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উপ�মিণকা (Preamble) 
 
 

সরকাির দ�র/সং�া স�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহতা �জারদার করা, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িন�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 
 

                             পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট 

 

এবং 

 

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত �ন  ম�ণালয় এর মে� 
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এই  �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন।  

 
 
 



4 
 

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 �াবেরটির নােম ১৯৫৫ সােল চ��ােম �িতি�ত হয় ।  ১৯৬৮ সােল  বন �ব�াপনা িবষয়ক গেবষণা কায ��ম  অ���� কের  

বাংলােদশ বন গেবষণা  ইনি��উট এক� �ণ �া� �িত�ােন পিরণত হয়।  এ ইনি��উেটর �ধান �াে�ট হেলা বন িবভাগ, বন িশ� উ�য়ন 

কেপ �ােরশন (িবএফআইিডিস) সহ িবিভ� �িত�ানেক বন ও বনজ স�েদর �� ুও �টকসই �বহােরর জ� বন িবষয়ক উ�ািবত ��ি�  �ারা 

কািরগির সহায়তা �দান করা ।  এ ইনি��উট বন �ব�াপনা (১১� গেবষণা িবভাগ ও ১� শাখা) ও বনজ স�দ (৬� গেবষণা িবভাগ) উইং এর 

আওতায় গেবষণা কম �কা� স�াদন কের।  

 

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�ন  

িবগত িতন বছের গেবষণা কম ��িচ বা�বায়েনর মা�েম ঔষিধ ও বনজ �ে�র  নাস �ািরেত ৫৭� �রাগ বালাই শনা�করণ ও দমন �কৗশল উ�াবন 

করা হেয়েছ ।  রাবার গােছর পাতা পচন �রােগর  জীবা� শনা� করা হেয়েছ।  ৪০� �� ও বাঁশ �জািতর কাব �েনর পিরমাণ িনণ �য় করা হেয়েছ।  মাঠ 

পয �ােয় উ�ত জােতর ��, বাঁশ ও �বেতর ৮০� �জািতর ১.৩১ ল� চারা এবং ৭৫০ �কিজ বীজ িবতরণ করা হেয়েছ।  এছাড়া ���কালচােরর  

মা�েম ৪ �জািত  বাঁেশর ৩৬০০� চারা উে�ালন করা হেয়েছ । ন�ন ৮� কােঠর ও ৩০০� উি�দ ন�না সং�হ কের হারেবিরয়াম ও জাইেলিরয়ােম 

সংর�ণ করা হেয়েছ । ন�ন ৮� ঔষিধ �� সং�হ কের নাস �ািরেত সংর�ণ করা হেয়েছ ।  িসলিভকালচার িরসাচ � িবভােগর চার� গেবষণা �কে� 

�মাট ১০৬� �দশীয় �� �জািত সংর�ণ করা হেয়েছ।  ফ�ল �দশীয়  িবপ� �� �জািতর জাম ��াজম সংর�ণ হেব ।  উপ�লীয় অ�েলর 

বসতবািড়েত বাঁশ ও �বত পরী�া�লক বাগান প�িত উ�াবন ও বসতবািড়েত �িষ বনায়ন প�িতর �চলন করা হেয়েছ ।  ��রবেনর খলসী গােছর 

নাস �াির ও বনায়ন �কৗশল উ�য়ন এবং ��রবেন িতন� লবণা� �জােন �ািপত  ৩৩� িপএসিপ �থেক উি�েদর �নজে�র হার িনণ �য় সং�া� ডাটা 

সং�হ করা হেয়েছ ।  

পিরেবশ বা�ব বাঁেশর �যািজত পে�র টাইলস, আসবাব, পাি�ট �েকল �বাড �, হাড �েবাড � ও বাঁেশর কে�ািজট, িসেম� বে�ড পাি�ট �েকল �বাড � �তিরর 

�কৗশল উ�াবন করা হেয়েছ ।  ৭� �জািতর �� ও বাঁেশর আ��াল �ি� এবং আগর �তল উৎপাদন �ি� করা হেয়েছ ।  কদম কাঠ, আকাশমিন ও 

গামার �জািতর িবিভ� বয়েসর �ে�র ম� �তির কের কাগেজর �ণা�ণ পরী�া করা হেয়েছ ।   

িবএফআরআই এর িবিভ� লাগসই ��ি�র উপর �দেশর ২২� �জলায় ২,৮০০ চাষী/ খামার মািলকেদর �িশ�ণ �দান হেয়েছ ।  অ� �িত�ােনর 

��ি�স�হ মাঠ পয �ােয় কম �শালা ও �মলার মা�েম জনসাধারণেক অবিহত করা হেয়েছ ।  জনগেণর মে� সেচতনতা �ি�র জ� ��ি�স�হ ি�� ও 

ইেলক�িনক িমিডয়ায় �চােরর �ব�া করা হেয়েছ ।  গেবষণাল× ফলাফল জান �াল, �েল�ন, আ� �েকল, প�লার আ� �েকল, িলফেলট ও �ফা�ার 

ইত�ািদর মা�েম �কাশ করা হেয়েছ ।   

সম�া ও চ�ােল�স�হ 

বাংলােদশ বন গ�বষণা ইনি��উেটর গ�বষণা কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� গেবষকেদর দ�তা �ি�র জ� উ�তর একােডিমক িশ�া ও 

�িশ�েণর �েয়াজন ।   �দেশ অ�ল িভি�ক গেবষণা �ক� না থাকায় স�ক ত� উপা� সং�হ করা স�ব হয় না ।  গেবষণার জ� �াবেরটিরর 

আ�িনকায়ন �েয়াজন ।  �ধান কায �ালেয়র অবকাঠােমা ও মাঠ পয �ােয় জনবল �ি�সহ গেবষণা �কে��েলার সং�ার করা জ�রী ।  �দেশ অ�ল  

িভি�ক গেবষণা �ক� না থাকায় যথাযথ ত� উপা� সং�হ করা স�ব হয় না ।  বা�বতার আেলােক ন�ন কম ��িচ �হেণর জ� উ�য়ন ও পিরক�না 

িবভাগ, সামািজক বন িবভাগ, ��ি� হ�া�র িবভাগ ও জলবা� পিরবত �ন িবভাগ �খালা অত�াব�ক ।   

ভিব�ৎ পিরক�না 

িবিভ� �� �জািতর অিধক সং�ক �াসি� িনব �াচেনর মা�েম বাগান �জন ও বীজ সরবরােহর পিরমাণ �ি�র উপর গেবষণা পিরচালনা করা হেব যা বেনর 

উৎপাদন �ি�েত ����ণ � �িমকা পালন করেব ।  িবিভ� বনা�েলর মা�র �ণা�ণ, �য়েরাধ িনণ �য় ও �িতকারকে� �পারিশমালা �ণয়েনর �েয়াজেন 

গেবষণা কায ��ম পিরচালনা করা হেব ।  ��র িশে�র কাঁচামাল সরবরাহ ও বািণিজ�কভােব ���� �ণ �ভষজ উি�দ সংর�ণ, পরী�া�লক বাগান ও 

বাজারজাতকরেণ �েগাপেযাগী গেবষণা কম �কা� �হণ করা হেব ।  �তবধ �নশীল বাঁেশর চাষ �ি�র জ� সেচতনতা �ি� এবং �যািজত পে�র মান উ�য়েনর 

জ� আেরা গেবষণা কম ��িচ �হণ করা হেব ।  �দেশর উ�রা�েল বাঁেশর উৎপাদন �ি� ও বাঁেশর প� উৎপাদেনর লে�� �ানীয় জনগণেক �িশ�ণ �দান 

করা হেব ।  
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জলবা� পিরবত�েনর ফেল �িতকর �ভাব এবং �� ন�ন �রাগবালাই স�েক� গেবষণা করা হ�ব ।  পাহািড় ও উপ�লীয় অ�েল জীবৈবিচ��র �িমকা এবং 

�ব�াপনায় �েয়াজনীয় �পািরশ �দােন গেবষণা ক �ম�িচ �হণ করা হেব ।  �দেশর অভয়ার��েলার স�ক �ব�াপনা স��েক এবং অিতিবপ� ও িবপ� 

�াণীস�েহর �জনন অব�া পয �েব�ণ কের এর বংশ�ি�র উপর �পািরশমালা �ণয়েনর �েয়াজনীয় গেবষণা করা হেব ।   

বনজ স�দ সীিমত হওয়ায় এর স�ক �বহােরর লে�� আেরা গেবষণা কায ��ম �হণ করা হেব ।  পিরেবশ �ষণ �রােধর জ� পা� িমেল উৎপািদত তরল 

বজ��র পিরেশাধেনর জ� গেবষণা কায ��ম পিরচালনা এবং আগর গােছ আগর স�য়ণ ও �তল িন�াশেনর উপর আ�রা িব�ানিভি�ক গেবষণা কায ��ম 

�হণ করা হেব ।  উ�ািবত ��ি�স�হ মাঠ পয �ােয় স�সারণ করার জ� িবিভ� �িশ�ণ, ক �মশালা ও �সিমনার ইত�ািদর আেয়াজন করা হেব ।  িব�াপন 

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

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 জলবা� পিরবত �েনর কারেণ বন ও বনজ স�দ িবপয �য় �রাধকে� উপ�লীয় অ�েল বাঁশ ও �বেতর ৩,৭০০ চারা লাগােনা হয় ।  

 ��রবেন �ানে�াভ �জািতর �ব�াপনা �কৗশল িন�পণ এবং পিরবত �ন পয �েব�ণ করা হেব ।  

  উপ�লীয় অ�েল �ানে�াভ এবং নন-�ানে�াভ �জািতর বাগান র�ণােব�েণর মা�ম  পিরেবশগত উ�য়ন সাধন করা হেব। 

 উপ�লীয়, সমতল ও পাহািড় অ�ল উপেযাগী  ঔষিধ এবং �বেতর ৩৯ ৫০০ চারা উে�ালন ও িবতরণ করা হেব ।  

  �ণগত মানস��  ���জািতর �ায় ৪৮,০০০ চারা িবতরণ কের উৎপাদন �ি�েত সহায়তা করা হেব ।  

  িব�� উি�দ �জািতর ৫৬,০০০ চারা �ারা ২২ �হ�র গেবষণার জ� পরী�া�লক বাগান �জন করা হেব ।  

 িবএফআরআই ক�া�ােস পািখ ও িনশাচর ��পায়ী ব��াণীর সং�া িন�পণ এবং ��ু �ব�াপনার জ� �কৗশল িনধ �ারণ হেব। 

 �া�িতক সংর�ণী �বহার কের ৫� �জািতর কাঠ ও বাঁেশর �বহািরক আ��াল �ি� করা হেব ।  

 কি� কলম ও  ��� কালচােরর  মা�েম িবিভ� �জািতর বােঁশর ১০,৫০০ চারা উৎপাদন, িবতরেণর মা�েম সেচতনতা �ি� করা হেব ।  

 বাগান �জেনর জ� �ণগত মানস�� �স�ন, গজ�ন, ঢািকজাম এবং আগর গােছর র �ােমট �তির করা হেব ।  

 পা�উড উৎপাদেনর জ� নািলতা/ িজগিন এর বনায়ন �কৗশল উ�য়ন ।  

 ৩� এে�া ইেকােলািজক�াল �জান এ �ি�কার �ণা�েণর উপর একািশয়া ও ইউক�ািলপটাস এর �ভাব িনণ �য় ।  

 ��রবেনর িব���ায় �ানে�াভ �জািতর বনায়ন �কৗশল উ�য়ন ও জনি�য়করণ ।   

 িবিভ� বনজ উি�েদর কাব �ন ধারেণর পিরমাণ িন�পন ।  

  �নিত ব��াণী অভয়ার� এলাকায় সহ �ব�াপনা কায ��ম �বত�ন ফেল �ানীয় জনগ�ণর উপর এর �ভাব িন�পণ করা ।  

 ন�ন �াসি� িনব �াচন কের বনজ স�েদর মানস�� চারা উে�ালেন সহায়তা করা এবং বনজ স�েদ উৎপাদন �ি� করা ।  

 বাঁেশর কে�ািজট �বহার কের �েগাপেযাগী িডজাইনস��  উ�তমােনর আসবাবপ�, দরজা এবং পা� �শন �তির করা ।  

 �ােনা পাি�ট �েকল �েয়াগ কের আগর গােছর স��ণ কাে� ��সমেয় �রিজন স�য়েণর পিরমাণ �ি� করা ।  

 িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার ও �কাশনা ইত�ািদর �া�েম উ�ািবত ��ি�স�হ মাঠ পয �ােয় স�সারণ ও স�চার ।  
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�সকশন ১: 

�পক�, অিভল��, �কৗশলগত উে��স�হ, �ধান কায �াবিল 
 ১.১  �পক�: বন ও বনজ স�েদর �ব�াপনা, উ�য়ন ও ��ু �বহাের �য়ংস�ণ �তা অজ�ন।                            

 ১.২ অিভল��: 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�ােগাি�েক পির�াতকরণ। 

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

 কাঠ ও অ�া� বনজ স�েদর �ণগত মান উ�য়ন, ��ু �বহার ও বািণিজ�ক প� উ�াবন িবষয়ক গেবষণা। 

 বীেজর �ণগত মান উ�য়ন বন ও বনজ স�েদর উৎপাদন �ি� িবষয়ক গেবষণা। 

 জলবা� পিরবত �েনর কারেণ বন ও বনজ স�দ িবপয �য় �মাকািবলা িবষয়ক গেবষণা। 

 �ি�কার �ণা�ণ 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 ।  

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

 বনজ �ে�র �ি�র হার ও পিরমাণ িন�পণ এবং �ামীণ জনেগা�ীর আথ � সামািজক অব�ার উপর গেবষণা ।  

 বন  িবষয়ক  উ�ািবত  ��ি�স�হ  মাঠ-পয �ােয়  সরকাির ও �বসরকাির �ভা�ােগাি�  এবং  বনিব�া  গেবষক,  িশ�াথ�  ও সংি��েদর 
পির�াতকরণ। 

 
১.৪ �ধান কায �াবিল 

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। 
 

 কাঠ ও অ�া� বনজ স�েদর মান উ�য়ন, ��ু �বহার ও বািণিজ�ক প� উ�াবন িবষয়ক গেবষণা। 

 মা��� িনব �াচন, বীজ উৎপাদন এলাকা িচি�তকরণ,�ণগতমান স�� বীজ হেত চারা উৎপাদন �ি�র উপর গেবষণা। 

 উপ�লীয় অ�েল বন�জন ও �ানীয় জনগেণর আথ �সামািজক উ�য়ন িবষয়ক গেবষণা। 

 ��� কালচােরর মা�েম বােঁশর বংশ িব�ার ও িব�� �ায় গােছর সংর�েণ গেবষণা কায ��ম। 

 ব��ািণসহ জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও উ�য়ন �ব�াপনা। 

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

 ��রবেনর পিরেবশ, �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও উ�য়ন �ব�াপনা। 

 �া�িতক বেন  উি�দ ও মা�র কাব �েনর পিরমাণ িনণ �য়। 

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

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

 িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার, িবপণন, �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       

(Outcome/Impact) 
 

�ড়া� ফলাফল �চক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 
 

��ত 
ল��মা�া 
২০১৮-

১৯ 

�ে�পণ 

িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর ��ে� 
�যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৯-
২০ 

২০২০-২১ ২০১৬-
১৭ 

 
২০১৭-

১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গাছ বা বাঁেশর �ণগত মান 
উ�য়ন। 

১.২.১] আ��াল �ি��া� কাঠ ও বাঁেশর �জািত সং�া ৪ ৫ ৪ ৫ ৬ কা� সংর�ণ িবভাগ  

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

পরী�ণ 
সং�া 

২৫ ৩০ ৩৫   ৪০  - বন রসায়ন িবভাগ 

বনজ স�েদর সা�য় এবং 

সেব �া� �বহার িনি�ত হেব। 

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

সং�া ৮ ১০ 
 

০৫ ০৫ ০৫ কা� �যাজনা  িবভাগ 

জনসেচতনতার মা�েম বনজ 
স�দ উ�য়ন। 

২.১.১] িবতরণ�ত চারা। সং�া ২৫,০০০ ৪৩,০০০ ৪৫,০০০ ৪৭,০০০ ৫০,০০০ বীজ বাগান িবভাগ, িসলিভকালচার  
গেবষণা িবভাগ, িসলিভকালচার 
�জেন��, �গৗণ বনজ স�দ ও 

িপ�ইউ িবভাগ। 

২.২.৩]  বাগান �জন ও �ব�াপনা �হ�র ৩ ২.৫ ১০ ১০ - বীজ বাগান িবভাগ 

বনজ �ে�র �বহােরর উপর 
চাপ �াস করা। 

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

সং�া 
 

৮,০০০ 
 

৯,০০০ 
 

১০,০০০ 
 

১২,০০০ ১৫,০০০ 
 

িসলিভকালচার �জেন�� িবভাগ 

২.৫.২] িব���ায় গােছর সংর�ণ সং�া ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ িসলিভকালচার �জেন�� িবভাগ 

িব���ায় বাঁশ এবং �� 
�জািত সংর�ণ করা। 

২.৬.১] বাঁেশর ��� কালচারজাত চারা সং�া 
 

১,১০০ ১,২০০ ১,৩০০ ১,৫০০ ২,০০০ িসলিভকালচার �জেন�� িবভাগ 

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

৩.২.১] 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 ইউিনট িবভাগ 

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

�হ�র ০৫ ০৫ ৩০ ৩০ ৩০ �াে�শন �ায়াল ইউিনট িবভাগ 

বাংলােদেশর উপ�লীয় অ�েল ৩.৫.১] বাংলােদেশর উপ�লীয় অ�েল �কওড়া সং�া - - ১৫,০০০ ১৭,০০০ ২০,০০০ �াে�শন �ায়াল ইউিনট িবভাগ 
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�ড়া� ফলাফল/ �ভাব       
(Outcome/Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল �চক 

(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

 

��ত 
ল��মা�া 
২০১৮-

১৯ 

�ে�পণ 

িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর ��ে� 
�যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০১৯-
২০ 

২০২০-২১ ২০১৬-
১৭ 

 
২০১৭-

১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

�কওড়া বেনর  অভ��ের �গৗণ 
�ানে�াভ �জািতর বনায়ন।  

বেনর  অভ��ের �গৗণ �ানে�াভ �জািতর চারা 
উে�ালন 

৩.৫.২] বাংলােদেশর উপ�লীয় অ�েল �কওড়া 
বেনর  অভ��ের �গৗণ �ানে�াভ �জািতর 
বাগােনর পিরমাণ 

�হ�র - - ৪ ৪ ৪ �াে�শন �ায়াল ইউিনট িবভাগ 

�ি�কার �ণা�েণর উপর 
আকাশমিন ও 
ইউক�ািলপটাস �� �জািতর 
�ভাব। 

৪.১.১] ৩ � এে�া ইেকালিজক�াল �জান হেত  
�ি�কার ন�না সং�হ �ব �ক �ি�কার �ভৗত 
�ণা�ণ িনণ �য় 

সং�া   - - ১৮০ - - �ি�কা িব�ান িবভাগ 

 
৪.২.২] ৩ � এে�া ইেকালিজক�াল �জান হেত  
�ি�কা ন�না সং�হ �ব �ক �ি�কার রাসায়িনক 
�ণা�ণ িনণ �য়  

সং�া - - ১৮০ - - 

বাংলােদেশর রাতার�ল 
জলাবেনর  �পাকা-মাকড় 
শনা�করন  ও �ব�াপনা। 

৪.৩.১] �পাকা আ�া�  উি�দ �জািতর সং�া 
িন�পণ 

সং�া - - ১০ ১২ ১৪ বন র�ণ িবভাগ 

 
৪.৩.২] আ�া� �পাকা মাকেড়র সং�া িন�পণ সং�া - - ৬ ৮ ১০ 

৪.৩.৩] �ব�াপনার সং�া সং�া - - ২ ৪ ৬ 

ANR এ গেবষণা �ট 
�তিরর মা�েম জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ।  

৫.৪.১] গেবষণা �ট হেত উি�েদর �নজে�র 
হার ও �ি�র পিরমাপ িনণ �য়।  

গােছর 
সং�া 

- - ৪০ ৫০ - বন উি�দ িব�ান িবভাগ 
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�সকশন ৩   
�কৗশলগত উে��িভি�ক 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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

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 
অ�া� বনজ 
স�েদর 
�ণা�ণ 
উ�য়ন, ��ু 
�বহার ও 
বািণিজ�ক 
প� উ�াবন 
িবষয়ক 
গেবষণা। 

১২.০০ ১.১] রাসায়িনক 
ম� �তিরেত 
আকাশমিন ও 
গামার গােছর 
বয়েসর িভ�তার 
�ভাব িনণ �য় 

১.১.১] িনিদ �� 
�জািতর বয়েসর 
িভ�তার সং�া 

সং�া ২.০০ - ৫ ৫ 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 ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ৬ - 

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

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

পরী�ণ 
সং�া 

২.০০ 
 
 

৩০ ৩৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ - - 

১.৪] গেবষণার 
মা�েম বােঁশর 
কে�ািজট হেত 
আসবাবপ� 
�তির, কি� 
কলম প�িতেত 
বাঁশ চাষ, বােঁশর 

১.৪.১] �িশি�ত 
উপকার �ভাগী। 

সং�া 
 

২.০০ ২৫০ ২৮০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২০ - 
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
�ি�করণ ও  
রাসায়িনক 
সংর�িণ 
�েয়ােগ বােঁশর 
আ��াল �ি� 
��ি� িবষয়ক 
�িশ�ণ �দান । 

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 ১০ ১১ ১২ ১১ 
 

১০ ০৯ ০৮ ১৩ - 

১.৬] কােঠর  
�ভৗত  ও 
যাি�ক �ণা�ণ 
িনন �য় । 

১.৬.১] কােঠর  
�ভৗত  ও যাি�ক 
�ণা�ণ িনণ �েয়র 
পরী�ার সং�া। 

সং�া ১.০০ - ০৮ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১০ ১১ 

১.৭] ����ণ � 
কােঠর 
�বহািরক 
�ণা�ণ িনণ �য়, 
আসবাবপ� ও 
িনমাণ � সাম�ী 
িহসােব 
�বহার। 

১.৭] ����ণ � 
কােঠর �বহািরক 
�ণা�ণ পরী�ণ। 

সং�া ১.০০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ - - 

[২] বীেজর  
�ণগত মান 
�ি� এবং 

১৮.০০ ২.১] গেবষণার 
মা�েম 
উে�ািলত ৬ � 
�� �জািতর 

২.১.১] িবতরণ�ত 
চারা । 

সং�া ৩.০০ ৪৩,০০০ ৪৬,০০০ ৪৮,০০০ ৪৩,২০০ ৩৮,৪০০ ২১,০০০ ৩৩,৬০০ ৫০,০০০ ----- 
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
বন ও বনজ  
স�েদর 
উৎপাদন �ি�  
িবষয়ক 
গেবষণা। 
 

উ�ত ও অিধক 
ফলনশীল চারা 
িবতরণ। 

২.২] বীজ 
বাগান �জন 
এবং �ব�াপনা 

২.২.১] 
উ�তমােনর বীজ 
উৎপাদন  

�কিজ ১.০০ ২৫০ ২৭৩ ৩০০ 
 

২৭০ 
 

২৪০ 
 

২১০ 
 

১৮০ 
 

- -- 

২.২.২] বাগান 
�জেনর জ� চারা 
উে�ালন 

সং�া 
 

১.০০ ৭,৫০০ ২২,০০০ ২৫,০০০ ২২,৫০০ ২০,০০০ ১৭,৫০০ ১৫,০০০ - -- 

২.২.৩] বীজ 
বাগান �জন ও 
�ব�াপনা 

�হ�র ১.০০ ২.৫ ১০ 
 

১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ - -- 

২.৩] গেবষণার 
মা�েম �ণগত 
মানস�ত 
�স�ন, গজ�ন, 
ঢািকজাম এবং 
আগর গােছর 
কলম 
বীজবাগান 
�জেনর লে�� 
র �ােমট �তির 

২.৩.১] গােছর 
�িজত র �ােমট  

সং�া ৩.০০ ১,২৫০ ৩,০০০ ৪,০০০ ৩,৬০০ ৩,২০০ ২,৮০০ ২,৪০০ - --- 

২.৪] পা� 
উৎপাদেনর 
জ� 
িজগিন/নািলতার 
বনায়ন �কৗশল 
উ�য়ন 

২.৪.১] পা� 
উৎপাদেনর জ� 
িজগিন/নািলতার 
নাস �ািরর �কৗশল 
িন�পেনর জ� 
চারা উে�ালন 

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

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.৪.২] বাগান 
�জন 

�হ�র ১.০০ - ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

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 ৯,০০০ ১০,০০০ ১২,০০০ 
 

১০,৮০০ 
 
 

৯,৬০০ 
 

৮,৪০০ 
 

৬,০০০ 
 

১৫,০০০ ১৮,০০০ 

২.৫.২] িব���ায় 
গােছর সংর�ণ 

সং�া ১.০০ ৬ ০৭ ০৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ০৯ ১০ 

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

২.৬.১] বাঁেশর 
��� কালচারজাত 
চারা।  

সং�া 
 

২.০০ ১,২০০ ১,৩০০ ১,৫০০ ১,৩৫০ ১,২০০ ১,০৫০ ৯০০ ২,০০০ ২,২০০ 

২.৭] �ণগত 
মান স�� চারা 
উে�ালন 

২.৭.১] �ণগত 
মান স�� চারা 
উে�ালন। 

সং�া 
 

২.০০ ২০,০০০ ৩০,০০০  ৩০,০০০ 
 

২৭,০০০ 
 

২৪,০০০ 
 

২১,০০০ 
 

১৮,০০০ 
 

- - 

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

১৫.০০ ৩.১] উপ�লীয় 
অ�েলর বাঁশ ও 
�বেতর 
পরী�া�লক 
বাগান।  

৩.১.১] উপ�লীয় 
অ�েলর 
���িমেত বাঁশ ও 
�বত পরী�া�লক 
বাগােনর জ� 
চারা উে�ালন।  

সং�া 
 
 

২.০০ ৩,৭০০ ২,০০০ ২,২০০ 
 
 

১,৯৮০ ১,৭৬০ ১,৫৪০ ১,৩২০ ২,৫০০  

৩.১.২] উপ�লীয় 
অ�েলর 
���িমেত বাঁশ ও 
�বেতর 
পরী�া�লক 

�হ�র ২.০০ - ২.১৪ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩ ২.১৪  
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
বাগান।  

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-�া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  

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

�হ�র ২.০০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১    ১৮ ৩০  

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

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

সং�া ২.০০ ৩০ ৩০ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ৩৩ - 

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

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

�হ�র ২.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ 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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
�ব�াপনা। 

৩.৫] 
বাংলােদেশর 
উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া 
বেনর অভ��ের 
�গৗণ  
�ানে�াভ 
�জািতর 
বনায়ন 
�কৗশল। 

৩.৫.১] 
বাংলােদেশর 
উপ�লীয় অ�েল 
�কওড়া বেনর 
অভ��ের �গৗণ  
�ানে�াভ 
�জািতর চারা 
উে�ালন। 

সং�া ২.০০ - ১৫,০০০ ১৭,০০০ ১৫,৩০০ ১৩,৬০০ ১১,৯০০ ১০,২০০ ২০,০০০  

৩.৫.২] বাগােনর 
পিরমাণ ।  

�হ�র ১.০০ - ০৪ ০৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ০৪  

৪. �ি�কার 
�ণা�ণ 
উ�য়ন, 
নাস �াির ও বন 
বাগােন 
�পাকামাকড় 
ও �রাগ-
বালাই দমন 
এবং ব��াণী 
সহ জীব-
�বিচ�� 
সংর�ণ,  
উ�য়ন ও 
�ব�াপনা  
িবষয়ক 
গেবষণা 

৭.০০ ৪.১] �ি�কার 
�ণা�েণর উপর 
আকাশমিন ও 
ইউক�ািলপটাস 
�� �জািতর 
�ভাব। 

৪.১.১] ০৩ � 
এে�া 
ইেকালিজক�াল 
�জান হেত  
�ি�কার ন�না 
সং�হ �ব �ক 
�ি�কার �ভৗত 
�ণা�ণ িনণ �য় 

সং�া ১.০০ - - ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ - - 
 
 

৪.২.২] ০৩ � 
এে�া 
ইেকালিজক�াল 
�জান হেত  
�ি�কা ন�না 
সং�হ �ব �ক 
�ি�কার 
রাসায়িনক 
�ণা�ণ িনণ �য়। 

সং�া ১.০০ - - ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ - - 
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪.৩] 
বাংলােদেশর 
রাতার�ল 
জলাবেনর  
�পাকা-মাকড় 
শনা�করন  ও 
�ব�াপনা। 

৪.৩.১] �পাকা 
আ�া�  উি�দ 
�জািতর সং�া 
িন�পণ। 

সং�া  ১.০ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪ 

৪.৩.২] আ�া� 
�পাকা মাকেড়র 
�জািতর সং�া 
িন�পণ। 

সং�া ১.০ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

 ৪.৩.৩] 
�াব�াপনার 
সং�া 

সং�া ১.০ - - ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৪ ৬ 

৪.৫] 
িবএফআরআই 
ক�া�ােসর 
পািখ ও 
িনশাচার 
��পায়ী 
ব��াণীর উপর 
গেবষণা। 

৪.৫.১] 
িবএফআরআই 
ক�া�ােসর 
পািখর বত �মান 
�জািতর সং�া 
িন�পণ। 

সং�া 
 
 

১.০০ - ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ - 

৪.৫.২] 
িবএফআরআই 
ক�া�ােসর 
িনশাচর ��পায়ী 
ব��াণীর 
বত �মান �জািতর 
সং�া িন�পণ। 

সং�া 
 

১.০০ - ০৫ ০৭ ৬.৩ ৫.৬ ৪.৮ ৪.২ ১০ - 

[৫] বাঁশ, �বত 
ও �ভষজ 
উি�দসহ 
অ�া� 

৭.০০ ৫.১] �ভষজ 
উি�দ ও ৩ 
�জািতর 
�বেতর চারা 

৫.১.১] �ভষজ 
উি�দ ও ৩ 
�জািতর �বেতর 
চারা উে�ালন। 

সং�া 
 

১.০০ ১২,০০০ ১৪,৫০০ ১৪,৫০০ ১৩,০৫০ ১১,৬০০ ১০,১৫০ ৮,৭০০ ১৪,৫০০ ১৫,০০০ 
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
অকা�ল বনজ 
স�েদর 
উ�য়ন ও 
�ব�াপনা 
িবষয়ক 
গেবষণা। 
 

উে�ালন এবং 
বাগান �জন। 

৫.১.২] �ভষজ 
উি�দ ও ৩ 
�জািতর �বেতর 
বাগান �জন ও 
পিরচয �া। 

�হ�র ১.০০ ২.৫০ ২.৫০ ২.৬০ ২.৩৪ ২.০৮ ১.৮২ ১.৫৬ ২.৭০ ------ 

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

৫.২.১] ঔষিধ 
গােছর 
জাম ��াজেমর 
সংর�ণাগােরর 
জ� উি�দ 
�জািত সং�হ। 

সং�া ২.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 

৫.৩] কা�াই 
�াশনাল পাক � 
এলাকার 
উি�েদর সং�া 
ও এেদর 
�ন �জে�র হার 
িনণ �েয়র উপর 
গেবষণা  

৫.৩.১] কা�াই 
�াশনাল পাক � 
এলাকার উি�েদর 
সং�া ও এেদর 
�নজে�র হার 
িনণ �য়। 

সং�া ২.০০ - ১০০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৭০ ৮৪ ১৪০ - 

 ৫.৪] বা�রবান 
পাব �ত� �জলার 
পাড়া িরজ�ােভ 
ANRএ 
গেবষণা �ট 
�তিরর মা�েম 
জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ।  

৫.৪.১] গেবষণা 
�ট হেত উি�েদর 
�নজে�র হার ও 
�ি�র পিরমাপ 
িনণ �য়। 

গােছর 
সং�া 

১.০০ - - ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০  
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৬]  
বনজ �ে�র 
�ি�র হার ও 
পিরমাণ 
িন�পণ এবং 
�ামীণ 
জনেগাি�র 
আথ � 
সামািজক 
অব�ার উপর 
গেবষণা।  

২.০০ ৬.১] হাইি�ড 
একািশয়া, 
িহজল, করচ 
এবং জা�ল এর 
ভিলউম �টিবল 
িনণ �েয়র উপর 
গেবষণা।  

৬.১.১] ভিলউম 
�টিবল 

�জািত
র সং�া 

১.০০ - - ২ ১ ১ ১ - -- -- 

৬.২] 
বাংলােদেশর 
উ�রা�েল 
�িজত 
সামািজক 
বাগােনর 
আিথ �ক এবং 
�ানীয় 
জনগেণর 
জীিবকার �ভাব 
িনণ �য়। 

৬.২.১] �হ�র 
�িত বাগােনর 
বনজ স�েদর 
পিরমাণ ও 
��ায়ন।  

ন�না 
�ট  

১.০০ ৭০ ১১৫ ২৫০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৯০ - - 

[৭] বন  
িবষয়ক  
উ�ািবত 
��ি�স�হ 
�পেট�করণ 
ও মাঠ-পয �ােয়  
�ভা�ােগাি�
�ক এবং 
�দেশর 
বনিব�া  

১৪.০০ ৭.১] বন  
িবষয়ক  
উ�ািবত  
��ি�স�হ 
�পেট�করণ 

৬.১.১] 
�পেট��ত 
��ি�স�হ  

সং�া 
 

১.০০ ২ ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ৪  

৭.২] 
ইনি��উট এর 
কম �কত �া / 
কম �চারীেদর 
এবং �ভা�া 

৭.২.১] 
ইনি��উট এর 
কম �কত �া/কম �চারী
�দর জ� 
�িশ�ণ। 

সং�া 
 
 

২.০০ ১৫ ১৬ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১৮                                                  ১৯ 
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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) 

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০১৮-১৯  �ে�পন 

(projection) 

২০১৯-২০ 

�ে�পন 

(projection) 

২০২০-২১ 
অসাধার

ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
িবষেয় 
গেবষক,  
িশ�াথ�  ও 
সংি��েদর 
পির�াতকরণ 

সাধারেণর  জ� 
�িশ�ণ । 

৭.২.২] 
ইনি��উট এর 
�ভা�া সাধারেণর 
জ� �িশ�ণ। 

সং�া 
 

২.০০ ২০ ২১ ২২ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২৩ ২৪ 

৭.৩] �সিমনার/ 
�মলায় 
অংশ�হণ/ 
ওয়াক �শপ 
আেয়াজন। 

৭.৩.১] �সিমনার/ 
ওয়াক �শপ, �মলায় 
অংশ�হণ। 
 

সং�া 
 
 

৩.০ ৯ ৯ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ০৯ ১০ 

৭.৪] ি��/ 
ইেল�িনক 
িমিডয়ােত 
িব�াপন। 

৭.৪.১] ি��/ 
ইেল�িনক 
িমিডয়ােত 
িব�াপন। 

সং�া ৩.০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৪০ 

৬.৫] গেবষণা 
�ব� �কাশনা 

৭.৫.১] �কাশনা সং�া ৩.০ ১২ ১৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪   
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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-২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

৩ 

মাঠ পয �ােয় কায �ালেয়র সে� 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�র ও 
ওেয়বসাইেট আপেলাড 

 বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
�া�িরত 

তািরখ ০.৫ ২০ �ন, 
২০১৮ 

২১ �ন, 
২০১৮ 

২৪ �ন, 
২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র অধ �-বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন সংি�� 
ম�ণালয়/ িবভােগ দািখল 

��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত  তািরখ ০.৫ ১৭ জ�য়াির, 
২০১৯ 

২০ 
জ�য়াির, 
২০১৯ 

২১ জ�য়াির, 
২০১৯ 

২২ 
জ�য়াির, 
২০১৯ 

২৩ জ�য়াির, 
২০১৯ 

মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন পয �ােলাচনাে� 
ফলাবত �ক (feedback) 
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ 

ফলাবত �ক (feedback) 
�দ� 

তািরখ ১ ২৪ জ�য়াির, 
২০১৯ 

৩১ 
জ�য়াির, 
২০১৯ 

০৪ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

০৪ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা 
প�িতসহ অ�া� িবষেয় 
কম �কত �া/কম �চারীেদর জ� 

�িশ�ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত �িশ�েণর সময় জনঘ�া ১   ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ - 

কায �প�িত, 
কম �পিরেবশ ও 

�সবার মােনা�য়ন 
১০ 

ই-ফাইিলং প�িত বা�বায়ন �� �ডে�র মা�েম �হীত 
ডাক ই-ফাইিলং িসে�েম 

আপেলাড�ত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত *  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইেল প� জারী�ত *  % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দ�র/সং�া ক��ক অনলাইন �সবা 
চা� করা 

��নতম এক� ন�ন ই-সািভ �স 
চা��ত 

তািরখ ১ ১০জ�য়াির, 
২০১৯ 

২৪ 
জ�য়াির, 
২০১৯ 

২৮ জ�য়াির, 
২০১৯ 

৩১ মাচ �, 
২০১৯ 

৩০  এি�ল 
২০১৯ 
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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-২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�র/সং�া ও অধীন� কায �ালয় 
স�েহর উ�াবনী উে�াগ ও �� 
উ�য়ন �ক� (SIP ) বা�বায়ন 

উ�াবনী উে�াগ ও �� 
উ�য়ন �ক� (SIP ) স�েহর 

হালনাগাদ ডাটােবইজ 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ১ ০৩ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৮ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৫ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

ডাটােবইজ অ�যায়ী ��নতম 
�� ন�ন উ�াবনী 

উে�াগ/�� উ�য়ন �ক� 
চা��ত 

তািরখ ১ ০৮ এি�ল 
২০১৯ 

২২  এি�ল 
২০১৯ 

০২ �ম, 
২০১৯ 

১৬ �ম, 
২০১৯ 

৩০ �ম, 
২০১৯ 

িস�েজ� চাট �ার বা�বায়ন হালনাগাদ�ত িস�েজ� চাট �ার 
অ�যায়ী �দ� �সবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

�সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�ণ �ব�া চা��ত 

তািরখ ০.৫ ৩১  িডেস�র, 
২০১৯ 

১ 
৫জ�য়াির, 

২০১৯ 

০৭ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১৭ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৮ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া 
বা�বায়ন 

িনিদ �� সমেয়র মে� অিভেযাগ 
িন�ি��ত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

  

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � 
সংি�� কম �চারীর িপআরএল ও 
�� নগদায়নপ� জাির করা 

িপআরএল আেদশ জাির�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 �� নগদায়নপ� জাির�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

আিথ �ক ও স�দ 
�ব�াপনার উ�য়ন 

 
 
 
 
 
 
 
 
৯ 
 

অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

ি�প�ীয় সভায় অিডট 
আপি� িন�ি��ত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 অিডট আপি� িন�ি��ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
�াবর ও অ�াবর হালনাগাদ 

তািলকা ��ত করা 
�াবর স�ি�র তািলকা 

হালনাগাদ�ত 
তািরখ ১ ০৩  

�ফ�য়াির, 
২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১৮�ফ�য়া
ির, ২০১৯ 

২৫�ফ�য়া
ির, ২০১৯ 

০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

অ�াবর স�ি�র তািলকা 
হালনাগাদ�ত 

তািরখ ১ ০৩, 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১৮ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৫ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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বা�বািয়ত 
অ��ত/অেকেজা যানবাহন 
িব�মান নীিতমালা অ�যায়ী 

িন�ি�করণ 

িন�ি�করণ তািরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বেকয়া িব��ৎ িবল পিরেশাধ করা িব��ৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
�� পেদর িবপরীেত িনেয়াগ 

�দান 
িনেয়াগ �দান�ত সং�া ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় ��াচার কম �পিরক�না ও 
পিরবী�ণ কাঠােমা বা�বায়ন 

*** 

��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় ��াচার 
�কৗশল ও ত� 

অিধকার বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

জাতীয় ��াচার 
কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ 
কাঠােমায় অ���� ল��মা�া 

বা�বািয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ সকল অনলাইন �সবা ত� 
বাতায়েন সংেযািজত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
দ�র/সং�ার ২০১৮-১৯ 

অথ �ছেরর বািষ �ক �িতেবদন 
�ণয়ন ও ওেয়বসাইেট �কাশ 

বািষ �ক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ০.৫ ১৮ 
অে�াবর, 
২০১৯ 

৩১ 
অে�াবর, 
২০১৯ 

১৫ 
নেভ�র, 
২০১৯ 

২৯ 
নেভ�র, 
২০১৯ 

০৬ 
িডেস�র, 
২০১৯ 
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট, সিচব, পিরেবশ, বন ও 

জলবা� পিরবত �ন ম�ণালয় এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত 

ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 
 

আিম, সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত �ন 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। 

 
 

 �া�িরত :  
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সংেযাজনী-১: 
 

শ�সংে�প (Acronyms) 
 

�িমক 

ন�র 
শ�সংে�প 

(Acronyms) 

িববরণ 

১ িবএফআইিডিস বন িশ� 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 

১২ ANR Assisted Natural Regenation  
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সংেযাজনী ২ 
 কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী দ�র/সং�াস�হ এবং পিরমাপ প�িত 

 

�িমক 
নং 

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

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১ ১.১] রাসায়িনক ম� �তিরেত 
আকাশমিন ও গামার গােছর 
বয়েসর িভ�তার �ভাব িনণ �য়।  

[১.১.১] িনিদ �� �জািতর 
বয়েসর িভ�তার 
সং�া।  

ম� �তিরেত �ব�ত পা� উড এর আবত �নকাল 
সাধারণত: ১২ বছর। অপরিদেক ম� িশ� কারখানার 
কাঁচামােলর সংকট িদন িদন �ি� পাে�। �রােটশন 
সময়কাল কমােনার লে�� িবিভ� (৪,৬,৮,১০ এবং ১২ 
বছর) বয়েসর গামার ও আকাশমিনর িচপস �তির করা 
হয় এবং এই িচপস�েলােক চা�িন িদেয় বাছাই কের পা� 
�তিরর উপ��তা িনণ �য় করা হেব। িবিভ� �ারীয় মা�ার 
�িকং �কিমক�াল �েয়াগ কের ম� �তির করা হয়। ম� 
হেত �তির�ত কাগেজর িবিভ� �ভৗত পরী�ার মা�েম 
�ণগত মান িনণ �য় করা হেব।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

মে�র কাঁচামাল িহসােব 
�বহার করা যােব। 

২ 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 �বহার কের গাছ 
বা বাঁেশর �ণগত মান উ�য়েনর উপর গেবষণা। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ পান চাষী, সবিজ চাষী, 
ফািন �চার �বসায়ী, সাধারণ জনগণ, সরকাির ও 
�বসরকারী �িত�ান ইত�ািদ। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

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

৩ ১.৩] আগর গােছর স�ণ � কাে� 
�� সমেয় উ�তমােনর �রিজন 
স�য়ণ সং�া� গেবষণা। 

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

�া�িতকভােব আগর গােছ আগর-�রিজন স�য়ণ হয় না 

বলেলই চেল। �ি�মভােব অ� সমেয় �রিজন স�য়েণর 
লে�� �চিলত �পেরক প�িতর িবক� িহেসেব 
রাসায়িনক/ �ােনাপাি�ট �েকল সং�া� গেবষণা কায ��ম 
�হণ করা হেয়েছ। �রিজন উৎপাদন ও স�য়েন �ভাবক 
িহেসেব পািনেত �বী�ত রাসায়িনক/ �ােনাপাি�ট �েকল 
গােছ �েয়াগ করা হয় এবং পরবত�েত �েয়াগ�ত �ােনর 
চারপােশ উৎপ� �রিজন �ভৗত পরী�ার মা�েম 
িনি�তকরণ করা হয়।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

িক� িক� রাসায়িনক ও 
�ােনাপা� �েকল এর ��ে� 
আগর-�রিজন উৎপাদন ও 
স�য়েন আশা��ক ফলাফল 
পাওয়া �গেছ।  
 

৪ ১.৪] গেবষণার মা�েম বাঁেশর 
কে�ািজট হেত আসবাবপ� 
�তির, কি� কলম প�িতেত বাঁশ 
চাষ, বােঁশর �ি�করণ ও  
রাসায়িনক সংর�িণ �েয়ােগ 
বাঁেশর আ��াল �ি� ��ি� 
িবষয়ক �িশ�ণ �দান  

১.৪.১] �িশি�ত 

উপকারেভাগী। 

বাঁেশর ফািল, �াট এবং িচপসেক ইউিরয়া 
ফরমালিডহাইড  � এর সােথ িমিশেয় হট ��স অথবা 
�কা� ��স �বহার কের বাঁেশর কে�ািজট �তিরর 
��ি� িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হয়। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বাঁেশর �যািজতপ� ফ�া�রী, 
বাঁেশর ফািন �চার ফ�া�রী, িজও, এনিজও এবং সাধারণ 
জনগণ। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

বাঁেশর কে�ািজট �তিরর 
��ি� িবষয়ক �িশ�ণ  
�হণ কের বনজ স�েদর 
সা�য় হেব। 

৫ ১.৫] গেবষণার মা�েম িবিভ� ১.৫.১] িবিভ� �জািতর িবিভ� �জািতর কাঠ হেত ম�ম ঘনে�র ফাইবার �বাড � বাংলােদশ বন িবএফআরআই এর বনজ স�েদর সা�য় এবং 
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�িমক 
নং 

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

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

�জািতর কাঠ হেত ন�ন �বাড � 
�তির করা। 

কাঠ হেত �তির�ত  
ন�নেবাড �। 

( 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। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ �াই এবং পাি�ট �েকল �বাড � 
ফ�া�রী, িজও, এনিজও এবং সাধারণ জনগণ। 

গেবষণা 
ইনি��উট 

বািষ �ক গেবষণা 
অ�গিতর �িতেবদন 

সেব �া� �বহার িনি�ত করা 

৬ ১.৬]  কােঠর �ভৗত ও যাি�ক 
�ণা�ণ িনণ �য় 

১.৬.১]  কােঠর  �ভৗত  
ও যাি�ক �ণা�ণ 
িনণ �েয়র পরী�া। 

কােঠর যথাযথ �বহােরর জ� �ভৗত ও যাি�ক �ণা�ণ 
িনণ �য় করা �েয়াজন।   

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

কােঠর �� ু �বহার িনধ �ারণ 
স�ব হেব। 

৭ ১.৭] ����ণ � কােঠর �বহািরক 
�ণা�ণ িনণ �য়, আসবাবপ� ও 
িনম �াণ সাম�ী িহসােব �বহার। 

১.৭] ����ণ � কােঠর 
�বহািরক �ণা�ণ 
পরী�ণ। 

 এএস�এম প�িত অ�সরেন  ন�না �তির করা হয়।  
কােঠর �বহািরক �ণা�েণর িবিভ� পরী�েণ ���� 
ডাটা শতকরা িহসােব সং�হ করা হয়।   

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

িনম �াণ সাম�ী িহসােব 
�বহােরর উপ��তা িনণ �য়। 

৮ ২.১] গেবষণার মা�েম উে�ািলত 
৬ � �� �জািতর উ�ত ও 
অিধক ফলনশীল চারা িবতরণ। 

২.১.১] িবতরণ�ত চারা 
। 

�ণগতমান স�� বীজ ও চারার িবষেয় জনসেচতনতা 
�ি� ও এর �বহারেক জনি�য়তা করার লে�� 
জনসাধারেণর কােছ িবতরণ। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

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

৯ ২.২] বীজ বাগান �জন এবং 
�ব�াপনা ।  

২.২.১] উ�তমােনর 
বীজ উৎপাদন  

�ণগত মানস�� বীেজর �মবধ �মান চািহদা �রেণর 

জ� অিধক পিরমােণ বীজ বাগান �জন করা। �িজত 

বীজ বাগান স�েহর যথাযথ পিরচয �া ও র�ণােব�ণ করা 
।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

নাস �াির মািলক, বনায়নকারী 
এবং সাধারণ জনগেণর 
মানস�� বীেজর 
�মবধ �মান চািহদা �রেণ 
����ণ � �িমকা পালন  

২.২.২] বাগান �জেনর 
জ� চারা উে�ালন 

২.২.৩] বীজ বাগান 
�জন ও �ব�াপনা 

১০  ২.৩] গেবষণার মা�েম �ণগত 
মানস�ত �স�ন, গজ�ন, 
ঢািকজাম এবং আগর গােছর 
কলম বীজবাগান �জেনর লে�� 
র �ােমট �তির 

২.৩.১] গােছর �িজত 
র �ােমট  

িনব �ািচত মা��� স�হ �থেক সায়ন সং�হ �ব �ক 
�াফ�ং প�িতর মা�েম র �ােমট �তির ।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

ভিব�েতর জ� �ণগত 
মানস�� বীেজর উৎস �ি� 
হেব।  

১১ ২.৪] পা� উৎপাদেনর জ�  
িজগিন/নািলতার বনায়ন �কৗশল 
উ�য়ন।  

২.৪.১] পা� 
উৎপাদেনর জ� 
িজগিন/নািলতার চারার 
নাস �ািরর �কৗশল।  

পা� উৎপাদেনর জ� িজগিন/নািলতার নাস �াির ও বাগান 
উে�ালন �কৗশল উ�াবেনর মা�েম কণ ��িল �পপার িমেল 
কাঁচামােলর চািহদা�রেণ সহায়ক �িমকা রাখেব। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

কণ ��িল �পপার িমেল 
কাঁচামােলর চািহদা �রেণ 
�িমকা পালন 

১২ 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 জনসাধারেণর কােছ িবতরণ 
করা।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

বনজ �ে�র �বহােরর উপর 
চাপ �াস করা 
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�িমক 
নং 

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

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১৩ 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 

�ণগত মানস�� চারা 
উৎপাদন কের িব���ায় 
বাঁেশর �জািতসংর�ণ করা 

১৪ ২.৭] �ণগত মান স�� চারা 
উে�ালন।  

২.৭.১] �ণগত মান 
স�� চারা উে�ালন। 

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

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

�ণগত মান স�� চারা 
উৎপাদন ও �দশীয় �জািতর 
গােছর সংর�েন িবিভ� 
উপকারেভাগীেদর মে� 
সেচতনতা �তির করেব। 

১৫ ৩.১] উপ�লীয় অ�েলর 
বসতিভটায় বাঁশ ও �বত 
চাষাবােদর জ� চারা উে�ালন।  

[৩.১.১] উপ�লীয় 
অ�েলর উ��িমেত 
বাঁশ ও �বত চাষাবােদর 
জ� চারা উে�ালন। 

বাংলােদেশর উপ�লীয় এলাকার বসতবাড়ীেত বাঁশ ও 
�বেতর পরী�া�লক বাগান। �বত �ন প�িতর উপর 
গেবষণা করা এবং উৎপাদন �ি� করা। 
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন িবভাগ, এনিজও এবং 
উপ�লীয় এলাকার �ষক। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি��উট এর বািষ �ক 

গেবষণা অ�গিতর 
�িতেবদেন 

উপ�লীয় এলাকার 
বসতবাড়ীেত বাঁশ ও �বত 
পরী�া�লক বাগান। 
�বত �েনর মা�েম 
বসতবাড়ীর �ভিজেটশন 
উ�য়ন হেব। 

৩.১.২] উপ�লীয় 
অ�েলর ���িমেত 
বাঁশ ও �বেতর 
পরী�া�লক বাগান। । 

১৬ 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�পণ এবং 
বীেজর আধার িহসােব বাগান�েলা 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। 

১৭ 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 �ট �া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 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর তে�র 
িভি�েত জলবা� পিরবত �ন 
জিনত িবিভ� িবষেয় ত� 
সং�েহ সহায়ক হেব। 

১৭ ৩.৪] ��রবেন �ািপত �ানে�াভ 
আরেবােরটাম �ব�াপনা  

৩.৪.১] আরেবােরটােমর 
সং�া ও 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 মা�েম 
সংর�ণ করা এবং িবিভ� ত�-উপা� সং�হ করা। 

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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১৮ ৩.৫]বাংলােদেশর উপ�লীয় 
অ�েল �কওড়া বেনর অভ��ের 
�গৗণ �ানে�াভ �জািতর বনায়ন 
�কৗশল।  

৩.৫.১] বাংলােদেশর 
উপ�লীয় অ�েল 
�কওড়া বেনর  
অভ��ের �গৗণ 
�ানে�াভ �জািতর 
চারা উে�ালন ও 
বাগােনর পিরমাণ।  

বাংলােদেশর উপ�লীয় অ�েল �কওড়া বেনর  অভ��ের 

�গৗণ �ানে�াভ �জািতর বনায়ন �কৗশল িনণ �য় করা। 

উপ�লীয় বেনর  উপর জলবা� পিরবত �েনর �ভাব 
পয �েব�ণ করা হয়।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

উপ�লীয় বন �ব�াপনায় 
����ণ � �িমকা রাখেব। 

১৯  ৪.১] �ি�কার �না�েনর উপর 
আকাশমিন ও ইউক�ািলপটাস �� 
�জািতর �ভাব। 

৪.১.১]  ৩ � এে�া 
ইেকালিজক�াল �জান 
হেত  �ি�কার ন�না 
সং�হ �ব �ক �ি�কার 
�ভৗত �ণা�ণ িনণ �য় 

�ি�কার �ভৗত ও রাসায়িনক �ণা�ণ িনণ �য় �ব �ক �ি�কার 
উব �রতা ও অব�েয় িবেদশী �� �জািতর �ভাব 
িন�পণ।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

িবেদশী �� �জািতর 
মা�েম বনায়েনর উপ��তা 
িনণ �য় 

৪.২.২] ৩ � এে�া 
ইেকালিজক�াল �জান 
হেত  �ি�কা ন�না 
সং�হ �ব �ক �ি�কার 
রাসায়িনক �ণা�ণ 
িনণ �য়  

২০ ৪.৩] বাংলােদেশর রাতার�ল 
জলাবেনর  �পাকা-মাকড় 
শনা�করন  ও �ব�াপনা। 

৪.৩.১] বাংলােদেশর 
রাতার�ল জলাবেনর  
�পাকা-মাকড় শনা�করন  
ও �ব�াপনা। 

�িতকর �পাকা-মাকেড়র �জািত শনা�করণ এবং 
তােদর দমন �ব�াপনার �কৗশল উ�াবন ।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

রাতার�ল জলাবেনর �িতকর 
�পাকা-মাকড় দমেন সহায়ক 
�িমকা রাখেব।  

২১ ৪.৪] িবএফআরআই ক�া�ােসর 
পািখ ও িনশাচর ��পায়ী 
ব��াণী  উপর গেবষণা।  

৪.৫.১] িবএফআরআই 
ক�া�ােসর পািখ ও 
িনশাচর ��পায়ী 
ব��াণীর  বত �মান 
সং�া িন�পণ।  

িবএফআরআই ক�া�ােসর পািখ ও িনশাচর ��পায়ী 
ব��াণীর �বিচ�� ও বত �মান অব�া, আবাস�ল, 
খা�াভ�াস এবং �ব�াপনার জ� ত� ও উপা� 
সং�েহর লে�� এ গেবষণা কায ��ম। 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

িবএফআরআই ক�া�ােসর 
পািখ ও িনশাচর ��পায়ী 
ব��াণীর বত �মান সামি�ক 
ত� িন�পণ স�ব হেব।  

২২ ৫.১] �ভষজ উি�দ ও ৩ �জািতর �বেতর 
বীজ সং�হ, চারা  উে�ালন এবং  বাগান  
�জন । 

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

নাস �াির ও বাগান উে�ালন �কৗশল উ�াবেনর মা�েম 
�ভষজ উি�দ ও  �বত �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। 

২৩ ৫.২] ঔষিধ গােছর জাম ��াজম 
সংর�ণ এবং �ব�াপনার উপর 
গেবষণা।  

৫.২.১] 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 জীবৈবিচ�� 
সংর�েণ ����ণ � �িমকা 
রাখেব। 

২৪ ৫.৩] কা�াই �াশনাল পাক � এলাকার 
উি�েদর সং�া ও এেদর �ন �জে�র 

৫.৩.১] কা�াই 
�াশনাল পাক � এলাকার 

কা�াই �াশনাল পাক � এলাকার ��,�� ও বী�ৎ জাতীয় 
উি�দ �জািতর তািলকা �তির ও এেদর �ন �জে�র হার 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

কা�াই �াশনাল পােক �র বন 
�ব�াপনায় সহায়ক �িমকা 
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হার িনণ �েয়র উপর গেবষণা।  উি�েদর সং�া ও 
এেদর �ন �জে�র হার 
িন �ণয়।  

পয �েব�ণ করা  ইনি��উট অ�গিতর �িতেবদন রাখেব। 

২৫ ৫.৪] বা�রবান পাব �ত� �জলার 
পাড়া িরজ�ােভ ANRএ গেবষণা 
�ট �তিরর মা�েম জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ। 

৫.৪.১] গেবষণা �ট 
হেত উি�েদর 
�নজে�র হার ও �ি�র 
পিরমাপ িনণ �য়। 

ANR গেবষণা �ট �তিরর মা�েম �ানীয় জনগেণর 
মে� জীবৈবিচ�� সংর�ণ িবষেয় সেচতনতা �ি�র জ� 
�দশন� �ট �তির।  
 

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

�� খরেচ �া�িতক বন 
�জেন সহায়ক �িমকা 
রাখেব।  

২৬ হাইি�ড একািশয়া, িহজল, করচ 
এবং জা�ল এর ভিলউম �টিবল 
িনণ �েয়র উপর গেবষণা।  

৬.১.১] হাইি�ড 
একািশয়ার �মাট 
পিরমাণ িনণ �য় 

 িডিবএইচ এবং উ�তার উপা� সং�হ কের গািণিতক 
ফ� �লার মা�েম �কান িন �িদ� �েটর কােঠর পিরমাণ এবং 
সমেয়র সােথ �ি�র হার িন�পণ করা যােব।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

 এক� �ে�র মে� �বহার 
�যা� �মাট কােঠর পিরমাণ 
জানা যােব।  

২৭ ৬.২] বাংলােদেশর উ�রা�েল 
�িজত সামািজক বাগােনর আিথ �ক 
এবং �ানীয় জনগেণর জীিবকার 
�ভাব িনণ �য়। 

৬.২.১] �হ�র �িত 
বাগােনর বনজ 
স�েদর পিরমাণ ও 
��ায়ন।  

বন িবভাগ ক��ক উ�রা�েল �িজত সামািজক বনায়ন হেত 
১০িম X. ১০িম. �েয়াজনীয়  �ট হেত �জািতর নাম. 
িডিবএইচ, উ�তার উপা� সং�হ করা।  তাছাড়া উপকার 
�ভাগীেদর আথ � সামািজক অব�ার এবং �াণীয় বাজাের 
িবিভ� �জািতর কােঠর �ে�র উপা� সং�হ করা হয়।উ� 
উপা� স�হ �বহার কের অথ �ৈনিতক �ভিরেয়বল এর 
মা�েম সামািজক বনায়েনর �ভাব িনণ �য় করা হয়।  

বাংলােদশ বন 
গেবষণা 

ইনি��উট 

িবএফআরআই এর 
বািষ �ক গেবষণা 

অ�গিতর �িতেবদন 

সামািজক বনায়েনর �ভাব 
িনণ �য় করা  স�ব হেব।  

২৮ ৭.১] বন  িবষয়ক  উ�ািবত 
��ি�স�হ �পেট�করণ।  

৭.১.১] �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। 

২৯ ৭.২] ইনি��উট এর 
কম �কত �া/কম �চারীেদর এবং �ভা�া 
সাধারেণর  জ� �িশ�ণ।  

৭.২.১] 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�া সাধারণেক �ি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।  

৩০ ৭.৩] �সিমনার/ �মলায় 
অংশ�হন/ওয়াক �শপ আেয়াজন।  

৭.৩.১] �সিমনার/ 
ওয়�াকশপ এবং �মলার 
সং�া।  

ইনি��উট এর ��ি� স�হ জনসাধারণেক অবিহত 
এবং মাঠ পয �ােয় �বহার স�সারেণর 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�সারণ স�ব হেব। 

৩১ ৭.৪] ি��/ ইেল�িনক িমিডয়ােত 
িব�াপন।  

৭.৪.১] ি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। 

৩২ ৭.৫] গেবষণা �ব� �কাশনা।  ৭.৫.১] �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/িবভাগ/দ�র/সং�ার িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 

 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 

সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� �ভাব 

িবিসএসআইআর, 
�কিপএম িল.।  

মে�র �ণগত মান 
�ি�র জ� িলগিনন 
ও �াইটেনস 
িনণ �য়। 

১.১.১] রাসায়িনক ম� 
�তিরেত আকাশমিন 
ও গামার গােছর 
বয়েসর িভ�তার 
�ভাব িনণ �য়। 

 এিসেড �বী�ত িলগিনন ও 
�াইটেনস িনণ �য় করার জ� 

কািরগির সহায়তা। 

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

�� ও কাগজ িশে�র 
কাঁচামাল সংকট 
িনরসন স�ব হেবনা 

িবএফআইিডিস, 
িবএআরআই।  

পিরেবশ বা�ব 
উপাদান �বহার 
কের গাছ বা বাঁেশর 
�ণগত মান 
উ�য়েনর উপর 
গেবষণা। 

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

রাসায়িনক িবে�ষণ িবষয়ক 

কািরগির সহায়তা। 

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

িবিভ�  

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

িবিসএসআইআর, 
বন  িবভাগ।  

 �ি�মভােব অ� 
সমেয় �রিজন 
স�য়েনর লে�� 
রাসায়িনক/ 
�ােনাপাি�ট �েকল 
�েয়াগ কের 
গেবষণা 

১.৩.১] আগর গােছর 
স�ণ � কাে� �� 
সমেয় উ�তমােনর 
�রিজন স�য়ণ 
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�য়ণ িবষয়ক 
গেবষণার জ� আগর 
গােছর �েয়াজন। 

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

�ানীয় �জলা 
�শাসন।  

বাঁেশর কে�ািজট 
হেত উ�ত 
িডজাইেনর ফািন �চার 
�তির । 

১.৪.১] বাঁেশর 
কে�ািজট হেত 
আসবাবপ� �তির, 
কি� কলম প�িতেত 
বাঁশ চাষ, বাঁেশর 
�ি�করণ ও  
রাসায়িনক সংর�িণ 
�েয়ােগ বাঁেশর 
আ��াল �ি� ��ি� 
িবষয়ক �িশ�ণ 
�দান । 

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

কায ��ম সফল 
বা�বায়েনর জ� 

কােঠর িবক� িহেসেব 
বাঁেশর কে�ািজট 
হেত উ�ত 
িডজাইেনর ফািন �চার 
�তির ��ি� সরবরাহ 
স�ব হেব না। 

পারেট�, �ার 
পা� �েকল �বাড �।  

িবিভ� �জািতর 
কাঠ হেত ন�ন 
�বাড � �তির করা। 

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

য�পািত  �বহার করার 
�েযাগ।  

গেবষণা  করার জ� 
�েয়াজনীয় য�পািতর 

অভাব রেয়েছ। 

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

বন িবভাগ, 
িবএফআইিডিস 

কােঠর  �ভৗত  ও 
যাি�ক �ণা�ণ 
িনণ �য়। 

১.৬.১]  কােঠর  
�ভৗত  ও যাি�ক 
�ণা�ণ িনণ �েয়র 
পরী�া 

কা্ঠ সং�েহ সহেযািগতা।  কা্ঠ সং�েহ 
সহেযািগতা।  

কােঠর ��ু �বহার 
িনধ �ারণ স�ব হেব 
না। 

বন িবভাগ, 
িবএফআইিডিস 

কােঠর �বহািরক 
�ণা�ণ িনণ �য়। 

 ১.৭] ����ন � 
কােঠর �বহািরক 
�ণা�ণ িনণ �েয়র 
ন�না। 

কা্ঠ সং�েহ সহেযািগতা।  কা্ঠ সং�েহ 
সহেযািগতা।  

িনম �াণ সাম�ী 
িহসােব �বহােরর 
উপ��তা িনণ �য় 
স�ব হেবনা। 
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�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 

সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� �ভাব 

�ানীয় �জলা 
�শাসন।  

উ�ত �ণগত স�� 
চারা িবতরণ 

২.১.১] িবতরণ�ত 
চারা । 

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

কায ��ম সফল 
বা�বায়েনর জ� ।  

মান  স�� চারা 
িবতরণ করা স�ব 
নয়। 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ।  

উ�তমােনর বীজ 
উৎপাদন করা 

২.২.১] 
উ�তমােনরবীজ 
উৎপাদন ।  

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

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর জ�।  

বীজ বাগান �জন 
এবং �ব�াপনা 
�াহত হেব। 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ।  

 উ�ত মােনর চারা 
উে�ালন 

২.২.২] চারা 
উে�ালন, চারা 
িবতরণ।  

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

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর জ�।  

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ 

 ও বীজ উৎপাদেনর 
জ� বীজ বাগান 
�জন ও �ব�াপনা 

২.২.৩] বীজ বাগান 
�জন ও �ব�াপনা 

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

বনায়ন ও বন 
সংর�েণর জ�।  

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

কি� কলেমর 
মা�েম বাঁেশর বংশ 
িব�ার করা 

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

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

 

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

বাঁেশর বংশ িব�ার 

করা স�ব নয় । 

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

িব���ায় গােছর 
সংর�ণ করা 

২.৫.২] িব���ায় 
গােছর সংর�ণ।  

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

 

িব���ায় গােছর 
সংর�ণী �ট �াপেনর 
জ� ।  

িব���ায় গােছর 
সংর�ণ করা স�ব 

নয় । 

চ��াম 
িব�িব�ালয়, 
জাহা�ীরনগর 
িব�., ইসলামী 
িব�.।  

বাঁেশর ��� 
কালচােরর মাধেম 
চারা �তির। 

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�।  

বাঁেশর ��� কালচার 
�কৗশল উ�াবন 
�াহত হেব।  

�ানীয় �জলা 
�শাসন,বন 
িবভাগ 

উপ�লীয় অ�েলর 
বসতিভটায় 
�ভিজেটশন করা 

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

�ানীয় জনসাধারেণর স�ৃ�তা 
িনি�তকরণ।  

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

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

বন িবভাগ উপ�লীয় অ�েলর  
বাগােনর 
�ব�াপনার �কৗশল 
িনণ �য়।  

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।  

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

বন িবভাগ ��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর 
িনণ �য়। 

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।  

��রবেনর 
�ভিজেটশন এবং 
িরেজনােরশেনর 
অব�া পয �েব�ণ 
�াহত হেব।  
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�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 

সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� �ভাব 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ।  

�ানে�াভ 
আরেবােরটাম 
�ব�াপনা িনণ �য়। 

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

�িম �বহার ও �যাগােযােগর 
সহায়তা।  

��রবেনর ত� 
সং�েহর জ� ।  

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

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ 

বনা�েল মা�ষ 
�িজত বেনর বয়স 
ও অ�া� ফ�া�েরর 
সােথ পিরেবশগত 
স�ক� িনণ �য়। 

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

�বহার ও �যাগােযােগর 
সহায়তা।  

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

বনা�েল মা�ষ 
�িজত বেনর সােথ 
পিরেবশগত স�ক� 
বাধা�� হেব। 

�ি�কা স�দ 
ইনি��উট 

�ি�কার রাসায়িনক 
�ণা�ণ িবে�ষণ 
করা 

৪.২.২] ৩ � এে�া 
ইেকালিজক�াল �জান 
হেত  �ি�কার ন�না 
সং�হ �ব �ক �ি�কার 
�ভৗত �ণা�ণ িনণ �য় 

�ি�কার রাসায়িনক �না�ণ 
িবে�ষেণ সহয়তা। 

�ি�কার রাসায়িনক 
উপাদােনর ত� 
সং�হ 

�ি�কার রাসায়িনক 
�না�ণ িবে�ষণ 
স�ব হেবনা। 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ 

বীজ সং�হ, চারা 
উে�ালন করা। 

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

বীজ �াি�র সহায়তা।  জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ।  

বীজ সং�হ, চারা 
উে�ালন �াহত 
হেব।  

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ 

�ভষজ উি�দ ও 
�বেতর চারা 
উে�ালন। 

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

বীজ �াি�র সহায়তা।  জীবৈবিচ��সংর�ণ।  �ভষজ উি�দ ও 
�বেতর চারা 
উে�ালন এবং 
বাগান �জন  �াহত 
হেব।  

িব�িব�ালেয় ও 
গেবষণা 
�িত�ান।  

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

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 ।  

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

�ানীয় অিধবািস।  উি�েদর সং�া ও 
এেদর �ন �জে�র 
হার িনণ �য় করা। 

৫.৩.২] কা�াই 
�াশনাল পাক � 
এলাকার উি�েদর 
সং�া ও এেদর 
�ন �জে�র হার 
িনণ �েয়র উপর 
গেবষণা । 

�ানীয় গাছপালা স�েক� ত� 
সং�েহ সহায়তা ।  

জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ।  

বন �ব�াপনায় 
বাধা�� হেব। 

�ানীয় অিধবািস।  ANR এর মা�েম 
জীবৈবিচ�� 
সংর�েণর জ� 
গেবষণা করা । 

৫.৪.১] বা�রবান 
পাব �ত� �জলার পাড়া 
িরজ�ােভ ANR এর 
মা�েম জীবৈবিচ�� 
সংর�েণর জ� 
গেবষণা �ট ও উি�দ 
ন�না সং�হ। 

�ানীয় গাছপালা স�েক� ত� 
সং�েহ সহায়তা ।  

জীবৈবিচ�� 
সংর�ণ।  

বন �ব�াপনায় 
বাধা�� হেব। 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 

ভিলউম �টিবল 
িনণ �েয়র উপর 

৬.১] হাইি�ড 
একািশয়া, িহজল, 

ভিলউম �টিবল িনণ �েয়র ত� 
ভা�ার স�� হেব ।  

ভিলউম �টিবল 
িনণ �য় 

ভিলউম �টিবল 
িনণ �েয়র বাধা�� 
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�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 

সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� �ভাব 

িবভাগ গেবষণা ।  করচ এবং জা�ল এর 
ভিলউম �টিবল 
িনণ �েয়র উপর 
গেবষণা।  

হেব।  

 

 

�পেট�, িডজাইন 
ও ��ডমাক �স 
অিধদ�র 

গেবষণা �� 
িনি�ত করা। 

৬.১.১] �পেট��ত 
��ি�স�হ ।  

�পেট� করার জ� সহায়তা। গেবষণা �� 
িনি�তকরণ।  

গেবষণা �� িনি�ত 
হেব না । 

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

জনবেলর  দ�তা �ি� 
ও �ভা�া সাধারেণর 
মে� এর ��ি� 
স�সারণ । 

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

বিণ �ত �িত�ােন �িশ�ণ 
আেয়াজেনর সহেযািগতা ।  

কম �কত �া/ কম �চারীেদর  
দ�তা �ি� ও �ভা�া 
সাধারেণর মে� ��ি� 
স�সারণ । 

কম �কত �া/কম �চারীেদর 
এবং �ভা�া 
সাধারেণর  জ� 
�িশ�ণ �দান 
বাধা�� হেব। 

�ানীয় �জলা 
�শাসন, বন 
িবভাগ, 
িবএআরিস 

জনগেণর মা�েম 
�াপক সেচতনতা 
�ি� করা 

৬.৩.১] �সিমনার/ 
�মলায় অংশ�হন/ 

ওয়াক �শপ আেয়াজন 
।  

�মলায় অংশ�হন ও সহায়তা।  জনগেণর মা�েম 
�াপক সেচতনতা 
�ি� ।  

�সিমনার/ �মলায় 
অংশ�হন/ 

ওয়াক �শপ আেয়াজন 
বাধা�� হেব। 

ি��/ ইেল�িনক 
িমিডয়া 

জনগেণর মা�েম 
�াপক সেচতনতা 
�ি� করা।  

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

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

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

 


