
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, পিরেবশ ও বন মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৫ - ন ৩০, ২০১৬



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব কিচ ৩ ............................................................................................. 

াবনা ৪ ........................................................................................................................................ 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................. 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ...................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ ....................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৮ ................................................................................................ 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৯ ........................................ 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২৫ .............................. 



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবত পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) অজনঃ পিরেবশ ও বন মণালয় এক িবেশষািয়ত মণালয় িহসােব পিরেবশ ও বন রায় কাজ কের
যাে। এরই ধারাবািহকতায় পিরেবশ সংরেণর উোেগর অংশ িহসােব অনলাইেন পিরেবশগত ছাড়পের আেবদন হেণর  কায ম 
করা  হেয়েছ।   রিজােরটর,  এেরাসল  ও  ঔষধিশে  িসএফিসসহ  ওেজানয়কারী  ােসর  বহার  েরাির  ব  করা  হেয়েছ।  তাছাড়া
গাজীের দেশর হম সাফারী পাক, চােমর রািনয়ায় দেশর থম এিভয়ারী পাক  ও কাবল কার াপন করা হেয়েছ। মেরর বন
িনভরশীল জনেগাীেক উত বন বাপনায় সৃ করার মােম এইচ এস িব িস ার াইেমট এওয়াড  অিজত হেয়েছ। চাম জলার
নতী বানী অভয়ারের সহ-বাপনা কিমেক জািতসংঘ কক ইেয়টর রার,  ২০১২ দান করা হেয়েছ। এছাড়া টকনাফ
বানী অভয়ার ু বাপনার জ এফ এ ও ঘািষত ওয়াারী মাথাই এওয়াড , ২০১২  এবং ভালার চর করী করীেত গাছ মাছ
ও ফেলর সমিত চাষ পিতর জ ইিয়ান টাইমস ঘািষত আথ  কয়ার রার, ২০১২  অিজত হেয়েছ। বোপসাগেরের ১৭৩৮ বঃ
িকঃিমঃ এলাকা িনেয় দেশর থম ািরন পাক ঘাষণা করা হেয়েছ। সামািজক বনায়েনর মােম ১ ল ১৫ হাজার উপকারেভাগীেক ২৫০
কা টাকার লভাংশ দান করা হেয়েছ। এছাড়া, জলবা পিরবতন া ফাের অথ ায়েন গত ৩ অথ বছের ায় ১২২৮.৯২ কা টাকা
ালন েয় ৮৪% অিভেযাজন খােত এবং ১৬% শমন খােত ২১৩ ক হণ করা হেয়েছ । হ িনম াণ সামী িহেসেব পিরেবশ
বাব িসেম বেড পা েকল বাড  এবং বেশর যািজত প ারা টাইলস ও আসবাবপ তরী এবং  কালচার পিতেত ৫ বনজ
, ১  ফলজ , ১২  বশ জািতর বংশ ির কৗশল উাবন করা হেয়েছ ৷ ১৭৭৩  উিদ জািত সনা এবং ৩০০০  উিদ
ননার  যাবতীয় তাবলী সিলত ডাটােবজ তরী করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহঃ মণালয়সহ আওতাধীন সংা/অিধদেরর জনবল সংা এবং দ জনবেলর সংকট এ মণালেয়র অতম
সমা। িবেশষ কের সকল জলায় পিরেবশ অিধদেরর অিফস না থাকার ফেল মাঠ পয ােয়র কােজর গিত াহত হে। িশায়ন,
অবকাঠােমা উয়ন, জবর দখল, বোবী দখল, জরীেপর মােম মািলকানা দাবী িত  বন সেরর এক বড় চােল। কচা রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা না করা,  দেশ উৎপািদত রাবােরর উপর ভাট, া ইতািদ বলবৎ রাখার কারেণ সরকািরভােব রাবার খােতর
িবকাশ াহত হে।

ভিবৎ  পিরকনাঃ  এ  মণালেয়র  ভিবৎ  পিরকনার  মে  রেয়েছঃ-  মণালয়  ও  আওতাধীন  দর/সংার  জনবলসহ  ািতািনক
সমতা ি করা, শতভাগ িশ-কলকারখানােক পিরেবশ আইন িতপালেনর আওতায় আনা, সকল জলায় পিরেবশ অিধদেরর অিফস
াপন করা, ২০২১ সােলর মে দেশ বেনর কভােরজ ২০% এ উীত করা, জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলার সাম ি এবং
িবএফআইিডিসেক লাভজনক িতােন পািরত করা।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহঃ

উিদ জািতসেহর তসেমত ১২০০ ননা সংহ এবং ১০৫০ উিদ ননা সনা ও িণিবাস করা
বনজ সদ িবষেয় গেবষণার মােম উািবত উত জািতর ৪২০০০ চারা জনগেণর কােছ িবতরণ
শতকরা ৭৪ ভাগ িশ-কলকারখানােক বজ পিরেশাধনাগার াপনসহ পিরেবশ আইন িতপালেনর আওতায় আনা ও শতকরা
৩২ ভাগ সনাতন পিতর ইটভাটােক উত ির ইটভাটায় পার
৫৬০ একর উতমােনর রাবার বাগান িতা ও লমাা অযায়ী রাবার উৎপাদন ও িবেয়র মােম রাজ আয় ি
৩০০০ হর এলাকায় ক ও ১১০০ িকঃিমঃ এলাকায় ীপ বনায়েনর পাশাপািশ ২৩০০ হর এলাকােড় উপলীয় বনায়েনর
মােম বনিম সসারণ
জলবা পিরবতন া ফাের অথ ায়েন অিভেযাজন খােত ৮৫% এবং  শমন খােত ১৫% ক হণ 
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  পিরেবশ  ও  বন  মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  মীর
িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  পিরেবশ  ও  বন  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
টকসই পিরেবশ ও বন উয়ন ।

১.২ অিভল (Mission)

িতেবশ ও জীবৈবিচ সংরণ, পিরেবশ ষণ িনয়ণ, জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলা ও বনজ সদ উয়েনর মােম
দেশর টকসই পিরেবশ ও বন িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. রাবার, কাঠজাত প ও বনজ সেদর গেবষণা ও উয়ন
২. িতেবশ ও জীবৈবিচ সংরণ বার উয়ন
৩. পিরেবশ ষণ িনয়ন ও পিরেবশগত সবা িনিতকরণ
৪. বন সংরণ ও বেনর টকসই বাপনা জারদারকরণ
৫. জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলার সাম ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরেবশ ও িতেবশ বাপনা
২. পিরেবশ সংরণ, পিরেবেশর মান উয়ন ও পিরেবশ ষণ িনয়ণ সংা িবষয়ািদ
৩.  বন সংরণ ও সসারণ এবং বনজ সদ (সরকাির  ও বসরকাির)  উয়ন,  রািজর তািলকা  ণয়ন এবং বনজ
সেদর মান িনধ ারণ ও উয়ন
৪. েরাপণ, ি িভিক বন বাপনা পিরচালনা, নন বন জন ও নৎপািদত বনজ সদ আহরণ
৫. িসনেকানা ও রাবার জাতীয় exotic েরাপণ, বন সদ আহরন, বন সদ িভিক িশ াপন, বাজারজাত করণ
ও এতদসংা কায াবলী
৬. বন িবষয়ক গেবষণা ও িশণ পিরচালনা, কাল ও অকাল এবং অা বনজ সেদর উপর গেবষণা
৭. বাটািনকাল গােড ন রণােবণ, উিদ জািতর জিরপ ও ণীিবাসকরণ-সনাকরণ ও সংরণ
৮. বাণী, পািখ ও জীবৈবিচ সংরণ এবং অভয়ার জন
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

াাদেনর সসারণ
বনায়নত এলাকা (ক) ও বনায়নত
এলাকা (ীপ)

দেশর
মাট
িমর %

১৩.২ ১৩.৪ ১৩.৬ ১৩.৮ ১৪
িম মণালয়, জলা শাসন, ানীয়
সরকার িবভাগ এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

২০০৭ সেনর ইনেভরী
ফলাফল ও বন িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

ইটভাটা হেত বা ষণ াস
সনাতন পিতর ইটভাটােক উত ির
ইটভাটায় পােরর কাভােরজ

% ৫২ ৫০ ৩২ ৩০ ২৮ িশ মণালয়
পিরেবশ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

িশ কারখানার তরল বজ
হেত ষণ রাধ

িশ কারখানায় ষণ িনয়েণ
Effluent Treatment
Plant (ETP) কাভােরজ

% ৬৯ ৭২ ৭৪ ৭৬ ৭৮
িশ মণালয়, বািণজ মণালয়, পািন
সদ মণালয় ও ানীয় সরকার িবভাগ

পিরেবশ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

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

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] রাবার,
কাঠজাত প ও
বনজ সেদর
গেবষণা ও
উয়ন

২০

[১.১] হা িসট বা পপার
এর ভৗত ধম  পরীার ল
ফলাফল সেক অবগতকরণ

[১.১.১] পিরাত
উপকারেভাগী

সংা ২.০০ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[১.২] গেবষণার মােম
উািবত উত ন স
চারা িবতরণ

[১.২.১] িবতরনত চারা সংা ২.০০ ২৫০০০ ৪০০০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৪৪০০০ ৪৬০০০

[১.৩] টকসই ও উতমােনর
রাবার বাগান জন, রাবার
উৎপাদন ও িবয়

[১.৩.১] উৎপািদত রাবার মঃটন ২.০০ ৪৩১৫ ৫০০০ ৫১০০ ৪৯৯০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৫২০০ ৫৩০০

[১.৩.২] ানীয় ও
আজািতক বাজাের
িবিত রাবার

মঃটন ২.০০ ২১৯৩ ৪৮৮৭ ৩০০০ ২৯৫০ ২৮৭০ ২৮০০ ২৭২০ ৩৫০০ ৪০০০

[১.৩.৩] নঃবনায়ন ারা
িজত বাগান

একর ১.০০ ৫০০ ৫৫০ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৪৫ ৫৩৫ ৫২৫ ৫৭০ ৫৮০

[১.৩.৪] য়াজাতত
রাবার ও মািয়ত (াড)
রাবার শীট

মঃটন ১.০০ ৪৩১৫ ৫০০০ ৫১০০ ৪৯৯০ ৪৮৭০ ৪৭৮০ ৪৬৫৫ ৫২০০ ৫৩০০

[১.৪] আসবাবপ উৎপাদন
ও িবয়

[১.৪.১] উৎপািদত
আসবাবপ

হাজার
ঘন ট

১.০০ ৩৬১.৩৩ ৩৯৫ ৩৯৯ ৩৯৬ ৩৯০ ৩৮৪ ৩৭৮ ৪০৫ ৪১০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৪] আসবাবপ উৎপাদন
ও িবয়

[১.৪.২] িবিত
আসবাবপ

হাজার
ঘন ট

১.০০ ৩৬১.৩৩ ৩৯৫ ৩৯৯ ৩৯৬ ৩৯০ ৩৮৪ ৩৭৮ ৪০৫ ৪১০

[১.৫] বাংলােদশ বনিশ
উয়ন কেপ ােরশেনর নাফা
ি

[১.৫.১] উৎপািদত রাবার
ও আসবাবপ িবেয়র
মােম অিজত মাট
নাফা

ল
টাকা

২.০০ -৮৫১.২ -৯৩১.৪ ২১৬.৬ ১৮০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২২৫ ২৪০

[১.৬] গেবষণার মােম কাঠ
ও বেশর জািতর আাল
ি

[১.৬.১] আাল িা
কাঠ ও বেশর জািত

সংা ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ৫ ৬

[১.৭] গেবষণার মােম
বেশর কোিজট হেত নন
আসবাবপ তির

[১.৭.১] তিরত নন
আসবাবপ

সংা ২.০০ ৪ ৮ ১০ ৯ ৮ ১২ ১৪

[১.৭.২] িবিভ জািতর
কাঠ হেত তিরত নন
বাড 

সংা ২.০০ ৪ ৮ ৯ ৮ ৭ ১০ ১১



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িতেবশ ও
জীবৈবিচ
সংরণ
বার উয়ন

১৮

[২.১] গভ ও 
পািনর ণগত মান পয েবণ

[২.১.১] িনিদ  ােন
পিরবীণত গভ ও
 পািনর ণগত মান

সংা ২.০০ ১৪১৬ ১২৫০ ১৩৫০ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ১২৫০ ১৪০০ ১৫০০

[২.২] পিরেবশগত সংকটাপ
এলাকা (ECA)
বাপনায় জনগণেক
সৃকরণ

[২.২.১] ECA
বাপনায় সৃ
উপকার ভাগী

উপকার
ভাগীর
সংা

২.০০ ৩৮০০ ৩৯০০ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯০০ ৩৮৫০ ৩৮০০ ৪১০০ ৪২০০

[২.৩] িমর জিরপ
[২.৩.১] জিরপত খাল
এর পিরমান

িকঃিমঃ ১.০০ ১০০ ১৮০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৮০০ ১৮০০

[২.৪] িব ায় জািতর
সংরণ

[২.৪.১] সংরেণর জ
তািলকা জািত

সংা ১.০০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৬ ৩০ ৩০

[২.৫] রিত এলাকার
জীবৈবিচ জিরপ

[২.৫.১] জিরপত রিত
এলাকা

সংা ১.০০ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[২.৬] রিত এলাকার
সসারণ

[২.৬.১] সসািরত
রিত এলাকা

হাজার
হর

১.০০ ১৭ ২৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ৩০ ৩৫

[২.৭] সম দেশর উিদ
জিরপ পিরচালনা করা এবং
সকল উিদ জািতসেহর
ননা সংহ করা

[২.৭.১] উিদ জিরেপর
মােম জািতসেহর
ল, ফল এবং তসেমত
সংহীত ননা

সংা ২.০০ ৫৬৭ ১০০০ ১২০০ ১১৮৬ ১১৪৬ ১১০৬ ৭৮৪ ১৪২০ ১৪৫০



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৭] সম দেশর উিদ
জিরপ পিরচালনা করা এবং
সকল উিদ জািতসেহর
ননা সংহ করা

[২.৭.২] হারেবিরয়াম
শীেট দানত লেবল
এবং এেশন নর

সংা ২.০০ ৯৬০ ১৪০০ ১৪১০ ১৩৯০ ১৩৪০ ১২৯০ ১২৪০ ১৪২০ ১৪৫০

[২.৮] সংহীত উিদ
ননাসহ সংি তসহ
সংরণ করা

[২.৮.১] হারেবিরয়াম
ননাসেহর তত
ডাটােবজ।

সংা ২.০০ ১০০০ ১০০০ ১০৫০ ১০৩০ ১০২০ ১০১০ ১০০০ ১১০০ ১১৫০

[২.৯] আইইউিসএন রড
িল াইেটিরয়া অযায়ী
িবায়/ িবির
আশংকা উিদ জািত
িচিতকরণ

[২.৯.১] আইইউিসএন রড
িল াইেটিরয়া অযায়ী
িচিত িবায়/
িবির আশংকা

সংা ২.০০ ৭০ ১০০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২০ ১৩০

[২.১০] ‘ারা অব
বাংলােদশ’ িসিরজ ও
‘েলন অব িদ বাংলােদশ
াশনাল হারেবিরয়াম’
শীষ ক জান াল কাশ

[২.১০.১] কািশত ‘ারা
অব বাংলােদশ’ িসিরজ

১.০০ ১ ১ ১ ১

[২.১০.২] কািশত
‘েলন অব িদ
বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম’ শীষ ক
জান াল

১.০০ ৩ ৩ ২ ৩ ৩



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] পিরেবশ
ষণ িনয়ন ও
পিরেবশগত
সবা
িনিতকরণ

১৭

[৩.১] ষণ রােধ উত
ির চলন ও বহার

[৩.১.১] িশ কারখানায়
ষণ িনয়েণ
Effluent
Treatment
Plant (ETP)
কাভােরজ

% ৩.০০ ৬৯ ৭২ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৭৬ ৭৮

[৩.১.২] সনাতন পিতর
ইটভাটােক উত ির
ইটভাটায় পােরর
কাভােরজ

% ২.০০ ৫২ ৫০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৫ ২০

[৩.২] ষণকারী ি, িশ-
কারখানা, িতান ও
কের িবে অিভযান
পিরচালনা ও আইনগত
বা হণ

[৩.২.১] ষণকারীেদর
িবে পিরচািলত
অিভযান

সংা ২.০০ ৩৮২ ২৪০ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩০ ২০০

[৩.৩] ষণ রাধকে
জনসেচতনতা ি

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সমােবশ/ কম শালা
/উদযািপত জাতীয় ও
আজািতক িদবস

সংা ২.০০ ১৭০ ১৮৫ ২৫০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮০ ২৭০ ৩০০

[৩.৪] ওেজান র রা
[৩.৪.১] ওেজান র
য়কারী ের াসত
বহার

ODP
in
Ton

২.০০ ৬৫.৬৮ ৬৫.৩ ৬৫.৩৯ ৬৬.০০ ৬৬.৫০ ৬৭.০০ ৬৭.৫০ ৬৫.০৯ ৬৪.৭৯

[৩.৫] আেবদেনর িেত
িবিভ িশ িতান/
কের অেল
পিরেবশগত ছাড়প দান

[৩.৫.১] দানত
পিরেবশগত ছাড়প

সংা ২.০০ ৫০৯৬ ৫২০০ ৫৪০০ ৫৩৫০ ৫৩০০ ৫২৫০ ৫২০০ ৫৬০০ ৫৮০০

[৩.৬] পিরেবশ অিধদেরর
গেবষণাগাের িবিভ ননা
পিরবীণ

[৩.৬.১] সবা হণকারী
ি/ িতান/ উোা

সংা ২.০০ ১৬২২ ২১০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৩০০০ ৩৪০০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৭] পিরেবশগত িবষেয়
িবিভ অিভেযােগর িেত
হীত কায ম

[৩.৭.১] িনিত
অিভেযাগ

সংা ২.০০ ৫৭৬ ৫৮০ ৫৯০ ৫৮৭ ৫৮৪ ৫৮১ ৫৭৮ ৬১০ ৬৩০

[৪] বন সংরণ
ও বেনর টকসই
বাপনা
জারদারকরণ

১৪

[৪.১] বনায়ন

[৪.১.১] বনায়নত
এলাকা (ক)

হর ২.০০ ৫৮৫১ ৪৭০০ ৩০০০ ২৭৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৪.১.২] বনায়নত
এলাকা (ীপ)

িকঃিমঃ ২.০০ ৮৫৯ ১০৫০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১১৫০ ১২০০

[৪.২] জবরদখলত বন
উার

[৪.২.১] উারত বেনর
পিরমান

হর ১.০০ ৫০০ ৪৫০ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭৫ ৫০০ ৬০০

[৪.৩] সামািজক বনায়ন
কাযম

[৪.৩.১] নঃবনায়ণ (ক) হর ১.০০ ১১০০ ১৩৩৫ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১৪৫০ ১৫০০

[৪.৩.২] নঃবনায়ণ
(ীপ)

িকঃিমঃ ১.০০ ৩০০ ৩১৯ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২০০ ৪৫০ ৫০০

[৪.৪] উপকারেভাগীেদর
মােঝ লভাংশ িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত
লভাংেশর পিরমান

কা
টাকা

২.০০ ৫০ ৪৮ ৪৮ ৪৪ ৩৯ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৪.৫] বনজ উৎপাদন
[৪.৫.১] উৎপািদত কােঠর
পিরমান

হাজার
ঘঃিমঃ

১.০০ ৩৮ ৩২ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৭

[৪.৫] বনজ উৎপাদন
[৪.৫.২] উৎপািদত বশ

সংা
ল

১.০০ ১২৪ ১১০ ১২৫ ১২৩ ১২১ ১১৯ ১১৭ ১২৬ ১২৭

[৪.৫.৩] উৎপািদত ম মঃ টন ১.০০ ১৯০ ২৩০ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১৫ ২০০ ২২০ ২২৫

[৪.৬]  মলার আেয়াজন
[৪.৬.১] অিত 
মলার সংা

সংা ১.০০ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৬ ৬৪ ৮০ ৮০

[৪.৭] ইেকািরজম উয়ন
[৪.৭.১] মনকারীর
সংা

সংা
ল

১.০০ ৪৫ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩৮ ৪৫ ৪৬



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] জলবা
পিরবতেনর
অিভঘাত
মাকােবলার
সাম ি

১৪

[৫.১] জলবা পিরবতেনর
অিভঘাত মাকােবলায় হীত
কে জলবা পিরবতন
া ফা হেত অথ ায়ন

[৫.১.১] অিভেযাজন খােত
অেমািদত কের হার

% ২.০০ ৮০ ৮৩ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮৬ ৮৭

[৫.১.২] শমন খােত
অেমািদত কের হার

% ২.০০ ২০ ১৭ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ১৪ ১৩

[৫.২] জলবা পিরবতন া
আইন, ২০১০ অযায়ী
জাতীয় রাজ বােজট হেত
বািষ ক বরাের সেব া
৬৬% অথ  ারা ক
অেমাদন।

[৫.২.১] কের
অথ ায়েনর জ
অেমািদত বািষ ক বরা

% ২.০০ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬

[৫.৩] জলবা পিরবতন া
আইন, ২০১০ অযায়ী ৩৪%
সিত অেথ র বাপনা

[৫.৩.১] সিত বািষ ক
বরা

% ২.০০ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪

[৫.৪] জলবা পিরবতন া
ফাের অথ ায়েন বাবািয়ত
কের মিনটিরং

[৫.৪.১] বাংলােদশ
জলবা পিরবতন া
কক পিরদিশ ত ক

সংা ৩.০০ ৭৭ ৮০ ৮১ ৭৮ ৭৬ ৭৩ ৭০ ৮২ ৮৪

[৫.৫] উপলীয় বনায়ন
[৫.৫.১] বনায়নত
উপলীয় এলাকা

হর ২.০০ ৪১০৩ ৪২৮৩ ২৩০০ ২১০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৫০০ ৬০০০ ৭০০০

[৫.৬] উপলীয় বন সংরণ
[৫.৬.১] সংরিত
ঘািষত বেনর পিরমান

হর ১.০০ ৬৬ ১৫.৬ ২১ ২০.৭৫ ২০.৫ ২০.২ ২০ ১০ ১০



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

আিম,  সিচব,  পিরেবশ  ও  বন  মণালয়,  মাননীয়  মী,  পিরেবশ  ও  বন  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য,  এই  িেত
বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পিরেবশ ও
বন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
পিরেবশ ও বন মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ETP Effluent Treatment Plant

২ ODP Ozone Depleting Potential

৩ ECA Ecologically Critical Area

৪ আইইউিসএন
International Union for the Conservation of
Nature



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

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 এবং উপা


সাধারণ ম

[১.১] হা িসট বা পপার এর
ভৗত ধম  পরীার ল ফলাফল
সেক অবগতকরণ

[১.১.১] পিরাত উপকারেভাগী

ম হে িলগিনন অপসািরত কাঠ যা কাগজ তিরেত বহার করা
হয়। রাবার গােছর মেক অিেজন ারা িচড করার পর হা
িসট তরী করা হয়। তত হা িসট িলর নান িনধ ারেণর
জ ভৗত ধম  িনণ য় করা হেব। পরীিত ফলাফল কন িল
পপার িমল ,বরা পপার িমল, বাংলােদশ বন িশ উয়ন
কেপ ােরশন, িবিভ রাবার বাগান মািলকেক অবগত করা হেয়েছ।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

মের কচামাল িহসােব
াবহােরর জ

[১.২] গেবষণার মােম উািবত
উত ন স চারা িবতরণ

[১.২.১] িবতরনত চারা
নগত মান স বীজ ও চারার িবষেয় জনসেচতনতা ি ও এর
বহারেক জনিয়তা করার লে জনসাধারেনর কােছ িবতরন

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] টকসই ও উতমােনর
রাবার বাগান জন, রাবার
উৎপাদন ও িবয়

[১.৩.১] উৎপািদত রাবার বীজ রাপন হেত িয়াজাতকরণ শেষ উৎপ রাবার
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩.২] ানীয় ও আজািতক
বাজাের িবিত রাবার

উৎপািদত রাবার ানীয় ও আজািতক বাজাের িবি
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩.৩] নঃবনায়ন ারা িজত
বাগান

ময়াদ উীণ  রাবার বাগােনর গাছ আহরেনর পর নঃবনায়ন
কায ম

বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩.৪] য়াজাতত রাবার ও
মািয়ত (াড) রাবার শীট

রাবার য়াজাতত ও মািয়ত
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] আসবাবপ উৎপাদন ও
িবয়

[১.৪.১] উৎপািদত আসবাবপ রাবার কাঠ হেত উৎপািদত আসবাবপ
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৪.২] িবিত আসবাবপ উৎপািদত আসবাবপ ানীয় বাজাের িবি
বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[১.৫] বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশেনর নাফা ি

[১.৫.১] উৎপািদত রাবার ও
আসবাবপ িবেয়র মােম
অিজত মাট নাফা

বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন কক উৎপািদত রাবার ও
আসবাবপ িবেয়র মােম অিজত নাফা ারা এেক
লাভজনক সংা িহসােব িতা করা।

বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন
(িবএফআইিডিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৬] গেবষণার মােম কাঠ ও
বেশর জািতর আাল ি

[১.৬.১] আাল িা কাঠ ও
বেশর জািত

পিরেবশ বাব এবং ািতক উপাদান াবহারকের গাছ বা
বেশর নগত মান উয়েনর উপর গেবষণার ফেল ই জািতর
বশ ও ই জািতর কােঠর আাল ি।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] গেবষণার মােম বেশর
কোিজট হেত নন
আসবাবপ তির

[১.৭.১] তিরত নন আসবাবপ
বেশর ফািল, াট এবং িচপসেক ইউিরয়া ফরমালিডহাইড  এর
সােথ িমিশেয় হট স অথবা কা স বহার কের বেশর
কোিজট তির করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৭.২] িবিভ জািতর কাঠ হেত
তিরত নন বাড 

িবিভ জািতর কাঠ হেত মাম ঘনের ফাইবার বাড  এবং
হাড েবাড  বানােনা। গােছর ফাইবােরর সােথ ইউিরয়া
ফরমালিডহাইড  িমিশেয় হট েসর মােম এ বাড  তির করা
হয়। এ ধরেণর বাড  ফািন চার তিরেত বহার করা হয়।

বাংলােদশ বন গেবষণা
ইনিউট

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১] গভ ও  পািনর
ণগত মান পয েবণ

[২.১.১] িনিদ  ােন পিরবীণত
গভ ও  পািনর ণগত
মান

বািনক ি বহার কের গভ ও  পািনর ণগত
মান পিরবীণ

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.২] পিরেবশগত সংকটাপ
এলাকা (ECA) বাপনায়
জনগণেক সৃকরণ

[২.২.১] ECA বাপনায়
সৃ উপকার ভাগী

িতেবশগত সংকটাপ এলাকা হে মােয়র কম কা ারা
িতহ বা সা িতহ িতেবশগত সংকটাপ এলাকা যা
বাংলােদশ সরকার ারা ঘািষত । এেে হাকািক হাওর ও
কবাজার-টকনাফ পিননলায় অবিত ECA বাপনায়
জনগেণর সৃতােক বাঝান হেয়েছ।

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] িমর জিরপ
[২.৩.১] জিরপত খাল এর
পিরমান

রবেনর নদী ও খাল সেহ িমেরর সংা িনপেনর জ
খাল জিরপ করণ

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

নন সংেযাজন

[২.৪] িব ায় জািতর
সংরণ

[২.৪.১] সংরেণর জ
তািলকা জািত

িবপ ায় জািত সেহর তািলকা ও অবান িনধ ারণ কের
সিল সংরণ

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

জীন ল সংরেণর
লে হীত কায ম

[২.৫] রিত এলাকার জীবৈবিচ
জিরপ

[২.৫.১] জিরপত রিত এলাকা
িবেশষ িনেযােগর মােম রিত এলাকা সেহর জীব বিচ
জিরপ ও কাশনা।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

ইেকািসেম এর অবা
িনপেনর জ হীত

[২.৬] রিত এলাকার সসারণ [২.৬.১] সসািরত রিত এলাকা জীব বিচ সংরেণর লে ািপত রিত এলাকার ি। বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

জীব বিচ সংরেণর
লে করণীয়।



া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[২.৭] সম দেশর উিদ জিরপ
পিরচালনা করা এবং সকল উিদ
জািতসেহর ননা সংহ করা

[২.৭.১] উিদ জিরেপর মােম
জািতসেহর ল, ফল এবং
তসেমত সংহীত ননা

হারেবিরয়ােমর িবানী কক সংহীত উিদ জািতসেহর ল,
ফল এবং তসেমত ননা।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

বাতালক কাজ

[২.৭.২] হারেবিরয়াম শীেট
দানত লেবল এবং এেশন
নর

সংহীত উিদ ননােক িকেয় সাদা মাউিং শীেট আঠা িদেয়
লাগােনা হয় এবং তার সােথ সংি তসহ যমন সংেহর
তািরখ, বািনক নাম, পিরবার, বহার, সংেহর ান ও
সংহকারীর নাম ইতািদ থােক। এেশন নর হে এক অন
(Unique) সনাকরণ সংা।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

িনয়িমত কাজ

[২.৮] সংহীত উিদ ননাসহ
সংি তসহ সংরণ করা

[২.৮.১] হারেবিরয়াম ননাসেহর
তত ডাটােবজ।

হারেবিরয়াম ননাসহ সংি তসহ কিউটার সওয়াের
সংরণ করা হয় যােত পরবতেত বহারকারীেদর িনকট
সহজলভ হয়।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

িডিজটাল হারেবিরয়াম
পিরকনাত কােজর
অংশ

[২.৯] আইইউিসএন রড িল
াইেটিরয়া অযায়ী িবায়/
িবির আশংকা উিদ
জািত িচিতকরণ

[২.৯.১] আইইউিসএন রড িল
াইেটিরয়া অযায়ী িচিত
িবায়/ িবির আশংকা

আইইউিসএন হেলা িত এবং ািতক সদ সংরেণ
আজািতক সংঘ যারা িবায় / িবির আশংকা উিদ
জািত সংরেণ িমকা রােখ এবং এেদর ণীকরণ কের
আশংকার মাা িনণ য় কের থােক।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

উিদ সংরণ কম চীর
াথিমক কাজ

[২.১০] ‘ারা অব বাংলােদশ’
িসিরজ ও ‘েলন অব িদ
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম’
শীষ ক জান াল কাশ

[২.১০.১] কািশত ‘ারা অব
বাংলােদশ’ িসিরজ

ারা হে কান িনি অেলর উিদ সমি। বাংলােদশ
াশনাল হারেবিরয়াম িনয়িমতভােব উিদ পিরবােরর উপর ক
কাশনা কের থােক যা ‘‘ারা অব বাংলােদশ’’ নােম পিরিচত।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১০.২] কািশত ‘েলন অব িদ
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম’
শীষ ক জান াল

বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর িবানী কক িবিভ
গেবষণার ফলাফল বািনক জাণ ােল কাশ করা হয় যা ‘েলন
অব িদ বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম’ নােম পিরিচত।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১] ষণ রােধ উত ির
চলন ও বহার

[৩.১.১] িশ কারখানায় ষণ
িনয়েণ Effluent
Treatment Plant
(ETP) কাভােরজ

ইিপ হে সবেচেয় সায়ী ও পিরীত ি যার মােম
অযািচত, িবষা ও িবপনক রাসায়িনক  তরল বজ থেক
অপসারণ করা যায় যা ষণ িনয়েণর েয়াজনীয় মানদ িনপন
কের।

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] সনাতন পিতর
ইটভাটােক উত ির ইটভাটায়
পােরর কাভােরজ

ইট ত ও ভাটা াপন িনয়ণ আইন, ২০১৩ এর আেলােক
হা্ইিড হফান িকলন, িজগজাগ িকলন, ভা কাল া িকলন
িত পিত বহার কের ইটভাটােক উত ির ইটভাটায়
পার

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[৩.২] ষণকারী ি, িশ-
কারখানা, িতান ও কের
িবে অিভযান পিরচালনা ও
আইনগত বা হণ

[৩.২.১] ষণকারীেদর িবে
পিরচািলত অিভযান

ষণকারী ি/িতােনর িবে বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ
আইন,১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) এর আওতায় পিরেবশ
অিধদেরর টীম কক পিরচািলত অিভযান

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] ষণ রাধকে
জনসেচতনতা ি

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা/ সমােবশ/
কম শালা /উদযািপত জাতীয় ও
আজািতক িদবস

পিরেবশ ষণ রাধ ও পিরেবশ িবষেয় জনসেচতনতা ির
লে আেয়ািজত সভা/ সমােবশ/ কম শালা /উদযািপত জাতীয় ও
আজািতক িদবস

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] ওেজান র রা
[৩.৪.১] ওেজান র য়কারী
ের াসত বহার

ওেজানর য  ারা িনঃসিরত অিতিবনী রির িতকর ভাব
হেত িথবীেক রা কের এবং ওজনর চম , কাার, চােখর
ছািন এবং শ বীজ ও স াংটেনর উপর িবপ ভাব থেক
রা কের। ওজনর য়কারী  হে মানব  রাসায়িনক 
যা ওজন র(ােটািয়ার) িত কের এবং তা ারা িথবী ও
জীব সদােয়র া িঁকসহ সা িতর আশংকা ি কের।

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

িবিভ ধরেনর ওেজান
র য়কারী
ব(Ozone
Depleting
Substance,
ODS)-ক তােদর
নগত মােনর একক
(Ozone
Depleting
Potential, ODP
)িহেসেব কাশ করা হয়

[৩.৫] আেবদেনর িেত
িবিভ িশ িতান/ কের
অেল পিরেবশগত ছাড়প
দান

[৩.৫.১] দানত পিরেবশগত
ছাড়প

যথাযথ পিরেবশগত বাপনা িনিতকে ক ও িতােনর
অেল পিরেবশগত ছাড়প ই

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] পিরেবশ অিধদেরর
গেবষণাগাের িবিভ ননা
পিরবীণ

[৩.৬.১] সবা হণকারী ি/
িতান/ উোা

পিরেবশগত সবার অংশ িহেসেব াবেরটরীেত তরল বজর ননা
িবেষণ

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] পিরেবশগত িবষেয় িবিভ
অিভেযােগর িেত হীত
কায ম

[৩.৭.১] িনিত অিভেযাগ
পিরেবশ ষণ িবষেয় া বা িতােনর িনকট হেত া িকংবা
সংবাদপে কািশত অিভেযােগর িেত হীত বা

পিরেবশ অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[৪.১] বনায়ন
[৪.১.১] বনায়নত এলাকা (ক) নন উডলট বা িষ বাগান জন। বন অিধদর

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.২] বনায়নত এলাকা (ীপ) সড়ক/বধ/রেলর ধােরর পিতত জায়গায় নন বাগান জন। বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.২] জবরদখলত বন উার [৪.২.১] উারত বেনর পিরমান অৈবধ দখলদারেদর উেেদর মােম সরকারী সি নার। বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

সরকারী সি
উােরর জ পিরচািলত

[৪.৩] সামািজক বনায়ন কাযম
[৪.৩.১] নঃবনায়ণ (ক)

ময়াদ উীন  বাগােনর গাছ আহরেনর পর বন তহিবেলর অথ  হেত
নঃ বাগান জন।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

ময়াদ উীণ বাগােনর
ওপর িনভরশীল

[৪.৩.২] নঃবনায়ণ (ীপ)
ময়াদ উীন  বাগােনর গাছ আহরেনর পর বন তহিবেলর অথ  হেত
নঃ বাগান জন।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] উপকারেভাগীেদর মােঝ
লভাংশ িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত লভাংেশর
পিরমান

ময়াদ উীন  বাগােনর গাছ িবীর অথ  থেক সংি প গেণর
মে লভাংশ িবতরণ।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

সামািজক বনায়ন
িবিধমালা অযায়ী।

[৪.৫] বনজ উৎপাদন

[৪.৫.১] উৎপািদত কােঠর পিরমান
সামািজক বনায়ন, বন বাগান থেক উৎপািদত কাঠ ও জত
কাঠ।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

বন অিধদেরর রকড 
এবং বািষ ক িতেবদন

[৪.৫.২] উৎপািদত বশ
পারিমট ও িতেযাগীতা লক দরপের মােম বনাল থেক
আহরণত বশ

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

টকসই বন বাপনার
মােম উৎপািদত বশ ।

[৪.৫.৩] উৎপািদত ম বনাল থেক পারিমেটর মােম সংহীত ম বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

টকসই বন বাপনার
মােম উৎপািদত ম

[৪.৬]  মলার আেয়াজন [৪.৬.১] অিত  মলার সংা
েরাপেণ গণ সেচতনতা ির লে আেয়ািজত ের চারার
মলা।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

বনায়ন ও বন সংরণ
িবষেয় গণ সেচতনতা
ির লে।

[৪.৭] ইেকািরজম উয়ন [৪.৭.১] মনকারীর সংা
িচ িবেনাদেনর লে বন িবভাগ িনয়নাধীন জাতীয় উান
বাািনকাল গা্ড ন ইেকাপাক আগত দশ ণাথ

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.১] জলবা পিরবতেনর
অিভঘাত মাকােবলায় হীত
কে জলবা পিরবতন া
ফা হেত অথ ায়ন

[৫.১.১] অিভেযাজন খােত
অেমািদত কের হার

জলবা পিরবতন া ফাের অথ ায়েন অিভেযাজন খােত
অেমািদত কের হার

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া (িবিসিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.১.২] শমন খােত অেমািদত
কের হার

জলবা পিরবতন া ফাের অথ ায়েন শমন খােত অেমািদত
কের হার

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া (িবিসিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[৫.২] জলবা পিরবতন া
আইন, ২০১০ অযায়ী জাতীয়
রাজ বােজট হেত বািষ ক
বরাের সেব া ৬৬% অথ  ারা
ক অেমাদন।

[৫.২.১] কের অথ ায়েনর জ
অেমািদত বািষ ক বরা

জলবা পিরবতন া আইন, ২০১০ এর িবধান অযায়ী
বরাত অেথ র ৬৬% অথ  ারা ক হণ।

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া (িবিসিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] জলবা পিরবতন া
আইন, ২০১০ অযায়ী ৩৪%
সিত অেথ র বাপনা

[৫.৩.১] সিত বািষ ক বরা
জলবা পিরবতন া অআইন, ২০১০ এর িবধান অযায়ী
বরাত অেথ র ৩৪% অথ  ায়ী আমানত িহেসেব সিত রাখা
এবং সিত অথ  ারা ক হণ।

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া (িবিসিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.৪] জলবা পিরবতন া
ফাের অথ ায়েন বাবািয়ত
কের মিনটিরং

[৫.৪.১] বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া কক পিরদিশ ত
ক

বাংলােদশ জলবা পিরবতন া কক গত ৪ মিনটিরং ম
ারা বাবািয়ত কের কাজ পিরদশ ন।

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া (িবিসিস)

পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.৫] উপলীয় বনায়ন
[৫.৫.১] বনায়নত উপলীয়
এলাকা

উপেল জেগ ওঠা চেরর ায়ী ও নন িম জেগ ওঠায়
সহায়তার উেে উপেল বন বাগান জন

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.৬] উপলীয় বন সংরণ
[৫.৬.১] সংরিত ঘািষত বেনর
পিরমান

উপলীয় িজত বন কাব ণ শাষণ ও জলবা পিরবতেনর িবপ
ভাব মাকােবলার লে সংরেণর ােথ  সংরিত বন
ঘাষণা।

বন অিধদর
পিরেবশ ও বন মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

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

উ
িতােনর

িনকট
তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা ানীয় জলা শাসন
ECA বাপনায় সৃ
উপকার ভাগী

জনসাধারেনর সৃতা িনিতকরণ কায ম সফল বাবায়েনর জ ৪০%
পিরেবশগত সংকটাপ এলাকা
(ECA) বাপনার কাজ
াহত হেব

অা

িবিভ িবিবালেয়র
উিদিবান িবভাগ যমন ঢাকা
িবিবালয়, জাহাীরনগর
িবিবালয় এবং আইইউিসএন

উিদ জিরেপর মােম
জািতসেহর ল, ফল এবং
তসেমত সংহীত ননা

া াোনিমক গেবষণা এবং
উিেদর রড িল করা।

উ িবিবালয়/ িতান যথােম া
াোনিমক গেবষণা/া রড িল িনধ ারন
কের।

২০% ািরিক গেবষণায় ধীরগিত

অা

িবিভ িবিবালেয়র
উিদিবান িবভাগ যমন ঢাকা
িবিবালয়, জাহাীরনগর
িবিবালয় এবং আইইউিসএন

আইইউিসএন রড িল
াইেটিরয়া অযায়ী িচিত
িবায়/ িবির
আশংকা

া াোনিমক গেবষণা এবং
উিেদর রড িল করা।

উ িবিবালয়/ িতান যথােম া
াোনিমক গেবষণা/া রড িল িনধ ারন
কের।

২০% ািরিক গেবষণায় ধীরগিত

অা বাংলােদশ সরকাির ণালয় ক/জাণ াল কাশনা
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর গেবষণার
ফলাফল যমন ক, জাণ াল বাংলােদশ সরকাির
ণালয় থেক ছাপা হয়।

৩০%
ািরিক কাশনা কায ম
হত হেব

অা ানীয় জলা শাসন িবতরনত চারা জনসাধারেনর সৃতা িনিতকরণ কায ম সফল বাবায়েনর জ ৩০%
উ ফলনশীল ও উত ন
স চারা িবতরেণ ও চারণার
কাজ াহত হেব

অা
জাতীয় রাজ বাড , অথ 
মণালয়, িষ মণালয়

নঃবনায়ন ারা িজত বাগান
Import tariff ি, রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা

ানীয় ও আজািতক বাজাের দেশ উৎপািদত
রাবােরর চািহদা ি

৫০%
দেশর রাবার িশ মিকর েখ
পড়েব

অা
জাতীয় রাজ বাড , অথ 
মণালয়, িষ মণালয়

য়াজাতত রাবার ও
মািয়ত (াড) রাবার শীট

Import tariff ি, রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা

ানীয় ও আজািতক বাজাের দেশ উৎপািদত
রাবােরর চািহদা ি

৫০%
দেশর রাবার িশ মিকর েখ
পড়েব

অা
জাতীয় রাজ বাড , অথ 
মণালয়, িষ মণালয়

উৎপািদত রাবার
Import tariff ি, রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা

ানীয় ও আজািতক বাজাের দেশ উৎপািদত
রাবােরর চািহদা ি

৫০%
দেশর রাবার িশ মিকর েখ
পড়েব



া: ২৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ
িতােনর

িনকট
তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা
জাতীয় রাজ বাড , অথ 
মণালয়, িষ মণালয়

ানীয় ও আজািতক বাজাের
িবিত রাবার

Import tariff ি, রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা

ানীয় ও আজািতক বাজাের দেশ উৎপািদত
রাবােরর চািহদা ি

৫০%
দেশর রাবার িশ মিকর েখ
পড়েব

অা
জাতীয় রাজ বাড , অথ 
মণালয়, িষ মণালয়

উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ
িবেয়র মােম অিজত মাট
নাফা

Import tariff ি, রাবারেক
িষপ িহেসেব ঘাষণা

ানীয় ও আজািতক বাজাের দেশ উৎপািদত
রাবােরর চািহদা ি

৫০%
দেশর রাবার িশ মিকর েখ
পড়েব

অা
িশ মণালয়/ িশ
িতান/উোা

সনাতন পিতর ইটভাটােক
উত ির ইটভাটায়
পােরর কাভােরজ

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেনর
িতিত ও মেনাভাব

িশ িতান/উোা পিরেবশগত িবিধিবধান
পালেন সেচ না থাকেল উত ির ইটভাটা
াপন ভাহত হেব

৫০% িশ ষণ ি পােব।

অা
িশ মণালয়/ িশ
িতান/উোা

িশ কারখানায় ষণ িনয়েণ
Effluent
Treatment Plant
(ETP) কাভােরজ

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেনর
িতিত ও মেনাভাব

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেন সেচ না থাকেল
ETP াপন রািত হেবনা।

৫০% িশ ষণ ি পােব।

অা
এনিজও, িশািতান , িমিডয়া
ও জনগণ

আেয়ািজত সভা/ সমােবশ/
কম শালা /উদযািপত জাতীয় ও
আজািতক িদবস

অংশহণ ও চারণা পিরেবশগত িবষেয় জনসেচতনতা ির জ ৪০%
পিরেবশগত িবষেয়
জনসেচতনতা ি াহত হেব।

অা
িশ মণালয়/ িশ
িতান/উোা

ওেজান র য়কারী ের
াসত বহার

ওেজান র য়কারী ের বহার
ােসর মেনাভাব ও উোগ

ওেজান র য়কারী ের বহার েরাির
ােসর জ

৫০%
ওেজান র য়কারী ের
বহার েরাির াস পােবনা

অা
িশ মণালয়/ িশ
িতান/উোা

দানত পিরেবশগত ছাড়প
িনয়িমত পিরেবশগত ছাড়পর জ
আেবদন দািখল

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেন সেচ না থাকেল
পিরেবশগত ছাড়প

৭০% পিরেবশ ষণ ি পােব।

অা িশ িতান /উোা দানত পিরেবশগত ছাড়প
িনয়িমত তরল বজ ননা িবেষেণর
জ আেবদন দািখল

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেন সেচ না থাকেল
তরল বজ ননা িবেষেণর উে াহত হেব

৭০% পিরেবশ ষণ ি পােব।

অা জলা শাসন এবং িবচার িবভাগ দানত পিরেবশগত ছাড়প
অৈবধ দখলদারেদর িবে উেদ
অিভযান পিরচালনা। িবচারাধীন
মামলার ত িনি।

The govt and local authority
lands and buildings (recovery
of possession) ordinance,১৯৭০
েয়ােগর মােম জবরদখল উেদ।। িবচারাধীন
মামলা িনি তীত বন নার সমভব নয়।

৭০%
জবরদখলত বন নার করা
র হেব।



া: ২৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ
িতােনর

িনকট
তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা

সড়ক ও জনপথ, পািন উয়ন
বাড , বাংলােদশ রলওেয়, জলা
পিরষদ, ানীয় েকৗশল
অিধদর।

বনায়নত এলাকা
(ক),বনায়নত এলাকা (ীপ)

সড়ক/বধ ও রেলর ধােরর পিতত
জায়গা বনায়েনর মােম উৎপাদন খী
কের তালার কােজ সহায়তা।

সড়ক/বধ রেলর ধােরর পিতত জায়গায় ানীয়
জনেগাীর সমেয় সামািজক বনায়েন সহায়তা
দান। যা বনজ সদ ি ও দির িবেমাচেন
অবদান রাখেব।

৫০%

সামািজক বনায়ন িবিত হেব,
উপকারেভাগীগন লভাংশ থেক
বিত হেব। সংরিত বেনর
ওপর চাপ ি পােব।

অা

সড়ক ও জনপথ, পািন উয়ন
বাড , বাংলােদশ রলওেয়, জলা
পিরষদ, ানীয় েকৗশল
অিধদর।

িবতরণত লভাংেশর পিরমান

বন িবভােগর সােথ ানীয় পয ােয় ি
সাদন এবং অবত জায়গায়
বনায়েন এবং ময়াদ উীন  বাগােনর
গাছ আহরেণ সহায়তা করা।

বনায়েনর মােম অবত পিতত জায়গা
উৎপাদন খী রাখা, বনজসদ ি এবং দাির
িবেমাচন।

৫০%
উপকারেভাগীেদর মােঝ িবপ
িতিয়া ি হেব বন অপরাধ
ি পােব।

অা
জলা শাসন, িষ সসারণ
অিধদর

অিত  মলার সংা
মলা উদযাপেন সহায়তা এবং
যৗথভােব মলা উৎযাপন।

 মলার আেয়াজন ানীয় জনগেণর মােম
াপক সেচতনতা ির সহায়ক।

২০%
উপেজলা পয ােয় যৗথ ভােব
উদযাপন করা না হেল িবলা
দখা িদেব।

অা
আইন লা বািহনী ও র
অপােরটর

মনকারীর সংা
মনকারীেদর িনরাপা দান এবং
মেনর জ উপ িবধা দান।

সংরণ খী বন বাপনার মােম জীব বিচ
সংরণ িনিত করা। এেত বন িনভ র জনেগাীর
িবক আেয়র েযাগ ি হেব।

২০%
বন অপরাধ ি পােব,
বনজসদ িবন হেব।

অা
জলবা পিরবতেনর অিভঘাত
মাকােবলায় ক দািখলকারী
মণালয়

অিভেযাজন খােত অেমািদত
কের হার,শমন খােত
অেমািদত কের হার

অিভেযাজন খােত অিধক সংক ক
দািখল/ শমন খােত কম সংক
ক দািখল

দেশর চািহদা অযায়ী যথাযথ খােত কায ম
হণ

৫০%
এেে দেশর চািহদা অযায়ী
কায ম হণ িবিত হেব

অা জলা শাসন ও িম মণালয় বনায়নত উপলীয় এলাকা

উপলীয় জেগ ওঠা চর বনায়ন
াতীত িভ কােজ বোব না দয়ার
মি পিরষদ িবভােগর িসা অসরণ
করা।

জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
উপলীয় বন জন ও সংরণ েয়াজন।

৫০%
সািক জেলাাস ও, ্ণ িঝড়
এর ভােব য়িত ি পােব।

অা জলা শাসন ও িম মণালয় বনায়নত উপলীয় এলাকা

উপলীয় জেগ ওঠা চর বনায়ন
াতীত িভ কােজ বোব না দয়ার
মি পিরষদ িবভােগর িসা অসরণ
করা।

জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
উপলীয় বন জন ও সংরণ েয়াজন।

৫০%
সািক জেলাাস ও, ্ণ িঝড়
এর ভােব য়িত ি পােব।


