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িব#ান ও 'য) ি* মTণালয়

গণ#জাতTী বাংলােদশ সরকার

১.০ ভ$িমকা
মানুেষর জীবনযা,ায় .ভাব িব1ারকারী 3র45পূণ9 :ব;ািনক ও .য= ি>গত িবAেবর মেধC জীব.য= ি>
অনCতম। জীিবত বE বা জীিবত বEর অংশিবেশষ বCবহার কের নত=ন িকছ= উৎপL করা বা
উৎপাদেনর পNিত উOাবন করাই জীব.য= ি>। বাংলােদশ সরকার ইেতামেধC জীব.য= ি> িশSা ও
গেবষণােক উৎসািহত করার লেSC ‘জাতীয় জীব.য= ি> নীিত ২০১২’ এবং ‘জাতীয় জীব.য= ি> নীিত
২০১২ কম9পিরকXনা’ Yগেজেট .কাশসহ নCাশনাল ইন[\উট অব বােয়ােটকেনালিজ .িত]া কেরেছ।
বত9 মােন উে^খেযাগC সংখCক গেবষণা .িত]ান, সরকারী-Yবসরকারী িব`িবদCালয়, এবং Yবসরকারী
.িত]ান Yদেশ জীব.য= ি> গেবষণা, িশSা ও বCবসার সােথ সbৃ>।
গণ.জাতTী বাংলােদশ সরকার কতe9ক Yঘািষত রgপকX ২০২১ বা1বায়ন, ২০৩০ সােলর মেধC
এসিডিজর লSCমা,া অজ9ন এবং ২০৪১ সােলর মেধC সমৃN বাংলােদশ গেড় Yতালার লেSC
জীব.য= ি> 3র45পূণ9 অবদান রাখেত পাের। Yদেশর জীবৈবিচ,C, .িতেবশ এবং সাংneিতক ঐিতহCেক
অSু pন Yরেখ qমবধ9মান জনসংখCার খাদC ও পুr িনরাপsা, tাuC ও িশX YSে, নত=ন .য= ি>
উOাবন, িশX-কারখানার বজ9C বCবuাপনা, জলবায়= পিরবত9 েনর ফেল সৃw ঝ=িক Yমাকােবলা ও
জীবৈবিচ,C সংরSেণর মাধCেম দািরyC িবেমাচন এবং জীবনযা,ার মান উLয়েন জীব.য= ি> 3র45পূণ9
ভzিমকা পালন করেব।

সরকার অবশCই িনি{ত করেব Yয, জীব.য= ি>র নত=ন পণC বা Yসবাসমূহ

পিরেবশ বা মানবজীবেনর উপর Yকানরgপ িবর4প .ভাব :তির করেব না বা :নিতকতার YSে,ও Yকান
সমসCা :তির করেব না।
জীব.য= ি>র িবিভL YSে, আধ= িনক িবে`র সােথ তাল িমিলেয় চলার জনC জীব.য= ি> িবষেয়
মানবসbদ উLয়ন, গেবষণা কায9qম Yজারদারকরণ, .য= ি> হ1া}র, বািণিজCকীকরণ ও জীব.য= ি>
িশেXর .সার, জীব.য= ি> কায9qম সম~য় ও সাবক বCবuাপনা পNিতর উLয়নসহ গেবষণা
.িত]ান, িব`িবদCালয়, Yবসরকারী .িত]ান, Ytােসবী সংগঠন ও আ}জ9ািতক .িত]ােনর সােথ
জীব.য= ি>র িনিবড় সbক9 uাপন করা হেব। এ লেSC িবদCমান জীব.য= ি> নীিত হালনাগাদ করা
হেলা। অ, নীিতেত জীব.য= ি> গেবষণা ও মানবসbদ উLয়ন, সম~য় কায9qম এবং এ সংিw
িশেXর .সােরর উপর অিধক 3র45ােরাপ করা হেয়েছ।
১.১ বাংলােদেশ জীব1য3 ি4
বাংলােদেশ জীব.য= ি> YSে, দS মানবসদ উLয়েন উে#খেযাগ( সংখ(ক িব`িবদCালেয় জীব.য= ি>
ও সংিw িবভাগ চালু, জীব.য= ি> সংqা} Yবশ িকছ= আইন ও নীিত িনেদ9িশকা .ণয়ন, আধ= িনক
সুেযাগ

সুিবধা

স িলত

জীব.য= ি>

গেবষণাগার

uাপন

এবং

সেব9াপির

Yবসরকারী

খােত

জীব.য= ি>িভিsক িশX গেড় উেঠেছ। জীব.য= ি> গেবষণায় Yবসরকারী পয9ােয় গেবষণাগার uাপন ও
িবিনেয়াগ বeিN Yপেয়েছ। জীব.য= ি> .েয়াগ কের গেবষণা YSে, মাইেqাে.াপােগশন পNিতর মাধCেম
িকছ= িকছ= উিOেদর \সুC কালচারকeত চারা বািণিজCকভােব চাষ হে। জীব.য= ি> .েয়ােগ ধান ও
পােটর নত=ন জাতসহ কীট শ,g .িতেরাধী িব\ Yব3ন উOাবন করা হেয়েছ, যা কeষক পয9ােয়
চাষাবাদ করা হে। .ািণর \কা উOাবন ও বািণিজCকভােব উৎপাদন এবং .ািণর কeি,ম .জনন
বCাপকভােব বCবহার হে। Yতলািপয়া এবং িসলভার বাব9 মােছর মেনােস .জািত উOাবন,

বােয়াগCাস উৎপাদন, একেকাষী Y.া\ন ির4িলনা, ইথানল, িভেনগার ও ফারেমেড এলেকাহিলক
Yবভােরজ, চামড়া িশেXর জনC এনজাইম, ডাল জাতীয় শেসCর উৎপাদন বeিNর জনC জীবাণুসার
উOাবেনর .য= ি> হ1া}িরত হেয়েছ। উিOেদর দূরবতী সংকরায়ন এবং ণ উNার কায9qমসহ
.িতকzল পিরেবশ সিহ=
উOাবন;

ধান, পাট, ডাল, আলু, Yব3ন, ইতCািদ ফসেলর ােজিনক জাত

.ািণর একািধক িড োটন ও ণ uানা}র .য= ি>; মানব tােuCর জনC \কা ও াগ

উOাবেনর জনC গেবষণা কায9qম এিগেয় চেলেছ।
১.২ বাংলােদেশ জীব1য3 ি4র স8মতা, সমস:া, স;াবনা এবং 1িতক$লতাসমূহ
স"মতা

§ উি-দ, /াণী, অণুজীব এবং মাৎস( /জািত সমৃ; জীবজস<দ।
§ জীব/য= ি> গেবষণা ও উAয়েন নীিতগত সহায়তা।
§ উে#খেযাগ(

সংখ(ক

িবEিবদ(ালেয়

জীব/য= ি>

ও

সংিGH

িবষেয়

Iাতক

ও

IাতেকাJর LকাসM /বতM ন।
§ জীব/য= ি> িভিJক গেবষণার জন( গেবষণাগার সুিবধা।
§ আধ= িনক Lযাগােযাগ /য= ি> ও উপাJভাRাের /েবশ।
সমস&া

§ গেবষণা কাযMTম পিরচালনার জন( /েয়াজনীয় অথM বরােWর অ/ত=লতা।
§ জীব/য= ি> িবষেয় আXজMািতক মানস<A সীিমত সংখ(ক গেবষণাগার।
§ /িতYানZেলােতঅপযMা[ সংখ(ক দ\ গেবষক ও Lটকিনিশয়ান।
§ অত(াধ= িনক যTপািত চালনা ও র\ণােব\েণ দ\ জনবেলর অভাব।
§ জীব/য= ি> গেবষণা /িতYান, িবEিবদ(ালয় এবং িশে_র মেধ( সম`য় ও Lযাগােযাগ
ব(বaার দুবMলতা।
§ উb িশ\া এবং গেবষণার জন( অপযMা[ Lফেলািশপ কাযMTম।
§ জীব/য= ি> গেবষণা ও উAয়েনর সাPিতক তেথ(র অপযMা[তা।
§ জীব/য= ি> গেবষণায় ব(বeত পেণ(র Tয় Lকৗশল, আমদািন ও কাgম ছাড়করণ
প;িতরজjলতা।
§ জীব/য= ি>িভিJক িশ_ aাপেনরজন( aানীয় /য= ি>, সহায়ক পিরেবশ ও িবিনেয়াগ
অপযMা[তা।
§ জীব/য= ি> নমুনার kত এবং পিরেবশ িনয়িTত পিরবহন ব(বaার অ/ত=লতা।

স'াবনা

§ কlিষ, খাদ( ও পুm িনরাপJা, পিরেবশ ও nাa( র\া খােত গেবষণার সুেযাগ।
§ aানীয় পযMােয় জীব/য= ি> পণ( ও /য= ি>র চািহদা।
§ জীব/য= ি> সংিGH নীিত এবং িনয়Tণমূলক ব(বaাপনার উAয়ন।
§ জীব/য= ি> গেবষণা, /য= ি> উ-াবন, িশ_ aাপন ও ব(বসােয় িবিনেয়ােগ ব(ি>
মািলকানাধীন /িতYােনর আpহ।
§ নবীন জীব/য= ি> pাজুেয়ট, িবqানী ও Lপশাজীিব।
§ Lদেশ জীব/য= ি>র উAয়েন কাজ করেত আpহী দ\ /বাসী িবqানী।

*িতক-লতা

§ অপযMা[ Lভৗত অবকাঠােমা এবং Lযাগােযাগ ব(বaার কারেণ /য= ি> উ-াবন ও
হsাXর িবলিtত হওয়া।
§ জীব/য= ি>িভিJক /য= ি> উ-াবন যেথH সময়সােপ\ হওয়া।

২.০ র@পকB (Vision)
জীব.য= ি> .েয়ােগর মাধCেম Yদেশ খাদC ওপুr িনরাপsা, দািরyC িবেমাচন, tাuC, িশXায়ন এবং
Yটকসই পিরেবশ অজ9েনর মাধCেম অথ9ৈনিতক ও জীবনযা,ার মােনাLয়ন।
৩.০ অিভল8: (Mission)
Yদেশর জীবৈবিচ,Cেক অSু ণ Yরেখ আথ9সামািজক উLয়েন জীব.য= ি> বCবহােরর মাধCেম কeিষ,
খাদC, tাuC ও পুr, পিরেবশ এবং জীব.য= ি>িভিsক িশXায়নসহ জীব.য= ি> YSে, Yদেশর
সSমতা বeিN।
৪.০ উেGশ:
৪.১. জীব.য= ি> গেবষণার মাধCেম খাদC ও পুr িনরাপsা, দািরyC িবেমাচন, tাuC, পিরেবশ এবং
জীবনযা,ার মােনাLয়ন করা;
৪.২. জীব.য= ি>র িবিভL শাখায় িশSার মােনাLয়ন, দS মানবসbদ উLয়ন ও জনসেচতনতা
বeিNেত 3র45ােরাপ করা;
৪.৩. জীব.য= ি> গেবষণা, অবকাঠােমা উLয়ন, সম~য়, পিরবীSণ, মূলCায়ন ও িনয়Tণমূলক
কায9qমসমূহ শি>শালী করা;
৪.৪. জীব.য= ি> সংqা} িশেXর .সাের .েণাদনা, িবিনেয়াগসহ উপয= > পিরেবশ :তির করা;
৪.৫. জীব.য= ি> িবষেয় কম9সংuান সৃrেত গঠনমূলক ও কায9কর পদেSপ হণ করা;
৪.৬. জীবৈবিচ,C সংরSেণ YকৗিলতািTক সbেদর তথC সংহ, সংরSণ এবং িনয়িTত বCবহাের
কায9কর পদেSপ হণ করা;
৪.৭. uানীয় জনগেণর ;ান, উOাবন ও .থােক অািধকার .দান কের YমধাtT সংরSণ,
জীবৈনিতকতা, জীবৈবিচ,C, জীব িনরাপsা ও সুরSা িবষয়সমূেহ িবেশষ 3র5ােরাপ করা;
৫.০ বাংলােদেশ জীব1য3 ি4 গেবষণার অLািধকার N8Oসমূহ
বাংলােদেশর আথ9 সামািজক অবuা, জীব.য= ি>র বত9 মান সSমতা ও ভিবষCৎ সাবনার িবষয়সমূহ
িবেবচনা কের িনো> চার\ YSে, জীব.য= ি> গেবষণােক অািধকার .দান করা হেব, যথা: ক)
খাদC ও কeিষ জীব.য= ি> (শসC ও উিOদ, .ািণ, মাৎসC), খ) tাuC ও িচিকৎসা জীব.য= ি>, গ)
পিরেবশ ও িশX জীব.য= ি> এবং ঘ) সামুিyক জীব.য= ি>। উপেরা> YS,3েলােত িনো> গেবষণা
কায9qম3েলা বা1বায়েন সরকার িবেশষ অািধকার .দান করেব। অািধকার YS,3েলােত সে9াচ
ফলাফল .াির উেেশC িরকি েন িডএনএ Yটকেনালিজ, িমউেটশন িিডং, বােয়াইনফরেম\,
ওিম, জীন এিড\ং, বােয়ানCােনােটকেনালিজ, িসনেথ\ক বােয়ালিজর মেতা আধ= িনক .য= ি>র
সSমতা অজ9ণসহ বCবহার উৎসািহত করা হেব। একইসােথ ভিবষCেত আধ= িনক জীব.য= ি>র অনCানC

িবষেয় সেব9া সুফল .াির লেSC পয9ায়qেম অবকাঠােমা গেড় Yতালা ও গেবষণা কায9qম র4
করা হেব। অািধকারেযাগC গেবষণার িবষয়সমূহক) শসC, উিOদ, .ািণ ও মােছর কািত :বিশেwCর
জাত উOাবন

ঝ)

বােয়াফা\9লাইজার

এ

বােয়ােপ[সাইড

খ) ােজিনক Aা ও এিনেমল

ঞ) বােয়াএনাজ

গ) ACা/এিনেমল Yসল ও \সুC কালচার

ট) জীব.য= ি> .েয়ােগ বজ9C বCবuাপনা

ঘ) ডায়াগন[কস্ কীট এ িরএেজ

ঠ) এনজাইম এবং বােয়ােকিমকCালস্

ঙ) মানুষ, .ািণ ও মােছর \কা

ড) Y.াবােয়া\কস

চ) বােয়ালিজ এ বােয়ািসিমলার

ঢ) বােয়াপিলমার এবং বােয়ামCােটিরয়ালস্

ছ) Yজেনািমক এ িরেজনাের\ভ Yমিডিসন

ণ) িনউািসউ\কCালস্

জ) বােয়াবCাংিকং ও Yসল Yথরাপী

৬.০ জীব1য3 ি4 িশ8া, মানব সQদ উRয়ন ও জনসেচতনতামূলক কাযVWম
৬.১. £াতক ও £াতেকাsর 1ের জীব.য= ি> িবষয় .বত9 ন ও মান উLয়েন উৎসাহ .দান এবং
উতর িশSা সহায়ক পিরেবশ সৃr করা হেব। িব`িবদCালয় ও অনCানC িশSা .িত]ােন
জীব.য= ি> সংিw বCবহািরক িশSার সুেযাগ-সুিবধা অিধকতর শি>শালী করা হেব।
গেবষণা .িত]ান ও িব`িবদCালেয় কম9রত তর4ণ গেবষকেদর জনC Yদেশ ও িবেদেশ একক
িকংবা Yযৗথভােব জীব.য= ি> িবষেয় িপএইচিড/Yপা¤ড¥রাল Yফেলাশীপ .বত9 নকরা হেব।
৬.২. সরকারী ও Yবসরকারী িব`িবদCালেয়র জীব.য= ি> িবভাগ3েলার Yকাস9 কািরক=লােম সাম¦সC
আনয়ন এবং জীব.য= ি> িভিsক গেবষণা, িশX ও Yসবা খােতর চািহদা িবেবচনায় পাঠqম
য= েগাপেযাগী করা হেব। .াথিমক ও মাধCিমেকরপাঠCসূচীেত জীব.য= ি> সংqা} িবষয়ািদ
পিরিচিতমূলক কায9qম িহেসেব সংেযাজন এবং একইসােথ উমাধCিমক ও £াতক/£াতেকাsর
1ের জীবিব;ােনর বত9 মান পাঠCসূচীেত জীব.য= ি> সংqা} িবষয়ািদ পিরমাজ9ন করা হেব।
৬.৩. আধ= িনক জীব.য= ি> ;ানসbL দS মানবসbদ গেড় Yতালার লেSC িনয়িমতভােব tX,
মধC ও দীঘ9েময়াদী .িশSণ আেয়াজন, .িশSণ Yফেলাশীপ চালুকরণ এবং এ সংিw
.েয়াজনীয় অবকাঠােমা গেড় Yতালা হেব।
৬.৪. মানবজীবেন জীব.য= ি>র বCবহার ও সুফল িবষেয় জনগণেক অবিহত ও সেচতন করার
উেেশC িনয়িমত সামিয়কী ও জাতীয় সংবাদপ,3েলােত .িতবছর িবেশষ Yqাড়প, .কাশ;
ি. ও ইেলকিনক িমিডয়ায় এ সংqা} .চার .চারণা Yজারদারকরণ; িনয়িমত Yসিমনার,

কম9শালা, সংলাপ, গণিবতক9 , Yমলা ইতCািদ আেয়াজন এবং জীব.য= ি> িদবস উদযাপন করা
হেব।
৬.৫. জীব.য= ি> সbকত তথCািদ সহেজই .াির লেSC YকDীয়ভােব এক\ জীব.য= ি> তথC
YকD গেড় Yতালা এবং এ িবষয়ক তথCািদ সংহ, সংরSণ ও িনয়িমত হালনাগাদ করা
হেব।
৭.০ জীব1য3 ি4 গেবষণা, উYাবন ও 1য3 ি4 হZা[র
৭.১. জীব.য= ি> গেবষণা ও .য= ি> হ1া}র অিধকতর গিতশীল করার লেSC এ খােত
.েয়াজনীয় অথ9 বরা করা এবং িবদCমান জীব.য= ি> গেবষণাগার3েলার সSমতা বeিNসহ
িনদw সংখCক গেবষণাগার আ}জ9ািতক মােন উLীত করা হেব। এছাড়া, Yদেশর িবিভL uােন
আ¨িলক সমসCােকিDক গেবষণা YকD uাপেন র45 .দানসহ

িবিভL .িত]ােন

অািধকার িবষেয়ও আধ= িনক জীব.য= ি>র সাবনাময় YSে, নত=ন গেবষণাগার uাপন করা
হেব।Yদেশর িবিভL .িত]ান কতe9ক উOািবত পণC মাঠ পয9ােয় ও িশেX হ1া}েরর জনC
জীবিনরাপsা িবষয়ক .েয়াজনীয় Yর3েলটির ায়াল সbেLর জনC আথক সহায়তা .দান
করা হেব। এছাড়া, জীব.য= ি> গেবষকেদর ঝ=িকভাতাসহ সংিw পণC বা পNিত উOাবেনর
জনC গেবষক ও t-উেদCা>ােদর স©াননা .দান করা হেব।
৭.২. জীব.য= ি> পেণCর 3ণগত মান ও ি. িªিনকCাল/িªিনকCাল/মাঠ পয9ােয় পরীSার সুিবধােথ9
YকDীয়ভােব অতCাধ= িনক সুিবধািদ গেড় Yতালা এবং সরকারী, Yবসরকারী ও t-উেদCােগ
.য= ি> উOাবন ও হ1া}েরর লেSC .েয়াজনীয় .েণাদনা সুিবধািদসহ বােয়ােটকেনালিজ
ইনিকউেবটর uাপন করা হেব।জীব.য= ি> সংিw পণC বা পNিতর অনুেমাদনএবং .য= ি>
হ1া}েরর YSে, পNিতসমূহ আ}জ9ািতক মােন উLীত করা হেব।
৭.৩. জীব.য= ি>র িবিভL YSে, অতCাধ= িনক গেবষণা, উOাবন ও .য= ি> হ1া}র সুিবধািদ গেড়
Yতালার লেSC নCাশনাল ইন[ট\উট অব বােয়ােটকেনালিজেক Yসার অব এিেল
িহেসেব গেড় Yতালা হেব।
৭.৪. জাতীয় tাথ9 সংিw এবং সমসামিয়ক উদীয়মান িবষেয় গেবষণােক .াধানC িদেয় গেবষণা
.িত]ান এবং িব`িবদCালয়সমূহেক িবেদেশর গেবষণাগােরর সােথ Yযৗথ গেবষণা কায9qম
হেণ উৎসািহত করা হেব।িবিভL গেবষণা .িত]ান, িব`িবদCালয় সংিw িব;ানেসবী সংuা
ও

এেসািসেয়শন

কতe9ক

জীব.য= ি>

িবষেয়

Yসিমনার/িসেbািজয়াম/সে©লন/কম9শালা

আেয়াজন বা tীকeত জান9াল .কােশর জনC আথক অনুদান .দান করা হেব। Yদেশ
জীব.য= ি> YSে, .বাসী িব;ানীেদর ল« ;ান ও অিভ;তােক কােজ লাগােনা হেব।

৮.০ জীব1য3 ি4র িশেBােদ:াগ সহায়ক পিরেবশ সৃ^ ও বািণিজ:কীকরণ
৮.১. জীব.য= ি>িভিsক িশX uাপন, বCবসা ও Yসবা YSে, িবিনেয়াগ আকew করার উেেশC
.েয়াজনীয় উেদCাগ হণ করাসহ জীব.য= ি> খােত িবিনেয়াগ সুরSা Yকৗশল .ণয়ন ও
বা1বায়েনর

িনিমs

.েয়াজনীয়

পদেSপ

হণ

করা

হেব।

এতদউেেশC

.েয়াজনীয়

অবকাঠােমা সুিবধািদসহ জীব.য= ি> পাক9 এবং জীব.য= ি> িশেXােদCাগ এলাকা (ইনেভ¤েম
Yজান) গেড় Yতালা হেব। Yদশী িবেদশী িবিনেয়াগ আকew করার লেSC সরকার িনয়িমত
জীব.য= ি> Yমলার আেয়াজন করেব।
৮.২. Yদেশ উৎপািদত জীব.য= ি> সংিw পণCসমূহ বাজারজাতকরণ, লাইেসিং ও সা\9িফেকশন
পNিতসমূহ আ}জ9ািতক মানসbL করাসহ সেব9াপির মান িনয়Tণ বCবuা শি>শালী করা
হেব। একইসােথ Yকৗিলগতভােব পিরবতত Yকান জীব বা yবCািদ আমদানী, রািন, qয়,
িবqয় বা বািণিজCকভােব বCবহার, উৎপL yেবCর পূণ9া পিরিচিত বা Yলেবিলং ইতCািদ িবষেয়
সহায়ক জীবিনরাপsা নীিত িনেদ9িশকা এবং িবিধমালা .ণয়ন ও অনুসরণ করা হেব।
৯.০ জাতীয় ও আ[জVািতক পযVােয় NমধাসQদ সংর8ণ
৯.১. Yদেশর Yকােনা জীবসbদ বCবহােরর মাধCেম উOািবত Yকােনা িকছ=র Yমধাt5 অিধকােরর
জনC বাংলােদশ বা বাংলােদেশর বাইের আেবদন, জীবসbদ সংহ, গেবষণাল« ফলাফল
.কাশ ও হ1া}র এর YSে, বাংলােদশ জীবৈবিচ,C নীিত, িনেদ9িশকা, আইন .ণয়ন ও
অনুসরণ করা হেব।
৯.২. জীব.য= ি> গেবষণায় উOাবনীর YমধাtT ও Yমধা সbদ সংরSেণ জাতীয় ও আ}জ9ািতক
পয9ােয় গেবষক বা উOাবেকর tTািধকার বা Yপেট t5 .ািেত .শাসিনক ও আইনগত
সহায়তাসহ .েণাদনা .দান করা হেব।
১০.০ জীবিনরাপaা ও সুর8া, জীবৈনিতকতা এবং জীবৈবিচO: সংর8ণ
১০.১. জীব.য= ি> সংিw িশX ও গেবষণা কায9qম এবং Yকৗিলগতভােব পিরবতত জীব, শসC
ও পেণCর িনরাপদ বCবহার, সংরSণ ও পিরবহন িনি{ত করার জনC জীবিনরাপsা
িনেদ9িশকাসহ এ সংি¤ অনCানC সহায়ক নীিত িনেদ9িশকা .ণয়ন, সময়মত হালনাগাদ ও
অনুসরণ করা হেব।

১০.২. Yকৗিলগতভােব পিরবতত Yকান জীব বা yবCািদ ¯ারা পিরেবশ, জীবৈবিচ,C, মানবtােuCর
YSে, Yকান .কার °মিক বা :বরী অবuার সৃr হেল বা পিরেবশ দূষণ ঘটেল বা Yকান
.কার দুঘ9টনা হেল এতদেSে, ইতCািদ িবষেয় জীবিনরাপsা নীিত িনেদ9িশকা ও িবিধমালা
অনুযায়ী বCবuা হণ করা হেব।
১০.৩. জীব.য= ি> গেবষণায় বCব±ত Sিতকারক রাসায়িনক ও অনCানC বেজ9Cর সুিনয়িTত
বCবuাপনার জনC .েয়াজনীয় সSমতা গেড় Yতালাসহ Yকৗিলগতভােব পিরবতত Yকান জীব
বা পেণCর িনরাপদ বCবহার িনি{তকরেণর লেSC অতCাধ= িনক পরীSাগার ও সা\9িফেকশন
বCবuা গেড় Yতালা হেব।
১০.৪. জীব.য= ি> গেবষণার YSে, জীবৈবিচ,C সংরSণ ও উহার উপাদানসমূেহর Yটকসই বCবহার
এর লেSC বাংলােদশ জীবৈবিচ,C আইন ও িবিধমালা অনুসরণ িনি{ত করা হেব।
নCাশনাল ইন[\উট অব বােয়ােটকেনালিজর আওতায় আধ= িনক সুেযাগ সুিবধা স িলত
YকDীয়ভােব Yজেন\ক িরেসােস9স Yসার .িত]া ও সমজাতীয় অনCানC .িত]ােনর সােথ
সমি~ত কায9qেমর লেSC নীিতমালা .ণয়ন করা হেব।
১১.০ কমVসংdান সৃ^
১১.১.

িবিভL

মTণালয়,অিধদর,

সরকাির/tািয়5শািসত/সংিবিধবN

গেবষণা

সংuা,সরকারী/Yবসরকারী/আধা

.িত]ানসমূেহর

জীব.য= ি>

সংিw

িবভাগ3েলােত িনেয়ােগর YSে, িনেয়াগিবিধেত জীব.য= ি> িবষয়\ অ}ভz9> করা এবং
সরকারী ও Yবসরকারী n=ল-কেলেজ িবিসএস িশSা কCাডারসহ জীবিব;ান িবষেয়র িশSক
িনেয়ােগ জীব.য= ি> িডীধারীগেণর আেবদেনর সুেযাগ :তরী করা হেব।
১১.২. বািণিজCকভােব বCবহােরর উেেশC জীব.য= ি> সংিw .য= ি> উOাবন, পণC উৎপাদন
এবং মান িনয়Tেণর সােথ সbৃ> ঔষধসহ অনCানC িশX ও Yসবা .িত]ােন জীব.য= ি>
িডীধারীগেণর িনেয়ােগর িবষয়\ অ}ভz9> করা। এছাড়া, সরকাির Yবসরকাির হাসপাতাল,
িªিনক, Yরাগ িনণয়9েকD ও িডএনএ ফেরনিসক লCাব3েলােত মিলক=লার পNিত বCবহার
কের Yরাগ িনণয়9 ও Yসবা .দােনর YSে, জীব.য= ি> িডীধারীেদর িনেয়ােগর িবধান রাখা।

১২.০ জাতীয়, আeিলক ও আ[জVািতক সহেযািগতা
Yদেশ িবদCমান জীব.য= ি> গেবষণা .িত]ান, িব`িবদCালয় এবং িশেXর মেধC সম~য়, Yযাগােযাগ
বCবuা এবং পারিরক সহেযািগতা বeিNেত কায9কর .দেSপ হণ করা হেব। জীব.য= ি>েত
আ¨িলক ও আ}জ9ািতকভােব tীকeত গেবষণা .িত]ান, িব`িবদCালয়, উLয়ন .িত]ান ও
সংগঠনসমূেহর সােথ uানীয় িব`িবদCালয়, গেবষণা ও উLয়ন .িত]ােনর ি¯পািSক এবং

ব°পািSক

সbক9

uাপেন

উৎসাহ

.দান

করা

এবং

জীব.য= ি>

সংqা}

আ}জ9ািতক

সংuাসমূেহর সদসCপদ .ািেত কায9qম হণ করা হেব।
১৩.০ জীব1য3 ি4 কাযVWম সমfয়, পিরবী8ণ, মূল:ায়ন ও বাZবায়ন ব:বdাপনা
১৩.১. Nদেশ জীব1য3 ি4 িবষয়ক কাযVWম সমfয়
১৩.১.১. জীব.য= ি> সংিw কায9qম সম~েয়র উেেশC নCাশনাল বােয়ােটকেনালিজ
কিমশন (এনিবিস) নােম সেব9া সংuা/.িত]ান গেড় Yতালা হেব। তৎপূেব9 Yদেশ
জীব.য= ি> সংিw সকল .িত]ােনর কায9qম সম~য় করার লেSC িব;ান ও
.য= ি> মTণালেয়র অধীন বােয়ােটকেনালিজ Yসল Yফাকাল পেয় িহেসেব দািয়5
পালন করেব।
১৩.১.২. Yদেশ জীব.য= ি> িবষয়ক কম9কাে³র সাবক সম~য় ও বা1বায়ন 5রাি~ত করার
লেSC িব;ান ও .য= ি> মTণালেয়র অধীন জীব.য= ি> Yসলেক অিধকতর
শি>শালী করা হেব এবং অনCানC সংিw মTণালেয়র অধীেন এক\ শাখা বা
অিধশাখা জীব.য= ি>র Yফাকাল পেয় িহেসেব কাজ করেব।
১৩.১.৩. জীব.য= ি> সংিw Yযেকান .ণীত আইন, নীিত িনেদ9িশকা ও কম9পিরকXনার
YSে, ‘জীব.য= ি> িবষয়ক জাতীয় িনব9াহী কিম\’ হেত আবিশCকভােব অনুেমাদন
হণ করেত হেব।
১৩.২. Nদেশ জীব1য3 ি4 িবষয়ক কাযVWম পিরবী8ণ, মূল:ায়ন ও বাZবায়ন ব:বdাপনা
১৩.২.১. বাংলােদেশ জীব1য3 ি4 িবষয়ক জাতীয় টাhেফাসV
জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় নীিত ও কম9পিরকXনা কায9করভােব পয9েবSণ এবং বা1বায়েনর
উেেশC মাননীয় .ধানমTীর সভাপিতে5 “বাংলােদেশর জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয়
টাnেফাস9” গঠন করা হেয়েছ। বণত সদসCবeে´র সম~েয় জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয়
টাnেফাস9 গµত হেব: সংিw মTণালেয়র মTী/.িতমTী; .ধান মTীর মুখC সিচব;
Yচয়ারমCান,

বাংলােদশ

িব`িবদCালয়

ম¦র
ু ী

কিমশন;

সংিw

মTণালেয়র

সিচব;

Yচয়ারমCান, বাংলােদশ িচিকৎসা গেবষণা পিরষদ; িনব9াহী Yচয়ারমCান, বাংলােদশ কeিষ
গেবষণা কাউিল; Yচয়ারমCান, বাংলােদশ পরমাণু শি> কিমশন; Yচয়ারমCান, বাংলােদশ
িব;ান

ও

িশX

গেবষণা

পিরষদ;

মহাপিরচালক,

নCাশনাল

ইন[\উট

অব

বােয়ােটকেনালিজ; একজন জীব.য= ি> সংিw বCবসায়ী .িতিনিধ এবং িতন জন
জীব.য= ি> িবেশষ;। সিচব, িব;ান ও .য= ি> মTণালয় এ কিম\র সদসC-সিচব িহেসেব

িনয= > হেবন। এই টাnেফাস9 সেব9া নীিত িনধ9ারক িহেসেব জীব.য= ি>র উLয়েন
.েয়াজনীয় িনেদ9শনা .দান ও িসNা} হণ করেব।
১৩.২.২. জীব1য3 ি4 িবষেয় জাতীয় িনবVাহী কিমj
.ধানমTীর মুখC সিচেবর Yনতeে5 “জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় িনব9াহী কিম\” গµত
হেয়েছ। বণত সদসCবeে´র সম~েয় জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় িনব9াহী কিম\ গµত হেব:
জীব.য= ি> সংিw মTণালেয়র সিচব; সিচব, বা1বায়ন, পিরবীSণ িবভাগ (আইএমইিড);
মহাপিরচালক, নCাশনাল ইন[\উট অব বােয়ােটকেনালিজ, দু’জন জীব.য= ি> সংিw
বCবসায়ী .িতিনিধ; জীব.য= ি> িবষেয় প¶াচজন িবেশষ;। সিচব, িব;ান ও .য= ি>
মTণালয় এ কিম\র সদসC-সিচব িহেসেব িনয= > হেবন। জাতীয় টাnেফােস9র িনেদ9শনা
অনুযায়ী কিম\ জাতীয় জীব.য= ি> সংিw নীিত, িনেদ9িশকা ও কম9পিরকXনা অনুেমাদন
ও বা1বায়নসহ জীব.য= ি>র সাবক উLয়ন কায9qম িনি{ত করেব।
১৩.২.৩. জীব1য3 ি4 িবষয়ক জাতীয় কািরগির কিমj
জাতীয় কািরগির কিম\ Yদেশর জনগণ, গেবষক, িশX বা বCবসা .িত]ান এবং সরকােরর
.িতিনিধ5 করেব। সিচব, িব;ান ও .য= ি> মTণালয় এর Yনতeে5 “জীব.য= ি> িবষয়ক
জাতীয়

কািরগরী

কিম\”

গµত

হেয়েছ।

কিম\র

অনCানC

সদসCবe´:

সংিw

মTণালয়সমূেহর জীব.য= ি> Yসল/Yফাকাল পেয় .িতিনিধ; জীব.য= ি>র িবিভL শাখায়
গµত .িত\ কািরগির কিম\ হেত দুইজন জীব.য= ি> িবেশষ; .িতিনিধ; জীব.য= ি>
িভিsক িশX/বCবসা .িত]ােনর একজন .িতিনিধ এবং জীব.য= ি> সংগঠেনর দু’জন
.িতিনিধ; মহাপিরচালক, নCাশনাল ইন[\উট অব বােয়ােটকেনালিজ কিম\র সদসCসিচব িহেসেব দািয়5 পালন করেবন। জাতীয় কািরগির কিম\ জীব.য= ি> িবষয়ক জাতীয়
নীিতমালা পয9ােলাচনা ও হালনাগাদ করেব এবং Yদেশর জীব.য= ি> গেবষণার উLয়েন
.েয়াজনীয় সুপািরশমালা .ণয়ন করেব।এছাড়া, “বাংলােদেশর জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয়
টাnেফাস9” ও “জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় িনব9াহী কিম\” এর িনেদ9শনা অনুযায়ী কায9qম
পিরচালনা করেব। .িত িতন বছর পরপর জীব.য= ি> িবষয়ক জাতীয় কািরগির কিম\
হালনাগাদ করা হেব।
১৩.২.৪. জীব1য3 ি4র িবিভR N8েO কািরগির কিমj গঠন
জীব.য= ি>র সংিw YSে, গেবষণা .িত]ান ও িব`িবদCালেয়র অিভ; জীব.য= ি>িবদ,
নীিত

িনধ9ারক

মTণালয়3েলার

এবং

Yবসরকারী

খােতর

‘কeিষ

জীব.য= ি>

অধীেন

.িতিনিধেদর
িবষেয়

সম~েয়

জাতীয়

জীব.য= ি>

কািরগির

সংিw

কিম\’,‘.ািণ

জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় কািরগির কিম\’, ‘মৎসC

জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় কািরগির

কিম\’, ‘tাuC ও িচিকৎসা জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় কািরগির কিম\’; ‘পিরেবশ
জীব.য= ি> িবষেয় কািরগির কিম\’;‘িশX জীব.য= ি> িবষেয় জাতীয় কািরগির কিম\’এবং
‘মানবসbদ উLয়ন িবষেয় জাতীয় কািরগির কিম\’ গµত হেব। সংিw মTণালেয়র
সিচব/অিতির> সিচব কিম\র সভাপিত এবং সংিw Yফাকাল পেয় .িতিনিধ সদসCসিচব িহেসেব দািয়5 পালন করেবন। .িত িতন বছর পরপর কিম\3েলাহালনাগাদ করা
হেব।
১৪.০ অথVায়ন
জীব.য= ি> গেবষণায় সSমতা বeিN, মানবসbদ উLয়ন, .য= ি> হ1া}র, িশেXর .সার ও
িবেশষ; সহায়তার YSে, .েয়াজনীয় অথ9 বরাসহ সরকারী-Yবসরকারী অংশীদাির5 এবং
আ}জ9ািতক অথ9ায়েনর সাবনা কােজ লাগােনার জনC উেদCাগ হণ করা হেব।
১৫. নীিতমালা হালনাগাদকরণ ও কমVপিরকBনা 1ণয়ন
িব;ান ও .য= ি> মTণালয় ৫ (প¶াচ) বছর অ}র ‘জাতীয় জীব.য= ি> নীিত’ পয9ােলাচনা করেব
এবং .েয়াজেন Yয Yকান সময় তা হালনাগাদ করার জনC ‘জীব.য= ি> িবষয়ক জাতীয় িনব9াহী
কিম\’ এর িনকট সুপািরশ Yপশ করেব। ‘জাতীয় জীব.য= ি> নীিত- ২০২০’ বা1বায়েনর জনC
িব;ান ও .য= ি> মTণালয় সময়াবN কম9পিরকXনা .ণয়ন করেব। তেব ‘জাতীয় জীব.য= ি>
নীিত- ২০২০’ এর আেলােক .ণীত কম9পিরকXনা িব;ান ও .য= ি> মTণালয় কতe9ক .েয়াজেন
Yযেকান সময় হালনাগাদ করা যােব।
১৬. শmপnী
অনুজীব: \ু u আনুবী\িনক জীব।
একািধক িড6ে8াটন :ণ <ানা=র: vণ aানাXর /য= ি> যােত এেকর অিধক vণ কােজ লাগােনা হয়।
এনজাইম: একj L/াjন Lয িনেজর wংস ব(িতেরেক একj িনxদyH zজব রাসায়িনক িবিTয়ার গিত {রাি`ত
কের।
"িয়AB রাসায়িনক Cব&ািদ ও পণ&: জীব/য= ি> গেবষণায় ব(বeত Lয সকল রাসায়িনক uব(ািদ িনয়িTত (২০০, -৪০০ ও -৮০০ Lসলিসয়াস) তাপমাায় সংর\নীয় ও কাযM\মতা সীিমত সময় কাযMকর থােক। Lযমন:
এনজাইম, হরেমান, বােয়ােটকেনালিজ িকট, িনউিিয়ক এিসড ইত(ািদ।
GগােIন রাইস: Lজেনjক /েকৗশল এর মাধ(েম ড(ােফািডল উি-দ Lথেক /া[ িবটা-ক(ােরাjন সংেGষেণর
জন( /েয়াজনীয় িজন সংেযাজেনর মাধ(েম উ-ািবত ধান। এই ধান Lথেক /া[ চােলর ভাত িভটািমন এ এর
ঘাটিত পূরণ করেব ফেল রাতকানা Lরাগ দূর হেব।
জামJKাজম: িনxদyH জীবজ সংখ(ায় জীবাণু Lকাষ বা বীজ যা বংশগিতক িবিভAতার /িতিনিধ{ কের।
িজন: িডএনএ অণুর একj অংশ যা বংশগিতর কাযMগত ও গঠণগত একক।

িজন *েকৗশল: একj জীব Lথেক কাংিখত িজন সংpহ কের পরী\াগাের অন( জীেব সংেযাজেনর প;িত।
িজএমও/এলএমও: িজএমও Lজেনjকািল পিরবxতyত জীব/এলএমও জীবX পিরবxতyত জীবেক ব= ঝায়। এই
সকল জীবX অংগানুসমূেহর িজনগত উপাদানZেলার পিরবতM ন ও পিরবধMন করার মাধ(েম নত=ন পদাথM
উৎপাদন করেত স\ম।
জীব: একj জীবX সJা (জীবেনর সিTয় অথবা সু[ sর) একj গাছ, একj /াণী বা জীবাণু।
জীবিনরাপNা: আধ= িনক জীব/য= ি>র মাধ(েম উৎপািদত পেণ(র িনরাপJা /েয়াগ, উ-াবন, উৎপাদন, aানাXর
এবং ব(বহার িনিত করার জন( অনুসৃত িনয়মনীিত ও িনয়Tেনর প;িতZেলা সিAেবশ কের।
জীবৈবিচQ&: পৃিথবী পৃেYর zবিচ( বা িবিভA /জািতর গাছপালা, প এবং অনুজীেবর অবaান।
Rজব পিলমার: জীবেদেহ সংেGিষত বlহৎ অনুসমূহ Lযমন: িনউিক আিসড, L/াjনইত(ািদ।
Rজব িবেশাধন: অনুজীব ব(বহার কের দুিষত পিরেবশ িব;করেণর ব(বaাসমূহ।
SাTেজিনক ফসল: িজন /েকৗশেলর মাধ(েম উ-ািবত শস( যােত িনxদyH zবিশেHর িজন(িপতl/মাতl
germplasm ব(িতত অন( Lকান উৎস Lথেক /া[ িডএনএ খR) /েবশ করােনা হেয়েছ।

Vসু& কালচার: Lয িবেশষ প;িতেত সজীব িবভাজনশীল Lকাষ, কলা বা অংগ কlিম পুm িমিডয়ােম
জীবাণুমু> ও িনয়িTত পিরেবেশ কালচার কালচার বা বlি; করা হয় তােক টিসু( কালচার বেল।
ডায়াগনWক িকট: Lরাগ িনণMয় ও সনা>করেণর জন( একj অথবা অিধক প(ােকজ Lযখােন সকল ধরেনর
/েয়াজনীয় িবকািরক ব(বaা িবদ(মান।
িডএনএ িসেকােয়িTং: একj িডএনএ অণুর মেধ( Lবেসর িবন(াস সনা>করেণর প;িত।
ন&ােনা*যB িZ: িবqান ও /েকৗশল /য= ি>র মাধ(েম অনু ও পরমাণু পযMােয় ব, যT এবং প;িত উAয়ন ও
উ-াবন হ’ল ন(ােনা/য= ি>।
পিরেবশ: মানুষ এবং চারপােশর জীবজ ও অজীব ব এবং অন(ান( উৎপাদক Lযমন- তাপমাা ও আেলার
তীতা।
Gপ[: \িতকর জীব/কীটপত যা কlিষ ফসল আTমণ কের অথMৈনিতক \িতসাধন কের।
বােয়াইনফরমV\: তথ( ও Lযাগােযাগ /য= ি> সংিGH শাখা যা ব(বহােরর মাধ(েম জীব ও মিলক=লার
জীবিবদ(ার তথ( িবেGষণ, মূল(ায়ন এবং উAয়েনর সােথ জিড়ত।
বােয়ােটকেনালিজ: Lকান জীবেকাষ, অনুজীব বা তার অংশিবেশষ ব(বহার কের নত=ন Lকান zবিশH( স<A
জীব (উি-দ বা /াণী বা অনুজীব) উ-াবন বা উ> জীব হেত /িTয়াজাত বা উপজাত uব( /ত করার
/য= ি>।
ভ&াকিসন: দুবMল অথবা মৃত ভাইরাস অথবা অন( Lকােনা Lরাগ সংTামক জীবাণু যা একj সংবেদনশীল
Lপাষক শরীের অনু/বেশ কের একই ধরেনর Lরাগজীবানু বা তৎকতlMক উৎপA িবষা> পদােথMর িবরে;
/িতেরাধ গেড় Lতােল।
:ণ <ানা=র *যB িZ: দাতা Tী /াণী Lথেক vণ সংpহ কের pহীতা Tী /াণীর Lদেহ aানাXর করার প;িত।
Gমধাস^দ: কিপরাইট, LডমাকM , বািণিজ(ক Lগাপনীয়তা এবং জাত র\া স<xকyত আইন।
Gমধাস^দ অিধকার: Lমধাস<দ ও LরZেলশন কতlMক িনধMািরত অিধকারসমূহ।
িরকি6ট&া_ িডএনএ (rDNA): একj DNA অণু যােত একj বিহরাগত িডএনএ সংেযািজত হেয়েছ।

িরকি6ট&া_ িডএনএ *যB িZ: Lয /য= ি> ারা Lকান জীেবর জীনগত zবিশH( পিরবতM ন করা যায়।

