
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর নাম: বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনবিটিউট, চট্টগ্রাম 

 পবরদবশ,বন ও জলবায়ু পবরবততন মন্ত্রণালয় 

 

                                                          ববষয়ঃ ইতঃপূদব ত বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক    

নাং 

ইতঃপূদব ত বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত 

সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবাা্/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ সসবাা্/আইবিয়াটি 

কার্ তকর আদে বক-

না/ না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

০১. বনজ বৃি এবাং 

বাগাদনর সপাকামাকড় 

ও সরাগবালাই বনয়ন্ত্রদণ 

প্রযুবিগত সহায়তা 

প্রোন সসবা সহজীকরণ 

বিএফআরআই এর িন রক্ষণ বিভাগ িনজ বৃক্ষক্ষর প াকা-মাকড় ও 

পরাগ-িালাই দমন বিষক্ষে  রামর্ শমূলক পেিা প্রদান কক্ষর থাক্ষক। িন 

অবিদপ্তর, িাাংলাক্ষদর্ িন বর্ল্প উন্নেন কক্ষ শাক্ষরর্ন, বিবভন্ন এনবজও 

এিাং ব্যবি  র্ শাক্ষে িনজ নাে শাবর ও িনজ বৃক্ষ পরা নকারীগণ এ পেিা 

গ্রহণ কক্ষর থাক্ষকন। বিদ্যমান পেিাদান প্রবিোে পেিাগ্রহীতাক্ষক এই 

 রামর্ শ প ক্ষত ১৯ টি িা   ার হক্ষত হত । এক্ষত অবফক্ষের ১১ জন 

জনিল যুি বিল এিাং েমে লাগত ২০-৩৩ বদন। টাকা খরচ হত 

স্থানক্ষভক্ষদ ৫০০-১০,০০০ টাকা। পেিাটি েহবজকরক্ষণর  র িতমাক্ষন 

৬টি িা   ার হক্ষে ৮-১৫ বদক্ষনর মক্ষে পেিাটি প্রদাক্ষনর ব্যিস্থা করা 

হে। এক্ষত পভািার পকান টাকা ব্যে করক্ষত হেনা এিাং পকান আো 

র্াওো করক্ষত হেনা। কারণ পেিা প্রাবপ্তর একটা আক্ষিদন ফর্ম 

বিএফআরআই এর ওক্ষেিোইক্ষট আ ক্ষলাড করা আক্ষি। পেিা গ্রহীতা 

পে আক্ষিদন ফরমটি ডাউনক্ষলাড কক্ষর োংবিষ্ঠ বিভাক্ষগ ই-পমইল করক্ষল 

ঘক্ষর িক্ষে পেিাটি প ক্ষে র্াক্ষিন। 

কার্ তকর আদে সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদেন 

http://bfri.portal.

gov.bd/sites/def

ault/files/files/bf

ri.portal.gov.bd/

page/58b4e64b_

c57b_4eb1_aedd

_4e926141ad67/

2022-02-07-05-

18-

003531c13fe4d

b0f20a33c3f4ef

553a9.doc 

 

০২. বনজ বৃদির 

সরাগবালাই েমন 

ব্যবস্থাপনা (দমাবাইল 

এ পমািাইল এযা ক্ষের মক্ষে িাাংলাক্ষদক্ষর্র গুরুত্বপূণ ত বনজ বৃক্ষক্ষর 

উক্ষেখক্ষর্াগ্য েকল প াকা-মাকড় ও পরাগ-িালাই এর আিমক্ষণর 

লক্ষণ, ক্ষবতর িরণ, প্রবতক্ষরাি িা প্রবতকার ব্যিস্থা উক্ষেখ আক্ষি। 

িনজ নাে শাবর, িাগান অথিা প্রাকৃবতক িন পকান প্রকার পরাগ-িালাই 

কার্ তকর আদে সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদেন 

https://play.goog

le.com/store/app

s/details?id=com

 

http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/58b4e64b_c57b_4eb1_aedd_4e926141ad67/2022-02-07-05-18-003531c13fe4db0f20a33c3f4ef553a9.doc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri_insect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri_insect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri_insect


এযাপস) িা প াকা-মাকড় দ্বারা আিান্ত হক্ষল উবেবখত পমািাইল এযা ে তথ্য  

ব্যিহার কক্ষর পেিাগ্রহীতাগণ েক্ষে েক্ষে এর প্রবতকার িা প্রবতক্ষরাি 

ব্যিস্থা গ্রহণ করক্ষত  ারক্ষিন। ফক্ষল পরাগিালাই ও ক্ষবতকর প াকা 

মাকড় পথক্ষক িন ও িনজ েম্পদ রক্ষা করা েহজ হক্ষি। 

.bfri.bfri_insect 

০৩ বনজ বৃদির বীদজর 

তথ্যপুবি (দমাবাইল 

এযাপস) 

 

বনজ বৃদির বীদজর তথ্যপুবি শীর্ষক সমাবাইল এযাপসটি গুগল সে 

সিাদর আপদলাি করা আদে। এ এযাপসটিদত ৩৫ টি উদেখদর্াগ্য 

বনজ বৃি সর্মন সমহগবন, সরইনবি, সসগুন, বনম, চাপাবলশ, অর্জতন, 

একাবশয়া, আমলবক, কেম, কাঠাল, গর্জন, কাইনজলভাবে, গামার, 

বচকরাবশ, জলপাই, জারুল, সততুল, সেবোরু সহ আরও আদনক 

প্রজাবতর বৃদির বীদজর েবব, বীজ সাংগ্রদহর সময়কাল, প্রবত সকবজদত 

বীদজর সাংখ্যা, বীদজর স্বাভাববক আয়ুষ্কাল, বীজ বপদনর সময়, চারা 

গজাদনার সময়কাল, অাংকুদরােগদমর হার সহ বীজ ও গাদের আরও 

অন্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্য পাওয়া র্াদব। 

কার্ তকর আদে সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদেন 

https://play.goog

le.com/store/app

s/details?id=com

.extreme.bfri 

 

০৪ সকাথায় বক গাে 

লাগাদবন (দমাবাইল 

এযাপস) 

এ সমাবাইল অযাপদসর মাধ্যদম বৃিদপ্রবমগণ জানদত পারদবন বসত 

বাবড়র আশপাদশ, বশিা প্রবতষ্ঠান, হাসপাতাল, অবফস আোলত, 

মসবজে-মবিদরর আশাপাদশ সকান গাে লাগাদত হয়। পাহাবড় ভূবম, 

সমতল, ববল এলাকা, পকুরপাড়, কবরস্থান এবাং হাটবাজাদর সকান 

প্রকার গাে সরাপণ করদল ভাল ফলন পাওয়া র্াদব এবাং অল্প সমদয় 

আবথ তকভাদব লাভবান হওয়া র্াদব ইতযাবে তথ্য সহ গাে লাগাদনা ও 

পবরচর্ তার সকল তথ্য আদলাচয সমাবাইল অযাপসটিদত সবিদববশত করা 

হদয়দে।   

কার্ তকর আদে সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদেন 

https://play.goog

le.com/store/app

s/details?id=com

.sumon4u.sumo

n.choice_tree_bf

ri 

 

০৫ কাদঠর পবরমাপ 

(দমাবাইল এযাপস) 

এ সমাবাইল অযাপদসর মাধ্যদম সগালকাঠ (Round wood), 

বচড়াইকাঠ (Saw wood) এবাং খাড়াগাে (standing 

tree) এ কত বসএফটি (ঘনফুট) কাঠ হদব তা পবরমাপ করা র্াদব। 

গাদের দেঘ তয, প্রস্থ, উচ্চতা ও সবড় বহসাব কদর তার তথ্য আদলাচয 

অযাপসটিদত ইমপুট বেদল স্বয়াংবক্রয় ভাদব কাদঠর পবরমাদপর তথ্য 

সবর হদব। 

কার্ তকর আদে সসবা গ্রহীতাগণ প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদেন 

https://play.goog

le.com/store/app

s/details?id=com

.bfri.bfri.tim_bfr

i 

 

০৬ কাদঠর নমুনা 

সনািকরণ পদ্ধবত 

সহজীকরণ 

ebR e„ÿ cÖRvwZi Kv‡Vi bgyYv cixÿY করা র্ায় ববএফআরআই 

এর বন উবদ্ভে ববজ্ঞান ববভাদগর ল্যাবদরটবরদত। সরকার বনধ তাবরত বফ 

কাদঠর নমুনা 

সনািকরণ পদ্ধবত 

কাদঠর নমুনা সনািকরণ 

পদ্ধবত সহজীকরণ 

http://bfri.portal.

gov.bd/sites/def

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreme.bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreme.bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreme.bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreme.bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumon4u.sumon.choice_tree_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri.tim_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri.tim_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri.tim_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri.tim_bfri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfri.bfri.tim_bfri
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/5a36c614_d0c7_406f_b716_d9421c1f6bb8/2021-08-28-13-36-74fbd4894a7aecb2a4c50551c92c8cf5.pdf
http://bfri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bfri.portal.gov.bd/page/5a36c614_d0c7_406f_b716_d9421c1f6bb8/2021-08-28-13-36-74fbd4894a7aecb2a4c50551c92c8cf5.pdf


প্রোন কদর সর্ সকান সসবাগ্রহীতা কাদঠর নমুনা ববএফআরআই সক 

সরবরাহ করদল ববএফআরআই পরীিা-বনরীিার মাধ্যদম জাবনদয় 

বেদব সরবরাহকৃত কাঠটি সকান প্রজাবতর বৃদির। সসবা সহজীকরদণর 

পূদব ত এ সসবাটি সপদত সভািার ১৫ বেন সময় লাগত এবাং ১২  টি ধাপ 

পার হদত হত। সসবা সহজীকরদণর পর সভািা ১০ বেদনই এ সসবাটি 

পাদব এবাং ধাপ সাংখ্যা কবমদয় ৭টি করা হদয়দে। 

সহজীকরণ ault/files/files/bf

ri.portal.gov.bd/

page/5a36c614_

d0c7_406f_b716

_d9421c1f6bb8/

2021-08-28-13-

36-

74fbd4894a7ae

cb2a4c50551c9

2c8cf5.pdf 

০৭ সভািা সাধারদণর 

মাদে বনজ বৃি, বাঁশ, 

সবত ও ঔষধী উবদ্ভদের 

উিতমাদনর বীজ ও 

চারা ববতরণ পদ্ধবত 

সহজীকরণ 

ববএফআরআই এর বীজ বাগান ববভাগ, বসলবভকালচার বরসার্চ 

ববভাগ, বসলবভকালচার সজদনটিক্স ববভাগ এবাং সগৌণ বনজ সম্পে 

ববভাগ বনজ বৃদির বববভি প্রজাবতর বীজ ও চারা সরবরাহ কদর 

থাদক। এ সসবাটি সপদত সসবাগ্রহীতদক পূদব ত ১১ টি ধাপ সপবরদয় ১১-

১৩ বেন অদপিা করদত হত। সসবাোদন ববএফআরআই এর ১২ জন 

কর্মকততা কর্মচারী সাংযুি বেল। সসবাটি সহজ করায় সসবা গ্রহীতা 

৩-৫ বেদনর মদধ্য সসবাটি পাদে। 

কাদঠর নমুনা 

সনািকরণ পদ্ধবত 

সহজীকরণ 

কাদঠর নমুনা সনািকরণ 

পদ্ধবত সহজীকরণ 

http://bfri.portal.

gov.bd/sites/def

ault/files/files/bf

ri.portal.gov.bd/

page/58b4e64b_

c57b_4eb1_aedd

_4e926141ad67/

2022-01-10-13-

42-

87ff23d00ba413

486f6ce72b236f

3281.docx 

 

 

 

সমা. র্জনাদয়ে 

ঊর্ধ্ততন গদবষণা কম তকততা ও  

সফাকাল পদয়ন্ট, ই-গভন্যতান্স ও ইদনাদভশন টিম 

বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম। 
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