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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
িবjান o pযুিk মntণালয়                                             

aিধশাখা- ১০ 

pjাপন 

তািরখঃ ০৮ aেkাবর, ২০১২/২৩ আি ন, ১৪১৯ 

 

নং-  ৩৯.০১০.০২৪.১১.০০.০০৮.২০১০- ৪৩৭  “জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত- ২০১১ eর কমপিরকlনা” জাতীয় 
িবjান o pযুিk পিরষদ কতৃক anেমািদত হেয়েছ। uk জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত- ২০১১ eর কমপিরকlনা 
জনসাধারেণর jাতােথ েগেজেট pকাশ করা হ’লঃ 

জাতীয় িবjান o pযিুk নীিত- ২০১১ 
কমপিরকlনা  

১.ভিূমকা 

            িবগত ১৯৮৬ সােল জাতীয় িবjান o pযিুk নীিত pণীত হয়। iেতামেধ  েদেশ eবং িবেদেশ jান- িবjােন 
ব াপক unয়ন o িবsার হেয়েছ। িবjান o pযুিkর kমবধমান িবকাশ o agগিতর সােথ সাম s েরেখ েদেশ িবjান o 
pযুিkর uৎকষ সাধন,  বাsবায়ন o unয়ন কাযkমেক unত িবে র িবjান o pযুিkর সে  তাল িমিলেয় যুেগাপেযাগী 
করার লেk  জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত - ১৯৮৬ eর হালনাগােদর pেয়াজন হয়। e েpkাপেট জাতীয় িবjান o pযুিk 
নীিত- ২০১১ নতুনভােব pণয়ন করা হয় eবং িবগত ৪ জুলাi ২০১১ তািরেখ মিntসভা বঠেক anেমািদত হয়।  নীিতর 
৫.২.২ uপাnে েদ বলা আেছ কাযkম বাsবায়েনর জn agািধকার িভিtক o সময়াবd eকিট কম- পিরকlনা pণয়ন 
করেত হেব। েস েমাতােবক জাতীয় িবjান o pযুিk পিরষেদর িনবাহী কিমিটর ২০তম সভায় জাতীয় িবjান o pযুিk 
নীিত- ২০১১ eর আেলােক eকিট সময়াবd কমপিরকlনা (Action plan) pণয়েনর লেk  eকিট কিমিট গঠন করা হয়। 
কমপিরকlনা pণয়ন (Action plan) কিমিট খসড়া কমপিরকlনা pstত কেরেছ eবং খসড়া কমপিরকlনািট মntণালেয়র 
oেয়বসাiেট pকাশ করা হেয়েছ। কমপিরকlনািট চড়ূাn করার লেk  বাংলােদেশর sনামধn িবjানী, েদেশর বেরণ  
কেয়কজন aধ াপক, সংি  মntণালয়/িবভােগর, সংি  দpর/সংsার eবং িবjান o pযুিk মntণালেয়র কমকতােদর 
সমnেয় e িবষেয় eকিট জাতীয় কমশালার আেয়াজন করা হয় । কমশালায় pাp sপািরশ কিমিট কতৃক পযােলাচনা কের 
জাতীয় িবjান o pযুিk নীিতর কমপিরকlনার খসড়া চূড়াn করা হয়। 
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২. কাঠােমা o anসতৃ রীিত:  

১৫িট uেd  ১১ িট েকৗশলগত িবষয়বst eবং ২৪৬ িট করণীয় িবষয় ei কমপিরকlনায় kম িবভk কের সাজােনা 
হেয়েছ। নীিতেত বিণত uেd েক জাতীয় লেk র সােথ সাম sপূণ করা হেয়েছ। েসi uেdে র সােথ িমল েরেখ 
েকৗশলগত িবষয়বst িনধারণ করা হেয়েছ। করণীয় িবষয়gেলা বাsবায়ন করার জn িনmrপ েময়াদ িনধারন করা হেয়েছ:  

১। sl েময়াদী (১৮মাস বা কম), 
  ২। মধ  েময়াদী (৫ বছর বা কম) eবং 

৩। দীঘ েময়াদী (১০ বছর বা কম)। 

৩.১ uেd সমহূ  

 জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত (NSTP) eর িনেmাk uেdে  সমূহ বাsবায়েনর লেk  ei কমপিরকlনা pণয়ন  
করা হেয়েছ:   

 (ক) েটকসi unয়েনর িভিtেত জনগেণর খাদ , পুি , পিরেবশ, পািন, sাs  o jালািন িনরাপtা িনি ত করার জn 
aথনীিতর িবিভn খাত o uপ- খােত িবjান o pযিুkগত দkতা o sিনভরতা aজন করা।  

 (খ) aথনীিতর িবিভn খাত o uপ- খােত uৎপাদন o কমসংsান বৃিdেত সহায়তা করা।  

 (গ) eকিদেক িবjান o pযুিkর সকল েkেt eবং anিদেক জাতীয় unয়ন o দািরd  hােস সিmিলত o সমিnত 
তৎপরতা gহণ করা।  

 (ঘ) েদেশর সকল আnষি ক খাত/uপ- খােতর নীিতমালার সােথ সমnয় সাধন করা।  

 (ঙ) িবjান o pযুিkিবষয়ক িব ব াপী jান- িবদ াচচায় aবদান রাখা।  

 (চ) িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt িবেশষ কের তrণ pজেnর মধ  হiেত pিতভাবান ব িkেদর খুঁেজ েবর করা 
o তঁাহােদর sীকৃিত pদান করা।  

 (ছ) জাতীয় unয়ন লk মাtা aজেনর জn আ িলক o আnজািতক পযােয় িবjান o pযুিk েkেt সহেযািগতা 
করা eবং ei িবষয়িটেক  আnজািতক সmক unয়েন pধান uপাদােন পিরণত করা।  

 (জ) িশkা o pিশkণ েkেt unয়নসহ দkতা গেবষণা o unয়ন (R&D) কাঠােমােত pািত ািনক ব বsা বা 
পুনব বsা gহেণ িনেদশনা pদান করা।  

 (ঝ) িবjান o pযুিkিবষয়ক কাযkেম নারীর kমতায়েনর ব বsা করা eবং তােদর পূণ o সমান aংশgহণ িনি ত 
করা।  

 (ঞ) সকল িশkা eবং গেবষণা o unয়ন (R&D) pিত ােন pেয়াজনীয় sায়tশাসন o কেমর sাধীনতা pদান করা, 
যােত pকৃত সৃজনশীল কােজর পিরেবশ তির হয়।  

 (ট) জলবায় ুপিরবতেনর কারেণ সৃ  বnা, aনাবৃি , সাiেkান, ভূিম kয়, সমুেd পািনর u তা বৃিd iত ািদ eবং 
ভূিমকmসহ anাn pাকৃিতক িবপযয় o dেযাগ সmেক ভিব ৎবাণী pদান eবং ei সকল dেযাগ pিতেরাধ 
o েমাকািবলার জn গেবষণা o তাহার pেয়াগেক uৎসািহত করা।  
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 (ঠ) aথনীিত o সমােজর সংি  েktসমূেহ, িবেশষ কের িবjান o pযুিkিবষয়ক pিত ানসমূেহর মেধ  eবং 
গেবষণা o unয়ন (R&D)  কাযkেম সরকাির o েবসরকাির aংশীদািরেtর েkেt ঘিন  o uৎপাদনশীল 
িমথিkয়া সৃি র ব বsা কের গেবষণা o udাবনেক uৎসািহত করা।  

 (ড)   সকল ধরেনর আিব ােরর েkেt েমধাসmদ সৃি  o সংরkেণর মাধ েম aিধক sিবধা pদােনর লেk  েমধা st 
সংরkণ aিধকার (IPR) ব বsা pিতি ত করা।  

 (ঢ) anাn িবষেয়র anjােনর সােথ িবjােনর jানেক সমিnত করা, eবং রাT- শাসেন িবjানী o pযুিkিবদেদর 
পিরপূণভােব সংি  করা, যােত সরকােরর নীিত িনধারেণর সকল েkেt িবjান- মনsতা o বjািনক 
anসিnৎসা গভীরভােব pেবশ করেত পাের।  

 (ণ) িবjান o pযিুk নীিত কাযকর করার জn িবিভn সমেয় aব  পালনীয় কের আiন, aধ ােদশ, িবিধ o 
pিবধােনর আকাের যেথাপযুk পিলিসসংkাn িবধান (Policy regulation)/ নীিত িনিমtক (Policy 
Instruments) pণয়ন করা।  

৩.২  uপেরািlিখত uেd পরূণকেl িনmবিণত েকৗশলসমহূ aবলmন করেত হেবঃ 

েকৗশলগত িবষয়- ১: জনগেণর মেধ  িবjান, pযুিk o udাবেনর grt সmেক সেচতনতা সৃি  o জনসmৃkতা সৃজন  
(করণীয় িবষয় ১- ২৪ = ২৪িট)।                                                                                  
েকৗশলগত িবষয়- ২: pািত ািনক  aবকাঠােমা unয়ন, uৎপাদন sিবধা o সমnয় সাধন (করণীয় িবষয় ২৫- ৬৩ = ৩৯িট)।                 
েকৗশলগত িবষয়- ৩: গেবষণা o unয়ন ( Research & Development)  (করণীয় িবষয় ৬৪- ১০৩ = ৪০িট)।                                
েকৗশলগত িবষয়- ৪: লk - িভিtক গেবষণার জn মানবসmদ unয়ন o সামথ  বৃিd (করণীয় িবষয় ১০৪- ১২০= ১৭িট)।             
েকৗশলগত িবষয়- ৫: িবjান িশkা (করণীয় িবষয় ১২১- ১৪৬ = ২৬িট)।                                                                                
েকৗশলগত িবষয়- ৬:  তথ  সংgহ, সংরkণ eবং গণমাধ েম pচার (করণীয় িবষয় ১৪৭- ১৭০ = ২৪িট)।                                        
েকৗশলগত িবষয়- ৭: েদশীয় pযুিk unয়ন, pযুিk হsাnর eবং িবেদিশ pযুিk আtীকরেণর জn জাতীয় সামথ /সkমতা বৃিd  
(করণীয় িবষয় ১৭১- ১৮৬=১৬িট)।                                                                                                                       
েকৗশলগত িবষয়- ৮:  েমধা st সংরkণ aিধকার (করণীয় িবষয় ১৮৭- ১৯৫ = ৯িট)।                                                               
েকৗশলগত িবষয়- ৯: গেবষণা o unয়ন কাযkেমর জn পযাp তহিবল গঠন o িবিনেয়াগকরণ (করণীয় িবষয় ১৯৬- ২১৪ = 
১৯িট)।                                                                                                               
েকৗশলগত িবষয়- ১০:  আ িলক eবং আnজািতক বjািনক o pযুিkগত সহেযািগতা (করণীয় িবষয় ২১৫- ২২৬ = ১২িট)।               
েকৗশলগত িবষয়- ১১:  িবjান o pযুিk পিরকlনা  (করণীয় িবষয় ২২৭- ২৪৬ = ২০িট)।                                                        

৩. ৩  কম- পিরকlনা o aথায়ন:  

uপের বিণত uেd  eবং েকৗশলগত িবষয়gেলাi কমপিরকlনাgেলােক চািলত করেব। মূল uেdে র িভিtেত 
কমপিরকlনাgেলােক েকৗশলগত িবষয়বst anযায়ী ভাগ করা হেয়েছ। সব uেd  o সারণীর করণীয় িবষেয়সমূেহর 
kিমক ধারাবািহকভােব েদয়া হেয়েছ। pিতিট করণীয় িবষয়- eর জn sl, মধ  o দীঘ েময়াদী বাsবায়নকাল েদখােনা 
হেয়েছ। িবjান o pযুিk drত পিরবতনশীল eমন eকিট খাত েযখােন আগামী ২ (di) বছেরi িক পিরবতন হেত পাের তা 
anমান করা সmব নয়। sl েময়াদী করণীয় িবষয়gেলােক বতমান সমেয়র চািহদা িহেসেব িনrপণ করা হেয়েছ। 
anিদেক, মধ  েময়াদী eবং দীঘ েময়াদী করণীয় িবষয়gেলা বাsবতা eবং িবjান o pযুিk খােতর unয়েনর েpিkেত 
anত di বছর পর nতন কের িবেবচনা করার pেয়াজন রেয়েছ। 

করণীয় িবষয়gেলা বাsবায়েনর িনিমেt জাতীয় বােজেট আলাদা বরাd রাখা pেয়াজন হেব। িবjান o pযিুk সংkাn 
িনয়িমত কমকা ড পিরচালনার জn pেত ক মntণালয়, দফতর o সংsাসমূহেক আিথক বরাd pদান করেত হেব। eছাড়াo 
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সরকারী pিত ানসমূেহর মেধ  pিতেযািগতামূলক ভােব িবjান o pযুিk unয়ন eর িনিমেt তহিবল েযাগােনর জn বািষক 
বােজট পিরকlনায় anদােনর মাধ েম eকিট িবjান o pযুিk unয়ন তহিবল গঠন করা েযেত পাের। aথৈনিতক o 
সামািজক unয়েনর সকল খােত িবjান, pযুিk o udাবেনর pেয়ােগর িবষয় িবেবচনা করেত হেব। ei নীিতর কাযkম 
বাsবায়েনর pধান করণীয় েktgিল কমেকৗশেলর আoতায় িনেm বণনা করা হেলা: 

kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

 
েকৗশলগত িবষয়- ১: জনগেণর মেধ  িবjান,  pযিুk o udাবেনর grt সmেক সেচতনতা সিৃ  o জনসmkৃতা সজৃন              

(uেd - গ, ঙ, চ, ঢ পরূণকেl।) 
১ pিতবছর ১০ নেভmর iuেনেsা েঘািষত শািn o 

unয়েনর জn    িব  িবjান িদবস পালেনর uেদ াগ 
gহণ। 

MoST  √   চলমান 

২ জাতীয়,  িবভাগীয়,  েজলা o uপেজলা পযােয় 
িবjান o pযুিk েমলার বা িবjান o pযুিk সpােহর 
আেয়াজন করা  

MoST, MoE, 
MoPME, 
MoPA, েজলা o 
uপেজলা pশাসন 

জাতীয়,  
িবভাগীয়,  
েজলা  ৫০ 
ভাগ,  eবং 
uপেজলা    
৩০ ভাগ   

েজলা  
১০০ 
ভাগ 
eবং  

uপেজলা
৬০ 
ভাগ 

১০০ 
ভাগ 

uপেজলা

 

৩ িবjান o pযুিk িবষেয় আnজািতক পযােয় েসিমনার, 
oয়াকশপ  iত ািদর  আেয়াজন করা। 

MoST,MoPA, 
MoFL MoPME, 
MoHFW, MoA, 
MoEF, MoFA, 
MoICT,  MoE, 
MoInd  

√   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

৪ িবjানেক জনিpয় করার লেk  িবভাগীয়, েজলা শহের 
েসিমনার, oয়াকশপ  iত ািদর  আেয়াজন করা। 

MoST, MoPA, 
িবভাগীয়,  জলা o 
uপেজলা pশাসন 

জাতীয়,  
িবভাগীয়,  

েজলা 
পযােয় 

uপেজলা 
পযােয় 

 

৫ িবjােনর নব udাবেনর িবষেয় পt পিtকায়/ iেলkTিনক 
o িp ট িমিডয়ায় িনয়িমত pচােরর ব বsা করা।  

MoST, MoI  
 

√   চলমান 

৬ েরিডo,  িটিভ o anাn েবসরকারী চ ােনেল িনয়িমত 
িবjানিভিtক an ান আেয়াজন o তার pদশনীর ব বsা 
করা। 

MoST, MoI 
 

√   চলমান 

৭ pিথতযশা িবjানীেদর জীবনীিভিtক pামাণ  িচt িনমাণ 
o িবনামূেল  িশkা/গেবষণা pিত ানসমূেহ েpরণ o 
pদশেনর ব বsা করা।  

MoST, MoI, 
MoE, MoPME  

√   চলমান 

৮ দনিnন জীবেন বjািনক সূt ব বহােরর uপর িবjান 
জনিpয়করণ an ান iেলkTিনক o িp ট িমিডয়ায় pচার 
o pকাশ করা। 

MoST, MoI 
 

√   চলমান 

৯  পিরেবশ sরkা o ব বsাপনায় িবjান o pযুিkর 
ব বহার সmেক জনগণেক aবিহতকরণ an ান pচার 
o pকাশ করা। 

MoST, MoI, 
MoEF 
 

√   চলমান 

১০ uপাn ািনক িবjান িশkার ব বsা gহণ।  MoST, NGO, 
MoE, MoPME 

 √  চলমান 

১১ িবjান বi পােঠর o িবjান িবষয়ক েলখার pকাশ, 
pচারনা o নানাrপ pিতেযািগতামলূক an ােনর 
আেয়াজন করা। 

MoST, MoE, 
MoPME 

√ √ √ বছের 
anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

১২ বছরিভিtক ে  িবjান বi o পিtকা িনবাচন করা।  
 

MoST, MoI, 
MoCA 

√ √ √  

১৩ কেলজ/ িব িবদ ালেয়র ছাtছাtীেদর জn
আnজািতক পযােয় িবjানিভিtক 
েসিমনার/ oয়াকশপ/ িশkাসফর/ িবিভn pিতেযািগতায়
aংশgহেণর sেযাগ সৃি  eবং আেয়াজন, udুdকরণ 
o সমnয়করণ। 

MoST, 
MoCAT, MoE, 
MoFA   

√ √ √ বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

১৪ িবjান kাবNেলােক সিkয় করার লেk  sুল/কেলজ সহ 
anাn িবjান kাব, িবjান িবষয়ক eকােডিম o 
সংগঠনেক িনবnনভুk,  পৃ েপাষকতা o আিথক 
সহায়তা pদান করা। 

MoST, MoPA, 
জলা পিরষদ, জলা 
pশাসন o uপেজলা 
পিরষদ, MoSW 

জাতীয়,  
িবভাগীয়,  
েজলা  ৫০ 
ভাগ,  eবং 
uপেজলা    
৩০ ভাগ   

েজলা  
১০০ 
ভাগ 
eবং  

uপেজলা
৬০ 
ভাগ 

১০০ 
ভাগ 

uপেজলা

চলমান 

১৫ pত n a লসহ সারােদেশ িবjান িবষয়ক সিচt 
pদশনীর ব বsা করা।  

MoST, MoI, 
MoPA, 
MoICT, জলা o 
uপেজলা pশাসন 

√ √  চলমান 

১৬ িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt তrণ pজn o 
aেপশাদার িবjানীেদর udাবনমূলক কােজ uৎসাহ 
pদােনর লেk  তােদর sীকিৃত pদান করা।  

MoST √    চলমান । 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

১৭  াম মান িমuজু বােসর মাধ েম াম মাণ িবjান o 
pযুিk pদশনী eবং  আকাশ পযেবkেণর ব বsা gহণ 
করা।  

MoST √   চলমান 

১৮ জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘের িবjানিভিtক 
গ ালারীর সংখ া o pদশনী বstর সংখ া বৃিd eবং sুল, 
কেলজ o িব িবদ ালেয়র িশkাথীেদর pদশেনর জn 
uেদ াগ gহণ করা।  

MoST √   চলমান 

১৯  েদশীয় pযুিk o udাবনেক uৎসািহত করা। MoST, MoPA, 
MoPME, 
MoHPW, 
MoFL, MoA, 
MoE , MoEF, 
MoICT, MoInd  

√ √  √   

২০  জাতীয় পুরsার pবতন কের িবjানী o pযুিkিবদেদর 
anpািণত করা। 

 MoST   √ √  

২১  জাতীয় পদক pদােনর েkেt িবjানী o pযুিkিবদেদর 
মেধ  েথেক নূ নতম eকজনেক িনবািচত করার জn 
ব বsা gহণ। 

MoST, MoCA √  √  √   

২২ মহাকাশ িবjান সmেক সম ক ধারণা pসােরর লেk  
সভা,  েসিমনার,  িসেmািজয়াম,  িবতক 
pিতেযািগতা,  েপা ার pিতেযািগতা,  রচনা 
pিতেযািগতার আেয়াজন করা। 

MoST  √  চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

২৩ পথচারী িবjানী Barefoot Scientist  গণসহ জাতীয় 
পযােয় বাৎসিরক িবjানী o pযুিkিবদেদর সেmলেনর 

MoST, MoI 
 

√ √  √  বছের anত 
eকিট 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

আেয়াজন।  আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

২৪ িশkাথী o যুবসমাজেক িবjান o pযুিk িবষেয় uৎসাহ 
িদেত িশkা pিত ানসহ িবিভn sােন িবjানী o 
pযুিkিবদেদর বkৃতার আেয়াজন করা। 

MoST, MoI, 
MoE, MoICT, 
MoPME 

√ √  √  চলমান 

েকৗশলগত িবষয়- ২:  pািত ািনক  aবকাঠােমা unয়ন, uৎপাদন sিবধা o সমnয় সাধন 
(uেd - ক পরুনকেl।) 

২৫ িবjান o pযুিk সংkাn বতমান aবকাঠােমাসমেূহর 
unয়ন o শিkশালীকরণ। 

MoST , MoA, 
MoE, 
MoICT,MoEF, 
MoFL 

√ √ √  

২৬ িবjান o pযুিkিভিtক udািবত পণ  uৎপাদন, unয়ন 
o বাজারজাতকরেণর sেযাগ সৃি  করা।  

MoST, MoInd, 
MoC 

√ √ √  

২৭ সরকারী o েবসরকারী খােত িবjান, pযুিk o 
udাবেনর (ST&I) unয়েনর লেk  uপযুk কতৃপk 
pিত া করা। 

MoST, MoInd, 
MoE 

√ √ √  

২৮  েটকেনালিজ পাক/ iেনােভশন পাক/ সােয়n িসিট 
sাপন। 

MoST, MoInd, 
MoICT 

 √ √  

২৯ িবভাগীয় পযােয় নেভািথেয়টােরর কাযkম সmpসারণ 
করা । 

MoST √ √   

৩০ িবjান o pযুিkর িবকাশ o েভৗত aবকাঠােমা িহেসেব 
জাতীয় িবjান o pযুিk ভবন িনমাণ করা।  

MoST  √ √   

৩১ গণমাধ েম িবjান o pযুিk ব াপক pচােরর লেk  তথ  
o েযাগােযাগ aবকাঠােমার unয়ন o শিkশালীকরণ।  

MoST, MoICT, 
MoI  

√ √   

৩২ িবjান o pযুিk- িভিtক পণ  o েসবার মান িনধারেণর 
লেk  pিত ান pিত া o শিkশালীকরণ। 

MoST, MoInd √ √   

৩৩ িবjান o pযুিkর েkেt েটকসi unয়েনর লেk  
সরকাির সংsা, সরকাির o েবসরকাির uৎপাদন ব বsা, 
গেবষণা pিত ান, িব িবদ ালয়, েপশাদারী সংগঠন eবং 
আnজািতক সংsার জn েকndীয় সমnয়কারী pিত ান 
pিত া করা।  

MoST, MoE, 
MoInd 
 

√ √   

৩৪ সংি   মntণালেয় িবjান o pযুিkর িবষেয় কাজ করা 
o যাবতীয় কােজর পিরকlনা,  সমnয় o পিরবীkণ 
করার লেk  মntণালেয়র কমকতােদর eবং িবjানী o 
pযুিkিবদগেণর সমnেয় uপেদ া পিরষদ গঠন করা। 

MoST, MoC, 
MoInd, MoICT, 
MoEF, MoE, 
MoA, FD, 
MoHFW, 
MoFA  

√    

৩৫ জাতীয় িবjান o pযুিk নীিতমালার আেলােক েদেশর 
িবjান- pেকৗশল- pযুিk সংkাn সািবক unয়েনর 
লেk  িবjান o pযুিk িবষয়ক জাতীয় পিরষদ
( NCST)  গঠন o পুণ: গঠন করা।  

MoST ,  √    

৩৬ eনিসeসিটর িনবাহী কিমিট/iিসeনিসeসিট
( ECNCST)  গঠন o পুণ: গঠন করা।  

MoST,  √    
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

৩৭ eনিসeসিট (NCST)  েসল গঠন করা  । MoST √    

৩৮ েজলা িবjান o pযুিk কিমিট গঠন। MoST √ √   

৩৯ িবjান o pযুিk িবষয়ক কাযkম বাsবায়ন o 
সmpসারেণর লেk  eকিট aিধদpর সৃি  eবং েজলা o 
uপেজলায় িবjান o pযুিk কমকতার পদ সৃি  করা। 

MoST,  √ √ √  

৪০ pেকৗশল/pযুিk গেবষণা কাuিnল pিত া করা।  MoST, MoE,   √   

৪১ িবদ মান pেকৗশল/pযুিk গেবষণা pিত ানসমূেহ 
গেবষণার সমnয় o unয়ন করা।                    

MoST, MoE, 
MoInd, 
MoHFW, MoA, 

√ √   

৪২ গেবষণার aবকাঠােমা তরীর pথম ধােপ sদk 
pযুিk◌াবদেদর সহকাের eকিট দল গঠন করা। 

MoST √    

৪৩ িবেদিশ pযুিk gহণ, aিভেযাজন o আtীকরেণর লেk  
সংি  আnজািতক সংsার পরামশ gহন করা।               

MoST, MoEF, 
MoFA, MoInd 

√ √ √  

৪৪ pবাসী বাংলােদশীেদর সহায়তায় pািত ািনক 
aবকাঠােমা unয়ন, uৎপাদন sিবধা gহণ করা।             

MoST, 
MoEWOE, 
MoInd 

 √   

৪৫ নেভািথেয়টােরর pদশনী  িডিজটাল পdিতেত pদশেনর 
ব বsা করা। 

MoST √    

57 িবjান o pযুিk িবষয়ক গেবষণা o unয়ন সংkাn 
যাবতীয় কােজর পিরকlনা,  সমnয় o পিরবীkণ 
করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoICT ,MoA, 
MoFL 

√ √  চলমান 

58 pেত ক গেবষণা pিত ান, iনি িটuট o েকnd কতৃক s 
s gnাগােরর sেযাগ sিবধা বৃিd করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√   চলমান 

59 pেত ক গেবষণা pিত ান, iনি িটuট o েকেndর 
gnাগার কতৃক িনজ িনজ িবেশষািয়ত েkেtর বjািনক 
তথ  o গেবষণা ফলাফল সংgেহর uেদ াগ gহণ করা 
eবং তা সংরkণ o দিলিলকরেণর ব বsা gহণ করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√ √ √  

৪৯ pেত ক গেবষণা pিত ান, iনি িটuট o েকnd কতৃক 
িনজ িনজ িবেশষািয়ত েkেt আnজািতক খ ািতসmn 
গেবষণা pিত ােনর সােথ েযাগােযাগ রkা করা eবং 
তথ ািদ সংgহ কের সংরkণ করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA , MoHFW

√   চলমান 

৫০ গেবষণা pিত ানসমূেহ আধিুনক o pেয়াজনীয় যntপািত 
/ পরীkাগার sিবধা সৃি  করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd MoE, 
MoA, MoHFW 

√ √   

৫১ িবjােনর যntপািত েমরামত o রkণােবkেণর জn 
aভ nরীন সামথ  o কম- দkতা বৃিd করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √   

৫২ সকল েkেt পরীkাগার sিবধািদ েযৗথভােব ব বহােরর 
জn uৎসািহত করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA  

√   চলমান 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

৫৩ সকল গেবষণা pিত ােনর জn সমিnত তথ  ব বsার 
মাধ েম িবjান o pযুিkিবষয়ক তথ - িভিt েজারদার 
করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA  

√   চলমান 

৫৪ uৎকষ o unয়েনর লেk  িবjান o pযুিkর িবিভn 
েkেt Centre of Excellence pিত া করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA , MoICT 

√ √ √  

৫৫ পারমাণিবক িচিকৎসা গেবষণায় uৎসাহ pদানকেl 
eকিট জাতীয় পারমাণিবক িচিকৎসা গেবষণা েকnd 
pিত া করা।  

MoST, 
MoHFW 

√ √   

৫৬ গেবষণা o udাবেনর েkেt aিধকতর ফল পাoয়ার 
লেk  সকল বjািনক o pযুিkগত গেবষণাগাের 
িনরবি n িবd ৎ  সরবরাহ িনি ত করা।  

MoST, 
MoPEMR(PD) 

 √  চলমান 

৫৭ িবভাগীয় পযােয় তথ  o uপাt সংgেহর লেk  
ব াnডক- eর শাখা aিফস sাপন eবং েদেশর eবং 
িবেদেশর ভাচয়ুাল লাiেbরীর সােথ সহেযািগতা o 
িরেসাস েশয়ািরং বাsবায়ন করা। 

MoST,  MoFA, 
MoCA 

√   চলমান 

৫৮ সকল গেবষণা pিত ােন/iনিsিটuেট/েকেnd ss 
গেবষণার িবষয় দিলিলকরণ, তথ  সংgহ o সংরkণ 
করার লেk  pেয়াজনীয় যntপািত sাপন করা। 

MoST,  MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√ √   

৫৯ aিধকতর pচার o pসােরর লেk  িবভাগীয় পযােয় 
জাতীয় িবjান জাdঘেরর কাযkম সmpসারণ করা।  
 

MoST √ √   

৬০ বjািনক সূt o eর বাsব pেয়াগ, তtt লb udাবন 
িবিভn যntপািত pিkয়া েকৗশেলর মেডল pচােরর জn 
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর শিkশালীকরণ। 

MoST √ √  √   

৬১ nােনাpযুিk িবষয়ক গেবষণা শিkশালীকরণ eবং 
eকিট জাতীয় nােনাpযুিk iনিsিটuট sাপন করা । 
 

MoST √ √  √   

৬২ সমুd গেবষণা unয়ন o শিkশালীকরণ eবং 
জাতীয় সমুd গেবষণা iনিsিটuট pিত া কাযkম 
তরািnতকরণ । 

MoST, MoD, 
AFD 

√ √  √   

৬৩ মৎs o pািণসmদ িবষয়ক গেবষণা iনিsিটuট 
সমূহ শিkশালীকরণ 

MoST, 
MoFL,MoEF 

√ √  √   

েকৗশলগত িবষয়- ৩: গেবষণা o unয়ন (Research & Development)                                           
(uেd - ঘ, জ, ঞ, ট, ঠ, ঝ পরুনকেl।) 

৬৪ সরকাির o েবসরকাির পযােয় িবjান o pযুিk গেবষণা 
unয়ন o শিkশালীকরণ। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, NGO 

√ √ √  

৬৫ েদশীয় pেয়াজনেক agািধকার িদেয় িবjান o pযুিkর 
েkেt গেবষণার  িবেশষািয়ত েktgিল িচিhত করণ। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √   

৬৬ গেবষণার িবেশষািয়ত েkt িভিtক গেবষনাগার িনমাণ 
o শিkশালীকরণ। সmাব  েktNিল- nােনাpযুিk, 
জীবতথ  pযুিk,  মহাকাশ গেবষণা o dর anধাবন, 
মাiেkাiেলকTিনk o aেpাiেলকTিনk, বstিবjান 
গেবষণা, pাজমা িফিজk,  বি ক u ায়ন েমাকােবলা 

MoST, MoInd, 
MoEF, 
MoHFW 

 

√ 

 

√ 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

সংkাn গেবষণা, জীবpযুিk o িজন pেকৗশল, 
েরিডেয়শন pেসিসং েটকেনালিজ,  জলবায়ু পিরবতন o 
পিরেবশ িবjান, dেযাগ ব বsাপনা, জীবৈবিচt, বনজ 
সmেদর েটকসi ব বsাপনা  সংkাn গেবষণা।  

৬৭ গেবষণা- সামথ বৃিd o unয়েনর লেk  নীিতসমূহ 
পযােলাচনা o যুগেপােযাগীকরণ; sানীয় o আমদািনকৃত 
pযুিk gহণ, হsাnর, aিভেযাজন, unয়ন, িবsার o 
ব বsাপনা- সংkাn গেবষণা eবং ফিলত o েমৗিলক 
িবjােনর গেবষণা করা। 

MoST, MoInd  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

৬৮ বhিবধ খােতর িবিভn িবষেয়র uপর সমিnত (বh-
pািত ািনক o বh- িবষয়- িভিtক) জাতীয় গেবষণা 
কমসূচী pণয়ন করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √   

৬৯ গেবষণা কমসূচীর পিরকlনা, বাsবায়ন o মূল ায়েনর 
লেk  গেবষণা সমnয়কারী pিত ানসমেূহর (েযমন 
িরসাচ কাuিnল) unয়ন o শিkশালীকরণ। 

MoST, MoInd, 
MoA 

√ √   

৭০ গেবষণা o u য়ন (R&D) পশায় মিহলােদর েণাদনা 
(Incentive) দােনর ব বsা gহণ। 

MoST, 
MoWCA, 
MoICT 

√ √ √  

৭১ pিতবnীেদর জn গেবষণা o unয়ন (R&D) sিবধা 
সৃি  করা।  

MoST, MoSW,  
MoEF, MoICT 

√ √ √  

৭২ িব িবদ ালয়সহ সকল গেবষণা unয়ন pিত ােনর 
দkতা o সামথ  েজারদার করার লেk  গেবেষণা o 
unয়ন েকnd sাপন o শিkশালীকরণ।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √ √  

৭৩ দূর- anধাবন (Remote Sensing) pিkয়ায় pাকিৃতক 
dেযাগ িনয়ntণ িনেয় গেবষণা করা । 

MoST, MoD, 
MoDM, 
MoWR, MoEF 

√ √   

৭৪ মহাকাশ o ঊdাকাশ o u sেরর বায়মু ডল িনেয় 
গেবষণা করা। 

MoST, MoD, 
MoE, MoICT  

√ √   

৭৫ নূতন নূতন pযুিkর udাবন o লাগসi pযুিk হsাnর 
করণ। 

MoST, MoC, 
MoInd, MoICT 

√ √ √  

৭৬ pেকৗশল িবjান গেবষণায় pধান pধান েkt িচিhত 
করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

√  √  √  

৭৭ aভ nরীন গেবষণা unয়ন eবং সরকাির o েবসরকাির 
িশl খােত সkমতা িনণয়।                                       

MoST, MoInd, 
MoICT 

√  √    

৭৮ েজ ািতিবjান িনেয় গেবষণা o জাতীয় মানমিnর sাপন 
করা । 

MoST 
 

√ √    

৭৯  pযুিk িনভর pিতরkা ব বsা িবষয়ক গেবষণা করা ।  MoST, MoD  
 

√    

৮০ বstিবjান o iেলকTিনk েkেt গেবষনা করা o 
গেবষণাগার sাপন করা eবং e সংkাn িশl- কারখানা 
sাপেন uৎসািহত করা।  

MoST, MoInd, 
MoEF, MoICT 

√ √ √  

৮১ জাতীয় সmেদর দীঘ েময়াদী, েটকসi o পিরেবশ বাnব 
ব বহাের pেয়াজনীয় গেবষণা করা । 

MoST, MoInd, 
MoEF 

√ √ √  

৮২ পিরেবশ সংরkণ o unয়ন,  pাকিৃতক সmদ জীব-
বিচt সংরkণ eবং িবd ৎ o jালানী,  sাs ,  তথ  

o েযাগােযাগ pযুিk সহ anাn pযুিk সংkাn েkেt 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

√ √ √  
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

গেবষণা করা eবং গেবষণায় uৎসািহত করা।  

৮৩ বnা িনয়ntন, পযেবkণ o আগাম সংেকত pদােনর 
কাযকর pযুিk udাবন।  

MoST, MoDM, 
MoD, MoWR, 
MoHFW 

√ √ √  

৮৪ সাiেkান o uপkলীয় জেলা াস েমাকােবলায় uপযুk 
pযুিk udাবন। 

MoST, MoDM, 
MoD, MoWR 

√ √ √  

৮৫ জাতীয় ভূিমkয়েরাধ ব বsাপনা o unয়ন eবং 
নদীশাসন িবষয়ক গেবষণা শিkশালীকরণ । 

MoST, MoL, 
MoEF, MoWR 

√ √ √  

৮৬ জলবায়ু পিরবতন িবেবচনার েkেt খরা পূবাভাস পdিত 
udাবন করা। 

MoST, MoDM, 
MoD, MoWR, 
MoEF 

√ √   

৮৭ পািন unয়ন ব বsাপনার aবকাঠােমার েkেt নতুন নতুন 
পdিত udাবন করা eবং জলাশয় o পািন সmদ 
দূষণমুk রাখেত িবjান o pযুিk িভিtক গেবষণা করা। 

MoST, MoWR, 
MoEF 

√ √ √  

৮৮ হাoর eলাকার ফসেলর kিত pিতেরােধ Flush Flood 
পূবাভাস ব বsার unয়ন করা। 

MoST, MoDM, 
MoD, MoWR 
MoEF 

√ √   

৮৯ uপkলীয় eলাকায় পািনর সীমা বৃিdর পূবাভাস পdিতর 
unয়ন করা। 

MoST, MoDM, 
MoD, MoWR, 
MoEF 

√ √   

৯০ sানীয় পযােয় েgাবাল eবং আ িলক জলবায়ুর পিরবতন 
মেডল pবতন করা। 

MoST, MoEF, 
MoWR 

√ √   

৯১ জলবায়ু পিরবতন েমাকােবলায় sানীয় pযুিkর 
pেয়াজনীয় পিরবতন করা eবং uপযুk বৃk pজািত 
িনবাচেনর মাধ েম বনজ সmদ বৃিd করা।  

MoST, MoEF, 
MoWR 

√ √   

৯২ বৃি র পািন সংরkণ (Harvesting) eর pযুিk unয়ন 
করা।   

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √   

৯৩ সারেফস oয়াটার (Surface Water)  o ব বহােরর 
pযুিk udাবন করা। 

MoST, 
MoLGRDC, 
MoWR 

√  √  √  

৯৪ ভূিমকm িবষেয় সেচতনতা o ভুিমকm পরবতী udার 
তৎপরতায় েদশীয় সর াম udাবন করা। 

MoST, MoHA, 
MoDM 

√ √ √  

৯৫ পিরেবশ বাnব নবায়নেযাগ  শিkর
( েসৗর, জল, টাiডাল,  বায়,ু বােয়াগ াস pভূিত)  
গেবষণা েজারদার করা eবং িশl েkেt eর ব বহার 
িনি ত করা। 

MoST, MoInd, 
MoEF 

√  √ √  

৯৬ সরকারী পযােয় িবjান,  pেকৗশল o pযুিkর িবিভn 
খােত গেবষণা o unয়েনর েkt o সmkৃতা  বৃিdেত 
uৎসাহ pদান করা ।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √ √  

৯৭ গেবষণা o unয়ন pিত ােনর কাযkম পিরবীkণ, 
মূল ায়ন o  জবাবিদিহতার ব বsা করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd MoE, 
MoA 

√  √  √  

৯৮ িজন pেকৗশল পdিতর মাধ েম unত জাত/pযুিk 
গেবষণা কাযkম েজারদারকরণ। 

MoST, MoA, 
MoE, MoHFW, 
MoInd, MoEF, 
MoFL  

√  √  √   

৯৯ েরিডেয়শন/ভাণালাiেজশন/ফেটাপিরoিডজম pেসিসং MoST, MoA, √  √  √   
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

pযুিk ব বহার কের িবিভn ধরেনর dব  (যথা: sাs  
েসবায়, কৃিষ েkেt, িশেl eবং পিরেবশ unয়েন) তরী 
o জনিpয়করণ। 

MoE, MoHFW, 
MoInd, MoEF, 
MoFL 

১০০ pিত ানসমূেহর গেবষণা o unয়ন (R&D) কমসূচীেত 
eক বা eকািধক জাতীয় সমsার uপর পিরচািলত 
েমৗিলক o ফিলত গেবষণার যুতসi সংিম ণ  গঠােনা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√      

১০১ গেবষণা o unয়ন eবং পn/েসবা uৎপাদনকারী িশl 
pিত ােনর গেবষণার ফলাফল/পn/েসবা uৎপাদেনর 
পযেবkণ ব বsা করেণর লেk  uৎপাদন/আuটপুট 
iuিনট গঠন করা।   

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √    

১০২ nেনা pযুিk িনেয় েদশীয় িব িবদ ালয় o গেবষণা 
pিত ান সমূেহ গেবষণা sিবধা o কাযkম পিরচালনা 
করা।  

MoST, MoE, 
MoInd 

√  √  √   

১০৩ বjািনক o pযুিkগত গেবষণার uপযুk পিরেবশ 
িনি তকরণ।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√       

েকৗশলগত িবষয় ৪: লk - িভিtক গেবষণার জnয মানবসmদ unয়ন o  সামথ  বিৃd 
(uেd - খ, গ, ঞ, ঝ পরুনকেl। 

১০৪ জাতীয় িবjান o pযুিk েkেt মানব সmদ unয়ন o 
সমnয়করণ। 

MoST, MoInd, 
MoE 

√ √ √  

১০৫ গেবষণা o unয়ন ব বsার চািহদা পূরেণর লেk  িবjান 
o pযুিk সংkাn  জনশিkর unয়ন eবং pিশkণ pদান 
করা। 

MoST, MoE √ √ √  

১০৬ মানব সmদ unয়েনর লেk  anাn িবষেয়র সােথ 
িনmবিণত িবেশষািয়ত িবষয়gেলা sাতক/sাতকেtার 
পযােয় anভূk করার জn িব িবদ ালয়সমহূেক
( পাবিলক o pাiেভট)  uপযুk কাযkম gহেণর 
িনেদশ pদান করা। েktgেলা হেলা পেণ র gনগত মান 
িনধারন eবং e ােkিডেটশন, িনuিkয়ার েটকেনালিজ, 
বােয়ােমিডিসন/ বােয়ােমিডেকল iি িনয়ািরং/েমিডেকল 
িফিজk, nােনােটকেনালিজ, েমিরন সােয়n o 
সমুdিবষয়ক িবjান, বােয়ােটকেনালিজ, েমকাTিনk, 
eেরােsস iি িনয়ািরং / eেরানিটক াল iি িনয়ািরং, 
েরােবািটক/  আিটিফিসয়াল iে টিলেজn, 
মাiেkাiেলkTিনk pযুিk, পিরেবশ িবjান/  
iেকািসেsম eনািলs, েজেনিটক iি িনয়ািরং, েsস 
সােয়n/ a ােsTনিম, িবকl o নবায়নেযাগ  jালানী, 
টাuন pািনং/ নগর unয়ন, মেনাসামািজক, শিk 
uৎপাদন o তার ব বহার, আiিট (IT), সমdুসmদ eবং 
সমুdpযুিk িবষয়ক িবjান ।  

MoST, MoE, 
MoInd, 
MoHFW  

√ √ √  

১০৭ িবjান o pযুিk িবষয়ক িশkা- গেবষণার সকল েkেt 
নারীর aংশgহণ o kমতায়ন িনি ত করা। 

MoST,  
MoWCA 

√  √   

১০৮ গেবষণা pিত ান o িশlকারখানায় কমরত িবjানী- MoST, MoInd, √  √ √  
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

গেবষক- িবেশষj- কমকতা/ কমচারীেদর েদেশ/িবেদেশ 
িবেশষ pিশkেণর ব বsা করা।   

MoC 

১০৯ িবjানীেদর আিথক sিবধা/ভাতা বৃিdসহ গেবষণার 
uপযুk পিরেবশ sেযাগ- sিবধা সৃি  করা । 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √     

১১০ গেবষণা o unয়েনর েkেt দkতা বৃিdকেl 
িবjানিভিtক pিত ানসমূহেক কােজর sাধীনতা 
pদানসহ sায়tশাসন েদয়া। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√  √     

১১১ গেবষণা o unয়ন কমসূচীর সােথ সmৃk িবjানীেদর 
aিভjতা eবং েনতৃtসূলভ gণাবলীর যথাযথ সd বহার 
িনি তকরেণর লেk  তঁােদর aবসর gহেণর বয়সসীমা 
বৃিd করা।  

MoST, MoPA, 
MoEF, MoInd, 

MoE, MoA  

√  √     

১১২ েদশীয় বা আnজািতকভােব sীকৃত িবjানী eবং 
pযুিkিবদগণেক আজীবন ’জাতীয় িবjানী/iেমিরটাস 
িবjানী/sপার- িনuমারাির িবjানী/ aনারাির িবjানী’-
র পদ pদান কের uপযুk পাির িমকসহ েকান িবjান 
িবষয়ক pিত ােন িবেশষ দািয়t pদান করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √    

১১৩ িবjান সmিকত িশkা pিত ান/গেবষণাগার 
/িব িবদ ালয় /কেলজ/িশl pিত ােন িশkক/গেবষক 
eবং গেবষণা o unয়ন- সংkাn কমকতা িহেসেব িবjান 
িবষেয় িডিgধারীর চাkির িনি ত করা । 

MoST, MoE, 
MoInd  

√  √    

১১৪ িবjােনর , গিনেতর o িবেশষািয়ত িশkকেদর জn 
আকষনীয়/uৎসাহব ক েবতনভাতার ব বsা করা।  
 

MoST, MoE √  √     

১১৫ আধিুনক ধারায় িশkা েদবার জn pাথিমক o মাধ িমক 
িবদ ালেয়র িবjান িশkকেদর যথাযথ pিশkেণর 
মাধ েম দk িহেসেব গেড় তালা। 
 

MoST, MoE, 
MoPME 

√  √     

১১৬ গেবষণা o unয়ন (R&D) pিত ােন েনটoয়াক করাসহ 
আiিসিট (ICT) aিবে দ  aংশ িহেসেব গণ  করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

√  √     

১১৭ কািরগরী o বৃিtমূলক িশkায় িশkকেদর pিশkণ,  
unয়ন iত ািদ কাযkম gহণ করা। 
 

MoST, MoInd, 
MoE 

√  √     

১১৮ িবjান o pযুিk িভিtক জনশিk তিরর লেk  
গেবষণা, pিশkণ েকnd eবং িশkা pিত ােন যেথ  
পিরমান িবjান েপশাজীবী িনেয়াগকরা।  
 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √     

১১৯ pেত ক গেবষণা pিত ােনর জn pিশিkত aথনীিতিবদ 
o বাজার গেবষণা িবেশষj িনেয়াগ pদােনর pিবধান 
রাখা। 
  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √     

১২০ pিতবছর pেত ক গেবষণা o িশkা pিত ােন ে  
িবjানী/িবjােনর িশkক িনবাচন করা।  
 
 
 

MoST,  MoE, 
MoEF, MoInd, 
MoA 

√  √  √   

  েকৗশলগত িবষয় ৫: িবjান িশkা  
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

(uেd - ঙ পরুনকেl। ) 
১২১ িবjান o pযুিk িশkায় ব বহািরক িশkা িভিtক 

ে ণীপােঠর ব বsা করা।  
MoST, MoE,  √ √  √   

১২২ pাথিমক িবদ ালেয় কমপেk eকজন িবjান িবষেয় 
িডgীধারী িশkক িনেয়াগ েদoয়া। 

MoST, 
MoPME,  

√ √  √   

১২৩ pিতিট মাধ িমক িবদ ালেয় কমপেk ২জন কের িবjান 
eবং গিণত িবষেয় িশkেকর সংখ া বৃিd করা। 

MoST, MoE √ √    

১২৪ pাথিমক পযায় হেত িবjান eবং গিণত িশkা 
েজারদারকরার লেk  সমেয়াপেযাগী, পাঠ সূচী pণয়ন 
করা।   

MoST, MoE, 
MoPME 

√ √    

১২৫ di িতনবছর anর anর িবjান o pযুিk িভিtক 
পাঠ সূচী unততর করা। 

MoST, MoE, 
MoPME, 
MoHFW 

√ √   

১২৬ pিতিট িশkা pিত ােন িবjান o pযুিk িভিtক বi, 
জানাল o সািহত  পুstক সমৃd িনজs gnাগার/pিশkন 
েকnd গেড় েতালা।  

MoST, MoE, 
MoPME 

√ √   

2২8 মাধ িমক িবদ ালেয় িবjান o গিনেতর িশkক িহেসেব  
কমপেk িবjান o গিণেতর sাতকেদর িনেয়াগ 
বাধ তামূলক করা। 

MoST, MoE  √ √    

১২৮ মাধ িমক িবদ ালেয় িশkক িনেয়ােগর েkেt aনলাiন 
pিkয়া uৎসািহত করা।  

MoST, MoE  √ √    

১২৯ মা িমক েরর িব ান/গিণত িবষেয়র পা ম সহজতর, 
আকষণীয় o বাsবধমী করা। 

 MoST,MoE,  √ √    

১৩০ pিতিট মাধ িমক িবদ ালেয় িবjান গেবষণাগাের 
কমপেk eকজন কের গেবষণাগার সহকারী িনেয়াগ 
েদয়া o uৎসাহব ক েবতন ভাতা েদয়া ।  

MoST, MoE √ √    

১৩১ মাধ িমক িবদ ালেয় িবjান/গিণত িবষেয় কমরত 
িশkেকর u তর েবতন েgড pদান করা। 

 MoST,MoE  √ √    

১৩২ মাধ িমক/u  মাধ িমক eবং কািরগরী শাখায় 
aধ য়নরত িবjান িশkাথীেদর িশkা ব য় hাস করা।  

 MoST,MoE √ √ √  

১৩৩ pাথিমক o মাধ িমক পযােয় িবjান o গিণেতর িবষেয়র 
পাঠ বiেক আকষণীয় ছিবসহ যুেগাপেযাগী করা o 
পাঠ বiেক যথাসmব ব বহািরক jানিভিtক করা। 

 MoST,MoE, 
MoPME 

√ √   

১৩৪ মাধ িমক পযােয়র পাঠ  বiেয় সাmpিতক কােলর 
পদাথিবjান,  িচিকৎসা o রসায়নশােst েনােবল pািp 
িবjানীেদর জীবনী সংkাn েলখা রাখা।  

 MoST,MoE √ √ √  

১৩৫ মা িমক o u  মা িমক পযােয় আ িনক ি  যথা: 
কি uটার/ ােটলাiট/ মাবাiল/ পারমানিবক িক o ঁ
িনরাপ া/ nােনাpযুিk/ মহাকাশ িবjান/  জীব ি  
/ পিরেবশ িবjান/পেণ র gনগত মান িনধারন eবং 
e ােkিডেটশন  iত ািদ িসেলবােস an  করা ।  

 MoST,MoE, 
MoInd  

√ √ √  

১৩৬ sুল o কেলেজ িবjান o pযুিk িভিtক পাঠ সমৃd 
uপকরন, বjািনক যntপািত o িবকারক (Reagents)  
,  আসবাব সমৃd  গেবষণাগার তির করা। 

 MoST,MoE  √ √     

১৩৭ মাধ ািমক sেরর িবদ ালয়Nেলােত িবjান 
গেবষনাগারgেলার unয়ন সাধন করা।  

 MoST,MoE, 
MoPME 

√ √    

১৩৮ িবjান িশkায় সহায়ক  uপকরেনর ব বহার বাড়ােনা। 
 

MoE, MoPME √ √    
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

১৩৯ মাধ িমক sেরর িবjান o গিনত িশkােক পুনিবন াস 
কের আধিুনক করা, েযমন: নতুন বi েলখা,  নতুন 
কািরkলাম pণয়ন করা। 

MoST, MoE 
 

√ √    

১৪০ িবjান o pযুিk েkেt িবেশষািয়ত িবষয়সমূেহ 
িবেশষj তিরর লেk  িবেশষ পিরকlনা gহণ করা।  

MoST , MoE √ √    

১৪১ েজ ািতিবjান িবষয়ক sাতক েকাস পিরচালনা o 
sাতেকাtর গেবষণার েkt সিৃ  করা। 

MoST, MoE , 
MoHFW 

√ √    

১৪২ দেশর িব িব ালয়স েহ িব ান, ি  eবং িচিকৎসা িব ান 
িবষেয় িশ াথ েদর ি / ফেলাশীেপর সং া ি  করা। 

MoST, MoE, 
MoHFW 

√ √    

১৪৩ িব িবদ ালয়gেলার িবjান িশkার gনগত মান বৃিd 
কেব আnজািতক/আ িলক মান সmn িবjানী সৃি  
করা। 

MoST, MoE,  √ √    

১৪৪ সকল পযােয় িব ান িশ ায় ছা /ছা ীেদর আ  করেত িব ান 
o ি  িবষেয় a য়নরত েমধাবী িশ াথ েদর ি  দােনর 
েযাগ ি  করা।  

MoST, MoE,  √ √    

১৪৫ দেশ িব ান o ি র িবিভ  ে  েয়াজনীয় দ  জনবেলর 
চািহদা িন পন বক িশ া িত ােন িব ান o ি র িবিভ  
িবষেয় িশ াথ  ভিত সং া নিব াস করা। 

MoST, MoE, 
MoHFW 

√ √    

১৪৬ িব িবদ ালয় পযােয় পাঠ kেমর aংশ িহসােব েমধা st 
সংরkণ aিধকার (IPR) eবং  WTO স িকত িবষয় েলা 
a  করা। 

MoST,MoE, 
MoInd 

√  √     

েকৗশলগত িবষয় ৬:  তথ  সংgহ, সংরkণ eবং গণমাধ েম pচার                                                
(uেd - জ, ঞ, ঠ পরুনকেl।) 

১৪৭ বjািনক o pযুিkগত গেবষণার লk েক eিগেয় েনয়ার 
জn শিkশালী pািত ািনক তথ  o গণমাধ ম সৃি  করা।

MoST, MoI  √ √ √ চলমান  

১৪৮ েদেশর সকল িবjান o pযুিkিবদেদর তথ  সংgহ o 
সংরkণ করা। 

MoST, MoI  √   চলমান  

১৪৯ েদেশ িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt pেয়াজনীয় দk 
জনবেলর চািহদা/সংখ া িনণেয়র জn তথ  সংgহ o 
সংরkণ করা। 

MoST, MoI  √   চলমান 

১৫০ বjািনক তথ  সংgহ o সংরkণ করার লেk  
BANSDOC েক শিkশালীকরণ।  

MoST  √ √   

১৫১ মহাকাশ িবjান িশkােক জনিpয় কের েতালার লেk  
নেভািথেয়টােরর pদশনী সmেক েরিডo,  েটিলিভশন 
o সংবাদপেtর মাধ েম ব াপক pচােরর ব বsা gহণ 
করা।  

MoST, MoI √   চলমান 

১৫২ মহাকাশ িবjান সmেক সম ক ধারণা pসােরর লেk  
সভা,  েসিমনার,  িসেmািজয়াম,  িবতক 
pিতেযািগতা,  েপা ার pিতেযািগতা,  রচনা 
pিতেযািগতার আেয়াজন o pচােরর ব বsা করা। 

MoST, MoI √   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

১৫৩ বjািনক তথ  o গেবষণা ফলাফল সংgহ o pচােরর 
জn BANSDOC eর sেযাগ sিবধা বৃিd করা। 

MoST √ √   

১৫৪ জাতীয় unয়ন লk  aজেন িবjান o pযুিk- সংkাn 
িশkা o গেবষণায় আ িলক o আnজািতক সহেযািগতা 
বৃিdর জn সংি  সংsা সমেূহর সােথ েযাগােযাগ sাপন 
করা।   

MoST,  MoE, 
MoFA 
 

√ √ √  

১৫৫ িবjান o pযুিk িভিtক কমসূিচ gহেণর লেk  খাত-
িভিtক নীিতমালা, নীিত- িনিমtক, pাকিৃতক সmদ, 
uৎপাদন sিবধা, গেবষণা sিবধা eবং িবjান o pযুিk 
সংি  জনশিkর unয়ন সংkাn তথ  সংgহ o সংরkণ 
করা। 

MoST √   চলমান। 

১৫৬ িবjান o pযুিk িভিtক pিত ান সংkাn তথ  মুdণ o 
iেলkTিনক মাধ েম pচােরর জn ব াnডকেক দািয়t 
pদান করা। 

MoST √   চলমান। 

১৫৭ বjািনক তথ  o গেবষণা ফলাফল সংgহ o pচােরর 
লেk  িবিভn গেবষণা pিত ান, iনি িটuট o েকnd 
eবং িবিভn ব বহারকারী pিত ােনর সােথ 
BANSDOC- eর সংেযাগ sাপন করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√ √   

১৫৮ িবjান o pযুিk িভিtক সংগৃহীত তথ ািদ সংরkণ o 
তািলকাভূিkর ব বsা করা। 

MoST ,MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√   চলমান। 

১৫৯ িনয়িমত হালনাগাদ করার িবধানসহ গেবষণা o unয়ন 
( R&D)  pিত ান o েপশাদারেদর েডটােবiস 
(database) pণয়ন করা।। 

MoST ,MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√   চলমান। 

১৬০ িবjান o pযুিk িভিtক আnজািতক গেবষণা সংsার 
সােথ েযাগােযাগ sাপন/ সদsপদ gহেনর মাধ েম 
সবেশষ তথ  pািpর sেযাগ সৃি  করা। 

MoST, MoFA 
 

√   চলমান। 

১৬১ িবjান o pযুিk সংkাn গেবষণার ফলাফল iেলkTিনক 
o িp ট িমিডয়ায় pচােরর ব বsা করা।   

MoST, MoI √   চলমান। 

১৬২ বাsব জীবেন pেয়াগেযাগ  pকl বাsবায়েনর ফলাফল 
গণমাধ েম pকাশ করা। 

MoST, MoI √   চলমান। 

১৬৩ িবjান o pযুিk িশkামলূক an ান pচাের গণমাধ ম 
েযমন- েরিডo eবং েটিলিভশন ব বহার করা। 

MoST, MoI, 
MoE 

√   চলমান। 

১৬৪ িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt জাতীয় পযােয় pিতবছর 
কমপেk eকিট সামিয়কী pকাশ করা। 

MoST, MoInd, 
MoI 

√   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
pকাশ করা 
েযেত পাের। 

১৬৫ oেয়বসাiট, েমাবাiল িভিtক, কিমuিনিট েরিডo o 
িবিভn সফটoয়ার, তথ  o েযাগােযাগ pযুিkর মাধ েম 
তৃণমূল পযােয় িবjান o pযুিk িবষয়ক তথ  েসবা 
pদান করা। 

MoST, MoICT √ √ √  
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

১৬৬ ক াবল েটিলিভশন েনটoয়াক কতৃক pিত সpােহ anত 
eকিট িবjান o pযুিk িভিtক চলি t/িশ েতাষ 
ছায়াছিব/কাটুন iত ািদ সmpচার বাধ তামূলক করা। 

MoST, MoI √   চলমান। 

১৬৭ সকল গেবষণা pিত ােনর জn সমিnত তথ  ব বsার 
মাধ েম িবjান o pযুিk িবষয়ক তথ - িভিt 
েজারদারকরণ।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√  √  √   

১৬৮ েকান িবেশষ eলাকায় িবকাশমান eবং সামািজক o 
aথৈনিতক জীবেন sফল সৃি কারী িবjান o pযুিk 
udাবেনর িবষেয় পৃ েপাষকতা, সেচতনতা o 
তাৎপযমূলক an ান iেলkTিনক o িp ট িমিডয়ায় pচার 
করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA , MoI 

√    চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন  
করা েযেত 
পাের। 

১৬৯ pযুিk হsাnেরর তথ  o uপাt সরবরাহ, কিmuটার 
ব বহার eবং সফটoয়ার প ােকজ তির করা eবং 
মানিনয়ntণ িনি তকরণ। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

√  √  √   

১৭০ িবjান o pযুিk িবষয়ক বাংলা o iংেরজী oেয়বসাiট 
িনয়িমত হালনাগাদকরণ। 

MoST √   চলমান। 

েকৗশলগত  িবষয় ৭:  েদশীয় pযিুk unয়ন, pযিুk হsাnর eবং িবেদিশ pযিুk আtীকরেণর জn জাতীয় সামথ / সkমতা বিৃd         
(uেd - ক, ছ পুরনকেl।) 

১৭১ েদশীয় pযুিk unয়েনর িনিমেt েদশীয় uেদ ােগ গেড় 
oঠা kুd o মাঝাির িশl ( SME)  eর সােথ জিড়ত 
জনশিkেক কািরগরী িশkায় uৎসািহত করা।  

MoST, MoE, 
MoInd 

√  √  √  

১৭২   েদেশ িবেশষািয়ত িশেlর pবতন eবং pেনাদনা pদান 
করা েযমন: মাiেkাiেলkTিনk,  িচপ- িশl, আiিট 
িশl ( ল াপটপ,  ফাiবার aপিটক িনমান) , 
sােটলাiেটর যntাংশ িনমান, সামিরক যntাংশ, Effluent 
Treatment Plant (ETP), Solar Panel,  নবায়নেযাগ  
jালানী তরীসহ কৃিষ েkেtর আধিুনকায়ন করা eবং 
সরকাির uেদ ােগ udািবত pযুিkর মেডল কারখানা 
sাপন করা। 

MoST,MoInd, 
MoD, AFD, 
MoIcT, MoA 

 √  √  

১৭৩ a ম ে ণী েথেক কািরগরী o বৃিtমূলক িশkা চালু করা। MoST, MoE √  √   

১৭৪ pযুিk sানাnর eবং আমদািনকৃত pযুিkর জn pিত ান 
গঠন করা eবং uপযুk আiন o নীিত িনধারণ করা।  

MoST, MoE, 
FD, MoC 

√  √   

১৭৫ গেবষণালb ফলাফল িবিভn uেদ াkা/িশl pিত ােনর 
মাধ েম বািণিজ কীকরেণর pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ 
করা eবং ব বসা- বািনজ সহ সকল আিথক খােত unত 
pযুিkর ব বহার িনি ত করা ।  

MoST, MoInd, 
MoC, MoE, FD 

√  √     

১৭৬ sানীয় গেবষণালb pযুিk/পdিত িনজ িশl- কারখানায় 
ব বহারকরেণ েসিমনার, িসেmািজয়াম, oয়াকশপ 
an ােনর মাধ েম kুd o মাঝাির uেদ াkােদরেক 
udুdকরণ কাযkম gহণ করা।  

MoST, MoInd,  √      চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

১৭৭ আমদািনকৃত pযুিkর uপর িনভরতা hাস কের েদশীয় 
udািবত সামgী ব বহার বৃিdর লেk  েসিমনার, 
িসেmািজয়াম eবং oয়াকশপ আেয়াজন করা eবং

MoST, MoInd, 
MoE, MoC 

√  √    চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

সমেঝাতা sারক sাkেরর মাধ েম সংি  িশl 
pিত ানসমহূেক udুdকরণ।  

আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

১৭৮ িবjান o pযুিk সংkাn পাiলটp া ট o েডভলপেম ট 
েস টার sাপন eবং  sাপনকতৃ েস টারসমূেহর unয়ন o 
শিkশালীকরণ করা।  

MoST, MoInd, 
FD 

√  √    

১৭৯ NCST eর িথংকট া  িহেসেব জাতীয় pযুিk unয়ন o 
sানাnর েকnd  NCTDT  (National Centre for 
Technology Development and Transfer)  sাপন 
করা ।  

MoST,   √ √   

১৮০ kুd o মাঝাির িশl pিত ানgিল eবং NCTDT eর 
মেধ  েযাগসূt sাপন করা।   

MoST, MoInd   √  √   

১৮১ েদশীয় েয সকল pযুিkর রpানী সmাবনা রেয়েছ eবং 
আnজািতক বাজাের pিতেযািগতা মূলক চািহদা রেয়েছ 
েস সমs pযুিk udাবেন সহায়তা করা eবং রাTীয় 
বােজেট িবেশষ বরাd রাখা।  

MoST, MoInd, 
MoC, FD 

√  √    

১৮২ েদশীয়/িনজs pযুিk/িশl udাবেন Indigenous 
expertise eর সেবাtম ব বহার eবং sেযাগ- sিবধা 
বৃিd িনি ত করা।  

MoST, MoInd √  √    

১৮৩ িশl o গেবষণাগারgেলার মেধ  সংেযাগ sাপন কের 
পারsিরক jান হsাnেরর মাধ েম নতুন নতুন িবjান o 
pযুিk িশl গেড় েতালা।  

MoST, MoInd √  √  √   

১৮৪ sানীয়/িনজs সmদ o jানেক কােজ লািগেয় গেবষণার 
মাধ েম িশl pযুিk udাবেন সহায়তা করা েযমন 
িচিকৎসা িবjােনর েkেt েভষজ লতাপাতা ব বহােরর 
মাধ েম হারবাল িচিকৎসা iত ািদ। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoHFW 

√  √    

১৮৫ েদশীয় pযুিk o আমদানীকতৃ pযুিkর সেবাtম 
িম েণর মাধ েম সংকটপূণ eলাকায় ঘােতাপেযািগতা 
(Vulnerability) hাসকরন। 

MoST, MoInd, 
MoDM 

√  √    

১৮৬ আমদািনকৃত pযুিk আtীকরেণর জn pািত ািনক 
sেযাগ sিবধা িনি তকরণ। 

MoST, MoInd,  √  √  √   
 

েকৗশলগত িবষয় :৮  েমধা st সংরkণ aিধকার 
(uেd - ড পরুনকেl।) 

১৮৭ েদেশর েকৗিল সmদ (Genetic Resources) পাচার 
েরাধকেl  আiন pণয়নসহ pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ 
করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoA 

√  √  √   

১৮৮ েমধাসtt সংরkণ িবষেয় িবjানী o pযুিkিবদ/
নীিতিনধারকেদর িনেয় েসিমনার/ িসেmািজয়াম/সভা 
an ান/গণমাধ েম িবjাপন/িবjিp pচােরর মাধ েম 
প ােট টকরেণর বাধ বাধকতা সmেক uৎসািহত করা।     

MoST, MoI, 
MoInd, 

√      চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

১৮৯ Departmant of Patent Design & Trade Marks 
(DPDT)  - eর জনবলসহ আরe া ডিড কােজর সােথ 
যুk সরকাির সংsার িবjানীগণেক েদেশ o িবেদেশ 
েমধাসtt িবষয়ক pিশkণ pদান করা। 

MoST, MoInd, 
MoEF, MoE, 
MoA,MoHFW 

√     চলমান। 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

১৯০ DPDT- eর pািত ািনক দkতা বৃিdর লেk  কাযকর 
পিরকlনা gহণ করা। 

MoST, MoInd,  √ √    

১৯১ বাংলােদেশর gl o ঐিতhবাহী েভষজ uিdদসহ জীব-
বিচেtর জিরপ, পাচার েরাধকরণ o দিলিলকরণ করা। 

MoST, MoA, 
MoInd, MoEF, 
MoHFW 

√     চলমান। 

১৯২ েভষজ uিdদসহ জীব- বিচেtর িবিভn pজািতর 
েমৗিলকt িনণয়পূবক েমধাসt সংরkণ করা।  

MoST, MoA, 
MoInd, MoEF,  

√     চলমান। 

১৯৩ ঐিতhগত jান eবং ঐিতhবাহী েগা ীjান, পণ  o 
pিkয়াসমহূ িচিhত করা। 

MoST, MoInd, 
MoCA 

√    চলমান। 

১৯৪ ঐিতhগত jান eবং ঐিতhবাহী েগা ীjান, পণ  o 
pিkয়াসমেূহর েমধাসt সংরkণ করা। 

MoST, MoInd, 
MoCA 

√    চলমান। 

১৯৫ িজogািফক ািল iি ডেকটর pণয়ন, সংরkণ o কাযকর 
করা। 

MoInd, MoST, 
MoCA, MoC, 
MoLJPA 

√    চলমান। 

 েকৗশলগত িবষয় ৯:  গেবষণা o unয়ন কাযkেমর জn পযাp তহিবল গঠন o িবিনেয়াগকরণ 
(uেd - ক, গ, ড পরুনকেl। ) 

১৯৬ জাতীয় unয়েন িবjান,  pযুিk, udাবেনর pেয়াগ o 
গেবষণার  লেk  পযাp aথ,  uেদ াগ o িবিনেয়ােগর 
ব বsা করা। 

MoST, FD √  √   

১৯৭ িবjান o pযুিk unয়ন eর িনিমেt তহিবল েযাগােনর 
জn বািষক বােজট পিরকlনায় anদােনর মাধ েম 
eকিট িবjান o pযুিk unয়ন তহিবল গঠন করা। 

MoST, FD √  √  √   

১৯৮ সংি  মntণালেয়র aধীনs সংsাgেলার িবjান o 
pযুিk গেবষণার বতমান aবsা, ভিব ৎ পিরকlনা 
eবং সmাব  ব য় psাব আhান করা।  

MoST, MoInd, 
MoEF, MoE, 
MoA, MoHFW 

√  √   

১৯৯ িবjান o pযুিk সংkাn সকল pকl pণয়েনর েkেt 
সmব তা যাচাiসহ pকl ছেক psাব anেমাদন o 
বাsবায়ন িনি তকরন।  

MoST, MoP 
(PD) , MoEF, 
MoInd MoE, 
MoA 

√      

২০০ সরকাির o েবসরকাির (PPP) aংশীদািরেtর মাধ েম 
িবjান o pযুিkর জn aব াহত aথ সরবরাহ 
িনি তকরণ।  

MoST, FD √  √   

২০১ সাকসহ anাn আ িলক/আnজািতক eেজিn/সংsা 
eবং জািতসংেঘ িবjান o pযুিk গেবষণা সংkাn  
সহেযািগতা বৃিd করা। 

MoST, ERD, 
MoFA 

√  √   

২০২ িবjান o pযুিk pকl/গেবষণায় আিথক সহায়তা 
pদােনর লেk  eকিট িবjান o pযুিk unয়ন Tাs 
গঠন করা। Tােsর কমকা ড পিরচালনার জn Tািs 
েবাড গঠন করা eবং Tােsর তহিবল ব বহােরর কাযkম 
gহন করা। 

MoST, FD  √  √   

২০৩ বােজট বরাd সহ িবে র বড় বড় িবjান o pযুিk েমলা, 
কনফােরn eবং ব বসা- বািণেজ র িলংেকজ েpাgােম 

MoST, MoC, 
MoInd, MoICT,

√    
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

aংশgহেণ uৎসািহত করা। MoEF, MoE, 
MoA, FD, 
MoFA 

২০৪ সরকারী o েবসরকারী েযৗথ aংশgহেণ গেবষণার েkt 
সmpসারেণর সmাব তা যাচাi করা। 

MoST, MoE, 
MoInd 

√    

২০৫ নতুন udািবত িবjান o pযুিk পেণ র েমলা, pদশনী, 
েসিমনার, oয়াকশপ eর আেয়াজন করা eবং আিথক 
সহেযািগতা আhান করা। 

MoST, MoC, 
MoInd, MoE, 
MoHFW, MoA 

√   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

২০৬ িবjান o pযুিkর ছাt/g াজেুয়টেদর িবjান o pযুিk  
েদশী/িবেদশী িশl/বািণজ  pিত ােন িনেয়াগ pদােনর 
িনিমেt  তােদর জনবেলর anত ৫ শতাংশ i টাণিশপ-
eর জn unুk করণ।  

MoST, MoE, 
MoICT, MoC, 
MoPTC, 
MoInd, 
MoHFW  

√    

২০৭ িবjান o pযুিk, িশl, িশkা pিত ােনর সিmিলত 
uেদ ােগ েদেশর চািহদা মািফক গেবষণা pকl gহণ 
eবং আিথক সহেযািগতা pদান করা। 

MoST, MoE, 
MoInd 

√ √   

২০৮ pবাসী বাংলােদশীেদর সহায়তায় েটকেনালজী Tাnফার 
কাযkম gহণ করা। 

MoST, 
MoEWOE, 
MoFA 

√ √   

২০৯ সরকাির anদােনর মাধ েম eবং িবjান, pযুিk, িশl 
o িশkা pিত ােনর সহেযািগতায় pােয়ািগক গেবষণা 
pকl gহণ করা। 

MoST, MoE, 
MoInd 

√    

২১০ িব িবদ ালয় সমূেহর মধ  o দীঘ  েময়াদী  গেবষণা 
কাযkেমর সহায়তা করার জn িশl pিত ানেক 
uৎসািহত করা। 

MoST, MoE, 
MoInd, MoICT 

 √ √  

২১১ u  িশkা, গেবষণায় o uৎপাদেনর uেdে  
িবিনেয়ােগর েkেt েদশীয় uৎেসর pিত েজার েদoয়া। 

MoST, MoE, 
MoInd 

√ √   

২১২ গেবষণা o unয়ন ( R&D) - eর ফলাফল ব বহার 
করার মাধ েম আয় বৃিd করার জn pেত ক গেবষণা o 
unয়ন pিত ান কতৃক pেচ া gহণ করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd MoE, 
MoA, MoICT 
 

√ √   

২১৩ িবjান o pযুিk unয়ন তহিবল গঠেনর মাধ েম 
আধিুনক গেবষণার জn sেযাগ sিবধা সৃি  করা eবং 
িবjানী o pযুিkিবদেদর uপযুk pিশkেণর জn 
বােজেট পযাp বরাd রাখা। 

MoST, FD √ √   

২১৪ গেবষণা o unয়ন খােত েমাট জাতীয় uৎপাদেনর  
(GNP) eর নূnপেk diশতাংশ পিরভাজন মাtা sাপন 
করা eবং পযায়kেম তা বৃিd করা। 
 
 

MoST, FD  √ √  

েকৗশলগত িবষয় ১০:  আ িলক eবং আnজািতক বjািনক o pযিুkগত সহেযািগতা 
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

(uেd - ছ পরুনকেl।) 
২১৫ SAARC, D-8  eবং eশীয় o pশাn মহাসাগরীয় 

েদশসমূেহর আ িলক সহেযািগতা সংsা ( RCA) ,  
eশীয় পারমাণিবক সহেযািগতা েফারাম (FNCA) ,  
কমনoেয়লথ িবjান কাuিnল ( CSC), Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP), Asia and Pacific Centre for Transfer 
of Technology (APCTT), United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), Islamic Foundation for Science, 
Technology and Development (IFSTAD), 
COMSTECH, COMSATS, UN Centre for 
Science and Technology for Development 
(UNCSTD) eবং IAEA, FAO, UNICEF, WHO সহ 
anাn আ িলক o আnজািতক সংsা সমেূহর 
সহেযািগতার িভিtেত কািরগির o বৃিtমূলক িশkা, 
u িশkা,  বjািনক eবং pযুিkক গেবষণার 
সহেযািগতা বৃিd করা। 

MoST,  ERD, 
MoFA, FD, 
MoE 

√ √   

২১৬ িবে র িবিভn িব িবদ ালয় o গেবষণাগােরর সােথ 
িবjানী, িশkক,ছাt িবিনমেয়র sেযাগ সৃি  করা।  

MoST, MoE, 
MoFA 

√ √  √   

২১৭ িবেদেশ কমরত pিথতযশা aনাবাসী বাংলােদশী 
িশkক,  গেবষক, o pযুিkিবদগণেক েদশীয় 
িব িবদ ালয়/ গেবষণা pিত ােন uপযুk সmানী িদেয় 
আনার uেদ াগ gহণ করা।  

MoST,MoE, 
MoFA 

√ √  √   

২১৮ িনিদ  টাম/ েসিমsাের িবjান o pযুিkর িবেশষািয়ত 
িবষেয়র uপর sাতক o sাতেকাtর েকাস পড়ােনার জn 
েদিশ- িবেদশী িশkা pিত ানেক আমntণ জানােনা eবং 
দূতাবােসর মাধ েম kটৈনিতক pেচ া চালােনা। 

MoST,MoE, 
MoFA 

√ √   

২১৯ িবjান o pযুিk গেবষণা/uৎপাদনখােত িবিনেয়াগ 
আকৃ  করার জn দূতাবাস eবং দাতা সংsা সমূেহর 
মাধ েম pবাসী বাংলােদশীসহ িবেদশীেদর িনকট 
kটৈনিতক pচারণা চালােনা।  

MoST,MoE, 
MoFA 

√ √   

২২০ SAARC, BIMSTEC, D-8 eবং eরকম 
আnজািতক/আ িলক সহেযািগতা সংsার মেধ  
েসতুবnন sাপেন pযুিk হsাnেরর মাধ েম েনটoয়াক 
গেড় েতালা। 

MoST, MoE, 
MoInd , 
MoHFW, 
MoFA, MoC 
MoICT, FD 
MoPTC  

√ √   

২২১ িশkা pিত ােনর গেবষণালb udাবন িবকােশর 
জn/uৎপাদেনর জn িশl pিত ােনর সােথ িলংেকজ 
sাপন করা। 

MoST, MoE, 
MoInd, 
MoHFW, 
MoICT 

√ √   

২২২ িবjান o pযুিk খােত িdপািkক/বhপািkক চুিkgিল 
িচিhতকরণ eবং কাযকরকরণ করার uেদ াগ gহণ 
করা।                                                                   

MoST, 
MoHFW, 
MoFA, ERD 

√ √   

২২৩ আ িলক েদশ সমূেহর মেধ  িবjান o pযুিk েkেt MoST, MoFA, √    
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

aিভn জাতীয়/আ িলক /আnজািতক সমsার 
সমাধােনর সমিnত uেদ াগ gহণ করা। 

ERD, MOE 

২২৪ আnজািতক িবjান েমলা o কনফােরেnর মাধ েম 
বাংলােদেশর িবjান o pযুিk  পণ  o েসবা িবkয় o 
বাজারজাতকরেণর sেযাগ সৃি  করা। 

MoST, MoE, 
MoInd, 
MoCAT, 
MoICT 

√   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

২২৫ আnজািতক িবjান o pযুিk  েকাmানীেদর মেধ  
বাংলােদেশর pিত আgহ সৃি র লেk  pেয়াজনীয় 
পদেkপ gহণ করা। 

MoST, MoE, 
MoInd, 
MoCAT, 
MoICT, MoFA 

√ √   

২২৬ িবjান o pযুিkর িবিভn েkেt িনয়িমতভােব জাতীয়, 
আ িলক o আnজািতক সেmলন আেয়াজন/েযাগদােনর 
ব বsা করা। 

MoST, ERD, 
MoICT, MoFA 

√   চলমান। 
বছের anত 
eকিট 
আেয়াজন 
করা েযেত 
পাের। 

েকৗশলগত িবষয় ১১:  িবjান o pযিুk পিরকlনা                                                         
(uেd - ণ পরুনকেl।) 

২২৭ eকিট িবjান o pযুিk িবষয়ক পিরকlনা কিমিট গঠন 
করা eবং uk কিমিট কতৃক বতমান কমপিরকlনা 
anযায়ী pেয়াজনীয় পদেkপ o পিরকlনা gহণ করা।  

MoST √ √   

২২৮ জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত pেয়াগ  করার জn 
আiিন িভিt তির করা। 

MoST  √   

২২৯ নতুন নতুন  pযুিkর udাবন o ব বহার িবষয়ক কম 
পিরকlনা pণয়ন করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd MoE, 
MoA, MoICT 

 √ √  

২৩০ িবjানী o pযুিkিবদেদর িনেয়াগ o পেদাnিতর েkেt 
েমধার uপর grtােরাপ কের uপযুk চাkিরিবিধ pণয়ন 
করা। 

MoST, MoEF, 
MoE, MoA, 
MoPA 

√ √  চলমান। 

২৩১ িব িবদ ালয় o গেবষণাধমী pিত ােনর মেধ  
পারsিরক সমnয় িবিনময়, সংেযাগ eবং বjািনক 
আদান pদান uৎসািহত করা । 

MoST, MoEF, 
MoE, MoA 

√    

২৩২ িবেশষ িবেবচনার িভিtেত িবjানী o pযুিkিবদগণেক 
েদেশর িভতের o বাiের পারsিরক িবিনময় o 
anভূিkর sেযাগ সৃি র নীিতমালা করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

 √   

২৩৩ পরবতী ২০ েথেক ২৫ বছেরর মেধ   পণ  uৎপাদন o 
েসবার মান বৃিdেত জাতীয় িবjান o pযুিk 
কমপিরকlনা pণয়েন পযায়kেম pিতফলন ঘটােনা। 
  

MoST, MoInd,   √  

২৩৪ িবjান o pযুিk সংি  মntণালয়gেলােত নীিত 
pণয়েনর েkেt িবjানীেদর aংশgহণ িনি ত করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√   চলমান। 

২৩৫ িবjান o pযুিkর কােজর সােথ সmিকত মntণালেয়র o MoST, MoEF, 
MoInd, MoE,

  √    
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kঃনং করণীয় িবষয় বাsবায়নকারী sl  
েময়াদী 

মধ  
েময়াদী 

দীঘ 
েময়াদী 

মnব  

পণ /েসবা uৎপাদনকারী িশl pিত ােনর মেধ  গেবষণা 
o unয়েনর েkেt সmক sাপেনর জn eকিট কম-
েকৗশল pবতন করা।  

MoA, MoICT 

২৩৬ জাতীয় unয়ন পিরকlনার েpkাপেট িবেশষ 
মেনােযােগর দািব রােখ eমন grtপূণ eলাকা িচিhত 
করা।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √   

২৩৭ সংি  মntণালয় কতৃক জাতীয় িবjান o pযুিk নীিত 
eবং eর কমপিরকlনা বাsবায়েনর িনিমt  বািষক 
eবং প বািষক বােজট pণয়ন করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

 √ √  

২৩৮ িবjান o pযুিk সংি  িবষেয় নীিত pণয়ন, 
কমেকৗশল, বাsবায়ন pিkয়া, পিরবীkণ o মূল ায়ন, 
sিবধা pদান ( Incentive)  iত ািদ িবষয়সমূহ যথাযথ 
বাsবায়েনর লেk  sিনিদ  নীিতমালা pণয়ন o 
হালনাগাদকরণ।  

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA, MoICT 

 √ √  

২৩৯ NCST eর িনেদশনা েমাতােবক িবjান o pযুিk 
নীিত- ২০১১ o eর কমপিরকlনা di বছর  anর 
anর হালনাগাদ করণ। 

MoST 
 

 √   

২৪০ িবjান o pযুিk- িভিtক কমসূিচ gহেণর লেk   খাত o 
uপখাত িভিtক নীিতমালা pনয়ণ করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √    

২৪১ িবjান o pযুিk- িভিtক কমসূিচ gহেণর লেk   সংি  
মntণালয়/িবভাগ/েজলা /uপেজলা পযােয় কিমিট গঠন 
করা। 

MoST, েজলা o 
uপেজলা pশাসন 

√ √   

২৪২ িবjান o pযুিk িবষেয় গেবষণার জn আমদানীকৃত 
যntপািত o রাসায়িনক dব ািদর uপর েথেক কর মokফ 
করা । 

MoST, FD, 
MoC, IRD   

√ √   

২৪৩ িবjান o pযুিk িবষেয় গেবষণার জn আমদানীকৃত 
যntপািত o রাসায়িনক dব ািদ সহজতর uপােয় বnর 
েথেক ছাড়ােনার জn আiন/িবিধ pণয়ন করা। 

MoST, FD, 
MoC, MoS,  
IRD  

√ √ √  

২৪৪ িবjানী, িশkক o pযুিkিবদেদর েদেশ/িবেদেশ 
কমসংsােনর ব বsা gহণ করা। 

MoST, 
MoEWOE, 
MoFA, MOE 

√  √    

২৪৫ িবjান o pযুিk েkেt দkতাসmn জনশিkর 
েদেশ/িবেদেশ কমসংsােনর ব বsা করা। 

MoST, MoE, 
MoEWOE 

√ √   

২৪৬ pেত ক eকক গেবষণা o unয়ন িবষয়ক pিত ােনর 
sl, মধ  o দীঘ- েময়ািদ লk  o uেd  সmিলত 
eকিট েকৗশলগত পিরকlনা তির করা। 

MoST, MoEF, 
MoInd, MoE, 
MoA 

√  √ √  

 

 

 

শb সংেkপ 
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MoST = Ministry of Science and Technology   
 
MoI = Ministry of Information  
 
MoE = Ministry of Education  
 
MoInd = Ministry of Industry 
 
NGO = Non Government Organization 
 
MoPME = Ministry of Primary and mass Education 
 
MoCA = Ministry of  Cultural Affairs   
 
MoCAT = Ministry of Civil Aviation & Tourism    
 
CD = Cabinet Division 
 
MoICT = Ministry of Information and Communication Technology  
 
MoC = Ministry of Commerce 
 
MoPA = Ministry of Public Administration 
 
MoEWOE = Ministry of Expatriate Welfare & Overseas Employment  
 
MoEF = Ministry of Environment and Forest  
 
MoA  = Ministry of Agriculture  
 
MoHFW = Ministry of Health & family Welfare 
 
MoFA = Ministry of Foreign Affairs 
 
MoWCA = Ministry of Women & Children Affairs 
 
MoSW = Ministry of Social Welfare 
 
MoD = Ministry of Defense  
 
MoDM = Ministry of Disaster Management   

 
MoWR = Ministry of Water Resources   
 
AFD = Armed Forces Division  
 
MoF = Ministry of Finance 
FD = Finance Division 
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MoFL = Ministry of Fisheries & livestocks    

MoLJPA = Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs  

MoP = Ministry of Planning 

PD = Planning Division / Power Division 

MoPEMR = Ministry of Power, Energy & Mineral Resources   

PMO = Prime Minister’s office 

ERD = Economic Relations Division 

MoS = Ministry of Shipping 

IRD = Internal Relations Division                                                                                                                                       

MoPTC = Ministry of Postal & Telecommunication  

MoLGRDC= Ministry of Local Government and Rural Development & Cooperative 

MoHA = Ministry of Home Affairs  

 

 

                                                                                                          রাTপিতর আেদশkেম 

                                      সালমা মমতাজ 

    uপ- সিচব 

 

 


