
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপবেকল্পনায় উবিবিত 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 

হরয়রছ?  

িাস্তিায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

বকনা?হরয় র্াকরল 

তাবেি 

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 

অধীনস্থ 

সংস্থায় ই-

 াইবলং 

বসরেম 

িাস্তিায়ন 

অধীনস্থ 

সংস্থায় ই-

 াইবলং 

বসরেম 

িাস্তিায়ন কো 

হরয়রছ। 

মন্ত্রণালরয়ে সারর্ 

আওতাধীন 

সংস্থাসমূরহে  

দাপ্তবেক কাজ 

সহজ কোে জন্য 

ই- াইবলং 

প্ররয়াজন। 

জনাি যমাোঃ 

সািাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে 

১০০% প্রবেিণ কারজ 

ব্যিহৃত অর্ থ 

না না জনাি যমাোঃ 

সািাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে, বিজ্ঞান 

ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১৭৩২৯৯৬২ 

২. বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

ইন্টােরনরটে 

Bandwi

dth 

বৃবিকেণ 

ইন্টােরনরটে 

ব্যান্ডউইর্ ১০ 

যর্রক ১৫ 

এমবিবপএস 

কো হরয়রছ।  

মন্ত্রণালরয়ে 

দাপ্তবেক কাজ 

সহজ কোে জন্য 

ইন্টােরনরটে 

স্পীড িাড়ারনা 

প্ররয়াজন। 

জনাি যমাোঃ 

সািাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে 

১০০% িাবহদামত না না জনাি যমাোঃ 

সািাওয়াত 

যহারসন 

যপ্রাগ্রামাে, বিজ্ঞান 

ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১৭৩২৯৯৬২ 

 

 

 

 

 

 

 



বাাংলাদেশ পিমাণু শরিকরমশন 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরিত 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 থক্রদম

ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদত 

পাদি? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য পাইলট 

কম থসূরি গ্রহণ 

কিা হদব রকনা? 

তাি তারিি 

সািা 

যেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপ

যয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম, পেরব, 

য ান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরিমন্ত্র

ণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণুশ

রিকরমশ

ন 

BAEC Web 
Portal 

BAEC Web Portal-এি অন্তর্ভ থি 
রবভাগ ও ইনরিটিউট সমূদহি তথ্য 

হালনাগাে-এি কাজ িলমান। ইরতমদে 

পিমাণু শরি যকন্দ্র, ঢাকাসহ এইআিই-

এি রকছু ইনরিটিউট-এি তথ্য হালনাগাে 

সম্পন্ন হদয়দছ।  

জনগদণি 

যোিদগাড়ায় 

সহদজ তথ্য 

যসবা যপোঁছাদনা 

রসএসরিরি

, 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি, 

ঢাকা 

১০০% 

(িলমান) 

 না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 

masalam61

@gmail.co

m 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরিমন্ত্র

ণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণুশ

রিকরমশ

ন 

Patient 
Management 
System (PMS) 

ইনমাস, ঢাকা-এি জন্য অনলাইদন যিাগী 

যসবাোদনি  Patient 

Management System (PMS) 
িালু কিা হদয়দছ। যসই সাদর্ ইনমাস, 

রমটদ াি থ-এ একই যসবা িালুি কার্ থক্রম 

িলমান িদয়দছ। 

রিরকৎসা 

যসবাি সুদর্াগ 

বৃরিকিণ ও 

সহকীকিণ 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি, 

ঢাকা 

১০০% 

(িলমান) 

১০,০০,০০০/- 

 

না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 



ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও েপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি নাম উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন 

গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদম

ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদত 

পাদি? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য পাইলট 

কম থসূরি গ্রহণ 

কিা হদব রকনা? 

তাি তারিি 

সািা 

যেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপ

যয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম, পেরব, 

য ান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরিমন্ত্র

ণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণুশ

রিকরমশ

ন 

পাদস থানাল রিদিক্টরি, 

প্রকাশনা এবাং 

ববদেরশক ভ্রমণ 

িাটাদবজ রসদিম 

পাদস থানাল রিদিক্টরি, প্রকাশনা এবাং 

ববদেরশক ভ্রমণ িাটাদবজ রসদিম এি 

তথ্য হালনাগাে সহ অরিকাাংশ প্রযুরিগত 

উন্নয়ন সম্পন্ন হদয়দছ। 

জনগদণি 

যোিদগাড়ায় 

সহদজ তথ্য 

যসবা যপোঁছাদনা 

রসএসরিরি

, 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি, 

ঢাকা 

১০০% 

(িলমান) 

 না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরিমন্ত্র

ণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণুশ

রিকরমশ

ন 

Common 
Platform 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি করমশন-এি 

অভযন্তিীণ ই-দসবা সহজীকিণ কিাি 

লদিয একটি Common Platform  
বতিীি কাজ প্রার্রমকভাদব সম্পন্ন 

হদয়দছ। 

প্রারতষ্ঠারনক 

যসবা 

সহজীকিণ 

রসএসরিরি

, 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি, 

ঢাকা 

১০০% 

 

 না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরিমন্ত্র

ণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণুশ

রিকরমশ

ন 

LAN (Local 
Area Network) 
এবাং Wi-Fi যসবা 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি করমশদনি 

প্রিান কার্ থালয়, পিমাণু শরি যকন্দ্র, ঢাকা 

পিমাণু শরি গদবষণা প্ররতষ্ঠান, সাভাদি 

LAN (Local Area Network) এবাং 
Wi-Fi যসবা িালু িদয়দছ। ভরবষ্যদত 
িারহো যমাতাদবক এই যসবা সম্প্রসািণ, 

আপদগ্রদিশন এবাং আধুরনকীকিণ এি 

কাজ অব্যাহত র্াকদব। 

ইন্টািদনট 

যসবা প্রোন 

রসটিএসরি

, 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি 

১০০% 

(িলমান) 

১৫০,০০০/- 

(বাৎসরিক) 

 

না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 



ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও েপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি নাম উদ্ভাবদনি সাংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন 

গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদম

ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদত 

পাদি? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য পাইলট 

কম থসূরি গ্রহণ 

কিা হদব রকনা? 

তাি তারিি 

সািা 

যেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপ

যয়ন্ট 

কম থকতথা 

নাম, পেরব, 

য ান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ

পিমাণু 

শরি 

করমশন 

মুড়ল যবসড় 

রনউরিয়াি ই-

লািরনাং রসদিম- 

বাাংলাদেশ পিমাণু শরি করমশদন 

ইরতমদে মুড়ল যবসড় রনউরিয়াি ই-

লািরনাং রসদিম-এি প্লাট ম থ প্রস্ত্তত 

কিা হদয়দছ। 

পিমাণু 

রবজ্ঞান ও 

প্রদকৌশল 

রবষদয় রশিা 

যসবা 

সহজীকিণ 

রসটিএসরি

, 

আইরসএস, 

পশগপ্র, 

সাভাি 

১০০% 

(িলমান) 

১৫০,০০০/- 

(বাৎসরিক) 

 

না না ি. প্রদকৌ. 

যমা. আবদুস 

ছালাম 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

বাপশক 

 

  



িাংলারদে পেমাণু েবি বনয়ন্ত্রণ কর্তথপি (িাপেবনক) 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপবেকল্পনায় উবিবিত 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 

হরয়রছ?  

িাস্তিায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম থসূবি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

বকনা?হরয় 

র্াকরল তাবেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি     

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, য ান ও 

ইরমইল 
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1.  বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

মন্ত্রণালয়  এিং 

িাংলারদে 

পেমাণু েবি 

বনয়ন্ত্রণ কর্তথপি 

(িাপেবনক) 

ই-লাইরসবসং 

ও ই-লাবণ থং 

বসরেম  

কিণ। 

এি

ও ই-

লারণ থাং 

কিণ  

 

 

এই অনলাইন যসবা িালু কেরণে 

মাধ্যরম িাপেবনক এে যসিা 

প্রবক্রয়া সহজীকেণ হরি। 

 

প্ররকৌেলী যমাোঃ 

তানভীে হাসান, 

িাংলারদে পেমাণু 

েবি বনয়ন্ত্রণ 

কর্তথপি 

 

৯৫% (সফ্টওয়াে 

যডরভলপরমরন্টে কাজ 

১০০% এিং ডাটা এবিে 

কাজ ১০০% সম্পন্ন হরয়রছ, 

বকছু হাড থওয়াে 

প্রবকউেরমরন্টে কাজ 

িলমান েরয়রছ।) 

৪৮,০৮,১৪০/- ( 

ইদনাদভশন  ান্ড 

এি আওতায় 

বাাংলাদেশ পিমাণু 

শরি রনয়ন্ত্রণ 

কর্তথপি 

(বাপশরনক)-এি 

“e-licensing & 

e-learning 

System of 

BAERA” শীষ থক 

অনুদমারেত প্রকল্প 

এি মােদম 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন 

কিা 

হদে।এদিদে SIF

যর্দক ৫২% এবাং 

বাপশরনক এি 

রনজস্ব  ান্ড যর্দক 

৪৮% অর্ থ ব্যয় কিা 

হদব ) 

 সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি     

িাস্তিায়নরর্াগ্য

।  

ড. যদিােীষ দত্ত, 

 প্রদকৌশলী, 

০১৭১২১৫৩০২১, 

d a t t a 0
5 @g ma i
l .c o m 

2. ই- াইরলাং 

রসদিমঃ  

 

কর্তথপদিি 

ইদনাদভমন টিম 

প্রযুরিি সদব থাচ্চ 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবাং 

রিরজটাল বাাংলাদেশ রবরনম থাদণি 

লদিয  বতথমান সিকাি োপ্তরিক 

কাদজ লাল র তাি যেৌিাত্ব্য 

   গত ২৪ এবপ্রল ২০১৭  ইং 

তাবেরি িাপেবনরকে ই-

 াইবলং বসরেম লাইভ 

সাভথারে অর্ন্থভুি হরয়রছ। 

   



ব্যবহাি রনরিত কদি 

োপ্তরিক কাদজ গরত, 

স্বিছতা ও েিতা 

বাড়াদনাি মাদেদম 

জনগনদক যসবা 

প্রোদনি িদে ২০১৭ 

সাদল ই- াইরলাং 

রসদিম িালুকিদণ 

প্রদয়াজনীয় সকল 

পেদিপ গ্রহণ কিদব।

কমাদত ই- াইরলাং রসদিম িালু 

কদিদছ। প্রযুরিি সদব থাচ্চ 

ব্যবহাি রনরিত কদি োপ্তরিক 

কাদজ গরত-স্বিছতা ও েিতা 

বাড়াদনাি মাদেদম জনগনদক 

মানসম্পন্ন যসবা প্রোন রনরিত 

হদব। 

অবত েীঘ্রই ই- াইবলং 

বসরেম িাস্তিায়রনে 

কার্ থক্রম শুরু কো হরি। 

 

৩.  ই-দটন্ডারিাং 

(ই-রজরপ) 

রসদিমঃ  

 

সিকািী ক্রয় 

প্ররক্রয়ায় েিোতাদেি 

অবাি অাংশগ্রহণ ও 

সমসুদর্াগ সৃরি এবাং 

ক্রয় প্ররক্রয়াি েিতা, 

স্বিছতা ও 

জবাবরেরহতা 

রনরিতকিদণি লদিয 

ইদনাদভশন টিদমি 

গৃহীত কম থপরিকল্পনাি 

অাংশ রহদসদব ই-

যটন্ডারিাং রসদিম 

িালুকিণ। 

সিকািী ক্রয় প্ররক্রয়ায় 

েিোতাদেি অবাি অাংশগ্রহণ ও 

সমসুদর্াগ সৃরি এবাং ক্রয় 

প্ররক্রয়াি েিতা, স্বিছতা ও 

জবাবরেরহতা রনরিতকিণ।  

 ১০০% (  গত য ব্রুয়াবে 

২০১৭ তাবেি যর্রক 

িাংলারদে পেমাণু েবি 

বনয়ন্ত্রণ কর্তথপরি ই-বজবপ 

কার্ থক্রম পুরোদরম িালু কো 

হরয়রছ। ই-বজবপে আওতায় 

০৩ (বতন) টি যটন্ডাে প্রবক্রয়া 

ইরতামরধ্য সম্পন্ন কো 

হরয়রছ। এে মরধ্য একটি 

িাপেবনক এে জন্য বভবডও 

কন ারেবসং বসরেম, 

একটি বসবসটিবভ ক্রয় এিং 

অপেটি কবম্পউটাে সামগ্রী 

ক্রয় সংক্রার্ন্। ইবতমরধ্য 

বভবডও কন ারেবসং এে 

মাধ্যরম মরকারত VO 

Sasfety এে সারর্ 

যর্াগারর্াগ কো হরে।) 

    

৪. ওদয়বসাইট 

আকষ থণীয়কি

ণঃ  

 

জনগদণি সাদর্ 

কার্ থকি যর্াগাদর্াগ 

স্থাপদনি জন্য 

ইদনাদভশন টিম অে 

প্ররতষ্ঠাদনি 

ওদয়বসাইটটি আিও 

আকষ থণীয় কদি 

জনগদণি সাদর্ কার্ থকি 

যর্াগাদর্াগ স্থাপন । 

 রনয়রমতভাদব ওদয়বসাইটটি 

হালনাগাে ও 

আকষ থণীয়কিদণি কাজ 

িলমান িদয়দছ। 

   



 

 

িাংলারদে ন্যােনাল সারয়বন্টব ক এন্ড যটকবনকযাল ডকুরমরন্টেন যসন্টাে (ব্যাসডক) 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থ পবেকল্পনায় উবিবিত 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 

হরয়রছ? 

িাস্তিায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূবি গ্রহণ 

কো হরয়রছ বকনা? 

হরয় র্াকরল তাবেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নরর্া

গ্য বকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম থকতথা 

নাম, পদবি, য ান ও 

ইরমইল 
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 বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

িাংলারদে 

ন্যােনাল 

সারয়বন্টব ক 

এন্ড 

যটকবনকযাল 

ডকুরমরন্টেন 

যসন্টাে 

(ব্যাসডক) 

১. অনলাইরন আরিদন 

গ্রহণ ও আটি থরকল 

বিতেণ 

 

পূরি থ বিজ্ঞানী ও গরিষকগণরক 

স্বেেীরে ব্যাসডরক এরস তথ্য 

প্রাবপ্তে জন্য আরিদন কেরত 

হরতা। িতথমারন তাঁো ঘরে 

িরস অনলাইরন আরিদন 

কেরত পারেন। প্রাপ্ত 

আরিদরনে যপ্রবিরত 

তথ্যসমূহ অনলাইরন তাঁরদে 

কারছ যপ্রেণ কো র্ায়। 

যসিা 

সহজীকেরণে 

জন্য (বিজ্ঞানী, 

গরিষকরদে 

সময়, শ্রম ও 

অর্ থ ব্যয় 

লাঘরিে 

জন্য)। 

ব্যাসডক 

100% - - - জনাি ওয়াবহদা সুলতানা 

বপ্রবসপাল সারয়বন্টব ক 

অব সাে 

58156283 

01912651192 

waheda7699@g

mail.com 

২. অনলাইরন যপরমন্ট তথ্য প্রাবপ্তে মূল্য বিজ্ঞানী ও 

গরিষকগণরক ব্যাসডরক এরস 

নগদ/যিরকে মাধ্যরম 

পবেরোধ কেরত হরতা। 

িতথমারন বিকাে একাউরন্টে 

মাধ্যরম পবেরোধ কো র্ায়। 

বিকাে বহসাি নম্বে 

01941454959 এে মাধ্যরম 

100% - - - 

যতালাি জন্য কাজ 

কিদছ। 



সেিোহকৃত আটি থরকরলে 

মূল্য গ্রহণ কো হরে। 

৩. অনলাইন ডাটারিজ যসিা গ্রহণকােীগণ 

ব্যাসডরকে ডাটারিজ যর্রক 

অনলাইরন প্ররয়াজনীয় তথ্য 

সংগ্রহ  কেরত পারেন। 

100% - - - 

 

 

 

 

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

 

রবরসএসআইআি, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরিত 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 থক্র

যমিঅগ্র

গরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনি জন্য 

পাইলট কম থসূিী গ্রহণ 

কিা হদয়দছ রক না? 

হদয় র্াকদল তারিি 

সািাদেদশ 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পদয়ন্ট কম থকতথাি নাম, পেরব, 

য ান, ইদমইল 
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১ রবরসএসআইআি, রবজ্ঞান 

ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় 

“রবরসএসআইআি 

যি াদিন্স 

ল্যাবদিটিী” 

 

ইন্টাদিকটিভ 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। 

রিরজটাল প্রযুরি 

ব্যবহাি কদি 

নাগরিক যসবা 

সহজীকিণ। 

ি. মালা িান, 

িী  

সাইরন্টর কঅর 

সাি ও পরিিালক 

(অরত: ো:), 

রিআিআইরসএম, 

রবরসএসআইআি 

৫% -- -- হযোঁ ি. মালা িান, 

িী  সাইরন্টর ক অর সাি ও পরিিালক 

(অরত: ো:)। 

যমা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ইদমইল: 

malakhan_07@yahoo.com 

 

 



 

 

 

ন্যাশনাল ইনরিটিউট অব বাদয়াদটকদনালরজ 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনি নাম ও কার্ থক্রদমি অগ্রগরতি তথ্য। 

ক্র

রম

ক 

নাং 

মন্ত্রণালয় ওেপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি 

নাম 

উদ্ভাবদনি 

সাংরিপ্ত 

রববিণ 

উদ্ভাবন 

গ্রহদণি 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাব

যকি 

নাম 

ও 

ঠিকা

না 

কার্ থকক্র

যমি  

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনি 

জন্য 

কত 

অর্ থ 

ব্যয় 

হদয়দছ?  

বাস্তবায়দনি 

জন্য 

পাইলট 

কম থসূরি 

গ্রহণ 

কিা 

হদয়দছ 

রকনা? 

হদয় 

র্াকদল 

তারিি 

সািাদেদশি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদর্া

গ্য 

রকনা? 

য াকাল 

পদয়ন্ট 

কম থকতথাি 

নাম, পেরব, য ান 

ও ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. 

 

 

 

 

 

 

 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয়, 

ও 

ন্যাশনাল 

ইনরিটিউট অব 

বাদয়াদটকদনালরজ 

অনলাইন 

প্ররশিণ 

যিরজস্ট্রশন 

এনআইরব’ি  

‘Training on basic 

biotechnolology’  
এবাং  

‘Advanced 

Training on 

Biotechnology’ 
রশদিানাদম অনুরষ্ঠত 

প্ররশিণ কার্ থক্রদমি 

যিরজস্ট্রশন কার্ থক্রম 

অনলাইনকিণ। 

এই উদ্ভাবদনি  দল প্ররশিণ 

কার্ থক্রদমি যিরজস্ট্রশনসহ র্াবতীয় 

কার্ থক্রম দ্রুততি সমদয় সম্পােন 

কিা র্ায় এবাং প্ররশিণার্ীিা দূি 

দুিান্ত হদত ইন্টািদনদটি মােদম 

যিরজস্ট্রশন 

কার্ থক্রম সম্পােন কিদত পাদি। 

এি  দল সময় ও িিি কম হদব 

এবাং যভাগারন্ত লাঘব হদব। 

এনআ

ইরব 

১০০% ২৫,০০০/= না না ি. জাহাঙ্গীি 

আলম 

প্রিান ববজ্ঞারনক 

কম থকতথা ও 

ইদনাদভশন 

অর সাি, 

+৮৮০১৭১২৮১৯০

৯৮ 

alamjahan200

3@yahoo.co

m 

 



 

জাতীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘি 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরিত 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 তারিি 

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 িাব 

যিরজদস্ট্রশদনি জন্য 

অনলাইন  িম 

প্ররতষ্ঠাদনি ওদয়ব 

সাইদট আপদলাি   

সািাদেদশি রবজ্ঞান 

িাব গুদলাি জন্য 

অনলাইদন আদবেন 

সুরবিা সৃরি ও সময় 

বািাদনা 

রবজ্ঞান িাব 

রনবন্ধন রনরিত 

কিা 

ইদনাদভশন টিম, 

জাতীয় রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি জাদুঘি, 

আগািগোঁও,ঢাকা 

১০০% ২০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

কাজী হারসবুদ্দীন আহদমে 

রকউদিটি (সারব থক) 

০২-৮১৮১৩২৮ 

০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

kazi_hasibuddin@yahoo.

com 

 

০২ রি পরিবহন সুরবিা 

প্রারপ্তি অনলাইন 

 িম ওদয়ব সাইদট 

আপদলাি   

ঢাকা শহদিি রবরভন্ন 

রশিা প্ররতষ্ঠাদনি 

রশিার্ীদেি রবনা 

মূদল্য জাদুঘি 

পরিেশ থদনি ব্যবস্থা 

কিাি মােদম রবজ্ঞান 

মনস্ক জারতগঠন 

ত্ব্ািরিত কিা 

জাদুঘি 

পরিেশ থদনি 

জন্য 

রশিার্ীদেি 

রি  

পরিবহন সুরবিা 

রনরিত কিা  

১০০% ২০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

০৩ রসরস কযাদমিা 

সাংদর্াগ 

জাদুঘদিি আগত 

রশিার্ী ও 

েশ থনার্ীদেি রনিাপতা 

প্রোদনি জন্য  

েশ থনার্ীদেি 

রনিাপতা 

রিরজটালভাদব 

রনরিত কিণ 

১০০% ১,২০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

০৪ রবশুি পারন সিবিাহ জাদুঘদিি আগত 

েশ থনার্ীদেি জন্য 

রবশুি পারন সিবিাহ 

রবশুি ও সুদপয় 

পারন রনরিত 

কিা 

১০০% ৪০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 



০৫ ওয়াই াইদয়ি গরত 

বৃরি 

তথ্য প্রযুরি সমৃি 

জারত গঠদনি জন্য 

আগত েশ থণার্ীদেি 

জন্য রি ওয়াই-

 াইদয়ি গরত বৃরি 

আগত 

েশ থণার্ীদেি 

জন্য তথ্য 

প্রযুরিি 

ব্যবহাি 

রনরিত কিা 

এস. এম. আবু 

হান্নান  

১০০% যকান অর্ থ 

ব্যয়  হয় নাই  

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

০৬ ইন্টািকম সাংদর্াগ যসবা ও োপ্তরিক 

কাদজি গরত বৃরি 

কিাি জন্য ইন্টািকম 

সাংদর্াগ স্থাপন 

ইন্টািকম 

সাংদর্াগ 

রনরিত কিা  

ইদনাদভশন টিম, 

জাতীয় রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি জাদুঘি, 

আগািগোঁও,ঢাকা 

১০০% ১,৮০,০০০/- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

 

 

বঙ্গবন্ধু যশি মুরজবুি িহমান নদভারর্দয়টাি 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপরিকল্পনায় উরিরিত 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 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনি 

জন্য পাইলট 

কম থসূরি গ্রহণ 

কিা হদয়দছ 

রকনা? হদয় 

র্াকদল 

তারিি 

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 যশি 

মুরজবুি 

িহমান 

নদভারর্দয়টাি 

বঙ্গবন্ধু যশি 

মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি 

অভযন্তদি রসরস 

কযাদমিা স্থাপন 

বঙ্গবন্ধু যশি 

মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি 

অভযন্তদি রসরস 

কযাদমিা স্থাপদনি 

 দল রনিাপতা 

যজািোি হদয়দছ।  

বঙ্গবন্ধু যশি মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি অভযন্তদি রসরস 

কযাদমিা স্থাপদনি  দল যকান 

অপিাি সাংঘটিত হদল রসরস 

কযাদমিায় যিকরি থাং হদয় র্াকদব 

এবাং পিবতীদত এই যিকরি থাং 

অনুর্ায়ী অপিািীদক সনাি কদি 

আইদনি আওতায় রনদয় আসা র্াদব 

এবাং তাদক শারস্ত প্রোন কিা র্াদব।  

ইদনাদভশন 

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।  অর দস স্থারপত 

করম্পউটািগুদলাদক 

LAN  এি আওতায় 

আনা হদয়দছ। 

অর দস স্থারপত 

করম্পউটািগুদলাদক 

LAN  এি 

আওতায় আনাি 

অর দস স্থারপত 

করম্পউটািগুদলাদক LAN  এি 

আওতায় আনাি  দল এক 

করম্পউটাদি কাজ কিদল সাংরিি 

ইদনাদভশন 

করমটিি 

সকল সেস্য 

১০০% -- -- -- নায়মা ইয়াসমীন 

পরিচালক (চ:দা:), বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুরিবুি িহমান নভ ারিভয়টাি 

শ ান  (অর স): ৯১২৩৭৬২  



 দল অর দসি 

কার্ থক্রদমি 

গরতশীলতা বৃরি 

যপদয়দছ। 

কম থকতথা ঐ সমদয় অবগত হদত 

পাদিন এবাং স্বল্প সমদয় রসিান্ত 

গ্রহণ কিদত পাদি।  

শমাবাইল: ০১৫৫২৪০৮৭৭১   

ই-শমইল: 

nayeema_bsmrnovo@yahoo.com   

৩।  বঙ্গবন্ধু যশি 

মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি 

প্রশাসরনক 

এরিয়াসহ অর স 

এরিয়ায় WiFi 
স্থাপন কিা হদয়দছ। 

বঙ্গবন্ধু যশি 

মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি 

প্রশাসরনক 

এরিয়াসহ অর স 

এরিয়ায় WiFi 
স্থাপন কিাি  দল 

কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি 

কাদজি গরতশীলতা 

বৃরি যপদয়দছ এবাং 

তািা facebook, 

utube হদত 

প্রদয়াজনীয় তথ্য 

রনদয় সকল কাজ 

সমািা কিদত 

পাদি। 

বঙ্গবন্ধু যশি মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি প্রশাসরনক 

এরিয়াসহ অর স এরিয়ায় WiFi 
স্থাপন কিাি  দল কম থকতথা/ 

কম থিািীদেি কম থেিতা বৃরিসহ 

কম থকতথা/ কম থিািী তাদেি 

প্রদয়াজনীয় app িাউনদলাি কদি 

রবরভন্ন প্রকাি প্রদয়াজনীয় 

অর রসয়াল কাজ সম্পন্ন কিদত 

পাদি।  

ইদনাদভশন 

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   

৪।  বঙ্গবন্ধু যশি 

মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি  ০ 

যলদভল এবাং -২ যত 

রিরজটাল টিদকট 

কাউন্টাি স্থাপন 

কিা হদয়দছ।  

টিদকট কাউন্টাি 

স্থাপদনি  দল 

আগত েশ থনার্ী 

সহদজই টিদকট ক্রয় 

কিদত পাদিন। 

বঙ্গবন্ধু যশি মুরজবুি িহমান 

নদভারর্দয়টাদিি  ০ যলদভল এবাং -

২ যত রিরজটাল টিদকট কাউন্টাি 

স্থাপদনি  দল নদভারর্দয়টাদি 

আগত েশ থনার্ী সহদজ টিদকট ক্রয় 

কদি এবাং রবরভন্ন এরিরবট সহজ 

ভাদব পরিেশ থন কিদত পাদিন। 

ইদনাদভশন 

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   
৫।  ম্যাদসজ রিসদপ্ল 

যবাি থ স্থাপন 

ম্যাদসজ রিসদপ্ল 

যবাি থ স্থাপদনি  দল 

েশ থনার্ী সহদজ 

নদভারর্দয়টাদি 

পরিেশ থদনি 

তথ্যাবরল সহদজই 

জানদত পাদিন।  

ম্যাদসজ রিসদপ্ল যবাি থ স্থাপদনি 

 দল নদভারর্দয়টাদি যকান সময় 

যকান যশা পরিেশ থন হদব 

েশ থনার্ীগণ সহদজই জানদত 

পাদিন। এবাং নদভারর্দয়টাদিি 

অভযন্তদি  5D Movie, 
সাইরন্টর ক এরিবট সমূদহি 

সময়সূিী এবাং এি যভতদিি 

রনদে থশনাসমূহ সহদজই জানদত 

পাদিন।  

ইদনাদভশন 

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   

 



 

 


