
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপবেকল্পনায় উবিবখত উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগবত তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম  

 উদ্ভািরনে 

নাম 

উদ্ভািরনে 

সংবিপ্ত বিিেণ  

উদ্ভািন গ্রহরণে 

যর্ৌবিকতা 

উদ্ভািরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগবত (%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে?  

িাস্তিায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কো হরি 

বকনা? তাে তাবেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি     

িাস্তিায়নরর্া

গ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, য ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

সাইিাে 

বসবকউবেটিে 

উপে বিরেষ 

প্রবেিণ 

সাইিাে 

বসবকউবেটিে 

উপে 

কম থকতথারদে 

প্রবেিণ প্রদান 

কো হরয়রছ। 

সাইিাে আক্রমণ 

সম্পরকথ ধােণা 

লাভ কো।  

জনাি যমাোঃ 

সাখাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে, 

বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

১০০% প্রবেিরণে জন্য 

ব্যবয়ত অর্ থ 

না না জনাি যমাোঃ 

সাখাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে, বিজ্ঞান 

ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

programmer

@most.gov.b

d 

০১৭১৭৩২৯৯৬২ 

২.  বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

িঙ্গিন্ধু 

বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

য রলাবেপ 

বসরেম 

এিং 

ওরয়িসাইট 

প্রস্তুতকেণ 

িঙ্গিন্ধু বিজ্ঞান 

ও প্রযুবি 

য রলাবেপ 

বসরেম প্রস্তুত 

কোে জন্য 

ইবতমরে 

যেবসব রকেন 

ততবে কোে 

কাজ শুরু কো 

হরয়রছ।  

িঙ্গিন্ধু বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি য রলাবেপ 

বসরেম প্রস্তুত 

কো হরি র্ারত 

অনলাইরনই 

য রলাগণ 

আরিদন কেরত 

পারেন এিং এে 

জন্য ওরয়িসাইট 

প্রস্তুত কো হরি। 

যমাহাম্মদ 

আিদুল 

মাননান, 

অবতবেি 

সবিি 

২০% আনুমাবনক ৫ লি 

টাকা 

না না যমাহাম্মদ আিদুল 

মাননান, 

অবতবেি সবিি, 

বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

addsecy1@

most.gov.bd 

 

০১৭১৫০১৮৩৫৩ 

  



বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরত তথ্য 

ক্রম 
মন্ত্রনালয় ও 

েপ্তদিি নাম 

উদ্ভাবদনি 

নাম 
উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত রববিণ 

উদ্ভাবন গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদমি 

অগ্রগরত  

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদত পাদি 

? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য 

পাইলট 

কম থসূরি 

গ্রহন কিা 

হদব রকনা 

? তাি 

তারিখ 

সািাদেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্যরকনা 

? 

য াকাল পদয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, পেরব, 

য ান ও ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

ইন্টািদনট 

যসবা 

সহজীকিন 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশদনি প্রধান কার্ থালয়, 

পিমানু শরি যকন্দ্র, ঢাকা 

ও পিমাণু শরি গদবষণা 

প্ররতষ্ঠাদন িালুকৃত LAN 

(Local Area 

Network) এবাংWi-

Fi যসবা সম্প্রসািণ, 

আপদগ্রদেশন এবাং 

আধুরনকিণ 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশদনি প্রধানকার্ থালয়, 

পিমানু শরি যকন্দ্র, ঢাকা 

ও পিমাণু শরি গদবষণা 

প্ররতষ্ঠান এঅর রসয়াল 

কাজ ও 

গদবষণাকার্ থক্রদমি গরত 

তিারিত কিাি লদি 

ইন্টািদনট যসবা 

সহজীকিন ও Wi-

Fiযসবা সম্প্রসািণ, 

আপদগ্রদেশন এবাং 

আধুরনকিণ কিা 

রসটিএসরে, 

আইরসএস, 

পশগপ্র 

১০০% 

(পিবতীদত 

ইন্টািদনট 

যসবাি 

িারহো বৃরি 

যপদল 

পুনিায় 

ইন্টািদনট 

এি গরত 

বৃরিি 

ব্যবস্থা কিা 

হদব) 

১,০০,০০০/- 

(মারসক) 
না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 

masalam61@gmail.

com 

২ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

ই-লািরনাং 

যসবা িালু 

কিণ 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশদন মুেলদবসড় 

রনউরিয়াি প্রযুরি ও 

প্রদকৌশল রবষদয় ই-

লািরনাংরসদেম িালু কিা। 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশদনি অনলাইন যসবা 

বৃরি মাধ্যদম জনগদণি 

যোিদগাড়ায় রনউরিয়াি 

প্রযুরি ও প্রদকৌশল 

রবষদয় রশিা যপৌৌঁছান 

 

রসটিএসরে, 

আইরসএস,

পশগপ্র 

৩০% 

(িলমান) 

১,৫০,০০০/- 

(বাৎসরিক) 
না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 



 

 

 

৩ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

ই-দসবা  

কার্ থক্রম 

পািদসানাল রেদিক্টরি, 

প্রকাশনা এবাং ববদেরশক 

ভ্রমণ োটাদবজ এি তথ্য 

হালনাগােসহ প্রযুরি 

গত উন্নয়ন ও আধুরনকায়ন 

কিা। 

পািদসানাল রেদিক্টরি, 

প্রকাশনা এবাং ববদেরশক 

ভ্রমণ োটাদবজ এি তথ্য 

হালনাগােসহ প্রযুরি 

গত উন্নয়ন ও 

আধুরনকায়নকিা। 

রসএসরেরে, 

আইরসএস,

পশগপ্র 

১০০% 

(িলমান) 

১,০০,০০০/- 

(বাৎসরিক) 
না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 

৪ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

সাধািণ 

জনগদনি 

জন্য 

প্রাতরষ্ঠানরক 

যসবা 

সহজীকিণ 

Patient 

Management 

System (PMS) 

online যসবা িালু কিণ 

২টি ইনমাস প্ররতষ্ঠাদন 

Patient 

Management 

System (PMS) 

online যসবা িালু কিা 

এবাং িলরত PMS 

রসদেমগুদলা িিণাদবিণ 

কিণ। 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাোি, 

ঢাকা 

৩০% 

(িলমান) 
১০,০০,০০০/- না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 

৫ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

ই-দসবা  

কার্ থক্রম 

অেযন্তিীন ই-যসবা 

সহজীকিদন 

Common plat 

formএ নতুন ই-যসবা 

অন্তর্ভ থিকিণ। 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশন-এি অেযন্তিীন 

ই-যসবা সহজীকিণ কিাি 

লদিয বতিীকৃত 

Common 

platform এ নতুন 

ই-যসবা অন্তর্ভ থিকিণ। 

রসএসরেরে, 

আইরসএস,

পশগপ্র 

১০০% 

 
২,০০,০০০/- না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 

৬ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি করমশন 

ই-দসবা  

কার্ থক্রম 

Online রেরিক 

Management 

Information 

System (MIS) 

বতরিকিণ। 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি 

করমশন-এি জন্য একটি 

Online রেরিক 

Management 

Information 

System (MIS) 

বতরিকিণ। 

রসএসরেরে, 

আইরসএস, 

পশগপ্র 

৩০% 

(িলমান) 
১২,০০,০০০/- না না 

ে. প্রদকৌ. যমা. 

আবদুস ছালাম 

ইদনাদেশন অর সাি, 

বাপশক 



ক) ২০১7-২০১8 অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপবেকল্পনায় উবিবখত উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগবতে তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম  

 উদ্ভািরনে 

নাম 

উদ্ভািরনে সংবিপ্ত বিিেণ  উদ্ভািন গ্রহরণে যর্ৌবিকতা উদ্ভািরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি িাস্তিায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় হরত পারে?  

িাস্তিায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূবি গ্রহণ 

কো হরি 

বকনা? তাে 

তাবেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি     

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, য ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয়  

এিং 

িাংলারদে 

পেমাণু েবি 

বনয়ন্ত্রণ 

কর্তথপি 

(িাপেবনক) 

ই-

লাইরসবসং 

ও ই-লারণ থাং 

বসরেম 

বাপশরনক এি  ই-লাইদসরসাং ও ই-

লারণ থাং রসদেম িালুকিণ সম্পরকথত 

রর্ম প্রদজক্ট সম্পন্ন্ হদয়দছ। 

বতথমান প্রকদল্প অন্তর্ভ থি একই 

ধিদনি কার্ থক্রম প্রস্তারবত ADP 

প্রদজদক্ট বৃহোকাদি অন্তথর্ভি কিা 

হদয়দছ।

এই অনলাইন যসবা িালু কিদণি 

মাধ্যদম বাপশরনক এি যসবা 

প্ররক্রয়া সহজীকিণ হদব।

  িাপেবনক এে  ই-

লাইরসবসং ও ই-লাবণ থং 

বসরেম িালুকেণ সম্পবকথত 

বর্ম প্ররজক্ট সম্পন্ন্ হরয়রছ। 

িতথমান প্রকরল্প অন্তর্ভ থি 

একই ধেরনে কার্ থক্রম 

প্রস্তাবিত ADP প্ররজরক্ট 

(2017-18) বৃহদাকারে 

অন্তথর্ভি কো হরয়রছ। 

 সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি     

িাস্তিায়নরর্াগ্য

। 

ড. যদিােীষ দত্ত, 

মুখ্য প্ররকৌেলী, 

০১৭১২১৫৩০২১, 

datta05@g

mail.com 

২. যহল্প যেস্ক 

স্থাপনঃ 

এি

স ল োদব কিদণি পি 

গ্রাহকিা যর্ন বাপশরনক এি e- 

licensing & e-learning 

যসবা সহদজই গ্রহণ কিদত পাদি এ 

জন্য বাপশরনক এ একটি যহল্প যেস্ক 

স্থাপন কিা হদব, যর্খাদন 

বাপশরনক এ আগত গ্রাহকিা 

বাপশরনক এ আগত গ্রাহকিা 

প্রদয়াজনীয় রেক রনদে থশনা অনুর্ায়ী 

সিাসরি করম্পউটাদি বদস 

হাদতকলদম  

কিাি পিরত সম্পদকথ অবগত হদত 

পািদবন । 

  আনুমাবনক ১,৪৬,০০০/-    



 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় রেক রনদে থশনা অনুর্ায়ী 

সিাসরি করম্পউটাদি বদস 

হাদতকলদম  

কিাি পিরত সম্পদকথ অবগত হদত 

পািদবন । 

 

৩.  করমউরনদক

শন টিম 

গঠনঃ 

বাপশরনক এি রবরেন্ন যসবা 

সাংক্রান্ত রবষয়, রবরকিণ সুিিা 

সাংক্রান্ত কিণীয় রেকসমূহ সহ 

অন্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্য 

যসবাগ্রহীতা ও জনসাধািদণি সাদর্ 

রবরনময় এি লদিয বাপশরনক এ 

একটি করমউরনদকশন টিম গঠন 

কিা হদব।   

বাপশরনক এি রবরেন্ন যসবা সাংক্রান্ত 

রবষয়, রবরকিণ সুিিা সাংক্রান্ত 

কিণীয় রেকসমূহ সহ অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় তথ্য যসবাগ্রহীতা ও 

জনসাধািদণি সাদর্ রবরনময় এি 

লদিয বাপশরনক এ একটি 

করমউরনদকশন টিম গঠন কিা হদব 

র্াি কার্ থপরিরধদত র্াকদব যেক 

যহাল্ডাি ম্যারপাং, জনসদিতনতা 

বৃরিমূলক কম থসূরি, সব থস্তদিি 

কম থকতথা/কম থিািীি সাদর্ যর্াগাদর্াগ 

বরধ থতকিণ ইতযারে।    

  িতথমারন িাপেবনক এ 

কম থেত 

কম থকতথা/কম থিােীরদে 

সমন্বরয় উি টিম গঠিত হরি 

বিধায় টিম গঠরন অবতবেি 

অরর্ থে প্ররয়াজন যনই। তরি, 

পেিতীরত টিরমে কার্ থক্রম 

সম্প্রসােন কেরল 

প্ররয়াজনীয় ব্যয়ভাে 

িাপেবনক এে বনজস্ব  ান্ড 

হরত িহন কো হরি। 

   

৪.  ওদয়বসাইট 

আকষ থণীয়ক

িণঃ 

জনগদণি সাদর্ কার্ থকি যর্াগাদর্াগ 

স্থাপদনি জন্য ইদনাদেশন টিম অত্র 

প্ররতষ্ঠাদনি ওদয়বসাইটটি আিও 

আকষ থণীয় কদি যতালাি জন্য কাজ 

কিদব।  

জনগদণি সাদর্ কার্ থকি যর্াগাদর্াগ 

স্থাপদনি জন্য ইদনাদেশন টিম অত্র 

প্ররতষ্ঠাদনি ওদয়বসাইটটি আিও 

আকষ থণীয় কদি যতালাি জন্য কাজ 

কিদব।  

      



 

িাংলারদে ন্যােনাল সারয়বন্টব ক এন্ড যটকবনকযাল ডকুরমরন্টেন যসন্টাে (ব্যাসডক) 

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থ পবেকল্পনায় উবিবখত উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগবতে তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভািরনে নাম উদ্ভািরনে সংবিপ্ত 

বিিেণ 

উদ্ভািন 

গ্রহরণে 

যর্ৌবিকতা 

উদ্ভাি

যকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

যমে 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে ? 

িাস্তিায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কো হরি 

বকনা? তাে 

তাবেখ 

সাো 

যদরেে 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়ন

যর্াগ্য 

বকনা? 

য াকাল 

পরয়ন্টকম থকতথা নাম, 

পদবি, য ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

িাংলারদে ন্যােনাল 

সারয়বন্টব ক এন্ড 

যটকবনকযাল 

ডকুরমরন্টেন যসন্টাে 

(ব্যাসডক) 

(১) েকুদমদন্টশন 

শাখাি ‘জান থাল 

আটি থদকদলি 

আদবেন  িম‘ 

বিজ্ঞানী ও গরিষকরদে 

প্ররয়াজনীয় তথ্য প্রাবপ্তে 

আরিদন  েম পূেণ 

করে অনলাইরন যপ্রেণ 

কোে সুরর্াগ সৃবে 

কো। 

যসিা 

সহজীকে

যণে জন্য। 

বিজ্ঞানী, 

গরিষকরদ

ে সময়, 

শ্রম, অর্ থ 

ব্যয় 

লাগরিে 

জন্য। 

 

 

 

 

 

ব্যাসড

ক 

19% 

1২,৫00.00   

জনাি ওয়াবহদা 

সুলতানা 

বপ্রবসপাল 

সারয়বন্টব ক 

অব সাে 

58156283 

01912651192 

waheda7699

@gmail.com 

(২) Self 

updating 

system on  

Scientists 

Personal 

Profile 

বিজ্ঞানী ও গরিষকগণ 

তাঁরদে জীিন বৃত্তান্ত 

বনরজোই  সংরোধন 

কেরত পােরিন। 

 21% 

1২,৫00.00   

 

 

 

 



রবরসএসআইআি 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরতি তথ্য।  

 

ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদিি নাম 

উদ্ভাবদনি 

নাম 

উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত 

রববিণ 

উদ্ভাবন গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদমি

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনি জন্য 

পাইলট কম থসূিী 

গ্রহণ কিা হদয়দছ 

রক না? 

হদয় র্াকদল 

তারিখ 

সািাদেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট 

কম থকতথাি নাম, পেরব, 

য ান, ইদমইল 

১ রবরসএসআইআি, 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয় 

“রবরসএসআইআি 

যি াদিস 

ল্যাবদিটিী” 

 

ইন্টাদিকটিে ওদয়ব যপাট থাল ও 

যমাবাইল অযাপ ব্যবহাি কদি 

যর্ যকউ যেদশি যর্ যকান প্রান্ত 

যর্দক দ্রুততাি সাদর্ 

প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ কদি, 

সশিীদি ল্যাদব হারজি না 

হদয়ও নমুনা যপ্রিণ, অনলাইদন 

র  প্রোন সহ রিদপাট থ সাংগ্রহ 

কিদত পািদব। 

রেরজটাল প্রযুরি 

ব্যবহাি কদি নাগরিক 

যসবা সহজীকিণ। 

ে. মালা খান, 

িী  

সাইরন্টর কঅর 

সাি ও 

পরিিালক 

(অরত: ো:), 

রেআিআইরসএ

ম, 

রবরসএসআইআি 

১৫%   হযাঁ ে. মালা খান, 

িী  সাইরন্টর ক অর সাি ও 

পরিিালক 

(অরত: ো:)। 

যমা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ইদমইল: 

malakhan_07@yah

oo.com 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব বাদয়াদটকদনালরজ 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরত তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি 

নাম 

উদ্ভাবদনি 

সাংরিপ্ত রববিণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

যমি 

অগ্রগ

রত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদত 

পাদি?  

বাস্তবায়দনি

জন্য 

পাইলট 

কম থসূরি 

গ্রহণ কিা 

হদব রকনা? 

তাি তারিখ 

সািা যেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট কম থকতথা 

নাম, পেরব, য ান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. 

 

 

 

 

 

 

 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

ও 

ন্যাশনাল 

ইনরেটিউট অব 

বাদয়াদটকদনালরজ 

রেএনএ 

রসদকাদয়রসাং 

যসবা প্রারপ্তি 

 িম 

অনলাইনকিণ 

এনআইরব কর্তথক 

প্রেি রেএনএ 

রসদকাদয়রসাং 

যসবা প্রারপ্তি 

 িম অনলাইন 

কিাি  দল যসবা 

গ্রহীতাগণ দূি 

দুিান্ত হদত 

ইন্টািদনদটি 

মাধ্যদম  িম 

পূিণ 

কিদত পািদব। 

 

রেএনএ রসদকাদয়রসাং 

যসবা প্রারপ্তি  িম 

অনলাইন কিাি  দল 

যসবা গ্রহীতাগণ  

ইন্টািদনদটি মাধ্যদম 

যসবা গ্রহদণি আদবেন 

কিদত পািদব।এি 

 দল সময় ও খিি 

কম হদব এবাং 

যোগারন্ত লাঘব হদব। 

এনআইরব ২০% ৩০,০০০/= না না ে. জাহাঙ্গীি আলম 

প্রধান ববজ্ঞারনক কম থকতথা ও 

ইদনাদেশন অর সাি, 

+৮৮০১৭১২৮১৯০৯৮ 

alamjahan2003@ya

hoo.com 

 

 

 

 

 

 



জাতীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘি 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরতি তথ্য:  

ক্রম মন্ত্রনালয় 

ও 

েপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি নাম উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত 

রববিণ 

উদ্ভাবন গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি নাম 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্রদমি 

অগ্রগরত  

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনি জন্য 

পাইলট কম থসূরি গ্রহণ 

কিা হদয়দছ রকনা? 

হদয় র্াকদল তারিখ 

সািাদেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা 

য াকাল পদয়ন্ট 

কম থকতথাি নাম ও 

পেবী, য ান ও ইদমইল 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি 

মন্ত্রণালয় 

 

জাতীয় 

রবজ্ঞান 

ও 

প্রযুরি 

জাদুঘি 

  

 রবজ্ঞান যমলায়  

যিরজদেশদনি জন্য 

অনলাইন  িম 

ওদয়ব সাইদট 

আপদলাে   

 

রবরেন্ন যজলা 

আগত 

অাংশগ্রহণকািীদেি  

যিরজদেশন 

সহজীকিণ কিাি 

রনরমি 

রবজ্ঞান যমলাি 

আগত 

অাংশগ্রহণকািীদেি 

যিরজদেশন রনরিত 

কিা 

ইদনাদেশন 

টিম, জাতীয় 

রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি জাদুঘি, 

আগািগাঁও,ঢাকা 

২০% এ পর্ থন্ত 

যকান অর্ থ 

ব্যয় হয়রন  

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় জনাব যমাঃ বরেয়াি 

িহমান  

রসরনয়ি রকউদিটি 

০২-৮১৮১৩৩০/ 

০১৫৫০-১৫১১৫১ 

mdbadiards@

gmail.com ০২ যসরমনাি/কম থশালায় 

অাংশগ্রহদণি জন্য 

অনলাইন 

যিরজদেশন  িম 

ওদয়ব সাইদট 

আপদলাে   

অাংশগ্রহণকািীদেি  

যিরজদেশন 

সহজীকিণ কিাি 

রনরমি 

যসরমনাি/কম থশালায় 

অাংশগ্রহণকািীদেি 

যিরজদেশন রনরিত 

কিা 

২৫% এ পর্ থন্ত 

যকান অর্ থ 

ব্যয় হয়রন 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় 

০৩ কযারন্টন িালু কিা েশ থনার্ীদেি 

স্বাস্থকি খাবাি ও 

পানীয় সিবিাহ 

আগত েশ থনার্ীদেি 

মান সম্পন্ন 

খাবাি/পানীয় 

সিবিাহ রনরিত 

কিা 

১০০% ১০০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় 

০৪   যেের রোং কণ থাি 

স্থাপন 

মাদয়দেি জন্য 

রশশুদেি মার্তদুগ্ধ 

পান ও রশশু 

স্বাদস্থি উন্নয়দনি 

লদি 

রশশুদেি জন্য 

মার্তদুগ্ধ পান 

রনরিত কিা 

৩০%  এ পর্ থন্ত 

যকান অর্ থ 

ব্যয় হয়রন- 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় 

০৫  ি যাম্প স্থাপন  জাদুঘিদক 

প্ররতবন্ধী বান্ধব 

কিাি রনরমি 

ি যাম্প স্থাপন 

প্ররতবন্ধী রশশুদেি 

জাদুঘি পরিেশ থন 

সহজতি কিা 

১০০% ১২০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়  



 

বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজবুি িহমান নদোরর্দয়টাি 

 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরতি তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদিি নাম 

উদ্ভাবদনি নাম উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত 

রববিণ 

উদ্ভাবন গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হদত পাদি? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য 

পাইলট 

কম থসূরি 

গ্রহণ কিা 

হদব রকনা? 

তাি তারিখ 

সািা 

যেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট কম থকতথা নাম, 

পেরব, য ান ও ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বঙ্গবন্ধু যশখ 

মুরজবুি িহমান 

নদোরর্দয়টাি 

নদোরর্দয়টাদি 

রেরজটাল 

হারজিা যমরশন 

স্থাপন 

নদোরর্দয়টাদি 

রেরজটাল হারজিা 

যমরশন স্থাপন কিাি 

 দল কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি অর দস 

উপরস্থত সহদজ 

অবদলাকন কিা 

র্াদে 

নদোরর্দয়টাদি রেরজটাল 

হারজিা যমরশন স্থাপন কিাি 

 দল কম থকতথা/ কম থিািীি 

সহদজ হারজিা 

অবদলাকনসহ যকান 

কম থকতথা/ কম থিািী যেরিদত 

অর দস উপরস্থত হওয়াসহ 

এবাং যকান কম থকতথা অর দস 

উপরস্থ নয় সহদজই 

অবদলাকন কিা র্াদে। 

ইদনাদেশন 

করমটিি 

সকল 

সেস্য 

১০০% -- -- -- নায়মা ইয়াসমীন 

পরিচালক (চ:দা:), বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুরিবুি িহমান নভ ারিভয়টাি 

শ ান  (অর স): ৯১২৩৭৬২  
শমাবাইল: ০১৫৫২৪০৮৭৭১   

ই-শমইল: 

nayeema_bsmrnovo@yahoo.com   

২।  বঙ্গবন্ধু যশখ 

মুরজবুি িহমান 

নদোরর্দয়টাদিি 

কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি 

যবতন োতা 

অনলাইদন 

পরিদশাধ।  

বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজবুি 

িহমান 

নদোরর্দয়টাদিি 

কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি যবতন 

োতা অনলাইদন 

পরিদশাদধি  দল 

কম থকতথা/ কম থিািী 

সহদজই তাদেি 

যবতন োতা 

উদিালন কিদত 

পািদছন। 

বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজবুি িহমান 

নদোরর্দয়টাদিি কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি যবতন োতা 

অনলাইদন পরিদশাদধি  দল 

কম থকতথা/ কম থিািী সহদজই 

তাদেি যবতন োতা 

উদিালন কিদত পািদছন 

এবাং তাদেি যবতদনি 

ব্যাদলস শীট ম্যাদসদজি 

মাধ্যদম তাদেি যমাবাইদল 

সাদর্ সাদর্ কম থকতথা/ 

কম থিািী জানদত পািদছন। 

ইদনাদেশন 

করমটিি 

সকল 

সেস্য 

৫০% -- -- -- নায়মা ইয়াসমীন 

পরিচালক (চ:দা:), বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুরিবুি িহমান নভ ারিভয়টাি 

শ ান  (অর স): ৯১২৩৭৬২  
শমাবাইল: ০১৫৫২৪০৮৭৭১   

ই-শমইল: 

nayeema_bsmrnovo@yahoo.com   

 


