
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই)

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বনজ ের ির
হার ও পিরমাণ
িনপণ, িকার
ণাণ উয়ন,
নাস াির ও বন বাগােন
পাকামাকড় ও রাগ-
বালাই দমন এবং
বাণীসহ
জীবৈবিচ সংরণ,
উয়ন ও বাপনা
িবষয়ক গেবষণা

১৮

[১.১] রাবার গােছর উৎপাদন ও বধ নহার
িনণ েয়র উপর গেবষণা

[১.১.১] উৎপাদন ও বধ নহার
মেডল

মেডেলর
সংা

২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.২] উরবের বসতবািড়েত 
পিরমােপর উপর গেবষণা

[১.২.১]  জিরপ
বসত বািড়র
সংা

২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[১.৩] চাম পাব ত এলাকায় িকা
সংরণ ও জলাধার বাপনার জ
িয়ত পাহািড় বনিমর উয়েনর উপর
গেবষণা

[১.৩.১] িয়ত পাহােড়
িজত বাগান বাপনা

হর ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ১

[১.৪] বাংলােদেশর উরােল িনম গােছর
মড়ক এবং তার িনয়ন বাপনার উপর
গেবষণা

[১.৪.১] আাের হার িনপণ
এলাকার
সংা

৩ ৫ ৩ ২ ১ ১

[১.৪.২] জীবা ও
পাকামাকড় এর বাপনা

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫] হিবগ জলার রেমেকেলা
বাণী অভয়ার এলাকার উিেদর
সংা ও এেদর ন জের হার িনণ েয়র
উপর গেবষণা

[১.৫.১] উিেদর সংা ও
ন জের হার িনণ য়

উিেদর
সংা

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০

[১.৬] লাউয়াছড়া াশনাল পাক এবং
ধিরয়া বাণী অভয়ার এলাকার
উিেদর সংা ও এেদর ন জের হার
িনণ েয়র উপর গেবষণা

[১.৬.১] উিেদর সংা ও
ন জের হার িনণ য়

উিেদর
সংা

২ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০

[১.৭] সীতা বাটািনকাল গােড ন ও
ইেকাপােকর ইেকািসেম পিরেসবা সেহর
অথ ৈনিতক মান িনধ ারেনর উপর
গেবষণা

[১.৭.১] ইেকািসেম
পিরেসবা সেহর অথ ৈনিতক
মান িনধ ারন

হর ২ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

বীেজর ণগত মান
উয়ন বন ও বনজ
সেদর উৎপাদন
ি িবষয়ক গেবষণা

১৬

[২.১] গেবষণার মােম উোিলত ১০
 জািতর উত ও অিধক ফলনশীল
চারা িবতরণ

[২.১.১] িবতরণত চারা সংা ৩ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৫০০০ ২৩০০০ ২০০০০ ৩২৩০

[২.২] নাস ািরেত দশীয় িবায় চার
 জািতর চারা উোলন কৗশল িবষয়ক
গেবষণা

[২.২.১] চারা উোলন সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[২.৩] দশীয় তবধ নশীল িতন 
জািতর ির হার িনণ য় িবষয়ক গেবষণা

[২.৩.১] চারা উোলন ও
ির হার িনণ য়

সংা ২ ৩৭৫০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ৫০০০

[২.৩.২] বাগান জন, পিরচয া
ও ির হার িনণ য়

হর ০

[২.৪] িতিত বাগােনর গােছর ির হার
িনণ য় িবষয়ক গেবষণা

[২.৪.১] বাগান পিরচয া,
সংরণ ও ির হার িনণ য়

হর ২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১

[২.৫] বেশর াপক বংশ িবার িবষেয়
গেবষণা

[২.৫.১] রাপণত কি
কলম

সংা ৩ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৬০০০

[২.৬]  কালচার কৗশেলর মােম
বেশর চারা উৎপাদন িবষেয় গেবষণা

[২.৬.১] উৎপািদত 
কালচারজাত চারা

সংা ৪ ২৫০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ৫০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

জলবা পিরবতেনর
কারেণ বন ও বনজ
সদ িবপয য়
মাকািবলা িবষয়ক
গেবষণা

১৬

[৩.১] উপলীয় অেল সাদা ও মিরচা
বাইেনর পরীালক বাগান জন

[৩.১.১] চারা উোলন সংা ৪ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ২০০০

[৩.১.২] বাগান জন হর ৪ ২.৮৮ ২.৫০ ২.৩০ ২.০০ ১.৫০

ম-ন
মােস
বাগান
জন
করা
হেব

[৩.২] রবেনর ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা পয েবণ

[৩.২.১] ায়ী ননা েটর
সংা

সংা ৪ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ৯

[৩.৩] রবেন ািপত ানোভ
আরেবােরটাম বাপনা

[৩.৩.১] আরেবােরটাম
বাপনা

হর ৪ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫

৪

বশ, বত ও ভষজ
উিদসহ অা
বনজ সেদর উয়ন
ও বাপনা িবষয়ক
এবং ামীণ
জনেগাীর আথ 
সামািজক অবার
উপর গেবষণা

১০

[৪.১] ঔষিধ উিেদর জাম াজম সংরণ
এবং বাপনার উপর গেবষণা

[৪.১.১] জাম াজেমর জ
সংহীত উিদ জািত

সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৪.২] বত ও ভষজ উিেদর চারা উোলন
এবং বাগান জন

[৪.২.১] উোিলত বত ও
ভষজ উিেদর চারা

সংা ৩ ১৩৫০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৩০০০

[৪.২.২] িজত বাগান হর ৩ ১.২০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০

ম-ন
মােস
বাগান
জন
করা
হেব



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

কাঠ ও অা বনজ
সেদর ণগত মান
উয়ন, ু বহার
ও বািণিজক প
উাবন িবষয়ক
গেবষণা

১০

[৫.১] গেবষণার মােম িবিভ জািতর
কাঠ ও বশ হেত নন বাড  তির করা

[৫.১.১] কাঠ ও বশ হেত
তিরত নন বাড 

সংা ৩ ১০ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[৫.২] আসবাবপ এবং িনম াণ সামী
িহেসেব ন কােঠর সা বহার িবষেয়
গেবষণা

[৫.২.১] ন কােঠর
বহািরক েয়াগ

সংা ২ ৯ ৭ ৫ ৩ ১

[৫.৩] গেবষণার মােম কাঠ ও বেশর
জািতর আাল ি

[৫.৩.১] আাল িা
কাঠ ও বেশর জািত

সংা ২ ৩ ৩ ২ ২ ১

[৫.৪] বশ এবং কােঠর ভৗত ও যািক
ণাণ িনন য়

[৫.৪.১] বশ এবং কােঠর
ভৗত ও যািক ণাণ
িনণ েয়র পরীার সংা

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


