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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই)
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট দেশর একমা বন িবষয়ক জাতীয় গেবষণা িতান। ইনিউেট ১৭  িবভাগ ও ১  শাখার মােম
গেবষণা কম কা সাদন কের। িবগত িতন বছের গেবষণা কম িচ বাবায়েনর মােম ঔষিধ ও বনজ ের নাস ািরেত ৩৫ রাগ বালাই
শনাকরণ ও দমন কৗশল উাবন, ৩০ জািতর উিেদর কাব েনর পিরমাণ িনণ য়, মাঠ পয ােয় উত মােনর ৮০ জািতর ের ৩.৩১ ল
চারা ও ৭৫০ কিজ বীজ িবতরণ, ৩ জািতর (ওরা,ম, এসপার) বেশর কালচার েটাকল উাবন। ৬০ ঔষিধ উিেদর জাম াজম
সংহ ও সংরণ। ৪  গেবষণা কে ১০৬ দশীয়  জািত সংরণ ও রবেনর খলসী গােছর নাস াির ও বনায়ন কৗশল উয়ন।
পিরেবশ বাব বেশর যািজত আসবাব ও পা েকল বাড  তিরর কৗশল উাবন। ৪   ও ৩  বশ জািতর আাল ি, আগর তল
িনাশেনর  কৗশল উীতকরণ।  গামার  জািতর  ৮  বছর  বয়েসর  গামার  গাছ  হেত  ম েতর উপতা  িনিত করা  হেয়েছ।  উািবত
িসহ মাঠ পয ােয় কম শালা ও মলার মােম জনসাধারণেক অবিহত করা এবং সেচতনতা ির জ ি সহ ি ও
ইেলকিনক িমিডয়ায় চার, গেবষণাল ফলাফল জান াল, েলন, িলফেলট ও ফাােরর মােম কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

গেবষণা কায ম ুভােব পিরচালনার জ গেবষকেদর দতা ি ও উতর িশণ এবং াবেরটিরর আিনকায়ন েয়াজন। ধান
কায ালেয়র অবকাঠােমা উয়ন ও মাঠ পয ােয় জনবল ি করা।বাবতার আেলােক নন কম িচ হেণর জ উয়ন ও পিরকনা িবভাগ,
জেনক ইিিনয়ািরং িবভাগ, সামািজক বন িবভাগ, ি হার িবভাগ ও জলবা পিরবতনজিনত অিভেযাজন গেবষণা িবভাগ খালা
অবক।

ভিবৎ পিরকনা:

াসি িনব াচেনর মােম বাগান জন করা হেব যা বেনর উৎপাদন িেত ণ  িমকা পালন করেব। বািণিজকভােব  ণ ভষজ
উিদ সংরণ, পরীালক বাগান ও বাজারজাতকরেণ েগাপেযাগী গেবষণা কম কা হণ। দেশর উরােল বেশর উৎপাদন ি ও
বেশর প উৎপাদেনর লে ানীয় জনগণেক িশণ দান । পিরেবশ ষণ রােধর জ পা িমেল উৎপািদত তরল বজ পিরেশাধেনর
জ গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং আগরগােছ আগর সয়ণও তল িনাশেনর উপর িবান িভিক গেবষণা কায ম হণ করা।
উািবত িসহ মাঠ পয ােয় সসারণ করার জ িবিভ িশণ, কমশালা ও সিমনার ইতািদর আেয়াজন এবং িবাপন ও
কাশনার  মােম  গেবষণাল  ফলাফল  সচার  করা  হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িনব ািচত মা/াসি হেত ণগত মানস  জািতর ায় ৩০,০০০ চারা িবতরণ কের বনজ সদ উৎপাদন িেত
সহায়তাকরণ
জলবা পিরবতনও অা কারেণ বন ও বনজ সদ িবপয য় ও িময় রাধকে বেশর চারা লাগােনা
উরবের বসতবািড়েত ের পিরমাপ ও এেদর কাব ন ধারেণর পিরমাণ িনণ য়
বেশর উতমােনর কিকলম উাবেনর মােম িবিভ জািতর বেশর ১৮,০০০ চারা উৎপাদন ও িবতরণ
রবেনর ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর অবা পয েবেণর মােম রবেনর উিেদর অবা সেক অবগত হওয়া
সংরিত বনােল উিেদর িরেজনােরশেনর হার িনণ েয়র মােম সংরিত বনােলর বাপনা পিরকনায় সহায়তা করা
িবায় উিদ জািতর মানস বীেজর উৎস ির লে ৫ হর গেবষণালক বাগান জন
বেশর কোিজট ােনল বহার কের েগাপেযাগী িডজাইন স উতমােনর আসবাবপ, দরজা এবং পা শন তির
বেশর ভৗত ও যািক ণাণ িনণ েয়র মােম আসবাবপের আাল ি করা
পার হাইোেফািবক রাসায়িনক েলপ উাবেনর মােম আসবাবপের আাল ি
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই)

এবং

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বন ও বনজ সেদর বাপনা, উয়ন ও ু বহার

১.২ অিভল (Mission)
গেবষণার মােম দেশর বন ও বনজ সেদর উৎপাদন ি ও ু বহােরর লে লাগসই ি উাবেন গেবষণা পিরচালনা
করা এবং উািবত িসহ ভাােগািেক অবিহতকরণ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ১) বীেজর ণগত মান উয়ন এবং বন ও বনজ সেদর উৎপাদন ি িবষয়ক গেবষণা।
২. ২) বনজ ের ির হার ও পিরমাণ িনপণ, িকার ণাণ উয়ন, নাস াির ও বন বাগােন পাকামাকড় ও রাগ-
বালাই দমন এবং বাণীসহ জীবৈবিচ সংরণ, উয়ন ও বাপনা িবষয়ক গেবষণা।
৩. ৩) কাঠ,বশ, বত ও ভষজ উিদসহ অা সেদর ণগত মান উয়ন, বাপনা, ু বহার ও বািণিজক প
উাবন িবষয়ক গেবষণা।
৪. ৪) জলবা পিরবতন ও অা কারেণ বন ও বনজ সদ িবপয য় রাধকে গেবষণা।
৫. ৫) ািতািনক সমতা এবং কায েমর গিতশীলতা ি করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মা িনব াচন, বীজ উৎপাদন এলাকা িচিতকরণ,ণগতমান স বীজ হেত চারা উৎপাদন ির উপর গেবষণা
২. নাস াির, বন বাগান ও ঔষিধ উিেদর পাকামাকড় ও রাগ বলাই দমন িবষয়ক গেবষণা
৩. িব ায় কাল ও অকাল উিেদর নাস াির ও বনায়ন কৗশল উাবন এবং সংরণী ট ি করা
৪. বশ, বত ও ভষজ উিদসহ অকাল ও অথ করী বনজ সেদর উয়ন ও বাপনা িবষয়ক গেবষণা
৫.  কালচােরর মােম বেশর বংশ িবার ও িব ায় গােছর সংরেণ গেবষণা কায ম
৬. রবেনর পিরেবশ, িতেবশ ও জীবৈবিচ সংরণ ও উয়ন বাপনা িবষয়ক গেবষণা
৭. উপলীয় অেল জলবা অিভঘাত জিনত ভােবর সােথ সাম রেখ বনজন ও ানীয় জনগেণর আথ সামািজক
উয়ন িবষয়ক গেবষণা
৮. ািতক বেন উিদ ও মার কাব েনর পিরমাণ িনণ য়
৯. বািণসহ জীবৈবিচ সংরণ ও উয়ন বাপনা িবষয়ক গেবষণা
১০. কাঠ ও অা বনজ সেদর মান উয়ন, ু বহার ও বািণিজক প উাবন িবষয়ক গেবষণা
১১. বন সেরর সমা মাকািবলায় গেবষকেদর গেবষণা কােজর দতা ির জ সমসামিয়ক িবষেয় িশণ দান



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

বশ বনায়েনর মােম উপলীয় এলাকায়
িকা য়েরাধ

পয েবণ ট াপন ট সংা ৬ ৬ ৬
িকা িবান িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট এর বািষ ক
িতেবদন

ট হেত উিেদর িরেজনােরশন হার িনণ েয়র
মােম ফেরের বতমান অবা অবগত
হওয়া

াপনত ট ট সংা ১০০
বন উিদ িবান িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট এর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ১) বীেজর
ণগত মান উয়ন
এবং বন ও বনজ
সেদর উৎপাদন
ি িবষয়ক
গেবষণা।

১৮

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

[১.১.১] িবতরণত
চারা

সমি সংা ৩ ৩০০০০ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০

[১.২] িবায় ৫ দশীয়
জািতর মানস বীেজর উৎস
জন

[১.২.১] উোিলত
বীজ বাগােনর আয়তন

সমি হর ৩ ৫ ৪ ৫

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

[১.৩.১] সািদত
বীজ পিরেশাধন
িয়া

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২

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

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

সমি
কৗশল
সংা

৩ ৪ ৩ ২ ৪

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

[১.৫.১] াপনত
িসং ায়াল ট

সমি
ট
সংা

৩ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

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

[১.৬.১] উৎপািদত
চারা ও কিকলম

সমি সংা ২ ১৫০০০ ১৮০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ২০০০০

[১.৭] বনজ উিেদর বীেজর মান
উয়ন ও চারা উৎপাদন

[১.৭.১] 
কালচােরর মােম
বেশর চারা উৎপাদন

সমি সংা ১ ২০০০ ২২০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৩০০০ ৩৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ২) বনজ ের
ির হার ও
পিরমাণ িনপণ,
িকার ণাণ
উয়ন, নাস াির ও
বন বাগােন
পাকামাকড় ও
রাগ-বালাই দমন
এবং বাণীসহ
জীবৈবিচ
সংরণ, উয়ন ও
বাপনা িবষয়ক
গেবষণা।

১৬

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

[২.১.১] জিরপত 
ও িনণত কাব েনর
পিরমাণ

সমি সংা ৩ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

[২.২.১] আাের হার
িনপণত এলাকা

সমি
এলাকার
সংা

৩ ৬ ৫ ৪

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

[২.৩.১] পয েবণ ট
াপন

সমি
ট
সংা

৩ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

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

[২.৪.১] সাদনত
জিরপ

সমি
জিরপ
সংা

২ ৪ ৩ ২

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

[২.৫.১] াপনত ট সমি
ট
সংা

২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

[২.৬.১] শনাত
উিদ জািত

সমি সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১৬

[৩.১] ভষজ উিেদর
অংেরাদগম হার ির কৗশল
িনপণ

[৩.১.১] ৪.১.১]
িনপনত ভষজ
উিদ জািত

সমি
জািতর
সংা

২ ২ ১

[৩.২] ঔষিধ উিেদর জাম াজম
সংরণ

[৩.২.১] ৪.২.১]
সংহীত উিদ জািত

সমি
জািতর
সংা

২ ৮ ৮ ৭ ৬ ৮

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

[৩.৩.১] তত
ফাইবার বাড 

সমি সংা ২ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.৪] বত কাগেজর িড-ইনিকং
িয়ার উয়ন

[৩.৪.১] মের ভৗত
ধেম র পরীা স

সমি
পরীণ
সংা

২ ৪ ৩ ২

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

[৩.৫.১] কােঠর
উপতা পরীণ
স

সমি
পরীণ
সংা

২ ৯ ৮ ৭ ৬

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

[৩.৬.১] ভৗত ও
যািক ণান পরীণ
স

সমি
পরীণ
সংা

২ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৭] Ora ও Talla বেশর
seasoning িসিডউল িনণ য়

[৩.৭.১]
Seasoning
পরীণ স

সমি
পরীণ
সংা

২ ৪ ৩

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

[৩.৮.১] উািবত
রাসায়িনক েলপ

সমি
পরীণ
সংা

২ ৬ ৫ ৪



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] ৪) জলবা
পিরবতন ও অা
কারেণ বন ও বনজ
সদ িবপয য়
রাধকে গেবষণা।

১০
[৪.১] রবেনর ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা পয েবণ

[৪.১.১] রবেনর
ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা
পয েবণ

সমি
ট
সংা

৫ ৩৩ ৩৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪০

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

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

সমি
ট
সংা

৫ ১২ ১০ ৮ ৬

[৫] ৫) ািতািনক
সমতা এবং
কায েমর
গিতশীলতা ি
করা

১০

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

সমি % ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫০

[৫.২]  পেদ কম কতা/কম চাির
িনেয়াগ দান করা

[৫.২.১] িনেয়াগত
পেদর সংা

সমি সংা ৩ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ১০০ ১০০

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

[৫.৩.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ২ ১ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই), সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয় িহসােব পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব
এফ আর আই)-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর
আই)

তািরখ

সিচব
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ MDF Medium Density Fiberboard

২ PSP Permanent Sample Plot

৩ PTU Plantation Trial Unit

৪ TSP Temporary Sample Plot

৫ এসআরিডআই িকা সদ উয়ন ইনিউট

৬ বাড  বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম

৭ িবএআরআই বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট

৮ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

৯ িবএফআইিডিস বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

১০ িবএফআরআই বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট

১১ িবিপএিস বাংলােদশ লাকশাসন িশণ ক

১২ িবিসএসআইআর বাংলােদশ িবান ও িশ গেবষণা পিরষদ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িনব ািচত মা/াসি হেত সংহীত উতমােনর বীেজর মােম
উোিলত ১০  জািতর চারা িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত চারা
বীজ বাগান িবভাগ, বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবতরণত ি বা িতােনর নাম,দানত চারার
তািলকা ও িবতরেণর ছিব

[১.২] িবায় ৫ দশীয় জািতর মানস বীেজর উৎস জন [১.২.১] উোিলত বীজ বাগােনর আয়তন
বীজ বাগান িবভাগ, বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িরেপাট  ও বাগান জেনর ছিব

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

[১.৩.১] সািদত বীজ পিরেশাধন িয়া
িসলিভকালচার িরসাচ  িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

িবিভ পিরেশাধন িয়া ও গেবষণা িবেষন িবষয়ক
িরেপাট 

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

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

িসলিভকালচার িরসাচ  িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

গেবষণা িবেষন িবষয়ক িরেপাট  ও ছিব

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

[১.৫.১] াপনত িসং ায়াল ট
িসলিভকালচার িরসাচ  িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

িরেপাট  ও পরীালক েট িসং ায়াল এর ছিব

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

[১.৬.১] উৎপািদত চারা ও কিকলম
িসলিভকালচার জেন িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

িরেপাট  ও নাস ািরেত উৎপািদত কিকলেমর ছিব

[১.৭] বনজ উিেদর বীেজর মান উয়ন ও চারা উৎপাদন
[১.৭.১]  কালচােরর মােম বেশর
চারা উৎপাদন

িসলিভকালচার জেন িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

িরেপাট  ও  কালচার ােব উৎপািদত
কালচারজাত চারার ছিব

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

[২.১.১] জিরপত  ও িনণত কাব েনর
পিরমাণ

বন ইনেভির িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

বসতবািড়েত  ও কাব ন পিরমােপর উপর ত, উপা
সংেহর ছিব এবং গেবষণা িবেষণ িবষয়ক িতেবদন
দান

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

[২.২.১] আাের হার িনপণত এলাকা বন রণ িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট
ােব জীবা ও পাকামাকড় শনাকরেণর ছিব ও
িতেবদন

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

[২.৩.১] পয েবণ ট াপন
িকা িবান িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

উপলীয় এলাকায় িকা য়েরােধ বেশর ট
াপেনর ছিব এবং গেবষণা িবেষণ িবষয়ক িরেপাট 
দান

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

[২.৪.১] সাদনত জিরপ
বন অথ নীিত িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

মাঠ পয ােয় িভিসএফ এর অথ ৈনিতক ও সামািজক ে
অবদােনর ত, উপা সংেহর ছিব এবং িতেবন

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

[২.৫.১] াপনত ট
বন উিদ িবান িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

মাঠ পয ােয় িরেজনােরশনত উিদ জািতর ত,
উপা সংেহর ছিব এবং িতেবন

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

[২.৬.১] শনাত উিদ জািত বাণী শাখা বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট
মাঠ পয ােয় উিেদর সংা িনণ েয়র ত, উপা
সংেহর ছিব এবং িতেবন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] ভষজ উিেদর অংেরাদগম হার ির কৗশল িনপণ
[৩.১.১] ৪.১.১] িনপনত ভষজ উিদ
জািত

গৗণ বনজ সদ িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

নাস ািরেত অংেরাদগম হার ির সংহীত উিদ
জািত

[৩.২] ঔষিধ উিেদর জাম াজম সংরণ [৩.২.১] ৪.২.১] সংহীত উিদ জািত
গৗণ বনজ সদ িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

সংহীত উিদ জািতর ছিব এবং িতেবদন

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

[৩.৩.১] তত ফাইবার বাড 
কা যাজনা িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

ােব কাঠ ও বশ হেত তিরত বােড র ছিব এবং
িতেবদন

[৩.৪] বত কাগেজর িড-ইনিকং িয়ার উয়ন [৩.৪.১] মের ভৗত ধেম র পরীা স
ম ও কাগজ িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

ােব িড-ইনিকং িয়ার ছিব এবং িতেবদন

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

[৩.৫.১] কােঠর উপতা পরীণ স
কা কিরগরী ও েকৗশল িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

ােব ঘাড়ািনম কােঠর বহােরর উপতা পরীেণর
ছিব এবং িতেবদন

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

[৩.৬.১] ভৗত ও যািক ণান পরীণ
স

কা িকরন ও শি িনপণ িবভাগ বাংলােদশ
বন গেবষণা ইনিউট

ােব বশ জািতর ভৗত ও যািক ণাণ িনণ েয়র
ছিব এবং িতেবদন

[৩.৭] Ora ও Talla বেশর seasoning িসিডউল িনণ য় [৩.৭.১] Seasoning পরীণ স
কা িকরন ও শি িনপণ িবভাগ বাংলােদশ
বন গেবষণা ইনিউট

ােব Seasoning পরীণ িয়ার ছিব এবং
িতেবদন

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

[৩.৮.১] উািবত রাসায়িনক েলপ
বন রসায়ন িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

ােব উািবত রাসায়িনক েলপ পরীণ িয়ার ছিব
এবং িতেবদন

[৪.১] রবেনর ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর অবা পয েবণ
[৪.১.১] রবেনর ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা পয েবণ

ানোভ িসলিভকালচার িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর অবা পয েবেণর
জ ায়ী ননা েটর ছিব ও িতেবদন

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

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

ােশন ায়াল ইউিনট িবভাগ বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট

ায়াল ট াপেনর ছিব এবং গেবষণা িবেষণ িবষয়ক
িরেপাট  দান

[৫.১] অিডট আপি িনি করা [৫.১.১] িনিত অিডট আপির সংা শাসন িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট অিডট আপি িনির কাগজসহ

[৫.২]  পেদ কম কতা/কম চাির িনেয়াগ দান করা [৫.২.১] িনেয়াগত পেদর সংা শাসন িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট িনেয়াগ িবি ও িনেয়াগপের কিপ

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

[৫.৩.১] িশণ আেয়ািজত শাসন িবভাগ বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট িশেণর নাশ এবং উপিিতর ার
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
িসং ায়ােলর মােম িতন দশীয় জািতর লনালক ত বধ ন হার িনপণ াপনত িসং ায়াল ট বন িবভাগ ত সংহ এবং যাগােযােগ সহায়তা

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

জিরপত  ও িনণত কাব েনর
পিরমাণ

ানীয় জলা শাসন ও বন িবভাগ ত সংেহ সহায়তা

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

আাের হার িনপণত এলাকা ানীয় জলা শাসন ও বন িবভাগ ত সংহ এবং যাগােযােগ সহায়তা

চাম জলার উপলীয় এলাকায় িকা য়েরােধ বশ বনায়েনর ভাব িনপণ পয েবণ ট াপন
ানীয় উপেজলা শাসন ও উপলীয় বন
িবভাগ

ানীয় পয ােয় িম বহার ও যাগােযােগ সহায়তা

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

সাদনত জিরপ ানীয় জলা শাসন ত সংহ এবং যাগােযােগ সহায়তা

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

াপনত ট বন িবভাগ
ানীয় গাছপালা সেক এবং ত সংহ ও
যাগােযােগ সহায়তা

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

শনাত উিদ জািত বন িবভাগ
ানীয় গাছপালা সেক এবং ত সংহ ও
যাগােযােগ সহায়তা

বত কাগেজর িড-ইনিকং িয়ার উয়ন মের ভৗত ধেম র পরীা স
িবিসএসআইআর/ বাংলােদশ পরমা
শি কিমশন

ােব ভৗতধম  পরীণ িবষেয় সহেযািগতা

কােঠর ািয় ির জ পার হাইোেফািবক রাসায়িনক েলপ উাবন উািবত রাসায়িনক েলপ িবিসএসআইআর
রাসায়িনক িবেষণ ও ভৗত পরীা িবষয়ক
কািরগির সহায়তা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


