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                                                                                                 -ক 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

রযচারক,ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

 

এফাং 

 

রচফ, রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততন ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

ফারল তক কভ তম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

     ১, ২০১৯ -    ৩০, ২০২০ 
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সূরচত্র 

 

 

উক্রভরণকা 

ক               ক     

 

সকন ১: 

 

  ক ,      , ক                       ক         

সকন ২: 

 

রফরবন্ন কাম তক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ(Outcome/Impact)  

সকন ৩: 

 

 ক               ক ক     , ক          ক                  

          ১          

          ২ ক          ক   ,        ক    ক                            

          ৩ ক                                             ক           ক          
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

  ক                           ক         ,                           ক  ,           ক       

                      ক             ক  ২০২১                        - 

 

 

                                       ক,                            

 

এফাং 

 

রচফ, রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততন  ভন্ত্রণারয়এযভদে 

 

২০১৯ াদরয জুন ভাদয ২১ তারযদখ এাআ ফারল তক কভ তম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এাআ  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন। 
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ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট এয কভ তম্পাদদনয ারফ তক রচত্র 

 

াম্প্ররতক াজতন, চযাদরঞ্জ ও বরফষ্যৎ কভ তরযকল্পনা  

                                   ক          ক                    ।                                   

                           ১৯৫৫                      । ১৯৬৮                     ক        ক             ক   

                            ক                        ।                                   ,             

ক         (          )                 ক                       ক                     ক                  ক       

            ক  ।                     (১১                 ১      )           (৬              )              

       ক  ক         ক  । 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজতন  

                     ক                                                 ৫৭                 ক          ক          

ক        ।                                        ক        ।৪০                    ক                    ক        ।    

                   ,              ৮০          ১.৩১            ৭৫০  ক             ক        ।         ক        

     ৪              ৩৬০০              ক        ।    ৮  ক      ৩০০                 ক                            

      ক        ।     ৮               ক                   ক        ।     ক                                  ক        

১০৬                       ক        ।                                            ।                            

             ক                                                   ক        ।                                    

 ক                                            ৩৩            ক                                        ক        । 

                                   ,      ,        ক       ,                    ক      ,                   ক             

 ক          ক        । ৭                                                      ক        ।ক  ক  ,  ক        

                                      ক   ক                  ক        । 

                                        ২২        ২,৮০০    /           ক                     ।            

                   ক                              ক       ক        ।                                          

   ক   ক                     ক        ।        ×             ,      ,   
 
 ক ,         

 
 ক ,                 

               ক   ক        । 

                  

                                    ক                               ক                       ক     ক        

              ।              ক         ক       ক    ক             ক            ।                      

    ক          ।      ক           ক                                        ক               ক       ।         

    ক         ক       ক                      ক            ।             ক     ক                         ক    

     ,       ক         ,                                                   ক। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

                  ক    ক                                                                                ক               

                       ক       ক   ।                         ,                   ক  ক                             

       ক               ক      ।           ক                        ক                           ,        ক         

         ক                      ক  ক       ক      ।                                                              

                      ক          ক      ।                                                                      ক 

           ক      । 
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                       ক                               ক         ক     ।                                    ক      

                                      ক          ক      ।                      ক             ক                    

                            ক                                                     ক      ।  

                         ক                         ক         ক      ।                                           

                           ক                                                                    ক        ক          

ক      ।                                  ক                  , ক                                ক      ।          

 ক                                 ক      ।  

২০১৯-২০ াথ তফছদযয ম্ভাব্য প্রধান াজতনমূ 

                 ক                             ক                            ২,৫০০                 । 

               ৫০০                                         ২০,০০০           । 

  ক  ক         ক                                  ১৭,০০০            ,                           ক      । 

                                ক                              ক     । 

                                       ১৪, ৫০০                     ক      । 

                           ৫০,০০০            ক                       ক      । 

                   ৩৬,০০০           ২২                        ক           ক      । 

      ক          ক              ক   ৫         ক                  ক           ক       । 

                         /                 ক        । 

                                        ক                ক  । 

        ক             ক                                         ,             
 
        ক  । 

 রিভ রডরিদরদনয ভােদভ াাআরট সেদর াঅগয কাঠ দত ততর রনষ্কাদনয প্রমৄরি উন্নয়ন কযা দফ। 

            , ক      ,           ক                                                           । 
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সকন ১: 

  ক ,       ,  ক             ,      ক        

১.১   ক : ফন ও ফনজ ম্পদদয ব্যফস্থানা, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যফায। 

  ১.২       : গদফলণায ভােদভ  সদদয ফন ও ফনজ ম্পদদয উৎাদন বৃরি ও সুষ্ঠু ব্যফাদযয রদক্ষয রাগাআ প্রমৄরি 

উদ্ভাফদন গদফলণা রযচারনা কযা এফাং উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ সবািাদগারষ্ঠদক রযজ্ঞাতকযণ। 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic sevectiveO) 

 

 ফীদজয গুণগত ভান উন্নয়ন ফন ও ফনজ ম্পদদয উৎাদন বৃরি রফলয়ক গদফলণা। 

                                                               ক                  । 

 ফাাঁ, সফত ও সবলজ উরদ্ভদ ান্যান্য ফনজ ম্পদদয উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা রফলয়ক গদফলণা। 

 মৃরিকায গুণাগুণ উন্নয়ন, না তারয ও ফন ফাগাদন সাকাভাকড় ও সযাগ-ফারাাআ দভন এফাং ফন্যপ্রাণী জীফবফরচত্রয াংযক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা 

রফলয়ক গদফলণা। 

 জরফায়ু রযফততদনয কাযদণ ফন ও ফনজ ম্পদ রফম তয় সভাকারফরা রফলয়ক গদফলণা। 

 কাঠ ও ান্যান্য ফনজ ম্পদদয গুণগত ভান উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যফায ও ফারণরজযক ণ্য উদ্ভাফন রফলয়ক গদফলণা। 

 ফন  রফলয়ক  উদ্ভারফত  প্রমৄরিমূ  ভাঠ-ম তাদয়  যকারয ও সফযকারয সবািাদগারষ্ঠ  এফাং  ফনরফদ্যা  গদফলক,  রক্ষাথী  ও াংরিষ্টদদয 

রযজ্ঞাতকযণ। 

 

১.৪ প্রধান কাম তাফরর 

ফন ও ফনজ ম্পদদয সুষ্ঠু ব্যফায রনরিতকযদণয রদক্ষয ফন ব্যফস্থানা ও ফনজ ম্পদ উাআাং এয  াধীদন ১৭টি গদফলণা রফবাগ 

ও একটি  াখায াঅওতায় ল্যাফদযটরয ও ভাঠম তাদয় গদফলণা কভ তকান্ড রযচারনা কযা। 

 

 ভাতৃবৃক্ষ রনফ তাচন, ফীজ উৎাদন এরাকা রচরিতকযণ,গুণগতভান ম্পন্ন ফীজ দত চাযা উৎাদন বৃরিয উয গদফলণা। 

 না তারয, ফন ফাগান ও ঔলরধ উরদ্ভদদয সাকাভাকড় ও সযাগ ফরাাআ দভন রফলয়ক গদফলণা। 

 রফলুপ্ত প্রায় কাষ্ঠর ও াকাষ্ঠর উরদ্ভদদয না তারয ও ফনায়ন সকৌর উদ্ভাফন এফাং াংযক্ষণী প্লট সৃরষ্ট কযা। 

 ফাাঁ, সফত ও সবলজ উরদ্ভদ াকাষ্ঠর ও াথ তকযী ফনজ ম্পদদয উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা রফলয়ক গদফলণা। 

 টিসুয কারচাদযয ভােদভ ফাাঁদয ফাং রফস্তায ও রফলুপ্ত প্রায় গাদছয াংযক্ষদণ গদফলণা কাম তক্রভ। 

 সুন্দযফদনয রযদফ, প্ররতদফ ও           াংযক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যফস্থানা। 

 উকূরীয় াঞ্চদর রযদফ ারবঘাত জরনত প্রবাদফয াদথ াভঞ্জস্য সযদখ ফনসৃজন ও স্থানীয় জনগদণয াঅথ তাভারজক উন্নয়ন রফলয়ক 

গদফলণা। 

 প্রাকৃরতক ফদন  উরদ্ভদ ও ভাটিয কাফ তদনয রযভাণ রনণ তয়। 

 ফন্যপ্রারণ           াংযক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যফস্থানা। 

 কাঠ ও ান্যান্য ফনজ ম্পদদয ভান উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যফায ও ফারণরজযক ণ্য উদ্ভাফন রফলয়ক গদফলণা। 

 রফরবন্ন প্ররক্ষণ, কভ তারা, সরভনায, রফ ণন, প্রকানা াআতযারদয ভােদভ উদ্ভারফত  প্রমৄরিমূ  ভাঠ-ম তাদয়  ম্প্রাযণ ও ম্প্রচায কযা।  
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সকন২ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রফরবন্ন কাম তক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ        

(sutcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

    

রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা াজতদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০১৭-১৮ 

 

 

২০১৮-১৯ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গাছ ফা ফাাঁদয গুণগত ভান 

উন্নয়ন। 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার বৃরিপ্রাপ্ত কাঠ ও ফাাঁদয প্রজারত াংখ্যা ৪ ৫ ৪ ৫ ৬ কাষ্ঠ াংযক্ষণ রফবাগ  

দ্রুত াঅগয ঞ্চয়ণ ১.৩.১] রনষ্কারলত সতদরয রযভাণ। যীক্ষণ 

াংখ্যা 

  ৫  ৭ ৮ ফন যায়ন রফবাগ 

ফনজ ম্পদদয াশ্রয় এফাং 

দফ তাচ্চ ব্যফায রনরিত দফ। 

১.৪.১] রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ ও ফাাঁ দত ততরযকৃত 

নতুনদফাড ত। 

াংখ্যা ১১ ১২ 

 

১৩ - - কাষ্ঠ সমাজনা  রফবাগ 

জনদচতনতায ভােদভ ফনজ 

ম্পদ উন্নয়ন। 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা। াংখ্যা ৪৬০০০ 

 

৪৮০০০ 

 

৫০০০০ 

 

৫২০০০ ৫৪০০০ 

 

ফীজ ফাগান রফবাগ, রররবকারচায  গদফলণা 

রফবাগ, রররবকারচায সজদনটিক্স, সগৌণ 

ফনজ ম্পদ ও রটিাআউ রফবাগ। 

২.২.১]  ফাগান সৃজন ও ব্যফস্থানা সক্টয - - ৪০ ৪০ ৪০ ফীজ ফাগান রফবাগ 

২.৩.১] াল্প উৎাদদনয জন্য রজগরন/নাররতায 

না তারযয সকৌর রনরুদনয জন্য চাযা উদিারন 

াংখ্যা ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ - - রররবকারচায  গদফলণা রফবাগ 

ফনজ বৃদক্ষয ব্যফাদযয উয 

চা হ্রা কযা। 

২.৪.১] করঞ্চ করদভয ভােদভ উদিাররত ফাাঁদয  

চাযা দ্বাযা ব্যাক ফাং রফস্তায 

াংখ্যা 

 

১০০০০ 

 

১২০০০ 

 

১৫০০০ 

 

১৮০০০ ১৮০০০ 

 

রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

২.৪.২] রফলুপ্তপ্রায় গাদছয াংযক্ষণ াংখ্যা ০৭ ০৮ ০৯ ১০ - রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

রফলুপ্তপ্রায় ফাাঁ এফাং বৃক্ষ 

প্রজারত াংযক্ষণ কযা। 

২.৫.১] ফাাঁদয টিসুয কারচাযজাত চাযা াংখ্যা 

 

১৩০০ ১৫০০ ২০০০ ২২০০ ২৫০০০ রররবকারচায সজদনটিক্স রফবাগ 

উকূরীয় াঞ্চদরয ফাাঁ ও 

সফদতযযীক্ষামূরক ফাগান। 

৩.১.১] উকূরীয় াঞ্চদরয উঁচুভূরভদত ফাাঁ ও 

সফদতয যীক্ষামূরক ফাগান। 

সক্টয ২.১৪ ২.১৪ ২.১৪ - - প্লাদেন ট্রায়ার াআউরনট রফবাগ 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর ৩.৪.১] ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া াংখ্যা ১৫০০০ ১৭০০০ ২০,০০০ - - প্লাদেন ট্রায়ার াআউরনট রফবাগ 
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চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ        

(sutcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

    

রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা াজতদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০১৭-১৮ 

 

 

২০১৮-১৯ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সকওড়া ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ 

ম্যানদরাব প্রজারতয ফনায়ন।  

ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ ম্যানদরাব প্রজারতয চাযা 

উদিারন 

৩.৪.২] ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া 

ফদনয  াবযন্তদয সগৌণ ম্যানদরাব প্রজারতয 

ফাগাদনয রযভাণ 

সক্টয ৪ ৪ ৪ - - প্লাদেন ট্রায়ার াআউরনট রফবাগ 

চট্টরাভ াফ ততয GjvKvq 

মৃরিকা াংযক্ষণ ও জরাধায 

ব্যফস্থানায় ক্ষরয়ত াারড় 

ফনভুরভয উন্নয়ন। 

৪.১.১] যাঙ্গাভাটি (ওয়াক্হা, কাপ্তাাআ) এফাং ফান্দযফান 

(গদণাড়া, সুয়ারক) াফ ততয সজরায় মৃরিকা 

াংযক্ষণ ও জরাধায ব্যফস্থানায জন্য ক্ষরয়ত 

াাদড় ফাগান সৃজন। 

সক্টয   - - ২ ২ ২    ক              

 

ফাাংরাদদদয যাতাযগুর 

জরাফদনয  সাকা-ভাকড় 

নািকযন  ও ব্যফস্থানা। 

৪ ৩ ১     ক                         

রনরুণ 

াংখ্যা - ১০ ১২ ১৪ -              

 
৪.৩.২]         ক    ক         রনরুণ াংখ্যা - ৬ ৮ ১০ - 

৪ ৩ ৩                াংখ্যা - ২ ৪ ৬ - 

ANRএগদফলণা প্লট ততরযয 

ভােদভ জীফবফরচত্রয াংযক্ষণ। 

৫.৩.১]                                 

              রনণ তয়। 

      

     

- ৪০ ৫০ - -                     
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  ক   ৩  

 ক              ককাম তক্রভ,কভ তম্পাদন সূচক এফাংরক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    াজতন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২১-২২ 

 

াাধাযণ 

ারত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ           

[১] কাঠ ও ান্যান্য 

ফনজ ম্পদদয 

গুণাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু 

ব্যফায ও ফারণরজযক 

ণ্য উদ্ভাফন রফলয়ক 

গদফলণা। 

১২.০০ ১.১]  পুনাঃ ব্যফাযদমাগ্য রফরবন্ন 

সরদডয কাগদজয রি বৃরিয 

উয গদফলণা। 

১.১.১] ওদয়ি াদল্পয রফরবন্ন 

ানুাদতয রভশ্রদণয রি 

যীক্ষা। 

ানুাদতয 

াংখ্যা 

২.০০ - - ৪ ৩ ৫ ৩ ২ ৫ ২ ৪ ৪ 

১.২] গদফলণায ভােদভ কাঠ ও 

ফাাঁদয প্রজারতয াঅয়ুষ্কার বৃরি 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার বৃরিপ্রাপ্ত 

কাঠ ও ফাাঁদয প্রজারত 

াংখ্যা ২.০০ ৪ ৫ ৬ ৪ ৩ ৩ ২ - - 

১.৩] রিভ রডরিদরদনয 

ভােদভ াাআরট সেদর াঅগয 

কাঠ দত ততর রনষ্কান।  

১.৩.১] রনষ্কারলত সতদরয 

রযভান। 

যীক্ষণ 

াংখ্যা 

৩.০০ 

 

 

- - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৮ 

১.৪] গদফলণায ভােদভ রফরবন্ন 

প্রজারতয কাঠ ও ফাাঁ দত 

নতুন সফাড ত ততরয কযা। 

১.৪.১] রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ 

ও ফাাঁ দত ততরযকৃত 

নতুনদফাড ত। 

াংখ্যা ২.০০ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ - - 

১.৫] ফাাঁ এফাং কাদঠয  সবৌত  

ও মারন্ত্রক গুণাগুণ রনন তয় । 

১.৫.১] ফাাঁ এফাং কাদঠয  

সবৌত  ও মারন্ত্রক গুণাগুণ 

রনণ তদয়য যীক্ষায াংখ্যা। 

াংখ্যা ২.০০ ৮ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ - 

১.৬]      ক           ক 

      রনণ তয়,াঅফাফত্র ও 

রনভাণ ত াভরী রাদফ ব্যফায। 

১ ৬ ১]      ক     

      ক       যীক্ষণ। 

াংখ্যা ১ ০০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

[২] ফীদজয  

গুণগত ভান বৃরি এফাং 

ফন ও ফনজ  

ম্পদদয উৎাদন 

বৃরি 

রফলয়ক গদফলণা। 

 

১৮.০০ ২.১] গদফলণায ভােদভ 

উদিাররত ৬ টি বৃক্ষ প্রজারতয 

উন্নত ও ারধক পরনীর চাযা 

রফতযণ। 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা । াংখ্যা ৩.০০ ৪৬,০০০ ৪৮,০০০ ৫০,০০০ ৪৮০০০ ৪৬০০০ ৪৪০০০ ৪২০০০ ৫২,০০০ ৫৪,০০০ 

২.২] যাফায ান্যান্য 

প্রজারতয ফীজ ফাগান 

ব্যফস্থানা। 

২.২.১] ফাগান ব্যফস্থানায 

রযভান।  

সক্টয ৩.০০ - - ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০ 

২.৩] াল্প উৎাদদনয জন্য 

রজগরন/নাররতায ফনায়ন সকৌর 

উন্নয়ন 

২.৩.১] াল্প উৎাদদনয জন্য 

রজগরন/নাররতায না তারযয 

সকৌর রনরুদনয জন্য চাযা 

উদিারন 

াংখ্যা ২.০০ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    াজতন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২১-২২ 

 

াাধাযণ 

ারত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ           

২.৩.২] ফাগান সৃজন সক্টয ২.০০ ২ ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ - 

২.৪] ফাাঁদয  ব্যাক ফাং 

রফস্তায ও রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণ 

২.৪.১] করঞ্চ করদভয ভােদভ 

উদিাররত ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং রফস্তায 

াংখ্যা 

 

২.০০ ১০,০০০ ১২০০০ ১৫,০০০ ১৩০০০ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ১৮,০০০ ১৮,০০০ 

২.৪.২] রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণ 

াংখ্যা ২.০০ ৭ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ - 

২.৫] ফাাঁদয চাযা  ততরযয জন্য 

টিসুয কারচায সকৌর উদ্ভাফন  

২.৫.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা।  

াংখ্যা 

 

২.০০ ১৩০০ ১৫০০ ২,০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৫০০ 

২.৬] গুণগত ভান ম্পন্ন চাযা 

উদিারন 

২.৬.১] গুণগত ভান ম্পন্ন 

চাযা উদিারন। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ 

৩. জরফায়ু 

রযফততদনয কাযদণ 

ফন ও 

ফনজ ম্পদ রফম তয়  

সযাধকদল্প গদফলণা। 

১২.০০ ৩.১] উকূরীয় াঞ্চদরয ফাাঁ 

ও সফদতযযীক্ষামূরক ফাগান।  

৩.১.১] উকূরীয় াঞ্চদরয 

উঁচুভূরভদত ফাাঁ ও সফত 

যীক্ষামূরক ফাগাদনয জন্য 

চাযা উদিারন।  

াংখ্যা 

 

 

২.০০ ২০০০ ২২০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ - - 

৩.১.২] উকূরীয় াঞ্চদরয 

উঁচুভূরভদত ফাাঁ ও সফদতয 

যীক্ষামূরক ফাগান।  

     ২.০০ ২.১৪ ২.১৪ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩ - - 

৩.২] সুন্দযফদনয সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম তদফক্ষণ। 

৩.২.১] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম তদফক্ষদণয রদক্ষয রএর 

স্থান। 

াংখ্যা ২.০০ ৩০ ৩৩ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ - - 

৩.৩] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদরাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা। 

৩.৩.১] সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদরাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা। 

সক্টয ২.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ - - 



11 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    াজতন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২১-২২ 

 

াাধাযণ 

ারত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ           

৩.৪] ফাাংরাদদদয উকূরীয় 

াঞ্চদর সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

সগৌণ  ম্যানদরাব প্রজারতয 

ফনায়ন সকৌর। 

৩.৪.১] ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদর সকওড়া 

ফদনয াবযন্তদয সগৌণ  

ম্যানদরাব প্রজারতয চাযা 

উদিারন। 

াংখ্যা ২.০০ ১৫০০০ ১৭০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ - - 

৩.৪.২]                 

 

সক্টয ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ৬ ৩ ২ ২ ৮ ২ ৪ - - 

৪. মৃরিকায গুণাগুণ 

উন্নয়ন, না তারয ও ফন 

ফাগাদন সাকাভাকড় 

ও সযাগ-ফারাাআ দভন 

এফাং ফন্যপ্রাণী  

জীফ-তফরচত্রযাংযক্ষণ,  

উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা  

রফলয়ক গদফলণা 

৯.০০ ৪.১] চট্টরাভ াফ ততয GjvKvq 

মৃরিকা াংযক্ষণ ও জরাধায 

ব্যফস্থানায় ক্ষরয়ত াারড় 

ফনভুরভয উন্নয়ন। 

৪.১.১] যাঙ্গাভাটি (ওয়াক্হা, 

কাপ্তাাআ) এফাং ফান্দযফান 

(গদণাড়া, সুয়ারক) 

াফ ততয সজরায় মৃরিকা 

াংযক্ষণ ও জরাধায 

ব্যফস্থানায জন্য ক্ষরয়ত 

াাদড় ফাগান সৃজন। 

সক্টয ৩.০০ - - ২ ০ ১ ৮ ১ ৬ ১ ৪ ১ ২ ২ ২ 

৪.২] ফাাংরাদদদয যাতাযগুর 

জরাফদনয  সাকা-ভাকড় 

নািকযন  ও ব্যফস্থানা। 

৪ ২ ১     ক        

                 

রনরুণ। 

াংখ্যা ২.০ - ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ - 

৪.২.২]         ক  

  ক                

রনরুণ। 

াংখ্যা ১.০ - ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ - 

 ৪ ২ ৩                 াংখ্যা ১ ০ - ২ ৪ ১ ৮ ১ ৬ ১ ৪ ১ ২ ৬ - 

৪.৩] ধানভরন্ড সরক ঢাকা এয 

ারখ তফরচদত্রয ফততভান াফস্থা।  

৪.৩.১] ারখয ফততভান 

প্রজারতয াংখ্যা রনরুণ। 

ারখয 

াংখ্যা 

 

 

১.০০ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬০ - 

  ৪.৪]                   

             ক    ক   

                       

              

৪.৪.১]              

      

        

      

১.০০ - - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    াজতন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২১-২২ 

 

াাধাযণ 

ারত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ           

[৫] ফাাঁ, সফত ও 

সবলজ উরদ্ভদ 

ান্যান্য াকাষ্ঠর 

ফনজ ম্পদদয উন্নয়ন 

ও ব্যফস্থানা রফলয়ক 

গদফলণা। 

 

৭.০০ ৫.১] সবলজ উরদ্ভদদয চাযা 

উদিারন এফাং ফাগান সৃজন। 

৫.১.১] সবলজ উরদ্ভদদয চাযা 

উদিারন। 

াংখ্যা 

 

১.০০ ১৪৫০০ ১৪৫০০ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ৭০০০ ৭৫০০ 

৫.১.২] সবলজ উরদ্ভদদয 

ফাগান সৃজন ও রযচম তা। 

সক্টয ১.০০ ২.৫০ ২.৬০ ২.৭০ ২.৫০ ২.৩০ ২.০০ ১.৮০ ২.৭০ ২.৮০ 

৫.২] ঔলরধ গাদছয জাভ তপ্লাজভ 

াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায উয 

গদফলণা  

 

৫.২.১] ঔলরধ গাদছয 

জাভ তপ্লাজদভয াংযক্ষণাগাদযয 

জন্য উরদ্ভদ প্রজারত াংর। 

াংখ্যা ২.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 

৫.৩]           ফ ততয সজরায 

াড়া রযজতাদব ANRএ 

গদফলণা প্লট ততরযয ভােদভ 

জীফবফরচত্রয াংযক্ষণ। 

৫.৩.১]               

                    

            রনণ তয়। 

      

     

১.০০ - ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

৫.৪]             

     ক             

           ক          

                          

                  । 

৫.৪.১]             

     ক             

           ক          

                    

            । 

        

     

২.০০ - - ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ৮০ 

[৬]  

              

      

                

               

          ক 

          

      । 

 

৩.০০ ৬.১]  ক                

                        । 

৬.১.১]                    

     

 

১.০০ - - ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ 

৬.২]              ক -  ক  

                    

প্রমৄরিয   াথ তবনরতক রফদিলণ। 

৬.২.১]              ক -

  ক              

        প্রমৄরিয   

াথ তবনরতক প্রবাফ মূল্যায়ন। 

         

     

২.০০ - - ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    াজতন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(provection) 

২০২১-২২ 

 

াাধাযণ 

ারত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ           

[৭] ফন  রফলয়ক  

উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ 

সদটেকযণ ও ভাঠ-

ম তাদয়  

সবািাদগারষ্ঠদক 

এফাংদদদয ফনরফদ্যা  

রফলদয় 

গদফলক,  রক্ষাথী  

ওাংরিষ্টদদয 

রযজ্ঞাতকযণ 

১৪.০০ ৭.১] াআনরিটিউট এয কভ তকততা 

/ কভ তচাযীদদয প্ররক্ষণ । 

৭.১.১] াআনরিটিউট এয 

কভ তকততা/কভ তচাযীদদয জন্য 

প্ররক্ষণ। 

প্ররক্ষদণয 

াংখ্যা 

 

 

২.০০ ১৬ ১৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

৭.২] সবািা াধাযদণয  জন্য 

গদফলণায ভােদভ ফাাঁদয 

কদম্পারজট দত াঅফাফত্র 

ততরয, করঞ্চ করভ িরতদত 

ফাাঁ চাল, ফাাঁদয শুরষ্ককযণ ও  

যাায়রনক াংযক্ষরণ প্রদয়াদগ 

ফাাঁদয াঅয়ুষ্কার বৃরি প্রমৄরি 

ান্যান্য প্রমৄরিয প্ররক্ষণ প্রদান  

৭.২.১] প্রররক্ষত উকায 

সবাগীয প্ররকক্ষণ। 

প্ররক্ষদণয 

াংখ্যা 

 

৩.০০ - - ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৪ ৩২ ৩৪ 

৭.৩] সরভনায/ সভরায় 

াাংরণ/ 

ওয়াকত াঅদয়াজন। 

৭.৩.১] সরভনাদয াঅদয়াজন। 

 

াংখ্যা 

 

 

১.০০ ৩ ৩ ১০ ৯ ৮ ৬ ৪ ১১ ১২ 

৭.৩.২] ওয়াকত 

াঅদয়াজন। 

 

াংখ্যা 

 

১.০০ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯ 

 ৭.৩.৩] সভরায় াাংরণ। 

 

াংখ্যা 

 

১.০০ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

৭.৪] রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান। 

৭.৪.১] রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান। 

াংখ্যা ৩.০০ ৩০ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

৭.৫] গদফলণা প্রফন্ধ প্রকানা ৭.৫.১] প্রকানা াংখ্যা ৩.০০ ১৫ ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬ 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬  

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদনসূচদকযভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষয ভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[`vßwiK Kg©Kv‡Û 

¯^”QZv e„w× I 

Revew`wn wbwðZKiY 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

১ ১       ক ক                    

 

 ১ ১ ১    ক    ক         

               cÖwkÿYmn 

Ab¨vb¨ wel‡q cÖwkÿY 

Av‡qvwRZ 

RbN›Uv ১ ৬০ - - - - 

[১ ১ ২                  ক 

                    

 

% 

 

০ ৫ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 

 

[১ ১ ৩       ক ক        

      ক                  

        

 

     

 

১ 

 

৪ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

[১ ১ ৪              ক         

২০১৯-২০               ক 

ক                     ক  

                           

      ক  feedback     

 

      

 

০ ৫ 

 

৩১        , 

২০২০ 

 

০৭         

২০২০ 

 

১০         

২০২০ 

 

১১         

২০২০ 

 

১৪         

২০২০ 

 

[১ ২                ক         

   ক           

[১ ২ ১               

ক     ক             

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ -- 

[১ ২ ২  ২০১৮-১৯           

     ক                   

 ক      

      ১ ১৫       , 

২০১৯ 

১৫      , 

২০১৯ 

১৫       , 

২০১৯ 

১৫        , 

২০২০ 

৩১        , 

২০২০ 

 

[১ ৩             ক                

[১ ৩ ১                   

                

   % ০ ৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১ ৩ ২                

          ক         

                 

     ০ ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

 

 

 

[১ ৪                           ক   

          

[১ ৪ ১                   

           

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১ ৪ ২                

      ক                 

                

     ০ ৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১ ৪ ৩                            
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬  

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদনসূচদকযভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষয ভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                         ০ ৫ ৩১       ,  ১৫         ০৭         ১৭         ১৮         

[২  ক         

                

              

১০ 

 

[২ ১             -             

         

[২ ১ ১   ক         

          -          

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২ ১ ২   -          

                    

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২ ১ ৩   -                 % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

[২ ২           ক  ক              

    ক   

[২ ২ ১         ক      

                          

      ১ ১৫ 

       , 

২০২০ 

১৫     , 

২০২০ 

৩১     , 

২০২০ 

৩০     , 

২০২০ 

৩০    , 

২০২০ 

[২ ৩          ক  ক               

         ক           

[২ ৩ ১         ক      

                     

 ক        

      ১ ৩১     , 

২০২০  

১৮     , 

২০২০  

২৫     , 

২০২০ 

১     , 

২০২০ 

৮     , 

২০২০ 

 

 

[২ ৪           ক   

[২ ৪ ১         ক       

    ক              

  ক                

      ০ ৫ ১৫       , 

২০১৯ 

২০       , 

২০১৯ 

২৪       , 

২০১৯ 

২৮       , 

২০১৯ 

৩০       , 

২০১৯ 

[২ ৪ ২           ক   

                 

      ০ ৫ ১৫     , 

২০২০ 

৩০     , 

২০২০ 

১৫   , ২০২০ ৩০   , ২০২০ ১৫   , 

২০২০ 

[২ ৫             ২                

ক                             

     ক   

[২ ৫ ১              

       

 

 

% 

 

০ ৫ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 

[২ ৫ ২               

       

 

 

% 

 

০ ৫ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 

[২ ৬                               [২ ৬ ১                    

             

% ০ ৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২ ৬ ২                 % ০ ৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

 

[২ ৭                        

 

[২ ৭ ১                      % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

 

[২ ৮                    ক   [২ ৮ ১   ক               % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩]     ক       ৭ 

[৩ ১                      [৩ ১ ১                

   ক         

      ০ ৫ ১৬    , 

২০১৯ 

২০    , 

২০১৯ 

২৪    , 

২০১৯  

২৮    , 

২০১৯  

৩০    , 

২০১৯ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬  

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদনসূচদকযভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষয ভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

              

 

 [৩ ১ ২        ক       

                        

     ০ ৫ ৪ ৩ - -  

[৩ ২       ক      ক              

        

[৩ ২ ১       ক      ক      

                 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩ ৩                     

ক              

 

[৩.৩.১]                  

             

% ০ ৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 [৩.৩.২]            

        

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪]                    

             ক      ক   

[৩.৪.১]            

    ক              

      ০.৫ ০৩ 

        , 

২০২০ 

১১ 

        , 

২০২০ 

১৮ 

        , 

২০২০ 

২৫        , 

২০২০ 

০৪ 

    ,২০২০ 

[৩.৪.২]              

    ক             

      ০.৫ ০৩ 

       , 

২০২০ 

১১ 

        , 

২০২০ 

১৮ 

        , 

২০২০ 

২৫        , 

২০২০ 

০৪ 

    ,২০২০ 

[৩.৫]                          

        

 

[৩.৫.১]            

                      

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

[৩.৫.২]               

          

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩]           

          

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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াঅরভ, রযচারক, ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট, রচফ, রযদফ ও 

ফনভন্ত্রণারয় এয রনকট াঙ্গীকায কযরছ সম, এাআ চুরিদত ফরণ তত পরাপর াজতদন দচষ্ট 

থাকফ। 

 

াঅরভ, রচফ, রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততনভন্ত্রণারয়,  রযচারক, ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা াআনরিটিউট এয রনকট াঙ্গীকায কযরছ সম, এাআ চুরিদত ফরণ তত পরাপর 

াজতদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 স্বাক্ষরযত : 

 

 

   

 

রযচারক 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

 
 

তারযখ 

   

   

 

রচফ 

রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততন 

ভন্ত্রণারয় 

 
 

তারযখ 
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াংদমাজনী-১: 
 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ রফএপাঅাআরডর ফনরল্প উন্নয়ন কদ তাদযন  

২ রফএপাঅযাঅাআ ফাাংরাদদ ফন গদফলণা াআনরিটিউট 

৩ রফরএাঅাআাঅয ফাাংরাদদ রল্প গদফলণা রযলদ 

৪ ফাড ত ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডরভ 

৫ সকরএভ কণ তফুরর সায রভর 

৬ রফএাঅযাঅাআ ফাাংরাদদ কৃরল গদফলণা াআনরিটিউট 

৭ রফএাঅযর ফাাংরাদদ কৃরল গদফলণা কাউরন্পর 

৮ রফরএটির ফাাংরাদদ সরাকপ্রান প্ররক্ষণ সকন্দ্র 

৯ PSP Permanent Sample Plot 

১০ PTU Plantation Trial Unit 

১১ MDF Medium Density Fiberboard 

১২ ANR Assisted Natural Regenation  
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         ২ 

ক          ক   ,        ক       /                        

 

   ক 

   

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

রযভা িরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১ ১.১]  পুনাঃ ব্যফাযদমাগ্য রফরবন্ন 

সরদডয কাগদজয রি বৃরিয উয 

গদফলণা। 

১.১.১] ওদয়ি াদল্পয 

রফরবন্ন ানুাদতয 

রভশ্রদণয রি যীক্ষা। 

              ক                         

                   ক   ক                    

      ক  ।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

ভদেয কাাঁচাভার রাদফ 

ব্যফায কযা মাদফ। 

২ ১.২ ] গদফলণায ভােদভ কাঠ ও 

ফাাঁদয প্রজারতয াঅয়ুষ্কার বৃরি। 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার 

বৃরিপ্রাপ্ত কাঠ ও ফাাঁদয 

প্রজারত। 

রযদফফান্ধফ এফাং প্রাকৃরতক উাদান ব্যফায কদয গাছ 

ফা ফাাঁদয গুণগত ভান উন্নয়দনয উয গদফলণা। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ ান চালী, ফরজ চালী, 

পারন তচায ব্যফায়ী, াধাযণ জনগণ, যকারয ও 

সফযকাযী প্ররতষ্ঠানাআতযারদ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

 গাছ ফা ফাাঁদয গুণগত ভান 

উন্নয়ন কযা মাদফ। 

৩ ১.৩] রিভ রডরিদরদনয ভােদভ 

াাআরট সেদর াঅগয কাঠ দত 

ততর রনষ্কান।  

১.৩.১] রনষ্কারলত সতদরয 

রযভান। 

প্রাকৃরতকবাদফ াঅগয গাদছ াঅগয-সযরজন ঞ্চয়ণ য় না 

ফরদরাআ চদর। কৃরত্রভবাদফ াল্প ভদয় সযরজন ঞ্চয়দণয 

রদক্ষয প্রচররত সদযক িরতয রফকল্প রদদফ যাায়রনক/ 

ন্যাদনাার্ট তদকর াংক্রান্ত গদফলণা কাম তক্রভ রণ কযা 

দয়দছ। সযরজন উৎাদন ও ঞ্চয়দন প্রবাফক রদদফ 

ারনদত দ্রফীভূত যাায়রনক/ ন্যাদনাার্ট তদকর গাদছ প্রদয়াগ 

কযা য় এফাং যফতীদত প্রদয়াগকৃত স্থাদনয চাযাদ 

উৎন্ন সযরজন সবৌত যীক্ষায ভােদভ রনরিতকযণ কযা 

য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

রকছু রকছু যাায়রনক ও 

ন্যাদনাাটি
ত
দকর এয সক্ষদত্র 

াঅগয-সযরজন উৎাদন ও 

ঞ্চয়দন াঅাব্যঞ্জক পরাপর 

াওয়া সগদছ।  

 

৪ ১.৪] গদফলণায ভােদভ রফরবন্ন 

প্রজারতয কাঠ দত নতুন সফাড ত 

ততরয কযা। 

১.৪.১] রফরবন্ন প্রজারতয 

কাঠ ও ফাাঁ দত 

ততরযকৃত  নতুনদফাড ত। 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ ও ফাাঁ দত ভেভ ঘনদত্বয পাাআফায 

সফাড ত (MDF) এফাং াড তদফাড ত ফানাদনা য়। গাদছয 

পাাআফাদযয াদথ াআউরযয়া পযভাররডাাআড গ্লু রভরদয় ট 

সপ্রদয ভােদভ MDF সফাড ত ততরয কযা য়। MDF 

সফাড ত পারন তচায ততরযদত ব্যফায কযা য়। 

উকাযদবাগীদদয তাররকাাঃ প্লাাআ এফাং ার্ট তদকর সফাড ত 

পযাক্টযী, রজও, এনরজও এফাং াধাযণ জনগণ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

ফনজ ম্পদদয াশ্রয় এফাং 

দফ তাচ্চ ব্যফায রনরিত কযা 

৫ ১.৫]  ফাাঁ ও কাদঠয সবৌত ও 

মারন্ত্রক গুণাগুণ রনণ তয় 

১.৫.১]  ফাাঁ ও কাদঠয  

সবৌত  ও মারন্ত্রক গুণাগুণ 

ফাাঁ ও কাদঠয মথামথ ব্যফাদযয জন্য সবৌত ও মারন্ত্রক 

গুণাগুণ রনণ তয় কযা প্রদয়াজন।   

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

কাদঠয সুষ্ঠু ব্যফায রনধ তাযণ 

ম্ভফ দফ। 
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   ক 

   

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

রযভা িরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

রনণ তদয়য যীক্ষা। াআনরিটিউট ারগরতয প্ররতদফদন 

৬ ১.৬]      ক           ক 

     রনণ তয়,াঅফাফত্র ও রনভ তাণ 

াভরী রাদফ ব্যফায। 

১ ৬ ১]      ক     

      ক 

     যীক্ষণ। 

                               ক     । 

ক           ক                           

       ক               ক     ।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

রনভ তাণ াভরী রাদফ 

ব্যফাদযয উমৄিতা রনণ তয়। 

৭ ২.১] গদফলণায ভােদভ উদিাররত 

৬ টি বৃক্ষ প্রজারতয উন্নত ও ারধক 

পরনীর চাযা রফতযণ। 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা 

। 

গুণগতভান ম্পন্ন ফীজ ও চাযায রফলদয় জনদচতনতা 

সৃরষ্ট ও এয ব্যফাযদক জনরপ্রয়তা কযায রদক্ষয 

জনাধাযদণয কাদছ রফতযণ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

জনদচতনতায ভােদভ ফনজ 

ম্পদ উন্নয়ন ায়ক দফ।  

৮ ২.২] যাফায ান্যান্য প্রজারতয 

ফীজ ফাগান ব্যফস্থানা। 

 

২.২.১] ফাগান 

ব্যফস্থানায রযভান।  

গুণগত ভানম্পন্ন ফীদজয ক্রভফধ তভান চারদা পূযদণয জন্য 

ারধক রযভাদণ ফীজ ফাগান সৃজন কযা। সৃরজত ফীজ 

ফাগান মূদয মথামথ রযচম তা ও যক্ষণাদফক্ষণ কযা ।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

না তারয ভাররক,ফনায়নকাযী 

এফাং াধাযণ জনগদণয 

ভানম্পন্ন ফীদজয ক্রভফধ তভান 

চারদা পূযদণ গুরুত্বপূণ ত 

ভূরভকা ারন  

৯ ২.৩] াল্প উৎাদদনয জন্য  

রজগরন/নাররতায ফনায়ন সকৌর 

উন্নয়ন। 

২.৩.১] াল্প উৎাদদনয 

জন্য রজগরন/নাররতায 

চাযায না তারযয সকৌর। 

াল্প উৎাদদনয জন্য রজগরন/নাররতায না তারয ও ফাগান 

উদিারন সকৌর উদ্ভাফদনয ভােদভ কণ তফুরর সায রভদর 

কাাঁচাভাদরয চারদাপূযদণ ায়ক ভূরভকা যাখদফ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

কণ তফুরর সায রভদর 

কাাঁচাভাদরয চারদা পূযদণ 

ভূরভকা ারন 

১০ ২.৪] ফাাঁদয  ব্যাক ফাং রফস্তায 

ও রফলুপ্তপ্রায় গাদছয াংযক্ষণ। 

২.৪.১] করঞ্চ করদভয 

ভােদভ উদিাররত 

ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং রফস্তায। 

ফাাঁদয দ্রুত ফাংরফস্তাদযয জন্য করঞ্চ করদভয ভােদভ 

ারধক চাযা উৎাদন কদয জনাধাযদণয কাদছ রফতযণ 

কযা।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

ফনজ বৃদক্ষয ব্যফাদযয উয 

চা হ্রা কযা 

১১ ২.৫] ফাাঁদয টিসুয কারচায 

সকৌর উদ্ভাফন। 

২.৫.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা । 

উন্নত প্রজারতয চাযা এফাং রফলুপ্ত ও রফলুপ্তপ্রায় প্রজারতয 

চাযা উৎাদন কদয উরদ্ভদ প্রজারতদক রফলুরপ্তয াত সথদক 

যক্ষা কযা। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

গুণগত ভানম্পন্ন চাযা 

উৎাদন কদয রফলুপ্তপ্রায় 

ফাাঁদয প্রজারতাংযক্ষণ কযা 

১২ ২.৬] গুণগত ভান ম্পন্ন চাযা 

উদিারন। 

২.৬.১] গুণগত ভান 

ম্পন্ন চাযা উদিারন। 

গুণগত ভান ম্পন্ন চাযা উৎাদন ও সদীয় প্রজারতয 

গাদছয াংযক্ষদণয জন্য রফরবন্ন বৃক্ষদযানকাযীদদয ভদে 

জনদচতনতা ততরয কযা ।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

গুণগত ভান ম্পন্ন চাযা উৎাদন ও 

সদীয় প্রজারতয গাদছয াংযক্ষদন 

রফরবন্ন উকাযদবাগীদদয ভদে 

দচতনতা ততরয কযদফ। 
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১৩ ৩.১] উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফতরবটায় ফাাঁ ও সফত 

চালাফাদদয জন্য চাযা উদিারন।  

[৩.১.১] উকূরীয় 

াঞ্চদরয উচুভূরভদত ফাাঁ 

ও সফত চালাফাদদয জন্য 

চাযা উদিারন। 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় এরাকায ফতফাড়ীদত ফাাঁ ও 

সফদতযযীক্ষামূরক ফাগান। প্রফততন িরতয উয 

গদফলণা কযা এফাং উৎাদন বৃরি কযা। উকাযদবাগীদদয 

তাররকাাঃ ফন রফবাগ, এনরজও এফাং উকূরীয় এরাকায 

কৃলক। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

ফাাংরাদদ ফন গদফলণা 

াআনরিটিউট এয ফারল তক 

গদফলণা ারগরতয 

প্ররতদফদদন 

উকূরীয় এরাকায 

ফতফাড়ীদত ফাাঁ ও সফত 

যীক্ষামূরক ফাগান।  

প্রফততদনয ভােদভ ফতফাড়ীয 

সবরজদটন উন্নয়ন দফ। ৩.১.২] উকূরীয় 

াঞ্চদরয উঁচুভূরভদত ফাাঁ 

ও সফদতয যীক্ষামূরক 

ফাগান। । 

১৪ ৩.২] সুন্দযফদনয সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম তদফক্ষদণয রদক্ষয রএর 

স্থান। 

৩.২.১] স্থায়ী নমুনা 

প্লদটয াংখ্যা 

সুন্দযফদনয রফরবন্ন এরাকায় ৩০টি স্থায়ী নমুনা প্লট স্থান 

কযা দয়দছ। সখান সথদক ফছদয দুাআ ফায সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয তথ্য াংর কযা য়। জরফায়ু 

রযফততন জরনত প্যাযারভটায মূ মথা- ভাটি ও ারনয 

রফণািতা, পদযি সলাদয ররতন ফা ভাটিক্ষয় াআতযারদ 

তথ্য াংর কযা য়। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

সুন্দযফন এরাকায় সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয তদথ্যয 

রবরিদত জরফায়ু রযফততন 

জরনত রফরবন্ন রফলদয় তথ্য 

াংরদ ায়ক দফ। 

১৫ ৩.৩] সুন্দযফদন স্থারত ম্যানদরাব 

াঅযদফাদযটাভ ব্যফস্থানা  

৩.৩.১] াঅযদফাদযটাদভয 

াংখ্যা ও রযভাণ 

সুন্দযফদনয রতনটি রফণাি এরাকায় ২০ সক্টয কদয সভাট 

৬০ সক্টয এরাকায় রতনটি ম্যানদরাব াঅযদফাদযটাভ 

(জাভ তপ্লাজভ) স্থান কযা দয়দছ। উি এরাকায় 

প্রাকৃরতকবাদফ জন্াদনা উরদ্ভদ প্রজারতমূদয াদথ 

সুন্দযফদনয ান্যান্য প্রজারতমূ ফনায়দনয ভােদভ 

াংযক্ষণ কযা এফাং রফরবন্ন তথ্য-উাি াংর কযা। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

সুন্দযফন এরাকায় 

প্রাকৃরতকবাদফ জন্াদনা উরদ্ভদ 

প্রজারতমূদয ফনায়দনয 

ভােদভ ম্যানদরাব 

াঅযদফাদযটাভ স্থান। 

১৬ ৩.৪] ফাাংরাদদদয উকূরীয় 

াঞ্চদর সকওড়া ফদনয াবযন্তদয 

সগৌণ ম্যানদরাব প্রজারতয ফনায়ন 

সকৌর। 

৩.৪.১] ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় াঞ্চদর 

সকওড়া ফদনয  াবযন্তদয 

সগৌণ ম্যানদরাব 

প্রজারতয চাযা উদিারন 

ও ফাগাদনয রযভাণ। 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় াঞ্চদরদকওড়া ফদনয  াবযন্তদয 

সগৌণ ম্যানদরাব প্রজারতয ফনায়ন সকৌর রনণ তয় কযা। 

উকূরীয় ফদনয  উয জরফায়ু রযফততদনয প্রবাফ 

ম তদফক্ষণ কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

উকূরীয় ফন ব্যফস্থানায় 

গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা যাখদফ। 
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১৭ ৪.১] চট্টরাভ াফ ততয GjvKvq 

মৃরিকা াংযক্ষণ ও জরাধায 

ব্যফস্থানায় ক্ষরয়ত াারড় ফনভুরভয 

উন্নয়ন। 

৪.১.১] যাঙ্গাভাটি 

(ওয়াক্হা, কাপ্তাাআ) এফাং 

ফান্দযফান (গদণাড়া, 

সুয়ারক) াফ ততয সজরায় 

মৃরিকা াংযক্ষণ ও 

জরাধায ব্যফস্থানায 

জন্য ক্ষরয়ত াাদড় 

ফাগান সৃজন। 

চট্টরাভ াফ ততয GjvKvq মৃরিকা াংযক্ষণ ও জরাধায 

ব্যফস্থানায় ক্ষরয়ত াারড় ফনভুরভয উন্নয়দনয সকৌর 

উদ্ভাফন।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

রফদদী বৃক্ষ প্রজারতয ভােদভ 

ফনায়দনয উমৄিতা রনণ তয় 

১৮ ৪.২] ফাাংরাদদদয যাতাযগুর 

জরাফদনয  সাকা-ভাকড় 

নািকযন  ও ব্যফস্থানা। 

৪.২.১] ফাাংরাদদদয 

যাতাযগুর জরাফদনয  

সাকা-ভাকড় 

নািকযন  ও 

ব্যফস্থানা। 

   ক     ক -  ক              ক             

              ক          ।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

                   ক  

   ক -  ক           ক 

   ক       । 

১৯ ৫.১] সবলজ উরদ্ভদদয  ফীজ াংর, চাযা  

উদিারন । 

৫.১.১] ফীজ াংর, 

চাযায াংখ্যা এফাং 

ফাগাদনয রযভাণ। 

না তারয ও ফাগান উদিারন সকৌর উদ্ভাফদনয ভােদভ 

সবলজ উরদ্ভদ ও  সফত সৃজদন ায়ক ভূরভকা যাখদফ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

সবলজ উরদ্ভদ ও  সফত ম্পদ 

বৃরিদত গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা 

যাখদফ। 

২০ ৫.২] ঔলরধ গাদছয জাভ তপ্লাজভ 

াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায উয 

গদফলণা। 

৫.২.১] চাযা উদিারদনয 

রযভাণ। 

ঔলরধ গাদছয জাভ তপ্লাজভ াংযক্ষণ ঔলরধ উরদ্ভদদয রজন পুর 

রাদফ ব্যফহ্ত দফ। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

ঔলরধ উরদ্ভদদয জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষদণ গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা 

যাখদফ। 

২১ ৫.৩]           ফ ততয সজরায 

াড়া রযজতাদব ANRএ গদফলণা 

প্লট ততরযয ভােদভ জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষণ। 

৫.৩.১]           

                  

                  

রনণ তয়। 

ANR                                        

                                      

             । 

 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

             ক    

         ক    ক  

     । 

২২ ৫.৪]                  ক      

                  ক   

                           

                        । 

৫.৪.১]             

     ক             

           ক   

                   

                    । 

                 ক                     

এরাকায বৃক্ষ,গুল্ম ও ফীরুৎ জাতীয় উরদ্ভদ প্রজারতয 

তাররকা ততরয ও এদদয পুন তজদন্য ায ম তদফক্ষণ কযা  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

                 ক      

               ফন 

ব্যফস্থানায় ায়ক ভূরভকা 

যাখদফ। 

২৩ ৬.১]  ক                   

                  । 

৬.১.১]  ক            

             

                             ক         ক 

              ক               ক                

                          ক       । 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

  ক                 

          ক            

         । 
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   ক 

   

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

রযভা িরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

২৪ ৭.১] াআনরিটিউট এয 

কভ তকততা/কভ তচাযীদদয জন্য 

প্ররক্ষণ। 

৭.১.১] 

কভ তকততা/কভ তচাযী 

প্ররক্ষণ এয াংখ্যা  

াআনরিটিউট এয কভ তকততা/কভ তচাযীদদয রফরবন্ন রফলদয় 

ারবজ্ঞতা ও কভ তদক্ষতা বৃরি কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন। 

২৫ ৭.২] াআনরিটিউট এয 

কভ তকততা/কভ তচাযীদদয এফাং সবািা 

াধাযদণয  জন্য প্ররক্ষণ। 

৭.২.১] 

কভ তকততা/কভ তচাযী 

প্ররক্ষণ এয াংখ্যা এয 

াংখ্যা। 

াআনরিটিউট এয উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ ব্যফাদয  সবািা 

াধাযণদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

প্রমৄরিমূ ব্যফাদয  সবািা 

াধাযণ উকৃত দফ।  

২৬ ৭.৩] সরভনায/ সভরায় াাংরণ/ 

ওয়াকত াঅদয়াজন। 

৭.৩.১] সরভনাদয 

াঅদয়াজন। 

াআনরিটিউট এয প্রমৄরি মূ জনাধাযণদক াফরত এফাং 

ভাঠ ম তাদয় ব্যফায ম্প্রাযদণয রদক্ষয াঅদয়াজন কযা 

য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

জ উাদয় উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ  ভাঠ ম তাদয় 

ম্প্রাযণ ম্ভফ দফ। 

৭.৩.২] ওয়াকতদ 

াঅদয়াজন। 

াআনরিটিউট এয প্রমৄরি মূ জনাধাযণদক াফরত এফাং 

ভাঠ ম তাদয় ব্যফায ম্প্রাযদণয রদক্ষয াঅদয়াজন কযা 

য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

জ উাদয় উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ  ভাঠ ম তাদয় 

ম্প্রাযণ ম্ভফ দফ। 

৭.৩.৩] সভরায় 

াাংরন । 

াআনরিটিউট এয প্রমৄরি মূ জনাধাযণদক াফরত এফাং 

ভাঠ ম তাদয় ব্যফায ম্প্রাযদণয রদক্ষয াঅদয়াজন কযা 

য়।  

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

জ উাদয় উদ্ভারফত 

প্রমৄরিমূ  ভাঠ ম তাদয় 

ম্প্রাযণ ম্ভফ দফ। 

২৭ ৭.৪] রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক রভরডয়াদত 

রফজ্ঞান। 

৭.৪.১] রফজ্ঞাদনয 

াংখ্যা। 

াআনরিটিউট এয উদ্ভারফত প্রমৄরি মূ জনাধাযণদক 

াফরত এফাং ভাঠ ম তাদয় ব্যফায প্রচাদযয রদক্ষয রফজ্ঞান 

সদওয়া য়। 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

রফএপাঅযাঅাআ এয 

ফারল তক গদফলণা 

ারগরতয প্ররতদফদন 

উদ্ভারফত প্রমৄরিমূ 

জনাধাযণদক উদ্ভুিকযণ  

ম্ভফ দফ। 

২৮ ৭.৫] গদফলণা প্রফন্ধ প্রকানা। ৭.৫.১] প্রকানায 

াংখ্যা। 

রফরবন্ন গদফলণারব্ধ পরাপদরয রবরিদত তফজ্ঞারনক প্রফন্ধ 

প্রণয়ন 

ফাাংরাদদ ফন 

গদফলণা 

াআনরিটিউট 

ফাাংরাদদ জান তার াব 

পদযি াাআদন্প ও 

ান্যান্য জান তার 

উদ্ভারফত গদফলণারব্ধ পরাপর 

াংরিষ্ট সবািাদগারষ্ঠদক 

রযজ্ঞাতকযণ ম্ভফ দফ। 
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াংদমাজনী ৩ 

ান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ তষ্ট কভ তম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয প্রতযারত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

সকরএভ রর.,       

         ,      , 

            

    ,         । 

ওদয়ি সায াংর। ১.১.১] ওদয়ি াদল্পয 

রফরবন্ন ানুাদতয 

রভশ্রদণয রি যীক্ষা। 

 ওদয়ি সায াংর। গদফলণা  কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় কাাঁচাভার 

াংর। 

ম্ণ্ে ও কাগজ রদল্পয 

কাাঁচাভার াংকট রনযন 

ম্ভফ দফনা 

রফএপাঅাআরডর, 

রফএাঅযাঅাআ। 

রযদফফান্ধফ উাদান 

ব্যফায কদয গাছ ফা 

ফাাঁদয গুণগত ভান 

উন্নয়দনয উয গদফলণা। 

১.২.১] াঅয়ুষ্কার 

বৃরিপ্রাপ্ত কাঠ ও ফাাঁদয 

প্রজারত। 

যাায়রনক রফদিলণ রফলয়ক কারযগরয 

ায়তা। 

গদফলণা  কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারতয 

াবাফ যদয়দছ। 

রফরবন্ন  

প্রজারতয কাঠ ও ফাাঁদয 

াঅয়ুষ্কার বৃরিয গদফলণা 

ব্যাত দফ। 

রফরএাঅাআাঅয, 

ফন  রফবাগ। 

 কৃরত্রভবাদফ াল্প ভদয় 

সযরজন ঞ্চয়দনয 

রদক্ষয যাায়রনক/ 

ন্যাদনাার্ট তদকর 

প্রদয়াগ কদয গদফলণা 

১.৩.১] রনষ্কারলত 

সতদরয রযভান। 

যাায়রনক রফদিলণ রফলয়ক কারযগরয 

ায়তা এফাং ফন  রফবাদগয াঅগয 

ফাগাদন গদফলণা কযায সুদমাগ। 

গদফলণা  কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারতয 

াবাফ যদয়দছ। াঅগয 

ঞ্চয়ণ রফলয়ক 

গদফলণায জন্য াঅগয 

গাদছয প্রদয়াজন। 

ারধক রযভাদন াঅগয 

ঞ্চয়দনয প্রমৄরি 

উদ্ভাফন দফ না। 

াযদটক্স, িায 

াটি
ত
দকর সফাড ত। 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ ও 

ফাাঁ দত নতুন সফাড ত 

ততরয কযা। 

১.৪.১] রফরবন্ন প্রজারতয 

কাঠ ও ফাাঁ দত 

ততরযকৃত  নতুনদফাড ত। 

মন্ত্রারত  ব্যফায কযায সুদমাগ। গদফলণা  কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারতয 

াবাফ যদয়দছ। 

রফরবন্ন প্রজারতয কাঠ 

দত নতুন সফাড ত ততরয 

কযণ ব্যাত দফ। 

        , 

           

ফাাঁ ও কাদঠয  সবৌত  ও 

মারন্ত্রক গুণাগুণ রনণ তয়। 

১.৫.১] ফাাঁ ও কাদঠয  

সবৌত  ও মারন্ত্রক গুণাগুণ 

রনণ তদয়য যীক্ষা 

       ক                  ।        ক         

         । 

ফাাঁ ও কাদঠয সুষ্ঠু 

ব্যফায রনধ তাযণ ম্ভফ 

দফ না। 

        , 

           

ক           ক 

     রনণ তয়। 

১ ৬]        ক     

      ক 

     রনণ তদয়যনমুনা। 

ক                   । ক         

         । 

রনভ তাণ াভরী রাদফ 

ব্যফাদযয উমৄিতা 

রনণ তয় ম্ভফ দফনা। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান। 

উন্নত গুণগত ম্পন্ন চাযা 

রফতযণ 

২.১.১] রফতযণকৃত চাযা 

। 

স্থানীয় জনাধাযদণয ম্পিৃতা 

রনরিতকযদণয জন্য  ায়তা। 

কাম তক্রভ পর 

ফাস্তফায়দনয জন্য । 

ভান  ম্পন্ন চাযা 

রফতযণ কযা ম্ভফ নয়। 

চট্টরাভ রফশ্বরফদ্যারয়, 

জাাঙ্গীযনগয 

রফশ্বরফদ্যারয় । 

করঞ্চ করদভয ভােদভ 

ফাাঁদয ফাং রফস্তায কযা 

২.৪.১] করঞ্চ করদভয 

ভােদভ উদিাররত ফাাঁদয  

চাযা দ্বাযা ফাং রফস্তায। 

গদফলণা প্লদটয জন্য উদল্লরখত 

প্ররতষ্ঠাদনয ভূরভ ব্যফায। 

 

রফরবন্ন াঞ্চদর ফাদেঁয 

াংযক্ষণী প্লট স্থাদনয 

জন্য । 

ফাাঁদয ফাং রফস্তায কযা 

ম্ভফ নয় । 

চট্টরাভ রফশ্বরফদ্যারয়, 

জাাঙ্গীযনগয 

রফশ্বরফদ্যারয় । 

রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণ কযা 

২.৪.২] রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণ। 

গদফলণা প্লদটয জন্য উদল্লরখত 

প্ররতষ্ঠাদনয ভূরভব্যফায। 

 

রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণী প্লট স্থাদনয 

জন্য । 

রফলুপ্তপ্রায় গাদছয 

াংযক্ষণ কযা ম্ভফ নয় 

। 

চট্টরাভ রফশ্বরফদ্যারয়, 

জাাঙ্গীযনগয রফশ্ব., 

াআরাভী রফশ্ব.।  

ফাাঁদযটিসুয কারচাদযয 

ভাধদভ চাযা ততরয। 

২.৫.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযজাত চাযা ততরযয 

সকৌর উদ্ভাফন। 

গদফলণা প্লদটয জন্য উদল্লরখত 

প্ররতষ্ঠাদনয ভূরভ ব্যফায। 

 

রফরবন্ন াঞ্চদর 

ফাদেঁয াংযক্ষণী প্লট 

স্থাদনয জন্য। 

ফাাঁদয টিসুয কারচায 

সকৌর উদ্ভাফন ব্যাত 

দফ।  

স্থানীয় সজরা 

প্রান,ফন রফবাগ 

উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফতরবটায় সবরজদটন 

কযা 

৩.১.১] উকূরীয় 

াঞ্চদরয ফতরবটায় ফাাঁ 

ও সফত চালাফাদদয জন্য 

চাযা উদিারন।  

স্থানীয় 

জনাধাযদণযম্পিৃতারনরিতকযণ। 

স্থানীয় জনাধাযদণয 

ম্পিৃতায় 

সবরজদটন বৃরিয 

জন্য। 

উকূরীয় াঞ্চদরয 

ফতরবটায় সবরজদটন 

দফ না।  
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প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয প্রতযারত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফন রফবাগ সুন্দযফদনয সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয 

রনণ তয়। 

৩.২.১] সুন্দযফদনয 

সবরজদটন এফাং 

রযদজনাদযদনয াফস্থা 

ম তদফক্ষদণয রদক্ষয 

রএর স্থান। 

স্থানীয় ম তাদয় ভূরভ ব্যফায ও 

সমাগাদমাদগয ায়তা 

প্রদয়াজনীয় ভূরভয 

াবাফ। 

সুন্দযফদনয সবরজদটন 

এফাং রযদজনাদযদনয 

াফস্থা ম তদফক্ষণ 

ব্যাত দফ।  

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ। 

ম্যানদরাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানারনণ তয়। 

৩.৩.১] সুন্দযফদন 

স্থারত ম্যানদরাব 

াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা। 

ভূরভ ব্যফায ও সমাগাদমাদগয 

ায়তা। 

সুন্দযফদনয তথ্য 

াংরদয জন্য । 

সুন্দযফদন স্থারত 

ম্যানদরাব াঅযদফাদযটাভ 

ব্যফস্থানা ফাধারস্ত 

দফ। 

মৃরিকা ম্পদ 

াআনরিটিউট 

মৃরিকায যাায়রনক 

গুণাগুণ রফদিলণ কযা 

৪.১.১] যাঙ্গাভাটি 

(ওয়াক্হা, কাপ্তাাআ) এফাং 

ফান্দযফান (গদণাড়া, 

সুয়ারক) াফ ততয 

সজরায় মৃরিকা াংযক্ষণ 

ও জরাধায ব্যফস্থানায 

জন্য ক্ষরয়ত াাদড় 

ফাগান সৃজন। 

মৃরিকায যাায়রনক গুনাগুণ 

রফদিলদণ য়তা। 

মৃরিকায যাায়রনক 

উাদাদনয তথ্য 

াংর 

মৃরিকায যাায়রনক 

গুনাগুণ রফদিলণ ম্ভফ 

দফনা। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

সবলজ উরদ্ভদদয চাযা 

উদিারন। 

৫.১.১] সবলজ উরদ্ভদদয চাযা 

উদিারন । 

ফীজ প্রারপ্তয ায়তা। জীফবফরচত্রযাংযক্ষণ। সবলজ উরদ্ভদদয চাযা 

উদিারন এফাং ফাগান 

সৃজন  ব্যাত দফ।  

রফশ্বরফদ্যারদয় ও 

গদফলণা প্ররতষ্ঠান। 

ঔলরধ গাদছয জাভ তপ্লাজভ 

াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায 

উয গদফলণা কযা 

৫.২.১] ঔলরধ গাদছয 

জাভ তপ্লাজভ াংযক্ষদণয 

জন্য প্রজারত াংর। 

রফরবন্ন রফশ্বরফদ্যারদয় ও গদফলণা 

প্ররতষ্ঠাদনয জাভ তপ্লাজভ াংরদয 

ায়তা। 

ঔলরধ গাদছয 

াংযক্ষণ । 

ঔলরধ গাদছয জাভ তপ্লাজভ 

াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায 

উয গদফলণা ফাধারস্ত 

দফ।  

স্থানীয় ারধফার। উরদ্ভদদয াংখ্যা ও এদদয 

পুন তজদন্য ায রনণ তয় 

কযা। 

৫.৩.১]             

     ক             

           ক   

              

                   

      

স্থানীয় গাছারা ম্পদকত তথ্য 

াংরদ ায়তা। 

জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষণ। 

ফন ব্যফস্থানায় 

ফাধারস্ত দফ। 

স্থানীয় ারধফার। ANR এয ভােদভ 

জীফবফরচত্রয াংযক্ষদণয 

জন্য গদফলণা কযা । 

৫.৪.১]         

  ফ ততয সজরায াড়া 

রযজতাদব ANR এয 

ভােদভ জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষদণয জন্য 

গদফলণা প্লট ও উরদ্ভদ 

নমুনা াংর। 

স্থানীয় গাছারা ম্পদকত তথ্য 

াংরদ ায়তা। 

জীফবফরচত্রয 

াংযক্ষণ। 

ফন ব্যফস্থানায় 

ফাধারস্ত দফ। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ 

                    

          । 

৬.১]  ক       

                    

          । 

                       

             । 

                             

               

   । 
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প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয প্রতযারত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ, 

রফএাঅযর, 

রফরএটির, ফাড ত। 

জনফদরয  দক্ষতা বৃরি ও 

সবািা াধাযদণয ভদে এয 

প্রমৄরি স্প্রাযণ। 

৭.১.১] াআনরিটিউট এয 

কভ তকততা/ কভ তচাযীদদয 

জন্য প্ররক্ষণ। 

ফরণ তত প্ররতষ্ঠাদন প্ররক্ষণ 

াঅদয়াজদনয দমারগতা। 

কভ তকততা/ কভ তচাযীদদয  

দক্ষতা বৃরি । 

কভ তকততা/কভ তচাযীদদয 

প্ররক্ষণ প্রদান ফাধারস্ত 

দফ। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ, 

রফএাঅযর, 

রফরএটির, ফাড ত। 

জনফদরয  দক্ষতা বৃরি ও 

সবািা াধাযদণয ভদে এয 

প্রমৄরি স্প্রাযণ। 

৭.২.১] সবািা 

াধাযদণয  জন্য 

প্ররক্ষণ। 

ফরণ তত প্ররতষ্ঠাদন প্ররক্ষণ 

াঅদয়াজদনয দমারগতা। 

সবািা াধাযদণয ভদে 

প্রমৄরি স্প্রাযণ। 

সবািা াধাযদণয  জন্য 

প্ররক্ষণ প্রদান ফাধারস্ত 

দফ। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ, 

রফএাঅযর 

জনগদণয ভােদভ ব্যাক 

দচতনতা বৃরি ক   

৭.৩.১] সরভনায 

াঅদয়াজন। 

সভরায় াাংরন ও ায়তা। জনগদণয ভােদভ 

ব্যাক দচতনতা 

বৃরি। 

সরভনায/ সভরায় 

াাংরন/ 

ওয়াকত াঅদয়াজন 

ফাধারস্ত দফ। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ, 

রফএাঅযর 

জনগদণয ভােদভ ব্যাক 

দচতনতা বৃরি ক   

৭.৩.২] ওয়াকত 

াঅদয়াজন। 

সভরায় াাংরন ও ায়তা। জনগদণয ভােদভ 

ব্যাক দচতনতা 

বৃরি। 

সরভনায/ সভরায় 

াাংরন/ 

ওয়াকত াঅদয়াজন 

ফাধারস্ত দফ। 

স্থানীয় সজরা 

প্রান, ফন রফবাগ, 

রফএাঅযর 

জনগদণয ভােদভ ব্যাক 

দচতনতা বৃরি ক   

৭.৩.৩] সভরায় 

াাংরন 

 

সভরায় াাংরন ও ায়তা। জনগদণয ভােদভ 

ব্যাক দচতনতা 

বৃরি। 

সরভনায/ সভরায় 

াাংরন/ 

ওয়াকত াঅদয়াজন 

ফাধারস্ত দফ। 

রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়া 

জনগদণয ভােদভ ব্যাক 

দচতনতা বৃরি ক  । 

৭.৪.১] রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান। 

প্রচাদযয ায়তা রফজ্ঞাদনয  ভােদভ 

ব্যাক দচতনতা 

বৃরি। 

রপ্রে/ াআদরক্ট্ররনক 

রভরডয়াদত রফজ্ঞান 

প্রচায ফাধারস্ত দফ। 

 


