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বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� ও ভিব�ৎ কম �পিরক�না  

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট �দেশর একমা� বন িবষয়ক জাতীয় গেবষণা �িত�ান। বাংলােদেশর বনজ 

স�েদর ��ু গেবষণার জ� ফের� �ডা�স �াবেরটরী নােম ১৯৫৫ সােল এ� �ািপত হয় এবং পরবত�েত বন 

�ব�াপনা িবষেয়র কম �কা� অ�� �� কের  বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট নােম এক� �ণ �া� �িত�ােন 

পিরণত হয়। এ ইনি��উেটর �ধান �াে�ট হেলা বন িবভাগ, বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন (িবএফআইিডিস) সহ 

িবিভ� �িত�ানেক বন িবষয়ক উ�ািবত ��ি�  �ারা সহায়তা �দান করা। এ ইনি��উট বন �ব�াপনা (১১� 

গেবষণা িবভাগ ও ১� �সকশান) ও বনজ স�দ (৬� গেবষণা িবভাগ) উইং এর আওতায় গেবষণা কম �কা� 

পিরচালনা করেছ।  

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) অজ�নঃ 

িবগত িতন বছের গেবষণা কম ��িচ বা�বায়েনর মা�েম ঔষিধ গাছসহ বনজ �ে�র নাস �ািরেত ৫৫� �রাগ বালাই 

সনা�করণ ও দমন �কৗশল উ�াবন, কদম কাঠ ও �েখর �ছাবরা �থেক ম� �তির, রাবার বীজ �থেক �পাি� 

খা� �তরী করা স�ব হেয়েছ। বাঁেশর �যািজত প� �ারা টাইলস ও আসবাবপ� �তিরর �কৗশল উ�াবন করা 

হেয়েছ। ��ি�� �বহার কের এক� �বসরকাির �িত�ান বাঁেশর �যািজত প� টাইলস ও আসবাবপ� 

বািনিজ�কভােব �তির করেছ। �হিনম �ান সাম�ী িহেসেব পিরেবশবা�ব িসেম� বে�ড পা� �েকল �বাড � �তিরর 

�কৗশল উ�াবন করা হেয়েছ যা মাঠ পয �ােয় �বহােরর জ� পাইলট �া� �কে�র মা�েম বা�বায়ন করা হে�। 

িবিভ� �জািতর ৩০ �হ�র পরী�া�লক বাগান �ি� করা হেয়েছ এবং মাঠ পয �ােয় উ�ত জােতর িবিভ� �জািতর 

৩.২০ ল� চারা এবং ৭০০ �কিজ বীজ িবতরণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট  ক��ক উ�ািবত 

“বাঁশ, কাঠ, ছন ইত�ািদর আ��াল �ি�র প�িত” এবং “কি�কলম প�িতেত বাঁশ চাষ” সহ িবিভ� লাগসই 

��ি�র উপর �দেশর ২১� �জলায় ২,৭০০ চাষী/খামার মািলকেদর �িশ�ন �দান করা হেয়েছ।  এছাড়াও 

��ি�স�হ �জলা/উপেজলা পয �ােয় কম �শালা এবং িবিভ� �মলার মা�েম জনসাধারনেক অবিহত করা হেয়েছ।  

উ�ািবত ��ি�স�হ ি�� ও ইেলক�িনক িমিডয়ায় �চােরর �ব�া করা হেয়েছ। ইনি��উেটর গেবষণাল� 

ফলাফল জান �াল, �েল�ন, প�লার আ� �েকল, িলফেলট, �ফা�ার ইত�ািদর মা�েম �কাশ করা হেয়েছ। 

সম�া এবং চ�ােল�স�হঃ  

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উেটর গেবষণা কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� গেবষক ও দ� জনবেলর 

সংকট রেয়েছ। �াব িভি�ক গেবষণার জ� আ�িনক য�পািত ও �াবেরটরীর আ�িনকায়ন �েয়াজন। �ধান 

কায �ালেয়র অবকাঠােমা ও মাঠ পয �ােয়র গেবষণা �ক��েলা অিত �রাতন হওয়ায় সং�ার করা জ�রী। এছাড়াও 

সারা �দেশ মাঠ পয �ােয় �জান িভি�ক গেবষণা �ক� না থাকায় স�ক ত� উপা� সং�হ করা স�ব হয় না। 

বা�বতার আেলােক ন�ন কম ��িচ �হেণর জ� উ�য়ন ও পিরক�না িবভাগ/শাখা �জন অত�াব�ক। অ� 
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ইনি��উেটর িব�মান উ�ািবত ��ি�স�হ মাঠ পয �ােয় স�সারেণর জ� �থক ��ি� হ�া�র িবভাগ না 

থাকায়  ত� এবং উ�ািবত ��ি� স�হ মাঠ পয �ােয় স�সারেন বাধা�� হে�। 

এছাড়া গেবষণা �িত�ান িহেসেব ইনি��উেটর �ধান চ�ােল� হেলা জলবা� পিরবত�ন জিনত অিভঘাত িনরসন ও 
�মাকােবলার জ� ��ি� উ�াবন করা। 

 

ভিব�ৎ কম �পিরক�নাঃ 

িবিভ� �� �জািতর অিধক সং�ক �াসি� িনব �াচেনর মা�েম বাগান �জন ও বীজ সরবরােহর পিরমাণ �ি�র 

উপর গেবষণা পিরচালনা করেত হেব যা বনায়েন ����ণ � �িমকা পালন করেব। আরও অিধক �� �জািত 

সংর�েণর জ� পিরেবেশর িব�প �ভাব �মাকােবলায় গেবষণা �জারদার করা জ�রী। এ পয �� ৪০� �� �জািত 

সংর�েণর উপর গেবষনা চলমান আেছ। িব���ায় �জািত িচি�ত করণ ও সংর�েণর উপর গেবষণা কম �কা� 

চলমান রাখেত হেব। গাছ কত�েনর স�ক সময় িনধ �ারণ কের গাছ কাটা হেল সব �ািধক পিরমাণ উৎপাদন পাওয়া 

যােব। �া�িতক ও বনায়�ত বেনর আরও ����ণ � �জািতর ভািলউম ও উৎপদন �টিবল এবং আবত�নকাল 

িনণ �য় করা হেব। মা�র �না�ন, �য়েরাধ িনণ �য় ও �িতকার কে� �পািরশমালা �নয়েণর �েয়াজেন গেবষণা 

কম �কা� পিরচালনা করা হেব। 

বািণিজ�কভােব ����ণ � আরও �ভষজ উি�েদর সংর�ণ, চাষাবাদ ও বাজারজাতকরেণর উপর গেবষণা কম �কা� 

�হণ করা হেব। �ভষজ উি�দসহ ��র িশে�র কাঁচামাল সরবরােহ �বত, পা�পাতা সংর�ণ ও স�সারেণর 

উপর গেবষণা কম �কা� �হন করা হেব। জলবা� পিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলায় এ বন�ব�াপনার �পািরশমালা 

�নয়েণর জ� ন�ন ন�ন আি�েক গেবষণা কম ��িচ �হন করা হেব। ভিব�েত জলবা� পিরবত�েনর কারেণ �� 

গােছর �রাগবালাই ও কারণ অ�স�ান কের দমেনর জ� �ব�া �হন িবেশষ কের বােয়াকে�াল ও �রাগবালাই 

�িতেরাধক �জািতস�হ িচি�ত করেণর উপর গেবষণা কায ��ম �হণ করেত হেব। �দেশর ৩৪� অভয়ার�েক 

স�ক �ব�াপনা স��েক এবং অিতিবপ� এবং িবপ� �াণী স�েহর �জনন অব�া পয �েব�ণ কের এর বংশ�ি�র 

উপর �পািরশমালা �নয়েণর �েয়াজনীয় গেবষণা করা  হেব। �তবধ �নশীল বাঁেশর চাষ এবং পে�র মান 

উ�য়েনর জ�  আেরা গেবষণা  কম ��িচ �হন করা হেব।  

বনজ স�দ সীিমত হওয়ায় এর স�ক �বহােরর লে�� আরও গেবষণা অতীব জ�রী।  আগর গােছ আগর 

স�ায়ন ও �তল িন�াষেণর উপর আরও িব�ানস�ত গেবষণা কম �কা� �হণ করা হেব।  উ�ািবত ��ি�স�হ মাঠ 

পয �ােয় স�সারণ করার জ� িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার ইত�ািদর আেয়াজন করা হেব। িব�াপন ও 

�কাশনার মা�েম গেবষণাল� ফলাফল স�চার করা হেব।  

 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ  

 �নগত মানস�� ৭৫� �দশীয় �� �জািতর চারা উৎপাদন এবং সংর�েণর উে�ে� �দেশর ৪� িবিভ� এে�া 

ইেকালিজেকল িরিজয়েন পরী�া�লক বনায়ন। 
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 নাস �ািরেত �নগত মানস�� �ায় ৭২,০০০ উৎপািদত চারা জনগেনর িনকট িবতরন এবং িবি�ত চারা হেত রাজ� 

আয়।  

 বাঁেশর ৭,০০০ চারা উৎপাদন, িবতরন এবং িবি�ত চারা হেত রাজ�্ আয়। 

 ��� কালচার �কৗশেলর মা�েম ১,০০০ বাঁেশর চারা উৎপাদন । 

 জলবা� পিরবত�েনর কারেণ বন ও বনজ স�দ িবপয �য় �রাধকে� উপ�লীয় অ�েলর বসতিভটায় বাঁশ ও �বেতর 

১০,০০০ চারা �ারা চাষাবাদ। 

 উপ�লীয় অ�েল লবণসিহ� ৮,৪০০ ফলদ ও ঔষিধ চারার বনায়ন। 

 চ��াম বাৈরয়াঢালা �াশনাল পােক� ব��াণী এবং  হাজািরখীল ব��াণী অভয়ারে�র ��পায়ী �াণীর �বিচে��র 

উপর গেবষণা ত� সং�হ।  

 আগর গােছ �ি�ম প�িতেত অিধক আগর স�য়ন প�িত উ�াবন। 

 �ভষজ উি�দ ও �বেতর ১২,০০০ চারা উে�ালন এবং বাগান �জন। 

 ��রবেন ৬০ �হ�র এলাকায় ৩� আরেবােরটম �ব�াপনা।  

 �ি�কার তারত� এবং �� �জািত �ভেদ িবিভ� বনা�েল �ে�র সি�ত কাব �েনর পিরমাণ িনণ �য়। 

 �া�িতক উপাদান �বহার কের কাঠ ও বাঁেশর আ��াল �ি� এবং বাঁেশর কে�ািজট �বহার কের উ�তমােনর 

আসবাবপ�, দরজা এবং পা� �শন �তির। 

 িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার, �কাশনা ইত�ািদর মা�েম উ�ািবত ��ি�স�হ মাঠ পয �ােয় স�সারণ ও 

স�চার। 
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উপ�মিণকা (Preamble) 
 

 

পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট 

 

এবং 

 

সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় এর মে� 

 

২০১৫ সােলর অে�াবর মােসর ১১ তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 

এই  �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলনt 
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�সকশন ১: 
 

ম�ণালয়/িবভােগর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিল 
 

 

১.১ �পক� (Vision)t  বন ও বনজ স�েদর �ব�াপনা, উ�য়ন ও ��ু �বহাের �য়ংস�ণ �তা অজ�ন। 

 

১.২ অিভল�� (Mission)t গেবষণার মা�েম  �দেশর বন ও বনজ স�েদর উৎপাদন �ি� ও ��ু �বহােরর 

লে�� লাগসই ��ি� উ�াবেন গেবষণা পিরচালনা করা এবং উ�ািবত ��ি�স�হ �ভা�া জনেগাি�েক 

পির�াতকরণ। 

 
১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives)t 

১.৩.১ ম�ণালয়/িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ t 
 

1. কাঠ ও অকা�ল বনজ স�েদর �না�ন উ�য়ন, ��ু �বহার ও বািণিজ�ক প� উ�াবন িবষয়ক গেবষণা। 

2. বন ও বনজ স�েদর উৎপাদন �ি� ও বীেজর �নগত মান িবষয়ক গেবষণা। 

3. জলবা� পিরবত�েনর কারেণ বন ও বনজ স�দ িবপয �য় �রাধকে� গেবষণা।  

4. �ি�কার �না�ন উ�য়ন, নাস �াির ও বন বাগােন  �পাকামাকড় ও �রাগ বালাই দমন এবং ব��াণীসহ জীব-

�বিচ�� সংর�ণ, উ�য়ন ও �ব�াপনা িবষয়ক গেবষণা। 

5. বাঁশ, �বত ও �ভষজ উি�দসহ অ�া� অকা�ল বনজ স�েদর উ�য়ন ও �ব�াপনা িবষয়ক গেবষণা।  

6. বন  িবষয়ক  উ�ািবত  ��ি�স�হ  মাঠ-পয �ােয়  �ভা�ােগাি�েক  এবং  �দেশর  বনিব�া  িবষেয়  গেবষক,  

িশ�াথ�  ও সংি��েদর পির�াতকরণ। 

 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হt 
 

1. দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 

2. দ�তা  ও �নিতকতার উ�য়ন  

3. ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন 

4. উ�াবন ও অিভেযাগ �িতকােরর মা�েম �সবার মান উ�য়ন 

5. আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন 
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১.৪ কায �াবিল (Functions) t 

বন ও বনজ স�েদর ��ু �বহার িনি�তকরেণর লে�� বন �ব�াপনা ও বনজ স�দ উইং এর  অধীেন ১৭� 

গেবষণা িবভাগ ও এক�  শাখার আওতায় �াবেরটির ও মাঠপয �ােয় গেবষণা কম �কা� পিরচালনা করা। 
 

1. কাঠ ও অকা�ল বনজ স�েদর �না�ন উ�য়ন, ��ু �বহার ও বািণিজ�ক প� উ�াবন িবষয়ক গেবষণা 

2. মা��� িনব �াচন, বীজ উৎপাদন এলাকা িচি�তকরন,�নগতমান স�� বীজ হেত চারা উৎপাদন �ি�র 

উপর গেবষণা। 

3. উপ�লীয় অ�েল বন�জন ও অিধবাসীেদর আথ �সামািজক উ�য়েন গেবষণা পিরচালনা। 

4. ��� কালচােরর মা�েম বাঁেশর বংশ িব�ার ও িব�� �ায় গােছর সংর�েন গেবষণা কায ��ম। 

5. ব��ািণসহ জীবৈবিচ� সংর�ন ও উ�য়ন �ব�াপনা। 

6. নাস �াির, বন বাগান ও ঔষিধ উি�েদর �পাকামাকড় ও �রাগ বলাই দমন িবষয়ক গেবষণা। 

7. ��রবেনর পিরেবশ, �িতেবশ ও জীবৈবিচ� সংর�ন ও উ�য়ন �ব�াপনা। 

8. �া�িতক বেনর উি�দ ও মা�র কাব �েনর পিরমাণ িনণ �য়। 

9. কা�ল ও অকা�ল িব�� �ায় উি�েদর নাস �াির ও বনায়ন �কৗশল উ�াবন এবং সংর�ণী �ট �ি� করা। 

10. বাঁশ, �বত ও �ভষজ উি�দ সহ অকা�ল ও অথ �করী বনজ স�েদর উ�য়ন ও �ব�াপনা িবষয়ক 

গেবষণা। 

11. িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার, িবÁvপন, �কাশনা ইত�ািদর মা�েম উ�ািবত  ��ি�স�হ  মাঠ-

পয �ােয়  স�সারণ ও স�চার করা।  
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�সকশন ২ : ম�ণালয়/িবভােগর িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব(Outcome/Impact) 
 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১.১] মে�র কাঁচামাল িহসােব 
�বহার করা যােব। 

১.১.১] পির�াত 
উপকারেভাগী 

সং�া ২ ৩ ৪ - - ম� ও কাগজ িবভাগ  
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১.২] গাছ বা বাঁেশর �নগত 
মান উ�য়ন করা যােব। 

১.২.১] আ��াল 
�ি��া� কাঠ ও বাঁেশর 
�জািত 

সং�া ৪ ৪ ৪ ৫ ৬ কা� সংর�ন িবভাগ 

১.৩] আগর স�য়ন �ত �ি� 
পােব 

১.৩.১] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� 
সমেয় উ�তমােনর 
�রিজন স�য়ন সং�া� 
গেবষণা। 

পরী�ণ 
সং�া 

- ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ বন রসায়ন িবভাগ 

১.৪] বাঁেশর কে�ািজট 
�তিরর এ ��ি��  িশে� 
�বহার করা যােব। 

১.৪.১] �তির�ত ন�ন 
আসবাবপ�। 

সং�া 
 

- 
 

- ৪ ৫ ৬ কা� �যাজনা িবভাগ 

১.৫] বনজ স�েদর সা�য় 
এবং সেব �া� �বহার িনি�ত 
হেব।  

১.৫.১] িবিভ� �জািতর 
কাঠ হেত �তির�ত  
ন�নেবাড �। 

সং�া ৪ ৮ 
 
 

৯ ১০ ১১ কা� �যাজনা  িবভাগ, ম� 
ও কাগজ িবভাগ 

১.৬] কােঠর �� �বহার 
িনধ �ারণ স�ব হেব। 

১.৬.১] কােঠর  �ভৗত  
ও যাি�ক �না�ন 
িনন �য়  

সং�া ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ কা� �ি�করন িবভাগ 

২.১] জনসেচতনতার মা�েম 
বনজ স�দ উ�য়ন সহায়ক 
হেব। 

২.১.১] িবতরণ�ত 
চারা । 

সং�া ২৫,০০০ ৪০,০০০ ৪২,০০০ ৪৪,০০০ ৪৬,০০০ বীজ বাগান িবভাগ, 
িসলিভকালচার  গেবষণা 

িবভাগ 
২.২] নাস �াির 
মািলক,বনায়নকারীএবং 
সাধারণ জনগেণর মানস�� 

২.২.১] উ�তমােনর 
বীজ উৎপাদন  

�কিজ ৮৮ 
 

১৮৮ ২০০ 
 

২৫০ 
 

৩০০ 
 

বীজ বাগান িবভাগ 

২.২.২] চারা উে�ালন, সং�া ১৭,০০০ ১৭,৫০০ ২১,০০০ ২২,০০০ ২৫,০০০ বীজ বাগান িবভাগ 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
বীেজর �মবধ �মান চািহদা 
�রেণ ����ণ � �িমকা 
রাখেব। 

চারা িবতরণ 
 

 
 
 
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২.২.৩] বীজ বাগান 
�জন ও �ব�াপনা 

�হ�র ৩ ৬.৫ ৭ ৯ ১০ বীজ বাগান িবভাগ 

২.৩] বনায়েনর জ� 
মানস�� বীজ ও সায়েনর 
চািহদা �রেণ �িমকা পালন  

২.৩.১] ����ণ � 
বনজ ও এে�া ফেরি� 
�জািতর মা��� 
িনব �াচন 

সং�া ১৮০ 
 

২৩০ ৭৫ - - বীজ বাগান িবভাগ 

২.৪] উপ�লীয় অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক অব�ার উ�য়ন 

২.৪.১] উপ�লীয় 
অ�েলর অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক উ�য়েন  
বনায়েনর �ভাব 

িসডিলং 
িক.িম. 

২৭৪২ ১৭১৮ ২৮০০ -- -- বন অথ �নীিত িবভাগ 

২.৫] বনজ �ে�র �বহােরর 
উপর চাপ �াস করা 

২.৫.১] কি� কলেমর 
মা�েম উে�ািলত 
বাঁেশর  চারা �ারা 
�াপক বংশ িব�ার 

সং�া 
 

৬০০০ 
 

৭০০০ 
 

৮০০০ 
 

৯০০০ 
 
 
 

১০০০০ 
 

িসলিভকালচার �জেন�� 
িবভাগ 

২.৫.২] িব���ায় 
গােছর সংর�ণ 

সং�া ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ িসলিভকালচার �জেন�� 
িবভাগ 

২.৬] �নগত মানস�� চারা 
উৎপাদন কের িব���ায় বাঁশ 
এবং �� �জািত 
সংর�ণ করা 

২.৬.১] বাঁেশর ��� 
কালচারজাত চারা 

সং�া 
 

৯০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ ১৩০০ িসলিভকালচার �জেন�� 
িবভাগ 

২.৭] �নগত মান স�� চারা 
উৎপাদন ও �দশীয় �জািতর 
গােছর সংর�েন িবিভ� 
��েরাপনকারী এবং 
উপকারেভাগীেদর (সরকারী 

২.৭.১] �নগত মান 
স�� চারা উৎপাদন 

সং�া 
 

৩০,০০০ ৩০,০০০ 
 

৩৫,০০০ 
 

-- -- িসলিভকালচার িরসাচ �  
িবভাগ 

২.৭.২] �দশীয় �� 
�জািতর সংর�ণ 

�হ�র ৬ ২৫ ২৫ -- -- িসলিভকালচার িরসাচ �  
িবভাগ 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
�িত�ান, এনিজও, নাস �াির 
মািলক  এবং সাধারণ জনগন) 
মে� সেচতনতা �তির করা। 
 

 
 
 
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩.১]  উপ�লীয় এলাকার 
বসতবাড়ীেত বাঁশ, �বত ও 
�গালপাতার চাষাবাদ 
�বত�েনর মা�েম 
বসতবাড়ীর উি�দৈবিচ� �ি� 
পােব। 

৩.১.১]  উপ�লীয় 
অ�েলর বসতিভটায় 
বাঁশ, �বত এবং 
�গালপাতার চাষাবােদর 
জ� চারা উে�ালন। 

সং�া 
 
 

৬,০০০ ১০,০০০ ১১,০০০ -- - �াে�শন �ায়াল ই্উিনট 
িবভাগ 

৩.২]  উপ�লীয় �টকসই বন 
�জেনর লে�� �কওড়া বেনর 
অভ��ের �ানে�াভ এবং 
নন-�ানে�াভ �জািতর 
বনায়ন �জন �কৗশল উ�াবন 
করা। 

৩.২.১] উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া বেনর 
অভ��ের �ানে�াভ 
এবং নন-�ানে�াভ 
�জািতর বনায়ন 
�জেনর জ� বীজ 
সং�হ।  

�কিজ 
 

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ �াে�শন �ায়াল ই্উিনট 
িবভাগ 

৩.২.২] উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া বেনর 
অভ��ের �ানে�াভ 
এবং নন-�ানে�াভ 
�জািতর বনায়ন 
�জেনর জ�  চারা 
উে�ালন। 

সং�া ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ �াে�শন �ায়াল ই্উিনট 
িবভাগ 

৩.৩]  ��রবন এলাকায় 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর তে�র 

৩.৩.১]  ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর অব�া 

সং�া ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- �ানে�াভ িসলিভকালচার  
গেবষণা িবভাগ 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
িভি�েত জলবা� পিরবত�ন 
জিনত িবিভ� িবষেয় (মা� ও 
পািনর লবণা�তা, ফের� 
��াের পিলপতন বা মা��য় 
ইত�ািদ) ত� সং�েহসহায়ক 
হেব। 

পয �েব�েণর লে�� 
িপএসিপ �াপন। 

 
 
 
 
 
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩.৪]  ��রবন এলাকায় 
�া�িতকভােব জ�ােনা উি�দ 
�জািতস�েহর বনায়েনর 
মা�েম �ানে�াভ 
আরেবােরটাম �াপন। 

৩.৪.১]  ��রবেন 
�ািপত �ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা। 

�হ�র ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ �ানে�াভ িসলিভকালচার  
গেবষণা িবভাগ 

৩.৫]  উপ�লীয় বনা�েল  
�িজত বেনর বয়স ও অ�া� 
ফ�া�েরর সােথ পিরেবশগত 
স�ক� িবষেয় ত� উপ�লীয় 
বন �ব�াপনায় ����ণ � 
�িমকা রাখেব। 

৩.৫.১]  ন�না  �ট 
হেত উপ�লীয় 
বনা�েল  পিরেবশগত 
স�ক� িবষেয় ত� 
সং�হ 

সং�া ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ �াে�শন �ায়াল ই্উিনট 
িবভাগ 

৩.৬]  উপ�লীয় এলাকায়  
ফলদ ও ঔষিধ �� �জািত 
স�সারেণ ����ণ � �িমকা 
রাখেব। 

৩.৬.১]  উপ�লীয় 
অ�েলর লবন সিহ� 
ফলদ এবং ঔষিধ 
গােছর চারা উে�ালন 

সং�া ৬,৫০০ ৮,৪০০ ৮,৪০০ ৮,৫০০ ৮,৬০০ �াে�শন �ায়াল ই্উিনট 
িবভাগ 

৪.১] রাবার উৎপাদন উ�য়েন 
রাবার উৎপাদনকারী 
�ভা�ােগা�ী উপ�ত হেবন। 

৪.১.১] দাঁতমারা রাবার 
বাগােন  সমি�ত 
�ি�কা  উব �রতা 
�ব�াপনার �ভাব 
িন�পেণর জ� 
পরী�া�লক �ট �াপন 

�হ�র ০১ ০২ ০২ - -- �ি�কা   িব�ান িবভাগ 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৪.২] �ে�র সি�ত কাব �েনর 
পিরমাণিন�পেণ ও কাব �ন 
��িডং এ সহায়ক হেব। 

৪.২.১] সি�ত 
কাব �েনর পিরমাণ 
িনণ �েয়র জ� �� 
�জািতর ন�না সং�হ  

সং�া 
 
 

১২ 
 
 

২০ 
 
 

২০ 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

�ি�কা   িব�ান িবভাগ  
 
 
 
 
 
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪.২.২] সি�ত 
কাব �েনর পিরমাণ 
িনণ �েয়র জ�   
�ি�কার ন�না সং�হ   

সং�া ৬০ ১০০ ১০০ -- -- �ি�কা   িব�ান িবভাগ 

৪.৩] �ভষজ উি�দ এবং 
বনজ �ে�র নাস �ািরর �ধান 
�পাকা-মাকড় ও �রাগ-বালাই 
এর  স�ক �ব�াপনায় 
����ণ � �িমকা রাখেব। 

৪.৩.১]  �ভষজ উি�দ 
এবং বনজ �ে�র 
নাস �ািরর �ধান �পাকা-
মাকড় �ব�াপনা 

উি�দ 
�জািত 
সং�া 

 

৩ ৬ ৭ --- --- বন র�ণ িবভাগ 

৪.৩.২]  �ধান �পাকা-
মাকড় ও �রাগ-বালাই 
�ব�াপনার 

�রাগ-
বালাই 
সং�া 

১২ ১৬ ১৮ --- --- বন র�ণ িবভাগ 

৪.৪] চ��ােমর বাৈরয়াঢালা 
�াশনাল পােক� বত�মান 
ব��াণীর অব�া এবং সং�া 
িবষেয় ত� িন�পেণ স�ব 
হেব। 

৪.৪.১] চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা �াশনাল 
পােক� ব��াণীর 
জিরপ 

সং�া 
 

- ৯ ৯ - - ব��াণী শাখা 

৪.৪.২] চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা �াশনাল 
পােক� জিরেপর মা�েম 
ব��াণীর বত�মান 
সং�া িন�পণ 

সং�া 
 

- ১১০ ১৮২ - - ব��াণী শাখা 

৪.৫] চ��ােমর  হাজািরিখল 
ব��াণী অভায়ারে�র 
বত�মান ��পায়ী �াণীর ত� 

৪.৫.১] চ��ােমর  
হাজারীিখল ব��াণী 
অভয়ারে�জিরেপর 

সং�া -- --- 
 

৩০ ৩৫ ---- ব��াণী শাখা 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
িন�পণ স�ব হেব।  মা�েম ��পায়ী 

�াণীর  বত�মান সং�া 
িন�পণ 

 
 
 
 
 
 
 
িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 
 
 
 

৫.১] �প �� �জািতর নাস �াির 
উে�ালন ও বাগান �জন এর 
মা�েম এ �জািত সংর�েণ 
����ণ � �িমকা রাখেব। 

৫.১.১] চারা উে�ালন সং�া 
 

১০০ ৪০০ ৪০০ ৫০০ - �গৗন বনজ স�দ িবভাগ 

৫.১.২] বাগান �জন �হ�র ০.১৩ ০.২৫ ০.২৫ ০.৫০ - �গৗন বনজ স�দ িবভাগ 

৫.২] �ভষজ উি�দ ও  �বত 
স�দ �ি�েত ����ণ � 
�িমকা রাখেব। 

৫.২.১] �ভষজ উি�দ 
ও ১০ �জািতর �বেতর 
চারা উে�ালন 
 

সং�া 
 

৯,০০০ ১০,০০০ ১১,০০০ ১২,০০০ ১৩,০০০ �গৗন বনজ স�দ িবভাগ 

৫.২.২] �ভষজ উি�দ 
ও ১০ �জািতর �বেতর 
বাগান �জন 

�হ�র ২.১২ ২.১৫ ২.২৫ ২.৫০ ২.৬০ �গৗন বনজ স�দ িবভাগ 

৫.৩] ঔষিধ উি�েদর জীব 
�বিচ� সংর�েণ ����ণ � 
�িমকা রাখেব। 

৫.৩.১] ঔষিধ গােছর 
জাম ��াজম সংর�েণর 
জ� �জািত সং�হ 

সং�া ১০ ১০ ১০ ১২ ১৫ �গৗন বনজ স�দ িবভাগ 

৫.৪] চাকমা জনেগা�ীর 
�ব�ত গাছপালা�বহােরর 
�লাকজ �ান সংর�েণ 
সহায়ক হেব।  

৫.৪.১] চাকমা 
জনেগাি�র �ব�ত 
উি�দ �জািত 

সং�া ৬০ ৭০ ৮০ - - বন উি�দ িব�ান িবভাগ 

৬.১] গেবষণা �� িনি�ত 
হেব 

৬.১.১] �পেট��ত 
��ি�স�হ 

সং�া 
 

- - ১ ২ ৩ �শাসন িবভাগ 

৬.২] �ািত�ািনক উ�য়ন 
এবং ��ি�স�হ �বহাের  
�ভা�া সাধারণ উপ�ত হেব। 

৬.২.১] ইনি��উট 
এর কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর জ� 
�িশ�ণ 

সং�া 
 
 

১০ ১২ ১৪ ১৫ ১৬ �িশ�ণ ও ��ি� 
হ�া�র ইউিনট 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 
একক 

 
িভি�বছর 
২০১৩-১৪ 

 
��ত 

অজ�ন* 
২০১৪-১৫ 

ল��মা�া 
২০১৫-১৬ 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত  ল��মা�া 

অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ সং� 
স�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৬.২.২] ইনি��উট 
এর �ভা�া সাধারেণর 
জ� �িশ�ণ 

সং�া 
 

১৫ ১৬ ১৮ ২০ ২১ �িশ�ণ ও ��ি� 
হ�া�র ইউিনট 

৬.৩] সহজ উপােয় উ�ািবত 
��ি�স�হ  মাঠ পয �ােয় 
স�সারন স�ব হেব। 

৬.৩.১] �সিমনার/ 
ওয়াক�শপ, �মলায় 
অংশ�হন 

সং�া 
 

৮ ৯ 
 
 

৯ ৯ ৯ �িশ�ণ ও ��ি� 
হ�া�র ইউিনট 

৬.৪] উ�ািবত ��ি�স�হ  
জনসাধারণেক উ�ু�করণ  
স�ব হেব। 

৬.৪.১] ি��/ 
ইেল�িনক িমিডয়ােত 
িব�াপন 

সং�া ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ �িশ�ণ ও ��ি� 
হ�া�র ইউিনট 

৬.৫] গেবষণাল� ফলাফল 
পির�াতকরণ 

৬.৫.১] �কাশনা সং�া ০৭ ০৮ ১০ ১২ ১৫ িবএফআরআই বাংলােদশ জান �াল অভ 
ফের� সাইে�স ও 
অ�া� জান �াল 
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�সকশন ৩ : �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ম�ণালয়/ িবভােগর�কৗশলগত উে��স�হ 
[১] কাঠ ও 
অকা�ল 
বনজ 
স�েদর 
�না�ন 
উ�য়ন, 
��ু 
�বহার ও 
বািণিজ�ক 
প� 
উ�াবন 
িবষয়ক 
গেবষণা। 

১২.০০ ১.১] হ�া� িসট  বা 
�পপার-এর �ভৗত 
ধম � পরী�াল� 
ফলাফল স�েক� 
অবগতকরণ 

১.১.১] 
পির�াত 
উপকারেভাগী 

সং�া ২.০০ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - - - 

১.২ ] গেবষণার 
মা�েম কাঠ ও 
বাঁেশর �জািতর 
আ��াল �ি� 

১.২.১] 
আ��াল 
�ি��া� কাঠ 
ও বাঁেশর 
�জািত 

সং�া ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬ 

১.৩] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� 
সমেয় উ�তমােনর 
�রিজন স�য়ন 
সং�া� গেবষণা। 

১.৩.১] আগর 
গােছর স�ণ � 
কাে� �� 
সমেয় 
উ�তমােনর 
�রিজন 
স�য়ন 
সং�া� 
গেবষণা। 

পরী�ণ 
সং�া 

২.০০ 
 
 

- ২০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫ 

১.৪] গেবষণার 
মা�েম বাঁেশর 
কে�ািজট হেত 
আসবাবপ� �তির। 

১.৪.১] 
�তির�ত 
ন�ন 
আসবাবপ�। 

সং�া 
 

২.০০ - 
 
 
 

- ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.৫] গেবষণার 
মা�েম িবিভ� 
�জািতর কাঠ হেত 
ন�ন �বাড � �তির 
করা। 

১.৫.১] িবিভ� 
�জািতর কাঠ 
হেত �তির�ত 
ন�নেবাড �। 

সং�া ২.০০ ৪ ৮ 
 
 

৯ ৮ 
 

৭ ৬ ৫ ১০ ১১ 

১.৬] কােঠর  
�ভৗত  ও যাি�ক 
�না�ন িনন �য়  

১.৬.১] 
কােঠর  �ভৗত  
ও যাি�ক 
�না�ন িনন �য় 

সং�া ২.০০ ১১ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১১ 

[২] বন ও 
বনজ  
স�েদর 
উৎপাদন 
�ি� এবং 
বীেজর  
�নগত মান 
�ি� 
িবষয়ক 
গেবষণা। 
 

২১.০০ ২.১] গেবষণার 
মা�েম উ�ািবত 
উ�ত �নস�� 
স�� চারা 
িবতরণ। 

২.১.১] 
িবতরণ�ত 
চারা । 

সং�া ৩.০০ ২৫,০০০ ৪০,০০০ ৪২,০০০ ৪০,০০০ ৩৮,০০০ ৩৫,০০০ ৩২,০০০ ৪৪,০০০ ৪৬,০০০ 

২.২] বীজ বাগান 
�জন এবং 
�ব�াপনা 

২.২.১] 
উ�তমােনর 
বীজ উৎপাদন 

�কিজ ১.০০ ৮৮ ১৮৮ ২০০ 
 

১৮০ 
 

১৬০ 
 

১৪০ 
 

১২০ 
 

২৫০ 
 

৩০০ 
 

২.২.২] চারা 
উে�ালন,  
চারা িবতরণ 

সং�া 
 

১.০০ ১৭,০০০ ১৭,৫০০ ২১,০০০ ১৮,৯০০ ১৬,৮০০ ১৪,২০০ ১২,৬০০ ২২,০০০ ২৫,০০০ 

২.২.৩] বীজ 
বাগান �জন 
ও �ব�াপনা 

�হ�র ১.০০ ৩ ৬.৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৯ ১০ 

২.৩] ����ণ � 
বনজ ও এে�া 
ফেরি� �জািতর 

২.৩.১] 
����ণ � 
বনজ ও 

সং�া ৩.০০ ১৮০ 
 

২৩০ ৭৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ - - 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মা��� িনব �াচন এে�া ফেরি� 
�জািতর 
মা��� 
িনব �াচন 

২.৪] উপ�লীয় 
অ�েলর 
অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক 
উ�য়েন  বনায়েনর 
�ভাব 

২.৪.১] 
উপ�লীয় 
অ�েলর 
অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক 
উ�য়েন  
বনায়েনর 
�ভাব 

িসডিলং 
িক.িম. 

৩.০০ ২,৭৪২ ১,৭১৮ ২,৮০০ ২,২৫০ ২,০০০ ১,৭৫০ ১,৫০০ -- -- 

২.৫] বাঁেশর  
�াপক বংশ িব�ার 
ও িব���ায় 
গােছর সংর�ণ 

২.৫.১] কি� 
কলেমর 
মা�েম 
উে�ািলত 
বাঁেশর  চারা 
�ারা �াপক 
বংশ িব�ার 

সং�া 
 

২.০০ ৬,০০০ 
 

৭,০০০ 
 

৮,০০০ 
 

৭,২০০ 
 
 
 

৬,৪০০ 
 

৫,৬০০ 
 

৪,৮০০ 
 

৯,০০০ 
 
 
 
 

১০,০০০ 
 

২.৫.২] 
িব���ায় 
গােছর 
সংর�ণ 

সং�া ১.০০ ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৪ ০৪ ০৩ ০৬ ০৭ 

২.৬] বাঁেশর চারা 
�তিরর জ� ��� 
কালচার �কৗশল 

২.৬.১] 
বাঁেশর ��� 
কালচারজাত 

সং�া 
 

২.০০ ৯০০ ১,০০০ ১,১০০ ৯৯০ ৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ১,২০০ ১,৩০০ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উ�াবন  চারা  
২.৭] �নগত মান 
স�� চারা 
উৎপাদন ও �দশীয় 
�জািতর গােছর 
সংর�ন 

২.৭.১] 
�নগত মান 
স�� চারা 
উৎপাদন 

সং�া 
 

২.০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ 
 

৩৫,০০০ 
 

৩০,০০০ 
 

২৮,০০০ 
 

২৭,০০০ 
 

২৬,০০০ 
 

-- -- 

২.৭.২] 
�দশীয় �� 
�জািতর 
সংর�ণ 

�হ�র ২.০০ ৬ ২৫ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ - - 

৩. জলবা� 
পিরবত�েনর 
কারেণ বন 
ও 
বনজ 
স�দ 
িবপয �য়  
�রাধকে� 
গেবষণা। 

১৮.০০ ৩.১] উপ�লীয় 
অ�েলর 
বসতিভটায় বাঁশ 
�বত এবং 
�গালপাতার 
চাষাবাদ।  

৩.১.১] 
উপ�লীয় 
অ�েলর 
বসতিভটায় 
বাঁশ, �বত 
এবং 
�গালপাতার 
চাষাবােদর 
জ� চারা 
উে�ালন।  

সং�া 
 
 

৩.০০ ৬,০০০ ১০,০০০ ১১,০০০ ৯,০০০ ৭,০০০ ৫,০০০ ৪,০০০ - 
 

- 
 

৩.২] উপ�লীয় 
অ�েলর  বাগােনর 
�ব�াপনা ও 
তদারিক 

৩.২.১] 
উপ�লীয় 
অ�েল 
�কওড়া বেনর 
অভ��ের 
�ানে�াভ 
এবং নন-

�কিজ 
 

১.০০ ৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৫ ৫ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

�ানে�াভ 
�জািতর 
বনায়ন 
�জেনর জ� 
বীজ সং�হ।  
৩.২.২] 
উপ�লীয় 
অ�েল 
�কওড়া বেনর 
অভ��ের 
�ানে�াভ 
এবং নন-
�ানে�াভ 
�জািতর 
বনায়ন 
�জেনর জ�  
চারা 
উে�ালন। 

সং�া ২.০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৯,০০০ ৮,০০০ ৭,০০০ ৬,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ 

৩.৩] ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর 
অব�া পয �েব�ণ  

৩.৩.১] 
��রবেনর 
�ভিজেটশন 
এবং 
িরেজনােরশেন
র অব�া 
পয �েব�েণর 
লে�� 
িপএসিপ 

সং�া ৩.০০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ -- 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

�াপন। 
৩.৪] ��রবেন 
�ািপত �ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা  

৩.৪.১] 
��রবেন 
�ািপত 
�ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা। 

�হ�র ৩.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

৩.৫] উপ�লীয় 
বনা�েল মা�ষ 
�িজত বেনর বয়স 
ও অ�া� 
ফ�া�েরর সােথ 
পিরেবশগত 
স�ক� 

৩.৫.১] ন�না  
�ট হেত 
উপ�লীয় 
বনা�েল  
পিরেবশগত 
স�ক� িবষেয় 
ত� সং�হ 

সং�া ৩.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৩.৬] উপ�লীয় 
অ�েলর লবন 
সিহ� ফলদ এবং 
ঔষিধ গাছ  

৩.৬.১] 
উপ�লীয় 
অ�েলর লবন 
সিহ� ফলদ 
এবং ঔষিধ 
গােছর চারা 
উে�ালন 

সং�া ৩.০০ ৬,৫০০ ৭,৪০০ ৮,৪০০ ৭,৮০০ ৭,২০০ ৭,০০০ ৬,৫০০ ৮,৫০০ ৮,৬০০ 

৪. �ি�কার 
�না�ন 
উ�য়ন, 
নাস �াির ও 
বন বাগােন 

১১.০০ ৪.১] দাঁতমারা 
রাবার বাগােন  
সমি�ত �ি�কা  
উব �রতা 
�ব�াপনার �ভাব 

৪.১.১] 
দাঁতমারা 
রাবার বাগােন  
সমি�ত 
�ি�কা  

�হ�র ২.০০ ০১ ০২ ০২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ - - 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

�পাকামাকড় 
ও �রাগ- 
বালাই দমন 
এবং 
ব��াণী 
সহ জীব-
�বিচ�� 
সংর�ণ,  
উ�য়ন ও  
�ব�াপনা  
িবষয়ক 
গেবষণা 

উব �রতা 
�ব�াপনার 
�ভাব 
িন�পেণর 
জ� 
পরী�া�লক 
�ট �াপন 

৪.২] �ি�কার 
তারত� এবং �� 
�জািত �ভেদ 
িবিভ� বনা�েল 
�ে�র সি�ত 
কাব �েনর পিরমাণ 
িনণ �য় 

৪.২.১] 
সি�ত 
কাব �েনর 
পিরমাণ 
িনণ �েয়র জ� 
�� �জািতর 
ন�না সং�হ   

সং�া 
 
 
 
 

১.০০ ১২ 
 
 
 
 

২০ 
 
 

২০ 
 
 

১৮ 
 
 

১৬ 
 
 
 

১৪ 
 
 

১২ 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

৪.২.২] 
সি�ত 
কাব �েনর 
পিরমাণ 
িনণ �েয়র জ�   
�ি�কার 
ন�না সং�হ   

সং�া ১.০০ ৬০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- -- 

৪.৩]  �ভষজ 
উি�দ এবং বনজ 
�ে�র নাস �ািরর 
�ধান �পাকা-
মাকড় ও �রাগ-

৪.৩.১]  
�ভষজ উি�দ 
এবং বনজ 
�ে�র 
নাস �ািরর 

উি�দ 
�জািত 
সং�া 

 

১.৫০ ৩ ৬ ৭ ৬ ৬ ৫ ৫ --- ---- 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বালাই �ব�াপনা �ধান �পাকা-
মাকড় 
�ব�াপনা 
৪.৩.২]  
�ধান �পাকা-
মাকড় ও 
�রাগ-বালাই 
�ব�াপনার 
সং�া   

�রাগ-
বালাই 
সং�া 

 

১.৫০ ১২ ১৬ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ - - 

৪.৪] চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা 
�াশনাল পােক� 
ব��াণীর অব�ার 
উপর গেবষণা  

৪.৪.১] 
চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা 
�াশনাল 
পােক� 
ব��াণীর 
জিরপ 

সং�া 
 

১.০০ - ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ -- -- 

৪.৪.২] 
চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা 
�াশনাল 
পােক� 
জিরেপর 
মা�েম 
ব��াণীর 
বত�মান 
সং�া িন�পণ 

সং�া 
 

১.০০ - ১১০ ১৮২ ১৬৪ ১৪৬ ১২৭ ১০৯ - - 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪.৫] চ��ােমর  
হাজারীিখল 
ব��াণী 
অভয়ারে�র 
��পায়ী �াণীর 
�বিচে�র উপর 
গেবষণা 

৪.৫.১] 
চ��ােমর  
হাজারীিখল 
ব��াণী 
অভয়ারে� 
জিরেপর 
মা�েম 
��পায়ী 
�াণীর  
বত�মান 
সং�া িন�পণ 

সং�া 
 
 

২.০০   
 
 
 

৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ - 

[৫] বাঁশ, 
�বত ও 
�ভষজ 
উি�দসহ 
অ�া� 
অকা�ল 
বনজ 
স�েদর 
উ�য়ন ও 
�ব�াপনা 
িবষয়ক 
গেবষণা। 
 

৯.০০ ৫.১] �েপর 
নাস �াির উে�ালন ও 
বাগান �জন  

৫.১.১] চারা 
উে�ালন 

সং�া 
 

১.০০ ১০০ ৪০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ১৮০ ৫০০ - 

৫.১.২] 
বাগান �জন 

�হ�র ১.০০ ০.১৩ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৩ ০.২০ ০.১৮ ০.১৫ ০.৫০ - 

৫.২] �ভষজ উি�দ 
ও ১০ �জািতর 
�বেতর চারা 
উে�ালন এবং 
বাগান �জন  

৫.২.১] 
�ভষজ উি�দ 
ও ১০ 
�জািতর 
�বেতর চারা 
উে�ালন 

সং�া 
 

১.০০ ৯,০০০ ১০,০০০ ১১,০০০ ১০,০০০ ৮,০০০ ৬,০০০ ৪,০০০ ১২,০০০ ১৩,০০০ 

৫.২.২]�ভষজ 
উি�দ ও ১০ 
�জািতর 
�বেতর বাগান 
�জন 

�হ�র ১.০০ ২.১২ ২.১৫ ২.২৫ ২.০২ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬০ ২.৫০ ২.৬০ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫.৩] ঔষিধ গােছর 
জাম ��াজম 
সংর�ণ এবং 
�ব�াপনার উপর 
গেবষণা  

৫.৩.১] ঔষিধ 
গােছর 
জাম ��াজম 
সংর�েণর 
জ� �জািত 
সং�হ 

সং�া ৩.০০ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

৫.৪] চাকমা 
জনেগাি�র �ব�ত 
গাছপালার উপর 
গেবষণা  

৫.৪.১] 
চাকমা 
জনেগাি�র 
�ব�ত উি�দ 
�জািত 

সং�া ২.০০ ৬০ ৭০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ - - 

[৬] বন  
িবষয়ক  
উ�ািবত  
��ি�স�হ 
�পেট�কর
ণ ও মাঠ-
পয �ােয়  
�ভা�ােগাি�
�ক এবং 
�দেশর 
বনিব�া  
িবষেয় 
গেবষক,  
িশ�াথ�  ও 
সংি��েদর 
পির�াতকর
ন 

১৪.০০ ৬.১] বন  িবষয়ক  
উ�ািবত  
��ি�স�হ 
�পেট�করণ 

৬.১.১] 
�পেট��ত 
��ি�স�হ  

সং�া 
 

১.০০ - - ১ ১ ১ - - ২ ৩ 

৬.২] ইনি��উট 
এর কম �কত�া / 
কম �চারীেদর এবং 
�ভা�া সাধারেণর 
জ� �িশ�ণ  

৬.২.১] 
ইনি��উট 
এর 
কম �কত�া/কম �
চারীেদর জ� 
�িশ�ণ 

সং�া 
 
 

২.০০ ১০ ১২ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ১৫ ১৬ 

৬.২.২] 
ইনি��উট 
এর �ভা�া 
সাধারেণর  
জ� �িশ�ণ 

সং�া 
 

২.০০ ১৫ ১৬ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২১ 

৬.৩] �সিমনার/ ৬.৩.১] সং�া ৩.০ ৮ ৯ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ৯ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

িভি�বছর 
(Base Year) 

২০১৩-১৪ 
 

��ত 
অজ�ন* 

২০১৪-১৫ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক২০১৫-১৬ 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৬-১৭ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

�মলায় অংশ�হন/ 
ওয়াক�শপ 
আেয়াজন 

�সিমনার/ 
ওয়াক�শপ, 
�মলায় 
অংশ�হন 

 
 
 

 
 

৬.৪] ি��/ 
ইেল�িনক 
িমিডয়ােত িব�াপন 

৬.৪.১] ি��/ 
ইেল�িনক 
িমিডয়ােত 
িব�াপন 

সং�া ৩.০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ৩০ 

৬.৫] গেবষণা 
�ব� �কাশনা 

৬.৫.১] 
�কাশনা 

সং�া ৩.০ ০৭ ০৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 
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আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন
�চেকর মান
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৫-১৬ 
(Target Value -2015-16) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� 
বািষ �ক কম �স�াদন 

�ি� বা�বায়ন 
৩ 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �ি� �া�িরত তািরখ ১ ১৫ অে�াবর 
১৯ 

অে�াবর 
২২ অে�াবর ২৬ অে�াবর ২৯ অে�াবর 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 
পিরবী�ণ 

দািখল�ত অধ �বািষ �ক ও ��মািসক 
�িতেবদন 

সং�া ১ ৫ ৪ ৩ - - 

মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহর সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন সং�া� সমেঝাতা �ারক 

�া�র 

সমেঝাতা �ারক �া�র সং�া� পিরপ� 
জাির�ত 

তািরখ ১ 
২৮ এি�ল 

২০১৬ 
৫ �ম 
২০১৬ 

১২ �ম ২০১৬ 
 ১৯ �ম 
২০১৬ 

২৬ �ম 
২০১৬ 

দ�তা ও 
�নিতকতার উ�য়ন 

 
৩ 

কম �কত�া/কম �চারীেদর �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�েণর সময়1 জনঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন 

দ�র/সং�ায় �নিতকতা কিম� গ�ত 
 

তািরখ 
১ 
 

২৯ অে�াবর 
০৮ 

নেভ�র 
১৫ নেভ�র ২২ নেভ�র ২৯ নেভ�র 

দ�র/সং�ায় ��াচার কম �পিরক�না 
�ণীত 

তািরখ ১ ১ িডেস�র 
০৭ 

িডেস�র 
১৪ িডেস�র ২১ িডেস�র ২৮ িডেস�র 

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� 
�কাশ বা�বায়ন 

২ 

ত� �কাশ িনেদ �িশকা �ণয়ন 
ম�ণালেয়র ত� �কাশ িনেদ �িশকা 

অ�সাের ত� �ণয়ন 
% ১ 

২৭ অে�াবর 
২০১৫ 

০৩ 
নেভ�র 
২০১৫ 

১০ নেভ�র 
২০১৫ 

১৭ নেভ�র 
২০১৫ 

২৪ নেভ�র 
২০১৫ 

আওতাধীন দ�র/সং�ায় দািয়��া� 
কম �কত�া িনেয়াগ 

দ�র/সং�ার দািয়��া� কম �কত�ার নাম 
ও �যাগােযােগর �কানার স�লন 

ওেয়বসাইেট �কািশত 
তািরখ ০.৫ 

২৭ অে�াবর 
২০১৫ 

০৩ 
নেভ�র 
২০১৫ 

১০ নেভ�র 
২০১৫ 

১৭ নেভ�র 
২০১৫ 

২৪ নেভ�র 
২০১৫ 

দ�র/সং�ার বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন 
দ�র/সং�ায় বািষ �ক �িতেবদন 

ওেয়বসাইেট �কািশত 
তািরখ ০.৫ ০১ নেভ�র ০৮নেভ�র ১৫ নেভ�র ২২ নেভ�র ২৯ নেভ�র 

উ�াবন ও 
অিভেযাগ 

�িতকােরর মা�েম 
�সবার মােনা�য়ন 

৫ 

পিরবিত�ত ফর�ােট ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
মাঠপয �ােয়র দ�রস�েহ িস�েজ� স চাট �ার 

�ণয়ন 

পিরবিত�ত ফর�ােট দ�র/সং�ার 
িস�েজ� স চাট �ার ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ১ ০১ নেভ�র ০৮নেভ�র ১৫ নেভ�র ২২ নেভ�র ২৯ নেভ�র 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন 
দ�র/সং�ার অিভেযাগ �িতকার �ফাকাল 

পেয়� িনেয়াগ�ত 
তািরখ ১ ০১ নেভ�র ০৮নেভ�র ১৫ নেভ�র ২২ নেভ�র ২৯ নেভ�র 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন
�চেকর মান
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৫-১৬ 
(Target Value -2015-16) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
নাগিরেকর িনকট হেত �া� অিভেযাগ 

িন�ি��ত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

�সবা �ি�য়ায় উ�াবন কায ��ম বা�বায়ন 

দ�র/সং�ার কমপে� এক� কের 
অনলাইন �সবা চা��ত 

তািরখ ১ ১ �ন ২০১৬ 
৮ �ন 
২০১৬ 

১৫ �ন 
২০১৬ 

২২ �ন 
২০১৬ 

২৯ �ন 
২০১৬ 

দ�র/সং�ার কমপে� এক� কের 
�সবা�ি�য়া সহজী�ত 

তািরখ ১ ১ �ন ২০১৬ 
৮ �ন 
২০১৬ 

১৫ �ন 
২০১৬ 

২২ �ন 
২০১৬ 

২৯ �ন 
২০১৬ 

আিথ �ক 
�ব�াপনার উ�য়ন 

২ 
বােজট বা�বায়ন কিম�র কম �পিরিধ 

যথাযথভােব অ�সরণ 

বােজট বা�বায়ন পিরক�না (Budget 

Implementation Plan) �ণীত ও 
দািখল�ত ��মািসক বােজট বা�বায়ন 

�িতেবদন 

সং�া ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন বছের অিডট আপি� িন�ি��ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় এর িনকট 

অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 

 

আিম, সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট এর িনকট 

অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করব। 

 
 �া�িরতঃ 
 
   

 

পিরচালক 
বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট 

  

তািরখ 

   
   

 

সিচব 
পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 

  

তািরখ 
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সংেযাজনী-১: 
 

শ� সংে�প (Acronyms) 
 
�িমক ন�র শ� সংে�প 

(Acronyms) 
িববরণ 

১ িবএফআইিডিস বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন  
২ িবএফআরআই বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট 

৩ িবিসএসআইআর বাংলােদশ িশ� গেবষণা পিরষদ 

৪ বাড � বাংলােদশ প�ী উ�য়ন একােডিম 

৫ �কিপএম কণ ��িল �পপার িমল 

৬ িবএআরআই বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট 
৭ িবএআরিস বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল 

৮ িবিপএ�িস বাংলােদশ �লাক�শাসন �িশ�ণ �ক� 

৯ PSP Permanent Sample Plot 
১০ PTU Plantation Trial Unit 
১১ MDF Medium Density Fiberboard 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 

কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১.১] হ�া� িসট  বা 
�পপার-এর �ভৗত ধম � 
পরী�াল� ফলাফল 
স�েক�  অবগতকরণ 

[১.১.১] পির�াত 
উপকারেভাগী 

ম� হে� িলগিনন অপসািরত কাঠ যা কাগজ 
�তিরেত �বহার করা হয়। রাবার গােছর 
ম�েক অি�েজন �ারা ি�চড করার পর হ�া� 
িসট �তির করা হয়। ��ত�ত হ�া� িসট 
�েলার �না�ন িনধ �ারেনর জ� �ভৗত ধম � 
িনণ �য় করা হেব। পরীি�ত ফলাফল কন ��িল 
�পপার িমল ,ব��রা �পপার িমল, বাংলােদশ 
বন িশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন, িবিভ� রাবার 
বাগান মািলকেক  অবগত করা হেব। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

মে�র কাঁচামাল িহসােব 
�বহার করা যােব। 

১.২ ] গেবষণার মা�েম 
কাঠ ও বাঁেশর �জািতর 
আ��াল �ি� 

১.২.১] 
আ��াল �ি��া� কাঠ ও 
বাঁেশর �জািত 

পিরেবশবা�ব এবং �া�িতক উপাদান 
�াবহারকের গাছ বা বাঁেশর �নগত মান 
উ�য়েনর উপর গেবষণা। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ পান চাষী, সবিজ 
চাষী, ফািণ �চার �বসায়ী, সাধারণ জনগন, 
সরকারী ও �বসরকারী �িত�ান, ইত�ািদ। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

 গাছ বা বাঁেশর �নগত মান 
উ�য়ন করা যােব। 

১.৩] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� সমেয় 
উ�তমােনর �রিজন 
স�য়ন সং�া� 
গেবষণা। 

১.৩.১] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� সমেয় 
উ�তমােনর �রিজন 
স�য়ন সং�া� 
গেবষণা। 

�া�িতকভােব আগর গােছ আগর-�রিজন 
স�য়ন হয় না বলেলই চেল।  �ি�মভােব অ� 
সমেয় �রিজন স�য়েনর লে�� �চিলত 
�পেরক প�িতর িবক� িহেসেব রাসায়িনকস/ 
�ােনাপা�েকলস সং�াম� গেবষণা কায ��ম 
�হণ করা হেয়েছ।  
�রিজন উৎপাদন ও স�য়েন �ভাবক িহেসেব 
পািনেত �বী�ত রাসায়িনকস/ 
�ােনাপা�েকলস গােছ �েয়াগ করা হয় এবং 
পরবত�েত �েয়াগ�ত �ােনর চারপােশ 
উৎপ� �রিজন �ভৗত পরী�ার মা�েম িনি�ত 
করণ করা হয়।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

িক� িক� রাসায়িনকস ও 
�ােনাপা� �েকলস এর ��ে� 
আগর-�রিজন উৎপাদন ও 
স�য়েন আশা��ক 
ফলাফল পাওয়া �গেছ।  
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১.৪] গেবষণার মা�েম 
বাঁেশর কে�ািজট হেত 
আসবাবপ� �তির। 

১.৪.১] �তির�ত ন�ন 
আসবাবপ�। 

বাঁেশর ফািল, �াট এবং িচপসেক ইউিরয়া 
ফরমালিডহাইড � এর সােথ িমিশেয় হট ��স 
অথবা �কা� ��স �বহার কের বাঁেশর 
কে�ািজট �তির 
 করা হয়। উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বাঁেশর 
�যািজত প� ফ�া�রী,বাঁেশর ফািন �চার ফ�া�রী, 
িজও,এনিজও এবং সাধারণ জনগন। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

বাঁেশর কে�ািজট �তিরর এ 
 ��ি�� এ.েক.খান �াই 
উড িশে� �বহার করা হয়। 

১.৫] গেবষণার মা�েম 
িবিভ� �জািতর কাঠ হেত 
ন�ন �বাড � �তির করা। 

১.৫.১] িবিভ� �জািতর 
কাঠ হেত �তির�ত  
ন�নেবাড �। 

িবিভ� �জািতর কাঠ হেত মা�ম ঘনে�র 
ফাইবার �বাড � (MDF) এবং হাড �েবাড � 
বানােনা হয়। গােছর ফাইবােরর সােথ ইউিরয়া 
ফরমালিডহাইড � িমিশেয় হট ��েসর মা�েম 
MDF �বাড � �তির করা হয়। MDF �বাড � 
ফািন �চার �তিরেত �বহার করা হয়। ি�িমং 
প�িতেত এি�শন কের হাড �েবাড � �তির করা 
হয়। উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ �াই এবং 
পা� �েকল �বাড � ফ�া�রী, িজও,এনিজও এবং 
সাধারণ জনগন। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

বনজ স�েদর সা�য় এবং 
সেব �া� �বহার িনি�ত করা 

১.৬] কােঠর  �ভৗত  ও 
যাি�ক �না�ন িনন �য়  

১.৬.১] কােঠর  �ভৗত  ও 
যাি�ক �না�ন িনন �য় 

�াি�ক ও যথাযথ কােঠর �বহােরর জ� 
�ভৗত ও যাি�ক �না�ন িনণ �য় করা �েয়াজন।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

কােঠর �� �বহার িনধ �ারণ 
স�ব হেব। 

২.১] গেবষণার মা�েম 
উ�ািবত উ�ত �নস�� 
স�� চারা িবতরণ। 

২.১.১] িবতরণ�ত চারা 
। 

�নগত মান স�� বীজ ও চারার িবষেয় 
জনসেচতনতা �ি� ও এর �বহারেক 
জনি�য়তা করার লে�� জনসাধারেনর কােছ 
িবতরন। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

জনসেচতনতার মা�েম 
বনজ স�দ উ�য়ন সহায়ক 
হেব।  

২.২] বীজ বাগান �জন 
এবং �ব�াপনা 

২.২.১] উ�তমােনর বীজ 
উৎপাদন,  
চারা উে�ালন,  
চারা িবতরণ, 
বীজ বাগান �জন ও 
�ব�াপনা 
 

�নগতমানস�� বীেজর �মবধ �মান চািহদা 
�রেণর জ� অিধক পিরমােণ বীজ বাগান 
�জন করা । �িজত বীজ বাগান স�েহর 
যথাযথ পিরচয �া ও র�ণােব�ন করা ।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

নাস �ািরমািলক 
,বনায়নকারীএবং সাধারণ 
জনগেণর মানস�� বীেজর 
�মবধ �মান চািহদা �রেণ 
����ণ � �িমকা পালন  
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
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উপা��� 

সাধারণ ম�� 

২.৩] ����ণ � বনজ ও 
এে�া ফেরি� �জািতর 
মা��� িনব �াচন 

২.৩.১] ����ণ � বনজ 
ও এে�া ফেরি� �জািতর 
মা��� িনব �াচন 

��ে�ায়েনর জ� ����ণ � ও িব���ায় 
���জািতর গােছর অিধকতর �নাবলীস��  
মা��� িনব �াচন এবং মা��� স�হ �থেক 
বীজ ও সায়ন সং�হ �ব �ক বনায়নকারীেদর 
সরবরাহ করণ । উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ 
সরকারী �িত�ান, এনিজও , নাস �াির মািলক , 
বনায়নকারীএবং সাধারণ জনগন। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

বনায়েনর জ� মানস�� 
বীজ ও সায়েনর চািহদা 
�রেণ �িমকা পালন  

২.৪] উপ�লীয় অ�েলর 
অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক উ�য়েন  
বনায়েনর �ভাব 

২.৪.১] উপ�লীয় 
অ�েলর অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক উ�য়েন  
বনায়েনর �ভাব 

উপ�লীয় সামািজক বাগােন রা�ীয় 
িবিনেয়ােগর ফেল স��ৃ উপকার �ভাগীেদর 
আেয়র পিরমাণ এবং বা�ম�েলর উ�তার 
�ি�র জ� দায়ী CO2 �শাষেনর পিরমাণ 
িন�পন করা।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

উপ�লীয় অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক অব�ার 
উ�য়ন 

২.৫] বাঁেশর  �াপক 
বংশ িব�ার ও িব���ায় 
গােছর সংর�ণ 

২.৫.১] কি� কলেমর 
মা�েম উে�ািলত বাঁেশর  
চারা �ারা �াপক বংশ 
িব�ার 

বাঁেশর �ত বংশিব�ােরর জ� কি� কলেমর 
মা�েম অিধক চারা উৎপাদন কের 
জনসাধারেনর কােছ িবতরণ করা।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

বনজ �ে�র �বহােরর 
উপর চাপ �াস করা 

২.৬] বাঁেশর ��� 
কালচার �কৗশল উ�াবন  

২.৬.১] বাঁেশর ��� 
কালচারজাত চারা  

উ�ত �জািতর চারা এবং িব�� ও িব���ায় 
�জািতর চারা উৎপাদন কের উি�দ �জািতেক 
িব�ি�র হাত �থেক র�া করা। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�নগত মানস�� চারা 
উৎপাদন কের িব���ায় 
বাঁেশর �জািত সংর�ণ করা 

২.৭] �নগত মান স�� 
চারা উৎপাদন ও �দশীয় 
�জািতর গােছর সংর�ন 

২.৭.১] �নগত মান 
স�� চারা উৎপাদন ও 
�দশীয় �� �জািতর 
সংর�ণ 

�নগত মান স�� চারা উৎপাদন ও �দশীয় 
�জািতর গােছর সংর�েনর জ� িবিভ� 
��েরাপনকারীেদর মে� জনসেচতনতা �তির 
করা । 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�নগত মান স�� চারা 
উৎপাদন ও �দশীয় �জািতর 
গােছর সংর�েন িবিভ� 
��েরাপনকারী এবং 
উপকারেভাগীেদর (সরকারী 
�িত�ান, এনিজও, নাস �াির 
মািলক  এবং সাধারণ 
জনগন) মে� সেচতনতা 
�তির করেব । 

৩.১] উপ�লীয় অ�েলর 
বসতিভটায় বাঁশ, �বত 

[৩.১.১] বসতিভটায় 
বাঁশ, �বত এবং 

বাংলােদেশর উপ�লীয় এলাকার বসতবাড়ীেত 
বাঁশ, �বত ও �গালপাতার চাষাবাদ �বত�ন 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট এর বািষ �ক 

উপ�লীয় এলাকার 
বসতবাড়ীেত বাঁশ ও �বত 
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এবং �গালপাতার 
চাষাবােদর জ� চারা 
উে�ালন।  

�গালপাতার বীজ ও চারা 
. 
 
 

প�িতর উপর গেবষণা করা এবং উৎপাদন 
�ি� করা। উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন 
িবভাগ, এনিজও এবং উপ�লীয় এলাকার 
�ষক।  
 

গেবষণা অ�গিতর 
�িতেবদেন 

চাষাবাদ �বত�েনর মা�েম 
বসতবাড়ীর �ভিজেটশন 
উ�য়ন হেব। 

৩.২] উপ�লীয় অ�েল 
�কওড়া বেনর অভ��ের 
�ানে�াভ এবং নন-
�ানে�াভ �জািতর 
বনায়ন �জেনর জ� 
বীজ সং�হ   
ও চারা উে�ালন।  

৩.২.১] বাগােনর 
পিরমাণ 

উপ�লীয় �টকসই বন �জেনর লে�� �কওড়া 
বেনর অভ��ের �ানে�াভ �জািতর গেবষণা 
বাগান, উপ�লীয় �� �িমেত নন-�ানে�াভ 
�জািতর গেবষণা বাগান �জন করা হেয়েছ। 
দীঘ �েময়াদী বধ �নহার িন�পন এবং বীেজর 
আধার িহসােব বাগান�িল র�ণােব�ণ এবং 
তদারক করা হয়। উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ 
বন িবভাগ, এনিজও এবং উপ�লীয় এলাকার 
�ষকগণ। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

উপ�লীয় �টকসই বন 
�জেনর লে�� �কওড়া 
বেনর অভ��ের �ানে�াভ 
এবং নন-�ানে�াভ 
�জািতর বনায়ন �জন 
�কৗশল উ�াবন করা। 

৩.৩] ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর অব�া 
পয �েব�েণর লে�� 
িপএসিপ �াপন। 

৩.৩.১] �ায়ী ন�না 
�েটর সং�া 

��রবেনর িবিভ� এলাকায় ৩০� �ায়ী ন�না 
পট �াপন করা হেয়েছ। �সখান �থেক বছের 
�ই বার �ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর 
ত� সং�হ করা হয়। জলবা� পিরবত�ন 
জিনত �ারািমটার স�হ যথা- মা� ও পািনর 
লবণা�তা, ফের� ��াের পিলপতন বা 
মা��য় ইত�ািদ ত� সং�হ করা হয়। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

��রবন এলাকায় ��রবন 
��রবন এলাকায় 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর তে�র 
িভি�েত জলবা� পিরবত�ন 
জিনত িবিভ� িবষেয় (মা� 
ও পািনর লবণা�তা, 
ফের� ��াের পিলপতন বা 
মা��য় ইত�ািদ) ত� 
সং�েহ সহায়ক হেব। 

৩.৪] ��রবেন �ািপত 
�ানে�াভ আরেবােরটাম 
�ব�াপনা  

৩.৪.১] আরেবােরটােমর 
সং�া আরেবােরটােমর 
পিরমাণ 

��রবেনর িতন� লবণা� এলাকায় ২০ �হ�র 
কের �মাট ৬০ �হ�র এলাকায় িতন� 
�ানে�াভ আরেবােরটাম (জাম ��াজম) �াপন 
করা হেয়েছ। উ� এলাকায় �া�িতকভােব 
জ�ােনা উি�দ �জািতস�েহর সােথ 
��রবেনর অ�া� �জািতস�হ বনায়েনর 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

��রবন এলাকায় 
�া�িতকভােব জ�ােনা 
উি�দ �জািতস�েহর 
বনায়েনর মা�েম �ানে�াভ 
আরেবােরটাম �াপন। 
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দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

মা�েম সংর�ণ করা এবং িবিভ� ত�-উপা� 
সং�হ করা। 

৩.৫] ন�না  �ট হেত 
উপ�লীয় বনা�েল  
পিরেবশগত স�ক� 
িবষেয় ত� সং�হ 

৩.৫.১] ন�না �েটর 
পিরমাণ 

সমেয়র সােথ ম�� �িজত উপ�লীয় বেন 
পিরবত�ন এবং বেনর অভ��ের �া�িতকভােব 
জ�ােনা গােছর অব�া পয �েব�ণ করা হয়। 
উপ�লীয় বেনর  উপর জলবা� পিরবত�েনর 
�ভাব পয �েব�ণ করা হয়।  
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন িবভাগ, 
এনিজও এবং উপ�লীয় জনগণ। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

উপ�লীয় বনা�েল  �িজত 
বেনর বয়স ও অ�া� 
ফ�া�েরর সােথ পিরেবশগত 
স�ক� িবষেয় ত� 
উপ�লীয় বন �ব�াপনায় 
����ণ � �িমকা রাখেব। 

৩.৬] উপ�লীয় অ�েলর 
লবন সিহ� ফলদ এবং 
ঔষিধ গােছর চারা 
উে�ালন 

৩.৬.১] লবণ সিহ� 
ফলজ  এবং ঔষিধ 
গােছর পিরমাণ 

উপ�লীয় এলাকায় লবণ সিহ� ফলদ ও 
ঔষিধ �� �জািত িনব �াচেনর জ� উপ�লীয় 
উ� ঁ �িম এবং বসতবাড়ীেত িবিভ� �জািতর 
ফলদ ও ঔষিধ �� �জািতর বনায়েনর 
মা�েম গেবষণা পিরচািলত হে�। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন িবভাগ, িজও, 
এনিজও এবং উপ�লীয় জনগণ। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

উপ�লীয় এলাকায়  ফলদ ও 
ঔষিধ �� �জািত 
স�সারেণ ����ণ � �িমকা 
রাখেব। 

৪.১] দাঁতমারা রাবার 
বাগােন  সমি�ত �ি�কা  
উব �রতা �ব�াপনার 
�ভাব িন�পেণর জ� 
পরী�া�লক �ট �াপন 

৪.১.১] �ি�কা উব �রতার 
�ব�াপনার পিরমাণ 
 

রাবার �ে�র �ি�, কেষর পিরমাণ এবং উ� 
�ােনর �ি�কা উব �রতা �ি�র জ� সমি�ত 
�ি�কা �ব�াপনা অপিরহায �। এ ধরেণর 
গেবষণা কম �কা� রাবার িবভাগ এবং 
�ি�মািলকানাধীন রাবার চাষীগণ উপ�ত 
হেবন। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

রাবার উৎপাদন উ�য়েন 
রাবার উৎপাদনকারী 
�ভা�ােগা�ী উপ�ত হেবন। 

৪.২] সি�ত কাব �েনর 
পিরমাণ িনণ �েয়র জ� 
�� �জািত  
এবং  �ি�কার ন�না 
সং�হ   

৪.২.১] সি�ত কাব �েনর 
পিরমাণ িনণ �েয়র জ�  
�ি�কা ন�না সং�হ ও 
িবেশ�ষণ  

বাংলােদেশর িবিভ� অ�েল �ি�কার 
উপ��তার িভি�েত িবিভ� ধরেণর বনজ এবং 
বাঁশ �জািত জে�। অ�ল এবং �জািত �ভেদ 
কাব �েনর পিরমাণ িনণ �য় করার জ� এই 
কম �কা� পিরচািলত হে�। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�ে�র সি�ত কাব �েনর 
পিরমাণ িন�পেণ ও কাব �ন 
��িডং এ সহায়ক হেব। 

৪.৩]  �ভষজ উি�দ এবং 
বনজ �ে�র নাস �ািরর 
�ধান �পাকা-মাকড় ও 

৪.৩.১] �ধান 
�পাকামাকড় ও 
�রাগবালাই �ব�াপনার 

�� ও সবল চারা উৎপাদেন কায �কর �িমকা 
�রেখ আসেছ এছাড়া কীটনাশক ও 
ছ�াকনাশক �বহাের িন�ৎসািহত করেনর 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

 �ভষজ উি�দ এবং বনজ 
�ে�র নাস �ািরর �ধান 
�পাকা-মাকড় ও �রাগ-
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

�রাগ-বালাই �ব�াপনা সং�া মা�েম পিরেবশ  �ষন �� রাখার জ� এই 
কম �কা� পিরচািলত হে�।  

বালাই এর  স�ক 
�ব�াপনায় ����ণ � 
�িমকা রাখেব। 

৪.৪] চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা �াশনাল 
পােক� জিরেপর মা�েম 
ব��াণীর বত�মান সং�া 
িন�পণ 

৪.৪.১] ব��াণীর 
বত�মান সং�া ও 
জিরেপর পিরমাণ 

বাৈরয়াঢালা �াশনাল পােক� ব��াণীর �বিচ� 
ও বত�মান অব�া, আবাস�ল, খা�াভ�াস 
এবং ব��াণী �ব�াপনার জ� ত� ও 
উপা� সং�েহর লে�� এ গেবষণা কা���ম 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

চ��ােমর বাৈরয়াঢালা 
�াশনাল পােক� বত�মান 
ব��াণীর অব�া এবং 
সং�া িবষেয় ত� িন�পেণ 
স�ব হেব। 
 

৪.৫] চ��ােমর  
হাজারীিখল ব��াণী 
অভয়ারে� জিরেপর 
মা�েম ��পায়ী �াণীর  
বত�মান সং�া িন�পণ 

৪.৫.১] বত�মান ও 
জিরেপর পিরমাণ 

হাজািরিখল ব��াণী অভায়ারে�র ��পায়ী 
�াণীর  �বিচ� ও বত�মান 
অব�া,আবাস�ল,খা�াভ�াস এবং  
�ব�াপনার জ� ত� ও উপা� সং�েহর 
লে�� এ গেবষণা কা���ম 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

হাজািরিখল ব��াণী 
অভায়ারে�র বত�মান 
ব��াণীর সাম�ীক ত� 
িন�পণ স�ব হেব।  

৫.১] �প�� �জািতর 
বীজ সং�হ, চারা 
উে�ালন এবং বাগান 
�জন 

৫.১.১] বীজ সং�হ, 
চারার সং�া এবং 
বাগােনর পিরমাণ 

�প এক� িব�� �ায় উি�দ। �েপর নাস �াির 
উে�ালন ও বাগান �জন �কৗশল�প �� 
সংর�ণ ও স�সারেন সহায়ক �িমকা 
রাখেব। 
 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�প �� �জািতর নাস �াির 
উে�ালন ও বাগান �জন 
এর মা�েম এ �জািত 
সংর�েণ    
����ণ � �িমকা রাখেব। 

৫.২] �ভষজ উি�দ ও ১০ 
�জািতর �বেতর বীজ 
সং�হ, চারা উে�ালন 
এবং বাগান �জন 

৫.২.১] বীজ সং�হ, 
চারার সং�া এবং 
বাগােনর পিরমাণ 

নাস �াির ও বাগান উে�ালন �কৗশল উ�াবেনর 
মা�েম. �ভষজ উি�দ ও  �বেতর স�দ 
�জেন সহায়ক �িমকা রাখেব। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�ভষজ উি�দ ও  �বত 
স�দ �ি�েত    
����ণ � �িমকা রাখেব। 

৫.৩] ঔষিধ গােছর 
জাম ��াজম সংর�ণ এবং 
�ব�াপনার উপর 
গেবষণা 

৫.৩.১] চারা উে�ালেনর 
পিরমাণ 

ঔষিধ গােছর জাম ��াজম সংর�ণ ঔষিধ 
উি�েদর িজন �ল িহসােব �ব�ত হেব। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

ঔষিধ উি�েদর জীব �বিচ� 
সংর�েণ ����ণ � �িমকা 
রাখেব। 

৫.৪] চাকমা জনেগাি�র 
�ব�ত �জািতর উপর 
গেবষণা 

৫.৪.১] চাকমা 
জনেগা�ীর �ব�ত 
ঔষিধ গাছপালার 

চাকমা জনেগা�ী অিত �াচীন কাল �থেক বংশ 
পর�রায় ��িত �থেক সং�হীত গাছপালা 
�ারা িচিকৎসা কের আসেছ। িক� িবিভ� 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

চাকমা জনেগা�ী �ারা 
�ব�ত �লাকজ �ান 
সংর�েন সহায়ক হেব।  
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

পিরমাণ। কারেন এই �লাকজ�ান িদন িদন হািরেয় 
যাে�। এই �লাকজ �ান �িল সংর�েনর 
উে�ে� উ� গেবষণা পিরচািলত হে�।  

৬.১] বন  িবষয়ক  
উ�ািবত  
��ি�স�হ �পেট�করণ 

৬.১.১] �পেট��ত 
��ি�স�হ 

গেবষণা �� িনি�ত করার জ� ��ি�স�হ 
�পেট� করা হেব। 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

গেবষণা �� িনি�ত হেব 
না। 

৬.২] ইনি��উট এর 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
এবং �ভা�া সাধারেণর 
জ� �িশ�ণ 

৬.২.১] 
কম �কত�া/কম �চারী 
�িশ�ণ এর সং�া এর 
সং�া 

ইনি��উট এর কম �কত�া/কম �চারীেদর িবিভ� 
িবষেয় অিভ�তা ও কম �দ�তা �ি� এবং 
��ি�স�হ �বহাের  �ভা�া সাধারেণরেক 
�িশ�ণ �দান করা হয়।  
 
 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

�ািত�ািনক উ�য়ন এবং 
��ি�স�হ �বহাের  
�ভা�া সাধারণ উপ�ত 
হেব।  

৬.৩] �সিমনার/ �মলায় 
অংশ�হন/ 
ওয়াক�শপ আেয়াজন 

৬.৩.১] 
�সিমনার/ওয়�াকশপ এবং 
�মলার সং�া 

ইনি��উট এর ��ি� স�হ জনসাধারণেক 
অবিহত এবং মাঠ পয �ােয় �বহার 
স�সারেনর লে�� আেয়াজন করা হয়।  

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

সহজ উপােয় উ�ািবত 
��ি�স�হ  মাঠ পয �ােয় 
স�সারন স�ব হেব। 

৬.৪] ি��/ ইেল�িনক 
িমিডয়ােত িব�াপন 

৬.৪.১] িব�াপেনর 
সং�া 

ইনি��উট এর উ�ািবত ��ি� স�হ 
জনসাধারণেক অবিহত এবং মাঠ পয �ােয় 
�বহার �চােরর লে�� িব�াপন �দওয়া হয়। 
 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

িবএফআরআই এর বািষ �ক 
গেবষণা অ�গিতর �িতেবদন 

উ�ািবত ��ি�স�হ 
জনসাধারণেক উ�ু�করণ  
স�ব হেব। 

৬.৫] গেবষণা �ব� 
�কাশনা 

৬.৫.১] �কাশনার সং�া িবিভ� গেবষণাল� ফলাফেলর িভি�েত 
�ব�ািনক �ব� �ণয়ন 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট 

বাংলােদশ জান �াল অভ 
ফের� সাইে�স ও অ�া� 

জান �াল 

উ�ািবত গেবষণাল� 
ফলাফল সংি�� 
�ভা�ােগাি�েক 
পির�াতকরণ স�ব হেব। 
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সংেযাজনী ৩: অ� ম�ণালয়/িবভােগর িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 
 

�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর নাম সংি�� কম �স�াদন 
�চক 

উ� �িত�ােনর িনকট 
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর 

�ত�ািশত সহায়তা 

�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

উ� 
�িত�ােনর 

িনকট চািহদার 
মা�া উে�খ 

ক�ন 

�ত�াশা �রণ না হেল 
স�া� �ভাব 

সরকাির 
�িত�ান 

িবিসএসআইআর, 
�কিপএম িল. 

১.১.১] পির�াত 
উপকারেভাগী  

ম�েক অি�েজন �ারা 
ি�চড করার পর ম� িদেয় 
হ�া� িসট �তির করার জ� 
কািরগির সহায়তা। 

গেবষণা  করার 
জ� 
�েয়াজনীয় 
য�পািতর 
অভাব রেয়েছ 

৪০% পরীি�ত ফলাফল 
উপকারেভাগীেদরেক 
অবিহত করা যােব 
না। 

সরকাির 
�িত�ান 

িবএফআইিডিস, 
িবএআরআই 

১.২.১] আ��াল 
�ি��া� কাঠ ও বাঁেশর 
�জািত 

রাসায়িনক িবে�ষণ িবষয়ক 
কািরগির সহায়তা। 

গেবষণা  করার 
জ� 
�েয়াজনীয় 
য�পািতর 
অভাব রেয়েছ 

৪০% িবিভ�  
�জািতর কাঠ ও 
বাঁেশর আ��াল �ি�র 
গেবষণা �াহত হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

িবিসএসআইআর, 
বন  িবভাগ 

১.৩.১] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� 
সমেয় উ�তমােনর 
�রিজন স�য়ন সং�া� 
গেবষণা। 

রাসায়িনক িবে�ষণ িবষয়ক 
কািরগির সহায়তা এবং বন 
 িবভােগর আগর বাগােন 
গেবষণা করার �েযাগ 

গেবষণা  করার 
জ� 
�েয়াজনীয় 
য�পািতর 
অভাব রেয়েছ। 
আগর স�য়ন 
িবষয়ক 
গেবষণার জ� 
আগর গােছর 
�েয়াজন। 

৪০% অিধক পিরমােন 
আগর স�য়েনর 
��ি� উ�াবন হেব 
না। 

�বসরকাির 
�িত�ান 

পারেট� �ার 
পা� �েকল �বাড � 

১.৪.১] �তির�ত ন�ন 
আসবাবপ�। 

য�পািত  �বহার করার 
�েযাগ 

গেবষণা  করার 
জ� 
�েয়াজনীয় 
য�পািতর 
অভাব রেয়েছ।  

৪০% কােঠর িবক� িহেসেব 
বাঁেশর কে�ািজট 
হেত উ�ত িডজাইেনর 
ফািন �চার �তির করা 
স�বপর হেব না। 

�বসরকাির 
�িত�ান 

পারেট� �ার 
পা� �েকল �বাড � 

১.৫.১] িবিভ� �জািতর 
কাঠ হেত �তির�ত  
ন�নেবাড �। 

য�পািত  �বহার করার 
�েযাগ 

গেবষণা  করার 
জ� 
�েয়াজনীয় 
য�পািতর 
অভাব রেয়েছ।  

৩০% িবিভ� �জািতর কাঠ 
হেত ন�ন �বাড � �তির 
করণ �াহত হেব। 

অ�া� �ানীয় �জলা 
�শাসন 

২.১.১] িবতরণ�ত 
চারা । 

�ানীয় জনসাধারেণর 
স�ৃ�তা িনি�তকরেণর 
জ�  সহায়তা 

কায ��ম সফল 
বা�বায়েনর 
জ�  

৪০% গেবষণার মা�েম 
উ�ািবত উ�ত �নগত 
স�� চারা িবতরন 
করা স�ব নয় । 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

২.২.১] উ�তমােনর 
বীজ উৎপাদন  

�িম দখলদােরর হাত 
�থেক  �িজত বাগান 
র�ার সহায়তা 

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর 
জ� 

৫০% বীজ বাগান �জন 
এবং �ব�াপনা 
স�ণ �ভােব �াহত 
হেব। সরকাির 

�িত�ান 
�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

২.২.২] চারা উে�ালন, 
চারা িবতরণ 

�িম দখলদােরর হাত 
�থেক  �িজত বাগান 
র�ার সহায়তা 

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর 
জ� 

৫০% 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

২.২.৩] বীজ বাগান 
�জন ও �ব�াপনা 

�িম দখলদােরর হাত 
�থেক  �িজত বাগান 

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর 

৫০% 
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�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর নাম সংি�� কম �স�াদন 
�চক 

উ� �িত�ােনর িনকট 
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর 

�ত�ািশত সহায়তা 

�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

উ� 
�িত�ােনর 

িনকট চািহদার 
মা�া উে�খ 

ক�ন 

�ত�াশা �রণ না হেল 
স�া� �ভাব 

র�ার সহায়তা জ� 
সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

২.৩.১] ����ণ � 
বনজ ও এে�া ফেরি� 
�জািতর মা��� 
িনব �াচন 

�ানীয় জনগেনর অংশ�হণ 
িনি�তকরণ এবং  �িম 
দখলদােরর হাত �থেক  
�িজত বাগান র�ার 
সহায়তা 

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর 
জ� 

৫০% বীজ বাগান �জন 
এবং �ব�াপনা 
স�ণ �ভােব �াহত 
হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

২.৪.১] উপ�লীয় 
অ�েলর অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক উ�য়েন  
বনায়েনর �ভাব 

�ানীয় জনসাধারেণর 
স�ৃ�তা িনি�তকরণ 

উপ�লীয় 
অ�েলর 
অিধবাসীেদর 
আথ �সামাজক 
অব�া স�েক� 
ত� সং�েহর 
জ� 

৫০% উপ�লীয় অ�েলর 
অিধবাসীেদর 
আথ �সামািজক উ�য়েন  
বনায়েনর  অ�গিত 
বাধা�� হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

চ��াম 
িব�িব�ালয়, 
জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয়  

২.৫.১] কি� কলেমর 
মা�েম উে�ািলত 
বাঁেশর  চারা �ারা 
�াপক বংশ িব�ার 

গেবষণা �েটর জ� 
উে�িখত �িত�ােনর �িম 
�বহার 
 

িবিভ� অ�েল 
বাে�র 
সংর�ণী �ট 
�াপেনর জ�  

৫০% বাঁেশর বংশ িব�ার ও 
িব���ায় গােছর 
সংর�ণ করা স�ব 
নয় । 

সরকাির 
�িত�ান 

চ��াম 
িব�িব�ালয়, 
জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয়  

২.৫.২] িব���ায় 
গােছর সংর�ণ 

গেবষণা �েটর জ� 
উে�িখত �িত�ােনর �িম 
�বহার 
 

িবিভ� অ�েল 
িব���ায় 
গােছর 
সংর�ণী �ট 
�াপেনর জ�  

৫০% বাঁেশর বংশ িব�ার ও 
িব���ায় গােছর 
সংর�ণ করা স�ব 
নয় । 

অ�া� চ��াম 
িব�িব�ালয়, 
জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয়, 
ইসলামী 
িব�িব�ালয়  

২.৬.১] বাঁেশর ��� 
কালচারজাত চারা 
�তিরর �কৗশল উ�াবন 

গেবষণা �েটর জ� 
উে�িখত �িত�ােনর �িম 
�বহার 
 

িবিভ� অ�েল 
বাে�র 
সংর�ণী �ট 
�াপেনর জ�  

৫০% বাঁশ এবং �ে�র ��� 
কালচার �কৗশল 
উ�াবন �াহত হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৩.১.১] উপ�লীয় 
অ�েলর বসতিভটায় 
বাঁশ, �বত এবং 
�গালপাতার চাষাবােদর 
জ� চারা উে�ালন।  

�ানীয় জনসাধারেণর 
স�ৃ�তা িনি�তকরণ 

�ানীয় 
জনসাধারেণর 
স�ৃ�তায় 
�ভিজেটশন 
�ি�র জ� 

৫০% উপ�লীয় অ�েলর 
বসতিভটায় 
�ভিজেটশন হেব না।  

সরকাির 
�িত�ান 

বন িবভাগ ৩.২.১] উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া বেনর 
অভ��ের �ানে�াভ 
এবং নন-�ানে�াভ 
�জািতর বনায়ন 
�জেনর জ� বীজ 
সং�হ।  

�ানীয় পয �ােয় 
�যাগােযােগর সহায়তা 

�েয়াজনীয় 
জনবেলর 
অভাব 

৫০% উপ�লীয় অ�েলর  
বাগােনর �ব�াপনা 
ও তদারিক �াহত 
হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

বন িবভাগ ৩.২.২] উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া বেনর 
অভ��ের �ানে�াভ 
এবং নন-�ানে�াভ 

�ানীয় পয �ােয় �িম �বহার 
ও �যাগােযােগর সহায়তা 

�েয়াজনীয় 
�িমর অভাব 

৫০% উপ�লীয় অ�েলর  
বাগােনর �ব�াপনা 
ও তদারিক �াহত 
হেব।  
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�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর নাম সংি�� কম �স�াদন 
�চক 

উ� �িত�ােনর িনকট 
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর 

�ত�ািশত সহায়তা 

�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

উ� 
�িত�ােনর 

িনকট চািহদার 
মা�া উে�খ 

ক�ন 

�ত�াশা �রণ না হেল 
স�া� �ভাব 

�জািতর বন �জেনর 
জ�  চারা উে�ালন। 

সরকাির 
�িত�ান 

বন িবভাগ ৩.৩.১] ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর অব�া 
পয �েব�েণর লে�� 
িপএসিপ �াপন। 

�ানীয় পয �ােয় �িম �বহার 
ও �যাগােযােগর সহায়তা 

�েয়াজনীয় 
�িমর অভাব 

৫০% ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর 
অব�া পয �েব�ণ 
�াহত হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৩.৪.১] ��রবেন 
�ািপত �ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা। 

�িম �বহার ও 
�যাগােযােগর সহায়তা 

��রবেনর 
ত� সং�েহর 
জ�  

৫০% ��রবেন �ািপত 
�ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা বাধা�� 
হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন,বন িবভাগ 

৩.৫.১] ন�না  �ট 
হেত উপ�লীয় 
বনা�েল  পিরেবশগত 
স�ক� িবষেয় ত� 
সং�হ 

�বহার ও �যাগােযােগর 
�যাগােযােগর সহায়তা 

জলবা� 
পিরবতেনর 
িব�প �ভাব 
�মাকােবলায় 
গেবষণার জ� 
ত� সং�েহর 

৫০% বনা�েল মা�ষ �িজত 
বেনর বয়স ও 
অ�া� ফ�া�েরর 
সােথ পিরেবশগত 
স�ক�বাধা�� হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৩.৬.১] উপ�লীয় 
অ�েলর লবন সিহ� 
ফলদ এবং ঔষিধ 
গােছর চারা উে�ালন 

�জলা �শাসন, বন িবভাগ 
এবং জনসাধারেণর 
স�ৃ�তা িনি�তকরেণর 
জ� 

সামািজক 
বনায়েন 
সহায়তা �দান 
ও বনজ স�দ 
�ি� 

৫০% উপ�লীয় অ�েলর 
লবন সিহ� ফলজ 
এবং ঔষিধ গােছর 
ফলন বাধা�� হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

িবএফআইিডিস, 
�ি�কা স�দ 
ইনি��উট 

৪.১.১] দাঁতমারা রাবার 
বাগােন  সমি�ত 
�ি�কা  উব �রতা 
�ব�াপনার �ভাব 
িন�পেণর জ� 
পরী�া�লক �ট �াপন 

রাবার বাগােন  �ি�কা 
উব �রতা �ব�াপনায় 
�েয়াজনী সহায়তা 

�ি�কার  
উব �রতা �ি� 

৫০% রাবার বাগােন  
সমি�ত �ি�কা  
উব �রতা �ব�াপনা 
�াহত হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

িবিভ� গেবষণা 
�িত�ান ও 
িব�িব�ালয়  

৪.২.১] সি�ত 
কাব �েনর পিরমাণ 
িনণ �েয়র জ� �� 
�জািত  
এবং  �ি�কার ন�না 
সং�হ   

�াবেরটির �বহােরর জ� জলবা� 
পিরবতেনর 
িব�প �ভাব 
�মাকােবলার 
গেবষণার জ�  

৫০% বনা�েল �ে�র 
সি�ত কাব �েনর 
পিরমাণ িনণ �য়�াহত 
হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৪.৪.১] চ��ােমর 
বাৈরয়াঢালা �াশনাল 
পােক� জিরেপর মা�েম 
ব��াণীর বত�মান 
সং�া িন�পণ 

অভয়ারে� জিরেপর 
সহায়তা 

জীবৈবিচ� 
সংর�েণ ত� 
সং�হ 

৫০% ব��াণীর অব�ার 
উপর গেবষণা �াহত 
হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৪.৫.১] চ��ােমর  
হাজারীিখল ব��াণী 
অভয়ারে� জিরেপর 
মা�েম ��পায়ী 

অভয়ারে� জিরেপর 
সহায়তা 

জীবৈবিচ� 
সংর�েণ ত� 
সং�হ 

৫০% ��পায়ী �াণীর 
�বিচে� উপর গেবষণা 
�াহত হেব।  
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�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর নাম সংি�� কম �স�াদন 
�চক 

উ� �িত�ােনর িনকট 
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর 

�ত�ািশত সহায়তা 

�ত�াশার 
�যৗি�কতা 

উ� 
�িত�ােনর 

িনকট চািহদার 
মা�া উে�খ 

ক�ন 

�ত�াশা �রণ না হেল 
স�া� �ভাব 

�াণীর  বত�মান সং�া 
িন�পণ 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৫.১.১] বীজ সং�হ, 
চারা উে�ালন এবং 
বাগান �জন 

বীজ �াি�র সহায়তা জীবৈবিচ� 
সংর�ণ 

৫০% �েপর নাস �াির 
উে�ালন ও বাগান 
�জন �াহত হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন িবভাগ 

৫.২.১] �ভষজ উি�দ 
ও ১০ �জািতর �বেতর 
বীজ সং�হ, 
 চারা উে�ালন এবং 
বাগান �জন 

বীজ �াি�র সহায়তা জীব �বিচ� 
সংর�ণ 

৫০% �ভষজ উি�দ ও 
�বেতর চারা উে�ালন 
এবং বাগান �জন  
�াহত হেব।  

সরকাির 
�িত�ান 

িব�িব�ালেয় ও 
গেবষণা �িত�ান 

৫.৩.১] ঔষিধ গােছর 
জাম ��াজম সংর�েণর 
জ� �জািত সং�হ 

িবিভ� িব�িব�ালেয় ও 
গেবষণা �িত�ােনর 
জাম ��াজম সং�েহর 
সহায়তা 

ঔষিধ গােছর 
সংর�ণ  

৫০% ঔষিধ গােছর 
জাম ��াজম সংর�ণ 
এবং �ব�াপনার 
উপর গেবষণা 
বাধা�� হেব।  

অ�া� �ানীয় অিধবািস ৫.৪.১] চাকমা 
জনেগাি�র �ব�ত 
উি�দ �জািত 

�ানীয় অিধবািস স�েক� 
ত� সং�েহ সহায়তা 

জীব �বিচ�� 
সংর�ণ 

৫০% চাকমা জনেগাি�র 
�ব�ত গাছপালার 
উপর গেবষণা 
বাধা�� হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

�পেট�, িডজাইন ও 
��ডমাক�স 
অিধদ�র 

৬.১.১] �পেট��ত 
��ি�স�হ 

�পেট� করার জ� 
সহায়তা 

গেবষণা �� 
িনি�তকরণ 

৮০% গেবষণা �� িনি�ত 
হেব না 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ, িবএআরিস, 
িবিপএ�িস, বাড � 

৬.২.১] ইনি��উট 
এর কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর এবং 
�ভা�া সাধারেণর 
জ� �িশ�ণ 

বিণ �ত �িত�ােন �িশ�ণ 
আেয়াজেনর সহেযাগীতা 

কম �কত�া/কম �চা
রীেদর  দ�তা 
�ি� ও 
�ভা�াসাধারেণ
র মে� 
িবএফআরআই 
এর ��ি� 
স�সারণ 

৫০% ইনি��উট এর 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
এবং �ভা�া 
সাধারেণর  জ� 
�িশ�ণ �দান 
বাধা�� হেব। 

সরকাির 
�িত�ান 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ, িবএআরিস 

৬.৩.১] �সিমনার/ 
�মলায় অংশ�হন/ 
ওয়াক�শপ আেয়াজন 

�মলায় অংশ�হন ও 
সহায়তা 

জনগেনর 
মা�েম �াপক 
সেচতনতা �ি� 

৫০% �সিমনার/ �মলায় 
অংশ�হন/ 
ওয়াক�শপ আেয়াজন 
বাধা�� হেব। 

অ�া� ি��/ ইেল�িনক 
িমিডয়া 

৬.৪.১] ি��/ 
ইেল�িনক িমিডয়ােত 
িব�াপন 

�চােরর সহায়তা িব�াপেনর  
মা�েম �াপক 
সেচতনতা �ি� 

৫০% ি��/ ইেল�িনক 
িমিডয়ােত িব�াপন 
�চার বাধা�� হেব। 

 
 

 


