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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর নাম: বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে (বববসএসআইআর) 

 

ববষয়ঃ ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত 

সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ 

সসবাা্/আইবিয়া

টি কার্ েকর 

আদে বক-না/ 

না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

১।  

 বববসএসআইআর হদত 

প্রেত্ত ববদেষণ সসবা 

অদটাদমশন 

বিবিএিআইআর-এর আওতাধীন িকল গবিষণাগার/ইউবনট হবত 

আমদানী/রপ্তানী কারী বিল্প-কারখানা, বিশ্ববিদ্যালবের বিক্ষক এিং বিক্ষার্থী বৃন্দ, 

দদিী-বিবদিী িংস্থা িমূহিহ এিং দদবির জনিাধারণবক পণ্যমান বিবেষন দিিা 

প্রদান করা হবে র্থাবক। উক্ত দিিাটি এযানালাইটিকযাল িাবভ িি দিল হবত 

দকবিেভাবি ওোন স্টপ িাবভ িি বহবিবি দ্রুততম িমবে  প্রদাবনর লবক্ষয 

অবটাবমিন করা হবেবে। দিিাটি অবটাবমিন করার ফবল দিিাগ্রহীতারা 

অনলাইবন আবিদন দপ্ররণ এিং বরবপাট ি িংগ্রহ করবত পাবর যার ফবল TCV 

বকছুটা কমাবনা িম্ভি হবেবে। তবি িফটওোরটির আপবগ্রবেিবনর কাজ চলমান 

রবেবে। িফটওেযারটির আপবেট ভাি িবন অনলাইবন বিবেষণ বফ প্রদান, োক ও 

কুবরোবরর মাধ্যবম Sample Collection, বনরাপত্তার জন্য িংগৃহীত নমুনা 

Digital Scanner বদবে দচক করার ব্যিস্থা, Sample analysis িংক্রান্ত 

তথ্য Online-এ প্রাবপ্ত, Report-এর QR Code Scanning কদর তা র্াচাই 

করার ব্যবস্থাসহ Report এর জন্য একটি Secured Database সুববধা 

রবেবে। সসবাটি বববসএসআইআর-এর এনালাইটিকযাল সাবভ েস সসল-এ বাস্তবাবয়ত 

হদে। 

হযাঁ হযাঁ 
http://220.247.165.133/u

sers/login 

অনলাইনকৃত 

সসবা 

২।  

বনদয়াদগর জন্য 

আদবেনপত্র 

প্রবক্রয়াকরণ পদ্ধবত 

সহবজকরণ 

বববসএসআইআর সটবলটদকর সহদর্াবগতায় ২০১৭ সাল সথদক জনবল বনদয়াদগ 

আদবেন গ্রহন, প্রাথবমক বাোই, প্রদবশ পত্র সপ্ররণ, বনদয়াগ পরীিার সীট প্ল্যান 

ততরী ইতযাবে কার্ েক্রম অনলাইদন কদর আসদে। ইবতপূদব ে প্রবতটি জনবল বনদয়াগ 

প্রবক্রয়ায় আদবেন পত্র প্রাথবমক র্াোই-বাোই কদর প্রদবশ পত্র সপ্ররদণ কদয়ক 

মাস সময় লাগদতা, র্া এখন মূহুদতেই সম্পন্ন হদে। ফদল দ্রুততম সমদয় প্রবতটি 

বনদয়াগ প্রবক্রয়া স্বেতার সাদথ কম সভাগাবন্তদত কম খরদচ সম্পন্ন করা র্াদে। 

সসবাটি বববসএসআইআর-এর সাংস্থাপন -১ শাখায় বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ 
http://bcsir15.teletalk.co

m.bd/ 

অনলাইনকৃত 

সসবা 

http://220.247.165.133/users/login
http://220.247.165.133/users/login
http://bcsir15.teletalk.com.bd/
http://bcsir15.teletalk.com.bd/
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত 

সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ 

সসবাা্/আইবিয়া

টি কার্ েকর 

আদে বক-না/ 

না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

৩।  
অনলাইন বর্থবিি 

ম্যাবনজবমন্ট বিবস্টম 

সেদশর বববভন্ন সরকাবর ও সবসরকাবর ববশ্বববদ্যালয় এমবফল ও বপএইচবি সকাদস ে 

অধ্যয়নরত োত্র-োত্রীদের বথবসস কাদজ সহায়তা প্রোদনর জন্য ববশ্বববদ্যালদয়র 

কর্তেপদির বনকট হদত বববসএসআইআর-এর সচয়ারম্যান বরাবর আদবেনপত্র 

সপ্ররণ করা হয়। উক্ত আদবেনপত্র র্াচাই বাোইদয়র মাধ্যদম কবমটির সুপাবরদশর 

বভবত্তদত পবরষদের বববভন্ন ইউবনট/ইনবিটিউদটর গদবষণাগার ব্যবাহাদরর সুদর্াগ 

প্রোন করা হদয় থাদক। উক্ত গদবষণাগার সমূদহ একজন তত্ত্বাবধায়দকর 

(বববসএসআইআর-এর ববজ্ঞানী) তত্ত্বাবধাদন োত্র-োত্রীরা তাদের বনধ োবরত 

ববষদয়র উপর বথবসদসর কাজ সম্পােন কদরন।   

সেদশর বববভন্ন ববশ্বববদ্যালদয়র বশিাথীগণ বববসএসআইআর এর সম্ভাব্য গদবষণা 

তত্ত্বাবধায়ক ও তাদের গদবষণার সিত্র সহদজ খুদজ সনয়া এবাং সসই অনুর্ায়ী 

আদবেন করার জন্য বববসএসআইআর ততরী কদরদে ‘বথবসস ম্যাদনজদমন্ট 

বসদিম’; র্া প্রবতষ্ঠানটির ওদয়ব সাইদটএ আপদলাি করা আদে। এই বসদিমটি 

ব্যবহাদরর ফদল ববশ্বববদ্যালদয়র বশিাথীদের সকান খরচ োড়া, স্বশরীদর না এদস 

তাদের প্রদয়াজনীয় তথ্য সপদত পারদে এবাং তাদের এমএস, এমবফল ও বপএইচবি 

পর্ োদয়র বথবসস সম্পদন ের জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্াগীতা খুব সহদজ 

বববসএসআইআর সথদক পাদে। সসবাটি বববসএসআইআর-এর গদবষণা সমন্বয় 

শাখায় বাস্তবাবয়ত হদে।  

হযাঁ হযাঁ 
http://bcsir.innovativeso

ftbd.com/ 

অনলাইনকৃত 

সসবা 

৪।  

“বববসএসআইআর-

কর্তেক উদ্ভাববত পণ্য 

লীজ গ্রহদণ আগ্রহী 

বলজীগণ কর্তেক 

অনলাইদন আদবেন 

োবখল” 

“বববসএসআইআর-কর্তেক উদ্ভাববত পণ্য লীজ গ্রহদণ আগ্রহী বলজীগণ কর্তেক 

অনলাইদন আদবেন োবখল” শীষ েক সসবাটি প্রদসস ম্যাপসহ সহবজকরণ করা 

হদয়দে। সসবাটি সহবজকরদণর ফদল লীজ গ্রহদণ আগ্রহী সসবা গ্রহীতারা অনলাইদন 

আদবেন করদত পারদেন। সসবাটি বববসএসআইআর-এর গদবষণা উন্নয়ন শাখায় 

(সাইদলা েপ্তর) বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLScB

D2eRfIV3y4f9oDQDNq

P17LdjDT96xIjfDtTAVr

_hqKdteg/viewform 

অনলাইনকৃত 

সসবা 

৫।  
বভবজটরস ম্যাবনজবমন্ট 

বিবস্টম 

“বববসএসআইআর-এর েশ েণাথী/সসবাগ্রহীতাদের প্রদবশ ব্যবস্থাপনা” শীষ েক 

নাগবরক সসবাটি সহবজকরণ করা হদয়দে। এর ফদল েশ েণাথী/সসবাগ্রহীতাদের 

গমনাগমন সহজ হদে, অবফদসর বনরাপত্তা বনবিত হদে, েশ েণাথীদের কাবিত 

েপ্তর এবাং েশ েণপ্রতযাশী ব্যবক্তর তথ্য প্রাবপ্ত সহজ হদে। সসবাটি বববসএসআইআর-

এর বনরাপত্তা শাখায় বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ - 
বিবজটাইজকৃত 

সসবা 

http://bcsir.innovativesoftbd.com/
http://bcsir.innovativesoftbd.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform


L:\WebBcsir\04.10.2022\Database 22-23  For Ministry.docx 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত 

সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ 

সসবাা্/আইবিয়া

টি কার্ েকর 

আদে বক-না/ 

না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

৬।  

জনদসবায় 

সরবরাহকারীদের প্রাপ্ত 

সচক অন-লাইদন 

জমাকরণ 

েরপদত্রর মালামাল সরবরাহ ও গ্রহদণর পর, সরবরাহকারী কর্তেক ববল-চালান 

োবখল করা হয়। মালামাল ইন্সদপকশন ও সিাদর তাবলকাভূবক্তর পর ববল-চালান 

বহসাব শাখায় আদস। এ সিদত্র ৩/৪ বেন সময় লাদগ। সরবরাহকরীদক শুধুমাত্র 

সচক গ্রহদণর জন্য পুনরায় জয়পুরহাদট আসদত হয়। সরবরাহকারী ই-সমইদল 

সাংবেষ্ট ব্যাাংক বহসাদবর নম্বর প্রোন ও সচক জমাকরদণর আদবেন কদর । তদব 

এ কার্ োলয় হদত সস প্রবতষ্ঠাদনর বহসাদব প্রাপ্র্ সচক-টি জমা সেয়া সর্দত পাদর। 

এ সিদত্র পুনরায় জয়পুরহাদট আসার সকান প্রদয়াজন হয় না। সসবাটি 

বববসএসআইআর-এর ইনবিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড সমটালাবজে 

(আইএমএমএম)-এ বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ - সহবজকৃত সসবা 

৭।  
বিবজটাল সনাটিশ সবাি ে 

স্থাপন 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে (বববসএসআইআর)-এ ‘একটি 

বিবজটাল সসবা বাস্তবাবয়ত’ লিযমাত্রা অজেদনর লদিয “বিবজটাল সনাটিশ সবাি ে 

স্থাপন” শীষ েক বিবজটাল সসবাটি পাইলটিাং এর জন্য পবরষে সবচবালয় ভবদনর 

নীচতলায় পবরষে সভাকদির সামদন স্থাপন করা হদয়দে। র্াদত পবরষে 

সভাকদি অনুবষ্ঠতব্য সকল সভার সনাটিশসহ বববসএসআইআর-এ অনুবষ্ঠতব্য 

উদেখদর্াগ্য ঘটনা (event) এর সনাটিশ বিবজটাল সবাদি ের মাধ্যদম প্রেবশ েত হদব। 

এর ফদল পবরষদের কম েকতো/কম েচারী, আমবন্ত্রত অবতবথ ও েশ েণাথীগণ আসন্ন 

সভা/ইদভন্ট সম্পদকে অববহত হদত পারদবন। উক্ত বিবজটাল সসবাটি 

বববসএসআইআর-এর ধানমবন্ড কযাম্পাদস পাইলটিাং আকাদর বাস্তবায়ন হদে; 

ফলপ্রসূ হদল এই সসবাটি চূড়ান্তভাদব বাস্তবায়ন করা হদব। সসবাটি 

বববসএসআইআর-এর পবরষে সবচবালদয় বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ - 
বিবজটাইজকৃত 

সসবা 

৮। 

বববসএসআইআর ঢাকা 

কযাম্পাদস ‘পথ 

বনদে েশক’ (Sign 

Post) স্থাপন 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে (বববসএসআইআর)-এর ঢাকা কযাম্পাদস ‘পথ 

বনদে েশক’ (Sign Post) স্থাপদনর ধারণাটি বাস্তবায়দনর জন্য গ্রহণ করা হদয়দে। 

বববসএসআইআর-এর সকাদনা কযাম্পাদস ‘পথ বনদে েশক’ (Sign Post) নাই। ফদল এই 

প্রবতষ্ঠান হদত সসবা গ্রহণসহ নানান কাদজর জন্য আগত সসবাগ্রহীতা বা েশ েণাথীগণদক 

তাদের লবিত গদবষণাগার/ইনবিটিউট/েপ্তর খুজ সপদত অসুববধা হয়। সসবাগ্রহীতা বা 

েশ েনাথীগণদক তাদের লবিত েপ্তর খুদজ পাওয়ার কাজটি সহজ করার জন্য 

বববসএসআইআর-এর ঢাকা কযাম্পাদস আকষ েণীয় ও দৃবষ্ট নন্দন ‘পথ বনদে েশক’  

(Sign Post) স্থাপন করা হদয়দে। সসবাটি বববসএসআইআর-এর ঢাকা কযাম্পাদস 

বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ - সহবজকৃত সসবা 
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ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত 

সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ 

সসবাা্/আইবিয়া

টি কার্ েকর 

আদে বক-না/ 

না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

৯।  

“Store 

Management 

System (SMS)” 

শীষ েক একটি 

Software প্রস্তুত 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে (বববসএসআইআর)-এর ইনবিটিউট 

অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড সমটালাবজে (আইএমএমএম)-এ Store 

Management System (SMS)” শীষ েক একটি Software প্রস্তুত করা 

হদয়দে। Software টি ব্যবহার কদর ইনবিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড 

সমটালাবজে (আইএমএমএম)-এর ববজ্ঞানী, কম েকতো ও কম েচারীগণ সিাদরর 

মালামাল সহদজ ব্যবস্থাপনা করদত পারদবন। সসবাটি বববসএসআইআর-এর 

ইনবিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড সমটালাবজে (আইএমএমএম)-এ 

বাস্তবাবয়ত হদে। 

হযাঁ হযাঁ - 

বিবজটাইজকৃত 

সসবা 

১০।  

“On-line 

reservation of 

scientific 

instruments in 

BCSIR” শীষ েক একটি 

Software প্রস্তুত 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে (বববসএসআইআর)-এর বববভন্ন 

ইউবনদটর ববজ্ঞানীগণ র্াদত সহদজ “Central Analytical and 

Research Facilities (CARF)” এর র্ন্ত্রগুবল ব্যবহার করদত পাদর এবাং 

একই সাদথ র্াদত উক্ত সসন্টাদরর র্দন্ত্র সব োবধক ব্যবহার বনবিত হয় তার জন্য 

“On-line reservation of scientific instruments in CARF” 

শীষ েক একটি Software প্রস্তুত করা হদয়দে। Software টি ব্যবহাদরর 

মাধ্যদম বববভন্ন ইউবনদটর ববজ্ঞানীগণ সহদজ তাদের প্রদয়াজনীয় গদবষণার জন্য 

CARF-এর র্ন্ত্র ব্যবহাদরর লদিয বনবে েষ্ট সমদয়র জন্য সাংরক্ষণ 

(reservation) করদত পারদব। এদত CARF-এর ববজ্ঞানী, সটকবনবশয়ান এবাং 

প্রাথীত ববজ্ঞানীর সময় সাশ্রয় হদব এবাং সহদজ গদবষণাগার কাজ সম্পন্ন করদত 

পারদব। সসবাটি বববসএসআইআর-এর সসন্ট্রাল ল্যাদব বাস্তবাবয়ত হদে।  

হযাঁ হযাঁ  

অনলাইনকৃত 

সসবা 
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ি. সমাহাম্মে নাবসর উবিন 

ইদনাদভশন অবফসার 

বববসএসআইআর, ঢাকা। 


