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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট (িবএলআরআই) এর ‘‘Combating the threats of
antimicrobial resistance and zoonotic diseases to achieve the GHSA in
Bangladesh’’ শীষক কে র আওতায় িনিমত গেবষণাগারেক 'অ াি মাইে ািবয়াল রিজ া '-জাতীয় গেবষণাগােরর

ী িত দােনর িনিম  সেরজিমেন পিরদশন বক িতেবদন দােনর জ  িনেদশ েম িনে া  কািরগির কিম  গঠন করা
হেলাঃ
কিম
১. ড. মা. িগয়াসউি ন, ধান ব ািনক কমকতা,

ািণ া  ও গেবষণা িবভাগ, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা
-     সভাপিত

২. েফসর ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম, াথলিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ ও 
িসিনয়র াশনাল টকিনক াল এ াডভাইজার, ওয়ান হলথ এ েকশন, ECTAD, FAO, 

ািণস দ অিধদ র, ঢাকা

-      সদ

৩. েফসর ড. মাঃ বাহা র রহমান, মাইে াবােয়ালিজ ও হাইিজন িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ

-       সদ

৪. েফসর ড. এমদা ল হক চৗ রী, াথলিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -        সদ
৫. েফসর ড. মাঃ িসি র রহমান, মিডিসন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -         সদ
৬. েফসর ড. মাঃ শিফ ল ইসলাম, ফামােকালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ
-        সদ

৭. েফসর ড. মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, মিডিসন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -        সদ
৮. েফসর ড. এস এম ৎ ল কিবর, মাইে াবােয়ালিজ ও হাইিজন িবভাগ, বাংলােদশ িষ 

িব িব ালয়, ময়মনিসংহ
-       সদ

৯. েফসর ক. িব. এম সাই ল ইসলাম, চয়ার ান, মিডিসন িবভাগ, শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়, ঢাকা

-       সদ

১০. ড. মাঃ আ  িফয়ান, সহকারী পিরচালক ( ািণ া  ও শাসন) , ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।  -       সদ  
সিচব

কিম র কাযপিরিধ
১. াশনাল রফাের  াবেরটিরর ী িত দােন াবেরটিরর স মতা রেয়েছ িকনা এবং ণগত মান যথাযথ িকনা;
২. াবেরটিরর কম ে র যথাযথ িশ ণ রেয়েছ িকনা ও কম  উপ , অিভ  ও দ  িকনা;
৩. াবেরটিরর পযা  যা তাস  এবং উপ  কািরগির কম  রেয়েছ িকনা;
৪. াবেরটিরর পিরেবশ এবং েযাগ িবধা যথাযথ িকনা;
৫. গেবষণাগােরর অপিরহায উপকরণ কাযকর রেয়েছ িকনা;
৬. কতিদন যাবৎ AMR িবষেয় কাজ করেছ এবং এ যাবৎ িক পিরমান Sample পরী া কেরেছ (িবগত ৫ বছেরর
Report পরী া বক);
৭. াবেরটিরর রকড িকিপং যথাযথ িকনা;
৮. Updated Standard Operating Procedures   (SOPs) রেয়েছ িকনা;
৯. Surveillance স মতা রেয়েছ িকনা;

১



১০. াবেরটিরর ব াপনা সে াষজনক িকনা;
১১. িবিভ  জাতীয় ও আ জািতক গেবষণাগােরর সােথ সংেযাগ রেয়েছ িকনা;
১২. বােয়ােসফ  ও বােয়ািসিকউির  আ জািতক মােনর িকনা;
১৩. দীঘ সময় ন না সংর েণর িবধা রেয়েছ িকনা;
১৪. গেবষণাগােরর কায ম টকসইভােব পিরচালনার জ  েয়াজনীয় আিথক সংগিত রেয়েছ িকনা;
১৫. মান িনয় েণ আ জািতক ী িত রেয়েছ িকনা না থাকেল আ িলক ও আ জািতক সং াস েহর সিহত পার িরক
আেলাচনার মা েম আ জািতক ী িতর ব া হণ করা হেব িকনা;
১৬. কিম  আগামী ১ মােসর মে  পািরশ ণয়ন করেব।

২-৫-২০২০
ড.অিমতাভ চ ব

উপসিচব
ইেমইল: livestock-
2@mofl.gov.bd
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সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) অিতির  সিচব, ািণস দ-২ অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।
২) মহাপিরচালক, ািণস দ অিধদ র।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট (অিফস আেদশ  সংি  সকেলর িনকট রণ িনি ত
করার অ েরাধসহ)।
৪) উপাচায, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
৫) উপাচায, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।
৬) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) ড. মা. িগয়াসউি ন, ধান ব ািনক কমকতা, , ািণ া  ও গেবষণা িবভাগ, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৮) েফসর ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম, াথলিজ িবভাগ,, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ ও িসিনয়র

াশনাল টকিনক াল এ াডভাইজার, ওয়ান হলথ এ েকশন, ECTAD, FAO, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
৯) েফসর ড. মাঃ বাহা র রহমান, মাইে াবােয়ালিজ ও হাইিজন িবভাগ, , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,
ময়মনিসংহ।
১০) েফসর ড. এমদা ল হক চৗ রী, াথলিজ িবভাগ, , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ ।
১১) েফসর ড. মাঃ িসি র রহমান, মিডিসন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
১২) েফসর ড. মাঃ শিফ ল ইসলাম, ফামােকালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
১৩) েফসর ড. মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, মিডিসন িবভাগ,, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
১৪) েফসর ড. এস এম ৎ ল কিবর, মাইে াবােয়ালিজ ও হাইিজন িবভাগ, , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,
ময়মনিসংহ।
১৫) েফসর ক. িব. এম সাই ল ইসলাম, চয়ার ান, মিডিসন িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।
১৬) ড. মাঃ আ  িফয়ান, সহকারী পিরচালক ( ািণ া  ও শাসন) , ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
১৭) িসে ম এনািল , আইিস  সল, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
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২-৫-২০২০
ড.অিমতাভ চ ব

উপসিচব
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