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উপক্রমরণকা (Preamble)
েিকারি দপ্তি/েংস্থােমূমহি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষ্র্া বৃরদ্ধ, স্বচ্ছর্া ও জবাবরদরহ সজািদাি কিা, সুশােন েংহর্কিণ এবং
েম্পমদি র্থার্থ ব্যবহাি রনরির্কিমণি োধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ বাস্তবায়মনি লমক্ষ্যপরিচালক, বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়াে

এবং

েরচব, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন েন্ত্রণালয়, গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলামদশ েিকাি-এি েমধ্য
২০২০ োমলি

োমেি

র্ারিমে এই বারষ তক কেতেম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রির্ হল।

এই চুরিমর্ স্বাক্ষ্িকািী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরের্ রবষয়েমূমহ েম্মর্ হমলন :

3

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়াg Gi কেতেম্পাদমনি োরব তক রচত্র
(Overview of the Performance of the Bangladesh National Herbarium)
োম্প্ররর্ক অজতন, চযামলঞ্জ এবং ভরবষ্যর্ পরিকল্পনা
সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনmg~n
evsjv‡`k ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি ববজ্ঞারনক কেতকর্তাগণ কর্ততক সদমশি রবরভন্ন এলাকা/বনাঞ্চমল উরিদ েেীক্ষ্া কার্ তক্রে পরিচালনাি
োধ্যমে 4০২৬ টি উরিদ নমুনা েংগ্রহ কিা হময়মে। mv¤cªwZK mg‡q ‘োমভত অব ভাস্কুলাি সলািা অব রচটাগাং এন্ড দ্য রচটাগাং রহল ট্রাক্টস্’
শীষ তক একটি প্রকল্প বাস্তবায়মনি োধ্যমে ৪০,০০০ উরিদ নমুনা (ডুরিমকটেহ ১৫০,০০০) েংগ্রহ এবং েংিক্ষ্ণ কিা হময়মে। প্লাণ্ট
ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি ববজ্ঞারনক কেতকর্তাবৃন্দ র্াঁহামদি রনয়রের্ উরিদ েেীক্ষ্া কার্ তক্রমেি আওর্ায়
েংগৃহীর্ এবাং রবরভন্ন প্ররর্ষ্ঠামনি োত্র-োত্রী/গমবষকমদি নমুনাসহ সমাট ৬৩৩৫ টি উরিে নমুনা েনাি কদরদছন। ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
ববজ্ঞারনক কেতকর্তাগণ সদমশি রবরভন্ন এলাকা/বনাঞ্চমল উরিদ জরিপ কার্ তক্রমেি েেয় েংগৃহীর্ উরিদ নমুনাি উপি পরিচারলর্ িাণ্ট
ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে বাংলামদমশি জন্য নতুন এমন ০২ টি উরিে প্রজারর্ আরবস্কারপূব িক 'রনউ সরকর্ ি' প্রকাশ কদরদছন।
হারদবররয়াদম সাংররক্ষত ৩18০ টি উরিদ নমুনাি ববজ্ঞারনক নাে, স্থানীয় নাে, পরিবাি, অযামসশন নম্বি, েংগ্রমহি র্ারিে, বােস্থান, স্বরূপ,
প্রারপ্তস্থান, প্রাচুর্য্তর্া ইর্যারদ র্াবর্ীয় র্থ্যাবলী েম্বরলর্ করম্পউটাি ডাটামবজ প্রস্তুর্ কিা হময়মে। সদমশি রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালয় ও কমলজ
সথমক প্রায় ৫৭৭১ জন োত্র-োত্রী/গমবষকমদি িাণ্ট ট্যামসানরেক রবষময় ববজ্ঞারনক ও কারিগরি সেবা প্রদান কমিমে। mv¤cªwZK eQi¸‡jv‡Z
'সলািা অব বাংলামদশ' রেরিমজি ০৯ টি েংখ্যা cªKvwkZ হদয়দছ

েেস্যা এবং চযামলঞ্জেমূহ :
েেস্যােমূহ :
gvV ch©v‡q Kv‡Ri ‡¶‡Î wewfbè ai‡bi SuywKi mg§yLxb nIqv Ges SuywK fvZv bv _vKv| ববজ্ঞারনক জনবমলি েংকট (উপযুি
সর্াগ্যর্ােম্পন্ন প্রাথী না পাওয়া, পর্ তাপ্ত সুমর্াগ-সুরবধাি অভাব এবং ভামলা চাকুিী হওয়ায় অন্যত্র চমল র্াওয়া)। হািমবরিয়ামেি
আধুরনক র্ন্ত্রপারর্, গমবষণা সুরবধা, ববজ্ঞারনক প্ররশক্ষ্ণ এবং দক্ষ্ জনবমলি অভাব। কেতকর্তা-কেতচািীমদি আবােন েংকট।
চযামলঞ্জেমূহ :
হািমবরিয়ামেি েীরের্ েংখ্যক ববজ্ঞারনক কেতকর্তাগণমক রনময় দ্রুর্ েেময়ি েমধ্য সদমশি েকল অঞ্চমলি উরিদ জিীপকার্ ত
েম্পাদন কিা। হািমবরিয়ামেি েীরের্ েংখ্যক ববজ্ঞারনক কেতকর্তা এবং গমবষণা সুরবধা রদময় সদমশি েকল উরিদ প্রজারর্
েনািকিণ কিা এবং আধুরনক িাণ্ট ট্যামসানরেক গমবষণা পরিচালনা কিা। সদমশ রবদ্যোন েকল উরিদ পরিবামিি উপর ররচত
‘সলািা অব বাংলামদশ’ রেরিমজি অবরশষ্ট সাংখ্যাগুদলা প্রকাশ কিা।

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা: ফুল, ফল এবং র্থ্যেমের্ 70০০ টি নমুনা েংগ্রহ কিা। 5250টি উরিে নমুনার করম্পউটািাইজড্
ডাটামবজ প্রস্তুত কিা। ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে 500০ টি উরিদ নমুনা েনাি কিা । সলারিরিক প্রকাশনাি আওর্ায়
‘সলািা অব বাংলামদশ’ রেরিসজর নতুন 15 টি সাংখ্যা প্রকাশ কিা। Developing Bangladesh National Red List of
plants & Developing Invesive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected
Areas শীষ তক প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা। ewikvj I wm‡jU রবভামগি উরিে জরিপকার্ ত সম্পন্ন কিা।

২০২০-২০২১ অথ তবেমিি েম্ভাব্য প্রধান অজতনেমূহ :
 ফুল, ফল এবং র্থ্যেমের্ ১৪০০ টি উরিে নমুনা েংগ্রহ এবং সাংরক্ষণ কিা হমব।
 হািমবরিয়ামে েংিরক্ষ্র্ ১০8০ টি উরিে নমুনার করম্পউটািাইজড্ ডাটামবজ প্রস্ত্ততর্ কিা হমব।
 ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে ১০0০ টি উরিদ নমুনা েনাি কিা হমব।
 ৩ টি সলারিরিক প্রকাশনা সবি কিা হমব ।
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সেকশন ১
রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, cªavb কার্ তাবরল
১.১ রূপকল্প:
উরিদ েংক্রান্ত সেৌরলক র্থ্য ভান্ডাি েমৃদ্ধ কিা এবং সভািামদি েমধ্য ইহা েরড়ময় সদয়া।

১.২ অরভলক্ষ্য:
সদমশি উরিদ েম্পমদি পুঙ্খাণুপুঙ্খ পিীক্ষ্া-রনিীক্ষ্া এবং বণ তনামূলক র্ারলকা প্রস্ত্ততর্ কিা।

১.৩ সকৌশলগর্ উমেশ্যেমূহ:
১.
২.
৩.
৪.
৫.

েেগ্র সদমশি উরিদ জরিপ পরিচালনা কিা এবং েকল উরিদ প্রজারর্েমূমহি নমুনা েংগ্রহ কিা।
েংগৃহীর্ উরিদ নমুনা এবং র্থ্য েঠিক ব্যবস্থাপনাি োধ্যমে বংশ পিম্পিায় হািমবরিয়ামে েংিক্ষ্ণ কিা।
িাণ্ট ট্যামসানরেক গমবষণাি উন্নয়ন কিা এবং উরিদ েংক্রান্ত প্রকাশনা সবি কিা।
হািমবরিয়ামেি র্থ্য ভান্ডাি এবং েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনা েমুমহি সুষ্ঠু ব্যবহাি রনরির্ কিা।
রবলুপ্তপ্রায় উরিদ প্রজারর্ েংিক্ষ্মণ কার্ তকি ভূরেকা িাোেহ উরিদ েংক্রান্ত রবষময় কারিগরি সেবা প্রদান কিা।

1.4 cªavb কার্ তাবরল:
১. সদমশি উরিদ ববরচত্র মূল্যায়মনি লমক্ষ্য েকল ইমকারেমিে/অঞ্চমল রনয়রের্ ভামব উরিদ জরিপ কার্ ত পরিচালনা কিা।
২. সদমশ রবদ্যোন েকল উরিদ প্রজারর্েমূমহি ফুল-ফল, র্থ্য এবং রচত্র েমের্ নমুনা েংগ্রহ এবং প্ররক্রয়াজার্ কিা।
৩. র্থার্থ প্ররক্রয়াজার্কিণপূব তক র্থ্যেহ ববজ্ঞারনক পদ্ধরর্মর্ নতুন উরিদ নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ রিরিমট েংিক্ষ্ণ কিা।
৪. েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনাি োমথ েংযুি র্থ্য েরন্নমবশপূব তক করম্পউটািাইজড্ ডাটামবে বর্রি কিা।
৫. েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনাি সেিাের্ ও পরিচর্ তা কিা।
৬. ধ্বংে প্রাপ্ত উরিদ নমুনাি অপোিণ।
৭. ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে েংগৃহীর্ উরিদ নমুনাগুমলা েনাি কিা ও সেরণরবন্যাে কিা।
৮. ‘সলািা অব বাংলামদশ' রেরিজ প্রকাশ কিা।
৯. সলারিরিক প্রকাশনাি জন্য সবাটারনকযাল ইলামেশন প্রস্ত্ততর্ কিা।
১০. গমবষক এবং অনুমোরদর্ দশতনাথীমদি িাণ্ট ট্যামসানরেক গমবষণায় হািমবরিয়ামে েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনা ও র্থ্য ব্যবহামিি
সুমর্াগ সৃরি কিা।
১১. ওময়বোইট আপমগ্রডকিণ।
১২. আইইউরেএন ক্রাইমটরিয়া অনুর্ায়ী উরিদ প্রজারর্েমূমহি সিড রলি মূল্যায়ন কিা।
১৩. মুরজববষ ত উপলমক্ষ্ রবরভন্ন কমলজ/রবশ্বরবদ্যালময়ি োত্র/োত্রীমদি হািমবরিয়ামেি কেতকাণ্ড েম্পমকত অবরহর্কিণ কেতশালা
আময়াজন।
১৪. িাণ্ট ট্যামসানরেমর্ উচ্চর্ি গমবষণায় েহায়র্া প্রদান কিা।

5

সেকশন ২
বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি রবরভন্ন কার্ তক্রমেি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

কেতেম্পাদন সূচকেমূহ

একক

(Outcome/impact)

(Performance
Indicator)

(Unit)

২

৩

১
হালনাগাদ সলারিরিক
র্থ্যভান্ডাি েমৃদ্ধকিণ

উরিদ জরিপকার্ ত পরিচারলর্
হময়মে এরূপ বনাঞ্চল/
সলারিরিক এলাকা/
প্ররর্মবশ/মজলাি উপি রিমপাট ত
প্রকাশ।

েংখ্যা

প্রকৃর্

লক্ষযমাত্রা
২০২০-2১

২০১8-১৯

২০১৯-২০*

৪

৫

-

৬

-

১

প্রমক্ষ্পণ
২০২১-২২

২০২২-২৩

৭

৮

১

১

রনধ তারির্ লক্ষ্যোত্রা অজতমনি
সক্ষ্মত্র সর্ৌথভামব দারয়ত্বপ্রাপ্ত
েন্ত্রণালয়/রবভাগ/ েংস্থােমূমহি
নাে
৯

েংখ্যা

৩

-

৩

৩

৩

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি বারষ তক
প্ররর্মবদন, রফল্ড
সনাটবুক

সদশীয় হািমবরিয়াে: বাংলামদশ
বন গমবষণা ইনরিটিউট, ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয়, জাহাঙ্গীিনগি
রবশ্বরবদ্যালয়, চট্টগ্রাে
রবশ্বরবদ্যালয় ।

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি
প্রকাশনা

ইংল্যামন্ডি রকউ হািমবরিয়াে,
ভািমর্ি সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল
হািমবরিয়ােেহ অন্যান্য োকত
সদশগুমলাি জার্ীয় হািমবরিয়া,
চীন, থাইল্যান্ড, ইমনদামনরশয়া,
োলময়রশয়া, সনদািল্যান্ডস্,
আমেরিকাি জার্ীয়
হািমবরিয়ােেমূহ।
রবরজ সপ্রে।

*mvgwqK
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১০

বন অরধদপ্তি,পরিমবশ
অরধদপ্তি,বাংলামদশ বন গমবষণা
ইনরিটিউট, বাংলামদশ বনরশল্প
উন্নয়ন কমপতামিশন, জনপ্রশােন
েন্ত্রণালয়, স্বিাি েন্ত্রণালয়,
প্ররর্িক্ষ্া েন্ত্রণালয়

রবমদশী হািমবরিয়াে:
সলারিরিক প্রকাশনা

উপাতসূত্র
(Source of
Data)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

কেতেম্পাদন সূচকেমূহ

একক

(Outcome/impact)

(Performance
Indicator)

(Unit)

২

৩

১

রবলুপ্তপ্রায় উরিদ প্রজারর্
রনণ তময়ি লমক্ষ্য মূল্যায়নকৃর্
উরিদ প্রজারর্
সুেংিরক্ষ্র্ ও েমৃদ্ধ
হািমবরিয়াে েংগ্রহশালা

েংখ্যা

েংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
২০২০-2১

২০১8-১৯

২০১৯-২০*

৪

৫

-

-

১৪0০

েংগৃহীর্ উরিদ নমুনা

েনািকৃর্ উরিদ নমুনা

প্রকৃর্

১০০০

১৪১৮

২০২১-২২

২০২২-২৩

৬

৭

৮

১0০

১0০

১0০

১৪0০

১৩৪৩

প্রমক্ষ্পণ

১০০০

১৪০০

১০০০

১৪০০

রফল্ড সনাটবুক, বাংলামদশ
ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
সিরজিাি খাতা এবং
বারষ তক প্ররর্মবদন

১০০০

েংিরক্ষ্র্ হািমবরিয়াে েীট,
ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
সিরজিাি খাতা এবং
বারষ তক প্ররর্মবদন

১৪0০

১২০৬৭

১৪0০

১৪০০

১৪০০

পরিষ্কাি/ পয়জরনং/
সেিাের্কৃর্ হািমবরিয়াে
নমুনা

েংখ্যা

৬০০০

৬০০০

৬০০০

৬০০০

৬০০০

১০৫০

১০৮৫

১০7০
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১০৮০

১০
হািমবরিয়াে প্রকাশনা এবং
বারষ তক প্ররর্মবদন

েংখ্যা

েংখ্যা

উপাতসূত্র
(Source of Data)

বন অরধদপ্তি, আইইউরেএন

অযামসশন নম্বি প্রদত
েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনা

ডাটামবজকৃর্ হািমবরিয়াে
নমুনা

রনধ তারির্ লক্ষ্যোত্রা অজতমনি
সক্ষ্মত্র সর্ৌথভামব দারয়ত্বপ্রাপ্ত
েন্ত্রণালয়/রবভাগ/
েংস্থােমূমহি নাে
৯

১০৮০

-

রফল্ড সনাটবুক, বাংলামদশ
ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
সিরজিাি খাতা এবং
বারষ তক প্ররর্মবদন

-

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি সিরজিাি
খাতা

-

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি করম্পউটাি
ডাটামবজ এবং বারষ তক
প্ররর্মবদন

সেকশন ৩
সকৌশলগর্ উমেশ্যwfwËK Kvh©µg, কেতেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যোত্রােমূহ
সকৌশলগর্ উমেশ্য
(Strategic
objectives)

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

(Activities)

(Performance
indicators)

োন
(Weight of
strategic
objectives)

১

২

৩

গণনা
পদ্ধরর্

একক
(Unit)

(Calcul
ation
method
)

কেতেম্পাদন
সূচমকি
োন
(Weightof
Performanc
e
Indicators)

লক্ষ্যোত্রা/রনণ তায়ক ২০২০-2১

প্রমক্ষ্পণ

প্রমক্ষ্পণ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

(Projec
tion)

(Project
ion)

২০2১2২

২০2২-2৩

প্রকৃর্ অজতন
২০১8১9

২০১9২০*

অোধািণ

অরর্ উতে

উতে

চলরর্
োন

চলরর্ োমনি
রনমম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

[১.১] সদমশি উরিদ
ববরচত্র মূল্যায়মনি
লমক্ষ্য েকল
ইমকারেমিে/
অঞ্চমল রনয়রের্
ভামব উরিদ জরিপ
কার্ ত পরিচালনা
কিা।

[১.১.১] উরিদ জরিপকার্ ত
পরিচারলর্ হময়মে এরূপ
বনাঞ্চল/ সলারিরিক
এলাকা/ প্ররর্মবশ/মজলাি
উপি রিমপাট ত প্রকাশ।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

১০

১

১

১

১

১

১

১

১

১

[১.১.২] রেমিমেটিক
সলারিরিক োমভতি েংখ্যা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা
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৬

৫

৬

৫

৪

৩

২

৬

৬

[১.২] সদমশ
রবদ্যোন েকল
উরিদ প্রজারর্
েমূমহি ফুল-ফল,
র্থ্য এবং রচত্র
েমের্ নমুনা েংগ্রহ
কিা।

[১.২.১] ফুল, ফল এবং
র্থ্যেমের্ েংগৃহীর্ এবং
প্ররক্রয়াজার্কৃর্ উরিদ
নমুনা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

১৪

1400

১৪১৮

১৪০০

১২৬০

১১২০

৯৮০

৮৪০

১৪০০

১৪০০

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি সকৌশলগর্ উমেশ্যেমূহ
[১] েেগ্র সদমশি
উরিদ জরিপ
পরিচালনা কিা
এবং েকল উরিদ
প্রজারর্েমূমহি নমুনা
েংগ্রহ কিা।
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সকৌশলগর্ উমেশ্য
(Strategic
objectives)

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

(Activities)

(Performance
indicators)

োন
(Weight of
strategic
objectives)

গণনা
পদ্ধরর্
(Calc
ulatio
n
metho
d)

একক
(Unit)

কেতেম্পাদন
সূচমকি
োন
(Weightof
Performanc
e
Indicators)

প্রকৃর্ অজতন

২০১৮১৯

২০১৯২০*

লক্ষ্যোত্রা/রনণ তায়ক ২০২০-2১

প্রমক্ষ্পণ

প্রমক্ষ্পণ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

(Projec
tion)

(Project
ion)

২০2122

২০22-23

অোধািণ

অরর্ উতে

উতে

চলরর্
োন

চলরর্ োমনি
রনমম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

[২] েংগৃহীর্ উরিদ
নমুনা এবং র্থ্য
েঠিক ব্যবস্থাপনাি
োধ্যমে বংশ
পিম্পিায়
হািমবরিয়ামে
েংিক্ষ্ণ কিা।

১৫

[২.১] র্থার্থ
প্ররক্রয়াজার্কিণপূব তক
র্থ্যেহ ববজ্ঞারনক
পদ্ধরর্মর্ নতুন উরিদ
নমুনা শুষ্কাবস্থায়/
রিরিমট েংিক্ষ্ণ কিা
েংিক্ষ্ণ।

[২.১.১] সলমবল এবং
অযামসশন নম্বিযুি
েংিরক্ষ্র্ হািমবরিয়াে
শীট।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

৫

১৪০০

১২০৬৭

১400

১২৬০

১১২০

৯৮০

৮৪০

১৪০০

১৪০০

[২.২] েংিরক্ষ্র্ উরিদ
নমুনাি োমথ েংযুি
র্থ্যেমূহ েরন্নমবশপূব তক
করম্পউটািাইজড্
ডাটামবে বর্রি কিা।

[২.২.১] করম্পউটার
ডাটামবজকৃর্
হািমবরিয়াে নমুনাি
েংখ্যা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

৪

১০5০

১০8৫

১০5০

৯৪৫

৮৪০

৭৩৫

৬৩০

১০৫০

১০৫০

[২.৩] েংিরক্ষ্র্ উরিদ
নমুনাি সেিাের্ এবং
পরিচর্ তা কিা।

[২.৩.১] পরিষ্কাি/
পয়জরনং/ সেিাের্কৃর্
হািমবরিয়াে নমুনাি
েংখ্যা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

৪

৬০০০

৬০০০

৬০০০

৫৪০০

৪৮০০

৪২০০

৩৬০০

৬০০০

৬০০০

[২.৪] ধ্বংে প্রাপ্ত উরিদ
নমুনাি অপোিণ।

[২.৪.১] ধ্বংে/ নি হময়
র্াওয়া নমুনা েংখ্য।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

২

৪০

৫০

৫০

৫৫

৬০

৬৫

৭০

৫০

৫০
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সকৌশলগর্ উমেশ্য
(Strategic
objectives)

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

(Activities)

(Performance
indicators)

োন
(Weight of
strategic
objectives)

১

২

৩

৪

গণনা
পদ্ধরর্
(Calc
ulatio
n
metho
d)

একক
(Unit)

কেতেম্পাদন
সূচমকি
োন
(Weightof
Performanc
e
Indicators)

প্রকৃর্ অজতন
২০১৮১৯

২০১৯২০*

লক্ষ্যোত্রা/রনণ তায়ক ২০২০-2১

প্রমক্ষ্পণ

প্রমক্ষ্পণ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

(Projec
tion)

(Project
ion)

২০2122

২০22-23

অোধািণ

অরর্ উতে

উতে

চলরর্
োন

চলরর্ োমনি
রনমম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

২

২০০

৭৬৭

২০০

১৮০

১৬০

১৪০

১২০

২১০

২২০

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

২

১২

১২

১২

১১

১০

৯

৮

১২

১২

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

৬

১০০০

১৩৪৩

১০০০

৯০০

৮০০

৭০০

৬০০

১০০০

১০০০

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি সকৌশলগর্ উমেশ্যেমূহ
[৩] হািমবরিয়ামেি
র্থ্য ভান্ডাি এবং
েংিরক্ষ্র্ উরিদ
নমুনােমূমহি সুষ্ঠু
ব্যবহাি রনরির্
কিা।

৪

[৩.১] গমবষক এবং
অনুমোরদর্ দশতনাথীমদি
িাণ্ট ট্যামসানরেক
গমবষণায় হািমবরিয়ামে
েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনা ও
র্থ্য ব্যবহামিি সুমর্াগ
সৃরি কিা।
[৩.২] ওময়বোইট
আপমগ্রডকিণ।

[৪] িাণ্ট
ট্যামসানরেক
গমবষণাি উন্নয়ন
কিা এবং উরিদ
েংক্রান্ত প্রকাশনা
সবি কিা।
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[৪.১] ট্যামসানরেক
গমবষণাি োধ্যমে
েংগৃহীর্ উরিদ
নমুনাগুমলা েনাি কিা
ও সেরণরবন্যাে কিা।

[৩.১.১] আগর্ গমবষক
এবং দশতনাথীি েংখ্যা।

[৩.২.১] আপমগ্রড
েংখ্যা।
[৪.১.১] েনািকৃর্
উরিদ নমুনাি েংখ্যা।
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সকৌশলগর্ উমেশ্য
(Strategic
objectives)

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

(Activities)

(Performance
indicators)

োন
(Weight of
strategic
objectives)

১

২

৩

গণনা
পদ্ধরর্
(Calc
ulatio
n
metho
d

একক
(Unit)

কেতেম্পাদন
সূচমকি
োন
(Weightof
Performanc
e
Indicators)

৪

৫

৬

[৪.৩] 'মলািা অব
বাংলামদশ' রেরিজ
প্রকাশ।

[৪.৩.১] প্রকারশর্ 'মলািা
অব বাংলামদশ' রেরিজ

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

[৪.৪] মুরজববষ ত
উপলমক্ষ্ রবরভন্ন
কমলজ/রবশ্বরবদ্যাল
সয়ি োত্র/োত্রীমদি
হািমবরিয়ামেি
কেতকাণ্ড েম্পমকত
অবরহর্কিণ
কেতশালা আময়াজন।

[৪.৪.১] হািমবরিয়ামেি
কেতকাণ্ড েম্পমকত
অবরহর্কিণ কেতশালা
আময়ারজর্

[৪.৫] সলারিরিক
প্রকাশনাি জন্য
সবাটারনকযাল
ইলামেশন প্রস্ত্ততর্
কিা।

[৪.৫.১] সবাটারনকযাল
ইলামেশমনি েংখ্যা।

প্রকৃর্ অজতন
২০১৮১৯

২০১৯২০*

লক্ষ্যোত্রা/রনণ তায়ক ২০২০-2১

প্রমক্ষ্পণ

প্রমক্ষ্পণ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

(Projec
tion)

(Project
ion)

২০2122

২০22-23

অোধািণ

অরর্ উতে

উতে

চলরর্
োন

চলরর্ োমনি
রনমম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

৬

৩

-

৩

২

২

২

১

৩

৩

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি সকৌশলগর্ উমেশ্যেমূহ

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

২

-

-

৪

৩

২

১

-

-

-

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

১

৫০

৫০

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

৫০

৫০
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সকৌশলগর্ উমেশ্য
(Strategic
objectives)

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

(Activities)

(Performance
indicators)

োন
(Weight of
strategic
objectives)

১

২

৩

গণনা
পদ্ধরর্
(Calc
ulatio
n
metho
d

৪

একক
(Unit)

কেতেম্পাদন
সূচমকি
োন
(Weightof
Performanc
e
Indicators)

প্রকৃর্ অজতন
২০১৮১৯

২০১৯২০*

লক্ষ্যোত্রা/রনণ তায়ক ২০২০-2১

প্রমক্ষ্পণ

প্রমক্ষ্পণ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

(Projec
tion)

(Projec
tion)

২০2১2২

২০2২2৩

অোধািণ

অরর্ উতে

উতে

চলরর্
োন

চলরর্ োমনি
রনমম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি সকৌশলগর্ উমেশ্যেমূহ
[৫] রবলুপ্তপ্রায় উরিদ
প্রজারর্ েংিক্ষ্মণ
কার্ তকি ভূরেকা
িাোেহ উরিদ
েংক্রান্ত রবষময়
কারিগরি সেবা
প্রদান কিা।

6

[৫.১] আইইউরেএন সিড
রলি ক্রাইমটরিয়া অনুর্ায়ী
রবলুপ্তপ্রায়/ রবলুরপ্তি
আশংকাযুি উরিদ প্রজারর্
মূল্যায়ন কিা।

[৫.১.১] আইইউরেএন সিড
রলি ক্রাইমটরিয়া অনুর্ায়ী
মূল্যায়নকৃর্ উরিদ
প্রজারর্ি েংখ্যা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

৪

-

-

১0০

৯৯

৮৮

৭৭

৬৬

১০০

১০০

[৫.২] িাণ্ট ট্যামসানরেমর্
উচ্চর্ি গমবষণায় েহায়র্া
প্রদান কিা।

[৫.২.১] এে.এে.,
এে.রফল. ও রপএইচ.রড.
গমবষমকি েংখ্যা।

ক্রেপুরঞ্জ
ভূর্

েংখ্যা

২

১

১

১

-

-

-

-

১

১

*mvgwqK
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কলাে-১

কলাে-২

সকৌশলগর্ উমেশ্য

সকৌশলগর্
উমেমশ্যি োন

(Strategic Objectives) (Weight of

Strategic
Objectives)

কলাে-৩

কার্ তক্রে
(Activities)

[১.১] বারষ তক কেতেম্পাদন চুরি

(এরপএ) বাস্তবায়ন।
[১.২] শুদ্ধাচাি/উতে চচ তাি রবষময়
অংশীজনমদি েমঙ্গ ের্রবরনেয়
[১] দাপ্তরিক কেতকামন্ড
স্বচ্ছর্া বৃরদ্ধ ও জবাবরদরহ
রনরির্কিণ

১০

[১.৩] অরভমর্াগ প্ররর্কাি ব্যবস্থা রবষময়
সেবাগ্রহীর্া /অংশীজনমদি অবরহর্কিণ

কলাে-৪

কেতেম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

৯

(Unit)

অোধািণ অরর্ উতে উতে

(Very
(Weight of (Excellent)
Good)
Performance
Indicator)

চলরর্ োন

(Good) (Fair)

চলরর্োমনি
রনমম্ন
(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

েংখ্যা

২

৪

-

-

-

-

[১.১.২] এরপএ টিমেি োরেক েভা অনুরষ্ঠর্

েংখ্যা

১

১২

১১

-

-

-

[১.২.১] ের্রবরনেয় েভা অনুরষ্ঠর্

েংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

েংখ্যা

১

৪

৩

২

-

েংখ্যা

২

৪

৩

২

েংখ্যা

২

৪

৩

২

৮০

৭০

[১.৩.১]অবরহর্কিণ েভা আময়ারজর্

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন

[২.১.১] ই-নরথমর্ সনাট রনষ্পরতকৃর্

[২.২] রডরজটাল সেবা চালুকিণ

[২.২.১] একটি নতুন রডরজটাল সেবা চালুকৃর্

[২.৩] সেবা েহরজকিণ

[২.৩.১] একটি েহরজকৃর্ সেবা অরধমক্ষ্মত্র
বাস্তবারয়র্

[২.৪] কেতচািীমদি প্ররশক্ষ্ণ প্রদান

একক

কেতেম্পাদন
সূচমকি োন

কলাে-৬
লক্ষ্যোত্রাি োন ২০২০-২১

[১.১.১] এরপএ’ি েকল বত্রোরেক
প্ররর্মবদন ওময়বোইমট প্রকারশর্

[১.৪] সেবা প্রদান প্ররর্শ্রুরর্ রবষময়
[১.৪.১]অবরহর্কিণ েভা আময়ারজর্
সেবাগ্রহীর্ামদি অবরহর্কিণ
[১.৫] র্থ্য বার্ায়ন হালনাগাদ েংক্রান্ত
বত্রোরেক প্ররর্মবদন উধ্বতর্ন কর্ততপমক্ষ্ি [১.৫.১] বত্রোরেক প্ররর্মবদন সপ্ররির্
রনকট সপ্রিণ

[২] কেতেম্পাদমন
গরর্শীলর্া আনয়ন ও
সেবাি োন বৃরদ্ধ

কলাে-৫

%
েংখ্যা

২

-

-

-

১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১

-

২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১

-

েংখ্যা

২

[২.৪.১] প্রমর্যক কেতচারিি জন্য প্ররশক্ষ্ণ
আময়ারজর্

জনঘন্টা

১

৫০

[২.৪.২] ১০ে সগ্রড ও র্দুধ্বত প্রমর্যক
কেতচািীমক এরপএ রবষময় প্রদত প্ররশক্ষ্ণ

জনঘন্টা

১

৫

13

৬০

-

৪০

৩০

২০

-

৪

-

-

-

[২.৫.১] নুযনর্ে একটি আওর্াধীন দপ্তি/
[২.৫] এরপএ বাস্তবায়মন প্রমনাদনা প্রদান একজন কেতচািীমক এরপএ বাস্তবায়মনি জন্য
প্রমনাদনা প্রদানকৃর্
[৩.১] বারষ তক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

[৩] আরথ তক ও েম্পদ
ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন

৬

[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয়
েম্পারদর্

[৩.২] বারষ তক উন্নয়ন কেতসূরচ
(এরডরপ)/বামজট বাস্তবায়ন

েংখ্যা

১

১

%

১

১০০

-

-

-

-

৯০

৮০

-

-

[৩.২.১] বারষ তক উন্নয়ন কেতসূরচ (এরডরপ)
/বামজট বাস্তবারয়র্
[৩.৩.১] রত্রপক্ষ্ীয় েভায় উপস্থাপমনি জন্য
[৩.৩] অরডট আপরত রনষ্পরত কার্ তক্রমেি
েন্ত্রণালময় প্রস্তাব সপ্ররির্
উন্নয়ন
[৩.৩.২] অরডট আপরত রনষ্পরতকৃর্

%

২

১০০

৯০

৮০

-

-

%

১

৮০

৭০

৬০

৫০

-

%

১

৫০

৪০

৩০

২৫

-

[৩.৪] হালনাগাদকৃর্ স্থাবি ও অস্থাবি
[৩.৪.১] হালনাগাদকৃর্ স্থাবি ও অস্থাবি
েম্পরতি র্ারলকা েন্ত্রণালয়/রবভামগ সপ্রিণ েম্পরতি র্ারলকা েন্ত্রণালয়/রবভামগ সপ্ররির্

র্ারিে

১

-

-
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১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১

আরম, পররচালক, বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম MYcªRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq gš¿x, পররদবশ, বন
ও Rjevqy cwieZ©b মন্ত্রণালয় এর cªwZwbwa সরচব, পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b মন্ত্রণালয় এর রনকট অঙ্গীকার
কররছ সে এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।

আরম, সরচব, MYcªRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq gš¿x, পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b মন্ত্রণালয় এর
cªwZwbwa wnmv‡e পররচালক, বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সে এই চুরিদত বরণ িত
ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন করব।

স্বাক্ষররত :

য়
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েংমর্াজনী ১
শব্দেংমক্ষ্প
ক্ররমক নম্বর

শব্দসাংদক্ষপ
(Acronyms)

রববরণ

১

আইইউরেএন

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

২

রবরজমপ্রে

Bangladesh Government Press
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সাংদোজনী ২
কমিসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী Kvh©vjqmg~n এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ
ক্ররমক
নম্বর

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

১।

[১.১] সদমশি উরিদ ববরচত্র মূল্যায়মনি
লমক্ষ্য েকল ইমকারেমিে/ অঞ্চমল
রনয়রের্ ভামব উরিদ জরিপ কার্ ত
পরিচালনা কিা।

[১.১.১] উরিদ জরিপকার্ ত পরিচারলর্
হময়মে এরূপ বনাঞ্চল/ সলারিরিক
এলাকা/ প্ররর্মবশ/মজলাি উপি
রিমপাট ত প্রকাশ কিা।

[১.১.২] রেমিমেটিক সলারিরিক
োমভতি েংখ্যা।

কার্ তক্রমেি রববিণ

সলারররিক বলদত সবাঝায় সকান সিৌদগারলক
এলাকার মদে অবরিত উরিে প্রজারতর বন্টণ ও
তাদের মদে পাস্পররক সম্পকি।

বাস্তবায়নকািী
অনুরবভাগ, অরধশাো,
শাো
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

প্রদত প্রোণক

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
বারষ িক প্ররতদবেন, রফল্ড সনাটবুক

প্রোণমকি উপাতসূত্র

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি বারষ তক
প্ররর্মবদন, রফল্ড সনাটবুক

প্ররতদবশ (Ecosystem) হদে সকান এলাকার
জীব এবাং জড় বস্ত্তর মদে পারস্পররক সম্পকি।
রসদিদমটিক সলাদররিক সাদিি হল সকান রনরে িষ্ট
এলাকার রনয়মানুোয়ী সবাটারনকযাল জরীপ

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
বারষ িক প্ররতদবেন, রফল্ড সনাটবুক

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি বারষ তক
প্ররর্মবদন, রফল্ড সনাটবুক

২।

[১.২] সদমশ রবদ্যোন েকল উরিদ
প্রজারর্ েমূমহি ফুল-ফল, র্থ্য এবং
রচত্র েমের্ নমুনা েংগ্রহ কিা।

[১.২.১] ফুল, ফল এবং র্থ্যেমের্
েংগৃহীর্ এবং প্ররক্রয়াজার্কৃর্ উরিদ
নমুনা।

হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানী কর্তিক সাংগৃহীত উরিে
প্রজারত সমূদহর ফুল, ফল এবাং তথ্যসদমত নমুনা

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b
মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন

পরিমবশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন েন্ত্রণালময়ি বারষ তক
প্ররর্মবদন

৩।

[২.১] র্থার্থ প্ররক্রয়াজার্কিণপূব তক
র্থ্যেহ ববজ্ঞারনক পদ্ধরর্মর্ নতুন
উরিদ নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ রিরিমট
েংিক্ষ্ণ কিা েংিক্ষ্ণ।

[২.১.১] হািমবরিয়াে শীমট প্রদানকৃর্
সলমবল এবং অযামসশন নম্বি।

সাংগৃহীত উরিে নমুনাদক শুরকদয় সাো মাউরন্টাং শীদট
আটা রেদয় লাগাদনা হয় এবাং তার সাদথ সাংরিষ্ট তথ্য
সেমন সাংগ্রদহর তাররখ, ববজ্ঞারনক নাম, পররবার,
ব্যবহার, সাংগ্রদহর িান ও সাংগ্রহকারীর নাম ইতযারে
থাদক। অযাদেশন নম্বর হদে একটি অনন্য
(Unique) সনািকরণ সাংখ্যা

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b
মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন

পরিমবশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন েন্ত্রণালময়ি বারষ তক
প্ররর্মবদন

৪।

[২.২] েংিরক্ষ্র্ উরিদ নমুনাি োমথ
েংযুি র্থ্যেমূহ েরন্নমবশপূব তক
করম্পউটািাইজড্ ডাটামবে বর্রি কিা।

[২.২.১] করম্পউটার ডাটামবজকৃর্
হািমবরিয়াে নমুনাি েংখ্যা।

হািমবরিয়াে নমুনােমূহ েংরিি র্থ্যেহ করম্পউটাি
েফ্টওয়ামি েংিক্ষ্ণ কিা হয় র্ামর্ পিবর্ীমর্
ব্যবহািকািীমদি রনকট েহজলভয হয়।

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b
মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন

পরিমবশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন েন্ত্রণালময়ি বারষ তক
প্ররর্মবদন
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ক্ররমক
নম্বর

কার্ তক্রে

নমুনাি

কেতেম্পাদন সূচক

রববিণ

[২.৩.১] পরিষ্কাি/ পয়জরনং/
সেিাের্কৃর্ হািমবরিয়াে নমুনাি
েংখ্যা।

সাংররক্ষত উরিে নমুনাসমূহদক রনয়রমত রবররতদত
রাসায়রনক দ্রব্য দ্বারা পররস্কার/জীবাণুমুি করা হয়
এবাং িঙ্গুর উরিে নমুনাসমূহদক সমরামত করা হয়।

৫।

[২.৩] েংিরক্ষ্র্ উরিদ
সেিাের্ এবং পরিচর্ তা কিা।

৬।

[২.৪] ধ্বংে প্রাপ্ত উরিদ নমুনাি
অপোিণ।

[২.৪.১] ধ্বংে/ নি হময় র্াওয়া নমুনা
েংখ্য।

ধ্বংে/ নি হময় র্াওয়া নমুনাসমূহদক হারদবররয়াম
কাপদবার্ ি হদত অপসারণ করা হয় োদত অন্য
হারদবররয়াম নমুনাসমূহ ক্ষরতগ্রস্ত না হয়।

৭।

[৩.১] গমবষক এবং অনুমোরদর্
দশতনাথীমদি িাণ্ট ট্যামসানরেক
গমবষণায় হািমবরিয়ামে েংিরক্ষ্র্
উরিদ নমুনা ও র্থ্য ব্যবহামিি সুমর্াগ
সৃরি কিা।

[৩.১.১] গমবষক এবং দশতনাথীি
েংখ্যা।

অন্যান্য গদবষণা প্ররতষ্ঠাদনর গদবষক এবাং
অনুদমারেত েশিণাথীদের হারদবররয়াম নমুনাসমূদহর
ব্যবহাদরর সুদোগ কদর সেয়া।

৮।

[৩.২] ওময়বোইট আপমগ্রডকিণ।

[৩.২.১] আপমগ্রড েংখ্যা।

হারদবররয়াদমর সে সকান হালনাগাে তথ্য
ওদয়বসাইদট আপদগ্রর্ করা হয়।

৯।

[৪.১] ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে
েংগৃহীর্ উরিদ নমুনাগুমলা েনাি কিা
ও সেরণরবন্যাে কিা।

[৪.১.১] েনািকৃর্ উরিদ নমুনাি
েংখ্যা।

হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানী কর্তিক সাংগৃহীত এবাং
অন্যান্য কদলজ/রবশ্বরবদ্যালয়/গদবষণা প্ররতষ্ঠান হদত
আগত ছাত্রছাত্রী/গদবষকদের উরিে নমুনা সনািকরণ
করা হয়।

১০।

[৪.৩] 'মলািা অব বাংলামদশ' রেরিজ
প্রকাশ।

[৪.৩.১] প্রকারশর্ 'মলািা অব
বাংলামদশ' রেরিজ

সলািা হমচ্ছ সকান রনরেতি অঞ্চমলি উরিদ েেরি।
বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়াে রনয়রের্ভামব
উরিদ পরিবামিি উপি পুস্তক প্রকাশনা কমি থামক
র্া ‘‘সলািা অব বাংলামদশ’’ নামে পরিরচর্।
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প্রদত প্রোণক

প্রোণমকি উপাতসূত্র

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
সররজিার খাতা

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি সিরজিাি োর্া

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
সররজিার খাতা

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি সিরজিাি োর্া

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
সররজিার খাতা

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি সিরজিাি োর্া

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেদশর ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
ওদয়বসাইট

বাংলামদমশি ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি ওময়বোইট

পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b
মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন, বাাংলাদেশ
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর সররজিার খাতা

পরিমবশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন েন্ত্রণালময়ি বারষ তক
প্ররর্মবদন, বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি সিরজিাি োর্া

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
ওময়বোইট, লাইমেিী এবং বারষ তক
প্ররর্মবদন

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি ওময়বোইট,
লাইমেিী এবং বারষ তক
প্ররর্মবদন

বাস্তবায়নকািী
অনুরবভাগ, অরধশাো,
শাো

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

ক্ররমক
নম্বর

কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

রববিণ

১১।

[৪.৫] সলারিরিক প্রকাশনাি
জন্য সবাটারনকযাল ইলামেশন
প্রস্ত্ততর্ কিা।

[৪.৫.১] সবাটারনকযাল ইলামেশমনি
েংখ্যা।

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানী কর্তিক
রবরিন্ন গদবষণার ফলাফল সবাটারনকযাল
ইলামেশমনি মােদম প্রকাশ করা হয়।

১২।

[৫.১] আইইউরেএন সিড
রলি ক্রাইমটরিয়া অনুর্ায়ী
রবলুপ্তপ্রায়/ রবলুরপ্তি
আশংকাযুি উরিদ প্রজারর্
মূল্যায়ন কিা।

[৫.১.১] আইইউরেএন সিড রলি
ক্রাইমটরিয়া অনুর্ায়ী মূল্যায়নকৃর্
উরিদ প্রজারর্ি েংখ্যা।

আইইউরেএন হমলা প্রকৃরর্ এবং প্রাকৃরর্ক েম্পদ
েংিক্ষ্মণ আন্তজতারর্ক েংঘ র্ািা রবলুপ্তপ্রায় /
রবলুরপ্তি আশংকাযুি উরিদ প্রজারর্ েংিক্ষ্মণ
ভূরেকা িামে এবং এমদি সেণীকিণ কমি আশংকাি
োত্রা রনণ তয় কমি থামক।

১৩।

[৫.২] িাণ্ট ট্যামসানরেমর্
উচ্চর্ি গমবষণায় েহায়র্া
প্রদান কিা।

[৫.২.১] এে.এে., এে.রফল. ও
রপএইচ.রড. গমবষমকি েংখ্যা।

িাণ্ট ট্যামসানরেমর্ উচ্চর্ি গমবষণায় এে.এে.,
এে.রফল. ও রপএইচ.রড গদবষকদের সহায়তা প্রোন
করা হয়।
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বাস্তবায়নকািী
অনুরবভাগ, অরধশাো,
শাো

প্রদত প্রোণক

প্রোণমকি উপাতসূত্র

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
লাইমেিী

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি
লাইমেিী

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাংলামদশ ন্যাশনাল হািমবরিয়ামেি
প্রকাশনা এবং বারষ তক প্ররর্মবদন

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর
সররজিার খাতা

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি
প্রকাশনা এবং বারষ তক
প্ররর্মবদন

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি
সিরজিাি োর্া

েংমর্াজনী ৩
অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংিার রনকট সুরনরে িষ্ট কমিসম্পােন চারহোসমূহ
সাংরিষ্ট কার্ তক্রে

কেতেম্পাদন সূচক

উরিদ জরিপ

উরিদ জরিপকার্ ত পরিচারলর্ হময়মে
এরূপ বনাঞ্চল/মলারিরিক
এলাকা/প্ররর্মবশ/মজলা।

রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালময়ি উরিদরবজ্ঞান
রবভাগ সর্েন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়,
জাহাঙ্গীিনগি রবশ্বরবদ্যালয় এবং
আইইউরেএন

ট্যামসানরেক গমবষণা

বাংলামদশ েিকারি মূদ্রণালয়

সলারররিক প্রকাশনা

প্ররর্ষ্ঠামনি নাে
বন অরধদপ্তি, পরিমবশ অরধদপ্তি,
বাংলামদশ বন গমবষণা
ইনরিটিউট, বাংলামদশ বনরশল্প
উন্নয়ন কমপতামিশন, জনপ্রশােন
েন্ত্রণালয়, স্বিাষ্ট্র েন্ত্রণালয় এবং
প্ররর্িক্ষ্া েন্ত্রণালয়।

উি প্ররর্ষ্ঠামনি রনকট
চারহো/প্রতযাশা
অনুেরর্, থাকাি ব্যবস্থা
এবং রনিাপতা।

চারহো/প্রতযাশাি
সর্ৌরিকর্া
প্রর্যন্ত অঞ্চমল উরিদ
জরিপকার্ ত
পরিচালনাি জন্য
এেব চারহদা পূিণ
কিা আবশ্যক।

প্রর্যাশা পূিণ না হমল েম্ভাব্য
প্রভাব
জরিপ কার্ তক্রে ক্ষ্রর্গ্রস্ত
হমব।

ট্যামসানরেক গমবষণাি োধ্যমে
েংগৃহীর্, েনািকৃর্ ও
সেরণরবন্যােকৃর্ উরিদ নমুনা এবং
আইইউরেএন সিড রলি ক্রাইমটরিয়া
অনুর্ায়ী রচরির্ রবলুপ্তপ্রায়/ রবলুরপ্তি
আশংকাযুি উরিদ প্রজারর্।

িান্ট ট্যামসানরেক
গমবষণা এবং উরিমদি
সিড রলি কিা।

উি রবশ্বরবদ্যালয়/
প্ররর্ষ্ঠান র্থাক্রমে
িান্ট ট্যামসানরেক
গমবষণা/িান্ট সিড
রলি রনধ তািন কমি।

সলারিরিক গমবষণায়
ধীিগরর্।

প্রকারশর্ ‘সলািা অব বাংলামদশ’
রেরিজ ।

পুস্তক প্রকাশনা।

বাংলামদশ ন্যাশনাল
হািমবরিয়ামেি
গমবষণাি ফলাফল
সর্েন পুস্তক, জাণ তাল
বাংলামদশ েিকারি
মূদ্রণালয় সথমক োপা
হয়।

সলারিরিক প্রকাশনা
কার্ তক্রে ব্যহর্ হমব।
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