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পটভূবম
বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি) রেদশি ঐবতহ্যবাহ্ী ও িব ববৃহ্ৎ বহুমুখী ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা প্রবতষ্ঠান।
ববজ্ঞান গদবষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুবিি িফল প্রদ াদগি মাধ্যদম রেদশি 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 িনক বঙ্গবন্ধু রশখ মুবিবুি িহ্মান জ্ঞানবিবিক িাবত গঠন, ববজ্ঞাদনি উৎকষ ব িাধন, প্রযুবিি উন্ন ন ও
িফল প্রদ াদগি মাধ্যদম উন্নত ও িমৃদ্ধ রেশ 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 রিন্টাি িদ দে।

বিশন
ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবিগত গদবষণা ও উদ্ভাবদন রিন্টাি অব এদেদলি বহ্দিদব প্রবতষ্ঠা।

বমশন
বাাংলাদেদশি অর্ বননবতক, পবিদবশগত ও িামাবিক সুববধা-অনুকূল গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প পবিচালনা, প্রযুবি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তদিি মাধ্যদম
রেদশি বশল্পা ন ও উন্ন দন িহ্দর্াবগতা কিা।

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 কমবসূবচ ও প্রকদল্পি িন্য িহ্া ক অনুোন প্রোন;
ববশ্বববদ্যাল বা অন্য রকান গদবষণা প্রবতষ্ঠান কর্তবক পবিচাবলত গদবষণাকমব রর্দক উদ্ভূত 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 রেদশি ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি গদবষণা প্রবতষ্ঠানিমূদহ্ি িাদর্ পািস্পবিক রর্াগাদর্াগ স্থাপন;
পবিষে কর্তবক প্রবতবষ্ঠত ইনবিটিউট ও গদবষণাগাদি উদ্ভাববত গদবষণা প্রবক্র াি রপদটন্ট গ্রহ্ণ এবাং তা বশল্প প্রবতষ্ঠাদন ব্যবহ্াদিি
প্রদ ািনী কার্ বক্রম গ্রহ্ণ;
পবিষে আওতাধীন গদবষণা কাদি রফদলাবশপ 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।

িনবল ও িাাংগঠবনক কাঠাদমা
িািস্ব খাদত কমবকতবা/কমবচািীদেি অনুদমাবেত পদেি িাংখ্যা ১,৬০৯টি, পূিণকৃত পে ১,০২৭টি, বেিবিবিক িাংিবযত (বিদটনশনকৃত) অস্থা ী
পে ১২৫টি। বববিএিআইআি একটি িাংবববধবদ্ধ িাংস্থা। এি প্রধান কার্ বাল ঢাকা। পবিষদেি কার্ বক্রদমি িাবব বক পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনাি
োব ত্ব রবাড ব কর্তবক বন বিত। প্রবতষ্ঠাদন একিন সার্ বযবণক রচ ািম্যান, চািিন সার্ বক্ষন্টিক িেস্য ও িিকাি কর্তবক মদনানীত িদব বাচ্চ চািিন
খন্ডকালীন িেস্য িমন্বদ রবাড ব গঠিত হ্ । প্রবতষ্ঠাদনি প্রধান বনব বাহ্ী রচ ািম্যান। প্রদতযকটি গদবষণা ইউবনদট একিন কদি পবিচালক
িদ দেন।
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আইন ও ন্টর্ন্টিমালা
র্াাংলায়েশ ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে আইন ২০১৩ অনুযােী প্রন্টতষ্ঠানটি পন্টরচান্টলত হয়ে। পন্টরষয়ের কায বক্রয়মর সান্টর্ বক পন্টরচালনা ও
ব্যর্স্থাপনার োন্টেত্ব বর্ায়ড বর উপর ন্যাস্ত। সরকার কর্তবক ন্টনযুক্ত ৪ জন সার্ বক্ষন্টনক এর্াং ৪ জন খণ্ডকালীন সেস্য ন্টনয়ে বর্াড ব গঠিত। বর্ায়ড বর
সভাপন্টত হয়র্ন পন্টরষয়ের বচোরম্যান।
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বাদিট বিাে ও ব্য
(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্ থ বছর

পররচালন

সব থম াট

উন্নয়ন

বামেট
বাস্তবায়মনর হার
(%)

বরাদ্দ

ব্যয়

বরাদ্দ

ব্যয়

বরাদ্দ

ব্যয়

২০০৯-১০

5158.47

5158.47

1545.25

1532.56

6703.72

6691.03

99.81

২০১০-১১

5617.87

5549.87

3725.36

3722.32

9343.23

9272.19

99.24

২০১১-১২

5874.00

5858.00

4094.00

4085.00

9968.00

9943.00

99.75

২০১২-১৩

6400.00

6179.22

3298.69

3270.64

9698.69

9449.86

97.43

২০১৩-১৪

6767.07

6703.71

2423.30

2401.67

9190.37

9105.38

99.08

২০১৪-১৫

7000.00

6524.31

5896.33

5890.73

12896.33

12415.04

96.27

২০১৫-১৬

11715.76

10821.57

6084.67

6043.78

17800.43

16865.35

94.75

২০১৬-১৭

12200.00

11569.17

2751.00

2732.94

14951.00

14302.11

95.66

2017-18

13272.00 12800.00

6006.00

5968.53

19278.00

18768.53

97.36

2018-19

14080.00

14000.00

9976.00

9935.42

24056.00

23935.42

99.50

2019-20

14680.00

14000.90

12598.00 11398.86

27278.00

25399.76

93.11

2020-21

14167.70 13705.76 11625.00

25792.70

23095.68

89.54

9389.92

২০২০-২০২১ অর্ ববেদি বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য কমবকাি
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২০২০-২০২১ অর্ বর্ছয়র ন্টনম্নর্ন্টি বত ১৬টি প্রযুন্টক্ত/ প্রয়সস উদ্ভার্ন করা হয়েয়ছ:
Sl no.
1

Production of Mango Slice, Institute of Food Science & Technology

2

Production of Herbal Mosquito Spray, BCSIR Laboratories, Dhaka

3
4

Isolation of Bulk amount of Piperine as active pharmaceutical ingredients (API) from
black pepper and white pepper, BCSIR Laboratories, Dhaka
Low cost energy efficient Automatic Sun tracker, IFRD

5

Activated carbon from saw dust, IMMM

6

Skin care Jelly with natural Ingredients, BCSIR Laboratories, Chattogram

7

Primary Ingredients of Primer from Rice Mill Boiler Ash, IMMM

8

10

Preparation of slightly acid Hypoclorous solution (SAHS) based disinfectant for
Different Purposes, IFST
Design, fabrication and Pilot Plant study of low pressure environment friendly Chatal
Boiler for local rice mill, PP&PDC
Production of Herbal Body wash, BCSIR Laboratories, Dhaka

11

Preparation of Instant Green Banana Soup Powder, IFST

12

Development of Moringa Leaf Powder, ITTI

13

Herbal Skin Care Cream, BCSIR Laboratories, Dhaka

14

Anti Bacterial Hand Wash, BCSIR Laboratories, Dhaka

15

Ceramic Tiles using waste Iron from Steel Re rolling Mill, IGCRT,

16

Production of Banana Flavour, IFST
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Name of Process

২০২০-২০২১ অর্ বর্ছয়র ন্টশল্পােয়নর জন্য ন্টনন্মর্ন্টি বত ৮টি প্রয়সস র্ান্টিন্টজিক প্রন্টতষ্ঠানয়ক হস্তান্তর করা
হয়েয়ছ:










wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi XvKv n‡Z D™¢vweZ Facial Cleaner c×wZwU MZ 22.11.2020 Zvwi‡L
‡gmvm© ¯úv Avqy‡e©w`K K„òvivgcyi, gvBR`x,myavivg, ‡bvqvLvjx-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
AvBGdGmwU, wewmGmAvBAvi n‡Z D™¢vweZ Neem Ointment c×wZwU MZ 02.12.20 Zvwi‡L ‡gmvm©
evwmb j¨ve‡iUixR Gw·wc‡q÷m †KivYxMÄ, XvKv-‡K jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi, XvKv n‡Z D™¢vweZ Ultrasound Gel c×wZ MZ 24.01.21Zvwi‡L ‡gmvm©
eªvBU kvBb BÛvwóªR,Avgybv,Kvjbxm`i, MvRxcyi-‡K jxRcÖ`vb Kiv n†q‡Q|
wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi,PÆMÖvg n‡Z D™¢vweZ Herbal Mouth Wash-c×wZwU MZ 24.01.21 Zvwi‡L
‡gmvm© eªvBU kvBb BÛvwóªR,Avgybv, Kvjbxm`i, MvRxcyi-‡K jxR cÖ`vb Kiv n†q‡Q|
Preparation of Slightly Acid Hypochlorous Solution (SAHS) based disinfectant for
different purposes c×wZwU MZ 11.02.21 Zvwi‡L ‡gmvm© Avbkxb B›Uvib¨vkbvj-‡K jxR cª`vb Kiv
n‡q‡Q|
Herbal Mosquito Spray- c×wZwU MZ 11.02.2021 Zvwi‡L ‡gmvm© ó¨vÛvW© wdwbk A‡qj †Kvs-‡K
jxR cª`vb Kiv n‡q‡Q|
Nutritious Moringa Leaf Powder c×wZwU MZ 07.06.21 Zvwi‡L ‡gmvm© cyYv©fv wj:,wgéwfUv
†ivW, wgicyi-7, XvKv-‡K jxR cª`vb Kiv n‡q‡Q|
Amloki and Senna Mixed Tea- c×wZwU MZ 09.06.21 Zvwi‡L ‡gmvm© MÖxb d¨vwgwj wj:, 177
weRqbMi, XvKv-‡K jxR cª`vb Kiv n‡q‡Q|
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 ২০২০-২০২১ অর্ বর্ছয়র ন্টনম্নর্ন্টি বত ৬টি উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টক্তর বপয়েি/ প্রয়সস অজবয়নর জন্য আয়র্েন োন্টখল
করা হয়েয়ছ:
Sl
No.
1
2
3
4
5
6

Name of Process
Production of Copper(Cu) Nanoparticles (Np) from waste printed Circuit board
(Pcb) through leaching and electro winning. Date: 28.7.2020, PP&PDC
A Process Wherein incorporating Jackfruit Rind as a new source of Gelling Agent
(Pectin) for food Processing. Date: 23.12.2020, Dhaka Lab.
Production of Sodium Aluminate(Aluminum Ion Compound recovery)from waste
Aluminum bar. Date: 31.12.2020, IGCRT
Production of safe and cost effective mineral water. Date: 31.12.2020, INARS
Production of a Photo catalyst based waste water treatment system. Date:
11.01.2021, IFRD
Dehydrated delicious ready to eat product from Amla, Rajsahi. Date: 12.01.2021,
Rajsahi Lab.







২০২০-২০২১ অর্ ববেদি ১৬ টি নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন কিা হ্দ দে।
বশল্পা দনি িন্য ৮টি প্রযুবি বাবণবিযক প্রবতষ্ঠানদক হ্স্তান্তি কিা হ্দ দে।
৮টি রিবা চুবি ও িমদ াতা স্মািক স্বাযবিত হ্দ দে।
৬ টি উদ্ভাববত প্রযুবিি রপদটন্ট/প্রদিি অিবদনি িন্য োবখল কিা হ্দ দে।
রেবশ-ববদেবশ িান বাদল রমাট ১৮৪টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্দ দে।



৫৫১০ টি বশল্প/বাবণবিযক পণ্য/পোদর্ বি ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।
র্িপাবতি িদব বাচ্চ ব্যবহ্াি বনবিতকিণ ও র্িপাবত িম্পবকবত িম্যক জ্ঞান অিবন, শুদ্ধাচাি ও বনবতকতা ববষদ ি ওপি ৬৫৬ িন
গদবষক ও কমবকতবাদক প্রবশযণ প্রোন কিা হ্দ দে।
৭টি উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবাব ত হ্দে এি মদধ্য ২ টি প্রকল্প িমাপ্ত হ্দ দে।
১৬৯ টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকদেি মদধ্য ৬৯টি িমাপ্ত এবাং ১০০টি চলমান িদ দে।
বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ ি স্নাতদকািি বডগ্রীধািী বশযার্ীদেিদক ৫টি কযাটাগবিদত রমাট ৫০ িনদক রফদলাবশপ প্রোন কিা হ্দ দে।













রেদশি বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ অধ্য নিত রমাট ১০৫ িন বশযার্ীি গদবষণা কার্ বক্রম তত্ত্বাবধান কিা
হ্দ দে।
২৫টি বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশবনপূব বক বশল্প িমস্যাি িমাধান কিা হ্দ দে।
২০২০-২০২১ অর্ ববেদিি ১৬ টি ববজ্ঞানববষ ক রিবমনাি ও বিদম্পাবি াম আদ ািন কিা হ্দ দে।
রর্ৌর্ গদবষণাি লদযয রেবশ-ববদেবশ বববিন্ন প্রবতষ্ঠাদনি িাদর্ বববিএিআইআি কর্তবক ১৬টি িমদ াতা-স্মািক ও ইিািা চুবি
স্বাযবিত হ্দ দে।
স্বাধীনতাি মহ্ান স্থপবত, িব বকাদলি িব বদেষ্ঠ বাঙাবল, িাবতি বপতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুবিবুি িহ্মান-এঁি িন্মশতবাবষ বকী উপলদযয
বববিএিআইআি কর্তবক ফিমাবলন কীট ৫০% োদে িনিাধািদণি বনকট ৭০টি ববক্র কিা হ্দ দে।
গদবষণালব্ধ ফলাফল রিক রহ্াল্ডািদেি অববহ্তকিদণি িন্য ১০ রিবমনাি ও কমবশালাি আদ ািন কিা হ্দ দে।
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অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর বচোরম্যান ন্টহয়সয়র্ বযাগোন

২৬ আগস্ট, ২০২০ তান্টরয়খ অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর বচোরম্যান ন্টহয়সয়র্ বযাগোন কয়রন। ঢাকা
ন্টর্শ্বন্টর্দ্যালয়ের রসােন ন্টর্ভায়গর অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ র্াাংলায়েশ ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর)-এর
বচোরম্যান ন্টহয়সয়র্ োন্টেত্ব গ্রহয়ির পর িানমন্টন্ড-৩২ নম্বয়র স্বাস্থিন্টর্ন্টি অনুসরি পূর্ বক স্বািীনতার মহান স্থপন্টত জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু বশখ
মুন্টজবুর রহমান-এর প্রন্টতকৃন্টতয়ত পুস্পস্তর্ক অপবি, বমানাজাত ও ন্টনরার্তা পালয়নর মাধ্যয়ম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কয়রন। এ সমে উপন্টস্থত ন্টছয়লন
পন্টরষয়ের সেস্য (প্রশাসন ও অর্ ব), সেস্য (ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত), পন্টরচালক (আইএিএসটি) এর্াং ন্টসন্টনের ন্টর্জ্ঞানীবৃন্দ।



স্বাধীনতার হান স্থপরত োরতর রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরেবুর রহ ামনর 45ত োহাদাত বারষ থকী উপলমক্ষে
আমলাচনা সভা

স্বািীনতার মহান স্থপন্টত জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু বশখ মুন্টজবুর রহমায়নর ৪৫তম শাহােত র্ান্টষ বকী পালন উপলয়ক্ষি ৩১ আগষ্ট,২০২০ তান্টরখ
পন্টরষয়ের আইএিএসটি অন্টডয়োন্টরোয়ম জাতীে বশাক ন্টের্য়সর আয়লাচনা সভাে প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন স্থপন্টত ইোয়িস
ওসমান, মাননীে মন্ত্রী, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে এর্াং অনুষ্ঠায়নর সভাপন্টতত্ব কয়রন অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান,
ন্টর্ন্টসএসআইআর।
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মুন্টজর্ জন্মশতর্ান্টষ বকী উপলয়ক্ষি ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ বৃক্ষয়রাপি

র্াাংলায়েশ ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর), ঢাকা কিাম্পায়স ১৩ বসয়েম্বর, ২০২০ মুন্টজর্ জন্মশতর্ান্টষ বকী এর্াং র্ঙ্গর্ন্ধু
কন্যা বশখ বরহানার জন্মন্টেন পালন উপলয়ক্ষি বৃক্ষয়রাপি কমবসূন্টচ উয়বািন কয়রন প্রয়িসর ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান,
ন্টর্ন্টসএসআইআর। উক্ত অনুষ্ঠায়ন প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন র্াাংলায়েশ আওোমী লীগ-এর র্ন ও পন্টরয়র্শ সম্পােক জনার্
বেয়লাোর বহায়সন।

 িাবতি বপতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুবিবুি িহ্মান-এি িন্মশতবাবষ বকীদত “অিমাপ্ত আত্মিীবনী”, “কািাগাদিি রিািনামচা” ও
“আমাি রেখা ন াচীন” গ্রন্থ ববতিণ

২৯ বডদিম্বি, ২০২০ তাবিদখ বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি)-এি আইএফএিটি বমলনা তদন ববজ্ঞানী, কমবকতবা
ও কমবচািীদেি মাদ বঙ্গবন্ধু িবচত “অিমাপ্ত আত্মিীবনী”, “কািাগাদিি রিািনামচা” ও “আমাি রেখা ন াচীন” গ্রন্থ বতনটি ববতিণ কদিন
ঢাকা েবযণ বিটি কদপবাদিশন-এি মাননী রম ি ব্যাবিিাি রশখ ফিদল নূি তাপি । এ িম বতবন ববজ্ঞানীদেিদক িাতীি বপতা, স্বাধীনতা
ও মুবিযুদদ্ধি িঠিক ইবতহ্াি িানদত এই বতনটি বই ববদশষিাদব পোি অনুদিাধ িানান। অনুষ্ঠাদন িিাপবতত্ব কদিন পবিষে রচ ািম্যান
অধ্যাপক ড. রমাোঃ আফতাব আলী রশখ। বতবনও িকলদক বই বতনটি পোি মাধ্যদম িাবতি িঠিক ইবতহ্াি িানাি অনুদিাধ িানান।
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 ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ ‘র্ঙ্গর্ন্ধু কন বার’ স্থাপন

র্াাংলায়েশ ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর), িানমন্টন্ড কিাম্পায়সর সন্টচর্ালে ভর্য়নর ন্টবতীে তলাে স্থান্টপত হে ‘র্ঙ্গর্ন্ধু
কন বার’। ২৮ জানুোন্টর, ২০২১ তান্টরয়খ ‘র্ঙ্গর্ন্ধু কন বার’টি উয়বািনী অনুষ্ঠায়ন প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ বমাোঃ আয়নাোর
বহায়সন, ন্টসন্টনোর সন্টচর্, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে, ন্টর্য়শষ অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ বেয়লাোর বহায়সন, র্ন ও পন্টরয়র্শ
ন্টর্ষেক সম্পােক, র্াাংলায়েশ আওোমী লীগ এর্াং অনুষ্ঠায়নর সভাপন্টতত্ব কয়রন অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান,
ন্টর্ন্টসএসআইআর।

 ন্টর্ন্টসএসআইআর কিাম্পায়স র্ঙ্গর্ন্ধুর মুিরাল ও বৃক্ষ কন বার স্থাপন

জান্টতর ন্টপতা র্ঙ্গর্ন্ধু বশখ মুন্টজবুর রহমায়নর জন্মশতর্ষ বয়ক স্মরিীে কয়র রাখয়ত ন্টর্ন্টসএসআইআর চত্বয়র র্ঙ্গর্ন্ধুর মুিরাল স্থাপন ও বৃক্ষ
কন বার উয়বািন করা হয়েয়ছ। ২৪ বিব্রুোন্টর, ২০২১ তান্টরয়খ এ কন বায়রর উয়বািন কয়রন স্থপন্টত ইোয়িস ওসমান, মাননীে মন্ত্রী, ন্টর্জ্ঞান ও
প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে। এ সমে উপন্টস্থত ন্টছয়লন ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর বচোরম্যান অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ এর্াং উধ্বতবন কমবকতবা ও
ন্টর্জ্ঞানীবৃন্দ।

 আন্তজবান্টতক ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ন্টর্ষেক সয়েলন আয়োজন
Technology for Tommorrow ন্টর্ম ন্টনয়ে ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ অনুন্টষ্ঠত হয়লা ন্টতন ন্টেনব্যান্টপ (11-13 মার্চ)
International Conference on Science and Technology for Celebrating the Birth Centenary of
Bangabandhu (ICSTB-2021) েীষ থক আন্তেথারতক রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষয়ক সমেলন ।
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evsjv‡`k weÁvb I wkí M‡elYv cwil` (wewmGmAvBAvi) XvKv K¨v¤úv‡m অনুন্টষ্ঠত n‡q‡Q 11-13 gvP©, 2021 wZb
w`be¨vwc International Conference on Science and Technology for Celebrating the Birth Centenary of
Bangabandhu (ICSTB-2021)| G m‡¤§j‡b evsjv‡`k, Av‡gwiKv, KvbvWv, Rvg©vbx, Pxb I fviZmn we‡k^i wewfbœ †`‡ki
GK nvRv‡iiI †ewk weÁvbx, M‡elK I cÖ‡KŠkjxe„›` evsjv‡`‡ki GB cÖ_g Actual Ges Virtual gva¨‡g Zuv‡`i
M‡elYvKg© Dc¯’vcb কয়রন|
cÖavb AwZw_ ন্টহয়সয়র্ Dcw¯’Z ন্টছয়লন W. †gvt Avãyi iv¾vK, gvbbxq gš¿x, K…wl মন্ত্রিালে, cÖavb c„ô‡cvষক ন্টছয়লন ¯’cwZ
Bqv‡dm Imgvb, gvbbxq gš¿x, weÁvb I cÖhyw³ মন্ত্রিালে। D‡Øvabx Abyôv‡bi we‡kl AwZw_ ন্টহয়সয়র্ Dcw¯’Z ন্টছয়লন
e¨vwióvi †kL dR‡j b~i Zvcm, gvbbxq †gqi, XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb, Wvt Av d g iæûj nK, mfvcwZ, weÁvb I
ব msm`xq ¯’vqx KwgwU। আয়রা উপন্টস্থত ন্টছয়লন c„ô‡cvষক জনার্ †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wmwbqi
cÖhyw³ gš¿Yvjq সম্পন্টকত
mwPe, weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq। Abyôv‡bi mfvcwZত্ব কয়রন Aa¨vcK W. †gvt AvdZve Avjx †kL, ‡Pqvig¨vb,
wewmGmAvBAvi।

 আন্তজবান্টতক ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ন্টর্ষেক সয়েলন ICSTB-2021-এর সমাপনী

কনিায়রয়ের সমাপনী অনুষ্ঠায়ন প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন ড. হাসান মামুে, এমন্টপ, মাননীে মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রিালে এর্াং ন্টর্য়শষ
অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্ মন্টহবুল হাসান বচৌধুরী, এমন্টপ, মাননীে উপমন্ত্রী, ন্টশক্ষা মন্ত্রিালে। অনুষ্ঠায়ন সভাপন্টতত্ব কয়রন
অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী, বচোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। কনিায়রে বশয়ষ অাংশগ্রহিকারী ন্টর্জ্ঞানী, প্রয়কৌশলী, গয়র্ষক, ন্টক-বনােন্টস্পকার, বসশন বচোর এর্াং সোনীত অন্টতন্টর্বৃয়ন্দর মায়ে সোননা বক্রস্ট ও পুরস্কার ন্টর্তরি করা হে। এছাড়াও, ময়নাজ্ঞ সাাংস্কৃন্টতক অনুষ্ঠান
এর্াং ননশ বভায়জর মাধ্যয়ম সয়েলয়নর সমান্টি োনা হে।
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 এক নজয়র ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ন্টর্ষেক আন্তজবান্টতক সয়েলন ICSTB-2021
ন্টশয়রানাম

International Conference on Science
and Technology for Celebrating the
Birth Centenary of Bangabandhu
(ICSTB-2021)

সয়েলয়নর সমেসীমা
ন্টর্ম
ন্টর্ম বলকচার উপস্থাপক

১১-১৩ মাচ ব ২০২১ (ন্টতনন্টেন ব্যাপী)
Technology for tommorrw
ড. বশখর ন্টস মায়ন্ড
মহাপন্টরচালক, ন্টসএসআইআর, ইন্টন্ডো।
০১টি
১০০০টি (র্াছাইকৃত)
৭৫০ জন (ন্টর্য়শ্বর ১২ টি বেয়শ)
৭১৮টি
১২টি
৬৯জন
১৪টি
৬৮জন
৩৯১জন
১৭৫টি
৮০০ জন (প্রাে)
ন্টর্ন্টসএসআইআর, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে

ন্টর্ম বলকচার উপস্থাপন
অিার্ষ্ট্রাক্ট-এর সাংখ্যা
বরন্টজয়েশনকৃত ন্টর্জ্ঞানী, গয়র্ষক ও প্রয়কৌশলীর সাংখ্যা
উপস্থান্টপত গয়র্ষিার প্রর্য়ের সাংখ্যা
গয়র্ষিাকমব উপস্থাপয়নর প্যারালাল ভিানু সাংখ্যা
ন্টক-বনাে ন্টস্পকার
বেনান্টর বলকচার
ইনভাইয়েড বলকচার
ওরাল বপ্রয়জয়িশন
বপাস্টার বপ্রয়জয়িশন
ন্টর্য়েশী ন্টর্জ্ঞানী, গয়র্ষক ও প্রয়কৌশলীয়ের অাংশ গ্রহি
আয়োজক
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 ন্টনরাপে ও পুন্টষ্টগুিসমৃদ্ধ খাদ্যন্টশল্প ন্টর্কায়শ খাদ্য ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ইনন্টস্টটিউে (আইএিএসটি)-এর
ভূন্টমকা এর্াং অাংশীজন মতন্টর্ন্টনমে কমবশালা

ন্টনরাপে ও পুন্টষ্টগুিসমৃদ্ধ খাদ্যন্টশল্প ন্টর্কায়শ খাদ্য ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ইনন্টস্টটিউে (আইএিএসটি)-এর ভূন্টমকা এর্াং অাংশীজন মতন্টর্ন্টনমে
কমবশালা ১৮ নয়ভম্বর ২০২০ তান্টরয়খ র্াাংলায়েশ ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর)-এর আইএিএসটি অন্টডয়োন্টরোয়ম
অনুন্টষ্ঠত হে। উক্ত কমবশালাে প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর।
ন্টর্য়শষ অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ ন্টছয়লন জনার্ মুহােে শওকত আলী, সেস্য (প্রশাসন ও অর্ ব), জনার্ বমাহােে জায়কর বহাছাইন সেস্য (উন্নেন) এর্াং
পন্টরষে সন্টচর্ জনার্ শাহ্ আর্দুল তান্টরক। অন্যায়ন্যর মায়ে উপন্টস্থত ন্টছয়লন আইএিএসটি-এর পন্টরচালক ড. বমাোঃ আব্দুস সাত্তার ন্টমঞা ও
ন্টর্ন্টভন্ন গয়র্ষিাগায়রর পন্টরচালক এর্াং ন্টসন্টনের ন্টর্জ্ঞানীবৃন্দ।

 সুস্বাস্থি ন্টনন্টিতকরয়ি ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর র্ায়োয়মন্টডকিাল ও েন্টিয়কালন্টজকিাল গয়র্ষিা
ইনন্টস্টটিউেয়ের কমবশালা

সুস্বাস্থি ন্টনন্টিতকরয়ি র্ায়োয়মন্টডকিাল ও েন্টিয়কালন্টজকিাল গয়র্ষিা শীষ বক অাংশীজন মতন্টর্ন্টনমে কমবশালা ৭ জুন ২০২১ তান্টরয়খ র্াাংলায়েশ
ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প গয়র্ষিা পন্টরষে (ন্টর্ন্টসএসআইআর)-এর আইএিএসটি অন্টডয়োন্টরোয়ম অনুন্টষ্ঠত হে। উক্ত কমবশালাে প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্
উপন্টস্থত ন্টছয়লন অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। ন্টর্য়শষ অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন জনার্
মুহােে শওকত আলী-সেস্য (প্রশাসন ও অর্ ব) এর্াং পন্টরষে সন্টচর্ শাহ্ আর্দুল তান্টরক। কমবশালাে সভাপন্টতত্ব কয়রন ন্টর্টিআরআই-এর
পন্টরচালক ড. আন্টশষ কুমার সরকার।

12

 জনগয়ির জন্য তথ্য সহজলভিকরি



তথ্য শসবা প্রদান: তথ্য অরধকার আইন ২০০৯-এর আওতায় একটি আমবদন পাওয়া যায় এবং এর যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হময়মছ।
থ তথার না ও পদরব রনমে প্রদান করা হমলা:
রবরসএসআইআর-এর রবরভন্ন অরিমসর তথ্য শসবা প্রদামনর েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ক
থ তথার
ক্র সংস্থার না
দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ক
শিান, শ াবাইল, িোক্স, ই-শ ইল
শযাগামযামগর ঠিকানা
না ও পদরব
.
থ তথা
দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ক
শিান-88-02-58610709
আরপল কর্তথপমক্ষর না ঃ শ াবাইল-88-01885926872
শ াহােদ েওকত আলী
িোক্স-88-02-58613022
সদস্য (প্রোসন)
ই-শ ইলmember-admin@bcsir.gov.bd
রবরসএসআইআর
থ তথার
দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ক
শিান-88-02-58610764
রবরসএসআইআর,
না ঃ
শ াবাইল-01819137545
ঢাকা
শ াঃ আব্দুর রাজ্জাক
িোক্স-88-02-58613022
১ রবরসএসআইআর, ঢাকা েনসংমযাগ ক ক
ড. কুদরাত-এ খুদা
থ তথা
ই-শ ইলসড়ক, ধান রি,
probcsir@gmail.com
probcsir7545@yahoo.com
ঢাকা-1205
রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত
শিান-88-02-58615789
থ তথার না ঃ
ক ক
শ াবাইল-01552403245
শ াহােদ আল ামুন
িোক্স-88-02-58613022
সুব্রত
ই-শ ইলestablishment3@bcsir.gov.bd
থ তথা
প্রোসরনক ক ক
সংস্থাপন-3
২ রবরসএসআইআর
এমেএ শ ামেথদ
শিান-031-681005
রবরসএসআইআর
গমবষণাগার, চট্টগ্রা
উধ্বতথন ববজ্ঞারনক
শ াবাইল-01816553444
গমবষণাগার, চট্টগ্রা
থ তথা
ক ক
িোক্স-031-682505
শসনারনবাস, চট্টগ্রা ই-শ ইল4220
ajmmorshed.bcsir@gmail.com

৩

রবরসএসআইআর
গমবষণাগার, রােোহী

নারে উরদ্দন আহম দ
উধ্বতথন ববজ্ঞারনক
থ তথা
ক ক

শিান-0721-750851
শ াবাইল-01712607512
িোক্স-0721-750540
ই-শ ইলnazimpharm@yahoo.com
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৫

চা ড়া গমবষণা
ইন্সটিটিউট,
নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা
ইন্সটিটিউট অব াইরনং
র নামরলরে এি
শ টালারেথ, েয়পুরহাট

ড. শ াঃ তুষার উরদ্দন
উধ্বতথন ববজ্ঞারনক
থ তথা
ক ক
প্রদীপ কু ার রবশ্বাস
উধ্বতথন ববজ্ঞারনক
থ তথা
ক ক

শিান-7792754
শ াবাইল-01712127119
িোক্স-02-7792037
ই-শ ইল- tusarlri@yahoo.com
শিান-0571-63481
শ াবাইল-01716240071
িোক্স-0571-62911
ই-শ ইল-

রবরসএসআইআর
গমবষণাগার,
রােোহী
রবমনাদপুর বাোর,
রােোহী-৬২০৬
এলআরআই,
নয়ারহাট, সাভার,
ঢাকা-1305
আইএ এ এ ,
রবরসএসআইআর,
খ্রঞ্জনপুর, েয়পুরহাট৫৯০০

pradip_immm@yahoo.com
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 রকন্দ্রী ল্যাবদিটবি প্রবতষ্ঠা
ICPMS, AAS, GC-MS, PCR, DNA Sequencer, Multi Dimensional GC-MS & HPLC িহ্
ববদশ্বি িব বাধুবনক র্িপাবত ও সুদর্াগ সুববধািমৃদ্ধ ন্টর্ন্টসএসআইআর ঢাকাসহ আঞ্চন্টলক গয়র্ষিাগার রাজশাহী, চট্টগ্রাম এর্াং জেপুরহায়ে
রকন্দ্রী ল্যাবদিটবি স্থাপন কিা হ্দ দে। এ ল্যাবদিটবিদত িািা বনক ববদেষণ ও পিীযদণি প্রদ ািনী র্িপাবতি সুববধাবে ববদ্যমান। ফদল
রিবা গ্রহ্ীতাগণ স্বল্প িমদ ববদেষদণি ফলাফল গ্রহ্ণ কিদত পািদবন এবাং ববজ্ঞানীগণও গদবষণাি প্রদ ািদন িাব বযবণক এই ল্যাবদিটবি
ব্যবহ্াি কিদত পািদব।

 বডবিটালাইদিশন
বডবিটাল হ্াবিিা, ই-ফাইবলাং এবাং অযানালাইটিকযাল িাবিবি রিল-এ অনলাইদন রিবা প্রোদনি বিদিম চালু কিা হ্দ দে।

 অবকাঠাদমা উন্ন ন
বববিএিআইআি-এি ববজ্ঞানী, কমবকতবা ও কমবচািীদেি আবািন িমস্যা দূিীকিদণি লদযয ৫ টি ১০ তলা আবাবিক িবন বনমবাণ কাি
চলমান িদ দে। বববিএিআইআি িবচবাল িহ্ গদবষণাগািিমূহ্ বিবি টিবি (CCTV)-এি আওতা আনা হ্দ দে।

 বববিএিআইআি গদবষণাগাি, ঢাকাি কমবকাি


বেয়শর সান্টর্ বক উন্নেয়ন ৩৯ টি গয়র্ষিা ও উন্নেন প্রকল্প, ১টি র্ান্টষ বক উন্নেন কমবসূন্টচরভূবক্ত প্রকল্প এর্াং ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে
হয়ত প্রাি অনুোয়ন ৭টি ন্টর্য়শষ প্রকল্প র্াস্তর্ােন করা হয়ে।



বেন্টশ-ন্টর্য়েন্টশ জান বায়ল ৬৭ টি নর্জ্ঞান্টনক প্রর্ে প্রকান্টশত হয়েয়ছ এর্াং ১ জন ন্টর্জ্ঞানী PhD ন্টডগ্রী অজবন কয়রয়ছন।



ন্টশল্প কারখানার সমস্যা ন্টচন্টিতকরি এর্াং সমািায়নর লয়ক্ষি ১০ টি ন্টশল্প কারখানা পন্টরেশবন করা হয়েয়ছ।



বেয়শ-ন্টর্য়েয়শ ৪৮টি বেন্টনাং/বসন্টমনার/ন্টসয়ম্পান্টজোম/ওেবাকশপ/কনিায়রে এ অাংশগ্রহি কয়র নর্জ্ঞান্টনক প্রর্ে উপস্থাপন করা
হয়েয়ছ।



বেয়শর ন্টর্ন্টভন্ন ন্টর্শ্বন্টর্দ্যালয়ের ৩১ জন এমএস ছাত্র-ছাত্রীর তত্ত্বার্িান ও গয়র্ষিাগায়রর সুন্টর্িা প্রোন করা হয়েয়ছ। এছাড়া, ৮জন
ন্টপএইচন্টড এর্াং ৫জন এমন্টিল গয়র্ষয়কর গয়র্ষিা সুন্টর্িা প্রোয়নর মাধ্যয়ম তত্ত্বার্িান করা হয়েয়ছ।



এ গয়র্ষিাগায়রর ন্টর্ন্টভন্ন বিয়লান্টশয়পর অিীয়ন ১২ জন ন্টরসাচ ব বিয়লা গয়র্ষিারত রয়েয়ছন।



এ গয়র্ষিাগার হয়ত ৩৬৪৬ টি ন্টশল্প/র্ান্টনন্টজিক পণ্য/পোয়র্ বর ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ।



ন্টর্ন্টসএসআইআর গয়র্ষিাগার, ঢাকা হয়ত ৫টি প্রয়সস অনুয়মান্টেত হয়েয়ছ এর্াং ২ টি প্যায়েি অনুয়মােয়নর জন্য োন্টখল করা হয়েয়ছ।



ন্টর্ন্টসএসআইআর গয়র্ষিাগার, ঢাকা হয়ত ৩টি গয়র্ষিা সময়োতা স্মারক স্বাক্ষন্টরত হয়েয়ছ।



ন্টর্ন্টসএসআইআর কর্তবক উদ্ভান্টর্ত লাগসই প্রযুন্টক্তর প্রচার ও প্রসায়রর জন্য ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে কর্তবক ৩৪ টি উপয়জলাে
আয়োন্টজত বসন্টমনার প্রেশবনীয়ত অাংশগ্রহি করা হয়েয়ছ।

 চতুর্ ব ন্টশল্প ন্টর্েয়র্র প্রয়র্শবায়র ন্টর্ন্টসএসআইআর, ঢাকা এর ভন্টর্ষ্যৎ কায বক্রম


র্ায়োইকুভিায়লে স্টান্টডজসহ ঔষি ন্টর্ষেক ন্টর্শ্বমায়নর ‘িামবান্টসটিকিাল সাইয়েস ইনন্টস্টটিউে’ স্থাপন এর্াং রিান্টনয়যাগ্য
বজয়নন্টরক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নেয়নর লয়ক্ষি ন্টিন্টনকিাল গয়র্ষিার (clinical research) সুন্টর্িান্টে সৃন্টষ্ট করা।



র্ায়োইকুভিায়লে স্টান্টডজ এর সুন্টর্িান্টে নতন্টর করা; যা উন্নত বেয়শর ন্টনেন্টন্ত্রত র্াজায়র ওষুয়ির রিান্টনর বার উয়ন্মাচন করয়র্ এর্াং
ওষুয়ির কাঁচামাল সাংয়েষি প্রন্টক্রো, ওষুি উদ্ভার্ন, ওষুয়ির মায়নান্নেন ইতিান্টের উপর গয়র্ষিা ও বসর্া প্রোয়ন সহােতা করা ।



ইয়তাময়ধ্যই ন্টজয়নাম গয়র্ষিাগার স্থান্টপত হয়েয়ছ; যার মাধ্যয়ম ৬০০ এর অন্টিক মানর্ ন্টজয়নাম ন্টসয়কায়েন্টোং সম্পন্ন হয়েয়ছ।
২০২১-২০২২ অর্ বর্ছয়র আরও ১০০ টি ন্টজয়নাম ন্টসয়কায়েন্টোং সম্পন্ন করার মাধ্যয়ম ন্টচন্টকৎসা ন্টর্জ্ঞায়ন সহােতা প্রোন।
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আধুবনক বিদনাবমক গদবষণাগাদি কযািাি বাদ ামাকবাি ও কযািাি বিদনাটাইবপাং এি উপি গদবষণাি পাশাপাবশ রকাবিড-১৯ এি
মত মহ্ামাবি রিাদগি িীবন িহ্স্য উদন্মাচদনি িাদর্ িাদর্ এি প্রদ ািনী িযাবেন আববস্কাদিি িন্য গদবষণা কিা। টিসুয কালচাি
পদ্ধবতি মাধ্যদম বববিন্ন ঔষবধ উবদ্ভদেি চািা উৎপােন।



ব
সাশ্রেী ও পন্টরয়র্শ র্াের্ বমোল অিাইড ন্যায়না োকচ বাড (বযমন : ন্যায়না পাটিকিাল,
ন্যায়নািাইর্ার, ন্যায়নারড, ন্যায়নাটিউর্
ইতিান্টে) র্স্তুর ন্টসনয়র্ন্টসস ও বভৌত ি বয়মর উন্নেন যা ন্যায়না ইন্টিন্টনোর অপয়ো-ইলয়কেনন্টি ন্টডভাইস (যন্ত্র) সমূহ বযমন বসৌর
ন্টর্দুিৎ বকাষ, এলইন্টড, ন্টর্ন্টভন্ন িরয়ির বসের নতন্টরয়ত গয়র্ষিা ও বসর্া প্রোয়ন সহােতা করা ।



ন্যায়না োকচারড (িয়ো) এয়নাড ও কিায়র্াড ম্যাোয়রন্টোয়লর ন্টসনয়র্ন্টসস ও বভৌত-রাসােন্টনক িয়মবর উন্নেন যা প্রিানতোঃ বসালার
ফুয়েল বযমন হাইয়ড্রায়জন (H2) এর সাশ্রেী উৎপােন এর্াং অতিাধুন্টনক হাইকিাপান্টসের/ব্যাোরীয়ত ব্যর্হৃত হে। এ ন্টর্ষয়ে গয়র্ষিা,
বসর্া প্রোয়ন ও ন্টশল্পােয়ন সহােতা করা ।



র্ায়োমাস র্জবিসমূহয়ক পন্টরয়র্শ সেতভায়র্ প্রন্টক্রোকরি ও ন্টসয়েটিক োন্টস্টক র্জবিসমূহ পুন:ব্যর্হায়রর মাধ্যয়ম ন্টর্ন্টভন্ন রাসােন্টনক
দ্রব্য, ন্টনমবাি সামগ্রীর পণ্য নতন্টর ও ন্টশল্পােন।



ন্টর্ন্টভন্ন ন্টশয়ল্পর র্জবি, পান্টন পন্টরয়শািয়ন “ইফ্লুয়েি ন্টেেয়মি েিাি”-এ ব্যর্হায়রর লয়ক্ষি অিার্সরয়র্ি/বকাোগুয়লি/ফ্লুয়কায়লি
ইততিান্টে নতন্টর ও ন্টশল্পােন এর্াং বেিোইল সাংন্টেষ্ট অন্যান্য র্জবি পুন:ব্যর্হার পন্টরয়র্শ সেত প্রযুন্টক্ত উন্নেয়ন গয়র্ষিা ও বসর্া
প্রোয়ন সহােতা করা ।



Establishment of Organic Synthesis Laboratory & ISO/IEC 17025:2017 analytical
method development and validation

Nextseq 550 র্ি ব্যবহ্াি কদি রকাবিড-১৯ এি বিদনাম বিদকাদ বিাং এি কাি চলদে।

ন্টশর্চর, মাোরীপুর

উল্লাপাড়া, ন্টসরাজগি

বববিন্ন উপদিলা অনুবষ্ঠত লাগিই প্রযুবিি িম্প্রিািণ ও রমলা অাংশগ্রহ্ণ
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 বববিএিআইআি গদবষণাগাি, চট্টগ্রাম-এি কমবকাি
2020-2021 A_©eQ‡i wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi, PÆMÖvg-Gi D‡jøL‡hvM¨ AR©bmgyn wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jvt












18wU M‡elYv I Dbœqb (Avi GÛ wW) cÖKí Pjgvb i‡q‡Q|
RvZxq I AvšÍR©vwZK Rvb©v‡j 20wU ‰eÁvwbK cÖeÜ cÖKvwkZ n‡q‡Q|
M„nxZ cÖ‡mm msL¨v- 01wU
25 Rb Gg. Gm. w_wmm/Gg. wdj./wc GBP wW M‡el‡Ki M‡elYvKvR ZË¡veavb Kiv n‡q‡Q
49Rb weÁvbx/Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q
wewfbœ wkí/evwYwR¨K cÖwZôv‡bi 706wU c‡Y¨i we‡kølYxq †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q
nvB‡Wªv‡Rb GbvwR© j¨ve‡iUwi ¯’vcb cÖK‡íi KvR Pjgvb i‡q‡Q|
4wU weÁvb welqK †mwgbvi/Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
weÁvbx/M‡elK KZ…©K 4wU wkí KviLvbv cwi`k©b Kiv n‡q‡Q|
wewmGmAvBAvi weÁvb I wkí-cÖhyw³ †gjv 2021 Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
wewfbœ wk‡ív‡`¨v³v ও ‡÷K-†nvìvi-এর সায়র্ মতন্টর্ন্টনমে সভা Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|

PÆMÖvg M‡elYvMvi কর্তবক wewmGmAvBAvi weÁvb I wkí cÖhyw³ †gjv-2021 Av‡qvRb

২৭ জুন ২০২১ তান্টরয়খ ন্টর্ন্টসএসআইআর, চট্টগ্রাম গয়র্ষিাগায়র ন্টর্ন্টভন্ন স্কুল ও কয়লয়জর ৬ষ্ঠ বর্য়ক বােশ বশ্রন্টির ন্টশক্ষার্ীয়ের অাংশগ্রহয়ি
স্বাস্থিন্টর্ন্টি বময়ন সরাসন্টর এর্াং ভার্চবোন্টল ন্টর্ন্টসএসআইআর ন্টর্জ্ঞান ও ন্টশল্প প্রযুন্টক্ত বমলা-২০২১ আয়োজন করা হে। উক্ত বমলাে সর্ বয়মাে ১০টি
ন্টশক্ষা প্রন্টতষ্ঠায়নর ৫৫টি প্রয়জক্ট প্রেন্টশতব হে। বমলার ভার্চবোন্টল শুভ উয়বািন কয়রন অধ্যাপক ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান,
ন্টর্ন্টসএসআইআর।
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 ভন্টর্ষ্যৎ কমবপন্টরকল্পনা


বেশীে বভষজ পয়ণ্যর গুিগতমান বৃন্টদ্ধকরি এর্াং বেয়শর চান্টহোর ন্টভন্টত্তয়ত নতুন নতুন পণ্য উদ্ভার্ন।



র্াাংলায়েয়শর বভষজ উন্টদ্ভে হয়ত এন্টি-ব্যাকয়েন্টরোল, এন্টি-ভাইরাল, এন্টি-এন্টজাং, ন্টর্ন্টভন্ন ন্টনউয়রায়প্রায়েকটিভ এয়জি এর্াং অন্যান্য
জীর্নরক্ষাকারী ঔষি আন্টর্ষ্কায়রর উপর গয়র্ষিা।



হাইয়ড্রায়জন উৎপােয়নর মাধ্যয়ম বেয়শর জ্বালানীর চান্টহো পূরয়ির লয়ক্ষি অন্টিকতর গয়র্ষিা।

 বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িািশাহ্ী-এি কমবকাি
২০২০-২০২১ অর্ ব র্ছয়র ন্টর্ন্টসএসআইআর গয়র্ষিাগার, রাজশাহী-এর উয়ল্লখয়যাগ্য অজবনসমূহ










২টি প্যায়েি সত্ত্ব অজবয়নর জন্য আয়র্েন োন্টখল করা হয়েয়ছ
৩টি প্রয়সস ন্টরন্টভউ প্রন্টক্রোিীন আয়ছ
র্তবমায়ন ১২ টি গয়র্ষিা ও উন্নেন প্রকল্প র্াস্তর্ােয়নর কাজ চলয়ছ
বেশী-ন্টর্য়েন্টশ জান বায়ল ১৪ টি নর্জ্ঞান্টনক প্রর্ে প্রকাশ করা হয়েয়ছ
ন্টর্ন্টভন্ন ন্টর্ষয়ের উপর ১১টি বসন্টমনার আয়োজন করা হয়েয়ছ
যন্ত্র পন্টরচালনাে ১টি প্রন্টশক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ
২ জন ন্টরসাচ ব বিয়লার গয়র্ষিা কায বক্রম চলমান রয়েছ
১টি গয়র্ষিাগার আধুন্টনকীকরি করা হয়েয়ছ
এ গয়র্ষিাগার হয়ত ১৪০টি ন্টশল্প/র্ান্টিন্টজিক পণ্য/পোয়র্ বর ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ

 ভন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা







চতুর্ ব ন্টশল্প-ন্টর্ের্ বমাকায়র্লাে গৃহীত পন্টরকল্পনা র্াস্তর্ােন: বযমন ISO 17025:2017 এর আয়লায়ক ল্যার্য়রেন্টর
এিান্টক্রন্টডয়েশন সম্পন্নকরি, ISO 17025:2017 (E) র্ঙ্গানুর্ােকরি।
অতিাধুন্টনক গয়র্ষিা যন্ত্রপান্টত স্থাপন।
সময়োপয়যাগী কমবপন্টরকল্পনা প্রিেিপূর্ বক র্ান্টষ বক উন্নেন প্রকল্প ও বেশীে চান্টহো ন্টভন্টত্তক আর এন্ড ন্টড প্রকল্প র্াস্তর্ােন।
আন্তজবান্টতক মানসম্পন্ন প্রযুন্টক্ত উদ্ভার্ন ও উন্নেন, উচ্চতর গয়র্ষিা করা।
আন্তজবান্টতক মায়নর পণ্য ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোয়নর মাধ্যয়ম আমোন্টন ও রিান্টনয়ত সহােতা প্রোন।
ন্টশল্পখায়তর কান্টরগন্টর ও প্রযুন্টক্তগত সমস্যা ন্টচন্টিতকরি এর্াং তা সমািায়নর জন্য সমন্টিত উয়দ্যাগ গ্রহি।

 পাইলট েযান্ট এন্ড প্রদিি রডদিলপদমন্ট রিন্টাি (বপবপ এন্ড বপবডবি) এি কমবকাি
বপবপ এন্ড বপবডবিি প্রধান লযয বববিএিআইআি এি বববিন্ন গদবষণা হ্দত উদ্ভাববত পদ্ধবতিমুদহ্ি পাইলট েযান্ট িাবডি মাধ্যদম
পদ্ধবতিমুদহ্ি কাবিগবি এবাং অর্ বননবতক িম্ভাব্যতা র্াচাই কদি পদ্ধবতটিি বশল্পা ন এ ভূবমকা িাখা। উদ্ভাববত প্রযুবিিমূহ্ বশদল্পাদদ্যািাদেি
মাধ্যদম িফলিাদব বাবণবিযকীকিণ, গৃহ্ীত প্রকল্পিমূহ্ বনধ বাবিত িমদ ি মদধ্য িফলিাদব বাস্তবা ন, বপবপ এন্ড বপবডবি-রক আন্তিবাবতক
(ISO/IEC17025) মাদন উন্নীতকিণ এবাং েয িনবল সৃবষ্টদত ভূবমকা িাখা।

২০২০-২১অর্ ব বেদি িম্পাবেত উদেখদর্াগ্য অজবনসমূহ



“Design, Fabrication and Pilot Plant Study of a Chatal Boiler for Local Rice Mills”শীষ বক
১টি প্রদিি গৃহ্ীত হ্দ দে।
“Reclamation of Metals (Tin, Aluminium, Lead, Copper etc) from E-waste (Mobile
phone PCBs)” শীষ বক ১ টি প্যাদটন্ট অনুয়মােয়নর জন্য োবখল কিা হ্দ দে।
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পাইলট েযান্ট িাবডসহ বমাে ১১টি আরএন্ডন্টড প্রকল্প চলমান রয়েয়ছ।
িাতী ও আন্তিবাবতক িান বাদল ১৯টি ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ প্রকাবশত হ্দ দে।
বববিন্ন ববশ্বববদ্যালদ ি ৩টি বর্বিি তত্ত্বাবধা ন কিা হ্দ দে।
২৩িন বশযার্ীদক ইন্ডাবি াল অদটাদমশন এি প্রবশযণ রে া হয়েয়ছ।
১৬৩টি ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ।
১৩টি ন্টশল্প প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেশবন এর্াং ন্টচন্টিত সমস্যার সমািান করা হয়েয়ছ।
১৪ বিব্রুোন্টর ২০২১ তান্টরয়খ ১০ম বগ্রড হয়ত তদুধ্বব কমবকতবায়ের ন্টেনব্যাপী র্ান্টষ বক কমবসম্পােন র্চন্টক্ত (এন্টপএ) (২০২০-২১) ন্টর্ষেক
প্রন্টশক্ষি বেো হে।



“Bangladesh Seasonal Fruits & Food Processing Limited, Mohammadpur, Dhaka1207” ন্টপন্টপ এন্ড ন্টপন্টডন্টসয়ত ন্টর্দ্যমান যন্ত্রান্টে ব্যর্হার কয়র seasonal িল বর্য়ক জুস, পাল্প এর্াং হারর্াল টি স্যায়চে ও
কিাপসুল উৎপােয়নর জন্য ন্টপন্টপএন্ডন্টপন্টডন্টস, ন্টর্ন্টসএসআইআর গত ১৩.০৭.২০২০ ইাং তান্টরয়খ ০১ (এক) র্ছয়রর একটি বসর্া র্চন্টক্ত
স্বাক্ষর কয়রন।



Organic Nutrition Limited, Khan Mansion (5th floor), 107 Motijheel,C/A, Dhaka-1000”

তায়ের উৎপান্টেত পণ্য সামগ্রী ন্টপন্টপ এন্ড ন্টপন্টডন্টসয়ত ন্টর্দ্যমান বমন্টশনারীজ ব্যর্হার কয়র প্যায়কেজাত করার ন্টনন্টময়ত্ত গত
২০.০৮.২০২০ তান্টরয়খ ন্টপন্টপ এন্ড ন্টপন্টডন্টস, ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর সায়র্ ০১ (এক) র্ছর বমোেী একটি বসর্া র্চন্টক্তয়ত আর্দ্ধ হে।



“ভ্রাম্যমান ন্টর্জ্ঞান প্রেশবনী, ন্টর্ন্টসএসআইআর” শীষ বক র্ান্টষ বক উন্নেন প্রকল্পটি চলমান রয়েয়ছ। এই ভ্রাম্যমান ন্টর্জ্ঞান প্রেশবনীর
মাধ্যয়ম অনগ্রসর ও পিাৎপে এলাকাে স্কুল কয়লয়জর ছাত্র-ছাত্রীয়েরয়ক কমখরয়চ ন্টর্জ্ঞান ন্টশক্ষা, অিান্টনয়মশন, ন্টসমুয়লশন ও
ন্টভন্টডও কয়র র্াাংলাে তাত্ত্বীক ও ব্যর্হান্টরক পরীক্ষি প্রেশবন এর্াং হায়ত কলয়ম ব্যর্হান্টরক ন্টশক্ষা বসর্া প্রোন করা হয়র্। এছাড়াও
ন্টশক্ষার্ীয়েরয়ক প্রয়জক্টয়রর মাধ্যয়ম অি লাইয়ন এর্াং ইিারয়নয়ের মাধ্যয়ম অনলাইয়ন সমগ্র বেয়শ ন্টর্জ্ঞান ন্টশক্ষা বপৌৌঁছায়নার প্রন্টক্রো
চলমান রয়েয়ছ।

২৮ বডদিম্বি, ২০২০ আইএফএিটি রিবমনাি কদয বপবপ এন্ড বপবডবি রিক রহ্াল্ডািদেি িাদর্ “লাইট ইবিবন াবিাং পণ্য উৎপােন,
গুণগত মানবৃবদ্ধ ও প্রিাি” শীষ বক রিবমনাি অনুবষ্ঠত হ্ । রিবমনাদিি প্রধান অবতবর্ বেদলন অধ্যাপক ড. রমাোঃ আফতাব আলী রশখ,
রচ ািম্যান, বববিএিআইআি।
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নতুন গয়র্ষিাগার স্থাপন ও অর্কাঠায়মা উন্নেন


ন্টপন্টপএন্ডন্টপন্টডন্টস-এর Heat Treatment এর্াং Mechatronics ল্যার্য়রেন্টরয়ত ২টি আধুন্টনক যন্ত্র স্থাপনসহ অর্কাঠায়মার
সান্টর্ বক উন্নেন সান্টিত হয়েয়ছ।

Atomic Force Microscopy Lab
Heat Treatment shop এ AFM (Atomic Force Microscope) ক্রে করা হয়েয়ছ। এটি একটি উচ্চ
ক্ষমতাসম্পন্ন মাইয়ক্রায়স্কান্টপ পদ্ধন্টত। এটি র্স্তুর পৃষ্ঠ তয়লর উচ্চ বরজুয়লশন ছন্টর্ ন্টনয়ত সক্ষম বযটি ন্যায়নান্টমোর বস্কয়লর ও ভগ্াাংয়শ গ্রহয়ি
সক্ষম। এটি সন্টলড বস্টেন্টিন্টজি, বসন্টমকন্ডাকের ইন্ডান্টে, মন্টলকুলার ইন্টিন্টনোন্টরাং, সায়িবস বকন্টমন্টে প্রভৃন্টত বক্ষয়ত্র র্হুলভায়র্ ব্যর্হার করা
হে।

PLC, HMI, VFD, Servo

PLC, HMI testing module

Mechatronics ল্যার্য়রেন্টরয়ত ইন্ডান্টেোল অয়োয়মশন ন্টর্ষয়ে গয়র্ষিা ও উন্নেন মূলক কায়জর জন্য উন্নত যন্ত্রপান্টত স্থান্টপত হয়েয়ছ
। ন্টর্গত কয়েকর্ছয়র এই গয়র্ষিাগার হয়ত ন্টতনশতর বর্শী ন্টর্ন্টভন্ন ন্টর্শ্বান্টর্দ্যালয়ের ন্টশক্ষার্ীয়ের প্রন্টশক্ষি বেো হয়েয়ছ। এই অর্ বর্ছয়র এই
ল্যায়র্র উন্নেয়নর জন্য PLC (Programmable Logic Control), HMI (Human Machine
Interface), VFD (Variable Frequency Drive), IIoT (Industrial Internet of Things),
Servo control ইতিান্টে ক্রে করা হয়েয়ছ।
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রটকিই প্রযুবি উন্ন ন ও বাস্তবা ন এবাং ২০৪১ িাদলি মদধ্য বাাংলাদেশদক মধ্যম আদ ি রেশ বহ্দিদব গদে রতালাি লদযয
বপবপএন্ডবপবড রিন্টািদক িাতী রটকদনালবি ইনবকউদবশন রিন্টাি রূদপ প্রবতবষ্ঠত কিা । বশল্প গদবষণাি মাধ্যদম নতুন প্রযুবি
উদ্ভাবন ও রমধাস্বত্ব অিবনপূব বক তা বশল্প উদদ্যািাদেি বনকট হ্স্তান্তি কদি আর্ ব-িামাবিক উন্ন ন ও রবকািত্ব দূিীকিণ।
িম উপদর্াগী কমবপবিকল্পনা প্রণ নপূব বক বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প ও আিএন্ডবড প্রকল্পিমূহ্ বাস্তবা ন, পাইলট েযান্ট িাবড, রেশী
কাঁচামাল ব্যবহ্াি কদি প্রযুবি উদ্ভাবন উন্ন ন এবাং উদ্ভাববত পদণ্যি বাবণবিযবককিণ, আন্তিবাবতক মানিম্পন্ন প্রযুবিি উদ্ভাবন,
উন্ন ন এবাং আন্তিবাবতক মাদনি পণ্য ববদেষণ রিবা প্রোন, বশল্পখাদতি কাবিগবি ও প্রযুবিগত িমস্যা বচবিত কদি তা িমাধাদনি
িন্য িমবন্বত উদদ্যাগ গ্রহ্ণ ।

জ্বালান্টন গয়র্ষিা ও উন্নেন ইনন্টস্টটিউে (আইএিআরন্টড)
বেয়শর জ্বালান্টন সাংকে হয়ত উত্তরি ও গ্রীনহাউজ গ্যাস ন্টন:সরি কন্টময়ে
পন্টরেন্ন পন্টরয়র্শ রক্ষার উয়েয়ে ন্টর্ন্টসএসআইআর এর জ্বালান্টন গয়র্ষিা ও
উন্নেন ইনন্টস্টটিউে ন্টর্ন্টভন্ন প্রকার প্রচন্টলত এর্াং নর্ােনয়যাগ্য শন্টক্ত ন্টনয়ে
গয়র্ষিা কয়র আসয়ছ। এ ইনন্টস্টটিউে পন্টরয়র্শ র্াের্ ন্টর্ন্টভন্ন প্রযুন্টক্ত বযমন:
র্ায়োগ্যাস, র্ায়োমাস, র্ায়োফুয়েল, বসৌরশন্টক্ত, র্ায়ু শন্টক্তসহ প্রাে সকল
নর্ােনয়যাগ্য শন্টক্তর ওপর গয়র্ষিা ও উন্নেন কায়জ ন্টনয়োন্টজত রয়েয়ছ।
এছাড়া প্রচন্টলত ন্টর্ন্টভন্ন িরয়নর জীর্াশ্ম জ্বালান্টনর গুনগতমান উন্নেন এর্াং
ন্টর্দুিৎ ও জ্বালাবনি িাে ী ব্যবহ্াি ববষ ক র্াবতী গদবষণা ও উন্ন ন
কমবকাি পবিচালনা কদি র্াদক।

 আইএিআরন্টড-এর গয়র্ষিা ও উন্নেন কমবকাণ্ড













৫০-৬৫% জ্বালাবন িাে ী বববিন্ন ধিদনি উন্নত চুলা উদ্ভাবন, িম্প্রিািণ ও প্রবশযণ প্রোন।
পচনশীল বিবয হ্দত বাদ াগ্যাি বতিীি িন্য রলাটিাং রডাম, বস্থি রডাম, রপাদট ববল ফাইবাি গ্লাি ও রস্পি ইফবিদ ন্ট বাদ াগ্যাি
োন্ট উদ্ভাবন, িম্প্রিািণ ও প্রবশযণ প্রোন।
রিৌিতাপ প্রযুবি রর্মন: রিালাি ওদিন, রিালাি ড্রা াি, রিালাি হ্ট ও াটাি বিদিম, গৃহ্ািযন্তদি িান্নাি উপদর্াগী রিালাি
ওদিন ইতযাবে উদ্ভাবন।
আন্তিবাবতক মাদনি রিালাি এনাবিব ল্যাবদিটবি স্থাপন ও প্রর্মবাদিি মদতা রেদশ স্বল্পমূদল্যি বর্ন বফল্ম রিালাি রিল
উদ্ভাবদনি গদবষণা কার্ বক্রম চালুকিণ।
রেক অদ ল, রমবশন অদ ল, রিবডদ টি কুদলন্ট প্রযুবিি উদ্ভাবন।
এনাবিব রিবিাং প্রযুবি উদ্ভাবন।
রিালাি রিল, রিালাি প্যাদনল, ব্যাটাবিিহ্ নবা নদর্াগ্য জ্বালাবনশবি ও িীবাশ্ম জ্বালাবনি গুণগতমান পিীযাি আন্তিবাবতক
মানিম্পন্ন ববদেষণ রিবা প্রোন।
জ্বালাবন ববষদ বববিন্ন িিকািী ও রবিিকাবি বশল্প কািখানা, প্রবতষ্ঠান ও িনিাধািণদক পিামশব প্রোন কিা এবাং এ িাংক্রান্ত
বশল্প কািখানাি র্বতী িমস্যাি িমাধান।
আইএফআিবড কর্তবক উদ্ভাববত বববিন্ন পণ্য ও প্রযুবি বনববে প্রবশযদণি মাধ্যদম বববিন্ন পর্ বাদ ি উদদ্যািাদেি মদধ্য হ্স্তান্তি
কিা।
স্নাতক ও স্নাতকদিাি (মািাি ব, এমবফল, বপএইচবড) পর্ বাদ বর্বিি তত্বাবধান কিা।
আইএফআিবড এি রিক রহ্াল্ডািদেি মদধ্য আইএফআিবড-এি কমবকাি, উদ্ভাববত পণ্য ও রিবািমূদহ্ি ববষদ বন বমত
কমবশালা আদ ািন।
রেশব্যাপী পবিচাবলত লাগিই প্রযুবি িম্প্রিািণ কমবসূবচদত িবক্র অাংশগ্রহ্ণ।
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 ২০২০-২০২১ অর্ বর্ছয়র সম্পান্টেত আইএিআরন্টডর উয়ল্লখয়যাগ্য অজবনসমূহ












বমাে ২৩টি আরএণ্ডন্টড প্রকল্প ন্টনয়ে গয়র্ষিা সম্পন্ন করা হয়েয়ছ।
ন্টর্ন্টভন্ন বেশীে ও আন্তজবান্টতক নর্জ্ঞান্টনক জান বায়ল বমাে ২৪ টি নর্জ্ঞান্টনক প্রর্ন্ধ প্রকান্টশত হয়েয়ছ।
১টি প্রয়সস গৃহীত হয়েয়ছ।
১টি বপয়েি অনুয়মােয়নর জন্য োন্টখল করা হয়েয়ছ।
বেয়শর ন্টর্ন্টভন্ন বজলাে ৫টি ন্টশল্প প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেশবন কয়র তায়ের সমস্যার সমািায়ন পরামশব বেো হয়েয়ছ।
ন্টর্জ্ঞান ন্টর্ষেক ৩ টি বসন্টমনার/কমবশালার আয়োজন করা হয়েয়ছ।
ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে আয়োন্টজত বেয়শর ৪০টি উপয়জলাে “স্থানীেভায়র্ উদ্ভান্টর্ত লাগসই প্রযুন্টক্তর প্রয়োগ ও
সম্প্রসারি” শীষ বক বসন্টমনার-প্রেশবনীয়ত অাংশ গ্রহয়ির মাধ্যয়ম জ্বালান্টন গয়র্ষিা ও উন্নেন ইনন্টস্টটিউে উন্নত র্চলা,
র্ায়োগ্যাস েিাি প্রযুন্টক্ত এর্াং বসৌরশন্টক্তর ব্যর্হার, প্রেশবন, সম্প্রসারি ও জনন্টপ্রেকরি কায়জ অাংশ গ্রহি কয়রয়ছ।
সরকান্টর ও বর্সরকান্টর ন্টর্ন্টভন্ন প্রন্টতষ্ঠায়নর ১৬৪টি ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন কয়রয়ছ।
২০জন গয়র্ষক ও কমবকতবা ন্টর্ন্টভন্ন বেশীে ও আন্তজবান্টতক বেন্টনাং/বসন্টমনার/ওোকবসপ এ অাংশগ্রহি কয়রয়ছ।
৩টি ন্টর্ন্টসস সম্পােয়ন গয়র্ষিাকমব তত্বার্িান করা হয়েয়ছ।

আইএিআরন্টড-এর উয়ল্লখয়যাগ্য পণ্য উদ্ভার্ন

রেক অদ ল

স্মবােলাইে কয়রান্টলাং ন্টসয়স্টম

বসালার ড্রাোর

রমবশন অদ ল

রপাদট ববল ফাইবািগ্লাি বাদ াগ্যাি োন্ট

রিালাি ওদিন

বরন্টডয়েের কুয়লি

রস্পি রিবিাং বাদ াগ্যাি োন্ট

উচ্চ কমবেক্ষতা সম্পন্ন র্হনয়যাগ্য উন্নত
র্চলা

বাদ া ফুদ ল

অদটা িান
ট্র্যাকাি
রিালাি রিল

21

আইএিআরন্টড-এর ভন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা






িববষ্যৎ জ্বালাবন বনিাপিাি স্বাদর্ ব নবা নদর্াগ্য শবি বনদ ব্যাপক গদবষণাি লদযয আইএফআিবডদক আন্তিবাবতক মানিম্পন্ন
একটি আধুবনক এনাবিব ইনবিটিউদট রুপান্তি কিা, রর্খাদন জ্বালবন ও ববদ্যযদৎি িাে ী ব্যবহ্াি, গুনগত মান উন্ন ন এবাং শবি
িঞ্চদ ি লদযয গদবষণাি সুদর্াগ বৃবদ্ধ কিা।
িনবদলি েযতা বৃবদ্ধ কিদত ন্টনেন্টমত প্রন্টশক্ষি বকাস ব র্াস্তর্ােন করা।
প্রন্টশন্টক্ষত জনর্ল নতরীর মাধ্যয়ম যুয়গাপয়যাগী এর্াং ন্টশয়ল্পায়দ্যাক্তায়ের চান্টহোনুসায়র গয়র্ষিা ও উন্নেন কমবকায়ন্ডর সক্ষমতা
বৃন্টদ্ধ কয়র জ্বালান্টন বক্ষত্রয়ক সমৃদ্ধশালী করাে সহােতা করা।
রিক রহ্াল্ডািদেি র্র্ার্ত প্রযুবিগত িহ্া তা প্রোন কিা ।

 ইনবিটিউট অফ ফুড িাইি এন্ড রটকদনালবি (আইএফএিটি)
ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর একটি ময়না-ন্টডন্টসন্টেনান্টর ইনন্টস্টটিউে ন্টহয়সয়র্ ১৯৮৩ সায়ল খাদ্য ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ইনন্টস্টটিউে (আইএিএসটি)-এর যাত্রা
শুরু হে।আইএিএসটি বেয়শর খাদ্য ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ন্টনভবর গয়র্ষিা ও উন্নয়য়নর বক্ষয়ত্র বৃহত্তম গয়র্ষিা প্রন্টতষ্ঠান ন্টহসায়র্ স্বীকৃত।
উৎপােয়নাত্তর খাদ্য-দ্রয়ব্যর প্রন্টক্রয়াজাতকরি, সাংরক্ষি এর্াং ন্টনরাপে খাদ্য ন্টনন্টিতকরি ও পশুখাদ্য ন্টর্ষয়ে এ প্রন্টতষ্ঠায়নর ন্টর্জ্ঞানীরা েক্ষতার
সায়র্ ন্টনরলসভায়র্ গয়র্ষিা কায বক্রম পন্টরচালনা করয়ছ। আইএিএসটিয়ত স্বল্প মূয়ল্যর বেশীয় কাঁচামাল ব্যর্হার কয়র অন্টিক পুন্টষ্টসমৃদ্ধ নতুন
নতুন পণ্য উৎপােয়নর পদ্ধন্টত উদ্ভার্ন করয়ছ। পাশাপান্টশ ন্টনরাপে খাদ্য ন্টনন্টিতকরয়ির লয়ক্ষি এ ইনন্টস্টটিউে বভজাল বরায়ি গুরুত্বপূি ব ভূন্টমকা
পালন কয়র আসয়ছ।

 আইএফএিটি -এি গদবষণা ও উন্ন ন কার্ বক্রম


















দ্রুত পচনশীল রিাগ্যপণ্য বযমন মাে, মাাংি ও মাাংিিাত পণ্য, ফল-মূল ও শাক-শববি িাংিযণ পদ্ধবত, প্রবক্র ািাতকিণ রকৌশল
ও নতুন পুবষ্টগুণ িমৃদ্ধ পণ্য উদ্ভাবন।
শস্য ও শস্যিাত দ্রব্য হ্দত স্বল্পমূদল্যি অবধক পুবষ্টগুণ িম্পন্ন িম্পূিক খাদ্য বতবি কিা।
দ্যগ্ধ এবাং দ্যগ্ধিাত পদণ্যি মান বন িণ এবাং নতুন পদণ্যি িাংিযণ ও উদ্ভাবদনি গদবষণা পবিচালনা।
রিািয রতল, রতলবীি ও রতলিাতী পণ্য বনদ গদবষণা এবাং পণ্য উদ্ভাবন।
খাদ্য দ্রদব্য অনুিীদবি ববস্তাি বন িণ এবাং প্রবতদিাধ ও অনুিীব ব্যবহ্াদিি মাধ্যদম খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য িাংিযণ পদ্ধবত উদ্ভাবন।
খাদ্যবশল্প িাংবেষ্ট প্রবতষ্ঠানিমূহ্দক প্রযুু্বিগত পিামশব রিবা প্রোন।
খাদদ্য যবতকি এবন্টবাদ াটিক ও অনুিীদবি উপবস্থবত বনণ ব কিাি লদযয Food and Agricultural
Organization (FAO) এি িাদর্ িমদ াতা স্মারক স্বাযবিত হ্ এবাং রি অনুর্া ী িািা রেশব্যাপী Sample
Collection পূব বক গদবষণা কার্ বক্রম চলমান িদ দে।
খাদদ্য লবদণি মান বন িদণি লদযয BDS অনুর্া ী লবদণি িািা বনক ববদেষণ ববষদ Control of Iodine
Deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff এবাং বববিক এি ইিদপটি ও রকবমষ্টদেি ব্যবহ্াবিক প্রবশযণ
প্রোন।
স্পিড ব প্রদিট এি মাধ্যদম বনবে বষ্ট িম িীমাি মদধ্য চাবহ্ো অনুর্া ী প্রযুবি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তিকিণ।
ববশ্বববদ্যালদ ি এমএি, এমবফল ও বপএইচবড বশযার্ীদেি গদবষণা কাি তত্ত্বাবধান।
বববিন্ন প্রবতষ্ঠান রর্মন- মৎস্য অবধেপ্তি, ববএিটিআই, বাাংলাদেশ কাষ্টমি, ডবিউ এফ বপ, বববিন্ন সুপাি িপ, খাদ্য
প্রবক্র ািাতকিণ ও িিবিাহ্কািী প্রবতষ্ঠানিমূহ্দক ববদেষণ রিবা প্রোন।
ববশ্ব খাদ্য কমবসূবচ (ডবিউ এফ বপ) এি স্কুল বফবডাং কমবসূচীদত িিবিাদহ্ি িন্য উৎপাবেত ববস্কুট এি মান বন িদণ িহ্দর্াবগতা
প্রোন।
রেশব্যাপী পবিচাবলত লাগিই প্রযুবি িম্প্রিািণ কমবসূবচদত িবক্র অাংশ গ্রহ্ণ।
বচাংবে মাে ও অন্যান্য মাে িপ্তাবনদত িহ্দর্াবগতাি িন্য ইউদিাবপ ান ইউবন ন এি গাইড লাইন অনুর্া ী রমর্ড রিবলদটশন কদি
ববদেষণ রিবা প্রোন।
বাাংলাদেশ রিনাবাবহ্নী, রনৌবাবহ্নীি কমবকতবা, স্থানী িিকাি পেী উন্ন ন ও িমবা মিণালদ ি এি স্থানী িিকাি ববিাগ এি
রপৌিিিা স্যাবনটািী ইিদপটািদেি বনিাপে খাদ্য বনবিতকিদণি লদযয রিিাল িনািকিদণি উপি প্রবশযণ প্রোন।
আইএফএিটি এি রিক রহ্াল্ডািদেি মদধ্য আইএফএিটি -এি কমবকান্ড, উদ্ভাববত পণ্য ও রিবািমূদহ্ি ববষদ বন বমত কমবশালা
আদ ািন এবাং তাদেি িমস্যা বন িদণ সুবনবে বষ্ট গদবষণা প্রকল্প পবিচালনা ।
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 আইএফএিটি -এি অিবন












২০২০-২১ অর্ ববেদি ৫টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প িমাপ্ত হ্দ দে এবাং আদিা ১৯টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প চলমান আদে।
১৮ নয়ভম্বর, ২০২০ তাবিখ বনিাপে ও পুবষ্টগুণ িমৃদ্ধ খাদ্যবশল্প ববকাদশ আইএফএিটি এবাং অাংশীিন মতবববনম কমবশালা’
২০২০-২১” শীষ বক রিবমনাি আদ ািন কিা হ্দ দে। উি রিবমনাদি উদদ্যািাদেি বনকট রর্দক বববিন্ন মতামত ও পিামশব গ্রহ্ণ
কিা হ্ ।
গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বিবিক ১৪টি রিবমনাি আদ ািন কিা হ্দ দে।
১৯টি বর্বিি িম্পােদন গদবষণা িহ্া তা প্রোন কিা হ্দ দে।
৬৮ িনদক ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষ ক প্রবশযণ প্রোন কিা হ্দ দে।
নমুনা ববদেষদণি িযমতা বৃবদ্ধি লদযয ৩টি রমর্ড রিবলদডশন কিা হ্দ দে।
আন্তিবাবতক ও িাতী পয বায়ের িান বাদল ২২টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্দ দে।
গদবষণা কদমবি িাংবেষ্ট ববষদ েযতা অিবদনি লদযয ১িন ববজ্ঞানী ববদেবশক প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন।
৪টি নতুন প্রদিি গৃবহ্ত ও ২টি প্রদিি ইিািা প্রোন কিা হ্দ দে।
১টি িমদ াতা স্মািক স্বাযবিত হ্দ দে।
২৬৯০টি নমুনাি ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।

 আইএফএিটি কর্তক
ব উদ্ভাববত গুরুত্বপূণ ব পণ্যিমূহ্







বববিন্ন রেশী রমৌসুমী ফলমূল ও শাক - িববি হ্দত বববিন্ন ধিদণি জুি, (বযমন: িদববি, রেঁতুল, কিলা, চালতা ইতযাবে) িি
(দর্মন: বাঁধা কবপ, চালতা, িদববি, বমেিড রিবিট্যাবল িি ইতযাবে) িযাম ও রিবল (বযমন: আনািি, িদববি, রপ ািা
ইতযাবে)।
বিটাবমন -এ এবাং রপ্রাটিনিমৃদ্ধ ববস্কুট ।
রপ্রাটিন ও আঁশিমৃদ্ধ ডা াদবটিক আটা।
বববিন্ন ধিদনি বড-হ্াইদড্রদটড পণ্য (গািি, কিলা, টদমদটা ইতযাবে)।
ফল -মূল ও শাক - িববি গাদ রলদগ র্াকা রপবিিাইড রিবিবডউ, ফিমাবলন, ও াে এবাং বববিন্ন ধিদনি ব্যাদটবি া মুিকিদণি
বনবমি “ফ্রুট এন্ড রিবিদটবল ও াি” উদ্ভাবন ও মাদনান্ন ন কিা হ্দ দে।
আ িন ও বিটাবমনিমৃদ্ধ খাদ্য শস্য রর্মন: িাইি পবিি ববকল্প রিবিলাক উদ্ভার্ন।

 আইএফএিটি -এি িববষ্যৎ পবিকল্পনা:




খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবিদত এবাং গদবষণা আইএফএিটিদক রিন্টাি অফ এবেদলি (Centre of Excellence) বহ্দিদব
প্রবতবষ্ঠত কিা।
কৃবষ খাদ্যবিবিক বশল্পা ন ও কমবিাংস্থাপদনি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিদত চাবহ্ো অনুর্া ী উন্ন ন ও গদবষণা পবিচালনা কিা।
খাদদ্যি রিিাল িনািকিদণি লদযয বববিন্ন ধিদণি পদ্ধবত উদ্ভাবন ও ববদেষদণি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা।
উৎপােদনািি খাদ্যিমূহ্ প্রবক্র াকিদণি নতুন নতুন প্রবক্র ািাত খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও পুবষ্টমান বনণ ব ।
প্রাকৃবতক উৎি হ্দত ফাইদটাদকবমকযাল িনািকিণ এবাং বববশষ্ট বনধ বািণ ও প্রদ াদগি মাধ্যদম প্রাবণি উৎি হ্দত অবধক
পুবষ্টিম্পন্ন খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন ও অবধক িম িাংিযদণি লদযয গদবষণা।
বনিাপে খাদ্য প্রস্তুতকিণ, রিিাল বনধ বািণ ও হ্যািাড ব অযানালাইবিি বক্রটিকযাল কদরা পদ ন্ট (এইচএবিবিবপ) িম্পদকব প্রবশযণ
প্রোন।
অতযাধুবনক Microbial Identification Systems স্থাপদনি মাধ্যদম অবতদ্রুত ও অবধকিাংখ্যক Microbial
Bacteria, Yest/mold বা Fungi িনািকিদণি মাধ্যদম ফুড রিফটি তর্া খাদ্যবনিাপিা বনবিতকিদণি ভূবমকা
িাখা।
বিটাবমন -এ িমৃদ্ধ পদ্ধবতি উন্ন দনি মাধ্যদম রেদশি বিটাবমন -এ এি অিাবিবনত অপুবষ্ট দূিীকিণ গদবষণা প্রকল্প বাস্তবা ন।



গদবষণাগািিমূদহ্ ISO -17025 এযাদক্রবডদটশন অিবন কিা।
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 কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) এর কমবকািোঃ
কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) বববিএিআইআি-এি মদনাবডবিবেনাবি গদবষণা ইউবনট, র্া ২০০১
িাদলি অদটাবি মাি হ্দত বববিএিআইআি গদবষণাগাি, ঢাকা এি গ্লাি এন্ড বিিাবমক বিিাচ ব বডবিশন হ্দত কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও
পিীযণ ইনবিটিউট (আইবিবিআিটি) নাদম পূণ বাঙ্গ ইনবিটিউট বহ্িাদব কার্ বক্রম শুরু কদি। প্রবতষ্ঠালগ্ন রর্দকই আইবিবিআিটি বতিিপত্র,
স্যাবনটাবি ও যািি, টাইলি, বিফ্রাটবিি, বিদমন্ট, িিক, এনাদমল, গ্লাি রটকদনালবি োোও গ্লািবিিাবমক, বাদ া ও ন্যাদনা বিিাবমক,
ন্যাদনাম্যাদটবি ালি, ন্যাদনা রকাটিাংি, বববল্ডাং ম্যাদটবি ালি ও িমদগাত্রী বশদল্পি গদবষণা ও উন্ন ন কমবকাদন্ড অাংশগ্রহ্ণ এবাং রিবা প্রোন
কদি আিদে । কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট প্রযুবি উদ্ভাবন ও হ্স্তান্তদিি মাধ্যদম রেদশি বশল্পা ন ও উন্ন দন িহ্া তা
প্রোন কদি র্াদক ।

 আইবিবিআিটি-এি উদেখদর্াগ্য উদ্ভাবনিমূহ্:


বিাংক িালদফট এবাং বিাংক এবিদটট




আদি ববনক বফল্টাি











ইনসুদলটিাং বেক
রবান এযাশ
ফুড রগ্রড ডাই কযালবি াম ফিরফট
পাবন ববশুদ্ধকিণ বফল্টাি
বিিাবমক রিইন কালাি
আ িন অোইড
প্রবক্র ািাত েীর্ বস্থা ী বাশ
Calcium hydroxypatite bio-ceramic material from eggshell
Fluoroapatite from eggshell
Alum from locally available raw materials

 ২০২০-২১ অর্ ববেদিি িম্পাবেত আইবিবিআিটিি উদেখদর্াগ্য অিবন


১৮ টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প চলমান িদ দে



৪ টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন কিা িদ দে



“বববিএিআইআি -এি কাচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটউট (আইবিবিআিটি) শবিশালীকিণ” শীষ বক ৩ বেি
রম ােী বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প চলমান িদ দে



আন্তিবাবতক ও িাতী িান বাদল ১০ টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কিা হ্দ দে



১০২ টি ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে



গত ১৫ জুন’২০২১ তাবিখ বিদমন্ট, বববিন্ন রকবমকযাল উৎপােক, েীকি, বিিাবমকি ও টাইলি, রটববলও যাি প্রভৃবত রিক
রহ্াল্ডািগণদেি িবক্র অাংশগ্রহ্দণি মাধ্যদম “মুন্টজর্র্য়ষ বর প্রন্টতশ্রুন্টত, কাচ-ন্টসরান্টমক ন্টশল্পাউন্নেয়ন অগ্রগন্টত” শীষ বক কমবশালা
িফলিাদব িম্পন্ন কিা হ্দ দে।



মাওলানা ভাসানী ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত ববশ্বববদ্যাল , োঙ্গাইল হ্দত আগত ন্টর্এসন্টস (অনাস ব)-এর ৪র্ ব র্য়ষ বর ৯ িন বশযার্ীদেিদক ১
মাি ব্যাপী ইন্টান ববশপ প্রোন কিা হ্দ দে।
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২ টি উদ্ভাববত প্রযুবিি রপদটন্ট োবখল কিা হ্দ দে।



১ টি উদ্ভাববত প্রযুবিি প্রয়সয়স গৃন্টহত হ্দ দে।



৬ িন বশযার্ীি রফদলাবশপ ও ন্টর্ন্টভন্ন ন্টর্শ্বন্টর্দ্যালে হয়ত আগত ১৯ িন বশযার্ীি বর্বিি তত্ত্বাবধা ন কিা হ্দ দে।



ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণাল আদ াবিত রেদশি ৭ টি ববিাদগি ন্টর্ন্টভন্ন উপদিলা “স্থানী িাদব উদ্ভাববত লাগিই প্রযুবিি প্রদ াগ ও
িম্প্রিািণ শীষ বক রিবমনাি ও প্রেশবণীদত অাংশগ্রহ্দণি মাধ্যদম আইবিবিআিটি -এি উদ্ভাববত প্রযুবি ‘স্বল্প ব্যদ গৃহ্বনমবাণ িামগ্রী
(প্রবক্র ািাত েীর্ বস্থা ী বাশ)’ এবাং ‘পাবন ববশুদ্ধকিণ বফল্টাি’ প্রস্তুতকিণ ও ব্যবহ্াদিি প্রেশবণ, িম্প্রিািণ ও িনবপ্র কিদণি
কাদি অাংশগ্রহ্ণ কিা হ্দ দে।



রেদশি ৭ টি বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশবনপূব বক তাদেি রবশ বকছু বচবিত িমস্যাি িমাধাদন পিামশব রে া হ্দ দে।



শুদ্ধাচাি ববষ ক প্রবশযণ এবাং পবিকল্পনা অনুর্া ী ‘শুদ্ধাচাি পুিষ্কাি-২০২১’ প্রোন কিা হ্দ দে।

 আইবিবিআিটি’ি িববষ্যৎ পবিকল্পনা
প্রবশবযত িনবল বতিীি মাধ্যদম বববিন্ন যুদগাপদর্াগী এবাং বশল্পদদ্যািাদেি চাবহ্োনুিাদি গদবষণা ও উন্ন ন কমবকান্ড পবিচালনা কদি কাচ ও
বিিাবমক রযত্রদক অর্ বননবতকিাদব িমৃদ্ধশালী কিাি রযদত্র িহ্ তা কিা ।

 চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউে (এল আর আই) এর কমবকািোঃ
চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সাংন্টেষ্ট বেয়শর একমাত্র গয়র্ষিা প্রন্টতষ্ঠান। এটি ২০০০ ন্টিস্টায়ে সাভায়রর নোরহায়ে
স্থান্টপত হে এর্াং ২০১৬-২০২০ বমোয়ে একটি র্ান্টষ বক উন্নেন প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম আধুন্টনকােন করা হে। র্তবমায়ন আন্তজবান্টতক মায়নর গয়র্ষিা
সুন্টর্িা প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম এক েল গয়র্ষক চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, ফুেওেিার, বলোর প্রয়সন্টসাং বকন্টমকিালস, ট্যানারী র্য়জবির উপর গয়র্ষিা
কায বক্রম পন্টরচালনা করয়ছন। ন্টর্শ্ব র্াজায়রর চান্টহোর সয়ঙ্গ তাল ন্টমন্টলয়ে সৃন্টষ্টশীল গয়র্ষিা এর্াং গয়র্ষিালব্ধ িলািয়লর র্াস্তর্ প্রয়োয়গর
মাধ্যয়ম ভারসাম্য রক্ষা চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউয়ের প্রিান চান্টলকাশন্টক্ত। গয়র্ষিালব্ধ িলািল এর্াং উদ্ভান্টর্ত বেশীে প্রযুন্টক্ত চামড়া বসক্টয়র
হস্তান্তর কয়র চামড়া খাত হয়ত অন্টিকতর নর্য়েন্টশক মুদ্রা অজবন, কমবসাংস্থান বৃন্টদ্ধ এর্াং চামড়া ও চামড়াজাত ন্টশয়ল্পর সান্টর্ বক উন্নেয়ন সহােক
ভূন্টমকা পালন করয়ছ।

চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউয়ে অাংশীজন মত ন্টর্ন্টনমে সভাে প্রিান অন্টতন্টর্ ন্টহয়সয়র্ উপন্টস্থত ন্টছয়লন Aa¨vcK W. †gvt AvdZve Avjx †kL,
†Pqvig¨vb, wewmGmAvBAvi|
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 চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউয়ের অজবনসমূহ












২ টি বপপার আন্তজবান্টতক জান বায়ল প্রকান্টশত হয়েয়ছ।
চামড়ার ১০টি প্যারান্টমোয়রর উপর ISO/IEC ১৭০২৫-২০১৭ আন্তজবান্টতক সনে অজবয়নর জন্য আয়র্েয়নর বপ্রন্টক্ষয়ত ন্টপ্রএয়সসয়মি সম্পন্ন হয়েয়ছ।
ISO/IEC ১৭০২৫-২০১৭ এর শতব বমাতায়র্ক ল্যার্য়রেন্টরয়ত Internal Audit করা হয়েয়ছ।
১ টি প্রয়সস ও ১ টি বপয়েি অনুয়মােয়নর জন্য আয়র্েন করা হয়েয়ছ।
প্রন্টতর্ছর ILC বপ্রাগ্রায়ম অাংশগ্রহি করা হে।
Footwear Manufacturing এর উপর ৫ জনয়ক প্রন্টশক্ষি প্রোন করা হয়েয়ছ।
২ টি ন্টশল্প প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেশবন কয়র সমস্যা সমািায়ন পরামশব বেো হয়েয়ছ।
৫৪ টি নমুনা ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ।
৪ টি গয়র্ষিা প্রকল্প সমাি হয়েয়ছ, ৫ টি চলমান আয়ছ এর্াং নতুন ৪ টি প্রকল্প প্রস্তার্ করা হয়েয়ছ।
শুদ্ধাচার ন্টর্ষয়ে ৪ টি প্রন্টশক্ষি এর্াং পন্টরকল্পনা অনুযােী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন করা হয়েয়ছ।
বসর্াগ্রহীতায়ের সায়র্ Stake Holder Meeting আয়োজন করা হয়েয়ছ।

 চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউয়ের ভন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা


বপ্রায়ো-োইপ পন্টরয়র্শর্াের্ ট্যানান্টর স্থাপন করা।



বপ্রায়ো-োইপ র্জবি-পন্টরয়শািনাগার (ইটিন্টপ) স্থাপন করা।



আধুন্টনক মায়নর প্রন্টশক্ষি বকন্দ্র স্থাপন করা।



আধুন্টনক মায়নর ফুেওেিার ন্টডজাইন ল্যার্য়রেন্টর প্রন্টতষ্ঠা করা।

 ইিটিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদিলবি এন্ড রমটালাবিব (আইএমএমএম), ি পুিহ্াট-এি কমবকািোঃ
গণপ্রিাতিী বাাংলাদেশ িিকাদিি মাননী প্রধানমিী রশখ হ্াবিনা ২২ জানুোবি ২০১২ তান্টরয়খ ইেটিটিউে অর্ মাইন্টনাং, ন্টমনায়রলন্টজ এন্ড
বমোলান্টজব (আইএমএমএম), ন্টর্ন্টসএসআইআর, জেপুরহাে-এি শুি উদবাধন কদিন। ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণালদ ি আওতাধীন বাাংলাদেশ
ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি)-এি উদদ্যাদগ মাইবনাং, বমনাদিল প্রদিবিাং ও রমটালাবিবকযাল ববষ ক গদবষণা কার্ বক্রম,
প্রযুন্টক্তর উদ্ভার্ন, মাদনান্ন ন, ন্টশল্প-কারখানা স্থাপন এর্াং কমবসাংস্থান তর্া বেশ ও জান্টতর আর্ ব-সামান্টজক উন্ন দনি লদযয ইিটিটিউটটি স্থাপন
কিা হ্ ।

 ২০২০-২১ অর্ ববেদি িম্পাবেত আইএমএমএম এর উদেখদর্াগ্য অিবন:










৬টি গদবষণা ও উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্দ দে ও ২টি প্রকল্প চলমান আদে;
১টি প্রদিি/পদ্ধবত পবিষদে গৃহ্ীত হ্দ দে এবাং ১টি প্রদিি োবখল কিা হ্দ দে;
১টি রপদটন্ট োবখল কিা হ্দ দে;
১ টি রমর্ড রিবলদডশন কিা হ্দ দে;
খবনি প্রবক্র াকিণ রকন্দ্র প্রবতষ্ঠাকিণ প্রকল্প বাস্তবাব ত হ্দ দে;
৯টি গদবষণা প্রবন্ধ আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাশ কিা হ্দ দে,
ন্টর্ন্টসএসআইআর কর্তবক আদ াবিত আন্তজবান্টতক কনফাদিি ICSTB-2021-এ ইিটিটিউট এি ববজ্ঞানীদেি অাংশগ্রহ্ণ ও ১২ টি
প্রবন্ধ উপস্থাপন কিা হ্দ দে;
৫২ িন িনবলদক প্রবশযণ প্রোন (গদবষণাগাদি ববজ্ঞাবনক র্িপাবত ও অবফি কার্ বক্রম ববষ ক)
৬ িন ববশ্বববদ্যালদ ি োত্রোত্রীি স্নাতক ও স্নাতদকািি গদবষণাকদমবি িহ্-তত্ত্বাবধান কিা হ্দ দে;
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ইিটিটিউট এি অধীদন একিন ববজ্ঞানী বপএইচবড বডগ্রী অিবন কদিদেন;
ই-ফাইবলাং এবাং প্রবকউিদমণ্ট ববষদ ববজ্ঞানী/কমবকতবা/কমবচািীগণ প্রবশযণ গ্রহ্ণ কদিদেন;
বববিন্ন িিকাবি/দবিিকাবি প্রবতষ্ঠাদনি ১২৫ টি নমুনা ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে;
ইেটিটিউে অর্ মাইন্টনাং, ন্টমনায়রলন্টজ এন্ড বমোলান্টজব (আইএমএমএম), ন্টর্ন্টসএসআইআর, জেপুরহাে-এ “Seminar on R&D
activities of IMMM, BCSIR” শীষ বক বেনব্যাপী রিবমনাি ২৩ জুন ২০২১ তাবিদখ অনুবষ্ঠত হ্দ দে।
বশল্প কািখানাি িমস্যা িমাধাদনি িন্য লদযয ২ টি প্রন্টতষ্ঠান পন্টরেশবন করা হয়েয়ছ;
“স্বািীনতার সুর্ি ব জেন্তীোঃ স্বয়ল্পান্নত বেশ হয়ত উন্নেনশীল বেয়শ উত্তরি” ২৭-২৮ মাচ ব, ২০২১ এর বেশব্যাপী উেযাপন উপলদয
রিলা প্রশািন কর্তবক গৃহ্ীত কমবসূবচদত (িযাবল, প্রেশবনী িল) অাংশগ্রহ্ণ কিা হ্ ।

(১)

(২)

বচত্রোঃ (১) ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণালদ ি মাননী বিবন ি িবচব এি খন্টনজ প্রন্টক্রোকরি বকন্দ্র পবিেশবন (২) ন্টর্ন্টসএসআইআর এর
মাননীে বচোরম্যান এর আইএমএমএমএর গয়র্ষিাগার পন্টরেশবন ।

fwelr cwiKíbv





বেয়শর প্রয়োজনীে খন্টনজ সম্পে আহরি এর্াং যর্াযর্ প্রয়োয়গর মাধ্যয়ে ন্টশয়ল্পান্নেয়ন সহােতা করা।



বেশীে খন্টনজ সম্পয়ের যর্াযর্ ব্যর্হায়রর মাধ্যয়ে আমোনী ন্টনভবরশীলতা কমায়না।

ইনস্টটিরউট অব ন্যােনাল এনালাইটরকোল ররসাচ থ এি সারভথস (আইএনএআরএস )-এর কথ কাণ্ড


cvwbi 88 wU c¨vivwgUv‡ii উci ISO/IEC 17025:2017 AvšÍ©RvwZK mb` AR©b,



6 wU Av‡m©wbK `~ixKiY cÖhyw³‡K gvV ch©v‡q hvPvBKiY I mb` cÖ`vb,



88 wU Analytical Methods Gi Dbœqb Ges Validation,



Pjgvb M‡elYvi Dci Scopus I SCI index Rvb©v‡j 25 wU cÖeÜ cÖKvk,



cÖwZ eQi Proficiency Testting (PT) ‡cÖvMÖv‡g AskMÖnY Kiv |



ISO/IEC 17025:2017 Gi avivevwnKZv iÿvi Rb¨ Internal Training Kvh©µg Av‡qvRb|



K‡ivbv fvBivm gnvgvixKvjx‡b Hand Sanitizer ‰Zwi I weZiY|



A¨vbvjvBwUK¨vj mvwf©m †m‡ji gva¨‡g Hand Sanitizer Gi wewfন্ন c¨vivwgUv‡ii ¸িMZgvb hvPvB|
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AMT Engineerning-Gi mv‡_ mg‡SvZv স্মার‡Ki gva¨‡g i~ccyi cvIqvi cø¨v‡›Ui Effluent Water cÖwZgv‡m ২evi
cixÿv Kivi gva¨‡g KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb|



ESKEGEN Gi mv‡_ mg‡SvZv স্মার‡Ki gva¨‡g ev‡qv-BKz&B‡f‡jÝ Antibiotics cixÿv wbY©q|



wgbv‡ijIqvUvi ˆZwii c×wZ D™¢veb (cÖ‡mm I c¨v‡U›U mvewgU)|



4 wU †gwWwmbvj cø¨v›U Gi we¯ÍvwiZ msKjb g‡bvMÖvd AvKv‡র cÖKvk|



80 Rb ন্টশক্ষার্ী ও গয়র্ষয়কর Ges 9 Rb wcGBPwW M‡el‡Ki M‡elYv Kvh©µg ZË¦eavb|



†mev-MÖnxZv‡`i mv‡_ Stake Holder Meeting Av‡qvRb|



cÖwZeQi †g‡Uªv‡ij, gvZvievwo we`y¨r cÖKí, Iqvmvmn wewfbœ miKvwi-†emiKvwi cÖwZôvb‡K 2000 Gi AwaK we‡kølY †mev
cÖ`vb|

 fwelr cwiKíbv


Avg`vwb-ißvwb evwYR¨ m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ cvwb, cvbxq I Ab¨vb¨ †fvMc‡Y¨ toxic metals, pesticides, antibiotics,
adulterants I preservatives Gi Dcw¯’wZi cwigvি wbY©‡qi Ici M‡elYv I †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g wk‡íi Dbœqb I
weKv‡k f~wgKv ivLv|



Analytical method development wel‡q Consultancy service cÖ`vb|



DcK~jxq AÂ‡ji cvwbi m¨vjvBwbwU `~i K‡i K…wl I wk‡íi cÖmv‡i mnvqZv Kiv|



mvkÖqx I cwi‡ek-evÜe Modern Effluent Treatment Plant (ETP) Technology D™¢veb|



Dhaka WASA Gi Acwi‡kvwaZ Sludge wkí-cÖwZôv‡b e¨env‡ii Rb¨ Dc‡hvMx Kivi Rb¨ Technology D™¢veb|



‡mŠi kw³ e¨envi K‡i e„„wói cvwb cwi‡kvab Technology D™¢veb|



UV-Light e¨envi K‡i e„„wói cvwb Harvesting Technology D™¢veb



Emerging Pollutant Removal Technology D™¢veb



UV-Light e¨envi K‡i b`xi cvwb cwi‡kvab Technology D™¢veb

 র্ায়োয়মন্টডকিাল এন্ড েন্টিয়কালন্টজকিাল ন্টরসাচ ব ইনন্টস্টটিউে-এর কথ কাণ্ড
ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ “র্ায়োয়মন্টডকিাল এন্ড েন্টিয়কালন্টজকিাল গয়র্ষিার জন্য এন্টনম্যাল গয়র্ষিাগার আধুন্টনকীকরি” শীষ বক র্ান্টষ বক উন্নেন
প্রকল্প র্াস্তর্ােয়নর মাধ্যয়ম ২০১৯ সায়ল অতিাধুন্টনক অর্কাঠায়মাগত ও State of the art equipments সমৃদ্ধ র্ায়োয়মন্টডকিাল
এন্ড েন্টিয়কালন্টজকিাল ন্টরসাচ ব ইনন্টস্টটিউে (ন্টর্টিআরআই) টি প্রন্টতষ্ঠা হে। ন্টর্টিআরআই-এর অন্যতম লক্ষি র্ায়োয়মন্টডকিাল এন্ড
েন্টিয়কালন্টজকিাল বক্ষয়ত্র বেয়শ আন্তজবান্টতক মায়নর গয়র্ষিা পন্টরচালনা করা, বেকসই প্রযুন্টক্ত উদ্ভার্ন, উন্নেন এর্াং প্রযুন্টক্ত হস্তান্তয়রর মাধ্যয়ম
ন্টশল্প উয়দ্যাক্তা সৃন্টষ্ট কয়র আর্ ব-সামান্টজক উন্নেয়ন অর্োন রাখা। এছাড়াও জনস্বাস্থি ন্টর্ষেক উদ্ভুত সমস্যা ন্টনরসয়নর লয়ক্ষি র্ায়োয়মন্টডকিাল
এন্ড েন্টিয়কালন্টজকিাল সাংক্রান্ত প্রয়োজনীে গয়র্ষিা কায বক্রম পন্টরচালনার মাধ্যয়ম জনগয়ির সুস্বাস্থি ন্টনন্টিত করা।
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 ন্টর্টিআরআই এর কায বক্রম
 প্রাসন্টঙ্গক চলমান জাতীে সমস্যা ও জরূরী উদ্ভূত সমস্যা ন্টনরসয়নর জয়ন্য প্রয়োজনীে গয়র্ষিা ও কান্টিত পেয়ক্ষপ গ্রহি করা।
 খাদ্যদ্রয়ব্য ন্টর্দ্যমান (কান্টিত/অনাকান্টিত) ন্টর্ন্টভন্ন প্রজান্টতর উপন্টস্থন্টত/অনুপন্টস্থন্টত ন্টডএনএ ন্টর্য়েষয়ির মাধ্যয়ম ন্টনন্টিত করা।
 ন্টর্ন্টভন্ন খাদ্যদ্রব্য, ফুড সান্টেয়মি, ব্লাড ন্টসরাম ও বমন্টডন্টসয়ন ২৪ প্রকায়রর ক্ষন্টতকারক ভারীিাতু ও ন্টমনায়রল-এর উপন্টস্থন্টত ও
পন্টরমাি ন্টনি বে করা।
 এন্টনম্যাল ময়ডল ব্যর্হার কয়র ন্টর্ন্টভন্ন ন্যাচারাল বপ্রাডাক্ট, ড্রাগ, ন্টসয়েটিক কম্পাউন্ড-এর এন্টিডাোয়র্টিক, বহপায়োয়প্রায়েন্টক্টভ,
কান্টড বওয়প্রায়েন্টক্টভ ইতিান্টে কায বকান্টরতা পরীক্ষা করা।
 বেশীে ও নর্য়েন্টশক বকাম্পান্টনগুয়লায়ক ন্টর্ন্টভন্ন িরয়ির পরীক্ষি ও ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা
 ন্টর্ন্টভন্ন কয়লজ, বমন্টডয়কল কয়লজ ও ন্টর্শ্বন্টর্দ্যালয়ের ন্টশক্ষার্ীয়ের এমএস, এম.ন্টিল ও ন্টপএইচন্টড পয বায়ের গয়র্ষিার সুয়যাগ
প্রোন ও তত্ত্বার্িান করা।

 ন্টর্টিআরআই-এর অজবনসমূহ


৫ টি ন্টর্ন্টসস সম্পােয়ন গয়র্ষিা সহােতা প্রোন করা হয়েয়ছ।



৬ টি চলমান আর এন্ড ন্টড প্রকয়ল্পর ময়ধ্য ১ টি প্রকয়ল্পর কাজ সমাি হয়েয়ছ।



জাতীে ও আন্তজবান্টতক জান বায়ল ৭ টি গয়র্ষিা প্রর্ে প্রকাশ করা হয়েয়ছ।



১১২ টি নমুনার ন্টর্য়েষি বসর্া প্রোন করা হয়েয়ছ।

 ভন্টর্ষ্যৎ পন্টরকল্পনা


বেশীে কাঁচামাল ব্যর্হার কয়র স্বাস্থি-ন্টচন্টকৎসা, বমন্টডন্টসন ও েন্টিন ইতিান্টে ন্টর্ষয়ে যুয়গাপয়যাগী গয়র্ষিা
কায বক্রম পন্টরচালনার মাধ্যয়ম র্ায়োয়মন্টডকিাল ও েন্টিয়কালন্টজকিাল সাংক্রান্ত গয়র্ষিাে গুরুত্বপূি ব অর্োন
রাখা



র্ায়োয়মন্টডকিাল ও েন্টিয়কালন্টজকিাল সাংক্রান্ত উয়ল্লখয়যাগ্য তান্টত্ত্বক ও প্রায়োন্টগক তথ্যান্টে সর্ বস্তয়রর মানুয়ষর
বোরয়গাড়াে বপৌৌঁয়ছ বেো।

 ইনন্টস্টটিউে অর্ বেকয়নালজী োেিার এন্ড ইয়নায়ভশান (আইটিটিআই) এর কথ কাণ্ড
ন্টর্ন্টসএসআইআর-এ প্রযুন্টক্ত ও হস্তান্তর সাংক্রান্ত বভৌত সুন্টর্িান্টে স্থাপন- শীষ বক উন্নেন এন্টডন্টপ প্রকল্পটি ১ অয়ক্টার্র, ২০১৫ বর্য়ক ৩০ বসয়েম্বর,
২০১৮ সমেকায়ল র্াস্তর্ান্টেত হে। পরর্তীয়ত স্বতন্ত্র ইনন্টস্টটিউে ন্টহয়সয়র্ রুপ লাভ কয়র।
প্রিান কায বক্রম ন্টনম্নরূপ





নীড-বর্জড প্রযুন্টক্ত উদ্ভার্ন, ন্টনরীক্ষা ও মায়কবে স্টিান্টড এর্াং সম্প্রসারি।
গয়র্ষিা ও উদ্ভার্ন গন্টতশীল ও কায বকারী করার জন্য ন্টর্য়েয়শর উন্নতর প্রযুন্টক্ত ন্টিউশান এর্াং ন্টমশ্রয়নর মাধ্যয়ম বেকসই প্রযুন্টক্ত
উদ্ভার্ন এর্াং র্ান্টনন্টজিকভায়র্ প্রয়োগ।
আন্তজবান্টতক মায়নর প্রযুন্টক্ত হস্তাস্তর এর্াং উদ্ভার্য়নর জন্য ৬ তলা ভর্ন ন্টনমবাি এর্াং ন্টর্জয়নস ইনন্টকউয়র্ের স্থাপন।
ব
গয়র্ষিাগার স্থাপন এর্াং ভাটিকিাল
সম্প্রসারয়ির মাধ্যয়ম-মাটি ছাড়া হাইয়ড্রাপন্টনক ঘাস এর্াং পুকুর ছাড়া মাছ চাষ গয়র্ষিা এর্াং
প্রযুন্টক্ত হস্তান্তর।
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 উদেখদর্াগ্য অিবন









আরএএস ন্টিস িান্টমাংব সাংক্রান্ত-১০০টি ন্টিন্টজন্টর্ন্টলটি ন্টরয়পবাে প্রোন, ১০টি আরএএস ন্টশল্প স্থাপয়নর সহােতা এর্াং ৫টি ন্টশয়ল্প
অব্যহত কান্টরগরী সহােতা, ১০টি গয়র্ষিা প্রর্ে, ন্টপ্রি এর্াং ইয়লকেন্টনক ন্টমন্টডোে জনন্টপ্রে প্রযুন্টক্ত সমূয়হর প্রচার।
হাইয়ড্রাপন্টনক মাটিন্টর্হীন ঘাস প্রযুন্টক্ত জনন্টপ্রে এর্াং প্রায়োন্টগক এর্াং উয়দ্যাক্তায়ের সহােতার জন্য প্রকল্প সমান্টির পর সকল
গয়র্ষিা ও প্রযুন্টক্ত হস্তান্তর অব্যহত রাখার জন্য ২০ জন স্থােী জনর্ল পে সৃজন, ন্টনয়োগ এর্াং সকল সুন্টর্িাসহ ইনন্টস্টটিউে অর্
বেকয়নালজী এন্ড ইয়নায়ভশান স্থাপন করা হে।
এ ছাড়াও ইনন্টস্টটিউয়ের পন্টরচালকসহ অন্টিস স্টাি ও ন্টর্জ্ঞানীর ১৭টি পয়ে সৃজন প্রন্টক্রোিীন আয়ছ।
ব
উদ্ভান্টর্ত প্রযুন্টক্তসমূহ বেয়শ স্বল্প জন্টময়ত ভাটিকিাল
কৃন্টষ সম্প্রসারয়ির মাধ্যয়ম কমবসাংস্থান সৃন্টষ্ট ও ন্টজন্টডন্টপয়ত অর্োন রাখয়ছ।
ন্টনরাপে আন্টমষ উৎপােয়ন আরএএস মাছ চাষ এর্াং পশুখাদ্য হাইয়ড্রায়পান্টনক ঘাস চাষ গয়র্ষিালব্ধ িলািল ব্যাপক জনয়গান্টষ্ঠ গ্রহি
করাে আমোনী ন্টনভবরতা কন্টময়ে নর্য়েন্টশক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূন্টমকা রাখয়ছ।
৪৯০জন উয়দ্যাক্তার প্রন্টশক্ষি গ্রহি ও ১১টি কান্টরগরী বসর্া প্রোয়নর মাধ্যয়ম নতুন নতুন ন্টর্ন্টনয়োগ হয়েয়ছ যা োন্টরদ্র ন্টর্য়মাচয়ন
ভূন্টমকা রাখয়ছ।
ইনন্টস্টটিউে অর্ বেকয়নালজী োেিার এন্ড ইয়নায়ভশান-এর কায বক্রম বপ্রাটিন ফুড বসিটি ও ন্টসন্টকউন্টরটিয়ত অর্োন রাখয়ছ।

 ভন্টর্ষ্যত পন্টরকল্পনা



মানর্ শরীয়র এন্টির্ন্টড পন্টরমাপ এর্াং বপ্রাটিন কমপাউন্ড আইয়সায়লশান
ন্টপন্টপন্টপ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ন্টিস ড্রাইাং এর্াং ন্টচাংড়ী মাছ উৎপােন এর্াং রিানী প্রয়সন্টসাং বজান প্রন্টতষ্ঠা।

বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন
বববিএিআইআি-এি ১৯৯৬ িাল হ্দত ২০০১ পর্ বন্ত এবাং ২০০৯ িাল হ্দত ২০২১ পর্ বন্ত উদেখদর্াগ্য অিবন বনদে উদেখ কিা হ্দলা:

 ১৯৯৬-২০০১ িমদ বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন:


৪১টি রফদলাবশপ 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 রেশী ও আন্তিবাবতক িাংস্থাি িাদর্ িমদ াতা-স্মািক স্বাযি কিা হ্দ দে।



২৮টি রপদটন্ট 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 রেশী ও আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাবশত হ্দ দে



৯৫৮০টি নমুনাি ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।



২৬টি বশল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্দ দে এবাং ২৭টি পিামশবক রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।



২টি রেশী ও আন্তিবাবতক পুিস্কাি অিবন কিা হ্দ দে।
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২০০৯-২০২১ িমদ বববিএিআইআি-এি উদেখদর্াগ্য অিবন


৩৫টি এবডবপ প্রকল্প এবাং ৬৫৭টি আি এন্ড বড প্রকল্প বাস্তবা ন কিা হ্দ দে।



গদবষণাগাদি ৪৬৬টি অতযাধুবনক র্িপাবত িাংদর্ািন কিা হ্দ দে।



৪৭টি রেশী ও আন্তিবাবতক িাংস্থাি িাদর্ িমদ াতা-স্মািক স্বাযি কিা হ্দ দে।



৫৪টি রপদটন্ট অিবন কিা হ্দ দে।



১১৮টি প্রযুবি উদ্ভাবন কিা হ্দ দে এবাং উদ্ভাববত প্রযুবি হ্স্তান্তি কিাি িন্য ২১৫টি চুবি স্বাযি কিা হ্দ দে।



১৫৫৩টি গদবষণা প্রবন্ধ রেশী ও আন্তিবাবতক িান বাদল প্রকাবশত হ্দ দে।



২৩৯টি রফদলাবশপ প্রোন কিা হ্দ দে এবাং ১০৯২ গদবষদকি বর্বিি সুপািবিশন/গদবষণা িহ্া তা কিা হ্দ দে।



৬০৫৭৭টি নমুনাি ববদেষণ রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।



১৪৬টি বশল্প-কািখানাি িমস্যা িমাধান কিা হ্দ দে এবাং ১১৪টি পিামশবক রিবা প্রোন কিা হ্দ দে।



১৯টি রেশী ও আন্তিবাবতক পুিস্কাি অিবন কিা হ্দ দে।



বলনদড বাাংলাদেশ বল. কর্তবক ওদ বল্ডাং ইদলকদট্র্াড প্রস্তুদতি িম উৎপন্ন বিবয হ্দত রুটাইল বমনাদিল/খবনি পৃর্কীকিদণি পদ্ধবত
উদ্ভাবন কিা হ্দ দে।



ইদলকট্র্বনক বিবয হ্দত ধাতব পোর্ ব পুনব্যববহ্াি রর্াগ্য ও খবনি বালু হ্দত বমনাদিল প্রদিবিাং ববষদ বিএিআইআিও, রমলদবান ব,
অদিবল া (CSIRO) এবাং রকাবি া ইিটিটিউট অব বিওিাইি এন্ড বমনাদিল বিদিাদি বি (KIGAM)-এি িাদর্ রর্ৌর্ গদবষণা
কার্ বক্রম বাস্তবা দনি উদদ্যাগ গ্রহ্ণ কিা হ্দ দে।





বববিএিআইআি-এি িামবগ্রক গদবষণা কমবকাদন্ডি উন্নবতকদল্প ববদশ্বি িব বাধুবনক র্িপাবত ও সুদর্াগ সুববধািমৃদ্ধ একটি রকন্দ্রী
ল্যাবদিটবি ঢাকা কযাম্পাদি স্থাপন কিা হ্দ দে। এ ল্যাবদিটবিদত িািা বনক ববদেষণ ও পিীযদণি প্রদ ািনী র্িপাবতি
সুববধাবে ববদ্যমান। ফদল রিবা গ্রহ্ীতাগ
প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ক্তবজনেস ইেক্তিউনবটর সুক্তবধার প্রদানের উৎির্ ষ কিন্দ্র প্রক্তিষ্ঠা
রডইবি কালচাি ব্যাাংক এবাং রমাবাইল বমল্ক ট্যাঙ্কাি স্থাপন ।



গ্রযাবিটি রিপাদিশন েযান্ট িবন বনমবাণ, বমনাদিল প্রদিবিাং েযান্ট ও রড্রি মাইবনাং কার্ বক্রম িম্পন্ন।



ক্তজনোক্তিি গনবর্ণাগানরর িাধ্যনি ২৪ জে কেষ্ট িযান্সার করাগীর কহাল ক্তজনোি ক্তসনিানেক্তন্সং িরা হনেনে এবং উৎপাক্তদি ডাটা
ক্তেজস্ব সার্ষানর সংরক্ষণ িরা হনেনে।
আইক্তজক্তসআরটিনি ক্তসরাক্তিি বজষয কেিে- waste glass, waste sanitaryware ইিযাক্তদ, পক্তরিযি ক্তডনির ক াসা, animal
bone, fish bone, waste can ইিযাক্তদ ব্যবহার িনর গ্লাস ক্তসরাক্তিি কিনটক্তরোল, কলা-িস্ট ক্তসরাক্তিি টাইস্ , আেরণ
অক্সসাইড ইিযাক্তদ গনবর্ণা ও উন্নেে প্রিনের িাজ চলিাে রনেনে।





ন্টজয়নাম গদবষণাগাদি বাাংলাদেদশি বববিন্ন ববিাগ/দিলা হয়ত কয়রানা ভাইরাস (রকাবিড-১৯) এি নমুনা সাংগ্রহ কয়র ১১০০ টি
ন্টজয়নাম বিদকাদ বিাং এি কার্ বক্রম হ্াদত রন া হ্দ দে; ইদতামদধ্য ৭৮০ টি নমুনাি বিদনাম বিদকাদ বিাং কিা হ্দ দে। যা রগ্লাবাল
ইবনবশদ টিি অন রশ াবিাং অল ইনফ্লুদ িা ডাটা (GISAID) ও িীন ব্যাাংক (NCBI) রত িাববমট কিা হ্দ দে এবাং তা
গৃহ্ীত হ্দ প্রকাবশত হ্দ দে। অববশষ্ট নমুনাগুদলাি বিদনাম বিদকাদ বিাং-এি কার্ বক্রম অব্যাহ্ত আদে।



বিদনাম বিদকাদ বিাং-এি প্রাপ্ত তথ্যাবেি মাধ্যদম কদিানা িাইিাদিি (দকাবিট-১৯) িযাবেন আববষ্কাদি িহ্া তা কিদব, র্া রেশ
এবাং অঞ্চল বিবিক িযাবেন আববষ্কাদি কার্ বকিী ভুবমকা িাখদব।
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 বববিএিআইআি-এি উন্ন ন কমবকাি
বববিএিআইআি কর্তবক ১৯৯৬ হ্দত ২০০১ অর্ ববেি এবাং ২০০৯ হ্দত ২০২১ অর্ ববেদি বাস্তবাব ত বববিন্ন উন্ন ন প্রকদল্পি তাবলকা বনদে
উদেখ কিা হ্দলা:

 ১৯৯৬-২০০১ িম কাদল বাস্তবাব ত উন্ন ন প্রকদল্পি তাবলকা






















উন্নত চুলা িম্প্রিািণ (১ম পর্ বা ), জুলাই ১৯৯৪-বডদিম্বি ১৯৯৬
জ্বালানী গদবষণা ইনবিটিউদটি আধুবনকীকিণ, জুলাই ১৯৯৪-বডদিম্বি ১৯৯৬
বববিএিআইআি-এি আবাবিক িবন বনমবাণ, মাচ ব ১৯৯৫-জুন ১৯৯৭
চামো গদবষণা ইনবিটিউট স্থাপন, রম ১৯৯৫-জুন ২০০০
বাদ াগ্যাি পাইলট েযান্ট স্থাপন, রফে াবি ১৯৯৫-জুন ২০০০
কাঁচ ও বিিাবমক গদবষণা ও পিীযণ ইনবিটিউট স্থাপন, জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০০
ঘুবণ ব দে যবতগ্রস্থ চট্টগ্রাম বববিএিআইআি গদবষণাগাদিি উন্ন ন, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০০
বফবিবববলটি িাবড অন আি এন্ড বড অব বিবনউদ দবল এনাবিব রটকদনালিী রিালাি উইন্ড বমবনদমদক্রা-হ্াইদড্রা, জুলাই ১৯৯৮-জুন
২০০১
উন্নত চুলা িম্প্রিািণ (২ পর্ বা ), জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০১
বহুমূত্র রিাগ প্রবতদিাদধ বস্পরুবলনাি ব্যবহ্াি, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০১
বববিএিআইআি-এি মানবিম্পে উন্ন ন প্রকল্প, জুলাই ১৯৯৬-জুন ২০০২
রডদিলপদমন্ট অব অযাদিাদমটিক এন্ড রমবডবিন্যাল েযান্টি অব বববিএিআইআি (২ পর্ বা ), জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০২
বববিএিআইআি-এি গদবষণাগাি ও ইনবিটিউট রিন্টািগুবলি আধুবনকীকিণ, জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২
িাবডি অন বে প্যাদকবিাং অব ফুড িাফি: ইদফট অব প্যাদকবিাং ম্যাদটবি ালি অন বে রকা াবলটি অব ফুড (খাদ্য ববজ্ঞান ও
প্রযুবি ইনবিটিউট, বববিএিআইআি এ ফুড প্যাদকবিাং গদবষণা ববিাগ স্থাপন), জুলাই/১৯৯৮-জুন/২০০২
বববিএিআইআি-এি মানবিম্পে উন্ন ন কার্ বক্রম (২ পর্ বা ), জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০২
বববিএিআইআি-এি লাইদেিী আধুবনকীকিণ, জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০২
বববিএিআইআি-এি গদবষণা প্রকদল্পি পাইলট েযান্ট িাবড (২ পর্ বা ), জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০৩
ব্যাদ াগ্যাি পাইলট েযান্ট (২ পর্ বা ), জুলাই, ২০০১- িুন, ২০০৪
বববিএিআইআি-এি গদবষণাগািিমূদহ্ি রিৌত সুববধাবেি উন্ন ন, জুলাই, ১৯৯৯-জুন, ২০০৪
বববিএিআইআি-এি গদবষণাগািিমূদহ্ি িন্য যুদগাপযুগী আধুবনক র্িপাবত িাংগ্রহ্, জুলাই, ১৯৯৯-জুন, ২০০৪
ইনবিউট অব মাইবনাং বমনাদিালিী এন্ড রমটালািবি, বববিএিআইআি, ি পুিহ্াট, জুলাই, ২০০০-জুন, ২০০৮

 ২০০৯ হনি ২০২১ সিেিানল বাস্তবাক্তেি উন্নেে প্রিনের িাক্তলিা
ন্টর্ন্টসএসআইআর কর্তবক জুন ২০০৯ হয়ত ২০২০-২১ অর্ বর্ছর পয বন্ত ন্টনম্নর্ন্টি বত বমাে ২১টি উন্নেন প্রকল্প র্াস্তর্ােন করা হয়েয়ছ।

•
•
•
•
•
•

বাাংলাদেশী খাদ্যদ্রব্য এবাং পশু খাদদ্য এবন্টবাদ াটিক, মাইদকাটবেন ও রপবিিাইড- এি উপবস্থবত বনণ ব , জুলাই/ ২০০৬-জুন/
২০০৯
অণুিীদবি িাহ্াদে খাদ্যিহ্ মূল্যবান দ্রব্য উৎপােন ও বনবে বষ্ট বববশষ্ট িম্পন্ন অণুিীব বববচত্র িাংিযণ, জুলাই/২০০৬-জুন/২০১১
রডদিলপদমন্ট অব আইএিও ১৭০২৫ অযাবক্রদডদটড ইিট্র্ুদমন্টশন এন্ড রকবলদেশন িাবিবি ল্যাবদিটিী ফি রকবমকযাল রমিািদমন্ট,
জুলাই/২০০৮-জুন/২০১২
খাদ্য বনিাপিা গদবষণা প্রবতষ্ঠাি মাধ্যদম বনিাপে ও মান িম্পন্ন খাদ্য বতিীদত খাদ্য প্রবক্র ািাতকািকদেি িহ্দর্াগীতাি লদযয
গদবষণা, জুলাই/২০০৯-জুন/২০১২
টুলি ও বাদ াদমটাবলক ইমোদন্টি িন্য বস্তুি উন্ন ন, জুলাই/২০০৯-জুন/২০১২
ইনবিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিকযাল বিিাচ ব এন্ড িাবিবি স্থাপন, জুলাই/২০১০-জুন/২০১৩
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

জেপুরহাটস্থ ইেক্তস্টটিউট অব িাইক্তেং, ক্তিোনরালক্তজ এন্ড কিটালাক্তজষ শক্তিশালীিরণ, আইএিএিএি, ক্তবক্তসএসআইআর, জেপুরহাট,
জুলাই/২০১০-জুে/২০১৩
ক্তবক্তসএসআইআর-এর চট্টগ্রাি ও রাজশাহী কিনন্দ্রর এোলাইটিিযাল ও িাইনরাক্তবোল ল্যাবনরটরী শক্তিশালীিরণ,জুলাই/২০১১জুে/২০১৪
এস্টাক্তিসনিন্ট অব কডক্তজগনেনটড করফানরন্স ইেক্তস্টটিউট ফর কিক্তিিযাল কিজারনিন্টস, জুলাই/২০১২-জুে/২০১৭
Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for Chemical
Metrology under Better Quality Infrastructure-BEST Programme, জুলাই/২০১০-ক্তডনসম্বর/২০১৫
স্বেমুনল্যর কসৌর ক্তবদ্যযৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নেে, জানু/২০১২- জুে/২০১৬
ক্তবক্তসএসআইআর-এর ফাইবার ও পক্তলিার গবনর্ণাগার উন্নেে, জুলাই/২০১২-জুে/২০১৬
বানোনিক্তডিযাল এবং টক্তক্সনিালক্তজিযাল গবনর্ণার জন্য এক্তেম্যাল গনবর্ণাগার আধুক্তেিীিরণ, জুলাই/২০১২-জুে/২০১৬
ক্তশে ানি ক্তবপুল সম্ভাবোিে ক্তবক্তসএসআইআর-এর উদ্ভাক্তবি পণ্যসমূহ বাক্তণক্তজযিীিরনণর লনক্ষয পাইলট প্লান্ট ইউক্তেট
আধুক্তেিীিরণ, জুলাই/২০১৩-জুে/২০১৬
বানোগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারনণর িাধ্যনি িাব ষে ক্তেিঃসরণ হ্রাস ও ক্তবিে জ্বালােী ব্যবহার বৃক্তিিরণ (২ে পে ষাে), িাচ ষ/২০১৪কফব্রুোক্তর/ ২০১৬
বানোগ্যাস ও উন্নি চুলা সম্প্রসানণর িাধ্যনি িাব ষে ক্তেিঃসরণ হ্রাস ও ক্তবিে জ্বালাক্তে ব্যবহার বৃক্তিিরণ, আগস্ট, ২০১১-আগস্ট,
২০১৩
ক্তবক্তসএসআইআর-এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবে সংরান্ত কর্ৌি সুক্তবধাক্তদ সৃক্তষ্ট, অনটাবর, ২০১৫- কসনেম্বর, ২০১৮
দ্যগ্ধ ও দ্যগ্ধজাি পনণ্যর গবনর্ণার জন্য আইএফএসটি এর সক্ষিিা বৃক্তিিরণ, জুলাই, ২০১৬- ক্তডনসম্বর, ২০১৮
চামড়া গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউে শন্টক্তশালীকরি প্রকল্প, জুলাই ২০১৬ হয়ত জুন ২০২০
ন্টজয়নান্টমক গয়র্ষিাগার স্থাপন প্রকল্প, জানুোন্টর ২০১৮ হয়ত জুন ২০২০
ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ একটি খন্টনজ প্রন্টক্রোকরি বকন্দ্র প্রন্টতষ্ঠাকরি প্রকল্প জানুোন্টর, ২০১৭ হয়ত জুন, ২০২১

 বববিএিআইআি-এি চলমান উন্ন ন প্রকল্প
বববিএিআইআি-এি প্রাবতষ্ঠাবনক িামথ্যব বৃবদ্ধি লদযয ২০১৮-২০১৯ অর্ ববেদি বববিএিআইআি-এ বাবষ বক উন্ন ন কমবসূবচি আওতা ৭ টি
উন্ন ন প্রকল্প বাস্তবাব ত হ্দে। প্রকল্পগুদলাি িাংবযপ্ত বববিণ বনদে উদেখ কিা হ্দলা:

 প্রিনের োিিঃ রবরসএসআইআর-এর আইএ এ এ -এ একটি খরনে প্ররক্রয়াকরণ শকন্দ্র প্ররতষ্ঠাকরণ


প্রকমল্পর শ য়াদ: োনুয়ারী, ২০১৭ হইমত জুন, ২০২১



প্রকমল্পর প্রক্করলত ব্যয়: ৯৫০১.৪৬ লক্ষ টাকা।



জুন, ২০2১ পয থন্ত ক্র পুরঞ্জত ব্যয়: ৯২৮৫.৯২ লক্ষ টাকা (প্রাক্করলত ব্যময়র ৯৭.৭৩%)।

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :


ন্টর্ন্টসএসআইআর-এর ইেটিটিউে অর্ মাইন্টনাং, ন্টমনায়রলন্টজ এন্ড বমোলান্টজব (আইএমএমএম)-এ একটি খন্টনজ
প্রন্টক্রোকরি বকন্দ্র স্থাপন।
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আধুন্টনক ও উন্নত প্রযুন্টক্তর যন্ত্রপান্টত স্থাপয়নর মাধ্যয়ম খন্টনজ র্ালু প্রন্টক্রোকরয়ির গয়র্ষিা সুন্টর্িা বৃন্টদ্ধকরি।



ন্টর্ন্টভন্ন নেীতয়ের ন্টর্য়শষ কয়র ব্রহ্মপুত্র নেীতয়ের র্ালু বর্য়ক ভারী ও হালকা খন্টনজ কন্টিকা পৃর্কীকরি ও পৃর্ককৃত
খন্টনজ কন্টিকায়ক ন্টশয়ল্প ব্যর্হায়রর উপয়যাগী করার জন্য উৎকষ ব সািন।



খন্টনজ পোর্ ব প্রন্টক্রোকরয়ির জন্য েক্ষ জনশন্টক্ত নতন্টরর লয়ক্ষি মানর্ সম্পে উন্নেন।



ন্টর্ন্টভন্ন জাতীে ও আন্তজবান্টতক সাংস্থায়ক র্ালু প্রন্টক্রোকরি, খন্টনজ পোর্ ব পৃর্কীকরি, খন্টনজ পোর্ ব মুক্তকরি সাংক্রান্ত
ন্টর্ষয়ে বসর্া প্রোন ইতিান্টে।

বাস্তবায়ন অগ্রগরত জুে ২০2১ পয থন্ত




৮.৮১ ভূক্তি অক্তধগ্রহণ িনর চারররদমক কিক্তপআই পক্তরিানপ সীিাো প্রাচীর ক্তেিষাণ ও িাটি র্রাট িাজ সম্পন্ন হনেনে।
েহ্মপুত্র েদ হমত ক্তিোনরল প্রনসক্তসং প্লযানন্টর জন্য ক্তেজ েমুো সংগ্রহ ও কেজ িাইক্তেং িাে ষরি সম্পন্ন িরা
প্রিনের আওিাে ক্তসএসআইআরও, অনেক্তলোনি ক্তিেজে ক্তবজ্ঞােী ক্তিোনরল প্রক্তরোিরনণর উপর ৩ িাস কিোক্তদ প্রক্তশক্ষণ
গ্রহণ

 প্রকয়ল্পর নাম: ইনন্টস্টটিউে অর্ র্ায়োইকুভিায়লে স্টান্টডজ এন্ড িামবান্টসউটিকিাল সাইয়েস প্রন্টতষ্ঠাকরি (১ম
সাংয়শান্টিত)
বমাে প্রকল্প ব্যে: ৯৯৪৬.৮৫ লক্ষ োকা।
প্রকয়ল্পর র্াস্তর্ােনকাল: জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ইাং

র্াস্তর্ােন অগ্রগন্টত:






নর্জ্ঞান্টনক যন্ত্রপান্টত সাংগ্রহ: ২০টি যন্ত্র স্থানীে মুদ্রাে ক্রে কয়র সাংস্থাপন করা হয়েয়ছ। নর্য়েন্টশক মুদ্রাে ৮টি যন্ত্র ক্রয়ের এলন্টস বখালা
সম্পন্ন হয়েয়ছ ও ২টি যন্ত্র ক্রয়ের এলন্টস বখালার কাজ চলমান আয়ছ।
পূতবকাি: ৬ তলা বিতবববশষ্ট ভর্য়নর অর্কাঠায়মা ন্টনমবাি সম্পন্ন হয়েয়ছ। ইয়লয়রা বমকান্টনকিাল সাংক্রান্ত কায়জর কয়েকটি
ন্টর্য়শষান্টেত উপকরি স্থাপন ও সম্পােন এর্াং ন্টিন্টনন্টশাং কাজ চলমান আয়ছ।
গদবষণাগাি ও অবফদিি জন্য আিবাবপত্র সাংগ্রহ: প্রকল্প অবফদি ৩৪ টি ফাবন বচাি স্থাপন কিা হয়েয়ছ।
অবফি িিিামাবে সাংগ্রহ: প্রকল্প অবফদি ১৬টি অবফি িিিাম স্থাপন কিা হ্দ দে।
িনবল বনদ াগ: প্রকয়ল্পর জনর্ল (অস্থােী) ন্টনয়োগ সম্পন্ন হয়েয়ছ।

Perspective view

প্রকয়ল্পর আওতাে ন্টনন্টমতব ব্য ভর্ন

ন্টনন্টমতব ব্য ভর্য়নর Perspective view এর্াং ভর্ন ন্টনমবাি কায়জর ন্টচত্র
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প্রকয়ল্পর উয়েে:


র্ায়োইকুভিায়লে স্টান্টডজসহ ঔষি ন্টর্ষেক উন্নেয়নর লয়ক্ষি ন্টর্শ্বমায়নর ‘িামবান্টসউটিকিাল সাইয়েস ইনন্টস্টটিউে’ স্থাপন।



রিান্টনয়যাগ্য বজয়নন্টরক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নেয়নর লয়ক্ষি ন্টিন্টনকিাল গয়র্ষিার (clinical research)
সুন্টর্িান্টে সৃন্টষ্ট করা।



র্ায়োইকুভিায়লে স্টান্টডজ এর সুন্টর্িান্টে নতন্টর করা যা উন্নত বেয়শর ন্টনেন্টন্ত্রত র্াজায়র ওষুয়ির রিান্টনর বার উয়ন্মাচন করয়র্।



ওষুয়ির কাঁচামাল সাংয়েষি প্রন্টক্রো, ওষুি উদ্ভার্ন, ওষুয়ির মায়নান্নেন ইতিান্টের উপর গয়র্ষিা ও বসর্া প্রোয়ন সহােতা করা
ইতিান্টে।

 প্রকয়ল্পর নাম: বকন্টমকিাল বময়োলন্টজ অর্কাঠায়মা সমৃদ্ধকরি


প্রকয়ল্পর বমোে: জানুোন্টর, ২০১৮ হইয়ত ন্টডয়সম্বর, ২০২২



প্রকয়ল্পর প্রক্কন্টলত ব্যে: ১৩৩১১.০০ লক্ষ োকা।



জুন, ২০2১ পয বন্ত ক্রমপুন্টিত ব্যে: ৬৫৭২.০৫ লক্ষ োকা। (প্রাক্কন্টলত ব্যয়ের ৪৯.৩৭%)

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :


বকন্টমকিাল বময়োলন্টজ সাংন্টেষ্ট প্রান্টতষ্ঠান্টনক ও আইনী অর্কাঠায়মা সমৃদ্ধকরি।



ন্টডআরআইন্টসএম-এর বকন্টমকিাল বময়োলন্টজ সাংক্রান্ত গয়র্ষিা ও পরীক্ষয়ির মান আন্তজবান্টতক মায়নর সায়র্ অব্যহতভায়র্ সঙ্গন্টতপূি ব
রাখার লয়ক্ষি DRiCM-এর কান্টরগরী সক্ষমতা বৃন্টদ্ধকরি।



বকন্টলয়ব্রশন বসর্ার পন্টরন্টি বৃন্টদ্ধকরি।



প্রন্টিন্টসয়েন্টে বেন্টস্টাং/ইিার ল্যার্য়রেন্টর কমপ্যান্টরজন (PT/ILC)বসর্ারপন্টরন্টিবৃন্টদ্ধকরি।



ব
সাটিিায়েড
বরিায়রে ম্যায়েন্টরোল (CRM)উৎপােন।



ন্টর্শ্বব্যাপী ন্টর্দ্যমান অপরাপর বময়োলন্টজ প্রন্টতষ্ঠান/সাংস্থা, বযমন: BIPM, APMP, EURACHEM, CITAC ও
অন্যান্য আন্তজবান্টতক সাংস্থার সায়র্ DRiCM-এর বনেওোকব সমৃদ্ধকরি।

র্াস্তর্ােন অগ্রগন্টত জুন, ২০২১ পয বন্ত


‘বাাংলাদেশ রিফাদিি ইনবিটিউট ফি রকবমকযাল রমিািদমন্টস ববল, ২০২০’ ০৮ রিদেম্বি ২০২০ তাবিদখ িাতী
িাংিদেি নবম অবধদবশদন পাশ হ্ ।



১৫ রিদেম্বি ২০২০ তাবিদখ বাাংলাদেশ রগদিদট প্রকাবশত হ্ (২০২০ িাদলি ১৫ নাং আইন)। এই আইদনি মাধ্যদম
বাাংলাদেশ রিফাদিি ইনবিটিউট ফি রকবমকযাল রমিািদমন্টস (ববআিআইবিএম) প্রবতবষ্ঠত হ্দ দে।



িাাংগঠবনক কাঠাদমা, কমবচািী চাকুবি প্রববধানমালা প্রণ ন কিা হ্দ দে। ববজ্ঞান ও প্রযুবি মিণাল কর্তবক পিীযা কদি
িনপ্রশািন মিণালদ পাঠাদনাি পবিদপ্রবযদত ইদতামদধ্য ববদ্যমান ৮০টি পদেি অবতবিি ৬৬টি পে সৃিদন িম্মবত
রে া হ্দ দে, র্া এখন অর্ ব ববিাদগ ববদবচনাধীন িদ দে।



রিবা চুবি/MoU প্রভৃবতি standard format বতিী কিা হ্দ দে।



নবপ্রবতবষ্ঠত এ প্রবতষ্ঠাদনি অনুকূদল প্রাবতষ্ঠাবনক ও অর্ বননবতক রকাড সৃবষ্ট কিা হ্দ দে।
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চলিাে অর্ ষাৎ ২০২০-২০২১ অর্ ষ বেনর এ প্রক্তিষ্ঠানে রাজস্ব িাে ষরি বাস্তবােনের জন্য রাজস্ব অনুদাে িঞ্জুর হনেনে।

চলমান ন্টনমবাি কাজ
ন্টনমবািািীন ল্যার্য়রেন্টর ভর্ন
‘বকন্টমকিাল বময়োলন্টজ অর্কাঠায়মা সমৃদ্ধকরি’ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ন্টনমবাি করা হয়ে অতিাধুন্টনক সুয়যাগ-সুন্টর্িা সম্বন্টলত এক তলা বর্ইসয়মিসহ
৭ তলা ন্টভতন্টর্ন্টশষ্ট ৭ তলা ল্যার্য়রেন্টর ন্টর্ন্টডাং। একটি দৃন্টষ্টনন্দন এন্টেোমসহ, স্টীল ও আরন্টসন্টস োকচায়রর সমিয়ে ন্টনমবানািীন এই ভর্য়ন
একটি বর্ইসয়মিসহ সাতটি বলার রয়েয়ছ। প্রন্টতটি বলায়রর আেতন বলারয়ভয়ে কময়র্ন্টশ ১৭৪৮ র্গন্টব মোর। ১০৩০ বকন্টভএ বজনায়রের, ২২৫০
বকন্টভএ সার্-বস্টশন, ৮০০ বকন্টভএ এন্টভআর, ৬০০ বকন্টভএ ইউন্টপএস, ৬২৫০ র্গন্টব মোর ন্টিন এন্টরো, পূি বাঙ্গ স্বোংন্টক্রে িাোর ন্টডয়েকশন এন্ড
বপ্রায়েকশন ন্টসয়স্টম, ২ ঘিা পয বন্ত অন্টগ্ প্রন্টতয়রায়ি সক্ষম ৪টি ন্টলফ্ট, র্জ্রপাত ও ভূন্টমকম্প ন্টনয়রািক ব্যর্স্থা, বরইন ওোোর হারয়ভন্টস্টাং,
বসৌরন্টর্দুিৎ, ৫০টি গান্টড়র কার পান্টকাংব , ৪০০ জয়নর অতিাধুন্টনক অন্টডয়োন্টরোম, একান্টিক কনিায়রে রুম, ন্টর্য়েশী অন্টতন্টিয়ের জন্য ৪টি বগস্ট
সুিে, বড-বকোর বসিার, প্রয়োজনীে সাংখ্যক গয়র্ষিাগার, প্রশাসন্টনক এন্টরো, ন্টসন্টসটিন্টভ প্রভৃন্টত সম্বন্টলত, গ্রীি ন্টর্ন্টডাংয়ের সকল ন্টিচারসহ, এই
ভর্য়নর ন্টনমবাি কাজ র্হুলাাংয়শ বশষ হয়েয়ছ।

 প্রকমল্পর না : রবরসএসআইআর-এর কাঁচ ও রসরার ক গমবষণা ও পরীক্ষণ ইনরস্টটিউট (আইরেরসআরটি)
েরিোলীকরণ


প্রকমল্পর শ য়াদ: জুলাই, ২০১৮ হইমত জুন, ২০২২



প্রকমল্পর প্রক্করলত ব্যয়: ৪১৪৬.৮৪ লক্ষ টাকা।



জুন, ২০2১ পয থন্ত ক্র পুরঞ্জত ব্যয়: ৩১২৩.২১ লক্ষ টাকা। (প্রাক্করলত ব্যময়র ৭৫.৩২%)

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :


প্রনোজেীে গনবর্ণা ও ক্তবনের্ণ েন্ত্রপাক্তি সংগ্রহ িনর ইেরস্টটিউনটর ক্তবদ্যিাে গনবর্ণা ও ক্তবনের্ণ িাে ষরি উন্নিিরণ িনর
যুনগাপনোগী িরা।



কদশীে িাঁচািাল প্রক্তরোজািিরনণর িাধ্যনি িাচ ও ক্তসরাক্তিি কক্ষনত্রর গনবর্ণা িাে ষরি পক্তরচালো িনর েতুে পিক্তি উদ্ভাবে
এবং কদনশ রপ্তােীনোগ্য অর্বা আিদােী ক্তবিে পণ্য উৎপাদনের জন্য ক্তশে স্থাপনে সহােিা প্রদাে।



ক্তসরাক্তিি ক্তশনে ব্যবহানরর জন্য জ্বালােী সাশ্রেী পিক্তির উপর গনবর্ণা িাে ষরি পক্তরচালো িরা এবং ক্তশে িার াো সমূনহ
ব্যবহৃি িাঁচািাল এবং উৎপাক্তদি দ্রব্যাক্তদর ক্তবনের্ণ ও পরীক্ষণ কসবা প্রদাে।
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িাচ, ক্তসরাক্তিি ও মৃৎ ক্তশে কক্ষনত্রর গনবর্ণা ও উন্নেনে আইক্তজক্তসআরটি-কি িিষরি ক্তবজ্ঞােীনদরনি স্বে কিোদী ববনদক্তশি
প্রক্তশক্ষনণর িাধ্যনি দক্ষ ক্তবজ্ঞােীরূনপ গনে কিালা।



বজষয কর্নি িাচ ও ক্তসরাক্তিি এর িাঁচািাল বিরীর পিক্তি উদ্ভাবনের িাধ্যনি প্রাকৃক্তিি পক্তরনবশ রক্ষা িরা।

বাস্তবায়ন অগ্রগরত জুন, ২০2১ পয থন্ত


শদেীয় কাঁচা াল ব্যবহার কমর পণ্য উদ্ভাবমনর গমবষণা এবং রসরার ক রেমল্পর আ দারন রবকল্প পণ্য রলকুইড ইংক,
রসরার ক রডফ্লকুমলটিং এমেন্ট, রসরার ক টাইলস-এর েন্য এরন্ট াইমক্রাবাইয়াল শকাটিং বতররর গমবষণা চল ান
রময়মছ।



জ্বালানী সাশ্রয়ী রবরডং ম্যামটররয়ালস বতরীর পদ্ধরত উদ্ভাবমনর কাে চল ান রময়মছ। রেল্প কারখানা সমূমহ ব্যবহৃত
কাঁচা াল ও উৎপারদত পমণ্যর রবমেষণ ও পরীক্ষণ প্রদান করা হমে এবং প্রকমল্পর আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রসমূহ
ইনস্টমলেন সম্পন্ন হমল শসবা প্রদান আমরা দ্রুত এবং সহেতর হমব।



রেল্প কারখানার বেথে শর্মক শরড অক্সাইড রপগম ন্ট, রেংক অক্সাইড, অোলুর রনয়া অক্সাইড, বাময়ারসরার ক ইতোরদর
পদ্ধরত উদ্ভাবন করা হময়মছ এবং আমরা পদ্ধরত উদ্ভাবমনর গমবষণা চল ান রময়মছ।

 প্রকয়ল্পর নামোঃ হাইয়ড্রায়জন এনান্টজব গয়র্ষিাগার স্থাপন




প্রকয়ল্পর বমোেোঃ ৩১অয়ক্টার্র ২০১৮ হয়ত ৩০ জুন ২০২২
প্রকয়ল্পর প্রাক্কন্টলত ব্যেোঃ ৫৪৩৪.৮৭লক্ষ োকা।
জুন, ২০২১ পয বন্ত ক্রমপুন্টিত ব্যেোঃ ২৯২৪.৩৬৩২৬ লক্ষ োকা।

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েে সমূহ :




হাইয়ড্রায়জন উৎপাোন ,মজুে এর্াং সরর্রাহ সাংন্টেষ্ট গয়র্ষিা ও মান ন্টনেন্ত্রয়ির লয়ক্ষি ন্টর্য়েষিীে যন্ত্রপান্টত সাংগ্রহ এর্াং েক্ষ জনর্ল
নতন্টর;
হাইয়ড্রায়জন প্রযুন্টক্ত গয়র্ষিার জন্য অর্কাঠায়মা ন্টহসায়র্ ন্টর্য়শষান্টেত হাইয়ড্রায়জন এনান্টজব গয়র্ষিাগার ন্টনমবাি।
জ্বালান্টন ন্টহয়সয়র্ হাইয়ড্রায়জন ব্যর্হায়রর লয়ক্ষি হাইয়ড্রায়জন উৎপােন পাইলে োি স্থাপন, ফুয়েল বসল প্রস্তুতকরি, প্রয়োন্টগক
প্রন্টশক্ষি এর্াং জাতীে পয বায়ের একটি বরিায়রে বসিায়রর আন্টঙ্গয়ক বসর্া োন ।

র্াস্তর্ােন অগ্রগন্টত ৩০ জুন ২০২১ পয বন্ত










ন্টর্য়শষান্টেত গয়র্ষিা ভর্য়নর কাজ বশষ পয বায়ে, ৮৫% কাজ সম্পন্ন হয়েয়ছ।
হাইয়ড্রায়জন উৎপােন পাইলে োয়ির ন্টনমবাি কাজ সম্পন্ন হয়েয়ছ ।
হাইয়ড্রায়জন ফুয়েল বসল কার সাংগ্রহ এর্াং হাইয়ড্রায়জন ন্টডসয়পনন্টসাং ন্টসয়স্টম স্থাপয়নর ব্যর্স্থাপনা সম্পন্ন হয়েয়ছ।
ন্টর্য়শষান্টেত ২টি ন্টর্য়েষি যন্ত্রপান্টত ইনয়স্টলশন এর্াং প্রন্টশক্ষি সম্পন্ন করা হয়েয়ছ।
প্রকয়ল্পর অিীয়ন জনর্ল ন্টনয়োয়গর লয়ক্ষি ১৫৯ টি পে সৃজন প্রস্তার্ প্রন্টক্রোিীন আয়ছ।
হাইয়ড্রায়জন প্রযুন্টক্তর উপর ১ টি জাতীে পয বায়ে কমবশালার আয়োজন করা হয়েয়ছ (বেডা, ঢাকা) ।
৩টি আন্তজবান্টতক গয়র্ষিা প্রর্ে প্রকাশ ।
প্রকয়ল্প ন্টনি বান্টরত আসর্ার্পত্র সাংগ্রহ ও বকন্দ্রীে গ্যাস সরর্রাহ ব্যর্স্থা স্থাপন করা হয়েয়ছ।
আগামী অর্ বর্ছয়রর পন্টরয়শািয়যাগ্য ন্টনমবাি ও পূতব কাজ এর্াং যন্ত্রপান্টত সাংগ্রয়হর জন্য কায বায়েশ প্রোন করা হয়েয়ছ।
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জনার্ বমা: আয়নাোর বহায়সন, ন্টসন্টনের সন্টচর্, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রনালে এর্াং অধ্যাপক ড. রমাোঃ আফতাব আলী রশখ,
রচ ািম্যান, বববিএিআইআি িম্প্রবত প্রকদল্পি আওতা স্থাবপত র্িাবে পবিেশবন কদিন।

 প্রকমল্পর না : রবরসএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রা শকমন্দ্র রনরাপদ ও স্বাস্থেকর শুটকী াছ প্ররক্রয়াকরণ এবং
ইনমডার িার ংথ গমবষণা সংক্রান্ত সুু্রবধারদ স্থাপন


প্রকমল্পর শ য়াদ: এরপ্রল, ২০১৯ হইমত রডমসম্বর, ২০২২



প্রকমল্পর প্রক্করলত ব্যয়: ৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা।



জুন, ২০2১ পয থন্ত ক্র পুরঞ্জত ব্যয়: ১৭২৪.৬৪ লক্ষ টাকা। (প্রাক্করলত ব্যময়র ১৯.৩৮%)

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :


ক্তবক্তসএসআইআর এর চট্টগ্রাি গনবর্ণাগানর ক্তেেক্তন্ত্রি িৎস্য চার্ প্রযুক্তি গনবর্ণা ও প্রক্তশক্ষণ কিন্দ্র প্রক্তিষ্ঠা;



িীটোশিমুি িাে, সামুক্তদ্রি আগাো ইিযাক্তদ শুিানো ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির উপর গনবর্ণা িরা;



কলাজড িেনটইেনিন্ট একুোিালচার পিক্তিনি স্বে জােগাে রপ্তােীমু ী ক্তচংক্তে, কিারাল িাে ইিযাক্তদ উৎপাদনের
িলানিৌশনলর উপর গনবর্ণা িরা এবং এ ক্তশে প্রক্তিষ্ঠাে উনদ্যািানদর পরািশষ ও প্রক্তশক্ষণ প্রদাে।



পাক্তের পুেিঃব্যবহার িনর (re-circulated aquaculture system) কদশীে িাে ও কপাো বিক্তরর
িলানিৌশনলর উপর গনবর্ণা িরা;



অনু-বশবাল,িক্তপপড (copepod),সামুক্তদ্রি আগাো, সী-কর্ক্তজনটবল ইিযাক্তদর উৎপাদে ও পক্তরনশাধে ব্যবস্থার উপর
গনবর্ণা িরা।
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শসড ও ভবমনর রন াথ ণ কামের কায থামদে প্রদান করা হময়মছ।



এক্সমপ্রসলাইন-রডরপরেটরী ওয়াকথ চুরি স্বাক্ষর সম্পন্ন হময়মছ।



গমবষণা সা গ্রী ও শকর কোল ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পন্ন হময়মছ।



আউটমসারস থং পদ্ধরতমত ১৭েন েনবল রনময়াগ করা হময়মছ এবং তামদর প্ররেক্ষণ প্রদান করা হমে।



শুটকী াছ বতরীর ড্রায়ার রডোইন, স্থাপন ও গমবষণা চলমছ। শুটকী ামছর পণ্য বহুমুখী করার কাে চলমছ। পারনর
লবণািতা ,শেসর নামরল রবমেষণ ও সেৃদ্ধকরমণর গমবষণা চলমছ।



৩০েন উমযািামক ৩টি আরএএস াছ রবষায়ক প্ররেক্ষণ প্রদান করা হময়মছ।



৩২েন উমযািামক হাইমড্রাপরনক সালাদ/টমম ামটা চাষ প্ররেক্ষণ এবং রনউরেময়ন্ট প্রদান করা হময়মছ।



থ তথামক ২রদমনর প্ররেক্ষণ প্রদান করা
প্রকমল্পর যন্ত্রপারত সুরবধা ব্যবহার কমর র্ু্যাব-এর িমরনরসক ল্যামবর ৭েন ক ক
হময়মছ।

ন্টনরাপে ও স্বাস্থিকর শুেকী মাছ প্রন্টক্রোকরি এর্াং ইনয়ডার িান্টমাংব গয়র্ষিাগায়রর ন্টভন্টত্তপ্রস্তর স্থাপন কয়রন জনার্ বমাোঃ আয়নাোর বহায়সন,
ন্টসন্টনের সন্টচর্, ন্টর্জ্ঞান ও প্রযুন্টক্ত মন্ত্রিালে এর্াং ড. বমাোঃ আিতার্ আলী বশখ, বচোরম্যান, ন্টর্ন্টসএসআইআর। এসমে উপন্টস্থত ন্টছয়লন
পন্টরষয়ের ঊধ্ববতন কমবকতবা ও ন্টর্জ্ঞানীবৃন্দ।

 প্রকমল্পর না : ভ্রাম্য ান রবজ্ঞান প্রদেথনী-রবরসএসআইআর


প্রকমল্পর শ য়াদ: জুলাই, ২০১৯ হইমত জুন, ২০২২



প্রকমল্পর প্রক্করলত ব্যয়: ২৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা।



জুন, ২০2১ পয থন্ত ক্র পুরঞ্জত ব্যয়: ১৬০.২৯ লক্ষ টাকা। (প্রাক্করলত ব্যময়র ৬.৪৫%)

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :


রবজ্ঞান নস্ক োরতগঠমন াননীয় প্রধান ন্ত্রী শেখ হারসনার রনমদ থেনার আমলামক স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর রনকট
রবজ্ঞান রেক্ষা েনরপ্রয়করণ।



ভ্রাম্য ান রবজ্ঞান প্রদেথনীর াধ্যম ররম াট ও অনগ্রসর স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর ামে ধামপ ধামপ তত্ত্বীয় ও
ব্যবহাররক রবজ্ঞান রবষয়ক ডকুম ন্টারর রিল্ম প্রমেক্টমরর াধ্যম প্রদেথণ ও বাস্তব প্ররেক্ষণ।



রবজ্ঞান রভরিক রেক্ষামূলক কায থক্র ইন্টারমনমটর াধ্যম ররম াট এররয়ার স্কুল কমলমের ছাত্র-ছাত্রীমদর রনকট রবজ্ঞান
রেক্ষা সম্প্রসারণ ও রবজ্ঞান গমবষণায় উদ্বুদ্ধকরণ।
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কিাবাইল বাস ও কজোনরটর রনের লনক্ষয শটিার ইভোলুময়েন শেমষ উপযুি দরদাতার সামর্ (গত ৩০ শ , ২০২১ ইং তাররমখ) কনেোক্ট
এরগ্রম ন্ট স্বাক্ষররত হময়মছ।

গমবষণাগার সরঞ্জা ারদ (৫৪ শসট) রনের লনক্ষয কেক্তসক্তফনিশে বিক্তরর িাজ সম্পন্ন করা হময়মছ। েীঘ্রই e-gp প্ল্োটিম থ উি শটিারটির
ক্রয় প্ররক্রয়া শুরু করা হমব।

 প্রকমল্পর নাম: আইএিএসটি এর খাযপণ্য প্ররক্রয়াোতকরণ গমবষণার প্রাময়ারগক ক্ষ তা উন্নয়ন (নতুন
অনুম ারদত)


প্রকমল্পর শ য়াদ: এরপ্রল, ২০২১ হইমত াচ থ, ২০২৪



প্রকমল্পর প্রক্করলত ব্যয়: ৪৮৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা।

প্রকয়ল্পর লক্ষি ও উয়েেসমূহ :





উন্নি সংনবদেশীল খায প্রক্তরোজািিরণ ও ক্তবনের্ণ েন্ত্র রনের িাধ্যনি এিটি আধুক্তেি গনবর্ণাগার স্থাপে
আইএিএসটি এর কর্ৌি ও কাররগরর সক্ষিিা বৃক্তি।
রেল্প কারখানায় উৎপারদত খায পমণ্যর গুণগত ান ও স্বাস্থেসেত খায সম্পরকথত রবরভন্ন রবমেষণ সুমযাগ সৃরি।
ানব সম্পদ উন্নয়মনর িাধ্যনি গমবষণার িাে উক্তন্নিিরণ ।
ক্তশে উনদ্যািানদর স্বাস্থযসম্মি ও িােসম্পন্ন াদ্য প্রক্তরোজািিরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্তশক্ষণ ও িাক্তরগক্তর সহােিা
প্রদাে।

২০২১ িাদলি মদধ্য মধ্যম আদ ি রেদশ উন্নীত হ্ও াি িন্য গৃহ্ীত কমবপবিকল্পনা
িম াবদ্ধ কমবপবিকল্পনা প্রণ নপূব বক বাবষ বক উন্ন ন প্রকল্প ও আিএন্ডবড প্রকল্পিমূহ্ বাস্তবা ন, আন্তিবাবতক মানিম্পন্ন প্রযুবিি উদ্ভাবন, উন্ন ন
এবাং আন্তিবাবতক মাদনি পণ্য ববদেষণ রিবা প্রোন, বশল্পখাদতি কাবিগবি ও প্রযুবিগত িমস্যা বচবিত কদি তা িমাধাদনি িন্য িমবন্বত
উদদ্যাগ গ্রহ্ণ। ২০২১ িাদলি মদধ্য মধ্যম আদ ি রেদশ উন্নীত হ্ও া, ২০৩০ িাদলি মদধ্য SDG অিবন এবাং ২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নত ও
িমৃদ্ধ রেশ গঠদন বববিএিআইআি কর্তবক গৃহ্ীত িববষ্যৎ কমবপবিকল্পনা বনদে উদেখ কিা হ্দলা:

 ২০২০ িাদলি মদধ্য





প্রযুবিববষ ক ভ্রাম্যমাণ ল্যাবদিটবি স্থাপন
রিন্টাি অব এদেদলি স্থাপন
িকল রিলা ও উপদিলা পর্ বাদ লাগিই প্রযুবি িম্প্রিািদণি উদেদশ্য প্রেশবন
মানবিম্পে উন্ন দন আন্তিবাবতক মাদনি প্রবশযণ ইনবিটিউট স্থাপন

 ২০২১ িাদলি মদধ্য



বাাংলাদেদশি সুবণ ব ি ন্তী পালন উপলদযয রেশব্যাপী বববিএিআইআদি উদ্ভাববত প্রযুবি, গদবষণা কমবকাি
এবাং উদ্ভাববত পণ্য রিলা পর্ বাদ প্রে বশনীি আদ ািন কিা
বববিএিআইআি গদবষণাগাি ঢাকা, আইএফএিটি, বডআিআইবিএম, আইএনআিএএি-এি অবধকাাংশ
ল্যাবিমূহ্ এবক্রবডদটশন কিা
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রিবমনাি, কনফাদিি ইতযাবে আদ ািদনি সুববধা িম্পন্ন মাবল্টপািপাি িবন বনমবাণ;
বহুতল আবাবিক িবন বনমবাণ;
িকল ববিাগী শহ্দি িাদ ি পাকব স্থাপন;
িকল গদবষণাগাদিি িযমতা বৃবদ্ধি লদযয আধুবনকা ন কিা;
ববদশ্বি ববখ্যাত ও িব বাধুবনক গদবষণাগাি িমূদহ্ি িাদর্ রর্ৌর্ গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা;
বববিএিআইআি উদ্ভাববত পণ্য/প্রযুবিি নমুনা বনদ িযাবলি আদ ািন;
বশদল্পাদদ্যািা ও োত্র-োত্রীি িন্য বনবে বষ্ট িমদ ি িন্য গদবষণাগািিমূহ্ উন্মুি িাখা; এবাং



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

২০৩০ িাদল এিবডবি অিবদনি লদযয বববিএিআইআি কর্তক
ব গৃহ্ীত কমবপবিকল্পনা
 ২০২৪ িাদলি মদধ্য





ববজ্ঞাবনকিাদব প্রবক্র ািাতকিদণি মাধ্যদম উদ্ভাববত পদণ্যি িপ্তাবন বৃবদ্ধ কিা
িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিা
রিাদবাটিে গদবষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ
রগাপালগি প্রস্তাববত বববিএিআইআি-এি ইনবিটিউটিমূহ্ কায বক্রম শুরু করা

 ২০২৫ িাদলি মদধ্য



বিদলদট প্রস্তাববত বববিএিআইআি-এি ইনবিটিউটিমূহ্ কায বক্রম শুরু করা
ন্যাদনাদটকদনালবি গদবষণা ও উন্ন দনি সুদর্াগ সৃবষ্ট কিা

 ২০২৮ িাদলি মদধ্য


বিবনকযাল ল্যাবদিটবি িযান্ডাড ব ইনবিটিউট স্থাপন

 ২০৩০ িাদলি মদধ্য





িাকচািাল ইবিবন াবিাং ল্যাবদিটবি স্থাপন
িকল ববিাগী পর্ বাদ বববিএিআইআি-এি ববদশষাব ত গদবষণা ইনবিটিউট স্থাপন
এদিাদস্পি িাদ ি এবাং রটকদনালবি গদবষণাি লদযয অবকাঠাদমা বনমবাণ
আন্তিবাবতক ববজ্ঞান রমলাি আদ ািন কিা

২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নত ও িমৃদ্ধ রেশ গঠদন বববিএিআইআি কর্তক
ব গৃহ্ীত কমবপবিকল্পনা
 ২০৩৫ িাদলি মদধ্য ববজ্ঞান রকন্দ্র প্রবতষ্ঠাকিণ
 ২০৪১ িাদলি মদধ্য



রিাদবাটিে এবাং অদটাদনামাি বিদিম গদবষণা প্রকল্প গ্রহ্ণ
বববিএিআইআি রক ববশ্বমাদনি গদবষণা রকন্দ্র বহ্দিদব প্রবতষ্ঠাকিণ
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 িববষ্যৎ প্রকল্পিমূদহ্ি তাবলকা
বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষদেি িববষ্যৎ প্রকল্পিমূদহ্ি তাবলকা




















বাদ াইকুিযাদলি িাবডি িহ্ ঔষধববষ ক উন্ন দনি লদযয ফামবাবিউটিকযাল িাইদিি বিিাচ ব ইনবিটিউট স্থাপন
রকবমকযাল রমদট্র্ালবি অবকাঠাদমা িমৃদ্ধকিণ
অযাদিামা রটকদনালবি ইনবিটিউট (চট্টগ্রাম), উপদকন্দ্র (রমৌলিীবািাি, িাঙ্গামাটি) এবাং পর্ বটন এলাকািমূদহ্
রর্িাবপউটিকযাল বিবনক স্থাপন
রগাপালগি িেি উপদিলা অঞ্চদল একটি বববিএিআইআি গদবষণাগাি স্থাপন
বিিাবমক, কাঁচ, বিদমন্ট ও িমদগাত্রী রযদত্রি গদবষণা-িযমতা শবিশালীকিণ
বববিএিআইআি এি আইএমএমএম-এ একটি খবনি প্রবক্র াকিণ রকন্দ্র প্রবতষ্ঠাকিণ
ব
“বববিএিআইআি-এ ইনদডাি ও িাটিকযাল
ফাবমবাং গদবষণা শবিশালীকিদনি মাধ্যদম রেশী কৃবষবশল্প প্রবতষ্ঠা
কাবিগিী িহ্া তা” শীষ বক প্রকল্প
“বতবমান ও িববষ্যৎ জ্বালাবন িাংকট বনিিদন হ্াইদড্রাদিন এনাবিব রটকদনালবি গদবষণাি িন্য হ্াইদড্রাদিন এনাবিব
রটকদনালবি ইিটিটিউট প্রবতষ্ঠাকিণ” শীষ বক নতুন প্রকল্প
িাকচািাল ইবিবন াবিাং ল্যাবদিটবি স্থাপন
এদিাদস্পি িাদ ি এবাং রটকদনালবি গদবষণাি লদযয অবকাঠাদমা বনমবাণ
বিবনকযাল ল্যাবদিটবি িযান্ডাড ব ইনবিটিউট স্থাপন
িমুদ্রিম্পে আহ্িণ ও প্রবক্র ািাতকিদণ গদবষণাি রযত্র প্রস্তুতকিণ
িাইদিালবি এবাং িযাকবিন গদবষণাি সুদর্াগ সৃবষ্টকিণ
বববিএিআইআি-এি আবাবিক ও মাবল্টপািপাি িবন বনমবাণ
লাইট ইবিবন াবিাং রিটদিি উন্ন ন ও ই-ওদ ি প্রবক্র াকিদণি িন্য বস্তু ও ধাতব রকৌশল সুববধাি উন্নবতকিণ
বাদ াগ্যাি প্রযুবি িম্প্রিািদণি মাধ্যদম জ্বালাবন বনিাপিা বৃবদ্ধকিণ এবাং গ্রামীন িীবনর্াত্রাি মান উন্ন ন
ইনবিটিউট ফি বিদন্থটিক বাদ ালিী এন্ড রিলুলাি ন্যাদনাদটকদনালিী
বববিএিআইআি-এ ইনফিদমটিে গদবষণাগাি স্থাপন
ন্যায়নায়েকয়নালন্টজ িন্টলত গয়র্ষিা ইনন্টস্টটিউে স্থাপন

 িমস্যা এবাং চযাদলিিমূহ্
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।
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