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িব#ান ও 'য) ি* মTণালয় 

গণ#জাতTী বাংলােদশ সরকার 
 

ভ" িমকা 

বাংলােদশেক )ুধা ও দাির/0মু2 উ4ত 6দশ িহেসেব গেড় 6তালার লে)0 বত;মান সরকার কত= ;ক 
দীঘ;েময়াদী কম;পিরকBনা Cহণ করা হেয়েছ। 6দেশর আথ; সামািজক উ4য়েন সৃজনশীল জীবJযL ি2 
MরNOপূণ; অবদান রাখেত পাের। জীবJযL ি2র ব0বহােরর মাধ0েম ক= িষ, মাৎস0, JািণসUদ, VাW0 ও 
িচিকৎসা, 6টকসই পিরেবশ উ4য়ন, আধLিনক JযL ি2 িনভ; র িশBায়ন এবং আধLিনক জীবJযL ি2 
]ানসU4 দ) মানবসUদ গেড় 6তালার লে)0 ‘জাতীয় জীবJযL ি2 নীিত-২০২০’ Jণয়ন করা 
হেয়েছ। আমােদর জাতীয় উ4য়েনর 6)ে` জীবJযL ি2 িবষেয় স)মতা ব= িa এবং খাদ0 িনরাপbা ও 
6টকসই পিরেবশ ব0বWাপনাসহ ভিবষ0েতর  চ0ােলc 6মাকােবলায় জাতীয় জীবJযL ি2 নীিত 
বাdবায়েনর জন0 িব]ান ও JযL ি2 মTণালয় কত= ;ক VB, মধ0 ও দীঘ; 6ময়াদী কম;েকৗশল 
িচিgতকরেণর মাধ0েম ‘জাতীয় জীবJযL ি2 নীিত-২০২০কম;পিরকBনা’ Jণয়ন করা হেয়েছ।জীবJযL ি2র 
িবিভ4 শাখায় 6টকসই উ4য়ন অজ; েনর জন0 কম;পhাMেলােক VB 6ময়াদী (২০২১ সাল), মধ0 6ময়াদী 
(২০২৪ সাল) এবং দীঘ; 6ময়াদী (২০৩০ সাল) সি4েবশ করা হেয়েছ। তেব 6য সকল করণীয় িবষয়ািদ 
বাdবায়েন অেপ)াক= ত 6বশী সময় লাগেত পাের বা চলমান কায;lম, 6সMেলা একািধক 6ময়ােদ 
বাdবায়েনর সুপািরশ করা হেয়েছ। 
 
!িম
ক 

নীিতেত 
ব'ণ)ত 
*কৗশল
গত 
ল01 

করণীয় িবষয়  +, 
-ময়াদী  

মধ1 
-ময়াদী  

দীঘ3 
-ময়াদী  

4াথিমক বা6বায়নকারী  

 ৬.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: জীব8য: ি; িশ0া, মানব স?দ উBয়ন ও জনসেচতনতামূলক কাযFGম 
১। ৬.১ িব:িবদ1ালেয়র  জীব4য? ি@ 

িবভাগCেলােত ব1বহািরক িশGার জন1 
িবদ1মান ও 4েয়াজনীয় সুেযাগ সুিবধার 
তথ1ািদ সং!াL সুপািরশমালা 4ণয়ন 

∙ - - বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়; বাংলােদশ 
িব:িবদ1ালয় মQুরী 



করা কিমশন,  িশGা মTণালয় 
২। ৬.১ সুপািরশমালা অনুয়ায়ী ব1বহািরক 

িশGা সংিTU যTপািত ও অন1ান1 
সামVী সরবরাহ করা  

৩০% ৬০% ১০০%  বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়; বাংলােদশ 
িভ:িবদ1ালয় মQুরী 
কিমশন,  িশGা মTণালয় 

৩। ৬.১. িব:িবদ1ালেয়র জীব4য? ি@ 
িবভাগCেলােত ছাZছাZী ভ[ত\র সংখ1া 
-যৗি@ক পয3ােয় িনধ3ারণ করা 

∙ - - বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়; বাংলােদশ 
িব:িবদ1ালয় মQুরী 
কিমশন,  িশGা মTণালয় 

৪। ৬.১. িব:িবদ1ালেয়র জীব4য? ি@ 
িবভাগCেলােত পয3া` সংখ1ক িশGক 
িনিaত করা  

নূ1নতম 
২০ 
জন 

নূ1নতম 
২৫ 
জন 

নূ1নতম 
৩০ 
জন 

বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয় 

৫। ৬.১ িন[দ\U 4িতdান/িব:িবদ1ালেয় 
জীব4য? ি@র সুিন[দ\U -GেZ 
eাতেকাfর -কাস3 চালু করা 

- ∙ ∙ বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয়; +াh1 মTণালয় 

৬। ৬.১ সরকারী গেবষণা 4িতdান ও 
িব:িবদ1ালেয় জীব4য? ি@ ও সংিTU 
িবষেয় কম3রত তরiণ গেবষকেদর জন1 
-দেশ ও িবেদেশ িপএইচিড ও 
-পাmডnরাল -ফেলাশীপ -ফেলাশীপ 
4দান করা 

4িতবছ
র  

নূ1নতম 
৩৫p 

4িতবছ
র  

নূ1নতম 
 ৪০p 

4িতবছ
র  

নূ1নতম 
৫০p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৭। ৬.২ িব:িবদ1ালেয়র জীব4য? ি@ 
িবভাগCেলার -কাস3 কািরক? লাম এর 
মােনাrয়ন করা 

∙ - - বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয় 

৮। ৬.২ িব:িবদ1ালেয়র জীব4য? ি@ 
িবভাগCেলার মেধ1 -কাস3 কািরক? লােম 
সামQস1তা আনয়ন 

∙ - - বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয়; 
বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৯। ৬.২ জীব4য? ি@ িবভাগCেলার eাতক 6ের 
বােয়াইনফরেমpv িবষয় আবিশ1ক 
িবষয় িহেসেব অLভw 3@ করা  

∙ - - বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয় 

১০। ৬.২ জীব4য? ি@ িবভাগCেলার 
eাতক/eাতেকাfর 6ের জীব4য? ি@ 
পণ1 উৎপাদন, পিরেশাধন, ি4-
িzিনক1াল পরীGণ ও মান িনয়Tণ 
সং!াL তািTক ও ব1বহািরক -কাস3 
অLভw 3@ করা  

∙ - - বাংলােদশ িব:িবদ1ালয় 
মQুরী কিমশন,  িশGা 
মTণালয় 

১১। ৬.২ 4াথিমক ও মাধ1িমেকর পাঠ1সূচীেত 
জীব4য? ি@ সং!াL িবষয়ািদ 
পিরিচিতমূলক কায3!ম িহেসেব 
সংেযাজন করা  

∙ - - 4াথিমক ও গণিশGা 
মTণালয়, িশGা মTণালয় 

১২। ৬.২ উ}মাধ1িমক 6ের জীবিবOােনর ∙ - - িশGা মTণালয় 



বত3মান পাঠ1সূচীেত জীব4য? ি@ 
সং!াL িবষয়ািদ পিরমাজ3 ন করা 

১৩। ৬.২ কেলেজ পয়3ােয়র eাতক/eাতেকাfর 
6ের জীবিবOােনর বত3মান পাঠ1সূচীেত 
জীব4য? ি@ সং!াL িবষয়ািদ 
পিরমাজ3 ন করা 

∙ - - িশGা মTণালয় 

১৪। ৬.৩ জীব4য? ি@র িবিভr িবষেয় +,, মধ1 
ও দীঘ3 -ময়াদী 4িশGেণর জন1 
মিডউল 4~ত করা  

নূ1নতম 
১৫p 

নূ1নতম 
২০p 

নূ1নতম 
২৫p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

১৫। ৬.৩ 4~তক� ত মিডউল অনুযায়ী িনয়িমত 
4িশGণ কম3সূচী আেয়াজেনর জন1 
সGমতা অনুযায়ী 4িতdান িনব3াচন 
করা  

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

১৬। ৬.৩ 4~তক� ত মিডউল অনুযায়ী 4িশGক 
প1ােনল 4~ত করা  

∙ - - িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

১৭। ৬.৩ জীব4য? ি@ িবষেয় +,, মধ1 ও দীঘ3 
-ময়াদী 4িশGণ কম3সূচী আেয়াজন  

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
৪০p 

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
৫০p 

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
৬০p 

সংিTU মTণালয়, 
অিধদ`র, সংhা, 
িব:িবদ1ালয় 

১৮।  জীব4য? ি@ িবষেয় -দেশ ও িবেদেশ 
৩/৬ মাস -ময়াদী 4িশGণ -ফেলাশীপ 
কায3!ম চালু করা  

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
৫০ 
জন  

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
৭০ 
জন  

4িতবছ
র  

যথা!
-ম 

নূ1নতম 
১০০ 
জন 

সংিTU মTণালয়, 
অিধদ`র, সংhা, 
িব:িবদ1ালয় 

১৯। ৬.৩ জীব4য? ি@ পণ1 উৎপাদন, পিরেশাধন, 
ি4-িzিনক1াল পরীGণ ও মান 
িনয়Tণ িবষেয় িবেশষািয়ত 4িশGেণর 
জন1 -কDীয়ভােব গেবষণাগার গেড় 
-তালা   

নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

নূ1নতম 
৫p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

২০। ৬.৩ ন1াশনাল ইন�pউট অব 
বােয়ােটকেনালিজর অধীেন 
আLজ3 ািতক মােনর পূণ3া� একp 
4িশGণ -কD গেড় -তালা 

∙ ∙ - এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

২১। ৬.৩ -যৗথ উেদ1ােগ মানবস�দ উrয়েনর 
জন1 আLজ3 ািতক খ1ািতস�r 
4িতdানসমূেহর সােথ সমেঝাতা �ারক 
+াGর করা 

নূ1নতম 
৫p 

নূ1নতম 
১০p 

নূ1নতম 
১৫p 

সংিTU মTণালয়, সংhা, 
িব:িবদ1ালয় 

২২। ৬.৩ জীব4য? ি@ সংিTU িশGক, গেবষক ও 
-টকিনিশয়ানেদর 4িতবছর িবেদেশ 
জীব4য? ি@ িবষেয় 4িশGেণর জন1 
-4রণ করা  

নূ1নতম 
৫০ 
জন 

নূ1নতম 
৮০ 
জন 

নূ1নতম 
১২০ 
জন 

সংিTU মTণালয়, সংhা, 
িব:িবদ1ালয় 

২৩। ৬.৪ জীব4য? ি@র সুফল ও ব1বহার িবষেয় নূ1নতম নূ1নতম নূ1নতম বােয়ােটকেনালিজ -সল, 



সাধারণ জনগণেক অবিহত করার 
উে�েশ1 িনয়িমত সামিয়কী 4কাশ 

২p ৩p ৫p িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

২৪। ৬.৪ 4িতবছর জীব4য? ি@ িদবস পালন 
করা  

∙ ∙ ∙ সংিTU মTনালয়সমূহ, 
জীব4য? ি@ সংিTU সকল 
4িতdান 

২৫। ৬.৪ জাতীয় সংবাদপZCেলােত িবেশষ 
-!াড়পZ 4কাশ করা 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
২ p 
পিZকা 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৩ p 
পিZকা 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৫ p 
পিZকা 

বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

২৬। ৬.৪ নাগিরক সমাজ, পিরেবশ সংিTU 
সংগঠেনর কমী� , সংবাদকমী� , নীিত 
িনধ3ারকেদর অংশVহেণ জীব4য? ি@ 
সংিTU িবষেয় িনয়িমত -সিমনার ও 
সংলাপ আেয়াজন করা  

4িতবছ
র  
৫p 

4িতবছ
র  
৭p 

4িতবছ
র 

১০p 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

২৭। ৬.৪ আধ?িনক জীব4য? ি@ িবষেয় Oান 
অজ3 েনর লেG1 জীব4য? ি@ সংিTU 
কােজ িনেয়ািজত নীিতিনধ3ারকেদর 
4িতবছর িবেদেশ িশGা সফেরর 
আেয়াজন করা 

নূ1নতম 
১০ 
জন  

নূ1নতম 
১৫ 
জন 

নূ1নতম 
২০ 
জন 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

২৮। ৬.৫ জীব4য? ি@ তথ1 -কD 4িতdা করা ∙ ∙ - বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

২৯। ৬.৫ জীব4য? ি@ িবষয়ক তথ1ািদ সংVহ, 
সংরGণ ও িনয়িমত হালনাগাদ করা  

∙ ∙ ∙ বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

 ৭.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: জীব8য: ি; গেবষণা, উIাবন ও 8য: ি; হKাLর 
৩০। ৭.১. -দেশ জীব4য? ি@ গেবষণার সােথ 

স�ৃ@ গেবষণাগার এর তািলকা, 
অথ3ায়ন ও সGমতা সং!াL তথ1ািদ 
4~ত করা  

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৩১। ৭.১ জীব4য? ি@ সংিTU গেবষণা 4ক, ও 
স�ৃ@ জনবেলর তািলকাসহ 
অনলাইন ডাটােবজ 4~ত করা 

∙ - - এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

৩২। ৭.১ জীব4য? ি@ গেবষণা, উ�াবন ও 4য? ি@ 
হ6াLেরর সােথ স�ৃ@ 
গেবষণাগারCেলার সGমতা ব� ি�র 
লেG1 সুপািরশমালা 4ণয়ন করা  

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৩৩। ৭.১ সুপিরশমালা অনুযায়ী 
গেবষণাগারCেলার অবকাঠােমা ও 
গেবষণা যTপািতসহ সGমতা ব� ি� 
করা  

৩০% 
গেবষণা
গার 

৬০% 
গেবষণা
গার 

১০০% 
গেবষণা
গার 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৩৪। ৭.১. জীব4য? ি@ নীিত-২০১২ -ত ব[ণ\ত 
অVািধকার 4া` গেবষণা -GZ 
অনুযায়ী পয3া` সংখ1ক গেবষণাগার 
িনিaত করা  

4িতp 
-GেZ 
নূ1নতম 
৮p 

4িতp 
-GেZ 
নূ1নতম 
১৫p 

4িতp 
-GেZ 
নূ1নতম 
২০p 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৩৫। ৭.১ িন[�\U সংখ1ক গেবষণাগারেক 
আLজ3 ািতক মােন উrীত করা  

নূ1নতম 
১০p  

নূ1নতম 
১৫p 

নূ1নতম 
২৫p 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 



৩৬। ৭.১ আধ?িনক জীব4য? ি@র স�াবনাময় 
-GেZ নত? ন গেবষণাগার hাপন করা 

নূ1নতম 
৫p 

নূ1নতম 
১০p 

নূ1নতম 
২০p 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৩৭। ৭.১ উ�ািবত জীব4য? ি@ পেণ1র পাইলট 
�া� পরীGার সুিবধােথ3 -কDীয়ভােব 
গেবষণাগার hাপন করা  

নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

নূ1নতম 
৫p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৩৮। ৭.১ বািণিজ1কভােব ব1ব�ত জীব4য? ি@ 
পেণ1র Cনগত মান ও ি4 
িzিনক1াল/িzিনক1াল/মাঠ পয3ােয়  
পরীGার সুিবধােথ3 -কDীয়ভােব 
অত1াধ? িনক গেবষণাগার/পরীGণ 
সুিবধািদ 4িতdা করা 

নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

নূ1নতম 
৫p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৩৯। ৭.১ সরকারী গেবষণা 4িতdানCেলার 
জীব4য? ি@ িবভাগCেলােত পয3া` 
সংখ1ক গেবষক িনেয়াগ করা  

নূ1নতম 
১৫ 
জন  

নূ1নতম 
২০ 
জন 

নূ1নতম 
২৫ 
জন 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৪০। ৭.১ জীব4য? ি@ গেবষণাগারCেলােত পয3া` 
সংখ1ক -টকিনিশয়ান  িনেয়াগ করা 

-মাট 
গেবষ
-কর 

নূ1নতম 
৪০% 

-মাট 
গেবষ
-কর 

নূ1নতম 
৪০% 

-মাট 
গেবষ
-কর 

নূ1নতম 
৪০% 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৪১। ৭.১ জীব4য? ি@ গেবষণায় ব1ব�ত 
রাসায়িনক ও ব1বহায3 �ব1ািদর !য় 
4ি!য়া আLজ3 ািতকমােন উrীত করার 
লেG1 উেদ1াগ Vহণ করা   

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, জাতীয় রাজ+ 
-বাড3   

৪২। ৭.১ জীব4য? ি@ গেবষণায় ব1বহােরর জন1 
িবেদশ হেত অণুজীব ও -সল লাইন 
সংVহ সং!াL কায3!ম 
আLজ3 ািতকমােন উrীত করা 

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৪৩। ৭.১ জীব4য? ি@ গেবষণা-সংিTU 4কাশনা 
ও তথ1ািদ সহজলভ1 করা  

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৪৪। ৭.১ -দেশ জীব4য? ি@ গেবষণার মাধ1েম 
4য? ি@ উ�াবন ব� ি� করার  লেG1 
গেবষণাখােত পয3া` অথ3ায়েনর িনিমf  
রাজ+ ও উrয়ন বােজেটর আওতায় 
িবেশষ 4ক, Vহণ করা  

∙ ∙ ∙ জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়, সংhা, 
িব:িবদ1ালয়  

৪৫। ৭.১ আধ?িনক গেবষণা িবষেয় সম1ক ধারনা 
ও িনেজেদর গেবষণা কায3!ম 
উপhাপেনর লেG1 4িতবছর িনজ+ 
অথ3ায়েন িবেদেশ অনু�ত জীব4য? ি@ 
-সিমনার/ কনফাের�/ 
কম3শালা/4িশGেণ গেবষক ও 
িশGকেদর -4রণ করা  এবং এজন1 
নীিতমালা 4ণয়ন করা  

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৫০ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৮০ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
১০০ 
জন 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়, অিধদ`র, 
সংhা, গেবষণা 4িতdান ও 
িব:িবদ1ালয়সমূহ 

৪৬। ৭.১ -দেশর গেবষণায় িবেশষO সহায়তার 
জন1 িনজ+ অথ3ায়েন িবেদশী 
িবOানীেদর +,কালীন সমেয়র জন1 
আমTণ জানােনা 

নূ1নতম 
১০ 
জন 

নূ1নতম 
১৫ 
জন 

নূ1নতম 
২০ 
জন 

জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়, অিধদ`র, 
সংhা, গেবষণা 4িতdান ও 
িব:িবদ1ালয়সমূহ 



৪৭। ৭.১ -স�ার ফর -মিডেকল 
বােয়ােটকেনালিজেক পূণ3া� গেবষণা 
4িতdান িহেসেব গেড় -তালা 

∙ ∙ - +াh1 ও পিরবার কল1াণ 
মTণালয় 

৪৮। ৭.১ জীব4য? ি@র িবিভr শাখায় -স�ার 
অব এিvেল� গেড় -তালা 

নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

নূ1নতম 
৫p 

সংিTU মTণালয়সমূহ 

৪৯। ৭.১ -কDীয়ভােব উ} 4য? ি@ ও তথ1 
সংরGণ Gমতা স�r 
বােয়াইনফরেমpv -স�ার hাপন করা  

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫০। ৭.১ আ�িলক সমস1ােকিTক গেবষণাহার 
hাপন করা  

- ২p ৩p এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

৫১। ৭.১ hানীয় গেবষণাগার কত� 3ক জীব4য? ি@ 
িবষেয় 4য? ি@ উ�াবন ব� ি� করার 
জন1 -দেশ 
মাmাস3/িপএইচিড/-পাmডnেরট 
-ফেলাশীপ 4দান করা  

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
১৫০ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
২৩০ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৩০০ 
জন 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫২। ৭.১ জীব4য? ি@ সংিTU পণ1 বা প�িত 
উ�াবেনর জন1 গেবষক ও +-
উেদ1া@ােদর স�াননা 4দােনর লেG1 
নীিতমালা 4ণয়ন করা  

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫৩। ৭.১ জীব4য? ি@ সংিTU পণ1 বা প�িত 
উ�াবেনর জন1 গেবষক ও +-
উেদ1া@ােদর স�াননা 4দান করা  

∙ ∙ ∙ বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫৪। ৭.২ -বসরকারী ও +-উেদ1ােগ 4িত�ত 
জীব4য? ি@ গেবষণাগারCেলােক িবেশষ 
4েণাদনা 4দান করা  

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫৫। ৭.২ সরকারী ও -বসরকারী উেদ1ােগ 4য? ি@ 
উ�াবন ও হ6াLেরর লেG1 4েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা ও 4েণাদনা সুিবধািদসহ 
বােয়ােটকেনালিজ ইনিকউেবটর hাপন 
করা  

- নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫৬। ৭.২ জীব4য? ি@ সংিTU পণ1 বা প�িতর 
অনুেমাদন এবং 4য? ি@ হ6াLেরর 
-GেZ প�িতসমূহ আLজ3 ািতক মােন 
উrীত করা হেব। 

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৫৭। ৭.৩ ন1াশনাল ইন�টpউট অব 
বােয়ােটকেনালিজেক -স�ার অব 
এিvেল� িহেসেব গেড় -তালার জন1 
পূণ3া� র�পেরখা 4ণয়ন করা  

∙ - - এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

৫৮। ৭.৩ ন1াশনাল ইন�টpউট অব 
বােয়ােটকেনালিজেক -স�ার অব 
এিvেল� িহেসেব গেড় -তালা  

∙ ∙ - এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

৫৯। ৭.৪ -দেশ জীব4য? ি@ িবষেয় আLজ3 ািতক 
মানস�r জান3াল 4কাশ গেড় -তালা  

নূ1নতম 
২ p 
জান3াল 

নূ1নতম 
৫ p 
জান3াল 

নূ1নতম 
৭ p 
জান3াল 

এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

৬০। ৭.৪ িবিভr গেবষণা 4িতdান, িব:িবদ1ালয় 
সংিTU িবOানেসবী সংhা ও 

∙ ∙ ∙ জীব4য? ি@ সংিTU সংhা, 
িব:িবদ1ালয় ও 



এেসািসেয়শন কত� 3ক জীব4য? ি@ িবষেয় 
-সিমনার/িসে�ািজয়াম/ 
সে�লন/কম3শালা আেয়াজেনর জন1 
আ[থ\ক অনুদান 4দান করা  

মTণালয়সমূহ  

৬১। ৭.৪ 4বাসী িবOানীেদর ল� Oান ও 
অিভOতােক কােজ লাগােনার জন1 
-পাmডnেরট -ফেলাশীপ/ চ? ি@িভিfক 
িনেয়াগ 4দান করা  

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
১৫ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
২৫ 
জন 

4িতবছ
র 

নূ1নতম 
৪০ 
জন 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
জীব4য? ি@ সংিTU সংhা, 
িব:িবদ1ালয় ও 
মTণালয়সমূহ 

 ৮.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: জীব8য: ি;র িশেOােদ1াগ সহায়ক পিরেবশ সৃR ও বািণিজ1কীকরণ 
৬২। ৮.১. -দেশ জীব4য? ি@ সংিTU িশ,, -সবা 

ও বািণিজ1ক 4িতdােনর তািলকা 
4ণয়ন করা 

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৬৩। ৮.১. -দেশ উ�ািবত, উৎপািদত, 
আমদািনক� ত ও বািণিজ1কভােব 
ব1ব�ত জীব4য? ি@ পেণ1র তািলকা 
4ণয়ন করা 

∙ - - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৬৪। ৮.১. জীব4য? ি@ িবষেয় উ�ািবত বা 
উৎপািদত -যেকান পণ1সমূহ 
বাজারজাতকরেণর লেG1 অনুেমাদেনর  
জন1 লাইেসি�ং/সাp3িফেকশন4িতdান 
িনধ3ারন  

∙ - - বািণজ1 মTণালয়, সংিTU 
মTণালয় 

৬৫। ৮.১. hানীয়ভােব উৎপািদত জীব4য? ি@ 
পেণ1র জাতীয় মানদ� িনধ3ারণ করা  

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৬৬। ৮.১ জাতীয় িশ, নীিতসহ অন1ান1 সংিTU 
নীিতেত জীব4য? ি@িভিfক িশ,ায়নেক 
অVগািধকার খাত িহেসেব অLভ3@ 
করা। 

∙ ∙ - িশ, মTণালয়, বািণজ1 
মTণালয় 

৬৭। ৮.১. জীব4য? ি@ িশ, ও ব1বসা 4িতdান 
hাপেনর লেG1 উেদ1@ােদর 4েয়াজনীয় 
সহয়তা 4দােনর জন1 ওয়ান mপ 
সা[ভ\স -স�ােরর সহায়তা 4দান করা  

∙ - - িবিনেয়াগ -বাড3 , িশ, 
মTণালয় 

৬৮। ৮.১. জীব4য? ি@ িবষেয় mাট3আপ 
4িতdান/-কা�ানী ও উেদ1@ােদর িশ, 
বা ব1বসার জন1 সহায়ক তহিবল 
4াি` সং!াL নীিতেত অLভw 3@ করা   

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৬৯। ৮.১. জীব4য? ি@ িশে,র িবকােশর লেG1 
িবেশষ তহিবল গঠন করা  

∙ - - িবিনেয়াগ -বাড3 , িশ, 
মTনালয় 

৭০। ৮.১. জীব4য? ি@ পাক3  hাপন করা - নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

িশ, মTণালয়, বাংলােদশ 
অথ3ৈনিতক অ�ল কত� 3পG 
(-বজা) 

৭১। ৮.১. 4েয়াজনীয় অবকাঠােমা সুিবধািদসহ - নূ1নতম নূ1নতম িশ, মTণালয়, বাংলােদশ 



জীব4য? ি@ িশে,ােদ1াগ এলাকা 
(ইনেভmেম� -জান) 4িতdা 

১p ২p অথ3ৈনিতক অ�ল কত� 3পG 
(-বজা) 

৭২। ৮.২. জীব4য? ি@ িবষেয় Gু�, মাঝারী ও 
ব� হৎ িশে,র জন1 আলাদা 4েণাদনা 
সুিবধা িনধ3ারনপূব3ক বা6বায়ন  
কম3প�া 4নয়ন করা  

∙ ∙ - িশ, মTণালয়, িবিনেয়াগ 
-বাড3 ,বাংলােদশ অথ3ৈনিতক 
অ�ল কত� 3পG (-বজা) 

৭৩। ৮.২ জীব4য? ি@ খােত িবিনেয়াগ সুরGা 
-কৗশল নীিত 4ণয়ন করা  

∙ - - িশ, মTণালয়, িবিনেয়াগ 
-বাড3 ,বাংলােদশ অথ3ৈনিতক 
অ�ল কত� 3পG (-বজা) 

৭৪। ৮.২ -দশী িবেদশী িবিনেয়াগ আক� U করার 
লেG1 জীব4য? ি@ -মলা আেয়াজন 
করা  

4িতবছ
র ১p  

4িতবছ
র ১p 

4িতবছ
র ১p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৭৫। ৮.৩ জীব4য? ি@ সংিTU পণ1সমূহ মান 
িনয়Tেণর জন1 4েয়াজনীয় 
অককাঠােমাসহ গেবষণাগার hাপন 
করা।  

- নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় 

৭৬। ৮.৩ -কৗিলগতভােব পিরব[ত\ত -কান জীব 
বা �ব1ািদ আমদানী, র`ািন, !য়, 
িব!য় বা বািণিজ1কভােব ব1বহার, 
উৎপr �েব1র পূণ3া� পিরিচিত বা 
-লেবিলং ইত1ািদ িবষয় িনিaত করার 
জন1 পয3া` জনবলসহ িনয়Tণমূলক 
4িতdান গেড় -তালা 

∙ ∙ - বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, িশ, মTণালয়, 
বািণজ1 মTণালয় - 

৭৭। ৮.৩ -দেশ উৎপািদত িকংবা আমদানীক� ত 
িজএমও শস1, উি�দ ও পেণ1র স�াব1 
পিরেবশ এবং +াh1গত ঝ? িক 
িনরiপেনর জন1 আLজ3 ািতক 
সমমােনরপরীGাগার ও সাp3িফেকশন 
ব1বhা গেড় -তালা 

নূ1নতম 
১p 

নূ1নতম 
৩p 

নূ1নতম 
৫p 

বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়, পিরেবশ, বন ও 
জনলায়? পিরবত3ন িবষয়ক 
মTণালয় 

 ৯.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: জাতীয় ও আLজF ািতক পযFােয় *মধাস?দ সংর0ণ  
৭৮। ৯.২ ������������ ������� ����� �� 

��������� ���� ����� �������� 
����� � ����������� ������� 
������������ �� ������� ������ 
���������� ��������� � ����� 
������ �������� ���� �������� 
���������� �� ������������� 
����� ��������� ������ ���� 
����/����� ������ ��� 

∙ - - িশ, মTণালয়; এনআইিব, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৭৯। ৯.২ গেবষক বা উ�াবেকর -পেট� +� 
4াি`েত সহায়তা 4দােনর লেG1 
-পেট� -রিজে�শন িফ 4েণাদনা 
িহেসেব 4দান করা   

∙ - - জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়, সংhা ও 
িব:িবদ1ালয় 



৮০। ৯.২ গেবষক বা উ�াবেকর -মধা স�দ 
সংরGণ িবষেয় সেচতন কের -তালা 

∙ ∙ ∙ বােয়াটেকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ 
মTণালয়; িশ, মTণালয় 

 ১০.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: জীবিনরাপXা ও সুর0া, জীবৈনিতকতা এবং জীবৈবিচ\1 সংর0ণ 
৮১। ১০.১ জীব4য? ি@ সংিTU 

4িতdান/অনুষদ/িবভাগ/ 
গেবষণাগারCেলােত জীবিনরাপfা 
কিমp গঠন ও জীবিনরাপfা কম3কত3 া 
িনিaত করা  

∙ - - বন, পিরেবশ ও জলবায়? 
পিরবত3ন মTণালয়; 
বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৮২। ১০.১ জীব4য? ি@ গেবষণাগারCেলােত 
জীবিনরাপfা ও সুরGা সং!াL 
কায3!ম পিরবীGেনর জন1 pম গঠন 
করা এবং বছের অLত একবার 
পিরদশ3ণ করা 

∙ ∙ ∙ বন, পিরেবশ ও জলবায়? 
পিরবত3ন মTণালয়, 
বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৮৩। ১০.১ জীব4য? ি@ গেবষণা, িশGা ও িশে,র 
সােথ স�ৃ@ জনবলেক জীবিনরাপfা 
নীিত িনেদ3 িশকা, আইন ও  
জীবৈনিতকতা িবষেয় িনয়িমত অবিহত 
করা  

∙ ∙ ∙ বন, পিরেবশ ও জলবায়? 
পিরবত3ন মTণালয়, 
বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৮৪। ১০.২ -জেনpক1ালী ইিQিনয়ারড অগ3ািনজম, 
শস1 ও পেণ1র িনরাপদ ব1বহার, 
সংরGণ, পিরবহন ও -লেবিলং 
িনিaত করার জন1 জীবিনরাপfা 
িনেদ3 িশকা ও আইন অনুযায়ী 
পয3েবGণ ও িনয়Tণমূলক সংhার 
কায3!ম শি@শালী করা 

∙ - - জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

৮৫। ১০.৩ জীবিনরাপfা ও সুরGা িনিaতকে, 
জীব4য? ি@ গেবষণাগার ও িশে,র বজ3 1 
ব1বhাপনার জন1 4েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা গেড় -তালা 

∙ ∙ - জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয় সমূহ 

৮৬। ১০.৩ জীবিনরাপfা ও সুরGা কায!3 ম 
পিরবীGণ ও বা6বায়ন সূদৃড় করার 
লেG1 জীবিনরাপfা ও সুরGা -সল 
গঠন করা  

∙ - - বন, পিরেবশ ও জলবায়? 
পিরবত3ন মTণালয় 

৮৭। ১০.৩ জীব4য? ি@ গেবষণাগার ও িশে,র বজ3 1 
ব1বhাপনা সংিTU িবষয়ািদ িনয়িমত 
পয3েবGণ ও বা6বায়ন িনিaত করা  

∙ - - বন, পিরেবশ ও জলবায়? 
পিরবত3ন মTণালয়; 
বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৮৮। ১০.৪ ন1াশনাল ইন�pউট অব 
বােয়ােটকেনালিজর আওতায় আধ?িনক 
সুেযাগ সুিবধা স�িলত -কDীয়ভােব 
-জেনpক িরেসােস3স -স�ার/জীন 
ব1াংক 4িতdা করা  

∙ - - এনআইিব, িবOান ও 
4য? ি@ মTণালয় 

  
১১. 

 
*কৗশলগত িবষয়ব6: কমFসং]ান সৃR 



৮৯। ১১.১ জীব4য? ি@ সংিTU মTণালয়, 
অিধদ`র, সংhাসহ সরকারী গেবষণা 
4িতdানসমূেহ জীব4য? ি@ 
িডVীধারীগেণর আেবদেনর সুেযাগ 
4দােনর উে�েশ1 সংিTU িনেয়াগ 
িবিধেত জীব4য? ি@ িবষয়p অLভ? 3@ 
করা। 

∙ - - জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয় সমূহ 

৯০। ১১.১ িবিসএস িশGা ক1াডারসহ �? ল ও 
কেলজ পয3ােয় জীবিবOান িশGক পেদ 
িনেয়ােগর -GেZ জীব4য? ি@ 
িডVীধারীগেণর আেবদেনর সুেযাগ সৃ� 
করা।  

∙ - - মাধ1িমক ও উ} মাধ1িমক 
অিধদ`র, িশGা মTণালয় 

৯১। ১১.২ বািণিজ1কভােব ব1বহােরর উে�েশ1 
জীব4য? ি@ সংিTU 4য? ি@ উ�াবন, 
পণ1 উৎপাদন এবং মান িনয়Tেণর 
সােথ স�ৃ@ ঔষধসহ অন1ান1 িশ, 
ও -সবা 4িতdােন জীব4য? ি@ 
িডVীধারীগেণর িনেয়ােগর িবষয়p 
অLভw 3@ করা। 

∙ - - সংিTU মTণালয়সমূহ 

৯২। ১১.২ ‘িডঅিvরাইেবা িনউিzিয়ক এিসড 
(িডএনএ) আইন-২০১৪’ অনুযায়ী 
46ািবত ‘িডএনএ ল1াবেরটির 
ব1বhাপনা অিধদ`র’ এবং ফেরনিসক 
িডএনএ -4াফাইিলং/িডএনএ 
ল1াবেরটিরেত জীব4য? ি@ 
িডVীধারীগেণর িনেয়ােগর িবধান রাখা। 

∙ - - সংিTU মTণালয়সমূহ 

৯৩। ১১.২ সরকাির -বসরকাির হাসপাতাল, 
িzিনক, -রাগ িনণয়3েকD ও িডএনএ 
ফেরনিসক ল1াবCেলােতমিলক? লার 
প�িত ব1বহার কের -রাগ িনণয়3 ও 
-সবা 4দােনর -GেZ জীব4য? ি@ 
িডVীধারীেদর িনেয়ােগর িবধান রাখা। 

∙ ∙ - সংিTU মTণালয়সমূহ 

 ১২.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: আ_িলক ও আLজF ািতক সহেযািগতা 
৯৪। ১২.০ জীব4য? ি@েত আ�িলক ও 

আLজ3 ািতকভােব 4িত�ত গেবষণা, 
উrয়ন 4িতdান ও সংগঠনসমূেহর 
সােথ hানীয় গেবষণা ও উrয়ন 
4িতdােনর ি পািGক এবং ব¡পািGক 
স�ক3  hাপন 

∙ ∙ ∙ সংিTU মTণালয়সমূহ 

৯৫। ১২.০ জীব4য? ি@ সং!াL আLজ3 ািতক 
সংhাসমূেহর সদস1পদ Vহণ  

∙ ∙ ∙ সংিTU মTণালয়সমূহ 

৯৬। ১২.০ িব:িবদ1ালয়, গেবষণা 4িতdান ও 
িশ, 4িতdান সমূেহর মেধ1 
পার¢ািরক সহেযািগতা ব� ি� করা 

∙ ∙ ∙ বােয়ােটকেনালিজ -সল, 
িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

 ১৩.০ *কৗশলগত িবষয়ব6: *দেশ জীব8য: ি; িবষয়ক কাযFGম পিরবী0ণ, মূল1ায়ন ও বাKবায়ন 



ব1ব]াপনা 
৯৭। ১৩.১.১ জীব4য? ি@ সংিTU কায3!ম সম£েয়র 

উে�েশ1 ন1াশনাল বােয়ােটকেনালিজ 
কিমশন (এনিবিস) নােম সেব3া} 
সংhা/4িতdান গেড় -তালা 

∙ ∙ - িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৯৮। ১৩.১.২ িবOান ও 4য? ি@ মTণালেয়র অধীন 
বােয়ােটকেনালিজ -সল  এর সGমতা 
ব� ি� করা   

∙ ∙ - িবOান ও 4য? ি@ মTণালয় 

৯৯। ১৩.১.২ জীব4য? ি@ সংিTU অন1ান1 
মTণালেয়র একp শাখা বা 
অিধশাখােক জীব4য? ি@র -ফাকাল 
পেয়� িনধ3ারণ করা  

∙ - - জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

১০০
। 

১৩.১.৩ জীব4য? ি@ সংিTU -যেকান 4ণীত 
আইন, নীিত িনেদ3 িশকার খসড়া 
জীব4য? ি@ িবষয়ক জাতীয় িনব3াহী 
কিমp কত� 3ক আবিশকভােব অনুেমাদন 
Vহণ সং!াL কায3!ম বা6বায়ন করা 

∙ ∙ ∙ জীব4য? ি@ সংিTU 
মTণালয়সমূহ 

 

 

 


