাস্তবায়ন।
 আন্তেথামতক িানসপন্ন গজবষণাগার িাপন, প্রযুমির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
 আন্তেথামতকিাজনর পে মবজেষণ মসবা প্রিাজনর িাধ্যজি রপ্তামনজত সহায়তা প্রিান।
 মশল্পখাজতর কামরগমর ও প্রযুমিগত সিস্যা মিমিতকরণ এবং তা সিাধাজনর েন্য সিমিত উজদ্যাগ গ্রহণ।
 মবজ্ঞান ও প্রযুমি গজবষণায় মসোর অফ এজেজলন্স প্রমতষ্ঠা।

পাইলট প্ল্যাি এন্ড প্রদিি দিদিলপদিি দিিাি (বপবপ এন্ড বপবিবি)







৩ টি প্রদিি গৃহ্ীি ও ১ টি োবখল কিা হ্দ দে ।
১ টি প্যাদটি গৃহ্ীি ও ২ টি োবখল োবখল কিা হ্দ দে ।
৪ টি প্রদিদিি পাইলট প্ল্যাি িাবি কিা হ্দ দে ।
িািী ও আন্তিবাবিক িান বাদল ১৭ টি ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ প্রকাবশি হ্দ দে ।
বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ ি ১৩ টি বর্বিি িত্বাবধা ন (সুপািবিশন) কিা হ্দ দে ।
দিক দহ্াল্ডাদিি িাদর্ ১ টি কিবশালা িম্পন্ন কিা হ্দ দে।
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F-OH বিিাচ ব গ্রুপ ও বপবপএন্ডবপবিবি এি িাদর্ ম্যাদঙ্গা/ িদবিী জুি উন্ন ন ও বাবণবিযকীকিদণি িন্য
িিদঝািা চুবিপে স্বাযি ।

িবিঙ্গা প্রাইদিট বলঃ ও বপবপএন্ডবপবিবি এি িাদর্ িবিনা পািা গুো প্রদিি উন্ন ন ও বাবণবিযকিদণি িন্য
িিদঝািা চুবি স্বাযি ।

জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউট (আইএফআরমে)
মিজশর জ্বালামন সংকট হজত উজিারজণ মবমসএসআইআর এর জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউট মবম ন্ন প্রকার
প্রিমলত এবং অপ্রিমলত জ্বালামন এবং নবায়নজর্াগ্য শমি মনজয় গজবষণা িামলজয় র্াজে। এ ইনমিটিউট পমরজবশ বান্ধব
মবম ন্ন প্রযুমি মর্িন বাজয়াগ্যাস, বাজয়ািাস, বাজয়াফুজয়ল, মসৌরশমি, বায়ুশমিসহ প্রায় সকল নবায়নজর্াগ্য শমির
উপর গজবষণা ও উন্নয়ন কিথকাজন্ডর সাজর্ প্রিমলত মবম ন্ন ধরজনর েীবাশ্ম জ্বালামনর গুণগতিান উন্নয়জনর েন্য
গজবষণা কিথকাজন্ড মনজয়ামেত রজয়জছ। এছাড়া জ্বালামনর সাশ্রয়ী ব্যবহাজরর লজক্ষে মবম ন্ন িজেজলর উন্নত চুলা এই
ইনমিটিউট উদ্ভাবন কজরজছ।
উজল্লখজর্াগ্য উদ্ভাবন:
 মফেে মোি বাজয়াগ্যাস
প্লাে
 মেক অজয়ল
 বাজয়া ফুজয়ল
 এলইমে বাল্ব






মপাজট থবল, ফাইবারগ্লাস
বাজয়াগ্যাস প্লাে
মরমেজয়টর কুজলে
মসালার ফািথ মহট
মসালার ওজ ন



মবম ন্ন প্রকার উন্নত চুলা





মিমশন অজয়ল
মসালার িামেথং ব্যাগ
দিালাি ড্রা াি
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আর এন্ড মে প্রকল্প
জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউট এ মিাট ১৬ টি আরএন্ডমে প্রকল্প মনজয় গজবষণা কাে করা হজে।
নবজ্ঞামনক োন থাজল প্রকামশত প্রবন্ধ
মবম ন্ন মিশীয় ও আন্তেথামতক নবজ্ঞামনক োন থাজল জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউট মর্জক মিাট ৯ টি নবজ্ঞামনক
প্রবন্ধ প্রকামশত হজয়জছ।
মিক মহাল্ডারজির েন্য আজয়ামেত মসমিনার ও কিথশালা
২০ িাি থ ২০১৮ তামরজখ মিক মহাল্ডারজির মনজয় “মবদুেৎ ও জ্বলামন মবষয়ক গজবষণা ও মবজেষণ মসবায় জ্বালামন
গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউজটর ভূমিকা” শীষ থক মসমিনার ও কিথশালার অনুমষ্ঠত হয়।
মশল্প প্রমতষ্ঠান পমরিশথন এবং মিমিত সিস্যার সিাধান
মিজশর মবম ন্ন মেলায় ৬ টি মশল্প প্রমতষ্ঠান পমরিশথন কজর তাজির মবশ মকছু মিমিত সিস্যার সিাধাজন পরািশথ মিয়া
হয়।
লাগসই প্রযুমি মিলায় অংশ গ্রহণ
ববজ্ঞান ও প্রযুবি িণ্ত্েনাল আদ াবিি দেমশর সাতটি মব াজগর ৩২ টি উপজেলায় ”িানীয় াজব উদ্ভাববি লাগিই
প্রযুবিি প্রদ াগ ও িম্প্রিািণ” শীষ বক লাগসই প্রযুমি মিলায় অাংশগ্রহ্দনি িাধ্যদি জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন
ইনমিটিউট উন্নত চুলা, বাজয়াগ্যাস প্লাে প্রযুবি এবাং দিৌি শবি ব্যবহ্াি এি প্রিশথন, িম্প্রিািণ ও িনবপ্র কিদণ
অাংশগ্রহ্ন কদি।
মবজেষণ মসবা প্রিান
জ্বালামন গজবষণা ও উন্নয়ন ইনমিটিউট সরকারী ও মবসরকারী প্রায় ৭০ টি মবম ন্ন প্রমতষ্ঠাজনর ২৭৪ টি মবজেষণ মসবা
প্রিান কজরজছ।

েবব: গজবষণাগাজর কিথরত মবজ্ঞানীগজণর একাংশ
দরবনাং /দিবিনাি/ ও াকবশপ এ অাংশগ্রহ্ণ
২৩ িন ববজ্ঞানী বববিন্ন দেশী ও আন্তিবাবিক দরবনাং /দিবিনাি/ ও াকবশপ এ অাংশগ্রহ্ণ কদিন ।
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িাম্প্রবিক িিদ জ্বালাবন গবদষণা ও উন্ন ন ইনিটিবউট এি বকছু উদেখদর্াগ্য অিবদনি েবব:

বাাংলাদেদশ প্রর্িবাি বিবিকৃি দিদকন্ড দিনাদিশন বর্ন বফল্ম দিালাি দিল

কৃষক ও বেনিজুিদেি ব্যবহ্াদিি িন্য দিালাি ফািব দহ্ট

ভ্রিন ও চলবিপদর্ দিাবাইল/ট্যাব চাদিবি িন্য দিালাি ব্যাকদপক

বশল্পা ন উপদর্াগী বহ্নদর্াগ্য ববমুখী উন্নি চুলাি নতুন একটি
বিিাইন, র্াি অযাবফবিদ বি দিকি ব পবিিান (৪২.৪%) পাও া
বগদ দে ।

দিৌিিাদপ িান্না কিাি িন্য বিিাইনকৃি দিালাি ওদিন
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ইনমিটিউট অফ ফুে সাইন্স এন্ড মটকজনালমে (আইএফএসটি)
১৯৮৩ িাদল খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট (আইএফএিটি) এি র্াো শুরু হ্ বববিএিআইআি-এি একটি িদনা
বিবিবপ্ল্নাবি ইনবিটিউট বহ্দিদব। আইএফএিটি খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি বনিবি গদবষণা ও উন্ন দনি দযদে দেদশি
বৃহ্িি গদবষণা প্রবিষ্ঠান বহ্দিদব স্বীকৃি। বিবিান িিকাদিি SDG অিবদনি লদযয খাদ্য বনিাপিা বনবিিকিণ এবাং
পুবষ্টিান উন্ন দন এ ইনবিটিউট বববিন্ন গদবষণা ও উন্ন নমূলক কিবকান্ড চাবলদ র্াদে।

বাাংলাদেশ দিনা ও দনৌ বাবহ্নীি িেস্যদেি িন্য “Food Inspection and Quality Control”
শীষ বক প্রবশযণ দকাদি বি আদ ািন কদি আইএফএিটি, বববিএিআইআি। িনে ববিিণী অনুষ্ঠাদন উপবস্থি
বেদলন দিা: ফারুক আহ্দিে, দচ ািম্যান, বববিএিআইআি িহ্ িাংবিষ্ট কিবকিবা ও ববজ্ঞানীবৃন্দ।
গদবষণা ও উন্ন ন কার্ বক্রিঃ
দেশী দিৌসুিী শাকিবি ও খাদদ্য ব্যবহৃি িিলা ব্যবহ্াি কদি গুণগি িানিম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উদ্ভাবন
দেশী দ্রুি পচনশীল ফল িাংিযণ, প্রবক্র ািািকিদণি পববি উদ্ভাবন
ফল ও ফলি পদণ্য ব্যবহৃি দিিাল িনািকিদণি আধুবনক প্রযুবি উদ্ভাবন
িাে, িাাংি ও িাাংিিাি পণ্য প্রবক্র াকিণ ও িাংিযদণি লাগিই প্রযুবি উদ্ভাবন
দেশী উপকিণ ও প্রযুবিি িিন্বদ স্বল্পমূদল্যি অবধক পুবষ্টগুণিম্পন্ন িম্পূিক খাদ্য বিবি কিা
বশশু ও গিববিী িাদ দেি অপুবষ্ট দূিীকিদণি লদযয িম্পূিক খাদ্য প্রস্তুিকিণ
দেশী কাঁচািাল ও প্রযুবি ব্যবহ্াি কদি উচ্চ দপ্রাটিনিাি এবাং পুবষ্টগুণিমৃদ্ধ বশশু খাদ্য এবাং পবিপূিক খাদ্য
উদ্ভাবন
বববিন্ন প্রকাি প্ল্াবিক ফুি প্যাদকবিাং ম্যাদটবি াল বনদ গদবষণা
খাদদ্যি গুণগিিান অক্ষুন্ন দিদখ িীবাণুমুি বনিাপে খাবাি বিবি
বশল্পগুরুত্ব িম্পন্ন অণুিীদবি িাধ্যদি ফািদিদিশন প্রবক্র া পদ্ধবি উদ্ভাবন
উদ্ভাববি খাদ্য ও দিাগ্যপণ্য িমূদহ্ি গ্রহ্ণদর্াগ্য অণুিীবিান, িাংিযণকাল বনধ বািণ, দকা াবলটি ও বনিাপিা
বনবিিকিণ ববষদ গদবষণা কিা
বববিন্ন োনাশস্য, িাল ও অন্যান্য উবদ্ভে বীিদক অঙ্কুিা দনি িাধ্যদি এদেি এনিাইি দলদিল ও প্রকৃবি
পবিবিবদনি কদি অবধক পুবষ্ট ও এনিাইি িমৃদ্ধ এবাং িহ্দি হ্িিদর্াগ্য খাদ্যপণ্য উৎপােদনি পদ্ধবি
উদ্ভাবন
বাাংলাদেদশি স্থানী বািািিমূদহ্ বববক্রি বববিন্ন ধিদণি খাদ্যদ্রব্য ও বফি-এ িানবদেদহ্ি িন্য যবিকি
পোর্ ব, দর্িন- িাইদকাটবিি, কীটনাশক, এবিবাদ াটিি, দহ্বি দিটাল্ি (আদি ববনক, দলি, দক্রাবি াি,
দকিবি াি ও বনদকল), প্রভৃবি এি উপবস্থবি বনণ ব
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অিবন
বর্বিি িম্পােদন গদবষণা িহ্া িা
২৪ টি
ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষ ক প্রবশবযি িনবল
১৭৫ িন
নমুনা ববদিষদণি িযিিা বৃবদ্ধি লদযয দির্ি দিবলদিশন ৩টি
ববজ্ঞান ববষ ক দিবিনাি ও কিবশালা আদ ািন ২ টি
আদ াবিি দিবিনাি ও কিবশালা
িাংখ্যা ১৭ টি
চলিান ও িিাপ্ত আিএন্ডবি প্রকল্প
িাংখ্যা ৩৯ টি
আন্তথোমতক ও োতীয় োন থাজল প্রকাশ ১৮টি
আজয়ামেত মসমিনার, ওয়াকথশপ ও মসজপামেয়াি ২টি
িামখলকৃত প্যাজটে ১টি
ইিািা প্রোনকৃি প্রদিি ২টি
িিদঝািা স্মািক (MoU) স্বাযি ২টি
প্রেি ববদিষণ দিবা প্রা ৪০০০ টি

দিবাগ্রহ্ীিাদেি অাংশগ্রহ্দণ “দটকিই উন্ন দন প্রযুবি উদ্ভাবন, িম্প্রিািণ ও খাদ্যপদণ্য দিিাল বনরুপদণ
আইএফএিটি এি কার্ বক্রি” শীষ বক কিবশালা উপবস্থি বেদলন দিা: ফারুক আহ্দিে, দচ ািম্যান,
বববিএিআইআি িহ্ িাংবিষ্ট কিবকিবা ও ববজ্ঞানীবৃন্দ।
দেদশি আর্ ব-িািাবিক ও উন্ন দনি দযদে অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব পণ্যিমূহ্
বববিন্ন ধিদণি পুবষ্ট িমৃদ্ধিম্পূিক খাদ্য (দর্িন, কযাদিাটিনিমৃদ্ধ নুডুলি, িি, ম্যাদঙ্গাবাি, পাউরুটি, সুযপ
ইিযাবে)
বিটাবিন-এ এবাং দপ্রাটিনিমৃদ্ধ ববস্কুট
আ িন ও বিটাবিনিমৃদ্ধ খাদ্য শস্য পণ্য িমূহ্ (দর্িন, িাইি পবিি, ববকল্প দিবিলাক)
দপ্রাটিন ও আঁশিমৃদ্ধ িা াদবটিক আটা
বববিন্ন দেশী দিৌসুিী ফলমূল ও শাক িববি হ্দি বববিন্ন ধিদণি জুি, (িদববি, দেঁতুল, কিলা, চালিা
ইিযাবে), িি (বাঁধা কবপ, চালিা, িদববি, বিিিি দিবিট্যাবল িি ইিযাবে) িযাি, দিবল (আনািি,
িদববি, দপ ািা ইিযাবে)
বববিন্ন ধিদণি বি-হ্াইদড্রদটি পণ্য (গািি, কিলা, টদিদটা ইিযাবে)
ফল-মূল ও শাক-িবিীি গাদ দলদগ র্াকা দপবিিাইি দিবিবিউ, ফিিাবলন, ও াি এবাং বববিন্ন ধিদণি
ব্যাদটবি া মুি কিদণি বনবিি “ফ্রুট এন্ড দিবিট্যাবল ও াি”
িববষ্যৎ পবিকল্পনা
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কৃবষ খাদ্য বিবিক বশল্পা ন ও কিবিাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিদি চাবহ্ো অনুর্া ী উন্ন ন ও গদবষণা
পবিচালনা কিা।
খাদদ্যি দিিাল িনািকিদণি লদযয বববিন্ন ধিদণি পন্ধবি উদ্ভাবন ও ববদিষণ সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা।
উৎপােদনািি খাদ্যিমূহ্ প্রবক্র াকিদণি নতুন নতুন প্রবক্র ািাি খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও পুবষ্টিান বনণ ব কিা।
প্রাকৃবিক উৎি হ্দি ফাইদটাদকবিকযাল িনািকিণ এবাং বববশষ্টয বনধ বািণ ও প্রদ াদগি িাধ্যদি প্রাণীি
উৎি হ্দি অবধক পুবষ্টিম্পন্ন খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও অবধক িি িাংিযদণি লদযয গদবষণা।
বনিাপে খাদ্য প্রস্তুিিকিণ, দিিাল বনধ বািণ ও হ্যািাি ব এনালাইবিি বক্রটিকযাল কদরাল পদ ি
(এইচএবিবিবপ) িম্পদকব প্রবশযণ প্রোন ।
গদবষণাগািিমূহ্ আইএিও ১৭০২৫ এযাদক্রবিদটশন অিবন।
অিযাধুবনক Microbial Identification System স্থাপদনি িাধ্যদি অবিদ্রুি ও
অবধকিাংখ্যক Bacteria, Yeast/mold বা Fungi িনািকিণ এি িাধ্যদি ফুি দিফটি ির্া
খাদ্য বনিাপিা বনবিিকিদণ ভূবিকা িাখা।
বিটাবিন-এ িমৃদ্ধ পদ্ধবিি উন্ন দনি িাধ্যদি দেদশি বিটাবিন-এ এি অিাব িবনি অপুবষ্ট দুি কিণ ববষদ
গদবষণা কিা।

ইনমিটিউট অফ গ্লাস এন্ড মসরামিক মরসাি থ এন্ড মটমিং (আইবিবিআিটি)
গদবষণা ও উন্ন ন (R&D) প্রকল্প : ১৬ টি
নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন : ৩ টি
গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ : ৬ টি
ববদিষণ দিবা প্রোন : ১১২ টি
প্রবশযণ (ববজ্ঞানী) ব্যাচ : ৫৪ িন ববজ্ঞানী ও কিবকিবাদেি প্রবশযণ প্রোন কিা হ্দ দে।
িিাপ্ত আি এন্ড বি প্রকল্প : ০৭ টি
উদ্ভাববি প্রযুবিি দপদটি অিবন : োবখলকৃি ২ টি
দফদলাবশপ িত্ত্বাবধান : ৭ টি
বর্বিি িত্ত্বাবধান : ৬ টি
বশল্পকািখানা পবিেশবন : ৬ টি
দিবিনাি ও বিদম্পাবি াি : ২ টি ববজ্ঞান ববষ ক িিা আদ ািন কিা হ্দ দে।

দিবা গ্রহ্ীিাদেি অাংশগ্রহ্দণ “রুপকল্প ২০২১ বাস্তবা দন কাচ ও বিিাবিক দযদে যুদগাপদর্াগী গদবষণা
আইবিবিআিটি-এি ভূবিকা” শীষ বক কিবশালা উপবস্থি বেদলন দিা: ফারুক আহ্দিে, দচ ািম্যান,
বববিএিআইআি, পবিষদেি িেস্যবৃন্দ এবাং িাংবিষ্ট কিবকিবা ও ববজ্ঞানীবৃন্দ।
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চািো গদবষণা ইনবিটিউট (এলআিআই )











৪টি গদবষণা প্রবন্ধ আন্তবিাবিক িান বাদল প্রকামশত হজয়জছ;
১টি প্রদিি/ পদ্ধবি গৃহ্ীি হজয়জছ;
৩ িন ববজ্ঞানী বববিন্ন ববজ্ঞাবনক র্ন্ত্রপাবি পবিচালনাি উপি বববিএিআইআি হ্দি প্রবশযণ গ্রহ্ন কদিদেন;
৩ িন ববজ্ঞানী উন্ন ন প্রকদল্পি অর্ বা দন যুিিাদিযি Shoe and Allied Trade Research
Association হ্দি র্ন্ত্রপাবি পবিচালনা ববষদ প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন;
৩ িন ববজ্ঞানী ৪টি দিবিনাি/ও াকবশদপ অাংশ গ্রহ্ণ কদিদেন;
১িন ববজ্ঞানী বববপএটিবি হ্দি বুবন ােী প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন;
বশল্পকািখানাি িিস্যা বচবিিকিন ও িিস্যা িিাধাদনি লদযয ১টি বশল্পকািখানা পবিেশবন কিা হজয়জছ;
১১ এবপ্রল ২০১৮ বরঃ িাবিদখ চািো দিটদিি দিকদহ্াল্ডািদেি িদঙ্গ িি বববনি িিা অনুবষ্ঠি হজয়জছ;
চািো গদবষণা ইনবিটিউট শবিশালীকিণ প্রকদল্পি আওিা বববিন্ন ববজ্ঞাবনক র্ন্ত্রপাবি িাংগ্রদহ্ি কাি
চলিান িদ দে;
বাাংলাদেশ প্রাবণিম্পে গদবষণা ইনবিটিউট ও চািো গদবষণা ইনবিটিউদটি িদধ্য দর্ৌর্ গদবষণা কার্ বক্রি
ববষদ িিদঝািা স্মািক স্বাযি প্রবক্র াধীন িদ দে।

ইন্সটিটিউট অব িাইমনং, মিনাজরলমে এন্ড মিটালামেথ (আইএিএিএি), েয়পুরহাট


৩ টি গজবষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড মে) প্রকল্প বাস্তবায়ন।



৩ টি প্রজসস/পিমত পমরষি কর্তথক গৃমহত হজয়জছ।



“মবমসএসআইআর-এর আইএিএিএি-এ একটি খমনে প্রমক্রয়াকরণ মকন্দ্র প্রমতষ্ঠাকরণ” প্রকল্প বাস্তবাময়ত
হজে।




১ টি পিমত ইোরা প্রিান করা হজয়জছ। সীসামুি রাং/মসাল্ডামরং আয়রণ প্রস্তুততকরণ। ঝালাই বা মসাল্ডামরং
কাজে ব্যবহাজরর সিয় শ্বাস-প্রশ্বাজসর সাজর্ মধাঁয়া ফুসফুজস প্রজবশ করজলও তা র্াজকব সীসামুি ।
৪ টি গজবষণা প্রবন্ধ আন্তেথামতক ও মিশীয় োন থাজল প্রকাশ।



১ টি প্যাজটে অেথন ও ১টি প্যাজটে িামখল করা হজয়জছ।



৫০ েন েনবলজক প্রমশক্ষণ প্রিান ও ৫ েন মবশ্বমবদ্যালজয়র ছাত্র-ছাত্রীর স্নাতক ও স্নাতজকাির গজবষজকর
গজবষণাকজিথর সহ- তত্ত্বাবধান।
মবম ন্ন সরকামর/জবসরকামর প্রমতষ্ঠাজনর ৩২৫ টি নমুনা মবজেষণ মসবা প্রিান।
অজেমলয়া সরকাজরর অনুিাজন ১ েন মবজ্ঞানীজক মসএসআইআরও, মিলজবাজন থ ৪ িাজসর প্রমশক্ষজণ মপ্ররণ।
অজেমলয়ার আরএিআইটি মবশ্বমবদ্যালজয় মপএইি.মে গজবষনার েন্য ১ েন মবজ্ঞানীজক মপ্ররণ।
আইএিএিএি, মসএসআইআরও, মিলজবান থ ও আরএিআইটি মবশ্বমবদ্যালজয়র মর্ৌর্ উজদ্যাজগ ইজলকেমনক
বেথে হজত মূল্যবান ধাতু মনষ্কাষজণর গজবষণা কার্ থক্রি গ্রহন।
িপমত ইয়াজফস ওসিান, িাননীয় িন্ত্রী, মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয়-এর মনর্তজে সরকাজরর একটি উচ্চ
পর্ থাজয়র প্রমতমনমধ িল বাংলাজিজশর মবম ন্ন নি-নিীর খমনে বালুর নবমশিাবলী, মনষ্কাশন এবং প্রমক্রয়াকরণ
এবং ইজলকেমনক বেথে হজত ধাতু মনষ্কাশজণর পিমত পমরিশথজনর মবষজয় মবগত ০৫-১২ মি, ২০১৮ তামরজখ
থ
অজেমলয়ার কিনওজয়লর্ সাইমেমফক এন্ড ইন্ডামেয়াল মরসাি থ অগানাইজেশন
(মসএসআইআরও),
মিলজবান থ, আরএিআইটি মবশ্বমবদ্যালয়, মিলজবান থ এবং মিনাজরল মটকজনালমেস মল., মগাল্ডজকাি, েীেজবন
পমরিশথন কজরন।







18

মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালজয়র িাননীয় িন্ত্রীর মনর্তজে সরকাজরর উচ্চ পর্ থাজয়র প্রমতমনমধ িল কর্তথক অজেমলয়ার কিনওজয়লর্ সাইমেমফক এন্ড
থ
ইন্ডামেয়াল মরসাি থ অগানাইজেশন
(মসএসআইআরও), মিলজবান থ এবং আরএিআইটি মবশ্বমবদ্যালয় পমরিশথন।

দিবিগদনদটি দিফাদিি ইনবিটিউট ফি দকবিকযাল দিিািদিিস্ (বিআিআইবিএি)
১ . প্রবফবিদ বি (PT) দপ্রাগ্রাি: CCQM-BIPM, OPCW, APMP এি িত্ত্বাবধাদন LowPolarity Analyte in high fat food: Benzopyrene in Olive, 42nd
Official OPCW Proficiency Test, Cadmium (Cd) in Milk Powder শীষ বক
বিনটি প্রবফবিদ বি (PT) দপ্রাগ্রাদি অাংশ গ্রহ্ণ।

২ . (ক) প্রোনকৃি প্রবশযণ: দিিন ফািবাবিউটিকযালি বলবিদটি, প্রাণ এদগ্রা বলবিদটি, পবিদবশ অবধেপ্তি, পবিদবশ
িন্ত্রণাল িহ্ বববিন্ন প্রবিষ্ঠাদনি ৬২ িনদক HPLC, GCFID, LCMS/MS, AAS, FTIR িহ্
বববিন্ন র্দন্ত্রি উপি প্রবশযণ প্রোন কিা হ্দ দে।

(খ) গৃহ্ীি প্রবশযণ: e-Filing, Basic Computer, Innovation in Public
Service, Capacity Building Training for Researcher ববষদ ১৪ িন ববজ্ঞানী/
কিবকিবা প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন।
৩. কযাবলদেশন দিবা: ম্যাি, ব্যাদলি, িবলউদিবরক গ্লািও যাি, ইদলকবরক ইনবকউদবটি এবাং ইদলকবরক ওদিন
ইিযাবে দযদে ৭৪টি কযাবলদেশন দিবা প্রোন কিা হ্দ দে।
৪. দির্ি দিবলদিশন: বনদনাবেবখি দুটি দির্ি দিবলদিশন িম্পন্ন হ্দ দে।
ক) Acrylamide in Potato Chips
খ) Fosfomycin in Oral Powder
৫. িিাপ্ত গদবষণা প্রকল্প : ৬টি
৬. প্রকাশনা-আন্তিবাবিক এবাং দেশী িান বাদল প্রকাশনা ১১টি
৭. বশদল্পি িিস্যা িিাধান: ২টি বশল্প-কািখানা পবিেশবন িম্পন্ন হ্দ দে।
৮. ববদিষণ দিবা: দিাট ৪৪৫টি ববদিষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে।
৯. দিবিনাি: “R & D Activities of DRiCM-2018” বশদিানাদিি িািী দিবিনাদিি িাধ্যদি
বিআিআইবিএদি চলিান এবাং িিাপ্ত গদবষণা (R&D) প্রকদল্প িমূহ্ এবাং গদবষণা লব্ধ ফলাফল উপস্থাপন কিা
হ্দ দে।
১০. ঊচ্চিি বিগ্রী অিবদন গদবষণা িহ্া িা: ২ িন ববএিবি, ২ িন এিএিবি, ২ িন এিবফল এবাং ১ িন বপএইচবি
িহ্ দিাট ৭ িন োে/ গদবষকদক ঊচ্চিি বিগ্রী অিবদন গদবষণা িহ্া িা কিা হ্দ দে।
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ইনমিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকোল মরসাি থ এন্ড সাম সথ (আইএনএআরএস)











৬ টি আজস থমনক দূরীকরণ প্রযুমিজক িাঠপর্ থাজয় র্ািাইকরণ ও সনি প্রিান।
পামনর ৭৪ টি প্যারামিটাজরর উপর ISO/IEC ১৭০২৫: ২০০৫ আন্তথোমতক সনি অেথন।
৬০ টি Analytical Methods এর উন্নয়ন এবং Validation
িলিান গজবষণার উপর ২০৫ টি অমধক প্রবন্ধ প্রকাশনা ।
৪ টি মিমেমসনাল প্লাে-এর মবস্তামরত সংকলন িজনাগ্রাফ আকাজর প্রকাশনা ।
মপএইিমে গজবষণা তত্ত্বাবধান ৫ েন ।
এি মফল ও এি এস গজবষণা তত্ত্বাবধান ৭৫ েন।
প্রায় ১১০০ টি নমুনার মবজেষণা মসবা প্রিান।
৬ টি আর এন্ড মে প্রকল্প সিাপ্ত হজয়জছ।
মিক মহালাোরজির সাজর্ ১টি মসমিনার/কিথশালা আজয়ােন করা হজয়জছ।

১৯৯৬ হ্দি ২০০১ দি াদে বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন















মফজলামশপ প্রিান ৪১ টি
মর্মসস সুপারম শন/ গজবষণা সহায়তা ১২৫ টি
৭ টি এমেমপ প্রকল্প বাস্তবায়ন
১৩১ টি অতোধুমনক র্ন্ত্রপামত সংজর্ােন
৩ টি মিশীয় ও আন্তেথামতক সংিার সাজর্ সিজঝাতা স্মারক স্বাক্ষর
বাস্তবাময়ত আর এন্ড মে প্রকল্প ২৪৩টি
২৮ টি মপজটে অেথন
গজবষণা প্রবন্ধ প্রকামশত হজয়জছ ৩১০ টি
২৩ (চুবিপে) টি প্রযুমি হস্তান্তর
উদ্ভামবত উজল্লখজর্াগ্য প্রযুমি ৩৪ টি
৯৫৮০ টি নমুনা মবজেষণ
মশল্প-কারখানার সিস্যা সিাধান ২৬ টি
২৭ টি পরািশথক মসবা প্রিান
মিশীয়ও আন্তেথামতক পুরুস্কার অেথন ২ টি

২০০৯ হ্দি ২০১৭ বিবিান দি াদে বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন












১৯ টি এমেমপ প্রকল্প বাস্তবায়ন
৪২৫ টি অতোধুমনক র্ন্ত্রপামত সংজর্ােন
৩৩ টি মিশীয় ও আন্তেথামতক সংিার সাজর্ সিজঝাতা স্মারক স্বাক্ষর
বাস্তবাময়ত আর এন্ড মে প্রকল্প ৪৮৩টি
৪১ টি মপজটে অেথন
গজবষণা প্রবন্ধ প্রকামশত হজয়জছ ১৩২৬ টি
২০১ (চুবিপে) টি প্রযুমি হস্তান্তর
উদ্ভামবত উজল্লজর্াগ্য প্রযুমি ৯৫ টি
মফজলামশপ প্রিান ১৩৯ টি
মর্মসস সুপারম শন/ গজবষণা সহায়তা ৯৪৬ টি
৪৯৬৪৭ টি নমুনা মবজেষণ
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মশল্প-কারখানার সিস্যা সিাধান ১০১ টি
৮৪ টি পরািশথক মসবা প্রিান
মিশীয়ও আন্তেথামতক পুরুস্কার অেথন ১৯ টি
মলনজে বাংলাজিশ মল. কর্তথক ওজয়মল্ডং ইজলকজোে প্রস্তুতজতর সিয় উৎপন্ন বেথে হজত রুটাইল
মিনাজরল/খমনে পৃর্কীকরজণর পিমত উদ্ভাবন।



ইজলকেমনক বেথে হজত ধাতব পিার্ থ পুনব্যথবহার মর্াগ্য ও খমনে বালু হজত মিনাজরল প্রজসমসং মবষজয়
মসএসআইআরও, মিলজবান থ, অজেমলয়া (CSIRO) এবং মকামরয়া ইন্সটিটিউট অব মেওসাইন্স এন্ড মিনাজরল
মরজসাজস থস (KIGAM)-এর সাজর্ মর্ৌর্ গজবষণা কার্ থক্রি বাস্তবায়জনর উজদ্যাগ গ্রহণ।

১৯৯৬-২০০১ বছজর বাস্তবাময়ত মবম ন্ন উন্নয়ন প্রকজল্পর তামলকা






-











ট





২০০৯ জুন মর্জক ২০১৭ বছজর বাস্তবাময়ত মবম ন্ন উন্নয়ন প্রকজল্পর তামলকা
১. বাাংলাদেশী খাদ্যদ্রব্য এবাং পশু খাদদ্য এবিবাদ াটিক, িাইদকাটবিন ও দপবিিাইি- এি উপবস্থবি বনন ব । জুলাই
২০০৬-জুন ২০০৯
২. অণুিীদবি িাহ্াদে খাদ্যিহ্ মূল্যবান দ্রব্য উৎপােন ও বনবে বষ্ট বববশষ্ট িম্পন্ন অণুিীব বববচে িাংিযণ। জুলাই
২০০৬-জুন ২০১১
৩. দিদিলপদিি অব আইএিও ১৭০২৫ অযাবক্রদিদটি ইিরুদিিশন এন্ড দকবলদেশন িাবিবি ল্যাবদিটিী ফি
দকবিকযাল দিিািদিি। জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২
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৪. খাদ্য বনিাপিা গদবষণা প্রবিষ্ঠাি িাধ্যদি বনিাপে ও িান িম্পন্ন খাদ্য বিিীদি খাদ্য প্রবক্র ািািকািকদেি
িহ্দর্াগীিাি লদযয গদবষণা। জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২
৫. টুলি ও বাদ াদিটাবলক ইিপ্ল্াদিি িন্য বস্তুি উন্ন ন। জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২
৬. ইনবিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকযাল বিিাচ ব এন্ড িাবিবি স্থাপন। জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩
৭. ি পুিহ্াটস্থ ইনবিটিউট অব িাইবনাং, বিনাদিালবি এন্ড দিটালাবিব শবিশালীকিণ, আইএিএিএি,
বববিএিআইআি, ি পুিহ্াট। জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩
৮. বববিএিআইআি-এি চট্টগ্রাি ও িািশাহ্ী দকদন্দ্রি এনাবলটিকযাল ও িাইদক্রাবব াল ল্যাবদিটিী শবিশালীকিণ।
জুলাই ২০১১-জুন ২০১৪
৯. এিাবিশদিি অব দিবিগদনদটি দিফাদিি ইনবিটিউট ফি দকবিকযাল দিিািদিিি” প্রকল্প, বববিএিআইআি,
ঢাকা। (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৭)
১০. Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service
Laboratory ICSL for Chemical Metrology under Better Quality
Infrastructure-BEST Programme. জুলাই ২০১০-মেজসের ২০১৫
১১. বাদ াগ্যাি ও উন্নি চুলা ও স্বল্পমুদল্যি দিৌি ববদুযৎ উৎপােদন প্রযুবিি উন্ন ন” োনু ১২-জুন ১৬
১২. বববিএিআইআি-এি ফাইবাি ও পবলিাি গদবষণাগাি উন্ন ন।(জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)
১৩. বাদ াদিবিকযাল এবাং টবিদকালবিকযাল গদবষণাি িন্য এবনম্যাল গদবষণাগাি আধুবনকীকিণ। (জুলাই/২০১২জুন/২০১৬)
১৪. বশল্পখাদি ববপুল িম্ভাবনাি বববিএিআইআি-এি উদ্ভাববি পণ্যিমূহ্ বাবণবিযকীকিদণি লদযয পাইলট প্ল্াি
ইউবনট আধুবনকীকিণ। (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)
১৫. বাদ াগ্যাি প্রযুবি িম্প্রিািদণি িাধ্যদি কাব বন বনঃিিণ হ্রাি ও ববকল্প জ্বালাবন ব্যবহ্াি বৃবদ্ধকিণ (২
পর্ বা )।(িাচ ব/২০১৪-দফব্রু াবি/২০১৬)

মবজশষ অনুিান প্রকল্প:
মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণালয় হজত মবজশষ অনুিান প্রাপ্ত প্রকল্প ৯টি
১। Production of rayon grade pulp from jute cutting and caddis.
২। Development of analytical method for Utilization of waste materials (cotton seeds)
in Food industry and in Agricultural sector.
৩। Utilization of Ceramic Waste Materials of Bangladesh Insulator and Sanitary ware
Factory (BISF) to produce low cost ceramic tiles and bricks.
৪। Application of At WBC19 Gene as an Alternative to npt II Gene for the Selection
of Transformants in Agrobacterium -mediated Genetic Transformation of Tomato
Plants.
৫। Comparative studies of bioactive metabolites obtained from field grown and in
vitro regenerated plants of Rauwolfia serpentina L. a .
৬। LCMS based profiling of medicinal plants used for improving digestion and
analysis of potentially active anti-dyspeptic ingredients in animal model.
৭। Antimicrobial activity of plant mediated Green synthesized silver nanoparticles
against antibiotic resistant food borne pathogens.
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৮। Development of a high efficiency solar cell Simulator for cost effective solar panel
fabrication.
৯। Analysis of antibiotic resistant bacterial evolution on antibiotic landscapes.

২০২১ িাদল িধ্যি আদ ি দেদশ পবিনি হ্ও াি সুবণ ব ি ন্তী পালন উপলদযয বববিএিআইআি কর্তবক গৃহ্ীি
কিবপবিকল্পনা
 োনুয়ারী-িাি থ ২০২১ এর িজধ্য বাাংলাদেদশি সুবণ থ ি ন্তী পালন উপলদযয দেশব্যাবপ বববিএিআইআদি
উদ্ভাবনী প্রযুবি, গদবষণা কিবকান্ড এবাং উদ্ভাববি পণ্য দিলা পর্ বাদ প্রে বশনীি আদ ািন কিা।
 োনুয়ারী ২০১৮-মেজসের ২০২১ এর িজধ্য বববিএিআইআি-এি বববিএিআইআি গজবষণাগার ঢাকা,
আইএফএসটি, মেআরআইমসএি, আইএনআরএএস এর অবধকাাংশ ল্যাব িমূহ্ এবক্রবিদটশন কিা।
 োনুয়ারী ২০১৮- মেজসের ২০২০ এর িজধ্য প্রযুবি ববষ ক ভ্রাম্যিাণ ল্যাবদিটবি স্থাপন।
 োনুয়ারী ২০১৮- মেজসের ২০২০ এর িজধ্য দিিাি অব এদিদলি স্থাপন।
 জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ িজধ্য সকল দিলা ও উপদিলা পর্ বাদ লাগিই প্রযুবি িম্প্রিািমণর উজদ্দজে
প্রিশথণ।
 ২০২০ সাজলর িজধ্য িানব িম্পে উন্ন দন আন্তিবাবিক িাদনি প্রবশযণ ইনবিটিউট স্থাপন।
 জুলাই ২০২০-জুন২০২১ মসমিনার, কনফাজরন্স ইতোমি আজয়ােজনর সুমবধা সপন্ন িাবিপািপাি িবন
বনিবান।
 জুলাই ২০২০ জুন ২০২১ এর িজধ্য বহূিল আবামসক িবন বনিবান।
 জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১ এর িজধ্য িকল ববিাগী শহ্দি িাদ ি পাকব স্থাপন।
 োনুয়ারী ২০১৮-মেজসের ২০২১ এর িজধ্য িকল গদবষণাগাদিি িযিিা বৃবদ্ধি লদযয আধুবনকা ন কিা।
 োনুয়ারী ২০১৮-মেজসের ২০২১ এর িজধ্য ববদশ্বি ববখ্যাি ও িব বাধুবনক গদবষণাগাি িমূদহ্ি িাদর্ দর্ৌর্
গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা।
 ১ মেজসের ২০২১-৩১ মেজসের এর িজধ্য বববিএিআইআি উদ্ভাববি পণ্য/প্রযুবিি নমুনা বনদ দিবলি
আদ ািন
 জুলাই-মেজসের ২০২১ এর িজধ্য বশদল্পাদদ্যািা ও োে োেীি িন্য বনবে বষ্ট িিদ ি িন্য গজবষণাগারসমূহ
উন্মুি িাখা
 োনুয়ামর ২০১৮-মেজসের ২০২১ এর িজধ্য িার্ত াষায় মবজ্ঞান িি থার লজক্ষে আন্তেথামতক খ্যামত সপন্ন
মবজিমশ বই, োন থাল, ম্যাগামেন, গজবষণাপত্র ইতোমি অনুবাজির উজদ্যাগ গ্রহণ করা।

২০৩০ সাজল এসমেমে অেথজনর লজক্ষে বববিএিআইআি কর্তক
ব গৃহ্ীি কিবপবিকল্পনা








জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০ এর িজধ্য িকল ববিাগী পর্ বাদ বববিএিআইআি-এি ববদশষাব ি গদবষণা
ইনবিটিউট স্থাপন
জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫ এর িজধ্য দগাপালগঞ্জ ও বিদলদট প্রস্তাববি বববিএিআইআি-এি ইনবিটিউটিমূহ্
চালুকিণ
জুন ২০২৪ এর িজধ্য ববজ্ঞাবনকিাদব প্রবক্র ািািকিদণি িাধ্যদি উদ্ভামবত পজের িপ্তাবন বৃবদ্ধ কিা
জুলাই ২০২৭-জুন ২০৩০ এর িজধ্য িাকচািাল ইবঞ্জবন াবিাং ল্যাবদিটবি স্থাপন
জুলাই ২০২৭-জুন ২০৩০ এর িজধ্য এদিাদস্পি িাদ ি এবাং দটকদনালবি গদবষণাি লদযয অবকাঠাদিা
বনিবান।
জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮ এর িজধ্য বিবনকযাল ল্যাবদিটবি িযান্ডাি ব ইনবিটিউট স্থাপন
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জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮ এর িজধ্য িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিণ।
জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫ এর িজধ্য ন্যাদনাদটকদনালবি গদবষণা ও উন্ন দনি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা।
জুলাই ২০২৭-জুন ২০৩০ এর িজধ্য আন্তেথামতক মবজ্ঞান মিলার আজয়ােন করা।

২০৪১ সাজলর িজধ্য উন্নত ও সমৃি মিশ গঠজন বববিএিআইআি কর্তক
ব গৃহ্ীি কিবপবিকল্পনা




জুন ২০৪১ এর িজধ্য মবমসএসআইআর মক মবশ্বিাজনর গজবষণা মকন্দ্র মহজসজব প্রমতষ্ঠা করা।
জুলাই ২০৩২-জুন ২০৩৫ এর িজধ্য মবজ্ঞান মকন্দ্র প্রমতষ্ঠা
জুলাই ২০৩৮-জুন ২০৪১ এর িজধ্য মরাজবাটিে এবং অজটাজনািাস মসজিি গজবষণা প্রকল্প গ্রহণ।

িববষ্যৎ প্রকল্পিমূদহ্ি িাবলকা
বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষদেি িববষ্যৎ প্রকল্পিমূদহ্ি িাবলকা
 বববিএিআইআি-এি ববজ্ঞানী কিবকিবা-কিবচািীদেি িিস্যা লাঘদবি লযয িাবিপািপাি িবন বনিবাণ
(জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)
 অযাদিািা দটকদনালবি ইনবিটিউট (চট্টগ্রাি), উপদকন্দ্র (দিৌলিীবািাি, িাঙ্গািাটি) এবাং পর্ বটন
এলাকািমূদহ্ দর্িাবপউটিকযাল বিবনক স্থাপন। (জুলাই ২০১৭ -জুন, ২০২১)
 দগাপালগঞ্জ িেি উপদিলা অঞ্চদল একটি বববিএিআইআি গদবষণাগাি স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২২)
 বিিাবিক, কাচ, বিদিি ও িিদগােী দযদেি গদবষণা-িযিিা শবিশালীকিণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)
 বববিএিআইআি এি আইএিএিএি-এ একটি খবনি প্রবক্র াকিণ দকন্দ্র প্রবিষ্ঠাকিণ (জুলাই ২০১৭ - জুন
২০২০)
ব
 “বববিএিআইআি-এ ইনদিাি ও িাটিকযাল
ফাবিবাং গদবষণা শবিশালীকিদনি িাধ্যদি দেশী কৃবষবশল্প
প্রবিষ্ঠা কাবিগিী িহ্া িা” শীষ বক প্রকল্প।
 “বিবিান ও িববষ্যি জ্বালানী িাংকট বনিিদন হ্াইদড্রাদিন এনাবিব দটকদনালবি গদবষণাি িন্য হ্াইদড্রাদিন
এনাবিব দটকদনালবি ইিটিটিউট প্রবিষ্ঠাকিণ” শীষ বক নতুন প্রকল্প।
 িাকচািাল ইবঞ্জবন াবিাং ল্যাবদিটবি স্থাপন






এদিাদস্পি িাদ ি এবাং দটকদনালবি গদবষণাি লদযয অবকাঠাদিা বনিবান।
বিবনকযাল ল্যাবদিটবি িযান্ডাি ব ইনবিটিউট স্থাপন।
িমুদ্র িম্পে আহ্িণ ও প্রবক্র ািািকিদণ গদবষণাি দযে প্রস্তুি।
িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিণ।

বববিএিআইআি-এি বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প িমূহ্
১. প্রকদল্পি নাি: “ইনবিটিউট অব বাদ াইকুিযাদলি িাবিি এন্ড ফািবাবিউটিকযাল িাইদিি প্রবিষ্ঠাকিণ”
প্রকদল্পি উদেশ্য:
 বাদ াইকুিযাদলি িাবিিিহ্ ঔষধ ববষ ক উন্ন দনি লদযয ববশ্বিাদনি ‘ফািবাবিউটিকযাল িাইদিি
ইনবিটিউট’ স্থাপন।
 িপ্তাবন দর্াগ্য দিদনবিক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্ন দনি লদযয বিবনকযাল গদবষণাি
(clinical research) সুববধাবে সৃবষ্ট কিা।
 বাদ াইকুিযাদলি িাবিি এি সুববধাবে বিবি কিা র্া উন্নিিি দেদশি বন বন্ত্রি বািাদি ওষুদধি
িপ্তাবনি বাি উদন্মাচন কিদব।
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 ওষুদধি কাঁচািাল িাংদিষণ প্রবক্র া, ওষুধ উদ্ভাবন, ওষুদধি িাদনান্ন ন ইিযাবেি উপি গদবষণা ও দিবা
প্রোদন িহ্া িা কিা ইিযাবে।

Pharmaceutical Sciences এি গদবষণা বববিএিআইআি কিনী শীষ বক কিবশালা উপবস্থি দিা: ফারুক
আহ্দিে, দচ ািম্যান, বববিএিআইআি এবাং বববিন্ন প্রবিষ্ঠান দর্দক আগি িাংবিষ্ট কিবকিবা ও ববজ্ঞানীবৃন্দ।
দিাট প্রকল্প ব্য : 9069.28 লক্ষ টাকা।
প্রকদল্পি বাস্তবা নকাল: জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০ ইাং
বাস্তবা ন অগ্রগবি:
 অবফি িিঞ্জাি িাংগ্রহ্ আাংবশক িম্পন্ন হ্দ দে।
 প্রকদল্পি িনবল (অস্থা ী) বনদ াগ িম্পন্ন হ্দ দে।
 প্রকদল্পি অধীদন িবন বনিবাদণি নকশাি পিািশবক বনদ াদগি কার্ বাদেশ প্রোন কিা হ্দ দে।
 প্রকদল্পি অধীদন বন ন্ত্রক িাংস্থািমূদহ্ি চাবহ্ো িাবফক গদবষণাগাি স্থাপদনি পিািশবক বনদ াদগি প্রবক্র া
চলিান আদে।
২. প্রকজল্পর নািঃ িািড়া গজবষণা ইনমিটিউট শমিশালীকরণ





অনুজিামিত প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৩৯৯.০৭ লক্ষটাকা
প্রকজল্পর মিয়ািঃ জুলাই ২০১৬ হজত জুন ২০১৯
আমর্ থক অগ্রগমতঃ৬৬১.৪৩ লক্ষটাকা (৯৯.৯১%)
দিৌি অগ্রগবিঃ চলবি অর্ ববেদি ১০০% দিৌি অগ্রগবি অবিবি হ্দ দে।

প্রকজল্পর উজদ্দেঃ
(ক) গজবষণা ও উন্নয়ন কার্ থক্রি েরামিত করার লজক্ষে িািড়া গজবষণা ইনমিটিউজটর প্রামতষ্ঠামনক সক্ষিতা
বৃমিকরণ।
(খ) মলিার, মলিার মকমিকোলস্, মলিার মপ্রাোটস্, ফুটওয়োর ও সংমেি পজের গুনগতিান পরীক্ষজণর েন্য মবদ্যিান
ল্যাবজরটমরজক অোমক্রমেজটে ল্যাবজরটমরজত রূপান্তরকরণ।
(গ) প্রমশক্ষজণর িাধ্যজি মবজ্ঞানীজির িক্ষতা বৃমিকরণ এবং মলিার ও মলিার সংমেি মশজল্প কিথরত েনবলজক প্রমশক্ষণ
প্রিাজনর িাধ্যজি উৎপািনশীলতা বৃমিকরণ।
প্রকজল্পর অেথনঃ
 একজনক স ার মসিান্ত মিাতাজবক কসাইজির প্রমশক্ষণ প্রিান করা হজয়জছ।
 মেপটিউবওজয়ল িাপজনর কাে সপন্ন হজয়জছ।
 ৬তলা ফাউজন্ডশন মবমশি ২তলা ল্যাবজরটমর বজনর মনিথাণ কাে সপন্ন হজয়জছ।
 ৫০০মকম এ সাবজিশন িাপজনর কাে সপন্ন হজয়জছ।
আন্তথোমতক ও োতীয় উন্মুি িরপত্র পিমতজত ল্যাবজরটমর র্ন্ত্রপামত ক্রয় করা হজয়জছ।
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৩. প্রকজল্পর নািঃ দুধ ও দুিোত পজের গজবষণার েন্য আইএফএসটি-এর সক্ষিতা বৃমিকরণ
 প্রকদল্পি দিাট বিাে: ১৮৩১.৩৯ লয টাকা।
 প্রকদল্পি দি াে: জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮ পর্ থন্ত।
 অগ্রগবি আবর্ বক: ৯৯.৬২%
লয ও উদেশ্য:
 দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পণ্য বশল্প িহ্া িাি িন্য বববিএিআইআি-এ গদবষণা িযিিা গদে দিালা।
 আইএফএিটি, বববিএিআইআি-এি দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পণ্য গদবষণাগাদিি আই এি ও/আইইবি-১৭০২৫
স্বাকৃবি অিবন।
 দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পণ্যদূষণ, দিিাল ও অন্যান্য ববপবিি কািণ বচবিিকিণ।
 গদবষণা প্রবিষ্ঠান এবাং দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পণ্য বশদল্পি চাবহ্ো অনুর্া ী িানবিম্পে উন্ন ন বনবিিকিণ।
 দর্ িকল ব্যবি িাংস্থা ও প্রবিষ্ঠান দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পণ্য উৎপােন, প্রবক্র ািাি ও ববপণদন বনদ াবিি
িাদেি িদধ্য দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি পদণ্যি প্রবক্র ািমূদহ্ি প্রচাি।
৪. প্রকজল্পর নািঃ মবমসএসআইআর এর প্রযুমি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ম ৌত সুমবধামি সৃমি

 বাস্তবা নকািী িাংস্থা: বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে
 দিাট প্রকদল্পি ব্য : ৪২৭০.০০ লয টাকা।
 প্রকদল্পি বাস্তবা কাল: অদটাবি ২০১৫- দিদেম্বি ২০১৮পর্ থন্ত।
বাস্তবায়ন অগ্রগমতঃ
 র্ন্ত্রপাবি িাংগ্রহ্ কিা হ্দ দে।
 িবদনি কাি িম্পন্ন।
 প্রবিশ্রুবি ব্য : ৪৬.৫০ লয
প্রকদল্পি উদেশ্যঃ
 প্রযুবি হ্স্তান্তি এবাং ববিদনি ইনবকউদবটি সুববধাি প্রোদনি উৎকষ ব দকন্দ্র প্রবিষ্ঠা।
 দেদশ এবাং ববদেদশ উদ্ভাববি প্রযুবি পিীযণ ও িম্প্রিািণ।
 এবশ া ও প্রশান্ত িহ্ািাগিী িহ্ অন্যান্য অঞ্চদলি দেশিমূদহ্ি িন্য প্রযুবি বববনি
দপ্ররাগ্রাদিি িন্য প্ল্াটফিব বহ্দিদব কাি কিা।

বিটিটিআই-বববিএিআইআি প্রকদল্পি আওিা Frymarine, kamperland, Netherlands এি ইনদিাি
টািবট িাে ও দিাদিলা উৎপােন ব্যবস্থা পবিেশবন কদিন স্থপবি ই াদফি ওিিান,িাননী িন্ত্রী, ববজ্ঞান ও প্রযুবি
িন্ত্রণাল ; দিা: নূরুল ইিলাি, এিবপ এবাং ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রনাল িম্পবকবি িাংিেী স্থা ী কবিটিি িম্মাবনি
26িেস্য;
দিা: ফারুক আহ্দিে, দচ ািম্যান বববিএিআইআি; দিাহ্াম্মে িাফি উোহ্, যুগ্ন প্রধান (িাননী িন্ত্রীি একান্ত িবচব),
ববজ্ঞান ও প্রযুবি িন্ত্রণাল । এ িি উপবস্থি বেদলন দকাম্পানী প্রবিষ্ঠািা ও প্রধান ববজ্ঞানী ওবি বাউট এবাং ব্যবস্থাপনা
পবিচালক, হ্যাবি এন.বি ।

৫. প্রকজল্পর নািঃ মবমসএসআইআর-এর আইএিএিএি-এ একটি খমনে প্রমক্রয়াকরণ মকন্দ্র প্রমতষ্ঠাকরণ প্রকল্প
প্রকজল্পর উজদ্দে:
 আইএিএিএি, মবমসএসআইআর, েয়পুরহাট-এ মিনাজরল প্রমক্রয়াকরণ মকন্দ্র িাপন।
 আধুমনক র্ন্ত্রপামত িাপজনর িাধ্যজি গজবষণাগার ও গজবষণা কার্ থক্রজির সুমবধা বৃমিকরণ ও খমনে
প্রমক্রয়াকরণ কার্ থক্রি বমধ থতকরণ।
 েহ্মপুত্র নিসহ মিজশর মবম ন্ন নি-নিীর ারী ও হালকা খমনে পৃর্কীকরণ এবং মশল্প-কারখানায়
ব্যবহারজর্াগ্য করজণর লজক্ষে খমনজের িান উন্নয়ন।
 প্রমশক্ষণ প্রিাজনর িাধ্যজি খমনে প্রমক্রয়াকরণ কার্ থক্রজি িক্ষ েনবল নতরী করা।
 মিশী-মবজিশী প্রমতষ্ঠানসমূহজক সরবরাহ ও মসবা প্রিান।
বাস্তবায়নঅগ্রগমত জুন ২০১৮পর্ থন্ত:
• ৮.৮১ একর ভূমি অমধগ্রহণ বাবি ১৪২৭.৪৩ লক্ষ টাকা পমরজশাধ করা হজয়জছ।
• মিনাজরল প্রজসমসং ল্যাবজরটমর কাি অমফস বন ৪৭০.৬৯ লক্ষ টাকা (পাইমলং, মগ্রট মবি ও কলাি
মনিথাজণর কাে মশজষ ১ি তলা ছাি ঢালাইজয়র প্রস্তুতমত িলিান), মিনাজরল প্রজসমসংপ্লোে বন ৩৯৩.৬৪ লক্ষ
টাকা(পাইমলং, মগ্রট মবি,কলাি মনিথান মশজষ ১ি তলা ছাি ঢালাই সপন্ন) এবং মিনাজররল মিার বন
৯৮.১৯ লক্ষ টাকার(পাইমলং, মগ্রট মবি,কলাি মনিথান মশজষ ১ি তলা ছাি ঢালাই সপন্ন) মনিথাণ কাে
িলিান রজয়জছ।
• আংমশক িাটি রাট (২২.২২ লক্ষ টাকা) সপন্ন হজয়জছ। সীিানা প্রািীজরর উচ্চতা বৃমি (২৭.৬৮ লক্ষ টাকা)
এবং দুটি আবামসক বন মিরািত (২৫১.৭৫ লক্ষ টাকা) কাে িলিান রজয়জছ। বজনর বমহ:জিয়াল প্লািার,
িরো-োনালা, গ্রীল লাগাজনা কাে মশষ। বতথিাজন মিজঝ মনট-মফমনমশং ও র্াই-অোলুমিমনয়াি কাে শুরু
হজে।
• ১২ েন আউটজসাস থ েনবল মনজয়ােন কাে সপন্ন হজয়জছ।
• প্রমশক্ষণ গ্রহজণর েন্য মিলজবান থ, মসএসআইআরও, অজেমলয়াজত দু’েন মবজ্ঞানী-মক মপ্ররণ করা হজয়জছ।
• ২০১৮-১৯ অর্ থবছজর কাে শুরুর লজক্ষে ৬েন মবজ্ঞানী, ৬ েন কিথিারী, ৫ েন পরািশথক মনজয়াগ, নবজ্ঞামনক
র্ন্ত্রপামত সংগ্রজহর মনমিি মবজ্ঞমপ্ত প্রকাশ এবং িরপত্র উন্মুি করা হয়।

 প্রকদল্পি দিাট বিাে: ৮৪৫২.৭৪ লয টাকা।



প্রকদল্পি দি াে: জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯ পর্ থন্ত।
অগ্রগবি আবর্ বক: ১০০.০০%
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৬. প্রকজল্পর নািঃ মেজনামিক গজবষণাগার িাপনা
প্রকজল্পর লক্ষে ও উজদ্দে:








মেজনামিক গজবষণার সক্ষিতা বৃমি কজর মেএনএ ও মপ্রাটিন মসজকাজয়ন্সাজরর সাহাজে মনেট
মেনাজরশন মসজকাজর়্েমন্সং (এনমেএস) প্রজর়্োগ এর উজদ্দজে মেজনাি গজবষণাগার িাপন;
েীবমবজ্ঞান, কমপউটার মবজ্ঞান ও তথ্য প্রযুমির সিিজয় নেমবক সিস্যাগুমল মিমিত কজর মেজনামিক
গজবষণা উৎসামহত করা;
িানুজষর মবম ন্ন ধরজনর মরাজগর প্রার্মিক সনািকরণ এবং মিমকৎসার েন্য মেজনাি-ম মিক প্রযুমি,
মবজশষ কজর মেন মর্রাপীর মবকাশ ও প্রজর়্োগ;
একটি োতীয় মেএনএ মেটাজবইস মসোর প্রমতষ্ঠা করা;
মপ্রাটিন আনালাইমসস, রাগ মেোইমনং ও োমেন মেজ লপজিে সহেতর করা;
মেজনামিক গজবষণার দ্বারা উদ্ভুত োটা মবজেষণ কজর ননমতক, আইমন এবং অপরাধী সনাি কজর
সািামেক সিস্যার সিাধান করা;
মেজনামিক গজবষণার উপর মবম ন্ন মসমিনার, মসপমেয়াি, কনফাজরন্স, কিথশালা, প্রমশক্ষণ মপ্রাগ্রাি
ইতোমি আজয়ােন করা।

 প্রকদল্পি দিাট বিাে: ৪৮৫৫.২০ লয টাকা।
 প্রকদল্পি দি াে: িানু ািী ২০১৮-জুন ২০১৯ পর্ থন্ত।
 অগ্রগবি আবর্ বক: ১০০.০০%

৭. প্রকজল্পর নািঃ মকমিকোল মিজোলমে অবকাঠাজিা সমৃিকরণ

উদেশ্য
 দকবিকযাল দিদরালবি িাংবিষ্ট প্রাবিষ্ঠাবনক ও আইনী অবকাঠাদিা িমৃদ্ধকিণ।
 বিআিআইবিএি-এি দকবিকযাল দিদরালবি িাংক্রান্ত গদবষণা পিীযদণি িান আন্তিবাবিক িাদনি িাদর্
অব্যহ্িিাদব িঙ্গবিপূণ ব িাখাি লদযয DRiCM-এি কাবিগিী িযিিা বৃবদ্ধকিণ।
 দকবলদেশন দিবাি পবিবধ বৃবদ্ধকিণ।
 প্রবফবিদ বি দটবিাং/ইিািল্যাবদিটবি কিপ্যাবিিন (PT/ILC) দিবাি পবিবধ বৃবদ্ধকিণ।
ব ি দিফাদিি ম্যাদটবি াল (CRM) উৎপােন।
 িাটিফাদ
 ববশ্বব্যাপী ববদ্যিান অপিাপি দিদরালবি প্রবিষ্ঠান/ িাংস্থা, দর্িন: BIPM, APMP, EURACHEM,
CITAC ও অন্যান্য আন্তিবাবিক িাংস্থাি িাদর্ DRiCM-এি দনটও াকব িমৃদ্ধকিণ।

অগ্রগবি/অিবন
 বববিএিআইআি ধানিবন্ডস্থ ঢাকা কযাম্পাদিি িািািপ্ল্ান প্রস্তুি ও বিআিআইবিএি এি এক িলা
দবইিদিিিহ্ িািিলা বিিবববশষ্ট িািিলা িবদনি বনিবাদণি বনবিি বিিাইন প্রস্তুি ও িত্ত্বাবধান
কিাি িন্য পিািশবক প্রবিষ্ঠান বনদ াদগি লদযয বেবনক পবেকা আগ্রহ্ ব্যিকিণ আদবেনপে
(EOI) আহ্বান কদি পুন:ববজ্ঞবপ্ত প্রকাবশি হ্দ দে।
 দকবিকযাল দিদরালবি িাংক্রান্ত কাবিগিী, আইনী ও প্রশািবনক অবকাঠাদিা িমৃদ্ধকিদণ প্রদ ািনী
ব ি দিফাদিি দিদটবি ালি উৎপােন,
খিো গাইিলাইন, আইন, নীবিিালা, চুবিপেপ্রণ ন, িাটিফাদ
প্রবফবিদ বি দটবিাং/ইিাি ল্যাবদিটিী কম্পাবিিন আদ ািন ও দকা াবলটি ম্যানু াল প্রস্তুদি
কাবিগিী িহ্া িা কিা; সৃষ্টদিবা ও সুববধাবলীি বহুল প্রচাি ব্যবস্থাপনা এবাং দকবিকযাল দিদরালবি
িাংক্রান্ত িানব িম্পে উন্ন দন প্রবশযণ ও দপ্রাগ্রািবিিাইন /আদ ািদনি িন্য পিািশবক প্রবিষ্ঠান
বনদ াগ কিা হ্দ দে।
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 প্রকদল্পি আওিা আউট দিাবি বাং পদ্ধবিদি ৪ িন কিবচািীদক বনদ াগ প্রোন কিা হ্দ দে এবাং ৮ িন
িনবল বনদ াদগি প্রবক্র া চলিান িদ দে।
 উবেবখি কার্ বক্রি পবিচালনাি িন্য বনব বাবচি প্রবিষ্ঠানদক Notification of Award প্রোন কিা
হ্দব।
 পিািশবক প্রবিষ্ঠান বনদ াদগি পি দকবলদেশন দিবাি পবিবধ বৃবদ্ধ, প্রবফবিদ বি
ব ি দিফাদিি ম্যাদটবি াল
দটবিাং/ইিািল্যাবদিটবি কিপ্যাবিিন দিবাি পবিবধ বৃবদ্ধ এবাং িাটিফাদ
উৎপােদনি লদযয কাবিগবি পিািশব প্রোন িম্ভব হ্দব।
 BIPM ও APMP-এি কাবিগিী কার্ বক্রদি বন বিি অাংশগ্রহ্ণ এবাং EURACHEM, CITACএি িাদর্ দনটও াকব স্থাপন কাি চলিান িদ দে।
 বনিবাণ কাি িম্পদন্নি দশদষি বেদক র্ন্ত্রপাবি ক্র কিা হ্দব।





চলবি অর্ ব বেদিি বিাে
চলবি অর্ ব বেদি অর্ ব অবমুবি
ক্রিপুবঞ্জি আবর্ বক অগ্রগবি
ক্রিপুবঞ্জি দিৌি অগ্রগবি

:
:
:
:

৫৭.০০ লয টাকা
৫৭.০০ লয টাকা
৫৬.৯৯৫ লয টাকা (০.৪৩%)
০.৪৩%।

মবষ্যৎ পমরকল্পনা
সিয়াবি কিথপমরকল্পনা প্রণয়নপূব থক বামষ থক উন্নয়ন প্রকল্প ও আর এন্ড মে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, আন্তেথামতক
িানসপন্ন প্রযুমির উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং আন্তেথামতক িাজনর পে মবজেষণ মসবা প্রিান, মশল্পখাজতর কামরগমর ও
প্রযুমিগত সিস্যা িমিত কজর তা সিাধাজনর েন্য সিমিত উজদ্যাগ গ্রহণ।
সিস্যা এবং িোজলঞ্জসমূহ
উদ্ভামবত প্রযুমিসমূহ মশজল্পাদ্যািাজির িাধ্যজি সফল াজব বামণমেকীকরণ, গৃহীত প্রকল্পসমুহ মনধ থামরত সিজয়র িজধ্য
সফল াজব বাস্তবায়ন, গজবষণাগারসমূহজক আন্তেথামতক (ISO/IEC 17025) িাজন উন্নীতকরণ, িক্ষ েনবল
সৃমি।
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