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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 একমাবন িবষয়ক জাতীয় গেবষণা িতান। এ ইনিউট ১৭  গেবষণা িবভােগর আওতায়
গেবষণা কম কা সাদন কের। িবগত িতন বছের গেবষণা কম িচর মােম ঔষিধ ও বনজ ের ৫৭ রাগ বালাই শনাকরণ ও দমন
কৗশল, রাবার গােছর পাতা পচন রােগর জীবা শনা, ৪০   ও বশ জািতর কাব েনর পিরমাণ িনণ য়, কালচােরর মােম ৪
জািত বেশর ৩৬০০ চারা উোলন, ৩০০ উিদ ননা হারেবিরয়াম ও জাইেলিরয়ােম সংরণ, ৮ ঔষিধ  সংহ কের নাস ািরেত
সংরণ করা হেয়েছ । চার গেবষণা কে ১০৬ দশীয় িবপ  জািতর জাম াজম সংরণ করা হেয়েছ। পিরেবশ বাব বেশর
যািজত পের টাইলস, আসবাব, পািট েকল বাড , হাড েবাড  ও বেশর কোিজট, িসেম বেড পািট েকলেবাড  তিরর কৗশল উাবন এবং
আগর তল উৎপাদন ি করা হেয়েছ। অ িতােনর িসহ মাঠ পয ােয় কম শালা ও মলার মােম জনসাধারণেক অবিহত করা
হেয়েছ। গেবষণা ফলাফল জান াল, েলন, আ েকল, পলার আ েকল, িলফেলট ও ফাার ইতািদর মােম কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

গেবষণা কায ম ুভােব পিরচালনার জ গেবষকেদর দতা ি ও উতর িশেণর েয়াজন। গেবষণার জ াবেরটিরর
আিনকায়ন েয়াজন। ধান কায ালেয়র অবকাঠােমা ও মাঠ পয ােয় জনবল িসহ গেবষণা কে েলার সংার করা জরী। অল
িভিক গেবষণা ক না থাকায় যথাযথ ত উপা সংহ করা সব হয় না।বাবতার আেলােক নন কম িচ হেণর জ উয়ন ও
পিরকনা িবভাগ, সামািজক বন িবভাগ, ি হার িবভাগ ও জলবা পিরবতন িবভাগ খালা অতাবক।

ভিবৎ পিরকনা:

াসি িনব াচেনর মােম বাগান জন করা হেব যা বেনর উৎপাদন িেত িমকা পালন করেব। দেশর উরােল বেশর উৎপাদন ি ও
বেশর  প  উৎপাদেনর  লে  ানীয়  জনগণেক  িশণ  দান  ।  পাহািড়  ও  উপলীয়  অেল  জীবৈবিচর  িমকা  এবং  বাপনায়
েয়াজনীয় পািরশ দােন গেবষণা কমিচ হণ করা । পিরেবশ ষণ রােধর জ পা িমেল উৎপািদত তরল বজর পিরেশাধেনর জ
গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং আগরগােছ আগর সয়ণও তল িনাশেনর উপরআেরা িবান িভিক গেবষণা কায ম হণ করা হেব।
উািবত িসহ মাঠ পয ােয় সসারণ করার জ িবিভ িশণ, কমশালা ও সিমনার ইতািদর আেয়াজন করা হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলবা পিরবতেনর কারেণ বন ও বনজ সদ িবপয য় রাধকে উপলীয় অেল বশ ও বেতর ২,৫০০ চারা লাগােনা ।
উপল রখাাপী ৫০০ িমটার চওড়া ায়ী সজ বনী গেড় তালার জ ২০,০০০ চারা িবতরণ ও কিকলম ও  কালচােরর
মােম িবিভ জািতর বেশর ১৭,০০০ চারা উৎপাদন, িবতরেণর মােম সেচতনতা ি করা
রবেন ানোভ জািতর বাপনা কৗশল িনপণ এবং পিরবতন পয েবণ করা
সমতল ও পাহািড় অল উপেযাগী ঔষিধ উিেদর ১৪, ৫০০ চারা উোলন ও িবতরণ করা হেব।
ণগত মানস  জািতর ায় ৫০,০০০ চারা িবতরণ কের উৎপাদন িেত সহায়তা করা
িব উিদ জািতর ৩৬,০০০ চারা ারা ২২ হর গেবষণার জ পরীালক বাগান জন করা হেব।
ািতক ও রাসায়িনক সংরণী বহার কের ৫ জািতর কাঠ ও বেশর বহািরক আাল ি করা
পাউড উৎপাদেনর জ নািলতা/ িজগিন এর বনায়ন কৗশল উয়ন।
রবেনর িব ায় ানোভ জািতর বনায়ন কৗশল উয়ন ও জনিয়করণ।
বেশর কোিজট বহার কের েগাপেযাগী িডজাইন স উতমােনর আসবাবপ, দরজা এবং পা শন তির করা।
িম িডিেলশেনর মােম পাইলট েল আগর কাঠ হেত তল িনাশেনর ি উয়ন করা হেব।
িবিভ িশণ, কম শালা,সিমনার ও কাশনা ইতািদর ােম উািবত িসহ মাঠ পয ােয় সসারণ ও সচার।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়-এর মে ২০১৯ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পক: বন ও বনজ সেদর বাপনা, উয়ন ও ু বহার।

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

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. বীেজর ণগত মান উয়ন বন ও বনজ সেদর উৎপাদন ি িবষয়ক গেবষণা।
২. বন িবষয়ক উািবত িসহ মাঠ-পয ােয় সরকাির ও বসরকাির ভাােগাি এবং বনিবা গেবষক, িশাথ ও
সংিেদর পিরাতকরণ।
৩. জলবা পিরবতেনর কারেণ বন ও বনজ সদ িবপয য় মাকািবলা িবষয়ক গেবষণা।
৪. কাঠ ও অা বনজ সেদর ণগত মান উয়ন, ু বহার ও বািণিজক প উাবন িবষয়ক গেবষণা।
৫. িকার ণাণ উয়ন, নাস াির ও বন বাগােন পাকামাকড় ও রাগ-বালাই দমন এবং বাণীসহ জীবৈবিচ সংরণ,
উয়ন ও বাপনা িবষয়ক গেবষণা।
৬. বশ, বত ও ভষজ উিদসহ অা বনজ সেদর উয়ন ও বাপনা িবষয়ক গেবষণা।
৭. বনজ ের ির হার ও পিরমাণ িনপণ এবং ামীণ জনেগাীর আথ  সামািজক অবার উপর গেবষণা ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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।
৭. উপলীয় অেল পিরেবশ 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।
১০. কাঠ ও অা বনজ সেদর মান উয়ন, ু বহার ও বািণিজক প উাবন িবষয়ক গেবষণা।
১১. িবিভ িশণ, কম শালা, সিমনার, িবপণন, কাশনা ইতািদর মােম উািবত িসহ মাঠ-পয ােয় সসারণ ও
সচার করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

গাছ বা বেশর ণগত মান উয়ন।
১.২.১] আাল িা কাঠ ও বেশর
জািত

সংা ৪ ৫ ৪ ৫ ৬ কা সংরণ িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

ত আগর সয়ণ ১.৩.১] িনািষত তেলর পিরমান।
পরীণ
সংা

- - ৫ ৭ ৮ বন রসায়ন িবভাগ।
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বনজ সেদর সায় এবং সেব া বহার
িনিত হেব।

১.৪.১] িবিভ জািতর কাঠ ও বশ হেত
তিরত ননেবাড ।

সংা ১১ ১২ ১৩ - - কা যাজনা িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

জনসেচতনতার মােম বনজ সদ
উয়ন।

২.১.১] িবতরণত চারা। সংা ৪৬০০০ ৪৮০০০ ৫০০০০ ৫২০০০ ৫৪০০০

বীজ বাগান িবভাগ,
িসলিভকালচার গেবষণা িবভাগ,
িসলিভকালচার জেন, গৗণ
বনজ সদ ও িপইউ িবভাগ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

জনসেচতনতার মােম বনজ সদ
উয়ন।

২.২.১] বাগান জন ও বাপনা হর - - ৪০ ৪০ ৪০ বীজ বাগান িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

জনসেচতনতার মােম বনজ সদ
উয়ন।

২.৩.১] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার নাস ািরর কৗশল
িনপেনর জ চারা উোলন

সংা ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ - - িসলিভকালচার গেবষণা িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বনজ ের বহােরর উপর চাপ াস
করা।

২.৪.১] কি কলেমর মােম উোিলত
বেশর চারা ারা াপক বংশ িবার

সংা ১০০০০ ১২০০০ ১৫০০০ ১৮০০০ ১৮০০০ িসলিভকালচার জেন িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বনজ ের বহােরর উপর চাপ াস
করা।

২.৪.২] িবায় গােছর সংরণ সংা ৭ ৮ ৯ ১০ - িসলিভকালচার জেন িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

িবায় বশ এবং  জািত সংরণ
করা।

২.৫.১] বেশর  কালচারজাত চারা সংা ১৩০০ ১৫০০ ২০০০ ২২০০ ২৫০০ িসলিভকালচার জেন িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

উপলীয় অেলর বশ ও
বেতরপরীালক বাগান।

৩.১.১] উপলীয় অেলর িমেত বশ
ও বেতর পরীালক বাগান।

হর ২.১৪ ২.১৪ ২.১৪ - - ােশন ায়াল ইউিনট িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।
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ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

বাংলােদেশর উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের গৗণ ানোভ জািতর
বনায়ন।

৩.৪.১] বাংলােদেশর উপলীয় অেল
কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর চারা উোলন

সংা ১৫০০০ ১৭০০০ ২০০০০ - - ােশন ায়াল ইউিনট িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বাংলােদেশর উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের গৗণ ানোভ জািতর
বনায়ন।

৩.৪.২] বাংলােদেশর উপলীয় অেল
কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বাগােনর পিরমাণ

হর ৪ ৪ ৪ - - ােশন ায়াল ইউিনট িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

চাম পাব ত এলাকায় িকা সংরণ
ও জলাধার বাপনায় িয়ত পাহািড়
বনিমর উয়ন।

৪.১.১] রাামা (ওয়াা, কাাই) এবং
বারবান (গেণশপাড়া, য়ালক) পাব ত
জলায় িকা সংরণ ও জলাধার
বাপনার জ িয়ত পাহােড় বাগান
জন।

হর - - ২ ২ ২ িকা িবান িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বাংলােদেশর রাতারল জলাবেনর পাকা-
মাকড় শনাকরন ও বাপনা।

৪.৩.১] পাকা আা উিদ জািতর
সংা িনপণ

সংা - ১০ ১২ ১৪ - বন রণ িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বাংলােদেশর রাতারল জলাবেনর পাকা-
মাকড় শনাকরন ও বাপনা।

৪.৩.২] আা পাকা মাকেড়র সংা
িনপণ

সংা - ৬ ৮ ১০ - বন রণ িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

বাংলােদেশর রাতারল জলাবেনর পাকা-
মাকড় শনাকরন ও বাপনা।

৪.৩.৩] বাপনার সংা সংা - ২ ৪ ৬ - বন রণ িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

ANR এ গেবষণা ট তিরর মােম
জীবৈবিচ সংরণ।

৫.৩.১] গেবষণা ট হেত উিেদর
নজের হার ও ির পিরমাপ িনণ য়।

গােছর
সংা

- ৪০ ৫০ - - বন উিদ িবান িবভাগ
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট, চাম।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

১৮

[১.১] গেবষণার মােম
উোিলত ৬  
জািতর উত ও অিধক
ফলনশীল চারা িবতরণ।

[১.১.১] িবতরণত চারা । সমি সংা ৩ ৪৬০০০ ৪৮০০০ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৬০০০ ৪৪০০০ ৪২০০০ ৫২০০০ ৫৪০০০

[১.২] রাবারসহ অা
জািতর বীজ বাগান
বাপনা।

[১.২.১] বাগান বাপনার
পিরমান।

সমি হর ৩ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০

[১.৩] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার বনায়ন
কৗশল উয়ন

[১.৩.১] পা উৎপাদেনর
জ িজগিন/নািলতার
নাস ািরর কৗশল িনপেনর
জ চারা উোলন

সমি সংা ২ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০

[১.৩.২] বাগান জন সমি হর ২ ২ ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২

[১.৪] বেশর াপক বংশ
িবার ও িবায় গােছর
সংরণ

[১.৪.১] কি কলেমর
মােম উোিলত বেশর
চারা ারা াপক বংশ
িবার

সমি সংা ২ ১০০০০ ১২০০০ ১৫০০০ ১৩০০০ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ১৮০০০ ১৮০০০

[১.৪.২] িবায় গােছর
সংরণ

সমি সংা ২ ৭ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০

[১.৫] বেশর চারা তিরর
জ  কালচার কৗশল
উাবন

[১.৫.১] বেশর 
কালচারজাত চারা।

সমি সংা ২ ১৩০০ ১৫০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৫০০

[১.৬] ণগত মান স
চারা উোলন

[১.৬.১] ণগত মান স
চারা উোলন।

সমি সংা ২ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩০০০০ ৩০০০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] বন িবষয়ক
উািবত
িসহ মাঠ-
পয ােয় সরকাির
ও বসরকাির
ভাােগাি
এবং বনিবা
গেবষক, িশাথ
ও সংিেদর
পিরাতকরণ।

১৪

[২.১] ইনিউট এর
কম কতা / কম চারীেদর
িশণ ।

[২.১.১] ইনিউট এর
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ।

সমি
িশেণর
সংা

২ ১৬ ১৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২.২] ভাা সাধারেণর
জ গেবষণার মােম
বেশর কোিজট হেত
আসবাবপ তির, কি
কলম পিতেত বশ চাষ,
বেশর িকরণ ও
রাসায়িনক সংরিণ
েয়ােগ বেশর আাল
ি িসহ অা
ির িশণ দান ।

[২.২.১] িশিত উপকার
ভাগীর িকশণ।

সমি
িশেণর
সংা

৩ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৪ ৩২ ৩৪

[২.৩] সিমনার/ মলায়
অংশহণ/ ওয়াকশপ
আেয়াজন।

[২.৩.১] সিমনাের
আেয়াজন।

সমি সংা ১ ৩ ৩ ১০ ৯ ৮ ৬ ৪ ১১ ১২

[২.৩.২] ওয়াকশপ
আেয়াজন।

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[২.৩.৩] মলায় অংশহণ। সমি সংা ১ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৪] ি/ ইেলিনক
িমিডয়ােত িবাপন।

[২.৪.১] ি/ ইেলিনক
িমিডয়ােত িবাপন।

সমি সংা ৩ ৩০ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০

[২.৫] গেবষণা ব
কাশনা।

[২.৫.১] কাশনা সমি সংা ৩ ১৫ ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] জলবা
পিরবতেনর
কারেণ বন ও
বনজ সদ
িবপয য়
মাকািবলা
িবষয়ক গেবষণা।

১২

[৩.১] উপলীয় অেলর
বশ ও বেতরপরীালক
বাগান।

[৩.১.১] উপলীয় অেলর
িমেত বশ ও বত
পরীালক বাগােনর জ
চারা উোলন।

সমি সংা ২ ২০০০ ২২০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০

[৩.১.২] উপলীয় অেলর
িমেত বশ ও বেতর
পরীালক বাগান।

সমি হর ২ ২.১৪ ২.১৪ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩

[৩.২] রবেনর
ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা
পয েবণ।

[৩.২.১] রবেনর
ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা
পয েবেণর লে িপএসিপ
াপন।

সমি সংা ২ ৩০ ৩৩ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০

[৩.৩] রবেন ািপত
ানোভ আরেবােরটাম
বাপনা।

[৩.৩.১] রবেন ািপত
ানোভ আরেবােরটাম
বাপনা।

সমি হর ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

[৩.৪] বাংলােদেশর
উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের গৗণ
ানোভ জািতর বনায়ন
কৗশল।

[৩.৪.১] বাংলােদেশর
উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের গৗণ
ানোভ জািতর চারা
উোলন।

সমি সংা ২ ১৫০০০ ১৭০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০

[৩.৪.২] বাগােনর পিরমাণ । সমি হর ২ ৪ ৪ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] কাঠ ও
অা বনজ
সেদর ণগত
মান উয়ন, ু
বহার ও
বািণিজক প
উাবন িবষয়ক
গেবষণা।

১২
[৪.১] নঃ বহারেযা
িবিভ েডর কাগেজর
শি ির উপর গেবষণা।

[৪.১.১] ওেয় পাের
িবিভ অপােতর িমেণর
শি পরীা।

সমি
অপােতর
সংা

২ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ২ ৪ ৪

[৪.২] গেবষণার মােম
কাঠ ও বেশর জািতর
আাল ি।

[৪.২.১] আাল িা
কাঠ ও বেশর জািত।

সমি সংা ২ ৪ ৫ ৬ ৪ ৩ ৩ ২

[৪.৩] িম িডিেলশেনর
মােম পাইলট েল আগর
কাঠ হেত তল িনাশন।

[৪.৩.১] িনািষত তেলর
পিরমান।

সমি
পরীণ
সংা

৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৮

[৪.৪] গেবষণার মােম
িবিভ জািতর কাঠ ও বশ
হেত নন বাড  তির করা।

[৪.৪.১] িবিভ জািতর
কাঠ ও বশ হেত তিরত
ননেবাড ।

সমি সংা ২ ১১ ১২ ১৩ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.৫] বশ এবং কােঠর
ভৗত ও যািক ণাণ
িনন য় ।

[৪.৫.১] বশ এবং কােঠর
ভৗত ও যািক ণাণ
িনণ েয়র পরীার সংা।

সমি সংা ২ ৮ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১

[৪.৬] গজন কােঠর
বহািরক ণাণ
িনণ য়,আসবাবপ ও িনমাণ 
সামী িহসােব বহার।

[৪.৬.১] গজন কােঠর
বহািরক ণাণ পরীণ।

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] িকার
ণাণ উয়ন,
নাস াির ও বন
বাগােন
পাকামাকড় ও
রাগ-বালাই দমন
এবং বাণীসহ
জীবৈবিচ
সংরণ, উয়ন
ও বাপনা
িবষয়ক গেবষণা।

৯

[৫.১] চাম পাব ত
এলাকায় িকা সংরণ ও
জলাধার বাপনায় িয়ত
পাহািড় বনিমর উয়ন।

[৫.১.১] রাামা (ওয়াা,
কাাই) এবং বারবান
(গেণশপাড়া, য়ালক)
পাব ত জলায় িকা
সংরণ ও জলাধার
বাপনার জ িয়ত
পাহােড় বাগান জন।

সমি হর ৩ ২.০ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২

[৫.২] বাংলােদেশর
রাতারল জলাবেনর পাকা-
মাকড় শনাকরন ও
বাপনা।

[৫.২.১] আা পাকা
মাকেড়র জািতর সংা
িনপণ।

সমি সংা ২ ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪

[৫.২.২] পাকা আা
উিদ জািতর সংা
িনপণ।

সমি সংা ১ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০

[৫.২.৩] াবাপনার
সংা।

সমি সংা ১ ২ ৪ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৬

[৫.৩] ধানমি লক ঢাকা
এর পািখ বিচের বতমান
অবা।

[৫.৩.১] পািখর বতমান
জািতর সংা িনপণ।

সমি
পািখর
সংা

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬০

[৫.৪] চােমর
মীেররসরাই এর মহামায়া
ইেকাপােকর িবমান
বাণীর বিচে এর উপর
গেবষণা।

[৫.৪.১] বাণীর সংা
িনপণ।

সমি
বাণীর
সংা

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৬] বশ, বত ও
ভষজ উিদসহ
অা বনজ
সেদর উয়ন
ও বাপনা
িবষয়ক গেবষণা।

৭

[৬.১] ভষজ উিেদর চারা
উোলন এবং বাগান জন।

[৬.১.১] ভষজ উিেদর
চারা উোলন।

সমি সংা ১ ১৪৫০০ ১৪৫০০ ১৪৫০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ১৫০০০

[৬.১.২] ভষজ উিেদর
বাগান জন ও পিরচয া।

সমি হর ১ ২.৫ ২.৬ ২.৭ ২.৫ ২.৩ ২ ১.৮

[৬.২] ঔষিধ গােছর
জাম াজম সংরণ এবং
বাপনার উপর গেবষণা ।

[৬.২.১] ঔষিধ গােছর
জাম াজেমর
সংরণাগােরর জ উিদ
জািত সংহ।

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২

[৬.৩] বারবান পাব ত
জলার পাড়া িরজােভ
ANRএ গেবষণা ট
তিরর মােম জীবৈবিচ
সংরণ।

[৬.৩.১] গেবষণা ট হেত
উিেদর নজের হার ও
ির পিরমাপ িনণ য়।

সমি
গােছর
সংা

১ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৬.৪] হিবগ জলার
রেমেকেলা বাণী
অভয়ারে এলাকার
উিেদর সংা ও এেদর
ন জের হার িনণ েয়র উপর
গেবষণা।

[৬.৪.১] হিবগ জলার
রেমেকেলা বাণী
অভয়ারে এলাকার উিেদর
সংা ও এেদর ন জের
হার িনণ য় ।

সমি
উিেদর
সংা

২ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ৮০

[৭] বনজ ের
ির হার ও
পিরমাণ িনপণ
এবং ামীণ
জনেগাীর আথ 
সামািজক
অবার উপর
গেবষণা ।

৩

[৭.১] কওড়া গােছর
ভিলউম টিবল িনণ েয়র
উপর গেবষণা।

[৭.১.১] ভিলউম টিবল। সমি
জািতর
সংা

১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[৭.২] নাস ািরেত পাকা-
মাকড় ও রাগবালাই
বাপনা ির
অথ ৈনিতক িবেষণ।

[৭.২.১] নাস ািরেত পাকা-
মাকড় ও রাগবালাই
বাপনা ির
অথ ৈনিতক ভাব ায়ন।

সমি
নাস ািরর
সংা

২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএফআইিডিস বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

২ িবএফআরআই বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট

৩ িবিসএসআইআর বাংলােদশ িশ গেবষণা পিরষদ

৪ বাড  বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম

৫ কিপএম কণ িল পপার িমল

৬ িবএআরআই বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট

৭ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

৮ িবিপএিস বাংলােদশ লাকশাসন িশণ ক

৯ PSP Permanent Sample Plot

১০ PTU Plantation Trial Unit

১১ MDF Medium Density Fiberboard

১২ ANR Assisted Natural Regeneration



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ২০ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত
উপা


[১.১] গেবষণার মােম উোিলত ৬ 
 জািতর উত ও অিধক ফলনশীল
চারা িবতরণ।

[১.১.১] িবতরণত চারা ।
ণগতমান স বীজ ও চারার িবষেয় জনসেচতনতা ি ও এর
বহারেক জনিয়তা করার লে জনসাধারেণর কােছ িবতরণ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.২] রাবারসহ অা জািতর বীজ
বাগান বাপনা।

[১.২.১] বাগান বাপনার পিরমান।
ণগত মানস বীেজর মবধ মান চািহদা রেণর জ অিধক
পিরমােণ বীজ বাগান জন করা। িজত বীজ বাগান সেহর যথাযথ
পিরচয া ও রণােবণ করা ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৩] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার বনায়ন কৗশল উয়ন

[১.৩.১] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার নাস ািরর কৗশল
িনপেনর জ চারা উোলন

পা উৎপাদেনর জ িজগিন/নািলতার নাস াির ও বাগান উোলন কৗশল
উাবন।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৩.২] বাগান জন
পা উৎপাদেনর জ িজগিন/নািলতার নাস াির ও বাগান উোলন কৗশল
উাবেনর মােম কণ িল পপার িমেল কচামােলর চািহদারেণ সহায়ক
িমকা রাখেব।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৪] বেশর াপক বংশ িবার ও
িবায় গােছর সংরণ

[১.৪.১] কি কলেমর মােম উোিলত
বেশর চারা ারা াপক বংশ িবার

বেশর ত বংশিবােরর জ কি কলেমর মােম অিধক চারা
উৎপাদন কের জনসাধারেণর কােছ িবতরণ করা।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৪.২] িবায় গােছর সংরণ উিদ জািতেক িবির হাত হেত রা করা।
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৫] বেশর চারা তিরর জ 
কালচার কৗশল উাবন

[১.৫.১] বেশর  কালচারজাত চারা।
উত জািতর চারা এবং িব ও িবায় জািতর চারা উৎপাদন
কের উিদ জািতেক িবির হাত থেক রা করা।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[১.৬] ণগত মান স চারা উোলন
[১.৬.১] ণগত মান স চারা
উোলন।

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

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.১] ইনিউট এর কম কতা /
কম চারীেদর িশণ ।

[২.১.১] ইনিউট এর
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ।

ইনিউট এর কম কতা/কম চারীেদর িবিভ িবষেয় অিভতা ও
কম দতা ি করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.২] ভাা সাধারেণর জ গেবষণার
মােম বেশর কোিজট হেত
আসবাবপ তির, কি কলম পিতেত
বশ চাষ, বেশর িকরণ ও রাসায়িনক
সংরিণ েয়ােগ বেশর আাল ি
িসহ অা ির িশণ
দান ।

[২.২.১] িশিত উপকার ভাগীর
িকশণ।

ইনিউট এর উািবত িসহ বহাের ভাা সাধারণেক িশণ
দান করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
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উপা


[২.৩] সিমনার/ মলায় অংশহণ/
ওয়াকশপ আেয়াজন।

[২.৩.১] সিমনাের আেয়াজন।
ইনিউট এর ি সহ জনসাধারণেক অবিহত এবং মাঠ পয ােয়
বহার সসারেণর লে আেয়াজন করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.৩] সিমনার/ মলায় অংশহণ/
ওয়াকশপ আেয়াজন।

[২.৩.২] ওয়াকশপ আেয়াজন।
ইনিউট এর ি সহ জনসাধারণেক অবিহত এবং মাঠ পয ােয়
বহার সসারেণর লে আেয়াজন করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.৩.৩] মলায় অংশহণ।
ইনিউট এর ি সহ জনসাধারণেক অবিহত এবং মাঠ পয ােয়
বহার সসারেণর লে আেয়াজন করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.৪] ি/ ইেলিনক িমিডয়ােত
িবাপন।

[২.৪.১] ি/ ইেলিনক িমিডয়ােত
িবাপন।

ইনিউট এর উািবত ি সহ জনসাধারণেক অবিহত এবং মাঠ
পয ােয় বহার চােরর লে িবাপন দওয়া হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[২.৫] গেবষণা ব কাশনা। [২.৫.১] কাশনা িবিভ গেবষণাল ফলাফেলর িভিেত বািনক ব ণয়ন
বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৩.১] উপলীয় অেলর বশ ও
বেতরপরীালক বাগান।

[৩.১.১] উপলীয় অেলর িমেত
বশ ও বত পরীালক বাগােনর জ
চারা উোলন।

বাংলােদেশর উপলীয় এলাকার বসতবাড়ীেত বশ ও বেতরপরীালক
বাগান। বতন পিতর উপর গেবষণা করা এবং উৎপাদন ি করা।
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন িবভাগ, এনিজও এবং উপলীয় এলাকার
ষক।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৩.১.২] উপলীয় অেলর িমেত
বশ ও বেতর পরীালক বাগান।

বাংলােদেশর উপলীয় এলাকার বসতবাড়ীেত বশ ও বেতরপরীালক
বাগান। বতন পিতর উপর গেবষণা করা এবং উৎপাদন ি করা।
উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ বন িবভাগ, এনিজও এবং উপলীয় এলাকার
ষক।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৩.২] রবেনর ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা পয েবণ।

[৩.২.১] রবেনর ভিজেটশন এবং
িরেজনােরশেনর অবা পয েবেণর লে
িপএসিপ াপন।

রবেনর িবিভ এলাকায় ৩০ ায়ী ননা ট াপন করা হেয়েছ।
সখান থেক বছের ই বার ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর ত সংহ
করা হয়। জলবা পিরবতন জিনত ারািমটার সহ যথা- মা ও পািনর
লবণাতা, ফের াের পিলপতন বা মায় ইতািদ ত সংহ করা
হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৩.৩] রবেন ািপত ানোভ
আরেবােরটাম বাপনা।

[৩.৩.১] রবেন ািপত ানোভ
আরেবােরটাম বাপনা।

রবেনর িতন লবণা এলাকায় ২০ হর কের মাট ৬০ হর
এলাকায় িতন ানোভ আরেবােরটাম (জাম াজম) াপন করা
হেয়েছ। উ এলাকায় ািতকভােব জােনা উিদ জািতসেহর সােথ
রবেনর অা জািতসহ বনায়েনর মােম সংরণ করা এবং
িবিভ ত-উপা সংহ করা।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৬:৩০ া: ২২ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৬, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
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[৩.৪] বাংলােদেশর উপলীয় অেল
কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বনায়ন কৗশল।

[৩.৪.১] বাংলােদেশর উপলীয় অেল
কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর চারা উোলন।

বাংলােদেশর উপলীয় অেলেকওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বনায়ন কৗশল িনণ য় করা। উপলীয় বেনর উপর জলবা
পিরবতেনর ভাব পয েবণ করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৩.৪.২] বাগােনর পিরমাণ ।
বাংলােদেশর উপলীয় অেলেকওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বনায়ন কৗশল িনণ য় করা। উপলীয় বেনর উপর জলবা
পিরবতেনর ভাব পয েবণ করা হয়।

[৪.১] নঃ বহারেযা িবিভ েডর
কাগেজর শি ির উপর গেবষণা।

[৪.১.১] ওেয় পাের িবিভ অপােতর
িমেণর শি পরীা।

ণঃ বহারেযা কাগেজর সােথ িবিভ অপােতর পােটর ফাইবার
িমিত কের কাগজ তিরর মােম শি িনপন করা।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৪.২] গেবষণার মােম কাঠ ও বেশর
জািতর আাল ি।

[৪.২.১] আাল িা কাঠ ও বেশর
জািত।

পিরেবশবাব এবং ািতক উপাদান বহার কের গাছ বা বেশর ণগত
মান উয়েনর উপর গেবষণা। উপকারেভাগীেদর তািলকাঃ পান চাষী,
সবিজ চাষী, ফািন চার বসায়ী, সাধারণ জনগণ, সরকাির ও বসরকারী
িতানইতািদ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৪.৩] িম িডিেলশেনর মােম
পাইলট েল আগর কাঠ হেত তল
িনাশন।

[৪.৩.১] িনািষত তেলর পিরমান।

ািতকভােব আগর গােছ আগর-রিজন সয়ণ হয় না বলেলই চেল।
িমভােব অ সমেয় রিজন সয়েণর লে চিলত পেরক পিতর
িবক িহেসেব রাসায়িনক/ ােনাপািট েকল সংা গেবষণা কায ম
হণ করা হেয়েছ। রিজন উৎপাদন ও সয়েন ভাবক িহেসেব পািনেত
বীত রাসায়িনক/ ােনাপািট েকল গােছ েয়াগ করা হয় এবং
পরবতেত েয়াগত ােনর চারপােশ উৎপ রিজন ভৗত পরীার
মােম িনিতকরণ করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৪.৪] গেবষণার মােম িবিভ জািতর
কাঠ ও বশ হেত নন বাড  তির করা।

[৪.৪.১] িবিভ জািতর কাঠ ও বশ হেত
তিরত ননেবাড ।

িবিভ জািতর কাঠ ও বশ হেত মম ঘনের ফাইবার বাড  (MDF)
এবং হাড েবাড  বানােনা হয়। গােছর ফাইবােরর সােথ ইউিরয়া
ফরমালিডহাইড  িমিশেয় হট েসর মােম MDF বাড  তির করা
হয়। MDF বাড  ফািন চার তিরেত বহার করা হয়। উপকারেভাগীেদর
তািলকাঃ াই এবং পািট েকল বাড  ফারী, িজও, এনিজও এবং সাধারণ
জনগণ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৪.৫] বশ এবং কােঠর ভৗত ও যািক
ণাণ িনন য় ।

[৪.৫.১] বশ এবং কােঠর ভৗত ও যািক
ণাণ িনণ েয়র পরীার সংা।

বশ ও কােঠর যথাযথ বহােরর জ ভৗত ও যািক ণাণ িনণ য় করা
েয়াজন।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৪.৬] গজন কােঠর বহািরক ণাণ
িনণ য়,আসবাবপ ও িনমাণ  সামী
িহসােব বহার।

[৪.৬.১] গজন কােঠর বহািরক ণাণ
পরীণ।

এএসএম পিত অসরেন ননা তির করা হয়। কােঠর বহািরক
ণােণর িবিভ পরীেণ  ডাটা শতকরা িহসােব সংহ করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত
উপা


[৫.১] চাম পাব ত এলাকায় িকা
সংরণ ও জলাধার বাপনায় িয়ত
পাহািড় বনিমর উয়ন।

[৫.১.১] রাামা (ওয়াা, কাাই) এবং
বারবান (গেণশপাড়া, য়ালক) পাব ত
জলায় িকা সংরণ ও জলাধার
বাপনার জ িয়ত পাহােড় বাগান
জন।

চাম পাব ত এলাকায় িকা সংরণ ও জলাধার বাপনায় িয়ত
পাহািড় বনিমর উয়েনর কৗশল উাবন।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট এর বািষ ক গেবষণা
অগিতর িতেবদেন

[৫.২] বাংলােদেশর রাতারল জলাবেনর
পাকা-মাকড় শনাকরন ও বাপনা।

[৫.২.১] আা পাকা মাকেড়র জািতর
সংা িনপণ।

িতকর পাকা-মাকেড়র জািত শনাকরণ এবং তােদর দমন
বাপনার কৗশল উাবন ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৫.২.২] পাকা আা উিদ জািতর
সংা িনপণ।

পাকা আা উিদ জািত শনাকরণ এবং তােদর দমন বাপনার
কৗশল উাবন ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৫.২.৩] াবাপনার সংা।
িতকর পাকা-মাকড় ও উিদ জািত শনাকরণ এবং তােদর দমন
বাপনার কৗশল উাবন

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৫.৩] ধানমি লক ঢাকা এর পািখ
বিচের বতমান অবা।

[৫.৩.১] পািখর বতমান জািতর সংা
িনপণ।

ঢাকা ধানমি লক এলাকারর পািখ বিচের বতমান অবা িনপন
করা।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৫.৪] চােমর মীেররসরাই এর
মহামায়া ইেকাপােকর িবমান
বাণীর বিচে এর উপর গেবষণা।

[৫.৪.১] বাণীর সংা িনপণ।
চােমর মীেররসরাই এর মহামায়া ইেকাপােকর িবমান বাণীর
বিচে সংা িনপন।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৬.১] ভষজ উিেদর চারা উোলন
এবং বাগান জন।

[৬.১.১] ভষজ উিেদর চারা উোলন।
নাস াির ও বাগান উোলন কৗশল উাবেনর মােম ভষজ উিদ জেন
সহায়ক িমকা রাখেব।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৬.১.২] ভষজ উিেদর বাগান জন ও
পিরচয া।

নাস াির ও বাগান উোলন কৗশল উাবেনর মােম ভষজ উিদ ও বত
জেন সহায়ক িমকা রাখেব।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৬.২] ঔষিধ গােছর জাম াজম সংরণ
এবং বাপনার উপর গেবষণা ।

[৬.২.১] ঔষিধ গােছর জাম াজেমর
সংরণাগােরর জ উিদ জািত
সংহ।

ঔষিধ গােছর জাম াজম সংরণ ঔষিধ উিেদর িজন ল িহসােব
বত হেব।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৬.৩] বারবান পাব ত জলার পাড়া
িরজােভ ANRএ গেবষণা ট তিরর
মােম জীবৈবিচ সংরণ।

[৬.৩.১] গেবষণা ট হেত উিেদর
নজের হার ও ির পিরমাপ িনণ য়।

ANR গেবষণা ট তিরর মােম ানীয় জনগেণর মে জীবৈবিচ
সংরণ িবষেয় সেচতনতা ির জ দশন ট তির।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৬.৪] হিবগ জলার রেমেকেলা
বাণী অভয়ারে এলাকার উিেদর
সংা ও এেদর ন জের হার িনণ েয়র
উপর গেবষণা।

[৬.৪.১] হিবগ জলার রেমেকেলা
বাণী অভয়ারে এলাকার উিেদর
সংা ও এেদর ন জের হার িনণ য় ।

হিবগ জলার রেমেকেলা বাণী অভয়ারে এলাকার , ও
বীৎ জাতীয় উিদ জািতর তািলকা তির ও এেদর ন জের হার
পয েবণ করা

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত
উপা


[৭.১] কওড়া গােছর ভিলউম টিবল
িনণ েয়র উপর গেবষণা।

[৭.১.১] ভিলউম টিবল।
িডিবএইচ এবং উতার উপা সংহ কের গািণিতক ফ লার মােম
কান িন িদ েটর কােঠর পিরমাণ এবং সমেয়র সােথ ির হার িনপণ
করা যােব।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন

[৭.২] নাস ািরেত পাকা-মাকড় ও
রাগবালাই বাপনা ির
অথ ৈনিতক িবেষণ।

[৭.২.১] নাস ািরেত পাকা-মাকড় ও
রাগবালাই বাপনা ির অথ ৈনিতক
ভাব ায়ন।

নাস ািরেত পাকা-মাকড় ও রাগবালাই বাপনা ির অথ ৈনিতক
ভাব িনপন।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

িবএফআরআই এর বািষ ক
গেবষণা অগিতর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা
ানীয় জলা শাসন, বন
িবভাগ, িবএআরিস

ইনিউট এর কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ।

বিণ ত িতােন িশণ আেয়াজেনর সহেযািগতা।
কম কতা/ কম চারীেদর দতা
ি ।

কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান
বাধা হেব।

অা
ানীয় জলা শাসন, বন
িবভাগ, িবএআরিস

িশিত উপকার ভাগীর িকশণ। বিণ ত িতােন িশণ আেয়াজেনর সহেযািগতা।
ভাা সাধারেণর মে ি
সসারণ।

ভাা সাধারেণর জ িশণ দান
বাধা হেব।

অা
চাম িবিবালয়,
জাহীনগর িবিবালয়,
ইসলামী িবিবালয়

বেশর  কালচারজাত চারা। গেবষণা েটর জ উেিখত িতােনর িম বহার।
িবিভ অেল বাের সংরণী
ট াপেনর জ।

বেশর  কালচার কৗশল উাবন াহত
হেব।

অা ানীয় অিধবাসী
গেবষণা ট হেত উিেদর নজের হার ও
ির পিরমাপ িনণ য়।

ানীয় গাছপালা সেক ত সংেহ সহায়তা। জীবৈবিচ সংরণ। বন বাপনায় বাধা হেব।

িডপাট েম বন অিধদর
রবেন ািপত ানোভ আরেবােরটাম
বাপনা।

িম বহার ও যাগােযােগর সহায়তা।
রবেনর ত সংেহর জ
।

রবেন ািপত ানোভ আরেবােরটাম
বাপনা বাধা হেব।

িডপাট েম বন অিধদর ভষজ উিেদর চারা উোলন। বীজ াির সহায়তা। জীবৈবিচ সংরণ
ভষজ উিেদর চারা উোলন এবং বাগান
জন াহত হেব।

িডপাট েম বন অিধদর
রবেনর ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর
অবা পয েবেণর লে িপএসিপ াপন।

ানীয় পয ােয় িম বহার ও যাগােযােগর সহায়তা েয়াজনীয় িমর অভাব।
রবেনর ভিজেটশন এবং িরেজনােরশেনর
অবা পয েবণ াহত হেব।

িডপাট েম
িকা সদ উয়ন
ইনিউট

রাামা (ওয়াা, কাাই) এবং বারবান
(গেণশপাড়া, য়ালক) পাব ত জলায় িকা
সংরণ ও জলাধার বাপনার জ
িয়ত পাহােড় বাগান জন।

িকার রাসায়িনক নাণ িবেষেণ সহয়তা।
িকার রাসায়িনক উপাদােনর
ত সংহ

িকার রাসায়িনক নাণ িবেষণ সব
হেবনা।

অা
কণলী পপার িমল, এিশয়া
পপার িমল

ওেয় পাের িবিভ অপােতর িমেণর
শি পরীা।

ওেয় পপার সংহ।
গেবষণা করার জ েয়াজনীয়
কচামাল সংহ।

 ও কাগজ িশের কচামাল সংকট
িনরসন সব হেবনা

িডপাট েম
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন

আাল িা কাঠ ও বেশর জািত রাসায়িনক িবেষণ িবষয়ক কািরগির সহায়তা।
গেবষণা করার জ েয়াজনীয়
যপািতর অভাব রেয়েছ।

িবিভ জািতর কাঠ ও বেশর আাল
ির গেবষণা াহত হেব।

িডপাট েম
বাংলােদশ িবান ও িশ
গেবষণা পিরষদ
(িবিসএসআইআর)

িনািষত তেলর পিরমান।
রাসায়িনক িবেষণ িবষয়ক কািরগির সহায়তা এবং বন
িবভােগর আগর বাগােন গেবষণা করার েযাগ।

গেবষণা করার জ েয়াজনীয়
যপািতর অভাব রেয়েছ। আগর
সয়ণ িবষয়ক গেবষণার জ
আগর গােছর েয়াজন।

অিধক পিরমােন আগর সয়েনর ি
উাবন হেব না।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা পারেট, ার পােকল বাড
িবিভ জািতর কাঠ ও বশ হেত তিরত
ননেবাড ।

যপািত বহার করার েযাগ।
গেবষণা করার জ েয়াজনীয়
যপািতর অভাব রেয়েছ।

িবিভ জািতর কাঠ হেত নন বাড  তির
করণ াহত হেব।

িডপাট েম বন অিধদর গজন কােঠর বহািরক ণাণ পরীণ। কা্ঠ সংেহ সহেযািগতা। কা্ঠ সংেহ সহেযািগতা।
িনম াণ সামী িহসােব বহােরর উপতা
িনণ য় সব হেবনা।

অা ানীয় জলা শাসন িবতরণত চারা ।
ানীয় জনসাধারেণর সৃতা িনিতকরেণর জ
সহায়তা।

কায ম সফল বাবায়েনর
জ ।

মান স চারা িবতরণ করা সব নয়।

অা
চাম িবিবালয়,
জাহাীরনগর িবিবালয়

কি কলেমর মােম উোিলত বেশর চারা
ারা াপক বংশ িবার

গেবষণা েটর জ উেিখত িতােনর িম বহার।
িবিভ অেল বাের সংরণী
ট াপেনর জ ।

বেশর বংশ িবার করা সব নয় ।

অা
চাম িবিবালয়,
জাহাীরনগর িবিবালয়

িবায় গােছর সংরণ গেবষণা েটর জ উেিখত িতােনর িমবহার।
িবায় গােছর সংরণী ট
াপেনর জ ।

িবায় গােছর সংরণ করা সব নয়

িডপাট েম বন অিধদর
উপলীয় অেলর িমেত বশ ও বত
পরীালক বাগােনর জ চারা উোলন।

ানীয় জনসাধারেণরসৃতািনিতকরণ।
ানীয় জনসাধারেণর
সৃতায় ভিজেটশন ির
জ।

উপলীয় অেলর বসতিভটায় ভিজেটশন
হেব না।

অা
িবিবালয় ও গেবষণা
িতান

ঔষিধ গােছর জাম াজেমর সংরণাগােরর
জ উিদ জািত সংহ।

িবিভ িবিবালেয় ও গেবষণা িতােনর জাম াজম
সংেহর সহায়তা।

ঔষিধ গােছর সংরণ ।
ঔষিধ গােছর জাম াজম সংরণ এবং
বাপনার উপর গেবষণা বাধা হেব।

অা ানীয় অিধবাসী
হিবগ জলার রেমেকেলা বাণী
অভয়ারে এলাকার উিেদর সংা ও
এেদর ন জের হার িনণ য় ।

ানীয় গাছপালা সেক ত সংেহ সহায়তা। জীবৈবিচ সংরণ। বন বাপনায় বাধা হেব।

অা
ানীয় জলা শাসন, বন
িবভাগ

মলায় অংশহণ। মলায় অংশহন ও সহায়তা।
জনগেণর মােম াপক
সেচতনতা ি।

সিমনার/ মলায় অংশহন/ ওয়াকশপ
আেয়াজন বাধা হেব।

অা ি ও ইেলকিনক িমিডয়া ি/ ইেলিনক িমিডয়ােত িবাপন। চােরর সহায়তা
িবাপেনর মােম াপক
সেচতনতা ি।

ি/ ইেলিনক িমিডয়ােত িবাপন চার
বাধা হেব।

িডপাট েম বন অিধদর
বশ এবং কােঠর ভৗত ও যািক ণাণ
িনণ েয়র পরীার সংা।

বশ ও কাঠ সংেহ সহেযািগতা।
বশ ও কাঠ সংেহ
সহেযািগতা।

বশ ও কােঠর ু বহার িনধ ারণ সব
হেব না।

িডপাট েম বন অিধদর ভিলউম টিবল ভিলউম টিবল িনণ েয়র ত ভাার স হেব। ভিলউম টিবল িনণ য় ভিলউম টিবল িনণ েয়র বাধা হেব।


