
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই)

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বীেজর ণগত মান
উয়ন এবং বন ও
বনজ সেদর
উৎপাদন ি
িবষয়ক গেবষণা।

১৮

[১.১] িনব ািচত মা/াসি হেত সংহীত
উতমােনর বীেজর মােম উোিলত ১০ 
জািতর চারা িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত চারা সংা ৩ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ৭৬৫৫

[১.২] িবায় ৫ দশীয় জািতর মানস
বীেজর উৎস জন

[১.২.১] উোিলত বীজ
বাগােনর আয়তন

হর ৩ ৫ ৪

[১.৩] বীজ পিরেশাধন কৗশল েয়ােগর মােম
চার িবায়  জািতর অংেরাদগম হার ি
িনপণ

[১.৩.১] সসািরত বীজ
পিরেশাধন পিয়া

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ২

[১.৪] িতিত বাগােন (৫-১৫ বছর)
িসলিভকালচারাল কৗশল েয়ােগর মােম গােছর
ির হার ায়ন

[১.৪.১] েয়াগত
িসলিভকালচারাল কৗশল
(িথিনং, িনং, উইিডং এবং
টিং)

কৗশল
সংা

৩ ৪ ৩ ২ ২

[১.৫] িসং ায়ােলর মােম িতন দশীয়
জািতর লনালক ত বধ ন হার িনপণ

[১.৫.১] াপনত িসং
ায়াল ট

ট সংা ৩ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৬

[১.৬] গেবষণার মােম বেশর াপক বংশ িবােরর
লে উতমােনর চারা ও কিকলম উৎপাদন

[১.৬.১] উৎপািদত চারা ও
কিকলম

সংা ২ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ৯০০০

[১.৭] বনজ উিেদর বীেজর মান উয়ন ও চারা
উৎপাদন

[১.৭.১]  কালচােরর
মােম বেশর চারা উৎপাদন

সংা ১ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ১৩০০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

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।

১৬

[২.১] িতন জলার বসতবািড়েত  জিরপ ও
এেদর কাব ন ধারেণর পিরমাণ িনণ য় (রাজশাহী,
রংর, িদনাজর )

[২.১.১] জিরপত বসতবািড় ও
ের িনণত কাব েনর পিরমাণ

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪২

[২.২] বাংলােদেশর ৬ এলাকায় Rain tree
mortality এর জ দায়ী
pest/pathogen এর আাের হার িনপণ

[২.২.১] আাের হার
িনপণত এলাকা

এলাকার
সংা

৩ ৬ ৫ ৪ ৪

[২.৩] চাম জলার উপলীয় এলাকায় িকা
য়েরােধ বশ বনায়েনর ভাব িনপণ

[২.৩.১] পয েবণ ট াপন ট সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ২

[২.৪] বারবান পাব ত জলার িভিসএফ এর বনজ
সদ বহােরর পিরমাণ ও তেদর আথ সামািজক
অবার মান িনণ য় িবষয়ক জিরপ

[২.৪.১] সাদনত জিরপ
জিরপ
সংা

২ ৪ ৩ ২ ২

[২.৫] পাবলাখালী বাণী অভয়ার এলাকায়
াপনত ট হেত িরেজনােরশনত উিদ জািতর
সংা িনণ য়

[২.৫.১] াপনত ট ট সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪৮

[২.৬] চােমর মীেররসরাই, মহামায়া ইেকাপােক
িবমান পািখ ও পায়ী াণীর খাের উপর
িনভরশীল উিদ জািত শনাকরণ

[২.৬.১] শনাত উিদ
জািত

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৯



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কাঠ,বশ, বত ও
ভষজ উিদসহ
অা সেদর
ণগত মান উয়ন,
বাপনা, ু
বহার ও
বািণিজক প
উাবন িবষয়ক
গেবষণা।

১৬

[৩.১] ভষজ উিেদর অংেরাদগম হার ির
কৗশল িনপণ

[৩.১.১] িনপনত ভষজ
উিদ জািত

জািতর
সংা

২ ২ ১ ১

[৩.২] ঔষিধ উিেদর জাম াজম সংরণ
[৩.২.১] সংহীত উিদ
জািত

জািতর
সংা

২ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.৩] মেহগিন ও রইনি জািতর কােঠর মম
ঘনের ফাইবার বাড  তির কের ভৗত ও যািক
মান যাচাই ও বহািরক উপতা িনধ ারণ

[৩.৩.১] তত ফাইবার
বাড 

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৩.৪] বত কাগেজর িড-ইনিকং িয়ার উয়ন
[৩.৪.১] মের ভৗত ধেম র
পরীা স

পরীণ
সংা

২ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৫] ASTM Standards পরীণ পিত
অসরণ কের ঘাড়ািনম কােঠর বহার িনপণ

[৩.৫.১] কােঠর উপতা
পরীণ স

পরীণ
সংা

২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

[৩.৬] Indian Standards পরীণ পিত
অসরণ কের Membra ও Farua বেশর
ভৗত ও যািক ণাণ িনণ য়

[৩.৬.১] ভৗত ও যািক
ণান পরীণ স

পরীণ
সংা

২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[৩.৭] Ora ও Talla বেশর seasoning
িসিডউল িনণ য়

[৩.৭.১] Seasoning
পরীণ স

পরীণ
সংা

২ ৪ ৩

[৩.৮] কােঠর ািয় ির জ পার
হাইোেফািবক রাসায়িনক েলপ উাবন

[৩.৮.১] উািবত রাসায়িনক
েলপ

পরীণ
সংা

২ ৬ ৫ ৪ ২

৪

জলবা পিরবতন
ও অা কারেণ
বন ও বনজ সদ
িবপয য় রাধকে
গেবষণা।

১০
[৪.১] রবেনর ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর
অবা পয েবণ

[৪.১.১] রবেনর ভিজেটশন
এবং িরেজনােরশেনর অবা
পয েবণ

ট সংা ৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ২৭

[৪.২] উপলীয় অেল সাদা ও মিরচা বাইেনর েচ
থাকার হার এবং বধ ন হার িনপণ

[৪.২.১] উপলীয় অেল সাদা
ও মিরচা বাইেনর েচ থাকার
হার এবং বধ ন হার িনপণ

ট সংা ৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ৬



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

ািতািনক
সমতা এবং
কায েমর
গিতশীলতা ি
করা

১০

[৫.১] অিডট আপি িনি করা
[৫.১.১] িনিত অিডট
আপির সংা

% ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪

[৫.২]  পেদ কম কতা/কম চাির িনেয়াগ দান করা
[৫.২.১] িনেয়াগত পেদর
সংা

সংা ৩ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫

[৫.৩] চথ  িশ িবেবর আেলােক বন সেরর
সমা মাকািবলায় গেবষকেদর গেবষণা কােজর
দতা ির জ সমসামিয়ক িবষেয় িশণ দান

[৫.৩.১] িশণ আেয়ািজত সংা ৪ ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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 ১.০৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৬৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.২

*সামিয়ক (provisional) ত


