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ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

 

াম্প্ররতক াজিন, চযাদরঞ্জ ও বরফষ্যৎ কভ িরযকল্পনা  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট সদদয একভাত্র ফন রফলয়ক জাতীয় গদফলণা প্ররতষ্ঠান। ফাাংরাদদদয ফনজ ম্পদদয সুষ্ঠু 

গদফলণায জন্য পদযি প্রডাক্ট ল্যাফদযটযী নাদভ ১৯৫৫ াদর এটি স্থারত য় এফাং যফতীদত ফন ব্যফস্থানা রফলদয়য কভ িকান্ড 

ান্তর্ভ িি কদয  ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট নাদভ একটি পূণ িাঙ্গ প্ররতষ্ঠাদন রযণত য়। এ াআনরিটিউদটয প্রধান ম্যাদন্ডট দরা 

ফন রফবাগ, ফনরল্প উন্নয়ন কদ িাদযন (রফএপাঅাআরডর)  রফরবন্ন প্ররতষ্ঠানদক ফন ও ফনজ ম্পদদয সুষ্ঠু ও সটকাআ ব্যফাদযয 

জন্য কারযগরয ায়তা প্রদান কযা। এ াআনরিটিউট ফন ব্যফস্থানা উাআাং (১১টি গদফলণা রফবাগ ও ১টি াখা) ও ফনজ ম্পদ উাআাং 

(৬টি গদফলণা রফবাগ) এয াঅওতায় গদফলণা কভ িকান্ড রযচারনা কযদে।  

াম্প্ররতক ফেযমূদয (৩ ফেয) াজিন 

রফগত রতন ফেদয গদফলণা কভ িসূরচ ফাস্তফায়দনয ভােদভ ঔলরধ গাে  ফনজ বৃদক্ষয না িারযদত প্রায় ৬০টি সযাগ ফারাাআ নািকযণ 

ও দভন সকৌর উদ্ভাফন, কদভ কাঠ, যাফয কাঠ ও আঁদখয সোফযা সথদক ভন্ড ততরয কযা দয়দে। যাফায ফীজ সথদক সারি খাদ্য 

ততযী,  ফাাঁদয সমারজত ণ্য দ্বাযা টাাআর ও াঅফাফত্র ততরযয সকৌর উদ্ভাফন কযা দয়দে। গৃরনভ িাণ াভগ্রী রদদফ রযদফ 

ফান্ধফ রদভন্ট ফদন্ডয াটি
ি
দকর সফাড ি ততরযয সকৌর উদ্ভাফন কযা দয়দে এফাং ফাাঁদয কদম্পারজট দ্বাযা উন্নতভাদনয াঅফাফত্র, 

দযজা এফাং াটি
ি
দকর সফাড ি ততরয কযা দয়দে মা ভাঠ ম িাদয় ব্যফাদযয জন্য াাআরট প্লান্ট প্রকদল্পয ভােদভ ফাস্তফায়ন কযা দে। 

৩৯টি বৃক্ষ ও ফাাঁ প্রজারতয কাফ িদনয রযভাণ রনণ িয় কযা দয়দে। রফরবন্ন প্রজারতয ৭০ সক্টয যীক্ষামূরক ফাগান সৃরি কযা দয়দে 

এফাং ভাঠ ম িাদয় ফাাঁ ও সফত উন্নত জাদতয ৮০টি প্রজারতয ৩ রক্ষ চাযা এফাং ৯০০ সকরজ ফীজ রফতযণ কযা দয়দে। ফাাঁদয ৫টি 

প্রজারতয (ফাাআজযা, ভুদুভ, ঘটি, সততুয়া ও ওযা) ১২,০০০টি চাযা উৎাদন ও রফতযণ কদয যাজস্ব াঅদায় কযা দয়দে। এোড়াও 

টিসুযকারচায সকৌদরয ভােদভ ৫টি ফাাঁ (ফাাআজযা, ভুদুভ, ওযা, ওয়ার, ব্রানরডর) প্রজারতয ১,৫০০টি ফাাঁদয চাযা উৎাদন কযা 

দয়দে। ৫টি প্রজারতয বৃক্ষ ও ফাাঁদয ব্যফারযক াঅয়ুস্কার বৃরদ্ধ কযা দয়দে। াঅগয রনষ্কান দ্ধরত উন্নয়দনয ভােদভ াঅগয সতদরয 

উৎাদন বৃরদ্ধ কযা দয়দে। উকূরীয় াঞ্চর উদমাগী ৮,৪০০টি পরদ ও ঔলরধ চাযায ফনায়ন কযা দয়দে। ১২টি সবলজ উরদ্ভদ ও 

৩টি সফদতয ১৬,০০০টি চাযা উদতারন এফাং ফাগান সৃজন কযা দয়দে। ৫টি কাদঠয নমুনা ও ২০০টি উরদ্ভদ নমুনা াংদমাজন কদয 

াযদফরযয়াভ ও জাাআদররযয়াভ মৃদ্ধ কযা দয়দে। ৩টি ঔলরধ বৃদক্ষয জাভ িপ্লাজভ াংগ্র কযা দয়দে। ার এয িযাম্প দ্বাযা 

যীক্ষামুরক ফাগান কযা দয়দে। উকুরীয় াঞ্চদরয ফতফারড়দত ফাাঁ ও সফত চালাফাদ দ্ধরত উদ্ভাফন ও ফতফারড়দত কৃরল ফনায়ন 

দ্ধরতয প্রচরন কযা দয়দে। সুন্দযফদনয খরী গাদেয না িারয ও ফনায়ন সকৌর উন্নয়ন কযা দয়দে। ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট কর্তিক উদ্ভারফত রফরবন্ন রাগাআ প্রমৄরিয উয সদদয সজরা ও উদজরায় প্রায় ৩,০০০ চালী/ খাভায ভাররকদদয প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা দয়দে। এোড়াও প্রমৄরিমূ সজরা/ উদজরা ম িাদয় কভ িারা এফাং রফরবন্ন সভরায ভােদভ জনাধাযণদক াফরত কযা 

দয়দে। উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ রপ্রন্ট ও াআদরকট্ররনক রভরডয়ায় প্রচাদযয ব্যফস্থা কযা দয়দে। াআনরিটিউদটয গদফলণারব্ধ পরাপর 

জান িার, বুদরটিন, পুরায াঅটি
ি
দকর, ররপদরট, সপাল্ডায াআতযারদয ভােদভ প্রকা কযা দয়দে।  

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউদটয গদফলণা কার্ যক্রম সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায জন্য গদফলক ও দক্ষ জনফদরয াংকট যদয়দে। 

গবেষকবদর দক্ষতা বৃদ্ধির লবক্ষে একাবেদ্ধমক প্রদ্ধিক্ষবের প্রব াজন। এছাড়াও সারা দদবি মাঠ র্ যাব  দজান দ্ধিদ্ধিক গবেষো দকন্দ্র না 

থাকা  র্থার্থ তথ্য উাি সংগ্রহ করা সম্ভে হ  না। ল্যাফ রবরতক গদফলণায জন্য াঅধুরনক মন্ত্রারত ও ল্যাফদযটযীয াঅধুরনকায়ন 

প্রদয়াজন। প্রধান কাম িারদয়য াফকাঠাদভা ও ভাঠ ম িাদয়য গদফলণা সকন্দ্রগুদরা পুযাতন ওয়ায় াংস্কায কযা জরুযী। োস্তেতার 

আবলাবক নতুন কম যসূদ্ধি গ্রহবের জন্য উন্ন ন ও দ্ধরকল্পনা দ্ধেিাগ/ িাখা সৃজন অতোেশ্যক। াত্র াআনরিটিউদটয রফদ্যভান উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ ভাঠ ম িাদয় ম্প্রাযদণয জন্য পৃথক প্রমৄরি স্তান্তয রফবাগ না থাকায় তথ্য এফাং উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ ভাঠ ম িাদয় 
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ম্প্রাযদণ ফাধাগ্রস্থ দে। াআনরিটিউদটয ারনাগাদ াগ িাদনাগ্রাভ সনাআ। ১৯৮৫ দনয জাযীকৃত াআনরিটিউদটয রনদয়াগরফরধয 

কাম িকারযতা সনাআ। নতুন প্রস্তারফত রনদয়াগরফরধয সগদজট না ওয়া ম িন্ত যারয রনদয়াগ ও দদান্নরত ফন্ধ াঅদে। 

বরফষ্যৎ কভ িরযকল্পনা 

রফরবন্ন বৃক্ষ প্রজারতয ারধক াংখ্যক প্লারট্র রনফ িাচদনয ভােদভ ফাগান সৃজন ও ফীজ যফযাদয রযভাণ বৃরদ্ধয উয গদফলণা 

রযচারনা কযদত দফ মা ফনায়দন গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা ারন কযদফ। এছাড়া ভাটিয গুনাগুন, ক্ষয়দযাধ রনণ িয় ও প্ররতকায কদল্প 

সুারযভারা প্রনয়দণয প্রদয়াজদন গদফলণা কভ িকান্ড রযচারনা কযা, দিষজ উদ্ধিদসহ কুটির দ্ধিবল্পর কাঁিামাল সরেরাবহ দেত, 

াটিাতা াংযক্ষণ ও ম্প্রাযদণয উয গদফলণা কভ িকান্ড গ্রণ, িদ্ধেষ্যবত জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ সৃি গাদেয সযাগফারাাআ ও 

কাযণ ানুন্ধান কদয দভদনয জন্য ব্যফস্থা গ্রন,  রফদল কদয ফাদয়াকদরার ও সযাগফারাাআ প্ররতদযাধক প্রজারতমূ রচরিত কযদণয 

উয গদফলণা কাম িক্রভ গ্রণ করা দফ। দ্রুতেধ যনিীল োঁবির িাষ এেং বন্যর মান উন্ন বনর জন্য আবরা গবেষো কম যসূদ্ধি গ্রহে 

করা হবে। আগর গাবছ সম্পূে য কাবে আগর সঞ্চ ন ও দতল দ্ধনষ্কাষবের উর আরও দ্ধেজ্ঞানসম্মত গবেষো কম যকাে গ্রহে করা হবে।  

ফারণরজযকবাদফ গুরুত্বপূণ ি াঅযও সবলজ উরদ্ভদদয াংযক্ষণ, চালাফাদ ও ফাজাযজাতকযদণয উয যুগবাবর্াদ্ধগ গদফলণা কভ িকান্ড গ্রণ 

কযা দফ। সবলজ উরদ্ভদ কুটিয রদল্পয কাাঁচাভার যফযাদ সফত, াটিাতা াংযক্ষণ ও ম্প্রাযদণয উয গদফলণা কভ িকান্ড গ্রন 

কযা দফ। জরফায়ু রযফতিদনয প্রবাফ সভাকাদফরায় ফন ব্যফস্থানায সুারযভারা প্রনয়দণয জন্য নতুন নতুন াঅরঙ্গদক গদফলণা 

কভ িসুরচ গ্রন কযা দফ। বরফষ্যদত জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ সৃি গাদেয সযাগফারাাআ ও কাযণ ানুন্ধান কদয দভদনয জন্য ব্যফস্থা 

গ্রন, রফদল কদয ফাদয়ালদ্ধজকোল ও সযাগফারাাআ প্ররতদযাধক প্রজারতমূ রচরিত কযদণয উয গদফলণা কাম িক্রভ গ্রণ কযদত 

দফ। সদদয ৩৪টি াবয়াযণ্যদক ঠিক ব্যফস্থানা ম্পিদক এফাং ারতরফন্ন এফাং রফন্ন প্রাণী মূদয প্রজনন াফস্থা ম িদফক্ষণ কদয 

এয ফাংবৃরদ্ধয উয সুারযভারা প্রনয়দণয প্রদয়াজনীয় গদফলণা কযা দফ। রফরবন্ন প্রকদল্পয ভােদভ ফাাঁদয দ্রুত ফধ িনীর 

ফাংরফস্তায এফাং ফাাঁদয দণ্যয ভান উন্নয়ন কাম িক্রভ গ্রন কযা দয়দে। জরফায়ু রযফতিদনয ক্ষরতকয প্রবাফ সভাকাদফরায় উকূরীয় 

াঞ্চদরয জীফবফরচত্র উন্নয়ন ও ব্যফস্থানায রদক্ষয কাম িক্রভ গ্রন কযা দয়দে। 

ফনজ ম্পদ ীরভত ওয়ায় এয ঠিক ব্যফাদযয রদক্ষয াঅযও গদফলণা কার্ক্রম গ্রহে করা াতীফ জরুযী। াঅগয গাদে াঅগয 

ঞ্চয়ন ও সতর রনষ্কাদনয উয াঅযও রফজ্ঞানম্মত গদফলণা কভ িকান্ড গ্রন কযদত দফ। উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ ভাঠ ম িাদয় 

ম্প্রাযণ কযায জন্য রফরবন্ন প্ররক্ষণ, কভ িারা, সরভনায াআতযারদয াঅদয়াজন কযা দফ। রফজ্ঞাণ ও প্রকানায ভােদভ 

গদফলণারব্ধ পরাপর ম্প্রচায কযা দফ। নীরপাভাযী সজরায সডাভায উদজরায় াঅঞ্চররক ফাাঁ গদফলণা ও প্ররক্ষণ সকন্দ্র স্থান 

কযা দফ। 

২০১৭-১৮ াথ িফেদযয ম্ভাব্য প্রধান াজিনমূ  

 জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ ফন ও ফনজ ম্পদ রফম িয় সযাধকদল্প উকূরীয় াঞ্চদর ফাাঁ ও সফদতয ৩,০০০টি চাযা দ্বাযা চালাফাদ। 

 সুন্দযফদন ৬০ সক্টয এরাকায় ৩টি াঅযদফাদযটদভ ২২টি ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ব্যফস্থানা।  

 প্রাকৃরতক সবলজ উরদ্ভদদদয রনম িা ব্যফায কদয ৫টি প্রজারতয কাঠ ও ফাাঁদয ব্যফারযক াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধ। 

 ফাাঁদয কদম্পারজট ব্যফায কদয নতুন রডজাাআনমৃদ্ধ উন্নতভাদনয াঅফাফত্র, দযজা এফাং াটি
ি
ন ততরয। 

 Nanoparticle প্রব াগ কবর াঅগয গাদেয ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্পভদয় সযরজন ঞ্চয়ন। 

 না িারযদত গুনগত ভানম্পন্ন  বৃক্ষপ্রজারতয প্রায় ৪৪,০০০টি চাযা জনগদনয রনকট রফতযণ এফাং রফরক্র কযা দয়দে। এোড়াও প্রায় 

বৃক্ষপ্রজারতয ৫৬,০০০টি চাযা দ্বাযা যীক্ষামূরক ফাগান সৃজন। 

 করঞ্চকরভ দ্ধরতদত ফাাঁদয ৫টি প্রজারতয (ফাাআজযা, ভুদুভ, ঘটি, সততুয়া ও ওযা) ১০,০০০টি চাযা উৎাদণ, রফতযন এফাং রফরক্রত চাযা 

দত যাজস্ব াঅয় কযা দয়দে এফাং যকায কর্তিক রনধারযত মূদল্য যাজস্ব াংগ্র কযা দয়দে। 

 টিসুয কারচায সকৌদরয ভােদভ ৫টি ফাাঁ (ফাাআজযা, ভুদুভ, ওয়ার,      ব্রানরডর) প্রজারতয ১,০০০টি চাযা উৎাদন । 
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 উকূরীয় াঞ্চদর (ফাাঁধ ও ফতফারড়) উদমাগী ৯,০০০টি পরদ গাদেয চাযা উদতারন ও রফতযণ এফাং ৪,৫০০টি ঔলরধ গাদেয চাযা 

উদতারন কদয ফাগান সৃজন ও ১০,০০০ সফদতয চাযা উদতারন কযা দয়দে । ১২টি সবলজ উরদ্ভদ ও ৩টি সফত প্রজারতয ১৬,০০০টি 

চাযা উদতারন এফাং ফাগান সৃজন। 

 গদফলণায ভােদভ গুণগত ভানম্পন্ন সগুন, গজিন, ঢারকজাভ এফাং াঅগয গাদেয করভফীজ ফাগান সৃজদনয রদক্ষয সযদভট ততযী। 

 াল্পউড উৎাদদনয জন্য নাররতা/ রজগরন এয ফনায়ন সকৌর উন্নয়ন। 

 রনফ িারচত যাফায সলান সথদক in vitro দ্ধরতদত উন্নতভাদন যাফাদযয  চাযা উৎাদন সকৌর রনণ িয়। 

 ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া ফাগাদন সগৌণ ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ফনায়ন সকৌর উদ্ভাফন। 

 ৩টি এদগ্রা াআদকাদরারজকযার সজান এ মৃরতকায গুনাগুদনয উয একারয়া ও াআউকযাররটা এয প্রবাফ রনণ িয়। 

 সুন্দযফদনয রফলুপ্তপ্রায় ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ফনায়ন সকৌর উন্নয়ন ও জনরপ্রয়কযণ।  

 রফরবন্ন ফনজ উরদ্ভদদয কাফ িন ধাযদণয রযভাণ রনরূন । 

 চুনরত ফদন  ব্যফস্থানায পদর স্থানীয় জনগদনয উয প্রবাফ রনরূন কযা। 

 নতুন নতুন   রট্র রনফ িাচন কদয ফনজ ম্পদদয ভানম্পন্ন চাযা উদতারদনয ায়তা কযা এফাং ফনজ ম্পদদ উৎাদন বৃরদ্ধ 

কযা। 

 রফরবন্ন প্ররক্ষণ, কভ িারা, সরভনায, প্রকানা াআতযারদয ভােদভ উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ ভাঠ ম িাদয় ম্প্রাযণ ও ম্প্রচায। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

 

এফাং 

 

রচফ, রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয় এয ভদে 

 

 

২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১৫ তারযদখ এাআ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এাআ  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন। 
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সকন ১: 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রূকল্প (Vision), ারবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision): ফন ও ফনজ ম্পদদয ব্যফস্থানা, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যফাদয স্বয়াংম্পূণ িতা াজিন। 

১.২ ারবরক্ষয (Mission):  

 গদফলণায ভােদভ সদদয ফন ও ফনজ ম্পদদয উৎাদন বৃরদ্ধ ও সুষ্ঠু ব্যফাদযয রদক্ষয রাগাআ প্রমৄরি 

উদ্ভাফদন গদফলণা রযচারনা কযা এফাং উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ সবািা জনদগারষ্ঠদক রযজ্ঞাতকযণ। 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

1. কাঠ ও াকাষ্ঠর ফনজ ম্পদদয গুনাগুন উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যফায ও ফারণরজযক ণ্য উদ্ভাফন রফলয়ক গদফলণা। 

2. ফন ও ফনজ ম্পদদয উৎাদন বৃরদ্ধ ও ফীদজয গুনগত ভান রফলয়ক গদফলণা। 

3. জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ ফন ও ফনজ ম্পদ রফম িয় সযাধকদল্প গদফলণা।  

4. মৃরতকায গুনাগুন উন্নয়ন, না িারয ও ফন ফাগাদন সাকাভাকড় ও সযাগ ফারাাআ দভন এফাং ফন্যপ্রাণী 

জীফ-তফরচত্রয াংযক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা রফলয়ক গদফলণা। 

5. ফাাঁ, সফত ও সবলজ উরদ্ভদ ান্যান্য াকাষ্ঠর ফনজ ম্পদদয উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা রফলয়ক গদফলণা।  

6. ফন রফলয়ক উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ ভাঠ-ম িাদয় সবািাদগারষ্ঠদক এফাং সদদয ফনরফদ্যা রফলদয় গদফলক,  

রক্ষাথী ও াংরিিদদয রযজ্ঞাতকযণ। 

 

১.৩.২ াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 

1. দক্ষতায দঙ্গ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

2. দক্ষতা ও তনরতকতায উন্নয়ন  

3. তথ্য ারধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

4. উদ্ভাফন ও ারবদমাগ প্ররতকাদযয ভােদভ সফায ভান উন্নয়ন 

5. াঅরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions): 

ফন ও ফনজ ম্পদদয সুষ্ঠু ব্যফায রনরিতকযদণয রদক্ষয ফন ব্যফস্থানা ও ফনজ ম্পদ উাআাং এয াধীদন 

১৭টি গদফলণা রফবাগ ও একটি  াখায াঅওতায় ল্যাফদযটরয ও ভাঠম িাদয় গদফলণা কভ িকান্ড রযচারনা কযা। 

 

1. কাঠ ও াকাষ্ঠর ফনজ ম্পদদয গুনাগুন উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যফায ও ফারণরজযক ণ্য উদ্ভাফন রফলয়ক গদফলণা। 

2. ভার্তবৃক্ষ রনফ িাচন, ফীজ উৎাদন এরাকা রচরিতকযন, গুনগতভান ম্পন্ন ফীজ দত চাযা উৎাদন বৃরদ্ধয 

উয গদফলণা। 
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3. উকুরীয় াঞ্চদর ফন সৃজন ও ারধফাীদদয াঅথ িাভারজক উন্নয়দন গদফলণা রযচারনা। 

4. টিসুয কারচাদযয ভােদভ ফাাঁদয ফাং রফস্তায ও রফলুপ্ত প্রায় গাদেয াংযক্ষদন গদফলণা কাম িক্রভ। 

5. ফন্যপ্রাণী জীফবফরচত্র াংযক্ষন ও উন্নয়ন ব্যফস্থানা। 

6. না িারয, ফন ফাগান ও ঔলরধ উরদ্ভদদয সাকাভাকড় ও সযাগ ফরাাআ দভন রফলয়ক গদফলণা। 

7. সুন্দযফদনয রযদফ, প্ররতদফ ও জীফবফরচত্র াংযক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যফস্থানা। 

8. প্রাকৃরতক ফদনয উরদ্ভদ ও ভাটিয কাফ িদনয রযভাণ রনণ িয়। 

9. কাষ্ঠর ও াকাষ্ঠর রফলুপ্ত প্রায় উরদ্ভদদয না িারয ও ফনায়ন সকৌর উদ্ভাফন এফাং াংযক্ষণী প্লট সৃরি কযা। 

10. ফাাঁ, সফত ও সবলজ উরদ্ভদ  াকাষ্ঠর ও াথ িকযী ফনজ ম্পদদয উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা রফলয়ক 

গদফলণা। 

11. রফরবন্ন প্ররক্ষণ, কভ িারা, সরভনায, রফজ্ঞান, প্রকানা াআতযারদয ভােদভ উদ্ভারফত  প্রমৄরিমূ  ভাঠ-

ম িাদয়  ম্প্রাযণ ও ম্প্রচায কযা।  
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সকন২ : ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

 

চুড়ান্ত পরাপর সূচক 

একক 

 

রবরত ফেয 

২০১৫-১৬ 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা াজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাতসূত্র 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গাে ফা ফাাঁদয গুণগত ভান 

উন্নয়ন। 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধপ্রাপ্ত কাঠ ও ফাাঁদয 

প্রজারত 

াংখ্যা ৪ ৫ ৪ ৫ ৬ কাষ্ঠ াংযক্ষণ রফবাগ  

দ্রুত াঅগয ঞ্চয়ন  ১.৩.১] াঅগয গাদেয ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্প ভদয় 

উন্নতভাদনয সযরজন ঞ্চয়ন াংক্রান্ত গদফলণা। 

যীক্ষণ 

াংখ্যা 

২৫ ৩০ ৩৫   ৪০  - ফন যায়ন রফবাগ 

ফনজ ম্পদদয াশ্রয় এফাং 

দফ িাচ্চ ব্যফায রনরিত দফ। 

১.৫.১] রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ দত ততরযকৃত  

নতুনদফাড ি। 

াংখ্যা ৮ ১০ 

 

০৫ ০৫ ০৫ কাষ্ঠ সমাজনা  রফবাগ 

জনদচতনতায ভােদভ ফনজ 

ম্পদ উন্নয়ন। 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা। াংখ্যা ২৫,০০০ ৪৩,০০০ ৪৫,০০০ ৪৭,০০০ ৫০,০০০ ফীজ ফাগান রফবাগ, রররবকারচায  

গদফলণা রফবাগ 

২.২.৩] ফীজ ফাগান সৃজন ও ব্যফস্থানা সক্টয ৩ ২.৫ ১০ ১০ - ফীজ ফাগান রফবাগ 

ফনজ বৃদক্ষয ব্যফাদযয উয 

চা হ্রা কযা। 
২.৫.১] করঞ্চ করদভয ভােদভ উদতাররত ফাাঁদয  

চাযা দ্বাযা ব্যাক ফাং রফস্তায 

াংখ্যা 

 

৮০০০ 

 

৯০০০ 

 

১০০০০ 

 

১২০০০ ১৫০০০ 

 

রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

২.৫.২] রফলুপ্তপ্রায় গাদেয াংযক্ষণ াংখ্যা ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

রফলুপ্তপ্রায় ফাাঁ এফাং বৃক্ষ 

প্রজারত াংযক্ষণ কযা। 

২.৬.১] ফাাঁদয টিসুয কারচাযজাত চাযা াংখ্যা 

 

১১০০ ১২০০ ১৩০০ ১৫০০ ২০০০ রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

উকূরীয় সটকাআ ফন সৃজদনয 

রদক্ষয সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয ফনায়ন সৃজন। 

৩.২.১] উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া ফদনয 

াবযন্তদয ম্যানদগ্রাব এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয ফনায়ন সৃজদনয জন্য  চাযা উদতারন। 

াংখ্যা ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ প্লাদন্টন ট্রায়ার াআউ্রনট রফবাগ 

৩.২.২] উকূরীয় াঞ্চদরদকওড়া ফদনয 

াবযন্তদয ম্যানদগ্রাব এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয সৃরজত ফন 

সক্টয ০৫ ০৫ ৩০ ৩০ ৩০ প্লাদন্টন ট্রায়ার াআউ্রনট রফবাগ 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ 

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ফনায়ন।  

৩.৫.১] ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া 

ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ ম্যানদগ্রাব প্রজারতয চাযা 

উদতারন 

াংখ্যা - - ১৫,০০০ ১৭,০০০ ২০,০০০ প্লাদন্টন ট্রায়ার াআউ্রনট রফবাগ 

৩.৫.২] ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া 

ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

ফাগাদনয রযভাণ 

সক্টয - - ৪ ৪ ৪ প্লাদন্টন ট্রায়ার াআউ্রনট রফবাগ 
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সকন ৩ : সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্য মূ 

[১] কাষ্ঠর ও 

াকাষ্ঠর ফনজ 

ম্পদদয 

গুনাগুন 

উন্নয়ন, সুষ্ঠু 

ব্যফায ও 

ফারণরজযক ণ্য 

উদ্ভাফন রফলয়ক 

গদফলণা। 

১২.০০ ১.১] যাায়রনক ভন্ড 

ততরযদত াঅকাভরন ও 

গাভায গাদেয ফয়দয 

রবন্নতায প্রবাফ রনণ িয় 

১.১.১] রনরদ িি 

প্রজারতয ফয়দয 

রবন্নতায াংখ্যা 

াংখ্যা ২.০০ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ - 

১.২ ] গদফলণায ভােদভ 

কাঠ ও ফাাঁদয প্রজারতয 

াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধ 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার 

বৃরদ্ধপ্রাপ্ত কাঠ ও 

ফাাঁদয প্রজারত 

াংখ্যা ২.০০ ৪ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৫ ৬ 

১.৩] াঅগয গাদেয 

ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্প ভদয় 

উন্নতভাদনয সযরজন 

ঞ্চয়ন াংক্রান্ত গদফলণা। 

১.৩.১] াঅগয 

গাদেয ম্পূণ ি কাদন্ড 

স্বল্প ভদয় 

উন্নতভাদনয সযরজন 

ঞ্চয়ন াংক্রান্ত 

গদফলণা। 

যীক্ষণ 

াংখ্যা 

২.০০ 

 

 

২৫ ৩০ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৪০ - 

১.৪] গদফলণায ভােদভ 

ফাাঁদয কদম্পারজট দত 

াঅফাফত্র ততরযয প্রমৄরি 

রফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান। 

১.৪.১] প্রররক্ষত 

উকাযদবাগী। 

াংখ্যা 

 

২.০০ - 

 

 

 

২৫০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ৩০০ ৩২০ 

১.৫] গদফলণায ভােদভ 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ দত 

নতুন সফাড ি ততরয কযা। 

১.৫.১] রফরবন্ন 

প্রজারতয কাঠ দত 

ততরযকৃত নতুনদফাড ি। 

াংখ্যা ২.০০ ৯ ১০ 

 

 

১১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১৩ 

১.৬] তা প্রদয়াদগ 

কাদঠয  সবৌত  ও মারন্ত্রক 

গুণাগুণ রনন িয়  

১.৬.১] তা প্রদয়াদগ 

কাদঠয  সবৌত  ও 

মারন্ত্রক গুণাগুণ রনন িয়। 

াংখ্যা ২.০০ - - ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৯ ১০ 

[২] ফন ও 

ফনজ  

ম্পদদয 

উৎাদন বৃরদ্ধ 

২১.০০ ২.১] গদফলণায ভােদভ 

উদতাররত উন্নত গুণম্পন্ন 

চাযা রফতযণ। 

২.১.১] রফতযণকৃত 

চাযা। 

াংখ্যা ৩.০০ ৪২,০০০ ৪৩,০০০ ৪৬,০০০ ৪৫,০০০ ৪৪,০০০ ৪৩,০০

০ 

৪২,০০০ ৪৮,০০০ ৫০,০০০ 

২.২] ফীজ ফাগান সৃজন ২.২.১] উন্নতভাদনয সকরজ ১.০০ ২০০ ২৫০ ২৭৩ ২৪৬ ২১৯ ১৯২ ১৬৪ ৩০০ - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এফাং ফীদজয  

গুনগত ভান 

বৃরদ্ধ 

রফলয়ক 

গদফলণা। 

 

এফাং ব্যফস্থানা ফীজ উৎাদন।        

২.২.২] ফাগান 

সৃজদনয জন্য চাযা 

উদতারন। 

াংখ্যা 

 

১.০০ ২১,০০০ ৭,৫০০ ২২,০০০ ১৯,৮০০ ১৭,৬০০ ১৫,৪০০ ১৩,২০০ ২৫,০০০ - 

২.২.৩] ফীজ ফাগান 

সৃজন ও ব্যফস্থানা। 

সক্টয ২.০০ ৭ ২.৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ - 

২.৩] গদফলণায ভােদভ 

গুনগত ভানম্পন্ন সগুন, 

গজিন, ঢারকজাভ এফাং াঅগয 

গাদেয করভ রজদনয 

রদক্ষয য যাদভট ততরয। 

২.৩.১] সৃজীত 

য যাদভট। 

াংখ্যা ২.০০  ১২৫০ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৪০০০ - 

২.৪] াল্প উৎাদদনয 

জন্য  রজগরন/ নাররতায 

ফনায়ন সকৌর উন্নয়ন 

২.৪.১] াল্প 

উৎাদদনয জন্য 

রজগরন/ নাররতায 

না িারযয সকৌর। 

াংখ্যা 

 

১.০০ - - ৬,০০০ ৫,৪০০ ৪,৮০০ ৪,২০০ ৩,৬০০ ৬,০০০ ৬,০০০ 

২.৪.২]ফাগান সৃজন। সক্টয ২.০০ - - ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

২.৫] ফাাঁদয  ব্যাক 

ফাং রফস্তায ও রফলুপ্তপ্রায় 

গাদেয াংযক্ষণ 

২.৫.১] করঞ্চ করদভয 

ভােদভ উদতাররত 

ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং রফস্তায। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ৮,০০০ ৯,০০০ 

 

 

১০,০০০ ৯,০০০ ৮,০০০ ৭,০০০ ৮,০০০ ১২,০০০ 

 

 

১৫,০০০ 

 

২.৫.২] রফলুপ্তপ্রায় 

গাদেয াংযক্ষণ। 

াংখ্যা ১.০০ ০৫ ০৬ ০৭ ০৬ ০৬ ০৪ ০৪ ০৮ ০৯ 

২.৬] ফাাঁদয চাযা  ততরযয 

জন্য টিসুয কারচায 

সকৌর উদ্ভাফন  

২.৬.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা । 

াংখ্যা 

 

২.০০ ১,১০০ ১,২০০ ১,৩০০ ১,১৭০ ১,০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১,৫০০ ২,০০০ 

২.৭] গুনগত ভান ম্পন্ন 

চাযা উৎাদন ও সদীয় 

প্রজারতয গাদেয াংযক্ষণ 

২.৭.১] গুনগত ভান 

ম্পন্ন চাযা 

উৎাদন। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ৩৫,০০০ ২০,০০০ 

 

৩০,০০০ 

 

২৭,০০০ 

 

২৪,০০০ 

 

২১,০০০ 

 

১৮,০০০ 

 

-- -- 

২.৭.২] সদীয় বৃক্ষ 

প্রজারতয াংযক্ষণ। 

সক্টয ২.০০ ২.৫ ০.৫ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. জরফায়ু 

রযফতিদনয 

কাযদণ ফন ও 

ফনজ ম্পদ 

রফম িয়  

সযাধকদল্প 

গদফলণা। 

১৮.০০ ৩.১] উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফাাঁ ও সফত চালাফাদ।  

৩.১.১] উকূরীয় 

াঞ্চদরয ফতরবটায় 

ফাাঁ ও সফত চালাফাদদয 

জন্য চাযা উদতারন।  

াংখ্যা 

 

 

 

১.৫০ ১১,০০০ ৩,৭০০ ২,০০০ 

 

 

১,৮০০ ১,৬০০ ১,৪০০ ১,২০০ ২,২০০ 

 

২,৫০০ 

 

৩.১.২] উকূরীয় 

াঞ্চদরয ফতরবটায় 

ফাাঁ ও সফদতয 

চালাফাদকৃত ফাগান। 

সক্টয ১.৫০   ২.১৪ ২.০০ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭০ ২.১৪ ২.১৪ 

৩.২]উকূরীয় াঞ্চদরয  

ফাগাদনয ব্যফস্থানা ও 

তদাযরক 

৩.২.১] উকূরীয় 

াঞ্চদর সকওড়া ফদনয 

াবযন্তদয ম্যানদগ্রাব 

এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয ফনায়ন 

সৃজদনয জন্য  চাযা 

উদতারন। 

াংখ্যা ২.০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৯,০০০ ৮,০০০ ৭,০০০ ৬,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ 

৩.২.২] উকূরীয় 

াঞ্চদর সকওড়া ফদনয 

াবযন্তদয ম্যানদগ্রাব 

এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয সৃরজত ফন 

সক্টয ১.০০ ০৫ ০৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

৩.৩] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম িদফক্ষণ  

৩.৩.১] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয 

াফস্থা ম িদফক্ষদণয 

রদক্ষয রএর 

স্থান। 

াংখ্যা ৩.০০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ -- 

৩.৪] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা  

৩.৪.১] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা। 

সক্টয ৩.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.৫] ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া 

ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ 

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

ফনায়ন সকৌর 

৩.৫.১] ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয  

াবযন্তদয সগৌণ 

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

চাযা উদতারন। 

াংখ্যা ৩.০০ - - ১৫,০০০ ১৩,৫০০ ১২,০০০ ১০,৫০০ ৯,০০০ ১৭,০০০ ২০,০০০ 

৩.৫.২] ফাগাদনয 

রযভাণ। 

সক্টয ১.০০ - - ৪.০ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ০৪ ০৪ 

৩.৬] উকূরীয় াঞ্চদরয 

রফন রষ্ণু পরদ এফাং 

ঔলরধ গাে রনফ িাচন রফলদয় 

গদফলণা 

৩.৬.১] উকূরীয় 

াঞ্চদরয রফন 

রষ্ণু পরদ গাদেয 

চাযা উদতারন। 

াংখ্যা ১.০০ ৮,৪০০ ৮,৪০০ ৯,০০০ ৮,১০০ ৭,২০০ ৬,৩০০ ৫,৪০০ ৯,৫০০ ১০,০০০ 

৩.৬.২] উকূরীয় 

াঞ্চদরয রফণ 

রষ্ণু ঔলরধ গাদেয 

চাযা উদতারন। 

াংখ্যা ১.০০ - - ১৮,০০০ ১৬,২০০ ১৪,৪০০ ১২,৬০০ ১০,৮০০ ১৯,০০০ ২০,০০০ 

৩.৬.৩]ফাগাদনয 

রযভাণ। 

সক্টয ১.০০ - - ০৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ০৮ ০৮ 

৪. মৃরতকায 

গুনাগুন 

উন্নয়ন, না িারয 

ও ফন ফাগাদন 

সাকাভাকড় ও 

সযাগ-ফারাাআ 

দভন এফাং 

ফন্যপ্রাণী  

জীফ-তফরচত্রয 

াংযক্ষণ, 

উন্নয়ন ও 

ব্যফস্থানা 

১১.০০ ৪.১] দাাঁতভাযা যাফায 

ফাগাদন  ভরিত মৃরতকা  

উফ িযতা ব্যফস্থানায 

প্রবাফ 

৪.১.১] দাাঁতভাযা 

যাফায ফাগাদন  

ভরিত মৃরতকা  

উফ িযতা ব্যফস্থানায 

প্রবাফ রনরূদণয 

জন্য যীক্ষামুরক 

প্লট স্থান। 

সক্টয ২.০০ ০২ ০২ ০২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ - - 

৪.২] মৃরতকায তাযতম্য 

এফাং বৃক্ষ প্রজারত সবদদ 

রফরবন্ন ফনাঞ্চদর বৃদক্ষয 

রঞ্চত কাফ িদনয রযভাণ 

রনণ িয় 

৪.২.১] রঞ্চত 

কাফ িদনয রযভাণ 

রনণ িদয়য জন্য বৃক্ষ 

প্রজারতয নমুনা 

াংগ্র। 

াংখ্যা 

 

 

 

 

১.০০ ২০ 

 

 

 

 

২০ 

 

 

২০ 

 

 

১৮ 

 

 

১৬ 

 

 

 

১৪ 

 

 

১২ 

 

 

-- 

 

 

-- 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রফলয়ক 

গদফলণা 

৪.২.২] রঞ্চত 

কাফ িদনয রযভাণ 

রনণ িদয়য জন্য   

মৃরতকায নমুনা 

াংগ্র। 

াংখ্যা ১.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

৪.৩]  যাফায ফাগান ও 

না িারযয প্রধান সাকা-

ভাকড় ও সযাগ-ফারাাআ 

ব্যফস্থানা 

৪.৩.১] যাফায 

ফাগান ও না িারযয 

প্রধান সাকা-ভাকড় 

নািকযণ। 

উরদ্ভদ 

প্রজারত 

াংখ্যা 

 

১.৫০ - - ০৩ ০৩ ০২ ০২ ০১ - - 

৪.৩.২] যাফায ফাগান 

ও না িারযয প্রধান 

সাকা-ভাকড় ও 

সযাগ-ফারাাআ 

ব্যফস্থানায াংখ্যা । 

সযাগ-

ফারাাআ 

াংখ্যা 

 

১.৫০ - - ০৩ ০৩ ০২ ০২ ০১ - - 

৪.৪] কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয াফস্থায উয 

গদফলণা  

৪.৪.১] কযাদভযা 

ট্রযাদয ভােদভ 

কক্সফাজাদযয ফঙ্গফন্ধু 

সখ মুরজফ াপারয 

াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয প্রজারতয 

জরয। 

াংখ্যা 

 

১.০০ - - ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ -- -- 

৪.৪.২] কযাদভযা ট্রযাদয 

ভােদভ কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয প্রজারতয 

াংখ্যা  

াংখ্যা 

 

১.০০ - - ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ - - 

৪.৫] রফএপাঅযাঅাআ 

কযাম্পাদয ারখ ও 

রনাচয স্তন্যায়ী 

৪.৫.১] 

রফএপাঅযাঅাআ 

কযাম্পাদয ারখয 

াংখ্যা 

 

 

১.০০  - 

 

 

১৫ ১৪ ১২ ১১ ০৯ ২০ ২৫ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফন্যপ্রাণী  উয গদফলণা ফতিভান াংখ্যা 

রনরূণ। 

 

৪.৫.২] রফএপাঅযাঅাআ 

কযাম্পাদয রনাচয 

স্তন্যায়ী ফন্যপ্রাণীয  

ফতিভান াংখ্যা 

রনরূণ। 

াংখ্যা 

 

 

১.০০   ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৭ ১০ 

[৫] ফাাঁ, 

সফত ও সবলজ 

উরদ্ভদ 

ান্যান্য 

াকাষ্ঠর ফনজ 

ম্পদদয 

উন্নয়ন ও 

ব্যফস্থানা 

রফলয়ক 

গদফলণা। 

 

৯.০০ ৫.১] সবলজ উরদ্ভদ ও ১০ 

প্রজারতয সফদতয চাযা 

উদতারন এফাং ফাগান 

সৃজন  

৫.১.১] সবলজ 

উরদ্ভদ ও ১০ 

প্রজারতয সফদতয 

চাযা উদতারন। 

াংখ্যা 

 

১.০০ ১১,০০০ ১২,০০০ ১৪,৫০০ ১৩,০৫০ ১১,৬০০ ১০,১৫০ ৮,৭০০ ১৪,৫০০ ১৪,৫০০ 

৫.১.২] সবলজ উরদ্ভদ 

ও ১০ প্রজারতয 

সফদতয ফাগান সৃজন 

সক্টয ১.০০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৫০ ২.২৫ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ২.৬০ ২.৭০ 

৫.২] ঔলরধ গাদেয 

জাভ িপ্লাজভ াংযক্ষণ এফাং 

ব্যফস্থানায উয 

গদফলণা  

৫.২.১] ঔলরধ 

গাদেয জাভ িপ্লাজভ 

াংযক্ষদণয জন্য 

প্রজারত াংগ্র। 

াংখ্যা ৩.০০ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 

৫.৩]কাপ্তাাআ ন্যানার 

াকি এরাকায উরদ্ভদদয 

াংখ্যা ও এদদয 

পুন িজদন্য ায রনণ িদয়য 

উয গদফলণা 

৫.৩.১] কাপ্তাাআ 

ন্যানার াকি 

এরাকায উরদ্ভদদয 

াংখ্যা ও এদদয 

পুন িজদন্য ায রন িণয়। 

াংখ্যা ২.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০ 

[৬] ফন  

রফলয়ক 

উদ্ভারফত  

প্রমৄরিমূ 

সদটন্টকযণ ও 

ভাঠ-ম িাদয় 

সবািাদগারষ্ঠদক 

১৪.০০ ৬.১] ফন  রফলয়ক  

উদ্ভারফত  

প্রমৄরিমূ সদটন্টকযণ 

৬.১.১] সদটন্টকৃত 

প্রমৄরিমূ। 

াংখ্যা 

 

১.০০ - ২ ২ ২ ২ ১ ১ ৩ ৪ 

৬.২] াআনরিটিউট এয 

কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয 

এফাং সবািা াধাযদণয  

জন্য প্ররক্ষণ  

৬.২.১] াআনরিটিউট 

এয কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয জন্য 

প্ররক্ষণ। 

াংখ্যা 

 

 

২.০০ ১৪ ১৫ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ১৭ ১৮ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রবরতফেয 

(Base Year) 

২০১৫-১৬ 

 

প্রকৃত 

াজিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(nortcejorP(  

২০১৯-২০ াাধাযণ ারত 

উতভ 

উতভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এফাং 

সদদয 

ফনরফদ্যা 

রফলদয় 

গদফলক, 

রক্ষাথী ও 

াংরিিদদয 

রযজ্ঞাতকযন 

৬.২.২] াআনরিটিউট 

এয সবািাাধাযদণয  

জন্য প্ররক্ষণ। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ১৮ ২০ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২২ ২৩ 

৬.৩] সরভনায/ সভরায় 

াাংগ্রন/ 

ওয়াকি াঅদয়াজন 

৬.৩.১] সরভনায/ 

ওয়াকি, সভরায় 

াাংগ্রন। 

াংখ্যা 

 

 

৩.০ ৯ ৯ 

 

 

৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ৯ 

৬.৪] রপ্রন্ট/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান 

৬.৪.১] রপ্রন্ট/ 

াআদরক্ট্ররনক রভরডয়াদত 

রফজ্ঞান। 

াংখ্যা ৩.০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ৩০ 

৬.৫] গদফলণা প্রফন্ধ 

প্রকানা 

৬.৫.১] প্রকানা াংখ্যা ৩.০ ১০ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৭ ১৭ 
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াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫  করাভ-৬  

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উতভ 

(Very 

Good) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair( 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor( 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দঙ্গ ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮               

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি       

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

খড়া  চুরি       /       

        

      ০.৫ ১৯ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর ২৬ এরপ্রর ২৭ এরপ্রর 

                            

২০১৭-১৮          ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি      

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

চুরি স্বাক্ষরযত 

      ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭                 

                    

              

                      

                

      ১ ১৬      ১৮      ১৯      ২০      ২৩      

২০১৭-১৮                 

                     

        

                

        

     ০.৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮                 

                        

                    

                          

                      

      ১ ১৪         ১৬         ১৮         ২১         ২২         

           সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

 -            ফাস্তফায়ন াআ-পাাআদর নরথ রনষ্পরতকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

াআউরনদকাড ব্যফায রনরিত কযা 

াআউরনদকাড ব্যফায 

রনরিতকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

           ২          

                           

                          

                   

         কৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রটিদজন্প চাট িায ানুমায়ী সফা 

প্রদান 

প্রকারত রটিদজন্প চাট িায 

ানুমায়ী সফা প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

                    

        

                % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

                

                   

                       

                

                   

                     

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫  করাভ-৬  

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উতভ 

(Very 

Good) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair( 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor( 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   /    য় কভদক্ষ দুাআটি 

ানরাাআন সফা চালু কযা 

কভদক্ষ দুাআটি ানরাাআন সফা 

চালুকৃত 

      ১ ৩১        ৩১         ২৮         - - 

   /    য় কভদক্ষ ৩টি 

সফাপ্ররক্রয়া জীকৃত 

কভদক্ষ ৩টি সফাপ্ররক্রয়া 

জীকৃত 

      ১ ৩১        ৩১         ২৮         ১৫ ভাচ ি - 

  

দ য/াংস্থা ও াধীনস্থ 

কাম িারয়মূদয উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও 

Small Improvement Project 

(SIP) ফা ফায়ন 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও SIP-

মূদয ডাটাদফজ প্র তকৃত 

 

      

১ 

৪         ১১         ১৮         ২৫         ৩১         

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও SIP 

সয        

     ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

াঅরথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৩ 

ারডট াঅরত রনষ্পরত ারডট াঅরত রনষ্পরতকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/াস্থাফয ম্পরতয ারনাগাদ 

তাররকা প্র ত কযা 

স্থাফয ম্পরতয ারনাগাদ 

তাররকা 

      ১ 

১ সপব্রুয়ারয ১৫ সপব্রুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয 

২৮ভাচ ি ১৫এরপ্রর 

াস্থাফয ম্পরতয ারনাগাদ 

তাররকা 

      ০.৫ 

১ সপব্রুয়ারয ১৫ সপব্রুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয 

২৮ভাচ ি ১৫এরপ্রর 

দ য/াংস্থায় কল্যাণ কভ িকতিা 

রনদয়াগ কযা 

কল্যাণ কভ িকতিা রনদয়াগকৃত ও 

ওদয়ফাাআদট প্রকারত 

      ০.৫ ১৫ াদক্টাফয ২৯ াদক্টাফয ১৫ নদবভফয ৩০ নদবভফয ১৪ রডদভফয 

     ও 

তনরতকতায উন্নয়ন 

২ 

                        

                          

       /           জন্য প্ররক্ষণ 

াঅদয়াজন 

প্ররক্ষদণয ভয়   ঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮                 

                       

                        

                

তারযখ ০.৫ ১৩ জুরাাআ ৩১ জুরাাআ - - - 

                      

                

                

     ০.৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ারধকায ও 

স্বপ্রদণারদত তথ্য 

             

২ 

তথ্য                    তথ্য                   % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফপ্রদণারদত তথ্য প্রকারত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফারল িক প্ররতদফদন প্রণয়ন        

ফারল িক প্ররতদফদন 

ওদয়ফাাআদট প্রকারত  

তারযখ ১ ১৫        ২৯        ১৫       ৩০       ১৪        
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াঅরভ, রযচারক, ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট, রচফ, রযদফ ও ফনভন্ত্রণারয় 

এয রনকট াঙ্গীকায কযরে সম, এাআ চুরিদত ফরণ িত পরাপর াজিদন দচি থাকফ। 

 

াঅরভ, রচফ, রযদফ ও ফনভন্ত্রণারয়,  রযচারক, ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

এয রনকট াঙ্গীকায কযরে সম, এাআ চুরিদত ফরণ িত পরাপর াজিদন প্রদয়াজনীয় 

দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 স্বাক্ষরযত :  

 

 

   

 

রযচারক 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

 
 

তারযখ 

   

   

 

রচফ 

রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

 
 

তারযখ 
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াংদমাজনী-১: 
 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ রফএপাঅাআরডর ফনরল্প উন্নয়ন কদ িাদযন  

২ রফএপাঅযাঅাআ ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

৩ রফরএাঅাআাঅয ফাাংরাদদ রল্প গদফলণা রযলদ 

৪ ফাড ি ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডরভ 

৫ সকরএভ কণ িপৄরর সায রভর 

৬ রফএাঅযাঅাআ ফাাংরাদদ কৃরল গদফলণা াআনরিটিউট 

৭ রফএাঅযর ফাাংরাদদ কৃরল গদফলণা কাউরন্পর 

৮ রফরএটির ফাাংরাদদ সরাকপ্রান প্ররক্ষণ সকন্দ্র 

৯ PSP Permanent Sample Plot 
১০ PTU Plantation Trial Unit 
১১ MDF Medium Density Fiberboard 
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াংদমাজনী- ২:                 ,                /                        

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১.১] যাায়রনক ভন্ড 

ততরযদত াঅকাভরন ও 

গাভায গাদেয ফয়দয 

রবন্নতায প্রবাফ রনণ িয়। 

[১.১.১] রনরদ িি প্রজারতয 

ফয়দয রবন্নতায াংখ্যা। 

ভণ্ড ততরযদত ব্যফহৃত াল্প উড এয সযাদটন 

ভয়কার াধাযণত: ১২ ফেয। াযরদদক 

ভন্ড রল্প কাযখানায কাাঁচাভাদরয াংকট রদন 

রদন বৃরদ্ধ াদে। সযাদটন ভয়কারকভাদনায 

রদক্ষয রফরবন্ন (৪,৬,৮,১০ এফাং ১২ ফেয) 

ফয়দয গাভায ও াঅকাভরনয রচ ততরয 

কযা য় এফাং এাআ রচগুররদক চালুরন রদদয় 

ফাোাআ কদয াল্প ততরযয উমৄিতা রনণ িয় কযা 

দফ। রফরবন্ন ক্ষাযীয় ভাত্রায কুরকাং সকরভকযার 

প্রদয়াগ কদয ভন্ড ততরয কযা দফ এফাং রফরবন্ন 

সবৌত যীক্ষায ভােদভ গুণগত ভান রনণ িয় 

কযা দফ।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

ভদন্ডয কাাঁচাভার রাদফ 

ব্যফায কযা মাদফ। 

১.২ ] গদফলণায ভােদভ 

কাঠ ও ফাাঁদয প্রজারতয 

াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধ। 

১.২.১] 

াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধপ্রাপ্ত কাঠ 

ও ফাাঁদয প্রজারত। 

রযদফফান্ধফ এফাং প্রাকৃরতক উাদান 

ব্যাফায কদয গাে ফা ফাাঁদয গুনগত ভান 

উন্নয়দনয উয গদফলণা। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ ান চালী, ফরজ 

চালী, পারণ িচায ব্যফায়ী, াধাযণ জনগন, 

যকাযী ও সফযকাযী প্ররতষ্ঠান, াআতযারদ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

 গাে ফা ফাাঁদয গুনগত ভান 

উন্নয়ন কযা মাদফ। 

১.৩] াঅগয গাদেয 

ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্প ভদয় 

উন্নতভাদনয সযরজন 

ঞ্চয়ন াংক্রান্ত 

গদফলণা। 

১.৩.১] াঅগয গাদেয 

ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্প ভদয় 

উন্নতভাদনয সযরজন 

ঞ্চয়ন াংক্রান্ত 

গদফলণা। 

প্রাকৃরতকবাদফ াঅগয গাদে াঅগয-সযরজন 

ঞ্চয়ন য় না ফরদরাআ চদর। কৃরত্রভবাদফ াল্প 

ভদয় সযরজন ঞ্চয়দনয রদক্ষয প্রচররত 

সদযক দ্ধরতয রফকল্প রদদফ যাায়রনক/ 

ন্যাদনাাটি
ি
দকর াংক্রান্ত গদফলণা কাম িক্রভ 

গ্রণ কযা দয়দে। সযরজন উৎাদন ও 

ঞ্চয়দন প্রবাফক রদদফ ারনদত দ্রফীর্ভত 

যাায়রনক/ ন্যাদনাাটি
ি
দকর গাদে প্রদয়াগ 

কযা য় এফাং যফতীদত প্রদয়াগকৃত স্থাদনয 

চাযাদ উৎন্ন সযরজন সবৌত যীক্ষায 

ভােদভ রনরিতকযণ কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

রকছু রকছু যাায়রনক ও 

ন্যাদনাাটি
ি
দকর এয সক্ষদত্র 

াঅগয-সযরজন উৎাদন ও 

ঞ্চয়দন াঅাব্যঞ্জক পরাপর 

াওয়া সগদে।  
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১.৪] গদফলণায ভােদভ 

ফাাঁদয কদম্পারজট দত 

াঅফাফত্র ততরযয 

প্রমৄরি রফলয়ক প্ররক্ষণ 

প্রদান । 

১.৪.১] প্রররক্ষত 

উকাযদবাগী। 

ফাাঁদয পারর, ম্যাট এফাং রচদক াআউরযয়া 

পযভাররডাাআড গ্লু এয াদথ রভরদয় ট সপ্র 

াথফা সকাল্ড সপ্র ব্যফায কদয ফাাঁদয 

কদম্পারজট ততরযয প্রমৄরি রফলয়ক প্ররক্ষণ 

প্রদানকযা য়। উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ 

ফাাঁদয সমারজতন্য পযাক্টযী, ফাাঁদয পারন িচায 

পযাক্টযী, রজও, এনরজও এফাং াধাযণ জনগন। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

ফাাঁদয কদম্পারজট ততরযয 

ততরযয প্রমৄরি রফলয়ক প্ররক্ষণ  

গ্রণ কদয ফনজ ম্পদদয 

াশ্রয় দফ। 

১.৫] গদফলণায ভােদভ 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ 

দত নতুন সফাড ি ততরয 

কযা। 

১.৫.১] রফরবন্ন প্রজারতয 

কাঠ দত ততরযকৃত  

নতুনদফাড ি। 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ দত ভেভ ঘনদত্বয 

পাাআফায সফাড ি (MDF) এফাং াড িদফাড ি 

ফানাদনা য়। গাদেয পাাআফাদযয াদথ 

াআউরযয়া পযভাররডাাআড গ্লু রভরদয় ট সপ্রদয 

ভােদভ MDF সফাড ি ততরয কযা য়। MDF 

সফাড ি পারন িচায ততরযদত ব্যফায কযা য়। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ প্লাাআ এফাং 

াটি
ি
দকর সফাড ি পযাক্টযী, রজও, এনরজও এফাং 

াধাযণ জনগন। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

ফনজ ম্পদদয াশ্রয় এফাং 

দফ িাচ্চ ব্যফায রনরিত কযা 

১.৬] তা প্রদয়াদগ 

কাদঠয সবৌত ও মারন্ত্রক 

গুনাগুন রনণ িয় 

১.৬.১] তা প্রদয়াদগ 

কাদঠয  সবৌত  ও মারন্ত্রক 

গুনাগুন রনণ িয়। 

প্রারন্তক ও মথামথ কাদঠয ব্যফাদযয জন্য 

সবৌত ও মারন্ত্রক গুনাগুন রনণ িয় কযা প্রদয়াজন।   

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

কাদঠয সুষ্ঠু ব্যফায রনধ িাযণ 

ম্ভফ দফ। 

২.১] গদফলণায ভােদভ 

উদ্ভারফত উন্নত গুনম্পন্ন 

ম্পন্ন চাযা রফতযণ। 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা 

। 

গুনগত ভান ম্পন্ন ফীজ ও চাযায রফলদয় 

জনদচতনতা সৃরি ও এয ব্যফাযদক 

জনরপ্রয়তা কযায রদক্ষয জনাধাযদনয কাদে 

রফতযন। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

জনদচতনতায ভােদভ ফনজ 

ম্পদ উন্নয়ন ায়ক দফ।  

২.২] ফীজ ফাগান সৃজন 

এফাং ব্যফস্থানা। 

২.২.১] উন্নতভাদনয ফীজ 

উৎাদন, চাযা 

উদতারন,  

চাযা রফতযণ, ফীজ 

ফাগান সৃজন ও 

ব্যফস্থানা। 

গুনগত ভানম্পন্ন ফীদজয ক্রভফধ িভান চারদা 

পূযদণয জন্য ারধক রযভাদণ ফীজ ফাগান 

সৃজন কযা। সৃরজত ফীজ ফাগান মূদয 

মথামথ রযচম িা ও যক্ষণাদফক্ষন কযা ।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

না িারয ভাররক, ফনায়নকাযী 

এফাং াধাযণ জনগদণয 

ভানম্পন্ন ফীদজয ক্রভফধ িভান 

চারদা পূযদণ গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা 

ারন  

২.৩] গুরুত্বপূণ ি ফনজ ও ২.৩.১] গুরুত্বপূণ ি ফনজ বৃক্ষদন্নায়দনয জন্য গুরুত্বপূণ ি ও রফলুপ্তপ্রায় ফাাংরাদদ ফন গদফলণা রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক ফনায়দনয জন্য ভানম্পন্ন ফীজ 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

এদগ্রা পদযরি প্রজারতয 

ভার্তবৃক্ষ রনফ িাচন। 

ও এদগ্রা পদযরি প্রজারতয 

ভার্তবৃক্ষ রনফ িাচন। 

বৃক্ষপ্রজারতয গাদেয ারধকতয গুনাফরীমৃদ্ধ  

ভার্তবৃক্ষ রনফ িাচন এফাং ভার্তবৃক্ষ মূ সথদক 

ফীজ ও ায়ন াংগ্র পূফ িক ফনায়নকাযীদদয 

যফযা কযণ। উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ 

যকাযী প্ররতষ্ঠান, এনরজও, না িারয ভাররক, 

ফনায়নকাযীএফাং াধাযণ জনগন। 

াআনরিটিউট গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন ও ায়দনয চারদা পূযদণ 

র্ভরভকা ারন  

২.৪] াল্প উৎাদদনয 

জন্য  রজগরন/নাররতায 

ফনায়ন সকৌর উন্নয়ন। 

২.৪.১] াল্প উৎাদদনয 

জন্য রজগরন/নাররতায 

চাযায না িারযয সকৌর। 

াল্প উৎাদদনয জন্য রজগরন/নাররতায 

না িারয ও ফাগান উদতারন সকৌর উদ্ভাফদনয 

ভােদভ কণ িপৄরর সায রভদর কাাঁচাভাদরয 

চারদাপূযদণ ায়ক র্ভরভকা যাখদফ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

কণ িপৄরর সায রভদর 

কাাঁচাভাদরয চারদা পূযদণ 

র্ভরভকা ারন 

২.৫] ফাাঁদয  ব্যাক 

ফাং রফস্তায ও রফলুপ্তপ্রায় 

গাদেয াংযক্ষণ। 

২.৫.১] করঞ্চ করদভয 

ভােদভ উদতাররত 

ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং রফস্তায। 

ফাাঁদয দ্রুত ফাংরফস্তাদযয জন্য করঞ্চ করদভয 

ভােদভ ারধক চাযা উৎাদন কদয 

জনাধাযদনয কাদে রফতযণ কযা।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

ফনজ বৃদক্ষয ব্যফাদযয উয 

চা হ্রা কযা 

২.৬] ফাাঁদয টিসুয 

কারচায সকৌর 

উদ্ভাফন। 

২.৬.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা । 

উন্নত প্রজারতয চাযা এফাং রফলুপ্ত ও রফলুপ্তপ্রায় 

প্রজারতয চাযা উৎাদন কদয উরদ্ভদ প্রজারতদক 

রফলুরপ্তয াত সথদক যক্ষা কযা। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

গুনগত ভানম্পন্ন চাযা 

উৎাদন কদয রফলুপ্তপ্রায় 

ফাাঁদয প্রজারতাংযক্ষণ কযা 

২.৭] গুনগত ভান ম্পন্ন 

চাযা উৎাদন ও সদীয় 

প্রজারতয গাদেয 

াংযক্ষন। 

২.৭.১] গুনগত ভান 

ম্পন্ন চাযা উৎাদন ও 

সদীয় বৃক্ষ প্রজারতয 

াংযক্ষণ। 

গুনগত ভান ম্পন্ন চাযা উৎাদন ও সদীয় 

প্রজারতয গাদেয াংযক্ষদনয জন্য রফরবন্ন 

বৃক্ষদযানকাযীদদয ভদে জনদচতনতা ততরয 

কযা । 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

গুনগত ভান ম্পন্ন চাযা উৎাদন ও 

সদীয় প্রজারতয গাদেয াংযক্ষদন 

রফরবন্ন বৃক্ষদযানকাযী এফাং 

উকাযদবাগীদদয (যকাযী 

প্ররতষ্ঠান, এনরজও, না িারয ভাররক  

এফাং াধাযণ জনগন) ভদে 

দচতনতা ততরয কযদফ। 

৩.১]উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফতরবটায় ফাাঁ ও সফত 

চালাফাদদয জন্য চাযা 

উদতারন।  

[৩.১.১] ফতরবটায় 

ফাাঁ ও সফদতয ফীজ ও 

চাযাউদতারন। 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় এরাকায ফতফাড়ীদত 

ফাাঁ ও সফত চালাফাদ প্রফতিন দ্ধরতয উয 

গদফলণা কযা এফাং উৎাদন বৃরদ্ধ কযা। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ ফন রফবাগ, 

এনরজও এফাং উকূরীয় এরাকায কৃলক। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয 

প্ররতদফদদন 

উকূরীয় এরাকায 

ফতফাড়ীদত ফাাঁ ও সফত 

চালাফাদ প্রফতিদনয ভােদভ 

ফতফাড়ীয সবরজদটন উন্নয়ন 

দফ। 

৩.২] উকূরীয় াঞ্চদর ৩.২.১] ফাগাদনয উকূরীয় সটকাআ ফন সৃজদনয রদক্ষয সকওড়া ফাাংরাদদ ফন গদফলণা রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক উকূরীয় সটকাআ ফন সৃজদনয 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

ফনায়ন সৃজদনয জন্য 

ফীজ াংগ্র   

ও চাযা উদতারন।  

রযভাণ ফদনয াবযন্তদয ম্যানদগ্রাব প্রজারতয গদফলণা 

ফাগান, উকূরীয় উঁচু র্ভরভদত নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয গদফলণা ফাগান সৃজন কযা দয়দে। 

দীঘ িদভয়াদী ফধ িনায রনরুন এফাং ফীদজয 

াঅধায রাদফ ফাগানগুরর যক্ষণাদফক্ষণ এফাং 

তদাযক কযা য়। উকাযদবাগীদদয 

তাররকাাঃ ফন রফবাগ, এনরজও এফাং উকূরীয় 

এরাকায কৃলকগণ। 

াআনরিটিউট গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন রদক্ষয সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয ফনায়ন সৃজন সকৌর 

উদ্ভাফন কযা। 

৩.৩] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম িদফক্ষদণয রদক্ষয 

রএর স্থান। 

৩.৩.১] স্থায়ী নমুনা 

প্লদটয াংখ্যা 

সুন্দযফদনয রফরবন্ন এরাকায় ৩০টি স্থায়ী নমুনা 

প্লট স্থান কযা দয়দে। সখান সথদক ফেদয 

দুাআ ফায সবরজদটন এফাং রযদজনাদযদনয 

তথ্য াংগ্র কযা য়। জরফায়ু রযফতিন 

জরনত প্যাযারভটায মূ মথা- ভাটি ও ারনয 

রফণািতা, পদযি সলাদয ররতন ফা 

ভাটিক্ষয় াআতযারদ তথ্য াংগ্র কযা য়। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

সুন্দযফন এরাকায় সুন্দযফন 

সুন্দযফন এরাকায় সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয তদথ্যয 

রবরতদত জরফায়ু রযফতিন 

জরনত রফরবন্ন রফলদয় (ভাটি ও 

ারনয রফণািতা, পদযি 

সলাদয ররতন ফা ভাটিক্ষয় 

াআতযারদ) তথ্য াংগ্রদ ায়ক 

দফ। 

৩.৪] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা  

৩.৪.১] াঅযদফাদযটাদভয 

াংখ্যা াঅযদফাদযটাদভয 

রযভাণ 

সুন্দযফদনয রতনটি রফণাি এরাকায় ২০ 

সক্টয কদয সভাট ৬০ সক্টয এরাকায় রতনটি 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ (জাভ িপ্লাজভ) স্থান 

কযা দয়দে। উি এরাকায় প্রাকৃরতকবাদফ 

জন্াদনা উরদ্ভদ প্রজারতমূদয াদথ 

সুন্দযফদনয ান্যান্য প্রজারতমূ ফনায়দনয 

ভােদভ াংযক্ষণ কযা এফাং রফরবন্ন তথ্য-উাত 

াংগ্র কযা। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

সুন্দযফন এরাকায় 

প্রাকৃরতকবাদফ জন্াদনা উরদ্ভদ 

প্রজারতমূদয ফনায়দনয 

ভােদভ ম্যানদগ্রাব 

াঅযদফাদযটাভ স্থান। 

৩.৫]ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদরদকওড়া 

ফদনয াবযন্তদয সগৌণ 

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

ফনায়ন সকৌর। 

৩.৫.১] ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয  াবযন্তদয 

সগৌণ ম্যানদগ্রাব 

প্রজারতয চাযা উদতারন 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদরদকওড়া ফদনয  

াবযন্তদয সগৌণ ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ফনায়ন 

সকৌর রনণ িয় কযা। উকূরীয় ফদনয  উয 

জরফায়ু রযফতিদনয প্রবাফ ম িদফক্ষণ কযা 

য়।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

উকূরীয় ফন ব্যফস্থানায় 

গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা যাখদফ। 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

ও ফাগাদনয রযভাণ। 

৩.৬] উকূরীয় াঞ্চদরয 

রফণ রষ্ণু পরদ এফাং 

ঔলরধ গাদেয চাযা 

উদতারন। 

৩.৬] রফণ রষ্ণু পরজ  

এফাং ঔলরধ গাদেয 

রযভাণ। 

উকূরীয় এরাকায় রফণ রষ্ণু পরদ ও 

ঔলরধ বৃক্ষ প্রজারত রনফ িাচদনয জন্য উকূরীয় 

উচু াঁ র্ভরভ এফাং ফতফাড়ীদত রফরবন্ন প্রজারতয 

পরদ ও ঔলরধ বৃক্ষ প্রজারতয ফনায়দনয 

ভােদভ গদফলণা রযচাররত দে। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ ফন রফবাগ, রজও, 

এনরজও এফাং উকূরীয় জনগণ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

উকূরীয় এরাকায়  পরদ ও 

ঔলরধ বৃক্ষ প্রজারত ম্প্রাযদণ 

গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা যাখদফ। 

৪.১] দাাঁতভাযা যাফায 

ফাগাদন ভরিত মৃরতকা  

উফ িযতা ব্যফস্থানায 

প্রবাফ রনরূদণয জন্য 

যীক্ষামুরক প্লট স্থান। 

৪.১.১] মৃরতকা উফ িযতায 

ব্যফস্থানায রযভাণ। 

 

যাফায বৃদক্ষয বৃরদ্ধ, কদলয রযভাণ এফাং উি 

স্থাদনয মৃরতকা উফ িযতা বৃরদ্ধয জন্য ভরিত 

মৃরতকা ব্যফস্থানা ারযাম ি। এ ধযদণয 

গদফলণা কভ িকান্ড যাফায রফবাগ এফাং 

ব্যরিভাররকানাধীন যাফায চালীগণ উকৃত 

দফন। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

যাফায উৎাদন উন্নয়দন যাফায 

উৎাদনকাযী সবািাদগাষ্ঠী 

উকৃত দফন। 

৪.২] রঞ্চত কাফ িদনয 

রযভাণ রনণ িদয়য জন্য 

বৃক্ষ প্রজারত এফাং  

মৃরতকায নমুনা াংগ্র। 

৪.২.১] রঞ্চত কাফ িদনয 

রযভাণ রনণ িদয়য জন্য  

মৃরতকা নমুনা াংগ্র ও 

    লণ। 

ফাাংরাদদদয রফরবন্ন াঞ্চদর মৃরতকায 

উমৄিতায রবরতদত রফরবন্ন ধযদণয ফনজ এফাং 

ফাাঁ প্রজারত জদন্। াঞ্চর এফাং প্রজারত সবদদ 

কাফ িদনয রযভাণ রনণ িয় কযায জন্য এাআ 

কভ িকান্ড রযচাররত দে। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

বৃদক্ষয রঞ্চত কাফ িদনয 

রযভাণ রনরূদণ ও কাফ িন 

সট্ররডাং এ ায়ক দফ। 

৪.৩]  যাফায ফাগান ও 

না িারযয প্রধান সাকা-

ভাকড় ও সযাগ-ফারাাআ 

ব্যফস্থানা। 

৪.৩.১] যাফায ফাগান ও 

না িারযয প্রধান সাকা-

ভাকদড়য নািকযণ ও 

সযাগ-ফারাাআ ব্যফস্থানা। 

যাফায ফাগানদক সযাগফারাাআ সথদক মুি যাখা। ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

যাফায ফাগান ও না িারযয প্রধান 

সাকা-ভাকদড়য নািকযণ ও 

সযাগ-ফারাাআ ব্যফস্থানা 

গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা যাখদফ। 

৪.৪] কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয উয 

গদফলণা। 

৪.৪.১] কযাদভযা ট্রযাদয 

ভােদভ কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয জরয। 

কযাদভযা ট্রযাদয ভােদভ কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয তফরচত্রয ও ফতিভান াফস্থা, 

াঅফাস্থর, খাদ্যাবযা এফাং ফন্যপ্রাণী 

ব্যফস্থানায জন্য তথ্য ও উাত াংগ্রদয 

রদক্ষয এ গদফলণা কাম িক্রভ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

কক্সফাজাদযয ফঙ্গফন্ধু সখ 

মুরজফ াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয ফতিভান াফস্থা এফাং 

াংখ্যা রফলদয় তথ্য রনরূদণ 

ম্ভফ দফ। 

৪.৫] রফএপাঅযাঅাআ ৪.৫.১] রফএপাঅযাঅাআ রফএপাঅযাঅাআ কযাম্পাদয ারখ ও রনাচয ফাাংরাদদ ফন গদফলণা রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক রফএপাঅযাঅাআ কযাম্পাদয 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয /াংস্থা  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাতসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

কযাম্পাদয ারখ ও 

রনাচয স্তন্যায়ী 

ফন্যপ্রাণী  উয 

গদফলণা। 

কযাম্পাদয ারখ ও 

রনাচয স্তন্যায়ী 

ফন্যপ্রাণীয  ফতিভান 

াংখ্যা রনরূণ। 

স্তন্যায়ী ফন্যপ্রাণীয তফরচত্রয ও ফতিভান 

াফস্থা, াঅফাস্থর, খাদ্যাবযা এফাং 

ব্যফস্থানায জন্য তথ্য ও উাত াংগ্রদয 

রদক্ষয এ গদফলণা কাম িক্রভ। 

াআনরিটিউট গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন ারখ ও রনাচয স্তন্যায়ী 

ফন্যপ্রাণীয ফতিভান াভরগ্রক 

তথ্য রনরূণ ম্ভফ দফ।  

৫.১] সবলজ উরদ্ভদ ও ১০ প্রজারতয 

সফদতয ফীজ াংগ্র, চাযা  

উদতারন এফাং  ফাগান  সৃজন । 

৫.১.১] ফীজ াংগ্র, 

চাযায াংখ্যা এফাং 

ফাগাদনয রযভাণ। 

না িারয ও ফাগান উদতারন সকৌর উদ্ভাফদনয 

ভােদভ. সবলজ উরদ্ভদ ও  সফদতয ম্পদ 

সৃজদন ায়ক র্ভরভকা যাখদফ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

সবলজ উরদ্ভদ ও  সফত ম্পদ 

বৃরদ্ধদত গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা 

যাখদফ। 

৫.২] ঔলরধ গাদেয 

জাভ িপ্লাজভ াংযক্ষণ এফাং 

ব্যফস্থানায উয গদফলণা। 

৫.২.১] চাযা উদতারদনয 

রযভাণ। 

ঔলরধ গাদেয জাভ িপ্লাজভ াংযক্ষণ ঔলরধ 

উরদ্ভদদয রজন পুর রাদফ ব্যফহ্ত দফ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

ঔলরধ উরদ্ভদদয জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষদণ গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা 

যাখদফ। 

৫.৩] কাপ্তাাআ ন্যানার াকি 

এরাকায উরদ্ভদদয াংখ্যা ও 

এদদয পুন িজদন্য ায 

রনণ িদয়য উয গদফলণা। 

৫.৩.১] কাপ্তাাআ ন্যানার 

াকি এরাকায উরদ্ভদদয 

াংখ্যা ও এদদয 

পুন িজদন্য ায রন িণয়। 

কাপ্তাাআ ন্যানার াকি এরাকায বৃক্ষ,গুল্ম ও 

ফীরুৎ জাতীয় উরদ্ভদ প্রজারতয তাররকা ততরয 

ও এদদয পুন িজদন্য ায ম িদফক্ষণ কযা  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

কাপ্তাাআ ন্যানার াদকিয ফন 

ব্যফস্থানায় ায়ক র্ভরভকা 

যাখদফ। 

৬.১] ফন  রফলয়ক  উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ সদটন্টকযণ। 

৬.১.১] সদটন্টকৃত 

প্রমৄরিমূ। 

গদফলণাস্বত্ব রনরিত কযায জন্য প্রমৄরিমূ 

সদটন্ট কযা দফ। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

গদফলণাস্বত্ব রনরিত দফ না। 

৬.২]াআনরিটিউট এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

এফাং সবািা াধাযদণয  

জন্য প্ররক্ষণ। 

৬.২.১] 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

প্ররক্ষণ এয াংখ্যা এয 

াংখ্যা। 

াআনরিটিউট এয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয রফরবন্ন 

রফলদয় ারবজ্ঞতা ও কভ িদক্ষতা বৃরদ্ধ এফাং 

প্রমৄরিমূ ব্যফাদয  সবািা াধাযদণযদক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন এফাং 

প্রমৄরিমূ ব্যফাদয  সবািা 

াধাযণ উকৃত দফ।  

৬.৩] সরভনায/ সভরায় 

াাংগ্রন/ 

ওয়াকি াঅদয়াজন। 

৬.৩.১] 

সরভনায/ওয়িাক এফাং 

সভরায াংখ্যা। 

াআনরিটিউট এয প্রমৄরি মূ জনাধাযণদক 

াফরত এফাং ভাঠ ম িাদয় ব্যফায 

ম্প্রাযদনয রদক্ষয াঅদয়াজন কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

জ উাদয় উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ  ভাঠ ম িাদয় 

ম্প্রাযন ম্ভফ দফ। 

৬.৪] রপ্রন্ট/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান। 

৬.৪.১] রফজ্ঞাদনয 

াংখ্যা। 

াআনরিটিউট এয উদ্ভারফত প্রমৄরি মূ 

জনাধাযণদক াফরত এফাং ভাঠ ম িাদয় 

ব্যফায প্রচাদযয রদক্ষয রফজ্ঞান সদওয়া য়। 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয ফারল িক 

গদফলণা াগ্রগরতয প্ররতদফদন 

উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ 

জনাধাযণদক উদ্ভুদ্ধকযণ  

ম্ভফ দফ। 

৬.৫] গদফলণা প্রফন্ধ 

প্রকানা। 

৬.৫.১] প্রকানায 

াংখ্যা। 

রফরবন্নগদফলণারব্ধ পরাপদরয রবরতদত 

তফজ্ঞারনক প্রফন্ধ প্রণয়ন 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট 

ফাাংরাদদ জান িার াব 

পদযি াাআদন্প ও ান্যান্য 

জান িার 

উদ্ভারফত গদফলণারব্ধ পরাপর 

াংরিি সবািাদগারষ্ঠদক 

রযজ্ঞাতকযণ ম্ভফ দফ। 
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াংদমাজনী ৩: ান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রনকট সুরনরদ িি কভ িম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

াংরিি ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

প্রতযারত ায়তা 

প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট চারদায 

ভাত্রা উদল্লখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফরএাঅাআাঅয, 

সকরএভ রর.। 

১.১.১] যাায়রনক ভন্ড 

ততরযদত াঅকাভরন ও 

গাভায গাদেয ফয়দয 

রবন্নতায প্রবাফ রনণ িয় 

 এরদড দ্রফীর্ভত ররগরনন 

রনণ িয় কযায জন্য কারযগরয 

ায়তা। 

গদফলণা  কযায 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

মন্ত্রারতয 

াবাফ যদয়দে। 

৪০% ম্ণ্ণ্ড ও কাগজ রদল্পয 

কাাঁচাভার াংকট 

রনযন ম্ভফ দফনা 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফএপাঅাআরডর, 

রফএাঅযাঅাআ। 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার 

বৃরদ্ধপ্রাপ্ত কাঠ ও ফাাঁদয 

প্রজারত। 

যাায়রনক রফদিলণ রফলয়ক 

কারযগরয ায়তা। 

গদফলণা  কযায 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

মন্ত্রারতয 

াবাফ যদয়দে। 

৪০% রফরবন্ন  

প্রজারতয কাঠ ও 

ফাাঁদয াঅয়ুষ্কার বৃরদ্ধয 

গদফলণা ব্যাত দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফরএাঅাআাঅয, 

ফন  রফবাগ। 

১.৩.১] াঅগয গাদেয 

ম্পূণ ি কাদন্ড স্বল্প 

ভদয় উন্নতভাদনয 

সযরজন ঞ্চয়ন াংক্রান্ত 

গদফলণা। 

যাায়রনক রফদিলণ রফলয়ক 

কারযগরয ায়তা এফাং ফন 

 রফবাদগয াঅগয ফাগাদন 

গদফলণা কযায সুদমাগ। 

গদফলণা  কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

মন্ত্রারতয াবাফ 

যদয়দে। াঅগয 

ঞ্চয়ন রফলয়ক 

গদফলণায জন্য 

াঅগয গাদেয 

প্রদয়াজন। 

৪০% ারধক রযভাদন 

াঅগয ঞ্চয়দনয 

প্রমৄরি উদ্ভাফন দফ 

না। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান। 

১.৪.১] ফাাঁদয 

কদম্পারজট দত 

াঅফাফত্র ততরযয 

প্রমৄরি রফলয়ক প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

স্থানীয় জনাধাযদণয 

ম্পিৃতা রনরিতকযদণয 

জন্য  ায়তা। 

কাম িক্রভ পর 

ফাস্তফায়দনয 

জন্য 

৪০% কাদঠয রফকল্প রদদফ 

ফাাঁদয কদম্পারজট দত 

উন্নত রডজাাআদনয পারন িচায 

ততরয প্রমৄরি যফযা 

ম্ভফ দফ না। 

সফযকারয 

প্ররতষ্ঠান 

াযদটক্স, িায 

াটি
ি
দকর সফাড ি। 

১.৫.১] রফরবন্ন প্রজারতয 

কাঠ দত ততরযকৃত  

নতুনদফাড ি। 

মন্ত্রারত  ব্যফায কযায 

সুদমাগ। 

গদফলণা  কযায 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

মন্ত্রারতয াবাফ 

যদয়দে। 

৩০% রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ 

দত নতুন সফাড ি ততরয 

কযণ ব্যাত দফ। 

ান্যান্য স্থানীয় সজরা 

প্রান। 

২.১.১] রফতযণকৃত 

চাযা । 

স্থানীয় জনাধাযদণয 

ম্পিৃতা রনরিতকযদণয 

জন্য  ায়তা। 

কাম িক্রভ পর 

ফাস্তফায়দনয 

জন্য । 

৪০% গদফলণায ভােদভ 

উদ্ভারফত উন্নত গুনগত 

ম্পন্ন চাযা রফতযন কযা 

ম্ভফ নয় । 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ। 

২.২.১] 

উন্নতভাদনযফীজ 

উৎাদন । 

র্ভরভ দখরদাদযয াত 

সথদক সৃরজত ফাগান যক্ষায 

ায়তা। 

ফনায়ন ও ফন 

াংযক্ষদণয 

জন্য। 

৫০% ফীজ ফাগান সৃজন 

এফাং ব্যফস্থানা 

ম্পূণ িবাদফ ব্যাত 

দফ। যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ। 

২.২.২] চাযা উদতারন, 

চাযা রফতযণ। 

র্ভরভ দখরদাদযয াত 

সথদক  সৃরজত ফাগান 

যক্ষায ায়তা। 

ফনায়ন ও ফন 

াংযক্ষদণয 

জন্য। 

৫০% 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

২.২.৩] ফীজ ফাগান 

সৃজন ও ব্যফস্থানা 

র্ভরভ দখরদাদযয াত 

সথদক  সৃরজত ফাগান 

যক্ষায ায়তা। 

ফনায়ন ও ফন 

াংযক্ষদণয 

জন্য। 

৫০% 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ। 

২.৩.১] গুরুত্বপূণ ি 

ফনজ ও এদগ্রা পদযরি 

প্রজারতয ভার্তবৃক্ষ 

রনফ িাচন। 

স্থানীয় জনগদনয াাংগ্রণ 

রনরিতকযণ এফাং  র্ভরভ 

দখরদাদযয াত সথদক  

সৃরজত ফাগান যক্ষায 

ায়তা। 

ফনায়ন ও ফন 

াংযক্ষদণয 

জন্য। 

৫০% ফীজ ফাগান সৃজন 

এফাং ব্যফস্থানা 

ম্পূণ িবাদফ ব্যাত 

দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

চট্টগ্রাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, 

২.৫.১] করঞ্চ করদভয 

ভােদভ উদতাররত 

গদফলণা প্লদটয জন্য 

উদল্লরখত প্ররতষ্ঠাদনয র্ভরভ 

রফরবন্ন াঞ্চদর 

ফাদেঁয াংযক্ষণী 

৫০% ফাাঁদয ফাং রফস্তায ও 

রফলুপ্তপ্রায় গাদেয 



27 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

াংরিি ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

প্রতযারত ায়তা 

প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট চারদায 

ভাত্রা উদল্লখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

জাাঙ্গীযনগয 

রফশ্বরফদ্যারয় । 

ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং রফস্তায। 

ব্যফায। 

 

প্লট স্থাদনয 

জন্য । 

াংযক্ষণ কযা ম্ভফ 

নয় । 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

চট্টগ্রাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, 

জাাঙ্গীযনগয 

রফশ্বরফদ্যারয় । 

২.৫.২] রফলুপ্তপ্রায় 

গাদেয াংযক্ষণ। 

গদফলণা প্লদটয জন্য 

উদল্লরখত প্ররতষ্ঠাদনয 

র্ভরভব্যফায। 

 

রফরবন্ন াঞ্চদর 

রফলুপ্তপ্রায় গাদেয 

াংযক্ষণী প্লট 

স্থাদনয জন্য । 

৫০% ফাাঁদয ফাং রফস্তায ও 

রফলুপ্তপ্রায় গাদেয 

াংযক্ষণ কযা ম্ভফ 

নয় । 

ান্যান্য চট্টগ্রাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, 

জাাঙ্গীযনগয রফশ্ব., 

াআরাভী রফশ্ব.।  

২.৬.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা 

ততরযয সকৌর 

উদ্ভাফন। 

গদফলণা প্লদটয জন্য 

উদল্লরখত প্ররতষ্ঠাদনয র্ভরভ 

ব্যফায। 

 

রফরবন্ন াঞ্চদর 

ফাদেঁয 

াংযক্ষণী প্লট 

স্থাদনয জন্য। 

৫০% ফাাঁ এফাং বৃদক্ষয টিসুয 

কারচায সকৌর 

উদ্ভাফন ব্যাত দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান,ফন রফবাগ 

৩.১.১] উকূরীয় 

াঞ্চদরয ফতরবটায় 

ফাাঁ ও সফত চালাফাদদয 

জন্য চাযা উদতারন।  

স্থানীয় 

জনাধাযদণযম্পিৃতারন

রিতকযণ। 

স্থানীয় 

জনাধাযদণয 

ম্পৃিতায় 

সবরজদটন বৃরদ্ধয 

জন্য। 

৫০% উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফতরবটায় 

সবরজদটন দফ না।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

ফন রফবাগ ৩.২.১] উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয 

ফনায়ন সৃজদনয জন্য ফীজ 

াংগ্র।  

স্থানীয় ম িাদয় 

সমাগাদমাদগয ায়তা। 

প্রদয়াজনীয় 

জনফদরয 

াবাফ। 

৫০% উকূরীয় াঞ্চদরয  

ফাগাদনয ব্যফস্থানা 

ও তদাযরক ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

ফন রফবাগ ৩.২.২] উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-

ম্যানদগ্রাব প্রজারতয ফন 

সৃজদনয জন্য  চাযা 

উদতারন। 

স্থানীয়ম িাদয় র্ভরভ ব্যফায 

ও সমাগাদমাদগয ায়তা 

প্রদয়াজনীয় 

র্ভরভয াবাফ। 

৫০% উকূরীয় াঞ্চদরয  

ফাগাদনয ব্যফস্থানা 

ও তদাযরক ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

ফন রফবাগ ৩.৩.১] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম িদফক্ষদণয রদক্ষয 

রএর স্থান। 

স্থানীয় ম িাদয় র্ভরভ ব্যফায 

ও সমাগাদমাদগয ায়তা 

প্রদয়াজনীয় 

র্ভরভয াবাফ। 

৫০% সুন্দযফদনয সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয 

াফস্থা ম িদফক্ষণ ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ। 

৩.৪.১] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা। 

র্ভরভ ব্যফায ও 

সমাগাদমাদগয ায়তা। 

সুন্দযফদনয 

তথ্য াংগ্রদয 

জন্য । 

৫০% সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদগ্রাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা ফাধাগ্রস্ত দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

৩.৫.১] নমুনা  প্লট দত 

উকূরীয় ফনাঞ্চদর  

রযদফগত ম্পকি 

রফলদয় তথ্য াংগ্র। 

ব্যফায ও সমাগাদমাদগয 

সমাগাদমাদগয ায়তা। 

জরফায়ু রযফতদনয 

রফরূ প্রবাফ 

সভাকাদফরায় 

গদফলণায  জন্য তথ্য  

াংগ্রদয 

৫০% ফনাঞ্চদর ভানুল সৃরজত 

ফদনয ফয় ও ান্যান্য 

পযাক্টদযয াদথ 

রযদফগত ম্পকি 

ফাধাগ্রস্ত দফ। 

যকারযপ্ররত

ষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

৩.৬]        

              

                 

                     

সজরা প্রান, ফন রফবাগ 

এফাং জনাধাযদণয 

ম্পিৃতা রনরিতকযদণয 

জন্য 

াভারজক 

ফনায়দন ায়তা 

প্রদান ও 

ফনজম্পদ সৃরি। 

৫০% উকূরীয় াঞ্চদরয 

রফন রষ্ণু পরজ 

এফাং ঔলরধ গাদেয 

পরন ফাধাগ্রস্ত দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফএপাঅাআরডর, 

মৃরতকা ম্পদ 

াআনরিটিউট 

৪.১.১] দাাঁতভাযা যাফায 

ফাগাদন  ভরিত মৃরতকা  

উফ িযতা ব্যফস্থানায 

প্রবাফ রনরূদণয জন্য 

যাফায ফাগাদন  মৃরতকা 

উফ িযতা ব্যফস্থানায় 

প্রদয়াজনী ায়তা। 

মৃরতকায  

উফ িযতা বৃরদ্ধ। 

৫০% যাফায ফাগাদন  

ভরিত মৃরতকা  

উফ িযতা ব্যফস্থানা 
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প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

াংরিি ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

প্রতযারত ায়তা 

প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট চারদায 

ভাত্রা উদল্লখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

যীক্ষামুরক প্লট স্থান। ব্যাত দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফরবন্ন গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান ও 

রফশ্বরফদ্যারয়  

৪.২.১] রঞ্চত কাফ িদনয 

রযভাণ রনণ িদয়য জন্য 

বৃক্ষ প্রজারত এফাং  

মৃরতকায নমুনা াংগ্র  । 

ল্যাফদযটরয ব্যফাদযয 

জন্য। 

জরফায়ু 

রযফতদনয রফরূ 

প্রবাফ 

সভাকাদফরায 

গদফলণায জন্য। 

৫০% ফনাঞ্চদর বৃদক্ষয 

রঞ্চত কাফ িদনয 

রযভাণ রনণ িয় ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

৪.৪.১] কযাদভযা ট্রযাদয 

ভােদভ কক্সফাজাদযয 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজফ 

াপারয াদকি রনাচয  

ফন্যপ্রাণীয জরয। 

াবয়াযদণ্য জরযদয 

ায়তা। 

জীফবফরচত্র 

াংযক্ষদণ 

তথ্যাংগ্র। 

৫০% ফন্যপ্রাণীয াফস্থায 

উয গদফলণা ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

৫.১.১] ফীজ াংগ্র, চাযা 

উদতারন এফাং ফাগান 

সৃজন। 

ফীজ প্রারপ্তয ায়তা। জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষণ। 

৫০% ধুদয না িারয উদতারন 

ও ফাগান সৃজন ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

৫.২.১] সবলজ উরদ্ভদ ও ১০ 

প্রজারতয সফদতয ফীজ 

াংগ্র, চাযা উদতারন এফাং 

ফাগান সৃজন 

ফীজ প্রারপ্তয ায়তা। জীফবফরচত্রযাংয

ক্ষণ। 

৫০% সবলজ উরদ্ভদ ও সফদতয 

চাযা উদতারন এফাং 

ফাগান সৃজন  ব্যাত 

দফ।  

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

রফশ্বরফদ্যারদয় ও 

গদফলণা প্ররতষ্ঠান। 

৫.৩.১] ঔলরধ গাদেয 

জাভ িপ্লাজভ াংযক্ষদণয 

জন্য প্রজারত াংগ্র। 

রফরবন্ন রফশ্বরফদ্যারদয় ও 

গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয 

জাভ িপ্লাজভ াংগ্রদয 

ায়তা। 

ঔলরধ গাদেয 

াংযক্ষণ । 

৫০% ঔলরধ গাদেয জাভ িপ্লাজভ 

াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায 

উয গদফলণা ফাধাগ্রস্ত 

দফ।  

ান্যান্য স্থানীয় ারধফার। ৫.৩]কাপ্তাাআ ন্যানার 

াকি এরাকায উরদ্ভদদয 

াংখ্যা ও এদদয 

পুন িজদন্য ায রনণ িদয়য 

উয গদফলণা 

স্থানীয় গাোরা ম্পদকি 

তথ্য াংগ্রদ ায়তা। 

জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষণ। 

৫০% ফন ব্যফস্থানায় 

ফাধাগ্রস্ত দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

সদটন্ট, রডজাাআন ও 

সট্রডভাকি ারধদপ্তয 

৬.১.১] সদটন্টকৃত 

প্রমৄরিমূ। 

সদটন্ট কযায জন্য 

ায়তা 

গদফলণা স্বত্ব 

রনরিতকযণ। 

৮০% গদফলণা স্বত্ব রনরিত 

দফ না 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ, রফএাঅযর, 

রফরএটির, ফাড ি। 

৬.২.১] াআনরিটিউট 

এয কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয এফাং 

সবািা াধাযদণয  

জন্য প্ররক্ষণ। 

ফরণ িত প্ররতষ্ঠাদন প্ররক্ষণ 

াঅদয়াজদনয দমাগীতা। 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয  দক্ষতা 

বৃরদ্ধ ও 

সবািাাধাযদণয 

ভদে রফএপাঅযাঅাআ 

এয প্রমৄরি 

স্প্রাযণ। 

৫০% াআনরিটিউট এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

এফাং সবািা 

াধাযদণয  জন্য 

প্ররক্ষণ প্রদান 

ফাধাগ্রস্ত দফ। 

যকারয 

প্ররতষ্ঠান 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন 

রফবাগ, রফএাঅযর 

৬.৩.১] সরভনায/ 

সভরায় াাংগ্রন/ 

ওয়াকি াঅদয়াজন। 

সভরায় াাংগ্রন ও 

ায়তা। 

জনগদনয 

ভােদভ ব্যাক 

দচতনতা 

বৃরদ্ধ। 

৫০% সরভনায/ সভরায় 

াাংগ্রন/ 

ওয়াকি াঅদয়াজন 

ফাধাগ্রস্ত দফ। 

ান্যান্য রপ্রন্ট/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়া 

৬.৪.১] রপ্রন্ট/ 

াআদরক্ট্ররনক রভরডয়াদত 

রফজ্ঞান। 

প্রচাদযয ায়তা রফজ্ঞাদনয  

ভােদভ ব্যাক 

দচতনতাবৃরদ্ধ। 

৫০% রপ্রন্ট/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান 

প্রচায ফাধাগ্রস্ত দফ। 

 

 

 


