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১.০ পটভূবম 

 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি) দেদশি ঐবতহ্যবাহ্ী ও িব ববৃহ্ৎ বহুমুখী ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা প্রবতষ্ঠান। 

ববজ্ঞান গদবষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুবিি িফল প্রদ াদগি মাধ্যদম দেদশি আর্ ব-িামাবিক উন্ন দনি লদযয ১৯৫৫ িাদল তোনীন্তন পূব বাঞ্চলী  

গদবষণাগাি ঢাকা প্রবতবষ্ঠত হ্ । পিবতীদত পর্ বা ক্রদম ১৯৬৫ িাদল চট্টগ্রাম এবাং ১৯৬৭ িাদল িািশাহ্ী গদবষণাগাি প্রবতবষ্ঠত হ্ । 

স্বাধীনতাি পি ১৯৭৩ িাদল িাবতি বপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুবিবুি িহ্মান জ্ঞানবিবিক িাবত গঠন, ববজ্ঞাদনি উৎকষ ব িাধন, প্রযুবিি উন্ন ন ও 

িফল প্রদ াদগি মাধ্যদম উন্নত ও িমৃদ্ধ দেশ গঠদন বাাংলাদেশ কাউবিল অব সায়েন্টিন্টিক এন্ড ইন্ডাবি াল বিিাচ ব (বববিএিআইআি) প্রবতষ্ঠা 

কদিন। ২০১৩ িাদলি ১০ অদটাবি বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে আইন ২০১৩ মহ্ান িাতী  িাংিদে পাশ হ্ । বতবমাদন 

বববিএিআইআি ববণ বত আইদনি অধীদন পবিচাবলত হ্দে। এ প্রবতষ্ঠাদনি আওতাধীন ১২টি গদবষণাগাি, ইনবিটিউট ও দিন্টাি িদ দে। 

২.০ বিশন 

ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবিগত গদবষণা ও উদ্ভাবদন দিন্টাি অব এদেদলি বহ্দিদব প্রবতষ্ঠা 

৩.০ বমশন 

বাাংলাদেদশি অর্ বননবতক, পবিদবশগত ও িামাবিক সুববধা-অনুকূল গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প পবিচালনা, প্রযুবি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তদিি মাধ্যদম 

দেদশি বশল্পা ন ও উন্ন দন িহ্দর্াবগতা কিা। 

৪.০  বববিএিআইআি-এি প্রধান কার্ বাববল 

 বশদল্পি প্রবতষ্ঠা ও উন্ন দনি িাদর্ িম্পবকবত বববিন্ন িমস্যাি িমাধান এবাং িিকাি কর্তবক বনদে ববশত ববষ াববল বাস্তবা নকদল্প 

ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণাি প্রবতবন, উন্ন ন ও বেকবনদে বশনা প্রোন; 

 ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা কার্ বক্রম পবিচালনাি িন্য পরীক্ষাগার, ইনবিটিউট ও িাংগঠন প্রবতষ্ঠা ও িাংিযণ এবাং উন্ন দনি ব্যবস্থা 

গ্রহ্ণ; 

 আইদনি আওতা  প্রবতবষ্ঠত ও অনুদমাবেত ববশ্বববদ্যাল  ও অন্যান্য গদবষণা প্রবতষ্ঠানিমূদহ্ি সুবনবে বষ্ট ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি 

গদবষণা কম বসূবচ ও প্রকদল্পি িন্য িহ্া ক অনুোন প্রোন; 

 ববশ্বববদ্যাল  বা অন্য দকান গদবষণা প্রবতষ্ঠান কর্তবক পবিচাবলত গদবষণাকম ব দর্দক উদূ্ভত আববষ্কাি ও উদ্ভাবদনি বাবণবিযক 

ব্যবহ্াদিি পেদযপ গ্রহ্ণ; 

 ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি ববষদ ি উপি তথ্য িাংগ্রহ্ এবাং উি ববষ িমূদহ্ি উপি ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ, প্রবতদবেন ও িামব কী 

প্রকাশকিণ; 

 বশল্প ও গদবষণা প্রবতষ্ঠান প্রবতষ্ঠা  উৎিাহ্ প্রোন এবাং প্রদ ািনী  উদদ্যাগ গ্রহ্ণ; 

 অন্যান্য দেদশি ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণা প্রবতষ্ঠানিমূদহ্ি িাদর্ পািস্পবিক দর্াগাদর্াগ স্থাপন; 

 পবিষে কর্তবক প্রবতবষ্ঠত ইনবিটিউট ও গদবষণাগাদি উদ্ভাববত গদবষণা প্রবক্র াি দপদটন্ট গ্রহ্ণ এবাং তা বশল্প প্রবতষ্ঠাদন ব্যবহ্াদিি 

প্রদ ািনী  কার্ বক্রম গ্রহ্ণ; 

 পবিষদেি আওতাধীন গদবষণা কাদি দফদলাবশপ প্রবতবন ও প্রোন; 

 গ্রন্থাগাি, িাংগ্রহ্শালা, পিীযামূলক বাগান ও ঔষবধশালা প্রবতষ্ঠাকিণ; 

 বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে আইন, ২০১৩-এি লযয ও উদেশ্য বাস্তবা দনি িন্য অন্যান্য কার্ ব ও ববষ াবে 

িম্পােন। 

৫.০ িাাংগঠবনক কাঠাদমা ও িনবল  

বববিএিআইআি একটি িাংবববধবদ্ধ িাংস্থা। এি প্রধান কার্ বাল  ঢাকা। পবিষদেি কার্ বক্রদমি িাবব বক পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনাি োব ত্ব দবাড ব 

কর্তবক বন বিত। প্রবতষ্ঠাদন একিন সার্ বযবণক দচ ািম্যান, চািিন সার্ বক্ষন্টিক িেস্য ও িিকাি কর্তবক মদনানীত িদব বাচ্চ চািিন খন্ডকালীন 

িেস্য িমন্বদ  দবাড ব গঠিত হ্ । এছাড়াও পন্টরষয়ে সরকার কর্তবক ময়নানীত একটি সন্টির্ পে রয়েয়ছ। প্রবতষ্ঠাদনি প্রধান বনব বাহ্ী দচ ািম্যান। 

প্রদতযকটি গদবষণা ইউবনদট একিন কদি পবিচালক িদ দেন। িািস্ব খাদত কম বকতবা/কম বচািীদেি অনুদমাবেত পদেি িাংখ্যা ১,৬০৯টি, 

পূিণকৃত পে ১,০৭৬টি, বেিবিবিক িাংিবযত (বিদটনশনকৃত) অস্থা ী পে ১২৫টি। 
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৬.০ বাদিট বিাে ও ব্য   

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর পন্টরিালন ও উন্নেন কম বকায়ের জন্য ন্টর্জ্ঞন ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত অনুোন এর্ং ন্টনজস্ব আয়ের মাধ্যয়ম র্ায়জট 

প্রনেি ও সসই সমাতায়র্ক ব্যে কয়র থায়ক। ন্টর্গত সময়ে ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর র্ায়জট র্রাদ্দ ও ব্যে ন্টনম্নরুপঃ 

               (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) 

ক্রমিক 

নং 
অর্ থ বছর 

পমরচালন উন্নয়ন  সব থমিাট 
বামেট  

বাস্তবায়মনর হার 

 (%) বরাদ্দ ব্যয় বরাদ্দ ব্যয় বরাদ্দ ব্যয় 

১ 
২০০৯-১০ 5158.47 5158.47 1545.25 1532.56 6703.72 6691.03 

99.81 

২ 
২০১০-১১ 5617.87 5549.87 3725.36 3722.32 9343.23 9272.19 

99.24 

৩ 
২০১১-১২ 5874.00 5858.00 4094.00 4085.00 9968.00 9943.00 

99.75 

৪ 
২০১২-১৩ 6400.00 6179.22 3298.69 3270.64 9698.69 9449.86 

97.43 

৫ 
২০১৩-১৪ 6767.07 6703.71 2423.30 2401.67 9190.37 9105.38 

99.08 

৬ 
২০১৪-১৫ 7000.00 6524.31 5896.33 5890.73 12896.33 12415.04 

96.27 

৭ 
২০১৫-১৬ 11715.76 10821.57 6084.67 6043.78 17800.43 16865.35 

94.75 

৮ 
২০১৬-১৭ 12200.00 11569.17 2751.00 2732.94 14951.00 14302.11 

95.66 

৯ 
2017-18 13272.00 12800.00 6006.00 5968.53 19278.00 18768.53 

97.36 

১০ 
2018-19 14080.00 14000.00 9976.00 9935.42 24056.00 23935.42 

99.50 

১১ 2019-20 14680.00 14000.90 
12598.00 11398.86 27278.00 25399.76 

93.11 

১২ 2020-21 14167.70 13705.76 
11625.00 9389.92 25792.70 23095.68 

89.54 

13 2021-22 14374.65 13935.41 18152.00 17311.91 32526.65 31247.32 96.07 
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৭.০   ২০২১-২০২২ অর্ ববেদি বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য কম বকাি 

গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকাে পন্টরিালনার ও এর মাধ্যয়ম প্রযুন্টি উদ্ভার্নই ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর প্রধান কম বকাে। উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টি সেয়ের 

ন্টেল্পােয়নর জন্য উয়যািাগয়ির ন্টনকট হস্তান্তর করা হয়ে থায়ক। সেয়ের উৎপান্টেত স াগ্য ও রপ্তান্টনয় াগ্য এর্ং আমোনীকৃত পয়ের গুিগত 

মান পন্টরক্ষা কয়র প্রন্টতয়র্েন প্রোন এ প্রন্টতষ্ঠায়নর অন্যতম কাজ। এছাড়াও, উচ্চ ন্টেক্ষা প বায়ে প্রযুন্টিন্ট ন্টিক জনেন্টি ততন্টরর লয়ক্ষে ন্টর্ন্ট ন্ন 

ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের ন্টেক্ষাথীয়ের ন্টথন্টসস সুপারন্ট েন এর্ং সিয়লােীপ প্রোন করা হয়ে থায়ক। 

৭.১   ২০২১-২০২২ অথ বর্ছয়র ন্টনম্নর্ন্টি বত ১৭টি প্রযুন্টি/প্রয়সস উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ 

Sl no. Name of Process 

1 Production of Stevioside from stevia dry leaf powder.  

2  Production of Amyl acetate  

3 Production of Hand Sanitizer Gel  

4  Production of Artificial Granite Rock Block using Mddhapara Hard rock dust.  

5 Production of In Situ Arsenic Detection kit for Aqueous Medium.  

6 Production of Cereal based fortifier for young Children (6 months to Five years).  

7 Production of Super Plasticizer as concrete admixture.  

8  Production of Flame Retardant Leather.  

9 Production of Gravity Powered Lamp.  

10 Production of Cereal based Fortifier for Young Children (Five years-Nine Years).  

11 Production of Iron (iii) Chloride Anhydrase from Scrap Iron.  

12 Production of Chemical Admixture for early high strength concrete.  

13 Production of Cholesterol reducing edible blended oil from Sesame and Mustard seeds.  

14 Production of Ethyl Butyrate.  

15 Production of Strawberry Juice Drink. 
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16 Production of Ripe Jackfruit Powder  for Instant Drink.  

17  Production of Formulation of Hair And Scalp Cleanser. 

 

৭.২  ন্টর্ন্টসএসআইআর ২০২১-২০২২ অথ বর্ছয়র ন্টেল্পােয়নর জন্য ন্টনম্নর্ন্টি বত ১৪টি প্রয়সস র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠানয়ক হস্তান্তর কয়রয়ছ: 

 wewmGmAvBAvi ঢাকা M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Anti Bacterial Hand Wash c×wZwU MZ ১৪.1০.202১ Zvwi‡L ‡gmvm© 

পূর্ণাভা লি:, লিল্ক লভটা র াড, লি পু  ৭, ঢাকা-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi PÆMÖvg M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Herbal Mint Balm -c×wZwU MZ ০৩.১১.21 Zvwi‡L সমসাস ব ন্টর্সলিল্লাহ 

রটডণ াস, উত্ত  িাসদাই , গাবতিী, ফতুল্লা, না ায়গঞ্জ-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 AvBGdGmwU, wewmGmAvBAvi n‡Z D™¢vweZ Modern Diabetic Food ( Diabetic Ata) c×wZwU MZ ১৮.১১.২০২১ 

Zvwi‡L †gmvm© dxU b¨vPvivj BÛvwóªR, mZ¨fvw›`, ỳßviv, AvovBnvRvi,bvivqYMÄ -‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Baby Laundry Liquid Detergent c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L 

‡gmvm© iZb †KwgK¨vjm, gvwjevM,evicvov, g`bcyi, bvivqYMÄ-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Herbal Shaving Foam c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L ‡gmvm© iZb 

†KwgK¨vjm, gvwjevM,evicvov, g`bcyi, bvivqYMÄ-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Herbal Body Wash c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L ‡gmvm© iZb 

†KwgK¨vjm, gvwjevM,evicvov, g`bcyi, bvivqYMÄ-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 AvBGdGmwU, wewmGmAvBAvi n‡Z D™¢vweZ Neem Hair Oil  c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L ‡gmvm© iZb †KwgK¨vjm, 

gvwjevM,evicvov, g`bcyi, bvivqYMÄ-‡K jxR cÖ`vb Kiv হয়েয়ছ; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Ultrasound Gel c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L ‡gmvm©  BDwbK †nj&_ 

mj~¨kb,wMixkP› ª̀ †ivW, gqgbwmsn-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Herbal Skin Care Cream c×wZwU MZ ১৭.০১.২০২২ Zvwi‡L ‡gmvm© Mªxb 

jvBd ¯‹xb †Kqvi Km‡gwUKm&, KvRxi †`Dix, PÆMÖvg -‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 wewmGmAvBAvi XvKv M‡elYvMvi n‡Z D™¢vweZ Hand Sanitizer Gel c×wZwU MZ ১৬.০৩.২০২২ Zvwi‡L Standard 

Finis Oil Co. Sirircala, Bagher Bazar, Joydebpur, Gazipur -‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; 

 আইলিলসআ টি, লবলসএসআইআ  n‡Z D™¢vweZ Super plasticizer as concrete admixture c×wZwU MZ ২৭.০৩.২০২২ 

Zvwi‡L S S Properties. Panthapath, Dhaka -‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡ছ; 

 AvBGdGmwU, wewmGmAvBAvi n‡Z D™¢vweZ Tamarind Juice c×wZwU MZ ১৬.০৫.২০২২ Zvwi‡L Nifaz Food. 

Nijkunjara,BSCIC, Chagolnaiya, Feni-‡K jxR cÖ`vb Kiv n†q‡Q; 

 AvBGdGmwU, wewmGmAvBAvi n‡Z D™¢vweZ Vegetable Ghee c×wZwU MZ ১৬.০৫.২০২২ Zvwi‡L G M Agro Food 

and Consumer Product. 66/1 Pagar Society Filed, Tangi, Gazipur-‡K jxR cÖ`vb Kiv n†q‡Q; 

 আইলিলসআ টি, লবলসএসআইআ  n‡Z D™¢vweZ Chemical Admixture for early high strength concrete c×wZwU 

MZ ১৪.০৬.২০২২ Zvwi‡L Chemix Chemical Industries, Mazina, Rupgonj, Narayanganj-‡K jxR cÖ`vb Kiv 

n‡q‡ছ। 

৭.৩  ২০২১-২০২২ অথ বর্ছয়র ন্টনম্নর্ন্টি বত ৫টি উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টির সপয়টি অজবন হয়েয়ছ: 

1. Steam Distillation Pilot Plant for Essential Oil Production.  

2. Extraction and Characterization of Okra (Ladies Finger) fiber for the reinforcement of 

composite materials.  

3. An Intelligent Self Adjusting Device for indoor light control  
4. One Dimensional Multifunction Solar Cell Simulator Version-2 (MSCS-1D:V2).  

5. Polyvinyl Alcohol Modified Resorcinol Formaldehyde Resin.  
 

৭.৪  ২০২১- ২০২২ অথ ব র্ছয়র ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর উয়েখয় াগ্য অজবন 
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 গদবষণা ও উন্ন ন কম বকাদিি মাধ্যদম প্রাপ্ত ফলাফদলি বিবিদত আন্তিবাবতক িান বাদল দমাট ১১৬টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা 

হ্দ দে; 

 দেদশ উৎপাবেত দিাগ্য ও িফতাবনদর্াগ্য এবাং আমোনীকৃত পদেি গুণগতমান পবিযাি িন্য দমাট ৫৯৬২ টি পদেি ববদেষণ দিবা 

প্রোন কিা হ্দ দে; 

    র্িপাবতি িদব বাচ্চ ব্যবহ্াি বনবিতকিণ ও র্িপাবত িম্পবকবত িম্যক জ্ঞান অিবন, শুদ্ধাচাি ও বনবতকতা ববষদ ি উপি ৩২০ িন 

গদবষক ও কম বকতবাদক প্রবশযণ প্রোন কিা হ্দ দে; 

 ৮টি উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা নাধীন িদ দে; 

 ১৫৫ টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকদেি মদধ্য ৮০টি িমাপ্ত এবাং ৭৫টি চলমান িদ দে; 

 বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ ি স্নাতদকািি বডগ্রীধািী বশযার্ীদেিদক ৫টি কযাটাগবিদত দমাট ১০০ িনদক দফদলাবশপ প্রোন কিা হ্দ দে; 

 দেদশি বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ  অধ্য নিত দমাট ১৫০ িন বশযার্ীি বর্বিি কার্ বক্রম তত্ত্বাবধান কিা হ্দ দে; 

 ২৫টি বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশ বনপূব বক বশল্প িমস্যাি িমাধান কিা হ্দ দে; 

 ২০২১-২০২২ অর্ ববেদিি ২০ টি ববজ্ঞানববষ ক দিবমনাি ও বিদম্পাবি াম আদ ািন কিা হ্দ দে; 

 দর্ৌর্ গদবষণাি লদযয দেবশ-ববদেবশ বববিন্ন প্রবতষ্ঠাদনি িাদর্ বববিএিআইআি কর্তবক ১৯টি িমদ াতা-স্মািক ও ইিািা চুবি 

স্বাযবিত হ্দ দে; 

 স্বাধীনতাি মহ্ান স্থপবত, িব বকাদলি িব বদেষ্ঠ বাঙাবল, িাবতি বপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুবিবুি িহ্মান-এি িন্মশতবাবষ বকী উপলদযয 

বববিএিআইআি কর্তবক প্রস্তুতকৃত হ্যান্ড দিবনটাইিাি বববিন্ন িিকাবি হ্ািপাতাল/প্রবতষ্ঠান/িাংস্থািমূহ্ িহ্ পবিবহ্ণ েবমকদেি 

ববনামূদে ববতািণ কিা হ্দ দে; 

 গদবষণালব্ধ ফলাফল দিকদহ্াল্ডািদেি অববহ্তকিদণি িন্য ১০ টি দিবমনাি ও কম বশালাি আদ ািন কিা হ্দ দে। 

 িাবতি বপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুবিরুি িহ্মাদনি িন্মশতবষ ব স্মিণী  কদি িাখদত বববিএিআইআি িািশাহ্ী গদবষণাগাি, ইনন্টিটিউট 

অর্ মাইন্টনং ন্টমনায়রলন্টজ এন্ড সমটালন্টজ (আইএমএমএম) জেপুরহায়ট এর্ং িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট, নোরহাট, সা ায়র র্ঙ্গর্ন্ধু 

ম্যেরাল ও বৃক্ষ কন বার উয়দ্ভার্ন করা হে। এ কন বারগুয়লার উয়বাধন কয়রন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, 

ন্টর্ন্টসএসআইআর; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর অতোধন্টনক  ন্ত্রপান্টত সমৃদ্ধ ন্টসয়েন্টসস ল্যার্য়রটন্টর স্থাপন করা হয়েয়ছ; 

 স্বাধীনতার মহান স্থপন্টত, সসানার র্াংলার স্বপ্নদ্রিা, সর্ বকায়লর সর্ বয়েষ্ঠ র্াঙান্টল, জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ ম্যন্টজবুর রহমান-এর 

জন্মেতর্ান্টষ বকী উে Đ াপন উপলয়ক্ষে ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর সিোরম্যান অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ কর্তবক সম্পান্টেত 

‘র্ঙ্গর্ন্ধুর ন্টর্জ্ঞান  ার্না ও র্াংলায়েে’ ন্টেয়রানায়ম একটি স্মারকগ্রে প্রকাে কয়র।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাধীনতার মহান স্থপন্টত, সসানার র্াংলার স্বপ্নদ্রিা, সর্ বকায়লর সর্ বয়েষ্ঠ র্াঙান্টল, জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ ম্যন্টজবুর রহমান-এর জন্মেতর্ান্টষ বকী উে Đ াপন 

উপলয়ক্ষে র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এর সিোরম্যান অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ কর্তবক সম্পান্টেত ‘র্ঙ্গর্ন্ধুর 

ন্টর্জ্ঞান  ার্না ও র্াংলায়েে’ ন্টেয়রানায়ম একটি স্মারকগ্রে প্রকাে কয়রয়ছ। র্ঙ্গর্ন্ধু কন্যা মাননীে প্রধানমন্ত্রী জনয়নত্রী সেখ হান্টসনা ১৩ ন্টডয়সম্বর ২০২১ 

তান্টরয়খ গি র্য়ন গ্রেটির সমাড়ক উয়ন্মািন কয়র  স্মারক গ্রেটির ভূেসী প্রেংসা কয়রয়ছন। এ সময়ে উপন্টস্থত ন্টছয়লন স্থপন্টত ইোয়িস ওসমান, মাননীে মন্ত্রী 

ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে এর্ং অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান ন্টর্ন্টসএসআইআর। 
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৭.৫ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর সায়থ অয়েন্টলোসহ ন্টর্ন্ট ন্ন পার্ন্টলক ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের সময় াতা (MoU) চুন্টি স্বাক্ষর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আইএমএমএম বববিএিআইআি-এি উদদ্যাদগ স্থপবত ই াদফি ওিমান, মাননী  মিী, ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণালদ ি দনর্তদত্ব বিএিআইআি এবাং 

আিএমআইটি ববশ্বববদ্যাল , দমলদবান ব, অদিবল া-ি িাদর্ িমদ াতা স্মািক স্বাযি।  

 

 

 

 

 

র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এর্ং 

র্াংলায়েে প্রয়কৌেল ন্টর্শ্বন্টর্যালে (বুয়েট)-এর মায়  পারস্পন্টরক 

গয়র্ষিা সহয় ান্টগতার জন্য ২৯ ন্টডয়সম্বর ২০২১-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর এর 

স াকয়ক্ষ সময় াতা চুন্টি স্বাক্ষন্টরত হে। ন্টনজ ন্টনজ প্রন্টতষ্ঠায়নর পয়ক্ষ 

চুন্টি পত্রটি স্বাক্ষর কয়রন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, 

সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং অধ্যাপক সতে প্রসাে মজুমোর, 

উপাচার্ থ, বুয়েট। 

র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এর্ং 

র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ ম্যন্টজর্ সমন্টডকোল ন্টর্শ্বন্টর্যালে (ন্টর্এসএসএমইউ) এর 

মায়  পারস্পন্টরক গয়র্ষিা সহয় ান্টগতার জন্য ১৩ জানুোন্টর ২০২২ 

তান্টরয়খ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর স া কয়ক্ষ সময় াতা চুন্টি স্বাক্ষন্টরত 

হে। ন্টনজ ন্টনজ প্রন্টতষ্ঠায়নর পয়ক্ষ চুন্টি পত্রটি স্বাক্ষর কয়রন অধ্যাপক 

ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং 

অধ্যাপক ডা: োরফুন্টদ্দন আহয়মে, উপাচার্ থ, ন্টর্এসএসএমইউ। এ 

সমে উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত ন্টছয়লন। 
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র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এর্ং 

ঢাকা প্রয়কৌেল ও প্রযুন্টি ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের মায়  পারস্পন্টরক গয়র্ষিা 

সহয় ান্টগতার জন্য ৪ ন্টডয়সম্বর ২০২১-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর স াকয়ক্ষ 

চুন্টি স্বাক্ষন্টরত হে। চুন্টি স্বাক্ষর অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টছয়লন 

পন্টরষয়ের সিোরম্যান অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ এর্ং 

ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন ঢাকা প্রয়কৌেল ও প্রযুন্টি 

ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের উপািা ব অধ্যাপক ড. সমাঃ হান্টর্বুর রহমান। এ সমে 

উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত ন্টছয়লন। 

 

র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এর্ং 

ঢাকাস্থ সেয়রর্াংলা কৃন্টষ ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের মায়  পারস্পন্টরক গয়র্ষিা 

সহয় ান্টগতার জন্য ১৯ জুলাই ২০২১-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর 

স াকয়ক্ষ চুন্টি স্বাক্ষন্টরত হে। চুন্টি স্বাক্ষর অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ 

ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, 

ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন 

সেয়রর্াংলা কৃন্টষ ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের উপািা ব অধ্যাপক ড. সমাঃ েহীদুর 

রেীে ভূ ূঁইো। এ সমে উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত 

ন্টছয়লন। 

 

৭.৬ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর উদ্ভান্টর্ত পে/প্রযুন্টি ন্টর্ন্ট ন্ন প্রন্টতষ্ঠানয়ক ইজারা প্রোন 

  

 ১৭ োনুয়ামর ২০২২ এ মবমসএসআইআর-এর ইনন্টিটিউট অর্ সটকয়নালন্টজ 

ট্রান্সিার এন্ড ইয়নায় োন (আইটিটিআই)-এর উদ্ভামবত হাইমরাপমনক ঘাস 

উৎপাদন টটকমনালমেটি ডাচ টডইমর মলমিমটড, মুমিগঞ্জ-এর মনকট হস্তান্তর 

কমর। টটকমনালমে হস্তান্তর অনুষ্ঠামন প্রধান অমতমর্ মহমসমব উপমিত মছমলন 

অধ্যাপক ড. টিাোঃ আফতাব আলী টেখ, টচয়ারম্যান, মবমসএসআইআর। মনে 

মনে প্রমতষ্ঠামনর পমক্ষ সিম াতা চুমিপত্রটি স্বাক্ষর কমরন েনাব োহ্ 

আবদুল তামরক, পমরষদ সমচব এবং েনাব মগয়াস উমদ্দন আহমিদ, মসইও, 

ডাচ টডইমর মলমিমটড। এ সমে উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ 

উপন্টস্থত ন্টছয়লন। 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং ঢাকা ওোসার মায়  পারস্পন্টরক গয়র্ষিা 

সহয় ান্টগতার জন্য ১৪ জুন ২০২২-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর স াকয়ক্ষ চুন্টি 

স্বাক্ষন্টরত হে। চুন্টি স্বাক্ষর অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. 

সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং ন্টর্য়েষ 

অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন ঢাকা ওোসার প্রধান প্রয়কৌেলী জনার্ 

সমাঃ কামরুল হাসান। এ সমে আয়রা উপন্টস্থত ন্টছয়লন পন্টরষয়ের সেস্য 

(উন্নেন), সেস্য (প্রোসন), সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি), সেস্য (অথ ব) ও 

পন্টরষে সন্টির্ সহ ন্টর্ন্ট ন্ন গয়র্ষিাগায়রর পন্টরিালকগিি ও ঢাকা ওোসার 

কম বকতবাবৃন্দ। 
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ন্টর্ন্টসএসআইআর এর উদ্ভান্টর্ত ‘Preparation of 

Superplasticizer as Concrete Admixture’ 

প্রয়সসটি স্থানীে ন্টেয়ল্পায়যািা সমসাস ব এস.এস প্রপাইটিজ-এর ন্টনকট 

র্ান্টিন্টজেক ায়র্ উৎপােয়নর লয়ক্ষে ইজারা প্রোন করা হে। ইজারা চুন্টি 

হস্তান্তর অনুষ্ঠায়ন উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, 

সিোরম্যান, জনার্ োহ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও পন্টরষে সন্টির্। এ 

সমে উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত ন্টছয়লন। 

ন্টর্ন্টসএসআইআর উদ্ভান্টর্ত সততুল জুস প্রয়সসটি স্থানীে ন্টেয়ল্পায়যািা সমসাস ব 

ন্টনিাজ ফুড-এর ন্টনকট র্ান্টিন্টজেক ায়র্ উৎপােয়নর লয়ক্ষে ১৬সম ২০২২-এ 

ইজারা প্রোন করা হে। ইজারা চুন্টি হস্তান্তর অনুষ্ঠায়ন উপন্টস্থত ন্টছয়লন 

অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, জনার্ সমাহাম্মে জায়কর 

সহাছাইন, সেস্য (উন্নেন) এর্ং জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও 

পন্টরষে সন্টির্। এ সমে উ ে প্রন্টতষ্ঠায়নর উর্ধ্বতন কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত 

ন্টছয়লন।  
 

৭.৭ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর উদ্ভান্টর্ত পে, গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকাে সহ নানান্টর্ধ কা বক্রম প্রে বেন 

 

 

র্াংলা একায়ডন্টম কর্তবক আয়োন্টজত অমর একুয়ে র্ই সমলাে 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর অংেগ্রহি। 

এসএমই িাউয়ন্ডেন কর্তবক আয়োন্টজত জাতীে এসএমই পে সমলা 

২০২১ অংেগ্রহি এর্ং সসরা িয়লর প্রথম পুরস্কার অজবন। 

  

 

১৭ সম ২০২২ এ ঢাকা ন্টর্শ্বন্টর্যালে কর্তবক আয়োন্টজত Career 

Festival and Research Fair-2022 এ অংেগ্রহি। 

 

টংগীপাড়া, সগাপালগঞ্জ সজলাে অনুবষ্ঠত লাগিই প্রযুবিি িম্প্রিািণ 

দমলা  অাংশগ্রহ্ণ। 
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৭.৮ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর ন্টসয়েন্টসস ল্যার্য়রটন্টর স্থাপন 

 

 

১৭ সম ২০২২-এ র্াংলায়েে ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর) এ ন্টসয়েন্টসস গয়র্ষিাগার উয়বাধন কয়রন প্রন্টতষ্ঠায়নর সিোরম্যান অধ্যাপক 

ড. আিতার্ আলী সেখ। গয়র্ষিাগারটি উয়দ্ভার্ন উপলয়ক্ষে ন্টসয়েন্টসস অি স্মল মন্টলউকুল ন্টেয়রানায়ম একটি সসন্টমনার আইএিএসটি সসন্টমনার কয়ক্ষ অনুন্টষ্ঠত 

হে। সসন্টমনায়র প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টছয়লন 

োহ্ আব্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও পন্টরষে সন্টির্। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন ড. সমাঃ সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি) ও পন্টরিালক 

ন্টর্ন্টসএসআইআর  ঢাকা গয়র্ষিাগার। সসন্টমনায়র মূল প্রর্ন্ধ উপস্থাপন কয়রন ড. সমাঃ সমানারুল ইসলাম, এসএসও, ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা গয়র্ষিাগার। 

 

৭.৯ ন্টর্ন্টসএসআইআর-ন্টর্ন্ট ন্ন ইনমিটিউমট জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ ম্যন্টজবুর রহমায়নর মুুরাল ও বৃক্ষ কর্ থার উমবাধন 

 

 

 

ইনমিটিউট অব িাইমনং মিনামরলমে এন্ড টিটালমে (আইএিএিএি) 

েয়পুরহামট োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু টেখ মুমেবুর রহিামনর মুুরাল িাপন। 

 
 

মবমসএসআইআর রােোহী গমবষর্াগার োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু টেখ মুমেবুর 

রহিামনর মুুরাল িাপন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চািড়া গমবষর্া ইনমিটিউট, নয়ারহাট, সাভামর, োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু টেখ 

মুমেবুর রহিামনর মুুরাল িাপন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইনমিটিউট অব িাইমনং মিনামরলমে এন্ড টিটালমে (আইএিএিএি) 

েহামট বৃক্ষ কন থার। 
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মবমসএসআইআর রােোহী গমবষর্াগার বৃক্ষ কন থার 

 
 

চািড়া গমবষর্া ইনমিটিউট, নয়ারহাট, সাভার, বৃক্ষ কন থার 

 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ ইনমিটিউট অব িাইমনং মিনামরলমে এন্ড টিটালমে (আইএিএিএি) েয়পুরহাট, চািড়া গমবষর্া ইনমিটিউট, নয়ারহাট, 

সাভার এবং মবমসএসআইআর রােোহী গমবষর্াগার এ োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু টেখ মুমেবুর রহিামনর মুুরাল  িাপন এবং বৃক্ষ কর্ থার উমবাধন 

কমরন অধ্যাপক ড. টিাোঃ আফতাব আলী টেখ, টচয়ারম্যান, মবমসএসআইআর। 

 

 

 

 

 

৭.১০ সংর্াে সয়ম্মলন/ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টমন্টডোর সাংর্ান্টেকয়ের সায়থ মত ন্টর্ন্টনমে 

 

 
 

ন্টর্ন্টসএসআইআর কর্তবক ২৯ আগি ২০২১  সডঙ্গু  াইরায়সর ন্টজয়নান ন্টসয়কায়েন্টন্সংয়ের তথ্য উয়ন্মিন ন্টর্ষেক একটি সংর্াে সয়ম্মলয়নর আয়োজন করা হে। 

এ অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ ন্টজোউল হাসান এনন্টডন্টস  ন্টসন্টনের সন্টির্, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন 

অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। 
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ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট (এলআরআই)-এর ৮টি  প্যারান্টমটার অোন্টক্রন্টডয়টেন অজবন উপলয়ক্ষে  এলআরআই, নোরহাট, সা ায়র 

একটি সাংর্ান্টেক সয়ম্মলয়নর আয়োজন করা হে। সাংর্ান্টেক সয়ম্মলয়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, 

সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। এ সময়ে আয়রা উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ সমাঃ জান্টকর সহাছাইন, সেস্য (উন্নেন), ড. সমাঃ সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও 

প্রযুন্টি), ড. সাহানা পার ীন, অন্টিসার ইনিাজব, এলআরআই, ন্টর্ন্ট ন্ন ইয়লকট্রন্টনক ও ন্টপ্রি ন্টমন্টডোর সাংর্ান্টেকবৃন্দ সহ িামড়া ন্টেয়ল্পর সায়থ সম্পৃি 

প্রন্টতন্টনন্টধবৃন্দ। 

 

 

 

 

৭.১১ স্কুল ন্টেক্ষাথীয়ের ন্টর্ন্টসএসআইআর গয়র্ষিাগার পন্টরেে বন 

 

  
 

 

স্কুল ন্টেক্ষাথীয়ের ন্টর্ন্টসএসআইআর গয়র্ষিাগার পন্টরেে বন কা বক্রম ২০২২ এ ন্টেক্ষাথীয়ের উয়দ্দয়ে র্িব্য রাখয়ছন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ সেখ, 

সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর।  
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৭.১২ ন্টর্ন্ট ন্ন জাতীে ন্টের্সসমূহ উে াপন  

 

 

 
জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ ম্যন্টজবুর রহমান-এর জন্মর্ান্টষ বকী ও জাতীে ন্টেশু ন্টের্স উপলয়ক্ষে ২০ মাি ব ২০২২ এ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর আইএিএসটি সসন্টমনার 

কয়ক্ষ একটি আয়লািনা স া অনুন্টষ্ঠত হে। স াে প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালয়ের মাননীে মন্ত্রী স্থপন্টত ইোয়িস 

ওসমান, ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. ম্যহাম্মে সামাে, সপ্রা- াইস িোয়ন্সলর, ঢাকা ন্টর্শ্বন্টর্যালে। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন 

অধ্যাপক ড. সমা: আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। 

 

 

 
১৫ আগি ২০২১ জাতীে সোক ন্টের্স-এর আয়লািনা অনুষ্ঠান 

 
১৮ অয়টার্র ২০২১ সেখ রায়সল ন্টের্স-এর আয়লািনা অনুষ্ঠান প্রধান 

অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ র্িব্য রাখয়ছন স্থপন্টত ইোয়িস ওসমান, মাননীে 

মন্ত্রী, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে।  

 
১৪ ন্টডয়সম্বর ২০২১ েহীে বুন্টদ্ধজীর্ী ন্টের্স-এর আয়লািনা অনুষ্ঠান 

 
১৬ ন্টডয়সম্বর ২০২১সা ায়র স্মৃন্টতয়সৌয়ধ পুষ্পস্তর্ক অপ বন 
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১৭ মাি ব ২০২২ জাতীে ন্টেশু ন্টের্স-এর র োলী 

 
১৫ আগি ২০২১ জাতীে সোক ন্টের্স উপলয়ক্ষে পন্টরর্হি েন্টমকয়ের 

মায়  ন্টর্নামূয়ল্য হোে সসন্টনটাইজার ন্টর্তরি 

 
১৮ অয়টার্র ২০২১ সেখ রায়সল ন্টের্স উপলয়ক্ষে ন্টিত্রাংকন প্রন্টতয় ান্টগতার 

পুরস্কার ন্টর্তারি অনুষ্ঠান 

 

২৬ মাি ব ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীে ন্টের্স উপলয়ক্ষে ধানমন্টে ৩২ 

নং-এ র্ঙ্গর্ন্ধুর প্রন্টতকৃন্টতয়ত পুষ্পস্তর্ক অপ বন 

 

৭.১৩ িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্ল্পয়র্ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর প্রস্তুন্টত 

 

 
ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর আইএিআরন্টড অন্টডয়টান্টরোয়ম ২৬ ন্টডয়সম্বর ২০২১ এ The Response of BCSIR to 4

th
 Industrial 

Revolution েীষ বক সসন্টমনার অনুন্টষ্ঠত হে। সসন্টমনায়র প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, 

ন্টর্ন্টসএসআইআর। এ সমে আয়রা উপন্টস্থত ন্টছয়লন ড. সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি) ও পন্টরিালক, ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা গয়র্ষিাগার এর্ং 

জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, পন্টরষে সন্টির্ ও সেস্য (অথ ব) অন্টতন্টরি োন্টেত্ব। 
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৭.১৪ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর অন্যান্য জনয়সর্ামূলক কম বকাে 

 

 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর প্রস্তুতকৃত ওরাল স্যালাইন সুনামগয়ঞ্জর র্ন্যা কর্ন্টলত এলাকা অসহাে র্ন্যাতবয়ের মায়  ন্টর্তরয়ির জন্য ৫ জুলাই ২০২২ 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর প্রন্টতন্টনন্টধেল ১ লক্ষ ২৪ হাজার প্যায়কট খার্ার স্যালাইন ন্টসন্ট ল সাজবন সুনামগঞ্জ সজলার ন্টনকট হস্তান্তর কয়র। 

 

 

 

 

 

৭.১৫ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর সয ন্টনয়োগপ্রাপ্ত ন্টর্জ্ঞানীয়ের ওন্টরয়েয়িেন 

 

 

 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ সয ন্টনয়োগপ্রাপ্ত ৩৬ জন তর্জ্ঞান্টনক কম বকতবা এর্ং ন্টরসাি ব সকন্টমিয়ের ওন্টরয়েয়িেন অনুষ্ঠায়ন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, 

সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। 
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৭.১৬ জনগয়ির জন্য তথ্য সহজল েকরি ও তথ্য সসর্া প্রোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ন্টডয়সম্বর ২০২১ তথ্য অন্টধকার আইন ও ন্টর্ন্টধ ন্টর্ধান ন্টর্ষয়ে কম বোল উয়বাধন কয়রন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, 

ন্টর্ন্টসএসআইআর। এ সময়ে উপন্টস্থত ন্টছয়লন ড. সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি) ও পন্টরিালক, ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা গয়র্ষিাগার। 
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৭.১৭ দকন্দ্রী  োবদিটবি আধুবনকীকিণ 

সর্ বাধুন্টনক  ন্ত্রপান্টত স মন, ICPMS, AAS, GC-MS, PCR, DNA Sequencer, Multi Dimensional GC-

MS & HPLC সুদর্াগ সুববধািমৃদ্ধ ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকাসহ আঞ্চন্টলক গয়র্ষিাগার রাজোহী, িট্টগ্রাম এর্ং জেপুরহায়ট দকন্দ্রী  

োবদিটবি স্থাপন কিা হ্দ দে। এ োবদিটবিদত িািা বনক ববদেষণ ও পিীযদণি প্রদ ািনী  র্িপাবতি সুববধাবে ববদ্যমান। ফদল দিবা 

গ্রহ্ীতাগণ স্বল্প িমদ  ববদেষদণি ফলাফল গ্রহ্ণ কিদত পািদবন এবাং ববজ্ঞানীগণও গদবষণাি প্রদ ািদন িাব বযবণক এই োবদিটবি ব্যবহ্াি 

কিদত পািদব। 

৭.১৮ ইদনাদিশন গ্যালাবি আধুবনকীকিণ 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকাে এর্ং উদ্ভান্টর্ত পে প্রেে বয়নর জন্য এ গ্যালান্টরটি স্থাপন ও আধুন্টনকীকরি করা হয়েয়ছ। স্থানীে 

ন্টেয়ল্পায়যািা ও েে বনাথীয়ের জন্য গ্যালান্টরটি পন্টরেে বয়নর লয়ক্ষে উম্মুি রাখা হয়েয়ছ। এছাড়াও ইয়নায় েন গ্যালান্টরয়ত জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু 

সেখ ম্যন্টজবুর রহমান কি বার স্থাপন করা হয়েয়ছ। 

৭.১৯ বডবিটালাইদিশন 

বডবিটাল হ্াবিিা, ই-ফাইবলাং এবাং অযানালাইটিকযাল িাবি বি দিদলি দিবা প্রোদন অনলাইন বিদিম চালু কিা হ্দ দে। 

৭.২০ অবকাঠাদমা উন্ন ন  

বববিএিআইআি-এি ববজ্ঞানী, কম বকতবা ও কম বচািীদেি আবািন িমস্যা দূিীকিদণি লদযয ৫ টি ১০  তলা আবাবিক িবন বনম বাণ িম্পন্ন 

হ্দ দে। বববিএিআইআি িবচবাল িহ্ গদবষণাগািিমূহ্ বিবি টিবি (CCTV)-এি আওতা  আনা হ্দ দে। 

৭.২১ তথ্য সসর্া প্রোন 

তথ্য অমধকার আইন ২০০৯-এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্ থবছমর ৩টি আমবদন পাওয়া র্ায় এগুমলার মনষ্পমিমত র্র্ার্র্ ব্যবিা গ্রহর্ করা 

হময়মছ। 

 

মবমসএসআইআর-এর মবমভন্ন অমফমসর তথ্য টসবা প্রদামনর েন্য দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথার নাি ও পদমব মনমে প্রদান করা হমলা: 

 

ক্রি

. 

সংিার নাি দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথার নাি ও 

পদমব 

টফান, টিাবাইল, ফুাক্স, ই-টিইল টর্াগামর্ামগর ঠিকানা 

 মবমসএসআইআর, ঢাকা ড. টিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

েনসংমর্াগ কি থকতথা 

টফান-88-02-58610764 

টিাবাইল-01819137545 

ফুাক্স-88-02-58613022 

ই-টিইল- probcsir@gmail.com 

probcsir7545@yahoo.com  

মবমসএসআইআর, ঢাকা ড. 

কুদরাত-এ-খুদা সড়ক 

ধানিমন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

২ মবমসএসআইআর চট্টগ্রাি 

গমবষর্াগার 

এমেএি টিামে থদ 

উধ্বতথন ববজ্ঞামনক কি থকতথা 

টফান-031-681005 

টিাবাইল-01816553444 

ফুাক্স-031-682505 

ই-টিইল-  

ajmmorshed.bcsir@gmail.com 

মবমসএসআইআর চট্টগ্রাি 

গমবষর্াগার,  

টসনামনবাস, চট্টগ্রাি-4220 

৩ মবমসএসআইআর রােোহী 

গমবষর্াগার  

নামেি উমদ্দন আহমিদ 

উধ্বতথন ববজ্ঞামনক কি থকতথা 

টফান-0721-750851 

টিাবাইল-01712607512 

ফুাক্স-0721-750540 

ই-টিইল- nazimpharm@yahoo.com 

মবমসএসআইআর রােোহী 

গমবষর্াগার,  

মবমনাদপুর বাোর, 

রােোহী-৬২০৬ 

4 চািড়া গমবষর্া ইিটিটিউট, 

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা 

ড. টিাোঃ তুষার উমদ্দন 

উধ্বতথন ববজ্ঞামনক কি থকতথা 

টফান-7792754 

টিাবাইল-01712127119 

ফুাক্স-02-7792037 

ই-টিইল- tusarlri@yahoo.com 

এলআরআই, নয়ারহাট, 

সাভার, ঢাকা-1305 

 

৫ ইিটিটিউট অব িাইমনং 

মিনামরলমে এন্ড টিটালামেথ, 

েয়পুরহাট 

প্রদীপ কুিার মবশ্বাস 

উধ্বতথন ববজ্ঞামনক কি থকতথা 

টফান-0571-63481 

টিাবাইল-01716240071 

ফুাক্স-0571-62911 

ই-টিইল- pradip_immm@yahoo.com 

আইএিএিএি, 

মবমসএসআইআর, খঞ্জনপুর, 

েয়পুরহাট-৫৯০০ 

 

mailto:probcsir@gmail.com
mailto:probcsir7545@yahoo.com
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৮.০ ইউবনট বিবিক গদবষণাগািিমূদহ্ি কম বকাি: 

৮.১ বববিএিআইআি ঢাকা গদবষণাগাি-এি কম বকাি 

 ২০২১-২২ অর্ থবছমর মবমসএসআইআর ঢাকা গমবষর্াগার-এর গমবষর্া ও উন্নয়মনর সামব থক কি থকান্ড, উমেখমর্াগ্য 

অেথনসমূহ ও ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা মনমে উমেখ করা হমলা: 

 

 টদমের সামব থক উন্নয়মন ৫০ টি গমবষর্া ও উন্নয়ন (আরএন্ডমড) প্রকল্প, 01 টি বামষ থক উন্নয়ন কি থসূমচভূি (এমডমপ) প্রকল্প এবং 

মবজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রর্ালয় হমত প্রাপ্ত ৮টি মবমেষ অনুদান প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হময়মছ; 

 আন্তেথামতক োন থামল 67 টি ববজ্ঞামনক প্রবন্ধ প্রকামেত হময়মছ এবং 0৪ েন মবজ্ঞানী মপএইচমড মডগ্রী অেথন কমরমছন;    

 মেল্প কারখানার সিস্যা মচমিতকরর্ এবং সিাধামনর লমক্ষু ০৭ টি মেল্প-কারখানা পমরদে থন করা হময়মছ; 

 টদমে-মবমদমে ২৫ টি টেমনং/টসমিনার/মসমপামেয়াি/ওয়াকথেপ/কনফামরি এ অংেগ্রহর্ কমর ববজ্ঞামনক প্রবন্ধ উপিাপন করা 

হময়মছ; 

 প্রযুমি মভমিক েনবল সৃমির লমক্ষু টদমের মবমভন্ন মবশ্বমবদ্যালময়র 3৩ েন এিএস ছাত্র-ছাত্রীর গমবষর্াকি থ তত্ত্বাবধান ও 

গমবষর্াগামরর সুমবধা প্রদান করা হময়মছ। এছাড়াও 08 েন মপএইচমড এবং 0২ েন এিমফল গমবষমকর গমবষর্া সুমবধা প্রদামনর 

িাধ্যমি তত্ত্বাবধান করা হময়মছ; 

 এ গমবষর্াগামর মবমভন্ন টফমলামেমপর অধীমন 1৩ েন মরসাচ থ টফমলা গমবষর্ারত রময়মছন; 

  দেদশ উৎপাবেত দিাগ্য ও িফতাবনদর্াগ্য এবাং আমোনীকৃত পদেি গুণগতমান পবিযাি িন্য দমাট 3০৭৭ টি পদেি ববদেষণ 

টসবা প্রদান করা হময়মছ; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর কর্তবক উদ্ভান্টর্ত লাগসই প্রযুন্টির প্রিার ও প্রসায়রর জন্য মন্ত্রিালে কর্তবক আয়োন্টজত ৩৪ টি উপয়জলাে সসন্টমনার 

ও প্রেে বনীয়ত অংেগ্রহি। 

 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা গয়র্ষিাগার হয়ত ন্টনয়মাি ন্টেয়রানায়ম ৬ টি প্রয়সস অনুয়মান্টেত হয়েয়ছ: 

 Production of Hand Sanitizer Gel. 

 Formulation of Hair and Scalp Cleanser. 

 Production of Amyl Acetate. 

 Production of Stevioside from Stevia Dry Leaf. 

 Production of Iron(III) Chloride (Anhydrous) from Scrap Iron. 

 Development of in-situ Arsenic Detection Kit for Aqueous Medium. 

 

 মবমসএসআইআর ঢাকা গমবষর্াগামরর মবজ্ঞানীমদর উদ্ভামবত ৪ টি টপমটন্ট অনুমিাদমনর েন্য দামখল করা হময়মছ:  

 A new process for the construction of moisture and heat resistant rubberized bituminous pavement with 

waste thermoplastic coated aggregates. 

 A process for the production of polyvinyle alcohol modified resorcinol formaldehyde resin. 

 A Portable Light Source with Variable Wavelength, Intensity and Illumination Period. 

 Process for the Easy and Cost Effective Production of Graphene oxide from Graphite using chemical 

oxidation method. 

 

 িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্প্লয়র্র প্রয়র্েবায়র ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা গয়র্ষিাগার-এর  ন্টর্ষ্যৎ কা বক্রম: 

      Short term 

 Establishment of Design and Fabrication Laboratory for Electrical and Electronics instrument. 
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 Mid term 
 

 ISO/IEC 17025:2017 analytical method development and validation 

 র্ায়োমাস র্জবেয়ক পন্টরয়র্ে-সম্মত  ায়র্ প্রন্টক্রোকরয়ির মাধ্যয়ম পে ততন্টর ও ন্টেল্পােয়ন ভূন্টমকা রাখা;  

 ন্টসয়েটিক প্লান্টিক এর্ং রার্ার র্জবেয়ক পুন:ব্যর্হায়রর মাধ্যয়ম ন্টর্ন্ট ন্ন রাসােন্টনক দ্রব্য, ন্টনমাি সামগ্রী ইতোন্টে ততন্টর ও ন্টেল্পােয়ন 

সহােতা করা; 

 সেন্টির্ল ও সটকসই সপ য়মি কন্সট্রাকেন, রুি ন্টট্রটয়মি, ইতোন্টে কায়জ ব্যর্হায়রর জন্য “মন্টডিাইড ন্টর্টন্টমন” ততন্টর ও ন্টেল্পােন; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেয়ল্পর র্জবেপান্টন পন্টরয়োধয়ন “ইফ্লুয়েি ন্টট্রটয়মি প্লোি”-এ ব্যর্হায়রর লয়ক্ষে অোর্সরয়র্ি/ সকাোগুয়লি/ ফ্লুয়কায়লি 

ইতোন্টে ততন্টর ও ন্টেল্পােয়ন সহােতা প্রোন;  

 সটিটাইল-স্লাজ ও সটিটাইল সংন্টিি অন্যান্য র্জবে পুন:ব্যর্হায়রর জন্য পন্টরয়র্েসম্মত প্রযুন্টি উন্নেন ও ন্টেল্প স্থাপয়ন সহােতা  

প্রোন; 

 আইএসও-১৭০২৫ অোন্টক্রন্টডয়টড “ইন্সটিটউট অর্ ফাইবাি এন্ড পবলমাি বিিাচ ব এন্ড দডদিলপদমন্ট”-স্হাপয়নর মাধ্যয়ম আন্তবজান্টতক 

পরীক্ষি গয়র্ষিাগারসমূয়হর উপর ন্টন বরেীলতা হ্রাস ও স্বন্টন বরতা অজবনপূর্ক র্াংলায়েয়ের আথ ব-সামান্টজক উন্নেন ন্টনন্টিতকরয়ি 

কা বকর ভূন্টমকা রাখা। 

 

 Long term 

 

 Establishment of ISO/IEC 17025:2017 standard laboratory for Electrical and 

Electronics instrument fabrication.  

 Establishment of Material Synthesis & Characterization Laboratory. 

 ISO/IEC 17025:2017 analytical method development & validation. 

 আধুবনক বিদনাবমক গদবষণাগাদি কযািাি বাদ ামাকবাি ও কযািাি বিদনাটাইবপাং এি উপি গদবষণাি পাশাপাবশ দকাবিড-১৯ এি 

মত মহ্ামাবি দিাদগি িীবন িহ্স্য উদন্মাচদনি িাদর্ িাদর্ এি প্রদ ািনী  িযাবেন আববষ্কাদিি িন্য গদবষণা কিা। টিসুয কালচাি 

পদ্ধবতি মাধ্যদম বববিন্ন ঔষবধ উবদ্ভদেি চািা উৎপােন। 

 Establishment of Chemical Research Institute through ADP Project. 

 Establishment of Electrical and Electronics Institute through ADP Project 

. 

 

 ন্টজয়নাম ন্টসয়কায়েন্টন্সং গয়র্ষিাগার স্থাপন 

    

                                           Nextseq 550 দমবশন ব্যবহ্াি কদি দকাবিড-১৯ এি বিদনাম বিদকাদ বিাং এি কাি চলদে 
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 বববিন্ন উপদিলা  অনুবষ্ঠত লাগিই প্রযুবিি িম্প্রিািদণি লদযয দমলা  অাংশগ্রহ্ণ 

    

             টংগীপাড়া, সগাপালগঞ্জ                                                       সময়হরপুর সের 

 গয়র্ষিা প্রর্ন্ধ উপস্থাপনাে সসরা পুরষ্কার অজবন 

 

৮.২ বববিএিআইআি িট্টগ্রাম গদবষণাগাি-এি কম বকাি 

ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্টগ্রাম গয়র্ষিাগার, িট্টগ্রায়মর ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়ির ঔষন্টধ, স ষজ ও সুগন্টন্ধ উন্টদ্ভেসহ ন্টর্ন্ট ন্ন িলমূল এর্ং 

সাম্যন্টদ্রক সম্পে ন্টনয়ে গয়র্ষিা করয়ছ। 

 

 ২০২১-২২ অথ বর্ছয়র ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্টগ্রাম গয়র্ষিাগার-এর উয়েখয় াগ্য অজবনসমূহ ন্টনয়ম্ন উয়েখ করা হয়লা: 

 
 প্রযুন্টি উদ্ভার্য়নর লয়ক্ষে ২০টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আর এন্ড ন্টড) প্রকল্প িলমান রয়েয়ছ; 

 জাতীে ও আন্তজবান্টতক জান বায়ল ১৭টি তর্জ্ঞান্টনক প্রর্ন্ধ প্রকান্টেত হয়েয়ছ; 

 ১টি সপয়টি অনুয়মােয়নর জন্য সপয়টি অন্টিয়স োন্টখল করা হয়েয়ছ; 

 ১৯ জন এম. এস. ন্টথন্টসস/এম. ন্টিল/ ন্টপ এইি ন্টড গয়র্ষয়কর গয়র্ষিাকাজ তত্ত্বার্ধান করা হয়েয়ছ; 

 ৩৫ জন ন্টর্জ্ঞানী/কম বকতবা/কম বিারীয়ক প্রন্টেক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প/র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠায়নর ৮৫৮টি পয়ের ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ৮টি ন্টর্জ্ঞান ন্টর্ষেক সসন্টমনার/কম বোলার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্জ্ঞানী/গয়র্ষক কর্তবক ৫টি ন্টেল্প কারখানা পন্টরেে বন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর ন্টর্জ্ঞান ও ন্টেল্প-প্রযুন্টি সমলা ২০২২ আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেয়ল্পায়যািায়ের সায়থ সিক সহাল্ডার ন্টমটিং-এর আয়োজন করা হয়েয়ছ। 
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২৯ সসয়েম্বর, ২০২১-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্টগ্রাম গয়র্ষিাগায়র “ম্যন্টজর্ র্য়ষ ব আমায়ের প্রতেে, িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্প্লয়র্র িোয়লঞ্জ করয়র্া জে” েীষ বক সিকয়হাল্ডার 

ন্টমটিং এর আয়োজন করা হে। অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর, 

ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ সমাহাম্মে েন্টি উন্টদ্দন, এন্টডেনাল কন্টমেনার অর্ কািম, কািম হাউজ, িট্টগ্রাম। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন 

ড. সমাহাম্মে সমাস্তিা, পন্টরিালক, ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্টগ্রাম গয়র্ষিাগার। 

 

 

লবলসএসআইআ  লবজ্ঞান ও লিল্প প্রযুলি রিিা-২০২২ D‡Øvabx Abyôvb 

 

 

রিিা  সিাপনী অনুষ্ঠানন পু স্কা  লবত র্ ক নেন জনার্ মন্টহবুল হাসান 

সিৌধুরী, এমন্টপ, মাননীে উপমন্ত্রী, ন্টেক্ষা মন্ত্রিালে 

 

 ৩১ মাি ব সথয়ক ০২ এন্টপ্রল ২০২২-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্রগ্রাম গয়র্ষিাগার ন্টর্ন্ট ন্ন স্কুল-কয়লয়জর (৬ষ্ঠ সথয়ক বােে) সেিীর ন্টেক্ষাথীয়ের স্বাস্থেন্টর্ন্টধ সময়ন 

ন্টর্ন্টসএসআইআর ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি সমলা-২০২২ আয়োজন কয়র। সমলাে ১১৫টি প্রয়জট প্রেন্টে বত হে। ৩১ মাি ব ২০২২ সমলার শু  উয়বাধন কয়রন অধ্যাপক 

ড. ন্টেরীি আখতার, উপািা ব, িট্টগ্রাম ন্টর্শ্বন্টর্যালে এর্ং ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাহাম্মে আব্দুল র্াকী, উপ-উপািা ব, 

সনাোখালী ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি ন্টর্শ্বন্টর্যালে। ২ এন্টপ্রল ২০২২ সমাপনী অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ মন্টহবুল হাসান সিৌধুরী, এমন্টপ, 

মাননীে উপমন্ত্রী, ন্টেক্ষা মন্ত্রিালে এর্ং ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টছয়লন অধ্যাপক সর্ণু কুমার সে, উপ-উপািা ব (একায়ডন্টমক), িট্টগ্রাম ন্টর্শ্বন্টর্যালে। অনুষ্ঠায়ন 

স াপন্টতত্ব কয়রন ড. সমাহাম্মে সমাস্তিা, পন্টরিালক, ন্টর্ন্টসএসআইআর িট্টগ্রাম গয়র্ষিাগার। 
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৮.৩ বববিএিআইআি িািশাহ্ী গদবষণাগাি-এি কম বকাি  

১৯৬৭ সায়ল ন্টর্ন্টসএসআইআর রাজোহী গয়র্ষিাগার সরেম ও লাক্ষা ন্টনয়ে গয়র্ষিা কা বক্রম শুরু কয়র। পরর্তীয়ত ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়ির        

সুস্বাদু িল ও ঔষধীগুি সম্পন্ন গাছ-গাছালী, ততল র্ীজ এর্ং জীর্-তর্ন্টিত্রসমূহ ন্টনয়ে গয়র্ষিা করয়ছ। 

 

 ২০২১-২০২২ অথ ব র্ছয়র ন্টর্ন্টসএসআইআর রাজোহী গয়র্ষিাগার-এর উয়েখয় াগ্য অজবনসমূহ 

 ম্যন্টজর্ জন্মেতর্ষ ব উপলয়ক্ষে গয়র্ষিাগার প্রাঙ্গয়ি র্ঙ্গর্ন্ধু ম্যেরাল ন্টনম বাি এর্ং বৃক্ষ কন বার উয়বাধন করা হয়েয়ছ; 

 গয়র্ষিাগার স্কুল প্রাঙ্গয়ি েহীে ন্টমনার ন্টনম বাি করা হয়েয়ছ; 

 ২টি প্রয়সস অজবন এর্ং ২টি সপয়টি অনুয়মােয়নর জন্য োন্টখল করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে হয়ত অনুোনপ্রাপ্ত ৪টি ন্টর্য়েষ অনুোন প্রকল্প এর্ং ১৯টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আরএন্ডন্টড) প্রকল্প 

র্াস্তর্ােয়নর কাজ িলয়ছ; 

 আন্তজবান্টতক জান বায়ল ১৬টি তর্জ্ঞান্টনক প্রর্ন্ধ প্রকাে করা হয়েয়ছ; 

 ১টি ন্টর্জ্ঞান সমলার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টি ও গয়র্ষিাগায়র ন্টর্যমান আধুন্টনক ন্টর্য়িষি সসর্া সম্পয়কব ন্টেয়ল্পায়যািায়ের উৎসান্টহত ও অর্গত করার জন্য ১টি 

সিকয়হাল্ডার কম বোলার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ১১টি সসন্টমনার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ৭ জন ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীয়ের এম এস ন্টথন্টসস তত্ত্বার্ধান করা হয়েয়ছ; 

 ৩০ জন তর্জ্ঞান্টনক কম বকতবায়ক আধুন্টনক  ন্ত্রপান্টতর উপর প্রন্টেক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ২ জন ন্টরসাি ব সিয়লার গয়র্ষিা কা বক্রম িলমান আয়ছ; 

 ১টি গয়র্ষিাগার আধুন্টনকীকরি করা হয়েয়ছ; 

 এ গয়র্ষিাগার হয়ত ৪০০ টি ন্টেল্প/র্ান্টিন্টজেক পে/পোয়থ বর ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ। 

 

  ন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা: 

 ন্টর্য়িষি সসর্া কম বকায়ের মান আন্তজবান্টতক প বায়ে উন্নন্টত করার লয়ক্ষে আইএসও সনে অজবন ও সেেীে িান্টহো ন্ট ন্টিক আরএন্ডন্টড 

প্রকল্পসমূহ র্াস্তর্ােন করা; 

 আন্তজবান্টতক মানসম্পন্ন প্রযুন্টির উদ্ভার্ন, উন্নেন এর্ং আন্তজবান্টতক মায়নর পে ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোয়নর মাধ্যয়ম রপ্তান্টনয়ত সহােতা 

প্রোন করা; 

 রাষ্ট্রােি ও সর্সরকান্টর ন্টেল্পখায়তর কান্টরগন্টর ও প্রযুন্টিগত সমস্যা ন্টিন্টিতকরি এর্ং তা সমাধায়নর জন্য সমন্টিত উয়যাগ গ্রহি 

করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের সায়থ সময় াতা (MoU) চুন্টি সম্পন্ন করা; 

 তরুি প্রজন্ময়ক ন্টর্জ্ঞান মনস্ক করার জন্য স্কুয়লর ন্টেক্ষাথীয়ের গয়র্ষিাগার পন্টরেে বন করায়না এর্ং জাতীে উন্নেয়ন গয়র্ষিার গুরুত্ব 

তুয়ল ধরা; 

 ২ টি এন্টডন্টপ প্রকল্প র্াস্তর্ােন করা। 

 

৮.৪ পাইলট েযান্ট এন্ড প্রদিি দডদিলপদমন্ট দিন্টাি (বপবপ এন্ড বপবডবি) এি কম বকাি 

 ২০২১-২০২২ অথ ব র্ছয়র পাইলট েযান্ট এন্ড প্রদিি দডদিলপদমন্ট দিন্টাি (বপবপ এন্ড বপবডবি) -এর উয়েখয় াগ্য অজবনসমূহ 

 বববিএিআইআি-এি োবদিটবি দেদল উদ্ভাববত প্রদিিিমূহ্ িহ্ দর্ দকান গদবষণা কম ব ও ইন্ডাবি াল িমস্যা িমাধাদন পাইলট 

েযান্ট িাবডকিণ এবাং উন্ন ন; 

 উন্ন নকৃত িফল প্রদিিগুদলা ক্ষুদ্র ও মা াবি ন্টেয়ল্পায়যািায়ের বনকট হ্স্তান্তি ও কাবিগবি িহ্া তা প্রোন; 

 দটকিই প্রযুবি উন্ন ন ও বাবণবিযবককিদণি লদযয  আর্ ব-কাবিগবি িম্ভাব্যতা র্াচাই; 

 প্রদ ািনী  র্িপাবত ও দস্প াি পাট বি এি বডিাইন এবাং প্রস্তুতকিণ; 

 দেশী  বববিন্ন বশল্প কািখানাি কাবিগবি িমস্যাবলী িমাধান ও দিবা প্রোন; 

 ববশ্বববদ্যালদ ি  োত্র-োত্রীদেি বর্বিি ও গদবষণা কাদি  িহ্া তা প্রোন; 

 ‘PLC and HMI for Industrial Automation’ শীষ বক প্রবশযণ প্রোন। 
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 ২০২১-২০২২ অথ বর্ছয়রর অজবন  

 ১৭ টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আর এন্ড ন্টড) প্রকল্প িলমান রয়েয়ছ; 

 জাতীে ও আন্তজবান্টতক জান বায়ল ২০ টি তর্জ্ঞান্টনক প্রর্ন্ধ প্রকান্টেত হয়েয়ছ; 

 ২ টি সপয়টি অজবন; 

 ২ টি র্ান্টষ বক উন্নেন কম বসূন্টি (এন্টডন্টপ) সম্পন্ন হয়েয়ছ; 

 এম. এস. ন্টথন্টসস/এম. ন্টিল/ ন্টপ এইি ন্টড গয়র্ষকয়ের ৫টি গয়র্ষিাকম ব তত্ত্বার্ধান করা হয়েয়ছ; 

 ১ টি প্রয়সস/প্রযুন্টি উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প/র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠায়নর ১৪৩ টি পয়ের ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ২ জন ন্টরসাি ব সিয়লা কম বরত আয়ছ। 
 

 িলমান গয়র্ষিা উন্নেন (আর এন্ড ন্টড) প্রকল্প সমূহ 

 Field study of HAP, Al2O3, ZrO2, TCP, S/S, Ti and allied materials for Dental/Orthopedic Application 

 Pilot Plant Study for developing Al-SiC Metal Matrix Composites (MMC) 

 Pilot Plant study for the development of Nano particles (NPs) and doped HAP to remove antibiotics from 

water 

 Development of modified Hydroxyapatite (HAP) incorporated Hydrogels for several Biomedical 

Applications 

 Pilot Plant study for developing Tin-9Zinc-Al-Bi-Alloy as Lead free solders 

 Design and fabrication of Vicat Softening Temperature, Cantilever Softening Temperature and Heat 

Distortion Temperature Measuring device 

 Design and fabrication of Melt Flow Indexer or Extrusion Plastometer 

 Design & Development of falling film evaporator 

 Extraction of active components from Gynura procumbens and Stevia   

 Design & Development of a coolant monitoring unit and analyze its effect on CNC machine tools 

performance 

 

 

১৭ নয় ম্বর ২০২১-এ ‘সেেীে সটকসই প্রযুন্টির উন্নেয়ন এর্ং ন্টেল্প সম্প্রাসারয়ি ন্টপন্টপএন্ডন্টপন্টডন্টস-এর ভূন্টমকা’ েীষ বক কম বোলা আইএিআরন্টড অন্টডটন্টরোয়ম 

অনুন্টষ্ঠত হে। কম বোলার প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ 

ন্টছয়লন জনার্ সমাহাম্মে জায়কর সহাছাইন, সেস্য (উন্নেন), ড. সমাঃ সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি), জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) 

এর্ং পন্টরষে সন্টির্। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন ইন্টঞ্জন্টনোর জনার্ নান্টহে োরন্টমন, পন্টরিালক, ন্টপন্টপএন্ডন্টপন্টডন্টস, ন্টর্ন্টসএসআইআর। 

  ন্টর্ষৎ কম বপন্টরকল্পনা 
 

 পাইলট েযান্ট িাবডি মাধ্যদম ক্ষুদ্র ও মা াবি বশদল্পাদদ্যািাদেি বশল্পা দন িহ্া তা প্রোন; 
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 4IR-এি অিীষ্ট লদযয দপৌৌঁোদনাি িন্য Automation and Advanced CNC Machining প্রবশযদণি মাধ্যদম 

দেদশ েয িনশবি বতবি কিা। 

 

২০২১-২২ অর্ ববেদি “Training program on PLC and HMI for Industrial Automation” শীষ বক দেবনাং িমাদপ্তি পি ৪৩ িন বশযার্ীদক 

িনে ববতিণ কদিন অধ্যাপক ড. দমাোঃ আফতাব আলী দশখ, দচ ািম্যান, বববিএিআইআি। এ িম  উপবস্থত বেদলন িনাব দমাহ্াম্মে িাদকি দহ্াোইন, 

িেস্য (উন্ন ন), িনাব সুলতান আলম, িেস্য (প্রশািন) িহ্ অন্যান্য কম বকতবাবৃন্দ।  

৮.৫ জ্বালান্টন গয়র্ষিা ও উন্নেন ইনন্টিটিউট (আইএিআরন্টড) 

সেয়ের জ্বালান্টন সংকট উিরি ও গ্রীনহাউজ গ্যাস ন্টন:সরি কন্টময়ে পন্টরচ্ছন্ন পন্টরয়র্ে রক্ষার উয়দ্দয়ে ন্টর্ন্টসএসআইআর এর জ্বালান্টন 

গয়র্ষিা ও উন্নেন ইনন্টিটিউট ন্টর্ন্ট ন্ন প্রকার প্রিন্টলত এর্ং নর্ােনয় াগ্য েন্টি ন্টনয়ে গয়র্ষিা কয়র আসয়ছ। এ ইনন্টিটিউট পন্টরয়র্ের্ান্ধর্ 

ন্টর্ন্ট ন্ন প্রযুন্টি স মন: র্ায়োগ্যাস, র্ায়োমাস, র্ায়োফুয়েল, সসৌরেন্টি, র্ায়ুেন্টিসহ প্রাে সকল নর্ােনয় াগ্য েন্টির ওপর গয়র্ষিা ও 

উন্নেন কায়জ ন্টনয়োন্টজত রয়েয়ছ। এছাড়া প্রিন্টলত ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়নর জীর্াশ্ম জ্বালান্টনর গুনগতমান উন্নেন এর্ং ন্টর্দুেৎ ও জ্বালাবনি িাে ী 

ব্যবহ্াি ববষ ক র্াবতী  গদবষণা ও উন্ন ন কম বকাি পবিচালনা কদি র্াদক। 

 আইএিআরন্টড-এর গয়র্ষিা ও উন্নেন কা বক্রম 

 

 িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্প্লর্-এর িোয়লঞ্জ সমাকান্টর্লাে অগ্রাবধকাি বিবিদত গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকান্ড পন্টরিালনা; 

 ৫০-৬৫% জ্বালাবন িাে ী বববিন্ন ধিদনি উন্নত চুলা উদ্ভাবন, িম্প্রিািণ ও প্রবশযণ প্রোন; 

 পচনশীল বিবয হ্দত বাদ াগ্যাি বতিীি িন্য দলাটিাং দডাম, বস্থি দডাম, দপাদট ববল ফাইবাি গ্লাি ও দস্পি ইফবিদ ন্ট বাদ াগ্যাি 

োন্ট উদ্ভাবন, িম্প্রিািণ ও প্রবশযণ প্রোন; 

 দিৌিতাপ প্রযুবি দর্মন: দিালাি ওদিন, দিালাি ড্রা াি, দিালাি হ্ট ও াটাি বিদিম, গৃহ্ািযন্তদি িান্নাি উপদর্াগী দিালাি 

ওদিন ইতযাবে উদ্ভাবন; 

 আন্তিবাবতক মাদনি দিালাি এনাবিব োবদিটবি স্থাপন ও প্রর্মবাদিি মদতা দেদশ স্বল্পমূদেি বর্ন বফল্ম দিালাি দিল 

উদ্ভাবদনি গদবষণা কার্ বক্রম চালুকিণ; 

 দেক অদ ল, দমবশন অদ ল, দিবডদ টি কুদলন্ট প্রযুবিি উদ্ভাবন; 

 এনাবিব দিবিাং প্রযুবি উদ্ভাবন; 

 দিালাি দিল, দিালাি প্যাদনল, ব্যাটাবিিহ্ নবা নদর্াগ্য জ্বালাবনশবি ও িীবাশ্ম জ্বালাবনি গুণগত মান পিীযাি আন্তিবাবতক 

মানিম্পন্ন দটবিাং দিবা প্রোন; 

 জ্বালাবন ববষদ  বববিন্ন িিকািী ও দবিিকাবি বশল্প কািখানা, প্রবতষ্ঠান ও িনিাধািণদক পিামশ ব প্রোন কিা এবাং এ িাংক্রান্ত 

বশল্প কািখানাি র্বতী  িমস্যাি িমাধান; 
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 আইএফআিবড কর্তবক উদ্ভাববত বববিন্ন পে ও প্রযুবি বনববড় প্রবশযদণি মাধ্যদম বববিন্ন পর্ বাদ ি উদদ্যািাদেি মদধ্য হ্স্তান্তি 

কিা; 

 স্নাতক ও স্নাতকদিাি (মািাি ব, এমবফল, বপএইচবড) পর্ বাদ  বর্বিি তত্বাবধান  কিা; 

 আইএফআিবড এি দিক দহ্াল্ডািদেি মদধ্য আইএফআিবড-এি কম বকাি, উদ্ভাববত পে ও দিবািমূদহ্ি ববষদ  বন বমত 

কম বশালা আদ ািন; 

 দেশব্যাপী পবিচাবলত লাগিই প্রযুবি িম্প্রিািণ কম বসূবচদত িবক্র  অাংশ গ্রহ্ণ। 

 ২০২১-২০২২ অর্ বর্ছয়র সম্পান্টেত আইএিআরন্টডর-এর উয়েখয় াগ্য কম বকাে  

 সমাট ২৬টি আরএেন্টড প্রকল্প ন্টনয়ে গয়র্ষিা সম্পন্ন করা হয়েয়ছ; 

 জাতীে ও আন্তজবান্টতক জান বায়ল সমাট ২৬ টি তর্জ্ঞান্টনক প্রর্ন্ধ প্রকান্টেত হয়েয়ছ; 

 ১টি প্রয়সস গৃহীত হয়েয়ছ; 

 ১টি সপয়টি অনুয়মােয়নর জন্য োন্টখল করা হয়েয়ছ; 

 সেয়ের ন্টর্ন্ট ন্ন সজলাে ৬টি ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেশ বন কয়র তায়ের সর্ে ন্টকছু সমস্যার সমাধায়ন পরামশ ব সেো হয়েয়ছ; 

 ন্টর্জ্ঞান ন্টর্ষেক ১০ টি সসন্টমনার/কম বোলার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে কর্তবক আয়োন্টজত সেয়ের ৬০ টি উপয়জলাে “স্থানীে ায়র্ উদ্ভান্টর্ত লাগসই প্রযুন্টির প্রয়োগ 

সম্প্রসারি” েীষ বক সসন্টমনার-প্রেশ বনীয়ত অংেগ্রহয়ির মাধ্যয়ম জ্বালান্টন গয়র্ষিা ও উন্নেন ইনন্টিটিউট উন্নত চুলা, র্ায়োগ্যাস 

প্লাি প্রযুন্টি এর্ং সসৌর েন্টির ব্যর্হার, প্রেশ বন, সম্প্রসারি ও জনন্টপ্রেকরি কায়জ অংেগ্রহি কয়রয়ছ; 

 সরকান্টর ও সর্সরকান্টরসহ ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠায়নর ১৮৬ টি ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন কয়রয়ছ; 

 এ ইনন্টিটিউয়টর ২৩ জন জনর্ল ন্টর্ন্ট ন্ন সেেীে ও আন্তজবান্টতক সট্রন্টনং-এ অংেগ্রহি কয়রয়ছন; 

 ৬ টি ন্টথন্টসস সম্পােয়ন গয়র্ষিা সহােতা করা হয়েয়ছ। 

 

 

 

 আইএিআরন্টড-এর  ন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা: 

 িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্প্লর্ ও জলর্ায়ু পন্টরর্তবয়নর তর্ন্টশ্বক িোয়লঞ্জ সমাকান্টর্লাে আইএফআিবডদক আন্তিবাবতক মানিম্পন্ন একটি 

আধুবনক এনাবিব ইনবিটিউদট রুপান্তি কিা, দর্খাদন জ্বালবন ও ববদ্যযদতি িাে ী ব্যবহ্াি, গুনগত মান উন্ন ন এবাং শবি 

িঞ্চদ ি লদযয গদবষণাি সুদর্াগ বৃবদ্ধ কিা হ্দব; 

 িনবদলি েযতা বৃবদ্ধ কিদত ন্টনেন্টমত প্রন্টেক্ষি সকাস ব র্াস্তর্ােন করা; 

 প্রন্টেন্টক্ষত জনর্ল ততরীর মাধ্যয়ম যুয়গাপয় াগী এর্ং ন্টেয়ল্পায়যািায়ের িান্টহোনুসায়র গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকায়ন্ডর সক্ষমতা 

বৃন্টদ্ধ কয়র জ্বালান্টন সক্ষত্রয়ক সমৃদ্ধোলী করাে সহােতা করা; 

 দিকদহ্াল্ডািদেি র্র্ার্ত প্রযুবিগত িহ্া তা প্রোন কিা। 

 

 আইএিআরন্টড-এর উয়েখয় াগ্য ন্টকছু উদ্ভার্ন 

 

দেক অদ ল 

 

 

স্মবাট লাইট কয়রান্টলং ন্টসয়িম 

 

 

ইনয়ডার সসালার কুকার 
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দমবশন অদ ল 

 

 

 

 

 

দপাদট ববল ফাইবািগ্লাি বাদ াগ্যাি োন্ট 

 

 

 

 

 

দিালাি ওদিন 

 

সরন্টডয়েটর কুয়লি 

 

দস্পি দিবিাং বাদ াগ্যাি োন্ট 

 

উচ্চ কম বেক্ষতা সম্পন্ন র্হনয় াগ্য উন্নত 

চুলা 

 

দিালাি দবাট 

 

দিালাি দিল 

 

 

 

অদটা িান েযাকাি 

 

৮.৬ ইনবিটিউট অফ ফুড িাইি এন্ড দটকদনালবি (আইএফএিটি) 

ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর একটি ময়না-ন্টডন্টসন্টপ্লনান্টর ইনন্টিটিউট ন্টহয়সয়র্ ১৯৮৩ সায়ল খায ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি ইনন্টিটিউট (আইএিএসটি)-এর  াত্রা 

শুরু হে। আইএিএসটি সেয়ের খায ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি ন্টন বর গয়র্ষিা ও উন্ন ়য়নর সক্ষয়ত্র বৃহিম গয়র্ষিা প্রন্টতষ্ঠান ন্টহসায়র্ স্বীকৃত। 

উৎপােয়নাির খায-দ্রয়ব্যর প্রন্টক্র ়াজাতকরি, সংরক্ষি, মজুতকরি এর্ং ন্টনরাপে খায ন্টনন্টিতকরি ও পশুখায ন্টর্ষয়ে এ প্রন্টতষ্ঠায়নর 

ন্টর্জ্ঞানীরা েক্ষতার সায়থ ন্টনরলস ায়র্ গয়র্ষিা কা বক্রম পন্টরিালনা করয়ছ। আইএিএসটিয়ত স্বল্প মূয়ল্যর সেেীে কাঁিামাল ব্যর্হার কয়র অন্টধক 

পুন্টিসমৃদ্ধ নতুন নতুন পে উৎপােয়নর পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন করয়ছ। পাোপান্টে ন্টনরাপে খায ন্টনন্টিতকরয়ির লয়ক্ষে এ ইনন্টিটিউট স জাল সরায়ধ 

গুরুত্বপূি ব ভূন্টমকা পালন কয়র আসয়ছ। 

 

 আইএিএসটি-এর গয়র্ষিা ও উন্নেন কা বক্রম 

                                                                                                                                        

 মাছ, মাংস ও মাংসজাত পে, িল-মূল ও োক-সর্ন্টজ সংরক্ষি, প্রন্টক্রোজাতকরি এর্ং নতুন পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন; 

 েস্য ও েস্যজাতদ্রব্য হয়ত স্বল্পমূয়ল্যর অন্টধক পুন্টিগুিসম্পন্ন সম্পূরক খায ততন্টরকরি; 

 স াজে সতল, সতলর্ীজ ও সতলজাতীে পে ন্টনয়ে গয়র্ষিা; 

 খাযর্ান্টহত অনুজীর্ ন্টনেন্ত্রি ও প্রন্টতয়রাধ এর্ং অনুজীর্ ব্যর্হায়রর মাধ্যয়ম খায প্রস্তুত ও খায সংরক্ষি পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন; 

 খায-ন্টেল্প সংন্টিি প্রন্টতষ্ঠানসমূহয়ক প্রযুন্টিগত পরামে ব ও সসর্া প্রোন; 

 স্পন্সড ব প্রয়জট এর মাধ্যয়ম প্রযুন্টি উদ্ভার্ন ও হস্তান্তরকরি; 

 তর্জ্ঞান্টনক সসন্টমনার, ওোকবেপ ও ন্টসয়ম্পান্টজোম আয়োজন; 

 ন্টনরাপে খায ন্টনন্টিতকরয়ির লয়ক্ষে খায়য স জাল সনািকরয়ির ওপর কান্টরগন্টর প্রন্টেক্ষি প্রোন এর্ং খায়য স জাল সরায়ধ 

জনসয়িতনতা বৃন্টদ্ধর লয়ক্ষে জাতীে পন্টত্রকাে ন্টর্জ্ঞাপন প্রিার করা হে; 

 ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের এমএস, এমন্টিল ও ন্টপএইিন্টড ন্টেক্ষাথীয়ের গয়র্ষিা কম ব তত্ত্বার্ধান; 
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 ন্টর্ন্ট ন্ন প্রন্টতষ্ঠান স মন- মৎস্য অন্টধেপ্তর, ন্টর্এসটিআই, র্াংলায়েে কািমস, ডন্টিউ এি ন্টপ, ন্টর্ন্ট ন্ন সুপার সপ, খায 

প্রন্টক্রোজাতকরি ও সরর্রাহকারী প্রন্টতষ্ঠানসমূহয়ক ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন; 

 ন্টর্শ্ব খায কম বসূন্টি (ডন্টিউ এি ন্টপ) এর স্কুল ন্টিন্টডং কম বসূিীয়ত সরর্রায়হর জন্য উৎপান্টেত ন্টর্স্কুট এর মান ন্টনেন্ত্রয়ি সহয় ান্টগতা 

প্রোন; 

 সেেব্যাপী পন্টরিান্টলত লাগসই প্রযুন্টি সম্প্রসারি কম বসূন্টিয়ত সন্টক্রে অংেগ্রহি; 

 ন্টিংন্টড় ও অন্যান্য মাছ রপ্তান্টনয়ত সহয় ান্টগতার জন্য ইউয়রান্টপোন ইউন্টনেন এর গাইড লাইন এর্ং িোন্ডাড ব অনু ােী ন্টর্য়িষি সসর্া 

প্রোন। 

 র্াংলায়েে সসনার্ান্টহনী, সনৌর্ান্টহনীর কম বকতবা, স্থানীে সরকার পেী উন্নেন ও সমর্াে মন্ত্রনালে এর স্থানীে সরকার ন্টর্ াগ এর 

সপৌরস া স্যান্টনটারী ইন্সয়পটারয়ের ন্টনরাপে খায ন্টনন্টিতকরয়ির লয়ক্ষে স জাল সনািকরয়ির উপর প্রন্টেক্ষি প্রোন; 

 এসএমই িাউয়ন্ডেন ও ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর স ৌথ উয়যায়গ নারী ন্টেয়ল্পায়যািায়ের ময়ধ্য আইএিএসটি-এর উদ্ভান্টর্ত পদ্ধন্টত ও 

প্রযুন্টি হস্তান্তর ন্টর্ষেক কম বোলা আয়োজন; 

 আইএিএসটি- এর কম বকাে, উদ্ভান্টর্ত পে ও সসর্াসমূয়হর ন্টর্ষয়ে সিকয়হাল্ডারয়ের ন্টনয়ে ন্টনেন্টমত কম বোলা আয়োজন; 

 খায লর্য়ির মান ন্টনেন্ত্রয়ির লয়ক্ষে BDS অনু ােী লর্য়ির রাসােন্টনক ন্টর্য়িষি ন্টর্ষয়ে Control of Iodine 

Deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff এর্ং ন্টর্ন্টসক এর ইন্সয়পটর ও সকন্টমিয়ের ব্যর্হান্টরক 

প্রন্টেক্ষি প্রোন। 

   

 আইএিএসটি-এর অজবন 

 

 ৫টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আরএন্ডন্টড) প্রকল্প র্াস্তর্ােন করা হয়েয়ছ এর্ং আয়রা ২৫টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আরএন্ডন্টড) প্রকল্প িলমান 

আয়ছ; 

 ১৮ নয় ম্বর, ২০২১ এ “ন্টনরাপে ও পুন্টিগুি সমৃদ্ধ খাযন্টেল্প ন্টর্কায়ে আইএিএসটি এর্ং অংেীজন মতন্টর্ন্টনমে কম বোলা-২০২১” 

েীষ বক সসন্টমনার আয়োজন করা হয়েয়ছ। উি সসন্টমনায়র উয়যািায়ের ন্টনকট সথয়ক ন্টর্ন্ট ন্ন মতামত ও পরামে ব গ্রহি করা হে; 

 র্াংলায়েে ন্টনরাপে খায কর্তবপক্ষ-এর ৮৮ জন ন্টর্জ্ঞানীয়ক খায ন্টনরাপিা ন্টর্ষেক প্রন্টেক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 গয়র্ষিা ও উন্নেন প্রকল্প ন্ট ন্টিক ২২টি সসন্টমনার আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 ৩১ জন ন্টেক্ষাথীয়ক ন্টথন্টসস সম্পােয়ন গয়র্ষিা সহােতা প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 নম্যনা ন্টর্য়িষয়ির সক্ষমতা বৃন্টদ্ধর লয়ক্ষে ৩টি সমথড স ন্টলয়ডেন করা হয়েয়ছ; 

 আন্তজবান্টতক ও জাতীে প বায়ের জান বায়ল ২৮টি গয়র্ষিা প্রর্ন্ধ প্রকাে করা হয়েয়ছ; 

 ৪ জন ন্টর্জ্ঞানী ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টর্ষয়ে েক্ষতা অজবয়নর লয়ক্ষে ন্টর্য়েয়ে প্রন্টেক্ষি গ্রহি কয়রয়ছন; 

 ৫টি নতুন প্রয়সস গৃন্টহত ও ২টি প্রয়সস ইজারা প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ১টি সময় াতা-স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েয়ছ; 

 সরকান্টর, সর্সরকান্টরসহ ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প ও র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠায়নর ২৬০৮টি নম্যনার ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ।   

 সেয়ের আথ ব-সামান্টজক উন্নেয়ন আইএিএসটি কর্তবক উদ্ভান্টর্ত পেসমূহ 

 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়নর পুন্টিসমৃদ্ধ সম্পূরক খায (য় মন, কোয়রাটিনসমৃদ্ধ নুডুলস, সস, ম্যায়ঙ্গার্ার, পাউরুটি, সুেপ ইতোন্টে); 

 ন্ট টান্টমন-এ এর্ং সপ্রাটিনসমৃদ্ধ ন্টর্স্কুট; 

 আেরি ও ন্ট টান্টমনসমৃদ্ধ খায েস্য পেসমূহ (য় মন রাইস পন্টরস, ন্টর্কল্প সসন্টরলাক); 

 গ বর্তী ও দুগ্ধোনকারী মায়েয়ের জন্য ন্টর্য়েষ সম্পূরক খায; 

 সপ্রাটিন ও আঁে সমৃদ্ধ এন্টি ডাোয়র্টিক আটা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন সেেীে সমৌসুমী িলমূল ও োক-সর্ন্টজ হয়ত ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়নর জুস, েয়র্ন্টর, সততুল, করলা, িালতা ইতোন্টে), সস, র্াধা কন্টপ, 

িালতা, েয়র্ন্টর, ন্টমিসড স ন্টজট্যার্ল সস ইতোন্টে) জোম, সজন্টল (আনারস, েয়র্ন্টর, সপোরা ইতোন্টে); 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়নর ন্টড-হাইয়েয়টড পে (গাজর, করলা, টয়ময়টা ইতোন্টে); 

 িল-মূল ও োক-সর্ন্টজর গায়ে সলয়গ থাকা সপন্টিসাইড সরন্টসন্টডউ, িরমান্টলন, ওোি এর্ং ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়নর ব্যায়টন্টরো ম্যিকরয়ির 

জন্যে “ফ্রুট এন্ড স ন্টজট্যার্ল ওোে” উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ। 
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আইএিএসটি ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর Professional Training on 

Regulatory and Scientific Requirements for Food 

Safety Management for BFSA অন্টিসারয়ের মাসব্যাপী প্রন্টেক্ষি 

সকায়স বর আয়োজন করা হে। ৯, জানুোন্টর ২০২২ সকায়স বর উয়বাধনী অনুষ্ঠায়ন প্রধান 

অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, 

ন্টর্ন্টসএসআইআর। ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টছয়লন জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও 

পন্টরষে সন্টির্ এর্ং ন্টমস  র্ানী তর্যনাথান, কনসালয়টি, এিএও। অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব 

কয়রন ড. আব্দুস সািার ন্টমঞা, পন্টরিালক আইএিএসটি। 

 

 

‘িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্ল্পর্ িোয়লঞ্জ সমাকায়র্লাে আইএিএসটি: করিীে ও সম্ভর্না েীষ বক 

কম বোলা ২০২১-২০২২’ আইএিএসটি সসন্টমনার কয়ক্ষ ৯ ন্টডয়সম্বর ২০২১ এ 

অনুন্টষ্ঠত হে। কম বোলাে প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. 

সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান ন্টর্ন্টসএসআইআর। ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টছয়লন 

জনার্ সমাহাম্মে জায়কর সহাছাইন, সেস্য (উন্নেন), ড. সারওোর জাহান, সেস্য 

(ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি), জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও পন্টরষে সন্টির্। 

অনুষ্ঠায়ন স াপন্টতত্ব কয়রন ড. সমা: আব্দুস সািার ন্টমঞা, পন্টরিালক 

আইএিএসটি। 

 

 আইএিএসটি-এর  ন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা       

 

 আইএিএসটি-সক খায ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টিয়ত সসিার অি এন্টিয়লন্স (Centre of Excellence) ন্টহয়সয়র্ প্রন্টতন্টষ্ঠত করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠায়নর সায়থ সময় াতা স্মারক স্বাক্ষয়রর মাধ্যয়ম সেেীে কাঁিামাল ব্যর্হার কয়র িান্টহো অনু ােী গয়র্ষিা করার 

পন্টরকল্পনা গ্রহি করা; 

 কৃন্টষ খাযন্ট ন্টিক ন্টেল্পােন ও কম বসংস্থায়নর সুয় াগ সৃন্টি করয়ত িান্টহো অনুষােী উন্নেন ও গয়র্ষিা পন্টরিালনা করা; 

 খায়যর স জাল েনািকরয়ির লয়ক্ষে ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়ির পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন ও ন্টর্য়িষি সুয় াগ সৃন্টি কয়র তর্য়েন্টেক ন্টন বরতা হ্রাস করা; 

 উৎপােয়নাির খাযসমৃহ প্রন্টক্রোকরয়ির নতুন নতুন প্রন্টক্রোজাত খাযপে উদ্ভার্ন ও পুন্টিমান ন্টনি বে; 

 প্রাকৃন্টতক উৎস হয়ত িাইয়টায়কন্টমকোল সনািকরি এর্ং তর্ন্টেিে ন্টনধ বারি ও প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম প্রান্টিজ উৎস হয়ত অন্টধক 

পুন্টিসম্পন্ন খাযপে উদ্ভার্ন ও অন্টধক সমে সংরক্ষয়ির লয়ক্ষে গয়র্ষিা; 

 ন্টনরাপে খায প্রস্তুতকরি, স জাল ন্টনধ বারি ও হোজাড ব অোনালাইন্টসস ন্টক্রটিকোল কয়রাল পয়েি (এইিএন্টসন্টসন্টপ) সম্পয়কব প্রন্টেক্ষি 

প্রোন; 

 গয়র্ষিাগারসমূহ আইএসও ১৭০২৫ আোয়ক্রন্টডয়টেন অজবন; 

 অতোধুন্টনক (Microbial Identificaiton System) স্থাপয়নর মাধ্যয়ম অন্টতদ্রূত ও অন্টধকসংখ্যক Microbes 

Bacteria, Yeast/mold র্া Fungi েনািকরয়ির মাধ্যয়ম ফুড সসিটি তথা খাযন্টনরাপিা ন্টনন্টিতকরয়ির ভূন্টমকা 

রাখা; 

 ন্ট টান্টমন-এ সমৃদ্ধ পদ্ধন্টতর উন্নেয়নর মাধ্যয়ম সেয়ের ন্ট টান্টমন-এ এর অ ার্জন্টনত অপুন্টি দূরীকরি ন্টর্ষয়ে গয়র্ষিা করা। 
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৮.৭ কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) এর কম বকািোঃ 

কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) বববিএিআইআি-এি ৪র্ ব মদনাবডবিবেনাবি গদবষণা ইউবনট।  ২০০১ 

িাদলি অদটাবি মাি হ্দত কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) নাদম পূণ বাঙ্গ ইনবিটিউট বহ্িাদব কার্ বক্রম শুরু 

কদি। প্রবতষ্ঠালগ্ন দর্দকই আইবিবিআিটি বতিিপত্র, স্যাবনটাবি ও যািি, টাইলি, বিফ্রাটবিি, বিদমন্ট, িঞ্জক, এনাদমল, গ্লাি দটকদনালবি 

োড়াও গ্লািবিিাবমক, বাদ া ও ন্যাদনা বিিাবমক, ন্যাদনাম্যাদটবি ালি, ন্যাদনা দকাটিাংি, বববল্ডাং ম্যাদটবি ালি ও িমদগাত্রী  বশদল্পি গদবষণা 

ও উন্ন ন কম বকাদন্ড অাংশগ্রহ্ণ এবাং দিবা প্রোন কদি আিদে ।  

কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট প্রযুবি উদ্ভাবন  

ও হ্স্তান্তদিি মাধ্যদম দেদশি বশল্পা ন ও উন্ন দন িহ্া তা প্রোন  

কদি র্াদক ।  

 

 উদেখদর্াগ্য উদ্ভাবন িমূহ্ হ্দলা :  

 বিাংক িালদফট এবাং বিাংক এবিদটট 

 আদি ববনক বফল্টাি 

 ইনসুদলটিাং বেক 

 দবান এযাশ 

 ফুড দগ্রড ডাই কযালবি াম ফিদফট 

 পাবন ববশুদ্ধ কিণ বফল্টাি                                                                     

                      

 

 

                                                                      
                                                                                                             

 
 
 
                                     আইলিলসআ টি  উদ্ভালবত পর্যসিূহ 

 বিিাবমক দিইন কালাি 

  আ িণ অোইড 

 প্রবক্র ািাত েীর্ বস্থা ী বাঁশ 

 Calcium hydroxypatite bio-ceramic material from eggshell 

 Fluoroapatite from eggshell 

 Alum from locally available raw materials  
 

 ২০২১-২২ অর্ ববেদিি িম্পাবেত আইবিবিআিটিি উদেখদর্াগ্য অিবন 

 ২১ টি গদবষণা ও উন্ন ন (আরএন্ডন্টড) প্রকল্প চলমান িদ দে; 

 ০৪ টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন কিা িদ দে; 

 “বববিএিআইআি -এি কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটউট (আইবিবিআিটি) শবিশালীকিণ” শীষ বক ০৩ বেি 

দম ােী বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প চলমান িদ দে;   

 আন্তিবাবতক ও িাতী  পর্ বাদ ি িান বাদল ১২ টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্দ দে; 

 িিকাবি, দবিিকাবিিহ্ বববিন্ন বশল্প ও বাবনবিযক প্রবতষ্ঠাদনি ১৮৭ টি ববদেষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে;  

 ২৪ জানুোন্টর’ ২০২২ তাবিখ বিদমন্ট, বববিন্ন দকবমকযালি উৎপােক,  েীকি, বিিাবমকি ও টাইলি, দটববলও যাি প্রভৃবত 

দিকদহ্াল্ডািগণদেি িবক্র  অাংশগ্রহ্দণি মাধ্যদম “আইন্টজন্টসআরটি-অংেীজন যুগপৎ কা বক্রম, িতুথ ব ন্টেল্পন্টর্প্লর্ িোয়লঞ্জ হয়র্ 

উপেম” শীষ বক কম বশালা িফলিাদব িম্পন্ন কিা হ্দ দে;  

 র্াংলায়েে ইনন্টিটিউট অর্ গ্লাস এন্ড ন্টসরান্টমক, সতজগাঁও, ঢাকা হ্দত আগত ন্টডয়প্লামা ন্টডগ্রী-এি ৪থ ব বদষ বি ৩৮ িন বশযার্ীদেিদক 

১ মাি ব্যাপী ইন্টান ববশপ প্রোন কিা হ্দ দে; 

 ০১ টি উদ্ভাববত প্রযুবিি দপদটন্ট অনুদমােদনি িন্য োবখল কিা হ্দ দে;  

 ০২ টি প্রদিি উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ এর্ং প্রয়সস ২ টি ইজারা প্রোন করা হয়েয়ছ;  

 ০৫ িন বশযার্ীি দফদলাবশপ ও বববিন্ন ববশ্বববদ্যাল  হ্দত আগত ০৮ িন বশযার্ীি বর্বিি তত্ত্বাবধা ন কিা হ্দ দে;  
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 ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণাল  আদ াবিত দেদশি ০৭ টি ববিাদগি বববিন্ন উপদিলা  “স্থানী িাদব উদ্ভাববত লাগিই প্রযুবিি প্রদ াগ ও 

িম্প্রিািণ শীষ বক দিবমনাি ও প্রেশ বণীদত অাংশগ্রহ্দণি মাধ্যদম আইবিবিআিটি -এি উদ্ভাববত প্রযুবি ‘স্বল্প ব্যাদ  গৃহ্বনম বাণ িামগ্রী 

(প্রবক্র ািাত েীর্ বস্থা ী বাঁশ)’ এবাং ‘পাবন ববশুদ্ধকিণ বফল্টাি’ দমলা  প্রেশ বন কিা হ্দ দে। 

 

 দেদশি ১০ টি বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশ বন পূব বক তাদেি দবশ বকছু বচবিত িমস্যাি িমাধাদন পিামশ ব দে া হ্দ দে; 

 শুদ্ধাচাি ববষ ক প্রবশযণ এবাং পবিকল্পনা অনুর্া ী ‘শুদ্ধাচাি পুিষ্কাি-২০২২’ প্রোন কিা হ্দ দে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাি ও ন্টসরান্টমক গয়র্ষিা ও পরীক্ষি ইনন্টিটিউট কর্তবক আয়োন্টজত সিকয়হাল্ডারয়ের অংেগ্রহয়ি ‘আইন্টজন্টসআরটি–অংেীজন যুগপৎ কার্ বক্রম, িতুথ ব ন্টেল্প 

ন্টর্প্লর্ িোয়লঞ্জ হয়র্ উপেম’ েীষ বক কম বোলা-২০২২ আইন্টজন্টসআরটি অন্টডয়টান্টরোয়ম ২৪ জানুোন্টর ২০২২-এ অনুন্টষ্ঠত হে। অনুষ্ঠায়ন প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ 

উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ সমাহাম্মে জায়কর 

সহাছাইন, সেস্য (উেন্নে), ড. সমাঃ সারওোর জাহান, সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি), জনার্ োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও পন্টরষে সন্টির্। অনুষ্ঠায়ন 

স াপন্টতত্ব কয়রন জনার্ সমাঃ হান্টর্বুর রহমান, পন্টরিালক, আইন্টজন্টসআরটি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাি ও ন্টসরান্টমক গয়র্ষিা ও পরীক্ষি ইনন্টিটিউট েন্টিোলীকরি প্রকয়ল্পর আওতাে  ারয়তর ন্যােনাল ইনন্টিটিউট অর্ সটকনলন্টজর ন্টসরান্টমক ইন্টঞ্জন্টনোন্টরং 

ন্টডপাট বয়ময়ি আইন্টজন্টসআরটির ৮ জন তর্জ্ঞান্টনক কম বকতবা একমাস ব্যাপী ২৫ সম সথয়ক ২৩ জুন ২০২২ প বন্ত প্রন্টেক্ষি কম বসূিী সিল ায়র্ সম্পন্ন কয়র। 
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 আইবিবিআিটিি িববষ্যৎ পবিকল্পনা 

প্রবশবযত িনবল বতিীি মাধ্যদম বববিন্ন যুদগাপদর্াগী এবাং বশদল্পাদদ্যািাদেি চাবহ্োনুিাদি গদবষণা ও উন্ন ন কম বকান্ড পবিচালনা 

কদি আইবিবিআিটি কাচ ও বিিাবমক দযত্রদক িমৃদ্ধশালী কিাি দযদত্র িহ্ তা কিদব । 

 

 

৮.৮ িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট (এল আর আই) এর কম বকাি 

িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট সেয়ের িামড়া ও িামড়াজাত পয়ের একমাত্র গয়র্ষিা প্রন্টতষ্ঠান। প্রন্টতষ্ঠানটি ২০০০ সায়ল সা ায়রর নোরহায়ট 

স্থান্টপত হে । আন্তজবান্টতক মায়নর গয়র্ষিা সুন্টর্ধা ন্টর্যামান থাকাে এক েল গয়র্ষক িামড়া, িামড়াজাত পে, ফুটওেোর, সলোর প্রয়সন্টসং 

সকন্টমকোলস, ট্যানারী র্য়জবের উপর গয়র্ষিা কা বক্রম পন্টরিালনা করয়ছন। ন্টর্শ্ব র্াজায়রর িান্টহোর সয়ঙ্গ তাল ন্টমন্টলয়ে সৃন্টিেীল গয়র্ষিা এর্ং 

গয়র্ষিালব্ধ িলািয়লর র্াস্তর্ প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম  ারসাম্য রক্ষা িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়টর প্রধান িান্টলকােন্টি। গয়র্ষিালব্ধ িলািল এর্ং 

উদ্ভান্টর্ত সেেীে প্রযুন্টি িামড়া সসটয়র হস্তান্তর কয়র িামড়া খাত হয়ত অন্টধকতর তর্য়েন্টেক ম্যদ্রা অজবন, কম বসংস্থান বৃন্টদ্ধ এর্ং িামড়া ও 

িামড়াজাত ন্টেয়ল্পর সান্টর্ বক উন্নেয়ন সহােক ভূন্টমকা পালন করয়ছ।       

  

৯ জুন ২০২২ এোয়ক্রন্টডয়টেন সর্াড ব কর্তবক আয়োন্টজত ন্টর্শ্ব এোয়ক্রন্টডয়টেন ন্টের্য়সর আয়লািনা স াে জনার্ ন্যরুল মন্টজে মাহম্যে হুমায়ূন, এমন্টপ, মাননীে 

মন্ত্রী, ন্টেল্প মন্ত্রিালে এর্ং জনার্ কামাল আহয়মে মজুমোর, এমন্টপ, মাননীে প্রন্টতমন্ত্রী, ন্টেল্প মন্ত্রিালে ন্টনকট হয়ত ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর সিোরম্যান অধ্যাপক 

ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ,  িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়টর পয়ক্ষ এোয়ক্রন্টডয়টেন সনে গ্রহি করয়ছন। এ সমে জনার্ জান্টকো সুলতানা, সিোরম্যান 

এোয়ক্রন্টডয়টেন সর্াড ব ও সন্টির্ ন্টেল্প মন্ত্রিালে সহ অন্যান্য কম বকতবাবৃন্দ উপন্টস্থত ন্টছয়লন। 

 

 ২০২১-২০২২ অথ বর্ছয়র িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়টর অজবিসমূহ 

 

 িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়টর ল্যার্য়রটন্টরর ৮টি প্যারান্টমটায়র ISO/IEC ১৭০২৫-২০১৭ আন্তজবান্টতক সনে অজবন 

কয়রয়ছ। 

a. Vamp Flexing of Shoe Upper 

b. Lace to Lace Abrasion 

c. Lace to Eyelet Abrasion 

d. Rub Fastness 

e. Tensile Strength and Percentage of Elongation of Upper 

f. Belt-Sole Flexing 

g. Softness Test 

h. Hardness Test 

 

 ২ টি সপপার আন্তজবান্টতক জান বায়ল প্রকান্টেত হয়েয়ছ; 

 ৩ টি প্রয়সস ও ১ টি সপয়টি অনুয়মােয়নর জন্য আয়র্েন করা হয়েয়ছ; 

 Footwear Manufacturing এর উপর ৬ জন গয়র্ষকয়ক প্রন্টেক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ৪ টি ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেে বন কয়র সমস্যা সমাধায়ন পরামে ব সেো হয়েয়ছ; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প ও র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠানয়ক ৫২ টি নম্যনা ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ;  
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 ৫ টি গয়র্ষিা ও উন্নেন (আরএন্ডন্টড) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েয়ছ, ৯ টি িলমান আয়ছ এর্ং নতুন ১০ টি প্রকল্প প্রস্তার্ করা 

হয়েয়ছ;  

 শুদ্ধািার ন্টর্ষয়ে ৪ টি প্রন্টেক্ষি এর্ং পন্টরকল্পনা অনু ােী শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 সসর্া গ্রহীতায়ের সায়থ Stake Holder Meeting আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট কোম্পায়স প্রথম র্ায়রর মত স্কুল কয়লয়জর ন্টেক্ষাথীয়ের অংেগ্রহয়ি একটি ন্টর্জ্ঞান সমলার 

আয়োজন করা হয়েয়ছ; 

 স্কুল কয়লয়জর ন্টেক্ষাথীয়ের ন্টর্জ্ঞান মনস্ক কয়র গয়ড় সতালার উয়দ্দয়ে ল্যার্য়রটন্টর পন্টরেে বন এর আয়োজন করা হয়েয়ছ। 

 

 

 িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়টর  ন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনাঃ  
 

 সপ্রায়টা-টাইপ পন্টরয়র্ের্ান্ধর্ ট্যানান্টর স্থাপন করা; 

 সপ্রায়টা-টাইপ র্জবে-পন্টরয়োধনাগার (ইটিন্টপ) স্থাপন করা; 

 আধুন্টনক মায়নর প্রন্টেক্ষি  সকন্দ্র স্থাপন করা; 

 আধুন্টনক মায়নর ফুটওেোর ন্টডজাইন ল্যার্য়রটন্টর প্রন্টতষ্ঠা করা। 

 

৮.৯ ইিটিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদিলবি এন্ড দমটালাবিব (আইএমএমএম), ি পুিহ্াট-এি কম বকাি 

গণপ্রিাতিী বাাংলাদেশ িিকাদিি মাননী  প্রধানমিী দশখ হ্াবিনা ২২ জানুোবি ২০১২ তান্টরয়খ ইন্সটিটিউট অর্ মাইন্টনং, ন্টমনায়রলন্টজ এন্ড 

সমটালান্টজব (আইএমএমএম), ন্টর্ন্টসএসআইআর, জেপুরহাট-এি শুি উদবাধন কদিন। ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণালদ ি আওতাধীন বাাংলাদেশ 

ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি)-এি উদদ্যাদগ মাইবনাং, বমনাদিল প্রদিবিাং ও দমটালাবিবকযাল ববষ ক গদবষণা কার্ বক্রম, 

প্রযুন্টির উদ্ভার্ন,  মাদনান্ন ন, ন্টেল্প-কারখানা স্থাপন এর্ং কম বসংস্থান তর্া সেে ও জান্টতর আথ ব-সামান্টজক উন্ন দনি লদযয ইিটিটিউটটি স্থাপন 

কিা হ্ । 

 

 
 

ইনমিটিউট অব িাইমনং মিনামরলমেং এন্ড টিটালমেথ (আইএিএিএি) েয়পুরহামট 6 অমটাবর 2021 -এ অনুমষ্ঠত িতমবমনিয় সভায় অধ্যাপক ড. টিাোঃ 

আফতাব আলী টেখ, টচয়ারম্যান, মবমসএসআইআর এর হামত টক্রি তুমল মদমেন ড. টিাহাম্মদ নামেি োিান, পমরচালক, আইএিএিএি। এ সিয় অন্যান্য 

কি থকতথাবৃন্দ উপমিত মছমলন। 

 

 ২০২১-২২ অর্ ববেদি িম্পাবেত  ইনন্টিটিউট অর্ মাইন্টনং ন্টমনায়রলন্টজং এন্ড সমটালন্টজব (আইএমএমএম) ন্টর্ন্টসএসআইআর, 

জেপুরহাট-এি উদেখদর্াগ্য অিবন 

 ইিটিটিউদটি ৬টি গদবষণা ও উন্ন ন (আিএন্ডবড) প্রকল্প বাস্তবা ন; 
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 Development of sustainable and environment friendly pavement blocks with rice 

husk ash শীষ বক স্পনিিশীপ গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন;     

 ১টি প্রদিি/পদ্ধবত পবিষে কর্তবক গৃহ্ীত হ্দ দে ও ০১টি দপদটন্ট োবখল কিা হ্দ দে;   

 ০১ টি দমর্ড দিবলদডশন কিা হ্দ দে; 

 ১৭টি গদবষণা প্রবন্ধ আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাবশত হ্দ দে;  

 ১৩৪ িন িনবলদক প্রবশযণ প্রোন (গদবষণাগাদি ববজ্ঞাবনক র্িপাবত ও অবফি কার্ বক্রম ববষ ক) ও ০৭ িন ববশ্বববদ্যালদ ি 

োত্রোত্রীি স্নাতক ও স্নাতদকািি গদবষণাকদম বি িহ্-তত্ত্বাবধান কিা হ্দ দে; 

 ১ টি ববজ্ঞান দমলাি আদ ািন কিা হ্দ দে;  

 ইিটিটিউদটি গদবষণা কার্ বক্রদমি উপি ৬ টি দিবমনাি ও কম বশালা আদ ািন কিা হ্দ দে;  

 ইিটিটিউদটি এেআিএফ গদবষণাগািটিদক এবক্রবডদ দটড গদবষণাগাি স্বীকৃবত প্রাবপ্তি লদযয ২িন ববজ্ঞানী প্রবশযণ গ্রহ্ণ 

কদিদেন। দকা াবলটি কদরাল ম্যানু াল প্রস্তুত চলমান িদ দে র্া আগষ্ট ২০২২ মাদি িম্পন্ন হ্দব। প্রবফবিদ বি দটদিি িন্য 

ববদেবশক প্রবতষ্ঠাদনি িাদর্ দর্াগাদর্াগ চলমান িদ দে;   

 ই-ফাইবলাং, অবফি ম্যাদনিদমন্ট, শুদ্ধাচাি ও ই-প্রবকউিদমণ্ট ববষদ  ববজ্ঞানী/কম বকতবা/কম বচাবিগণ প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন; 

 বববিন্ন িিকাবি/দবিিকাবি প্রবতষ্ঠাদনি ১৬২ টি নমুনা ববদেষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে; 

 বশল্প কািখানাি িমস্যা িমাধাদনি লদযয ২ টি প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেে বন করা হয়েয়ছ। 

 

৮.১০ ইনমিটিউট অব ন্যােনাল এনালাইটমকুাল মরসাচ থ এন্ড সামভ থস (আইএনএআরএস)  

  
 

িতুথ ব ন্টেল্প ন্টর্প্লর্-এর িোয়লঞ্জ সমাকায়র্লাে ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর ইনারয়সর ভূন্টমকা- েীষ বক অংেীজন কম বোলা-২০২২; ৩০ মাি ব ২০২২-এ ন্টর্ন্টসএসআইআর-

এর আইএিআরন্টড অন্টডয়টান্টরোয়ম অনুন্টষ্ঠত হে। উি কম বোলাে প্রধান অন্টতন্টথ ন্টহয়সয়র্ Zoom-এর মাধ্যয়ম আয়মন্টরকা সথয়ক অংেগ্রহি কয়রন অধ্যাপক 

ড. সমাঃ আিতার্ আলী সেখ, সিোরম্যান ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং ন্টর্য়েষ অন্টতন্টথ ন্টছয়লন জনার্ সমাহাম্মে জায়কর সহাছাইন, সেস্য (উন্নেন), জনার্ সুলতান 

আলম, সেস্য (প্রোসন) এর্ং োহ্ আর্দুল তান্টরক, সেস্য (অথ ব) ও পন্টরষে সন্টির্। কম বোলাে স াপন্টতত্ব কয়রন এ ইনন্টিটিউয়টর পন্টরিালক োমীম 

আহয়মে| কম বোলাে ২০ টি ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠায়নর অধ বেতান্টধক অংেীজন অংেগ্রহি কয়রন। এয়ের মায়  ন্টর্য়েষ ায়র্ উয়েখয় াগ্য ওোসা, আন্টকজ গ্রুপ এর্ং ঢাকা 

ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের ন্টেক্ষকবৃন্দ। 

 

 আইএনএআরএস-এর অজবনসমূহ 

 পান্টনর ৮৮টি প্যারান্টমটায়রর ISO/IEC 17025:2017 আন্তজবান্টতক সনে অজবন 

 আয়স বন্টনক দূরীকরি প্রযুন্টিয়ক মাঠ প বায়ে  ািাইকরি ও সনে প্রোন; 

 ৮৮টি অোনালাইটিকোল সমথয়ডর উন্নেন এর্ং  োন্টলয়ডেন; 

 িলমান গয়র্ষিার ওপর Scopus/SCI index জান বায়ল ৩০ টি প্রর্ন্ধ প্রকাে; 

 প্রন্টত র্ছর Proficiency Testing (PT) সপ্রাগ্রায়ম অংেগ্রহি ও সিলতার সায়থ উিীি ব; 
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 ISO/IEC17025:2017 এর ধারার্ান্টহকতা রক্ষার জন্য প্রন্টেক্ষি আয়োজন; 

 অোনালাইটিকোল সান্ট বস সসয়লর মাধ্যয়ম Hand Sanitizer-এর ন্টর্ন্ট ন্ন প্যারান্টমটায়রর গুিগতমান  ািাই; 

 BCSIR Apps Development-এর মাধ্যয়ম এনালাইটিকোল সসর্া ন্টডন্টজটালকরি ও সহজীকরি; 

 Chimerical Inventory-এর মাধ্যয়ম Chemical Managment ন্টডন্টজটাল ও সহজীকরি; 

 AMT Engineerning-এর সায়থ সময় াতা স্মারয়কর মাধ্যয়ম রুপপুর পাওোর প্লায়ির Effluent Water প্রন্টত মায়স ২ 

র্ার পন্টরক্ষা করার মাধ্যয়ম কান্টরগন্টর সহােতা প্রোন; 

 ঢাকা ওোসা-এর সায়থ সময় াতা স্মারয়কর মাধ্যয়ম কান্টরগন্টর সহােতা প্রোন; 

 ন্টমনায়রল ওোটার ততন্টরর পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন; 

 তর্জ্ঞান্টনক পদ্ধন্টতয়ত বৃন্টির পান্টন সংরক্ষয়ির প্রযুন্টি (first flush rainwater harvesting system) উদ্ভার্ন করা 

হয়েয়ছ এর্ং উি প্রযুন্টিটি সেয়ের ন্টর্ন্ট ন্ন উপয়জলাে লাগসই প্রযুন্টি ন্টহয়সয়র্ প্রে বেন করা হয়চ্ছ; 

 সহজল ে উপায়ে নেীর পান্টন ন্টর্য়োধয়নর (স্যালাইন ন্টি পান্টন/ন্টডস্যালাইয়নেন) পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ; 

 ৯০ জন এমন্টিল ও এম এস গয়র্ষক এর্ং ১০ জন ন্টপএইিন্টড গয়র্ষয়কর গয়র্ষিা কা বক্রম তত্ত্বার্ধান; 

 সসর্া গ্রহীতায়ের সায়থ সিকয়হাল্ডার স া আয়োজন; 

 প্রন্টতর্ছর সময়ট্রায়রল, পােরা সম্যদ্র র্ন্দর, পান্টন উন্নেন সর্াড ব, মাতারর্ান্টড় ন্টর্দুেৎ প্রকল্প, ওোসাসহ ন্টর্ন্ট ন্ন সরকান্টর-সর্সরকান্টর 

প্রন্টতষ্ঠানয়ক ২১০০ এর অন্টধক ন্টর্য়িষিয়সর্া প্রোন। 

 

 
 

 

Verified six Arsenic Removal Technology (ART) উদ্ভার্ন 
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 ISO/IEC 17025:2017 Accreditation Certificate অিণ ন 

 

            Mineral water প্রযুন্টির গয়র্ষিা  First Flush Rainwater Harvesting System প্রযুন্টির গয়র্ষিা 

 

 

 

 



36 

 

 BCSIR App উদ্ভার্ন 

 

 River water purification system প্রযুন্টির গয়র্ষিা 

 

  ন্টর্ষ্যত পন্টরকল্পনা 
 

 পান্টনর ১০০টি সকাোন্টলটি প্যারান্টমটায়রর উপর ISO/IEC ১৭০২৫:২০১৭ এন্টক্রন্টডয়টেন সনে অজবন করা; 

 ন্টনেন্টমত ন্টপটিয়ত অংেগ্রহি করা এর্ং ন্টপটি সপ্রা াইডার ন্টহয়সয়র্ আত্মপ্রকাে করা; 

 পান্টনর নম্যনা সংগ্রাহক (Sampling Institute) ন্টহয়সয়র্ প্রন্টতষ্ঠা করা; 

 ন্টজয়রা ন্টডসিাজব নীন্টতমালা অনুসরি কয়র পান্টনর ন্টর্ন্ট ন্ন অগ বান্টনক ও ইন-অগ বান্টনক দূষক স মন ধাতর্ পোথ ব, প্যাথয়জন, 

এন্টির্ায়োটিকস, সপন্টিসাইড সহ সকল প্রকার ইমান্টজন পন্টলউয়টি দূর করার প্রযুন্টি উদ্ভার্ন করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন জায়তর ন্টমনায়রল ওোটার উৎপােন পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন করা; 

 বৃন্টির পান্টন সংরক্ষয়ির আয়রা সটকসই প্রযুন্টি উদ্ভার্ন করা; 

 উপকূলীে অঞ্চয়লর স্যালাইন্টনটি দূরীকরয়ির প্রযুন্টি উদ্ভার্য়নর মাধ্যয়ম ন্টর্শুদ্ধ ও ন্টনরাপে পান্টনর ন্টনিেতা করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন প্রকার ঔষুন্টধগুি সম্পন্ন গাছ সথয়ক ঔষুন্টধগুি সম্পন্ন কম্পাউন্ড ন্টনষ্কােন করা; 

 র্তবমায়ন র্াংলায়েয়ের অন্টধকাংে সজলাে পান্টনয়ত আয়স বন্টনয়কর ব্যাপকতা প্রকট। র্াংলায়েে সরকায়রর িান্টহো অনু ােী স্বাস্থেয়সর্া 

ন্টনন্টিতকরয়ি সর্ বস্তয়রর জনসাধারিয়ক আয়স বন্টনকম্যি ন্টনরাপে পান্টন পায়নর ন্টনিেতা প্রোন করা; 

 Analytical method development ন্টর্ষয়ে Consultancy service প্রোন; 

  সােেী ও পন্টরয়র্ে র্ান্ধর্ Modern Effluent Treatment Plant (ETP) Technology উদ্ভার্ন; 

 ঢাকা ওোসার অপন্টরয়োন্টধত Sludge ন্টেল্প-প্রন্টতষ্ঠায়ন ব্যর্হার উপয় াগী করার জন্য প্রযুন্টি উদ্ভার্ন। 

 

৮.১১ র্ায়োয়মন্টডকোল এন্ড টন্টিয়কালন্টজকোল ন্টরসাি ব ইনন্টিটিউট-এর কথিকাণ্ড  

জনস্বাস্থে ন্টর্ষেক উদূ্ভত সমস্যা ন্টনরসয়নর লয়ক্ষে প্রয়োজনীে গয়র্ষিা কা বক্রম পন্টরিালনার মাধ্যয়ম জনগয়ির সুস্বাস্থে ন্টনন্টিত করার ব্রত ন্টনয়ে 

২০১৯ সায়ল অতোধুন্টনক অর্কাঠায়মা ও State of the art equipment সমৃদ্ধ র্ায়োয়মন্টডকোল এন্ড টন্টিয়কালন্টজকোল ন্টরসাি ব 

ইনন্টিটিউট প্রন্টতন্টষ্ঠত হয়েয়ছ। 

 ন্টর্টিআরআই-এি গদবষণা ও উন্ন ন কার্ বক্রম 

 

 প্রাসন্টঙ্গক িলমান জাতীে সমস্যা ও জরুরী উদূ্ভত সমস্যা ন্টনরসয়নর জয়ন্য প্রয়োজনীে গয়র্ষিা ও কান্টিত পেয়ক্ষপ গ্রহি করা; 

 খাযদ্রয়ব্য ন্টর্যমান (কান্টিত/অনাকান্টিত) ন্টর্ন্ট ন্ন প্রজান্টতর উপন্টস্থন্টত/অনুপন্টস্থন্টত ন্টডএনএ ন্টর্য়িষয়ির মাধ্যয়ম ন্টনন্টিত করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন খাযদ্রব্য, ফুড সান্টপ্লয়মি, িাড ন্টসরাম ও সমন্টডন্টসয়ন ২৩ প্রকায়রর ক্ষন্টতকারক  ারীধাতু ও ন্টমনায়রল-এর উপন্টস্থন্টত ও 

পন্টরমাি ন্টনি বে করা; 
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 এন্টনম্যাল ময়ডল ব্যর্হার কয়র ন্টর্ন্ট ন্ন ন্যািারাল সপ্রাডাট, োগ, ন্টসয়েটিক কম্পাউন্ড-এর এন্টিডাোয়র্টিক, সহপায়টায়প্রায়টন্টট , 

কান্টড বওয়প্রায়টন্টট  ইতোন্টে কা বকান্টরতা পরীক্ষা করা; 

 সেেীে ও তর্য়েন্টেক সকাম্পান্টনগুয়লায়ক ন্টর্ন্ট ন্ন ধরয়ির পরীক্ষি ও ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন কয়লজ, সমন্টডয়কল কয়লজ ও ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের ন্টেক্ষাথীয়ের এমএস, এম.ন্টিল ও ন্টপএইি.ন্টড প বায়ের গয়র্ষিার সুয় াগ প্রোন 

ও তত্ত্বার্ধান করা। 

 

 ন্টর্টিআরআই-এি অিবন 

 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীয়ের ১২ টি ন্টথন্টসস সম্পােয়ন গয়র্ষিা সহােতা প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ১৬ টি িলমান আর এন্ড ন্টড প্রকয়ল্পর ময়ধ্য ২ টি প্রকয়ল্পর কাজ সমাপ্ত হয়েয়ছ; 

 জাতীে ও আন্তজবান্টতক জান বায়ল ১০ টি গয়র্ষিা প্রর্ন্ধ প্রকাে করা হয়েয়ছ; 

 ১টি ন্টেল্প কারখানা পন্টরেে বন কয়র সমস্যা ন্টনরুপি ও সমাধায়ন সহােতা প্রোন করা হয়েয়ছ; 

 ৫২১ টি নম্যনার ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ। 

 

 ন্টর্টিআরআই-এি িববষ্যৎ পবিকল্পনা  

জনস্বাস্থে ন্টর্ষেক উদূ্ভত সমস্যা ন্টনরসয়নর লয়ক্ষে র্ায়োয়মন্টডকোল ও টন্টিয়কালন্টজকোল সংক্রান্ত প্রয়োজনীে গয়র্ষিা কা বক্রম পন্টরিালনার 

মাধ্যয়ম জনগয়ির সুস্বাস্থে ন্টনন্টিত করয়নর লয়ক্ষে ন্টনয়মাি কা বক্রমগ্রহি। 

 সেেীে কাঁিামাল ব্যর্হার কয়র র্াংলায়েয়ের সপ্রক্ষাপয়ট স্বাস্থে-ন্টিন্টকৎসা, সমন্টডন্টসন ও টন্টিন ইতোন্টে ন্টর্ষয়ে যুয়গাপয় াগী গয়র্ষিা 

কা বক্রম পন্টরিালনার মাধ্যয়ম র্ায়োয়মন্টডকোল ও টন্টিয়কালন্টজ সংক্রান্ত গয়র্ষিাে গুরুত্বপূি ব অর্োন রাখা; 

 র্ায়োয়মন্টডকোল ও টন্টিয়কালন্টজ সংক্রান্ত উয়েখয় াগ্য তান্টত্ত্বক ও প্রায়োন্টগক তথ্যান্টে সর্ বস্তয়রর মানুয়ষর সোরয়গাড়াে সপৌূঁয়ছ সেো 

৮.১২ ইনন্টিটিউট অর্ সটকয়নালন্টজ ট্রান্সিার এন্ড ইয়নায় োন (আইটিটিআই)  

গয়র্ষিা িলািল আয়রা পরীক্ষি, পন্টরর্ধ বন, সংয় াজন-ন্টর্য়োজন, পন্টরয়র্ে র্ান্ধর্ ও জ্বালানী সােেী, sophisticated ও total 
solution lab-to-market কা বক্রয়মর মাধ্যয়ম ন্টেল্প স্থাপয়ন সহােতা এর্ং প্রযুন্টি ব্যর্হায়র উন্নততর সক্ষমতা অজবন। 

 

 গয়র্ষিা ও উন্নেন কম বকান্ড 

  ান্টন্ত্রক কৃন্টষ ও মৎস্য গয়র্ষিা, তের্াল ও অপ্রিন্টলত আন্টমষ উৎপােন গয়র্ষিা এর্ং সরন্টপ্লয়কর্ল প্রযুন্টি উদ্ভার্ন, িলািল হস্তান্তর এর্ং 

প্রায়োন্টগক উৎকষ ব সকন্দ্র প্রন্টতষ্ঠা 

 পান্টনর পুনঃব্যর্হার কয়র মাছ িাষ, হাইয়োপন্টনক পদ্ধন্টতয়ত ঘাস ও সর্ন্টজ িাষ, ন্টনরাপে ও স্বাস্থেকর শুটকী মাছ উৎপােন, ন্টনেন্টন্ত্রত 

িয়টার্ায়োন্টরএটয়র তের্াল িাষ এর্ং ন্টনউট্রান্টসটিকোল ও হার্ বাল একটি  উপাোন সংরক্ষয়ির গয়র্ষিা এর্ং উয়যািায়ের মাধ্যয়ম 

গয়র্ষিালব্ধ িলািয়লর কা বকারী প্রেয়ক্ষপ গ্রহি;  

 পয়ের গুিগত মান  ািাইয়ে গুরুত্বপূি ব এমাইয়না এন্টসড, সপ্রাটিন, িোট, িাইয়টায়কন্টমকোল, ন্টজএমও, হালাল, সকান্ট ড এন্টির্ন্টড প্রভৃন্টত 

পরীক্ষি এর্ং এ ন্টর্ষয়ে প্রন্টেক্ষি; 

 ট্যাংয়ক ন্টসম্যয়লয়টড পন্টরয়র্য়ে সেেী মায়ছর হোিারী- পার্ো, গুলো ও ন্টেং মায়ছর ব্রুড সংরক্ষি, সপানা উৎপােন এর্ং প্রযুন্টি উদ্ভার্ন; 

 উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টিসমূহ ব্যর্হার কয়র নতুন ন্টেল্প উয়যািায়ের জন্য সসন্টমনার, প্রন্টেক্ষি, কান্টরগরী সহােতা প্রোন। 

 

 আইটিটিআই-এর অজবন 
 

 ১৬টি মা ান্টর ও র্ড় এয়গ্লা সডইরী িাম বয়ক হাইয়োপন্টনক প্রযুন্টি স্থাপয়ন সহােতা; 

 ৩টি এয়গ্লা প্রন্টতষ্ঠানয়ক মাছ িায়ষর ন্টরসাকুবয়লটিং একুোকালিার প্রন্টতষ্ঠাে কান্টরগন্টর সহােতা প্রোন; 

 িলমূল, োকসর্ন্টজ কীটনােক ও সকন্টমকোলম্যি করার জন্য স ন্টজয়টর্ল ওোে পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন; 

  সন্টজনা পাতার সথয়ক প্রস্তুতকৃত ন্টর্ন্ট ন্ন পে এর্ং ন্টনরাপে তের্াল িায়ষ গয়র্ষিার প্রযুন্টিগত সহােতা প্রোন; 

 আইটিটিআই ও ডাি-সডইন্টর ন্টল: এর ময়ধ্য হাইয়োপন্টনক ঘাস িাষ প্রযুন্টি হস্তান্তর; 
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 ন্টনরাপে ও স্বাস্থেকর শুটকী মাছ প্রন্টক্রোকরি এর্ং ন্টেল্প প্রন্টতষ্ঠাে সহােতাকরি েীষ বক সসন্টমনার ন্টর্ন্টসএসআইআর এর্ং িট্টগ্রাম সিম্বার 

অর্ কমাস ব এন্ড ইন্ড্রান্টি কর্তবক স ৌথ  ায়র্ আয়োজন করা হে;  

 “ইনয়ডার মাছ িাষ ন্টর্ষেক িলমান গয়র্ষিা এর্ং প্রযুন্টি হস্তান্তর” েীষ বক সসন্টমনার অনুন্টষ্ঠত হে; 

 জাতীে হৃেয়রাগ ইনন্টিটিউট ও হাসপাতায়লর ১০০ জন ন্টিন্টকৎসক এর্ং নায়স বর রয়ি সকান্ট ড এন্টির্ন্টড IgG পন্টরমায়পর জন্য নম্যনা 

সংগ্রহ কয়র িলািল প্রোন; 

 ৪টি অংেীজন কম বোলা আয়োজন করা হে; 

 সরকান্টর, সর্সরকান্টরসহ ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টেল্প ও র্ান্টিন্টজেক প্রন্টতষ্ঠায়নর ৩৫০টি পয়ের ন্টর্য়িষি সসর্া প্রোন; 

 ন্টর্ন্ট ন্ন ন্টর্শ্বন্টর্যালয়ে ১০০ জন ন্টেক্ষাথীর ন্টথন্টসস সম্পােয়নর গয়র্ষিা সহােতা। 

 

  ন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা 

 তজর্ প্রযুন্টি ব্যর্হার কয়র ন্টডএনএ ডাটায়র্জ ততন্টর; 

 সরাগম্যি ন্টিংন্টড় ও সকারাল মায়ছর ব্রুডিক উৎপােয়নর সকৌেল উদ্ভার্ন; 

 আরএএস-ইটিন্টপ স্থাপয়ন সহােতার প্রোন; 

  াটি বকোল কৃন্টষ প্রযুন্টি উন্নেন ও সম্প্রাসারি। 

 িারটি প্যারান্টমটায়রর ISO 17025: 2017 সনে অজবন। 

৯.০ বববিএিআইআি-এি উন্ন ন কম বকাি 

বববিএিআইআি-এি ববগত িমদ  উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা দনি মাধ্যদম উদেখদর্াগ্য দিৌত ও অবকাঠাদমাগত উন্ন ন িাধন কদিদে। 

মবমসএসআইআর কর্তথক ১৯৯৬-৯৭ হমত ২০০০-০১ অর্ থবছর পর্ থন্ত মনেবমর্ থত টিাট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হময়মছ র্া 

মনেরুপ: 

 1996-2001 সিয়কামল বাস্তবাময়ত উন্নয়ন প্রকল্প 

 উন্নত চুলাসম্প্রসারর্ (১িপর্ থায়), জুলাই ১৯৯৪-মডমসম্বর ১৯৯৬; 

 জ্বালানী গমবষর্া ইনমিটিউমটর আধুমনকীকরর্, জুলাই ১৯৯৪-মডমসম্বর ১৯৯৬; 

 মবমসএসআইআর এর আবামসক ভবন মনি থার্, িাচ থ ১৯৯৫-জুন ১৯৯৭; 

 চািড়া গমবষর্া ইনমিটিউট িাপন, টি ১৯৯৫-জুন ২০০০; 

 বাময়াগ্যাস পাইলট প্ল্ুান্ট িাপন, টফব্রুয়ামর ১৯৯৫-জুন ২০০০ ; 

 কাচ ও মসরামিক গমবষর্া ও পরীক্ষর্ ইনমিটিউট িাপন, জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০০; 

 ঘুমর্ থ মড় ক্ষমতগ্রি চট্টগ্রাি মবমসএসআইআর গমবষর্াগামরর উন্নয়ন, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০০ ; 

 মফমেমবমলটি িামড অন আরএন্ডমড অব মরমনউময়মবল এনামেথ টটকমনালেী টসালার উইন্ড মিমনমিমক্রা হাইমরা, জুলাই ১৯৯৮-জুন 

২০০১; 

 উন্নত চুলাম্প্রসারর্ (২য়পর্ থায়), জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০১; 

 বহুমূত্র টরাগ প্রমতমরামধ মিরুমলনার ব্যবহার, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০১; 

 মবমসএসআইআর-এর িানব সপদ উন্নয়ন প্রকল্প, জুলাই ১৯৯৬-জুন ২০০২; 

 টডমভলপমিন্ট অব এমরামিটিক এন্ড টিমডমসন্যাল প্ল্ুান্টস অব মবমসএসআইআর (২য়পর্ থায়), জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০২; 

 মবমসএসআইআর-এর গমবষর্াগার ও ইনমিটিউট টসন্টারগুমলর আধুমনকীকরর্, জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২; 

 িামডে অন মদ প্যামকমেং অব ফুড িাফস: ইমফট অব প্যামকমেং ম্যামটমরয়ালস অন মদ টকায়ামলটি অব ফুড (খাদ্য মবজ্ঞান ও 

প্রযুমি ইনমিটিউট, মবমসএসআইআর এ ফুড প্যামকমেং গমবষর্া মবভাগ িাপন), জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২; 

 মবমসএসআইআর-এর িানব সপদ উন্নয়ন কার্ থক্রি (২য়পর্ থায়), জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০২; 

 মবমসএসআইআর-এর লাইমেমর আধুমনকীকরর্, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০২; 

 মবমসএসআইআর-এর গমবষর্া প্রকমল্পর পাইলট প্ল্ান্ট িামড (২য়পর্ থায়), জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০৩; 

 বাময়াগ্যাস পাইলট প্ল্ুান্ট (২য়পর্ থায়), জুলাই ২০০১-জুন ২০০৪; 

 মবমসএসআইআর-এর গমবষর্াগারসমূমহর টভৌত সুমবধামদর উন্নয়ন, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০৪; 

 মবমসএসআইআর-এর গমবষর্াগারসমূমহর েন্য যুমগাপযুগী আধুমনক র্ন্ত্রপামত সংগ্রহ, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০৪; 

 ইনমিউট অব িাইমনং মিনামরালেী এন্ড টিটালারমে, মবমসএসআইআর, েয়পুরহাট, জুলাই ২০০০-জুন ২০০৮। 
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 2009 হমত 2022 সিয়কামল বাস্তবাময়ত উন্নয়ন প্রকল্প 

মবমসএসআইআর কর্তথক ২০০৯-১০ হমত ২০২1-২2 অর্ থবছর পর্ থন্ত মনেবমর্ থত টিাট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হময়মছ। 

 বাংলামদেী খাদ্যদ্রব্য এবং পশুখামদ্য এমন্টবাময়াটিক, িাইমকাটমক্সন ও টপমিসাইড- এর উপমিমত মনন থয়, জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৯; 

 অণুেীমবর সাহামে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও মনমদ থি ববমেি সপন্ন অণুেীব ববমচত্র সংরক্ষর্, জুলাই ২০০৬-জুন ২০১১; 

 টডমভলপমিন্ট অব আইএসও ১৭০২৫ অুামক্রমডমটড ইিেুমিন্টেন এন্ড টকমলমেেন সামভ থস ল্যাবমরটমর ফর টকমিকুাল টিোরমিন্ট, 

জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২;  

 খাদ্য মনরাপিা গমবষর্া প্রমতষ্ঠার িাধ্যমি মনরাপদ ও িান সপন্ন খাদ্য বতরীমত খাদ্য প্রমক্রয়াোতকারকমদর সহমর্াগীতার লমক্ষু 

গমবষর্া, জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২; 

 টুলস ও বাময়ামিটামলক ইিপ্ল্ামন্টর েন্য বস্তুর উন্নয়ন, জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২;  

 ইনমিটিউট অব ন্যােনাল এনালাইটিকুাল মরসাচ থ এন্ড সামভ থস িাপন, জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩; 

 েয়পুরহাটি ইনমিটিউট অব িাইমনং, মিনামরালমে এন্ড টিটালামেথ েমিোলীকরর্, আইএিএিএি, মবমসএসআইআর, েয়পুরহাট, 

জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩; 

 মবমসএসআইআর-এর চট্টগ্রাি ও রােোহী টকমের এনামলটিকুাল ও িাইমক্রামবয়াল ল্যাবমরটমর েমিোলীকরর্, জুলাই ২০১১-জুন 

২০১৪;  

 এিামিসমিন্ট অব টডমেগমনমটড টরফামরি ইনমিটিউট ফর টকমিকুাল টিোরমিন্টস, জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭; 

 Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for Chemical 
Metrology under Better Quality Infrastructure-BEST Programme, জুলাই ২০১০-মডমসম্বর ২০১৫; 

 স্বল্পমুমল্যর টসৌরমবদুুৎ উৎপাদমন প্রযুমির উন্নয়ন, োনু ২০১২- জুন ২০১৬; 

 মবমসএসআইআর-এর ফাইবার ও পমলিার গমবষর্াগার উন্নয়ন, জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬; 

 বাময়ামিমডকুাল এবং টমক্সমকালমেকুাল গমবষর্ার েন্য এমনম্যাল গমবষর্াগার আধুমনকীকরর্, জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬; 

 মেল্পখামত মবপুল সম্ভাবনািয় মবমসএসআইআর-এর উদ্ভামবত পণ্যসমূহ বামর্মেুকরমর্র লমক্ষু পাইলট প্ল্ান্ট ইউমনট আধুনমকীকরর্, 

জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬; 

 বাময়াগ্যাস প্রযুমি সম্প্রসারমর্র িাধ্যমি কাব থন মনোঃসরর্ হ্রাস ও মবকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃমিকরর্ (২য়পর্ থায়), িাচ থ ২০১৪-টফব্রুয়ামর 

২০১৬; 

 বাময়াগ্যাস ও উন্নত চুলা সম্প্রসামর্র িাধ্যমি কাব থন মনোঃসরর্ হ্রাস ও মবকল্প জ্বালামন ব্যবহার বৃমিকরর্, আগি, ২০১১-আগি, 

২০১৩; 

 মবমসএসআইআর-এর প্রযুমি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত টভৌত সুবমধামদ সৃমি, অমটাবর, ২০১৫- টসমেম্বর, ২০১৮; 

 দুগ্ধ ও দুগ্ধোত পণ্য গমবষর্ার েন্য আইএফএসটি এর সক্ষিতা বৃমিকরর্, জুলাই, ২০১৬- মডমসম্বর, ২০১৮; 

 চািড়া গমবষর্া ইনমিটিউট েমিোলীকরর্, জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০20; 

 মেমনামিক গমবষর্াগার িাপন, োনুয়ামর, ২০১৮-জুন, ২০20; 

 মবমসএসআইআর-এর আইএিএিএি-এ একটি খমনে প্রমক্রয়াকরর্ টকে প্রমতষ্ঠাকরর্, োনুয়ামর, ২০১৭- জুন, ২০২১ 

 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর িলমান উন্নেন প্রকল্প 

 

মবমসএসআইআর-এর প্রামতষ্ঠামনক সািথ্যথ বৃমির লমক্ষু 2021-2022 অথ বর্ছয়র ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ র্ান্টষ বক উন্নেন কম বসূন্টির 

আওতাে ৮টি উন্নেন প্রকল্প র্াস্তর্ান্টেত হয়েয়ছ। প্রকল্পগুমলার সংমক্ষপ্ত মববরর্ মনমে উমেখ করা হমলা: 

 

৯.১ প্রকমল্পর নাি: ইনমিটিউট অব বাময়াইকুভুামলি িামডে এন্ড ফাি থামসউটিকুাল সাইমিস প্রমতষ্ঠাকরর্ 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: জুলাই, ২০১৭ হইমত জুন, ২০২3 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৯৯৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০22 পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 7652.82 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 76.94%) 

 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 

 বাময়াইকুভুামলি িামডেসহ ঔষধ মবষয়ক উন্নয়মনর লমক্ষু মবশ্বিামনর ‘ফাি থামসউটিকুাল সাইমিস ইনমিটিউট’ 

িাপন। 
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 রপ্তামনমর্াগ্য টেমনমরক রাগ (Generic Drugs) উন্নয়মনর লমক্ষু মিমনকুাল গমবষর্ার (clinical research) 

সুমবধামদ সৃমি করা। 

 বাময়াইকুভুামলি িামডে এর সুমবধামদ বতমর করা র্া উন্নত টদমের মনয়মন্ত্রত বাোমর ওষুমধ রপ্তামনর বার উমমাচন 

করমব। 

 ওষুমধর কাঁচািাল সংমেষর্ প্রমক্রয়া, ওষুধ উদ্ভাবন, ওষুমধর িামনান্নয়ন ইতুামদর উপর গমবষর্া ও টসবা প্রদামন সহায়তা 

করা ইতুামদ। 
 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  

 

 ৬ তলা মভতমবমেি ইনমিটিউট ভবমনর অবকাঠামিা মনি থার্ সপন্ন হময়মছ।  

 ভবমনর ইমলমরামিকামনকুাল সংক্রান্ত কাে র্র্া ‘Supply and installation work of 800 KVA electrical sub-

station, 500 KVA Generator, Air conditioning system (HVAC and Chiller Systems), Passenger 
Lift and Passenger Cum Bed Lift, Fire Protection and Detection Systems, CCTV and Security 
systems,  Intercom and PABX systems, Water Purification Plant’ ইতুামদর িাপন ও সপাদন এবং 

মফমনমেং কাে চলিান আমছ। 

 

 

 

 

 

 

 

ইনমিটিউট অব বাময়াইকুভুামলি িামডে এন্ড ফাি থামসউটিকুাল সাইমিস ভবন 

 

৯.২ প্রকমল্পর নাি: টকমিকুাল টিমোলমে অবকাঠামিা সমৃিকরর্  

 প্রকমল্পর টিয়াদ: োনুয়ামর, ২০১৮ হইমত মডমসম্বর, ২০২২ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ১৩৩১১.০০ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০22 পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 10986.03 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 82.53%) 

 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ  

 টকমিকুাল টিমোলমে সংমেি প্রামতষ্ঠামনক ও আইনী অবকাঠামিা সমৃিকরর্। 

 মডআরআইমসএি-এর টকমিকুাল টিমোলমে সংক্রান্ত গমবষর্া ও পরীক্ষমর্র িান আন্তেথামতক িামনর সামর্ অব্যহতভামব সঙ্গমতপূর্ থ 

রাখার লমক্ষু DRiCM-এর কামরগরী সক্ষিতা বৃমিকরর্। 

 টকমলমেেন টসবার পমরমধ বৃমিকরর্। 

 প্রমফমসময়মি টটমিং/ইন্টার ল্যাবমরটমর কিপ্যামরেন (PT/ILC) টসবার পমরমধ বৃমিকরর্। 
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 সাটি থফাময়ড টরফামরি ম্যামটমরয়াল (CRM)উৎপাদন। 

 মবশ্বব্যাপী মবদ্যিান অপরাপর টিমোলমে প্রমতষ্ঠান/সংিা, টর্িন: BIPM, APMP, EURACHEM, CITAC ও অন্যান্য 

আন্তেথামতক সংিার সামর্ DRiCM-এর টনটওয়াকথ সমৃিকরর্। 

 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০22 পর্ থন্ত  

 

 ‘বাাংলাদেশ রেফাদেন্স ইনস্টিটিউট ফে রেস্টিেযাল রিজােদিন্টস  স্টবল, ২০২০’ ০৮ রেদেম্বে ২০২০ তাস্টেদে জাতীয় োংেদেে নবি 

অস্টিদবশদন পাশ হয়।  

 ১৫ রেদেম্বে ২০২০ তাস্টেদে বাাংলাদেশ রেদজদট প্রোস্টশত হয় (২০২০ োদলে ১৫ নাং আইন)। এই আইদনে িাধ্যদি বাাংলাদেশ 

রেফাদেন্স ইনস্টিটিউট ফে রেস্টিেযাল রিজােদিন্টস  (স্টবআেআইস্টেএি) প্রস্টতস্টিত হদয়দে। 

 ইমতািমধ্য টিাট (৮০+৩৮+১০)=১২৮ েন েনবমলর প্রস্তাব েনপ্রোসন িন্ত্রর্ালয়, অর্ থ িন্ত্রর্ালয়, সমচব কমিটি ও িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রীর দপ্তর হমত চূড়ান্তভামব অনুমিামদত হময়মছ।  

 ইনমিটিউমটর অগ থামনাগ্রাি, প্রমবধানিালা অনুমিাদমনর েন্য েনপ্রোসন িন্ত্রর্ালময় প্রমক্রয়াধীন রময়মছ। 

 রেবা চুস্টি/MoU প্রভৃস্টতে standard format ততেী েো হদয়দে। 

 নবপ্রস্টতস্টিত এ প্রস্টতিাদনে অনুকূদল প্রাস্টতিাস্টনে ও অর্ থননস্টতে রোড সৃস্টি েো হদয়দে। 

 প্রকমল্পর আওতায় ৩৩টি কামরগরী প্রমেক্ষর্ কি থসূমচর িাধ্যমি ৩১৫ েনমক প্রমেক্ষর্ প্রদান করা হময়মছ।  

 প্রকমল্পর আওতায় ১০টি টকমলমেেন টকাপ বতরীর লক্ষুিাত্রা র্াকমলও ৩২টি টকমলমেেন টকাপ বতরী করা হময়মছ। 

 প্রকমল্পর আওতায় ০৫টি প্রমফমসময়মি টটমিং/ ইন্টার ল্যাবমরটমর কিপ্যামরেন টসবার পমরমধ বৃমিকরমর্র লক্ষুিাত্রা র্াকমলও 

২৭টি PT টপ্রাগ্রাি আময়ােন করা হময়মছ। 
 প্রকল্প পমরচালক এবং ৫ েন মবজ্ঞানী আন্তেথামতক মবমভন্ন কমিটি, তর্া টাক টফাস থ, টিমডকুাল টিমোলমে, িাইমিট টচঞ্জ এন্ড মিন 

এয়ার, মিন ওয়াটার ও ফুড টসফটি ইতুামদ কমিটিমত সমক্রয়ভামব অংেগ্রহর্ করমছ। 

 প্রকমল্পর আওতায় ০৫টি সাটি থফাময়ড টরফামরি ম্যামটমরয়াল (CRM) উৎপাদন করা হময়মছ। 

 প্রকমল্পর আওতায় একতলা টবইসমিন্টসহ ৭ তলা মভতমবমেি ৭ তলা গমবষর্াগার ভবন মনি থার্ কাে সপন্ন হময়মছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 টকমিকুাল টিমোলমে অবকাঠামিা সমৃিকরর্ প্রকমল্পর নবমনমি থত ভবন 

৯.৩ প্রকয়ল্পর নাম: ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর কাঁি ও ন্টসরান্টমক গয়র্ষিা ও পরীক্ষি ইনন্টিটিউট (আইন্টজন্টসআরটি) েন্টিোলীকরি 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: জুলাই, ২০১৮ হইমত মডমসম্বর, ২০২২ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৪১৪৬.৮৪ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০2২ পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 3949.41 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 95.24%) 
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 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 
 

 প্রদয়াজনীয় েদবষণা ও স্টবদেষণ যন্ত্রপাস্টত োংগ্রহ েদে ইনমিটিউদটে স্টবদ্যিান েদবষণা ও স্টবদেষণ োয থক্রি উন্নতেেণ েদে 

যুদোপদযােী েো। 

 রেশীয় োঁচািাল প্রস্টক্রয়াজাতেেদণে িাধ্যদি োচ ও স্টেোস্টিে রেদেে েদবষণা োয থক্রি  পস্টেচালনা েদে নতুন পদ্ধস্টত উদ্ভাবন 

এবাং রেদশ েপ্তানীদযাগ্য অর্বা আিোনী স্টবেল্প পণ্য উৎপােদনে জন্য স্টশল্প স্থাপদন েহায়তা প্রোন। 

 স্টেোস্টিে স্টশদল্প ব্যবহাদেে জন্য জ্বালানী োশ্রয়ী পদ্ধস্টতে উপে েদবষণা োয থক্রি পস্টেচালনা েো এবাং স্টশল্প োেোনােমূদহ ব্যবহৃত 

োঁচািাল এবাং উৎপাস্টেত দ্রব্যাস্টেে স্টবদেষণ ও পেীেণ রেবা প্রোন। 

 োচ, স্টেোস্টিে ও মৃৎ স্টশল্প রেদেে েদবষণা ও উন্নয়দন আইস্টজস্টেআেটি-রত েি থেত স্টবজ্ঞানীদেেদে স্বল্প রিয়ােী তবদেস্টশে 

প্রস্টশেদণে িাধ্যদি েে জনবল স্টহদেদব েদে রতালা। 

 বজথয দ্রব্য রর্দে োচ ও স্টেোস্টিে রেদেে োঁচািাল ততেীে পদ্ধস্টত উদ্ভাবদনে িাধ্যদি প্রাকৃস্টতে পস্টেদবশ েো েো। 
 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  

 টিাট ২১টি মবমেষাময়ত ল্যাবমরটমর র্ন্ত্রপামতর িমধ্য ২১টি ক্রয় েম্পন্ন হময়মছ। ২০টি মবমেষাময়ত ল্যাবমরটমর যন্ত্র ল্যাবমরটরীমত 

ইনিমলেন সপন্ন হময়মছ। ১টি র্ন্ত্র ইনিমলেমনর অমপক্ষায় আমছ; 

 ১৮টি রোট যদন্ত্রে িদধ্য ১৭টি যদন্ত্র ক্রয়োজ ও ইনিমলেন েম্পন্ন হদয়দে। ১টি র্ন্ত্র আগািী অর্ থ বছমর সপন্ন করা হমব। 

 টদেীয় কাঁচািাল ব্যবহার কমর রুফ টাইলস, টরড অক্সাইড ইতুামদর পিমত উদ্ভাবন করা হময়মছ এবং মসরামিক আিদামন মবকল্প 

পণ্য মলকুইড ইংক, মসরামিক মডফ্লকুমলটিং এমেন্ট ইতুামদ বতমরর গমবষর্া চলিান রময়মছ। 

 জ্বালানী সাশ্রয়ী মবমডং ম্যামটমরয়াল বতমরর কাে চলিান। প্রকমল্পর আওতায় সংগৃহীত র্ন্ত্রসমূহ ব্যবহার কমর মনয়মিতভামব 

মবমসএসআইআর, মবশ্বমবদ্যালয়সমূহ, মবমভন্ন মেল্প প্রমতষ্ঠানসহ অন্যান্য টসবাগ্রহীতামদর মবমেষর্ ও পরীক্ষর্ টসবা প্রদান করা হমে।  

 National Institute of Technology Rourkela, India-এ ২৫ টি হমত ২৩ জুন ২০২২ মসরামিক, কাচ ও সংমেি 

মবষময় ৮ েন মবজ্ঞানীর ৩০ মদমনর টেমনং সফলভামব সপন্ন হময়মছ।  

 মেল্প কারখানার বেথু  টর্মক টরড অক্সাইড মপগমিন্ট, মেংক অক্সাইড, অুালুমিমনয়াি অক্সাইড, বাময়ামসরামিক ইতুামদর পিমত 

উদ্ভাবমনর গমবষর্া চলিান রময়মছ। 

 

৯.৪ প্রকমল্পর নাি: হাইমরামেন এনামেথ গমবষর্াগার িাপন 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: অমটাবর, ২০১৮ হইমত মডমসম্বর, ২০২২ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৫৪৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০2২ পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 4684.05 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 86.19%) 
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 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 

 হাইমরামেন উৎপাদন, িজুদ এবং সরবরাহ সংমেি গমবষর্া ও িান মনয়ন্ত্রমনর লমক্ষু মবমেষর্ীয় র্ন্ত্রপামত সংগ্রহ এবং দক্ষ েনবল 

বতমর। 

 হাইমরামেন প্রযুমি গমবষর্ার েন্য অবকাঠামিা মহসামব মবমেষাময়ত হাইমরামেন এনামেথ গমবষর্াগার মনি থার্। 

 জ্বালামন মহসামব হাইমরামেন ব্যবহামরর লমক্ষু হাইমরামেন উৎপাদন পাইলট প্ল্ান্ট িাপন, ফুময়ল টসল প্রস্তুতকরর্, প্রাময়ামগক প্রমেক্ষর্ 

এবং োতীয় পর্ থাময়র একটি টরফামরি টসন্টামরর আমঙ্গমক টসবাদান।   

 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  

 গমবষর্াগার ভবন মনি থার্ কাে ১০০% সপন্ন হময়মছ।  

 পাইলট প্ল্ান্ট এর কাে ১০০% সপন্ন হময়মছ।  

 ১৪ টিে িদধ্য ১৩ টি এনালাইটিদেল যন্ত্র োংগৃহীত হদয়দে।  

 ২০ টি িদধ্য ২০ টি ক্ষুদ্র যন্ত্রাাংশ োংগৃহীত হদয়দে ।  

 ৬টি গমবষর্া মডমভেমনর েন্য েনবল সংগ্রমহর লমক্ষু পদসৃেন প্রস্তাব প্রমক্রয়াধীন আমছ।  

 

  

  

হাইয়োয়জন এনান্টজব গয়র্ষিাগার স্থাপন-প্রকয়ল্পর হাইয়োয়জন িান্টলত কার, হাইয়োয়জন উৎপােন পাইলট প্লাি এর্ং সান্টর্ বক কা বক্রম পন্টরেে বন কয়র সংন্টিি 

ন্টর্ষয়ে ন্টমন্টডোর সায়থ মতন্টর্ন্টনমে করয়ছন স্থপন্টত ইোয়িস ওসমান, মাননীে মন্ত্রী, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টি মন্ত্রিালে এর্ং মাননী  প্রধানমন্ত্রীর ন্টর্দুেৎ, জ্বালানী ও 

খন্টনজ সম্পে ন্টর্ষেক উপদেষ্টা ড. সতৌন্টিক-ই-ইলাহী, বীি ববক্রম। এ িম  উপবস্থত বেদলন অধ্যাপক ড. দমাোঃ আফতাব আলী দশখ, দচ ািম্যান 

বববিএিআইআি এবাং প্রকল্প পন্টরিালক, ড. সমাঃ আর্দুস সালাম।  

৯.৫ প্রকমল্পর নাি: ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকা ও িট্টগ্রাম সকয়ন্দ্র ন্টনরাপে ও স্বাস্থেকর শুটকী মাছ প্রন্টক্রোকরি এর্ং ইনয়ডার িান্টম বং 

গয়র্ষিা সংক্রান্ত সুু্ন্টর্ধান্টে স্থাপন 

 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: এমপ্রল, ২০১৯ হইমত মডমসম্বর, ২০২২ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০2২ পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 4723.64 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 53.07%) 

 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ: 

 স্টবস্টেএেআইআে এে চট্টগ্রাি েদবষণাোদে স্টনয়স্টন্ত্রত িৎস্য চাষ প্রযুস্টি েদবষণা ও প্রস্টশেণ রেন্দ্র প্রস্টতিা; 

 েীটনাশেমুি িাে, োমুস্টদ্রে আোো ইতযাস্টে শুোদনা ও োংেেণ প্রযুস্টিে উপে েদবষণা েো; 



44 

 

 রলাজড েনদটইনদিন্ট একুয়াোলচাে পদ্ধস্টতদত স্বল্প জায়োয় েপ্তানীমুেী স্টচাংস্টে, রোোল িাে ইতযাস্টে উৎপােদনে েলাদেৌশদলে 

উপে েদবষণা েো এবাং এ স্টশল্প প্রস্টতিায় উদদ্যািাদেে পোিশ থ ও প্রস্টশেণ প্রোন। 

 পাস্টনে পুনঃব্যবহাে েদে (re-circulated aquaculture system) রেশীয় িাে ও রপানা ততস্টেে েলাদেৌশদলে উপে 

েদবষণা েো; 

 অনু-তশবাল,েস্টপপড (copepod),োমুস্টদ্রে আোো, েী-রেস্টজদটবল ইতযাস্টেে উৎপােন ও পস্টেদশািন ব্যবস্থাে উপে েদবষণা 

েো।  

 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  

 

 টসড ও ভবমনর মনি থার্ কামের কার্ থামদে প্রদান করা হময়মছ। 

 এক্সমপ্রসলাইন-মডমপমেটরী ওয়াকথ চুমি স্বাক্ষর সপন্ন হময়মছ।  

 গমবষর্া সািগ্রী ও টকমিকুাল ক্রয় প্রমক্রয়া সপন্ন হময়মছ। 

 আউটমসামস থং পিমতমত ১৭েন েনবল মনময়াগ করা হময়মছ। র্ামদর প্রমেক্ষর্ প্রদান করা হমে।  

 শুটকী িাছ বতরীর রায়ার মডোইন, িাপন ও গমবষর্া চলমছ। শুটকী িামছর পণ্য বহুমুখী করার কাে চলমছ। পামনর লবর্ািতা, 

টেসমিনামরল মবমেষর্ ও সম্মিৃকরমর্র গমবষর্া চলমছ।  

 ৩০েন উমদ্যািামক ৩টি আরএএস িাছ মবষয়ক প্রমেক্ষর্ প্রদান করা হময়মছ। 

 ৩২েন উমদ্যািামক হাইমরাপমনক সালাদ/টমিমটা চাষ প্রমেক্ষর্ এবং মনউমেময়ন্ট প্রদান করা হময়মছ।  

 প্রকমল্পর র্ন্ত্রপামতর সুমবধা ব্যবহার কমর ফমরনমসক ল্যামবর ৭েন কি থকতথামক ২মদমনর প্রমেক্ষর্ প্রদান করা হময়মছ। 

 

৯.৬ প্রকমল্পর নাি: ভ্রাম্যিান মবজ্ঞান প্রদে থনী-মবমসএসআইআর 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: জুলাই, ২০১৯ হইমত জুন, ২০২3 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ২৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা। 

 জুন, ২০2২ পর্ থন্ত ক্রিপুমঞ্জত ব্যয়: 1752.71 লক্ষ টাকা। (প্রাক্কমলত ব্যময়র 66.27%) 
 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 

 মবজ্ঞানিনক োমতগঠমন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী টেখ হামসনার মনমদ থেনার আমলামক স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর মনকট মবজ্ঞান মেক্ষা 

েনমপ্রয়করর্। 

 ভ্রাম্যিান মবজ্ঞান প্রদে থনীর িাধ্যমি মরমিাট ও অনগ্রসর স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর িাম  ধামপ ধামপ তত্ত্বীয় ও ব্যবহামরক মবজ্ঞান 

মবষয়ক ডকুমিন্টামর মফল্ম প্রমেটমরর িাধ্যমি প্রদে থন ও বাস্তব প্রমেক্ষর্। 

 মবজ্ঞান মভমিক মেক্ষামূলক কার্ থক্রি ইন্টারমনমটর িাধ্যমি মরমিাট এমরয়ার স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর মনকট মবজ্ঞান মেক্ষা 

সম্প্রসারর্ ও মবজ্ঞান গমবষর্ায় উবুিকরর্।  
 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  
 

 প্রদে থনী বাস সমূমহর বমড টফমেমকেন ও ইমন্টমরয়মরর কাে টেষ হময়মছ।  

 গমবষর্াগার সরঞ্জািামদ ক্রময়র লমক্ষু প্রদি কার্ থামদমের দুই-র্ততীয়াংে িালািাল বুম  পাওয়া টগমছ।  
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ভ্রাম্যিান মবজ্ঞান প্রদে থনী বাস 

৯.৭ প্রকমল্পর নাি: আইএিএসটি এর খায পে প্রন্টক্রোজাতকরি গয়র্ষিার প্রায়োন্টগক ক্ষমতা উন্নেন 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: এমপ্রল, ২০২১ হইমত িাচ থ, ২০২৪ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৪৮৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা। 

 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 

 উন্নত োংদবেনশীল খাদ্য প্রস্টক্রয়াজাতেেণ ও স্টবদেষণ যন্ত্র ক্রদয়ে িাধ্যদি এেটি আধুস্টনে েদবষণাোে স্থাপন;  

 আইএফএসটি এর রেৌত ও কামরগমর েেিতা বৃস্টদ্ধ;  

 মেল্প কারখানায় উৎপামদত খাদ্য পমণ্যর গুর্গত িান ও স্বািুসম্মত খাদ্য সপমকথত মবমভন্ন মবমেষর্ সুমর্াগ সৃমি;  

 িানব সপদ উন্নয়মনর িাধ্যদি গমবষর্ার িান উস্টন্নতেেণ;  

 স্টশল্প উদদ্যািাদেে স্বাস্থযেম্মত ও িানেম্পন্ন োদ্য প্রস্টক্রয়াজাতেের্  দক্ষতা উন্নয়ন প্রস্টশক্ষর্ ও োস্টেেস্টে েহায়তা প্রোন।  

 

 বাস্তবায়ন অগ্রগমত জুন, ২০2২ পর্ থন্ত  

 ২৮৮ বগ থমিটার সংকার কার্ থক্রমির মসমভল ও ইমলমরক কামের সংকার কার্ থ সপন্ন হময়মছ। 

 ১ টি র্মন্ত্রর ক্রয় প্রমক্রয়া সপন্ন হময়মছ।   

 ৩০ িাচ থ ও ২ এমপ্রল ২০২২ এ স্টবস্টেে এবং যুব উন্নয়ন অমধদপ্তর এে েহায়তায় খুলনা স্টবোদে যদশাে ও খুলনা রজলা শহদে রিাট 

১৬০ েন নবীন স্টশদল্পাদদ্যািা এবাং োদ্য শ্রস্টিেদে প্রস্টক্রয়াজাতেের্ ও দক্ষতা উন্নয়মনর ২টি প্রমেক্ষণ প্রদান করা হময়মছ।   

 

৯.৮ প্রকমল্পর নাি: লাইট ইমঞ্জমনয়ামরং টসটমরর উন্নয়ন ও ই-ওময়ি প্রমক্রয়াকরমর্র সুমবধামদ সৃমি 

 

 প্রকমল্পর টিয়াদ: োনুয়ামর, ২০২২ হইমত জুন, ২০২৪ 

 প্রকমল্পর প্রক্কমলত ব্যয়: ৪৯৩০.০০ লক্ষ টাকা। 

 

 প্রকয়ল্পর লক্ষে ও উয়দ্দেসমূহ 
 

 টদমের হালকা ও িা ারী প্রমকৌেল খামতর টসবা টদারমগাড়ায় টপৌৌঁমছ মদমত মবমসএসআইআর, চট্টগ্রাি-এ ‘লাইট ইমঞ্জমনয়ামরং উন্নয়ন 

টকে িাপন; মবমসএসআইআর, রােোহী, আইএিএিএি, েয়পুরহাট ও চািড়া গমবষর্া টকে, সাভার -এ ‘ই-ম্যামটমরয়ালস টকে 

িাপন। 
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 মবমসএসআইআর, ঢাকা কুাপামস ই-ম্যামটমরয়ালস টকে এবং ই-বেথু  প্রমক্রয়াকরমর্র গমবষর্াগার প্রমতষ্ঠা। 

 টদেীয় ও আন্তেথামতক মেল্প-কারখানার িাধ্যমি উৎপামদত কিোকেন ম্যামটমরয়াল (মিল, কনমক্রট, মসমিন্ট ইতুামদ), লাইট 

ইমঞ্জমনয়ামরং টসটমরর উৎপামদত পণ্য (টিয়ার পাট থস, ইতুামদ) এবং ইমলকমেকুাল ম্যামটমরয়াল (টকবলস, ইনসুুমলটর ইতুামদ) 

এর িামনান্নয়মনর েন্য মবমেষাময়ত গমবষর্াগার প্রমতষ্ঠা। 

 টদেীয় এবং আন্তেথামতক গমবষর্া/ মেক্ষা প্রমতষ্ঠামনর সামর্ সংমর্াগ িাপন এবং টর্ৌর্ গমবষর্া। 

 

১০.০ িাম্প্রবতক িমদ  বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন 

বববিএিআইআি-এি ১৯৯৬ িাল হ্দত ২০০১ পর্ বন্ত এবাং ২০০৯ িাল হ্দত ২০২২ পর্ বন্ত উদেখদর্াগ্য অিবন বনদে উদেখ কিা হ্দলা: 

 ১৯৯৬-২০০১  িমদ  বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন: 

 ৪১টি দফদলাবশপ প্রোন কিা হ্দ দে এবাং ১২৫ গদবষদকি বর্বিি সুপািবিশন/গদবষণা িহ্া তা কিা হ্দ দে। 

 ৭টি এবডবপ প্রকল্প এবাং ২৪৩টি আি এন্ড বড প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্দ দে। 

 গদবষণাগাদি ১৩১টি অতযাধুবনক র্িপাবত িাংদর্ািন কিা হ্দ দে। 

 ৩টি দেশী  ও আন্তিবাবতক িাংস্থাি িাদর্ িমদ াতা-স্মািক স্বাযি কিা হ্দ দে। 

 ২৮টি দপদটন্ট অিবন কিা হ্দ দে। 

 ৩৪টি প্রযুবি উদ্ভাবন কিা হ্দ দে এবাং উদ্ভাববত প্রযুবি হ্স্তান্তি কিাি িন্য ২৩টি চুবি স্বাযি কিা হ্দ দে। 

 ৩১০টি গদবষণা প্রবন্ধ দেশী  ও আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাবশত হ্দ দে  

 ৯৫৮০টি নমুনাি ববদেষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে। 

 ২৬টি বশল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্দ দে এবাং ২৭টি পিামশ বক দিবা প্রোন কিা হ্দ দে। 

 ২টি দেশী  ও আন্তিবাবতক পুিোি অিবন কিা হ্দ দে। 

 

 ২০০৯-২০২২ িমদ  বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন 

 ৩৫টি এবডবপ প্রকল্প এবাং ৭৩৭টি আি এন্ড বড প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্দ দে। 

 গদবষণাগাদি ৪৮৬টি অতযাধুবনক র্িপাবত িাংদর্ািন কিা হ্দ দে। 

 ৬৬টি দেশী  ও আন্তিবাবতক িাংস্থাি িাদর্ িমদ াতা-স্মািক স্বাযি কিা হ্দ দে। 

 ৫৯টি দপদটন্ট অিবন কিা হ্দ দে। 

 ১৩৫টি প্রযুবি উদ্ভাবন কিা হ্দ দে এবাং উদ্ভাববত প্রযুবি হ্স্তান্তি কিাি িন্য ২২৯টি চুবি স্বাযি কিা হ্দ দে। 

 ১৬৬৯টি গদবষণা প্রবন্ধ দেশী  ও আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাবশত হ্দ দে।  

 ৩৩৯টি দফদলাবশপ প্রোন কিা হ্দ দে এবাং ১২৪২ গদবষদকি বর্বিি সুপািবিশন/গদবষণা িহ্া তা কিা হ্দ দে। 

 ৬৬৫৩৯টি নমুনাি ববদেষণ দিবা প্রোন কিা হ্দ দে। 

 ১৭১টি বশল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্দ দে এবাং ১৩৪ টি পিামশ বক দিবা প্রোন কিা হ্দ দে। 

 ২১টি দেশী  ও আন্তিবাবতক পুিোি অিবন কিা হ্দ দে। 

 বলনদড বাাংলাদেশ বল. কর্তবক ওদ বল্ডাং ইদলকদোড প্রস্তুদতি িম  উৎপন্ন বিবয হ্দত রুটাইল বমনাদিল/খবনি পৃর্কীকিদণি পদ্ধবত 

উদ্ভাবন কিা হ্দ দে। 

 ইদলকেবনক বিবয হ্দত ধাতব পোর্ ব পুনব্যববহ্াি দর্াগ্য ও খবনি বালু হ্দত বমনাদিল প্রদিবিাং ববষদ  বিএিআইআিও,   দমলদবান ব, 

অদিবল া (CSIRO) এবাং দকাবি া ইিটিটিউট অব বিওিাইি এন্ড বমনাদিল বিদিাদি বি (KIGAM)-এি িাদর্ দর্ৌর্ গদবষণা 

কার্ বক্রম বাস্তবা দনি উদদ্যাগ গ্রহ্ণ কিা হ্দ দে।  

 বববিএিআইআি-এি িামবগ্রক গদবষণা কম বকাদন্ডি উন্নবতকদল্প ববদশ্বি িব বাধুবনক র্িপাবত ও সুদর্াগ সুববধািমৃদ্ধ একটি দকন্দ্রী  

োবদিটবি ঢাকা কযাম্পাদি স্থাপন কিা হ্দ দে। এ োবদিটবিদত িািা বনক ববদেষণ ও পিীযদণি প্রদ ািনী  র্িপাবতি 

সুববধাবে ববদ্যমান।  

 প্রযুস্টি হস্তান্তে এবাং স্টবজদনে ইনস্টেউদবটে সুস্টবিাে প্রোদনে  উৎেষ থ রেন্দ্র প্রস্টতিায় োয থক্রি গ্রহণ েো হদয়দে।  

 দডইবি কালচাি ব্যাাংক এবাং  দমাবাইল বমল্ক ট্যাঙ্কাি স্থাপন । 

 গ্রযাবিটি দিপাদিশন েযান্ট িবন বনম বাণ, বমনাদিল প্রদিবিাং েযান্ট ও দড্রি মাইবনাং কার্ বক্রম িম্পন্ন। 
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 স্টজদনাস্টিে েদবষণাোদেে িাধ্যদি ২৪ জন রেি েযান্সাে রোেীে রহাল স্টজদনাি স্টেদোদয়স্টন্সাং েো হদয়দে এবাং উৎপাস্টেত ডাটা 

স্টনজস্ব োে থাদে োংেেণ েো হদয়দে। 

 আইস্টজস্টেআেটিদত স্টেোস্টিে বজথয রযিন- waste glass, waste sanitaryware ইতযাস্টে, পস্টেতযি স্টডদিে রোো, animal 

bone, fish bone, waste can ইতযাস্টে ব্যবহাে েদে গ্লাে স্টেোস্টিে রিদটস্টেয়াল, রলা-েি স্টেোস্টিে টাইস , আয়েণ 

অক্সোইড ইতযাস্টে েদবষণা ও উন্নয়ন প্রেদল্পে োজ  চলিান েদয়দে। 

 ন্টজয়নাম গদবষণাগাদি বাাংলাদেদশি বববিন্ন ববিাগ/দিলা হয়ত কয়রানা  াইরাস (দকাবিড-১৯) এি নম্যনা সংগ্রহ কয়র ১১০০ টি 

ন্টজয়নাম বিদকাদ বিাং এি কার্ বক্রম হ্াদত দন া হ্দ দে; ইদতামদধ্য ৭৮০ টি নমুনাি বিদনাম বিদকাদ বিাং কিা হ্দ দে।  া দগ্লাবাল 

ইবনবশদ টিি অন দশ াবিাং অল ইনফ্লুদ ঞ্জা ডাটা (GISAID) ও িীন ব্যাাংক (NCBI) দত িাববমট কিা হ্দ দে এবাং তা 

গৃহ্ীত হ্দ  প্রকাবশত হ্দ দে। অববশষ্ট নমুনাগুদলাি বিদনাম বিদকাদ বিাং-এি কার্ বক্রম অব্যাহ্ত আদে। 

 কদিানা িাইিাদিি বববিন্ন দিবিদ ন্ট এি বিনম বিদকাদ বিাং চলমান িদ দে। বিদনাম বিদকাদ বিাং-এি প্রাপ্ত তথ্যাবেি মাধ্যদম 

কদিানা িাইিাদিি (দকাবিট-১৯) িযাবেন আববষ্কাদি িহ্া তা কিদব, র্া দেশ এবাং অঞ্চল বিবিক িযাবেন আববষ্কাদি কার্ বকিী 

ভুবমকা িাখদব। 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর অতোধন্টনক  ন্ত্রপান্টত সমৃদ্ধ ন্টসয়েন্টসস ল্যার্য়রটন্টর স্থাপন; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর এ সকান্ট ড ন্টডয়টকটি  ন্টকট উদ্ভার্ন কয়রয়ছ।  া র্াংলায়েে সরকায়রর  থা থ কর্তবপয়ক্ষর অনুয়মােয়নর অয়পক্ষাে 

আয়ছ। 

 

১১.০   বববিএিআইআি-এি িববষ্যৎ কম বপবিকল্পনা 

 

িম াবদ্ধ কম বপবিকল্পনা প্রণ নপূব বক বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প ও আিএন্ডবড প্রকল্পিমূহ্ বাস্তবা ন, আন্তিবাবতক মানিম্পন্ন প্রযুবিি উদ্ভাবন, উন্ন ন 

এবাং ববদেষণ দিবা প্রোন। বশল্পখাদতি কাবিগবি ও প্রযুবিগত িমস্যা বচবিত কদি তা িমাধাদনি িন্য িমবন্বত উদদ্যাগ গ্রহ্ণ। ২০২১ িাদলি 

মদধ্য মধ্যম আদ ি দেদশ উন্নীত হ্ও া, ২০৩০ িাদলি মদধ্য SDG অিবন এবাং ২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নত ও িমৃদ্ধ দেশ গঠদন 

বববিএিআইআি কর্তবক গৃহ্ীত িববষ্যৎ কম বপবিকল্পনা বনদে উদেখ কিা হ্দলা: 

 

১১.১    ২০২১ িাদলি মদধ্য মধ্যম আদ ি দেদশ উন্নীত হ্ও াি িন্য গ্রহ্ীত কম বপবিকল্পনা 

 

 ২০২১ িাদলি মদধ্য 

 বাাংলাদেদশি সুবণ ব ি ন্তী পালন উপলদযয দেশব্যাপী বববিএিআইআদি উদ্ভাববত প্রযুবি, গদবষণা কম বকাি এবাং উদ্ভাববত পে 

দিলা পর্ বাদ  প্রে বশনীি আদ ািন কিা 

 বববিএিআইআি গদবষণাগাি ঢাকা, আইএফএিটি, এলআিআই, আইএনআিএএি-এি অবধকাাংশ োবিমূহ্ এবক্রবডদটশন কিা 

 দিবমনাি, কনফাদিি ইতযাবে আদ ািদনি সুববধা িম্পন্ন মাবল্টপািপাি িবন বনম বাণ; 

 বহুতল আবাবিক িবন বনম বাণ; 

 িকল গদবষণাগাদিি িযমতা বৃবদ্ধি লদযয আধুবনকা ন কিা; 

 ববদশ্বি ববখ্যাত ও িব বাধুবনক গদবষণাগািিমূদহ্ি িাদর্ দর্ৌর্ গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা; 

 বশদল্পাদদ্যািা ও োত্র-োত্রীি িন্য বনবে বষ্ট িমদ ি িন্য গদবষণাগািিমূহ্ উনু্মি িাখা; এবাং 

 মার্তিাষা  ববজ্ঞান চচ বাি লদযয আন্তিবাবতক খ্যাবত িম্পন্ন ববদেবশ বই, িান বাল, ম্যাগাবিন, গদবষণাপত্র ইতযাবে অনুবাদেি উদদ্যাগ 

গ্রহ্ণ কিা। 

 

১১.২  ২০৩০ িাদল এিবডবি অিবদনি লদযয বববিএিআইআি কর্তবক গৃহ্ীত কম বপবিকল্পনা 

 ২০২৪ িাদলি মদধ্য  

 ববজ্ঞাবনকিাদব প্রবক্র ািাতকিদণি মাধ্যদম উদ্ভাববত পদেি িপ্তাবন বৃবদ্ধ কিা; 

 িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিা; 

 দিাদবাটিে গদবষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ; 

 দগাপালগঞ্জ-এ  প্রস্তাববত বববিএিআইআি-এি ইনবিটিউট স্থাপদনি কা বক্রম শুরু করা; 

 কদিানা িাইিািিহ্ অন্যান্য িাইিাি িনািকিদণি কীট উদ্ভাবন কিা। 

 

 ২০২৫ িাদলি মদধ্য  

 বিদলদট প্রস্তাববত বববিএিআইআি-এি ইনবিটিউট স্থাপদনি কা বক্রম শুরু করা 

 ন্যাদনাদটকদনালবি গদবষণা ও উন্ন দনি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা 
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 ২০২৮ িাদলি মদধ্য   

 বিবনকযাল োবদিটবি িযান্ডাড ব ইনবিটিউট স্থাপন; 

 িাকচািাল ইবঞ্জবন াবিাং োবদিটবি স্থাপন; 

 িকল ববিাগী  পর্ বাদ  বববিএিআইআি-এি ববদশষাব ত গদবষণা ইনবিটিউট স্থাপন। 

 

 ২০৩০ িাদলি মদধ্য   

 আন্তিবাবতক ববজ্ঞান দমলাি আদ ািন কিা; 

 সকা-সজনায়রেন ন্টসয়িম (সসালার এনান্টজব, র্ায়ো এনান্টজব) পাওোর প্লাি গয়র্ষিাগার স্থাপন। 

১১.৩  ২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নত ও িমৃদ্ধ দেশ গঠদন বববিএিআইআি কর্তবক গৃহ্ীত কম বপবিকল্পনা 
 

 ২০৩৫ িাদলি মদধ্য   
 প্রবতটি দিলা  প্রযুবিবিবিক িহ্দর্াগীতা প্রোদনি িন্য ববজ্ঞান দকন্দ্র প্রবতষ্ঠাকিণ; 

 এদিাদস্পি িাদ ি এবাং দটকদনালবি গদবষণাি লদযয অবকাঠাদমা বনম বাণ; 

 িকল ববিাগী  শহ্দি িাদ ি পাকব স্থাপন। 

 

 ২০৪১ িাদলি মদধ্য  
 দিাদবাটিে এবাং অদটাদমশন বিদিম গদবষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ 

 বববিএিআইআি দক ববশ্বমাদনি গদবষণা দকন্দ্র বহ্দিদব প্রবতষ্ঠাকিণ 

 

১১.৪ িববষ্যৎ প্রকল্পিমূদহ্ি তাবলকা 

িাতী  গুরুত্ব ববদবচনা  বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে িববষ্যদত বনদোি প্রকল্পিমূহ্ গ্রহ্দণি পবিকল্পনা কদিদে: 

 বববিএিআইআি দগাপালগঞ্জ গদবষণাগাি স্থাপন; 

 িামড়া গয়র্ষিা ইনন্টিটিউয়ট একটি পন্টরয়র্ের্ান্ধর্ ট্যানারী স্থাপন; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ ইন্ডান্টেোল র্ায়োলন্টজ গয়র্ষিাগার েন্টিোলীকরি; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর জ্বালানী গয়র্ষিা সুন্টর্ধা সমৃদ্ধকরি; 

 বববিএিআইআি লাইদেবি আধুবনকা ণ ও বডবিটালইদিশন; 

 ন্যায়নায়টকয়নালন্টজ িন্টলত গয়র্ষিা ইনন্টিটিউট স্থাপন; 

 মবমসএসআইআর-এ মবপজ্জনক বেথু ব্যবিাপনা গমবষর্াগার প্রমতষ্ঠা; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ অোয়রামা সটকয়নালন্টজ ইনন্টিটিউট প্রন্টতষ্ঠাকরি; 

 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ ন্টেল্প প্রযুন্টি ন্টর্জ্ঞান গয়র্ষিাগার স্থাপন; 

 ইয়লকয়রান্টনি ন্টড াইয়স ব্যর্হায়রর জন্য একটি সংয়িষি গয়র্ষিাগার প্রন্টতষ্ঠাকরি; 

 বতবমান ও িববষ্যৎ জ্বালাবন িাংকট বনিিদন হ্াইদড্রাদিন এনাবিব দটকদনালবি গদবষণাি িন্য হ্াইদড্রাদিন এনাবিব 

দটকদনালবি ইিটিটিউট প্রবতষ্ঠাকিণ; 

 বিবনকযাল োবদিটবি িযান্ডাড ব ইনবিটিউট স্থাপন; 

 িমুদ্রিম্পে আহ্িণ ও প্রবক্র ািাতকিদণ গদবষণাি দযত্র প্রস্তুতকিণ;  

 িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিণ; 

 বববিএিআইআি-এ মাবল্টপািপাি িবন বনম বাণ;  

 বাদ াগ্যাি প্রযুবি িম্প্রিািদণি মাধ্যদম জ্বালাবন বনিাপিা বৃবদ্ধকিণ এবাং গ্রামীন িীবনর্াত্রাি মান উন্ন ন;  

 ইনবিটিউট ফি বিদন্থটিক বাদ ালিী এন্ড দিলুলাি ন্যাদনাদটকদনালিী গদবষণা িম্প্রিািণ;  

 সকা-সজনায়রেন ন্টসয়িম (সসালার এনান্টজব, র্ায়ো এনান্টজব) পাওোর প্লাি গয়র্ষিাগার স্থাপন। 

 

১১.৫ িমস্যা এবাং চযাদলঞ্জিমূহ্ 

উদ্ভাববত প্রযুবিিমূহ্ বশদল্পাদ্যািাদেি মাধ্যদম িফলিাদব বাবণবিকীকিণ, গৃহ্ীত প্রকল্পিমুহ্ বনধ বাবিত িমদ ি মদধ্য িফলিাদব বাস্তবা ন, 

গদবষণাগািিমূহ্দক আন্তিবাবতক (ISO/IEC 17025) মাদন উন্নীতকিণ, েয িনবল সৃবষ্ট ইতযাবে। বশল্প কািখানাি প্রদ ািনী তা ও 

চাবহ্োি বিবিদত গদবষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ ও পবিচালনা কদি এি সুফল িনগদণি দোিদগাড়া  দপৌৌঁবেদ  দেদশি অর্ বননবতক উন্ন ন তিাবন্বত কিা। 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjs2vnE4ojXAhWJPY8KHWijACwQvwUIJCgA
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjs2vnE4ojXAhWJPY8KHWijACwQvwUIJCgA

