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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ ও ওেজান র রায় ণ  অবদােনর ীিতপ মিল েটাকেলর আওতায় ২৯তম িনব াহী বােড 
Certificate of Appreciation অজন কের এবং ািতক রাবার উৎপাদনকারী দেশর সমেয় গত আজািতক সংার
১২তম সদেদশ ও সাউথ এিশয়া কা-অপােরভ এনভায়রনেম াাম (SACEP) এর িনব ািহ বােড র ভাইস িসেড িনব ািচত হয়।
সািতক সমেয় পিরেবশ উয়ন ও জীব বিচ সংরেণ ইট ত ও ভাটা াপন (িনয়ণ) (সংেশাধন) আইন ২০১৯, জাতীয় পিরেবশ
নীিত ২০১৮, বাংলােদশ জীবৈবিচ আইন ২০১৭, হিরণ ও হািত লালন-পালন িবিধমালা ২০১৭, িতেবশগত সংকটাপ এলাকা বাপনা
িবিধমালা ২০১৬ ণয়ন, িব বা আইেনর খসড়া ত করা হেয়েছ। রিত এলাকার ২০০৯-১৬ পয  কাব ন জিরপ (২৫৬ মগাটন)
স হেয়েছ। গত ৩ বছের ১০৬০৬ হর ক, ৮৯৯১ হর ানোভ, ৪৯৩৭ িকিম ীপ বাগান জন করা হেয়েছ। ২০১৬-১৭ অথ  বছর
হেত এ পয  সামািজক বনায়েন সৃ ৪০০০০ উপকারেভাগীেক ১৪৩ কা ১০ ল টাকা লভাংশ িবতরণ করা হেয়েছ। িবগত ৩ বছের
১১৪৫৪ মটন রাবার রািন কের ১৬৩৪৫৯৩০.৮৭ মা ডলার অিজত হয়। জলবা পিরবতেনর নিতবাচক অিভঘাত মাকােবলায় বতমান
সরকােরর হীত উোেগর ীিত প মাননীয় ধানমী শখ হািসনা-ক ‘Champions of the Earth’-এ িষত করা হয়।
বিক াপট িবেবচনায় মণালেয়র নাম পিরবতন কের পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয় করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

আইিন জলতা ও অল জনবেলর কারেণ পিরেবশ ষণকারী িশ িতান, ইট ভাটার িবে যথাযথভােব এনেফাস েম কায ম
পিরচালনা, সকল িশ িতােন ইিপ াপন,  িনগ মন িনিতকরণ, বন অিধদের জনবল িনেয়ােগ আইিন জলতা, অবকাঠােমা
উয়ন ও িশায়েনর ফেল বনিম উজাড়, অৈবধ দখল, জিরপ-উর মািলকানা দািব, জীণ  অবকাঠােমা, মরামত ও সংরণ খােত বরা
তা,  দেশ  উৎপািদত  রাবার  েয়  ১৫%  ভাট  ও  ৯%  া  পিরেশাধ  করেত  হয়  অথচ  মা  ৫%  ে  রাবার  আমদানী  করা  সব,
মণালেয় অল বসার ান, বাবায়ন সহেযাগী মণালয়-সংার সােথ অপয া সময়;

ভিবৎ পিরকনা:

িব বা আইন ও জাতীয় অিভেযাজন পিরকনা (NAP) ণয়ন, জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলায় সাম ি, মণালয় ও
আওতাধীন দর/সংার ািতািনক সমতা ি, শতভাগ িশ-কারখানােক পিরেবশ আইন িতপালেনর আওতায় আনা; সকল জলায়
পিরেবশ অিধদেরর অিফস াপন; ২০২২ সােলর মে দেশ াাদন ২৪.৬% এ উীতকরণ; িবএফআইিডিসেক লাভজনক িতােন
পার।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশত বষ  উপলে দশািপ একশত ল চারা িবতরণ
১১০০০ হর ক, ১৩৫০ িকিম ীপ, ৩০০০ হর উপলীয় বনায়েনর মােম বনিম সসারণ
াট  পোিলং, সহবাপনা, িব ায় ২০ জািতর চারা উোলন-রাপন ইতািদ কায েমর মােম িতেবশ ও জীবৈবিচ
সংরণ
পিরেবশ ষণকারী ইটভাটা, িশ কারখানার িবে অিভযান, তরল বেজর  িনগম ন পিরকনা, ঢাকাসহ বড় বড় শহেরর বার
মান পরীা
জলবা পিরবতেনর ফেল িত জনেগাির জীবনযাার মান উয়েন ক হণ ও বাবায়ন উতমােনর রাবার বাগান জন,
উৎপাদন ও আসবাবপ িবেয়র মােম িবএফআইিডিস’র নাফা অজন
স সদ িবষেয় (Blue Economy) িবষেয় সমতা ি।
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াবনা (Preamble)

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

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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, বনজ সদ উয়ন ও স
সেদর টকসই বাপনার মােম দেশর বতমান ও ভিবৎ জনেগাীর বাস উপেযাগী টকসই পিরেবশ িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. বন সংরণ, সসারণ ও বাপনা এবং িতেবশ বার উয়ন
২. পিরেবশ ষণ িনয়ণ এবং জীবৈবিচ সংরণ
৩. জলবা পিরবতেনর িঁক মাকেবলায় সমতা ি এবং এ িবষেয় জনসেচতনতা ি
৪. বন িশ তথা রাবার চাষ সসারণ, রাবার উৎপাদন এবং নাফা অজেনর মােম ািতািনক সমতা অজন
৫. বন ও বনজ সেদর উৎপাদন ি িবষয়ক গেবষণা এবং জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলায় সম বনজ
জািত উাবন
৬. উিদ জিরপ পিরচালনা, উিদ জািতসেহর ননা সংহ এবং সংরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরেবশ ও িতেবশ বাপনা এবং জলবা পিরবতনজিনত অিভঘাত মাকােবলায় কায ম হণ;
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;
৪. েরাপণ, ি িভিক বন বাপনা, নন বন জন ও নৎপািদত বনজ সদ আহরণ;
৫. িসনেকানা ও রাবার জাতীয় exotic েরাপণ, বন সদ িভিক িশ াপন, বাজারজাতকরণ;
৬. বন িবষয়ক গেবষণা ও িশণ পিরচালনা;
৭. বাটািনকাল গােড ন রণােবণ, উিদ জািতর জিরপ ও ণীিবাস-সনাকরণ ও সংরণ;
৮. বাণী, পািখ ও জীবৈবিচ সংরণ এবং অভয়ার জন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বনিমর াাদন সসারণ
িত বছর সরকাির বসরকাির পয ােয়
রািপত এলাকা

হর ১৪৭০৯ ৩১০০০ ২২১০০ ২৩৯০০ ২১৯০০
িম মণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ, সড়ক
ও মহাসড়ক িবভাগ, জলা শাসন,
বসরকারী িতান, ি উোগ।

মণালয় এবং বন
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

িশ কারখানার তরল বজ হেত
ষণ রাধ, ইট ভাটা হেত বা
ষণ াস ইতািদ কােমর
মােম টকসই পিরেবশ উয়ন

Environmental
Compliance এর আওতায় আসা
তরল বজ িনগ মনকারী িশ কারখানা এবং
ইট ভাটায় আইেনর েয়াগ িনধ ািরত ল
অজন।

% ৭৮.২৯ ৭৯.৩৪ ৮১ ৮২ ৮৩
িশ মণালয়, বািণজ মণালয়, পািন
সদ মণালয়, বজা, বপজা, ানীয়
সরকার িবভাগ, িস কেপ ােরশন।

পিরেবশ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

ওেজান র রা
ওেজান র য়কারী ের াসত
বহার

ODP
in
Ton

৪৮.১২ ২৬.৩৪ ৪৭.২০ ৪৭.২০ ৪৭.২০ জাতীয় রাজ বাড 
পিরেবশ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

জলবা পিরবতনজিনত িঁক
মাকােবলায় যথাযথ কায ম
হেণর মােম িত
জনেগাীর জীবনযাার মান
উওয়ন।

িবিসিসর অথ ায়েন BCCSAP/
SDGs/ জলবা পিরবতন সংা
অা কম েকৗশল অযায়ী ক/
কম িচ হণ

% ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬

পািন সদ মণালয়, ানীয় সরকার
িবভাগ, িষ মণালয়, িশা মণালয়,
া ও পিরবার কাণ মণালয়, াণ ও
েয াগ বাপনা মণালয়, পিরবশ, বন ও
জলবা পিরবতন মণালয়।

িতেবদন, সংি নিথ,
াি বােড র সভার
কায িববরণী

হালনাগাদ ািরিক ত
ভাার সকরণ

ািরিক কাশনা সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
বাংলােদশ বন গেবষণা ইনিউট, ঢাকা
িবিবালয়, জাহাীরনগর িবিবালয়,
চাম িবিবালয়, িবিজ স

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়ােমর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] বন
সংরণ,
সসারণ ও
বাপনা এবং
িতেবশ
বার উয়ন

২৪

[১.১] বনায়ন কায ম

[১.১.১] বনায়নত এলাকা
(ক)

সমি হর ২ ৩৬৭৬ ১২২৯১ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৯০০০ ৯৫০০

[১.১.২] বনায়নত এলাকা
(ীপ)

সমি িকিম ২ ১৯১০ ১৫৭১ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১৪৫০ ১৫০০

[১.২] জবরদখলত বন/জিম
উার

[১.২.১] উারত বন/
জিমর পিরমান

সমি হর ২ ৮১৩ ১০২৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫২৫ ৫৫০

[১.৩] বাগান মিনটিরং

[১.৩.১] মিনটিরংত ক
বাগান

সমি
হাজার
হর

১ ১৩.৭ ১৬.৬১৮ ১৪.২ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫ ১৫.৫

[১.৩.২] মিনটিরংত ীপ
বাগান

সমি িকিম ১ ২০০০ ৩৪১৬ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৮৫০ ১৯০০

[১.৪] িজব বষ  উপলে
সারােদশ াপী চারা িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত চারার
সংা

সমি ল ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] এিসেড াচারাল
িরেজনােরশন এনিরচেম
ােশন

[১.৫.১] বনায়নত এলাকা সমি হর ১ ১০৩৩ ২৩৭৮ ২১০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৫০০ ১৩০০ ২৩০০ ২০০০

[১.৬] িব ায় উিদ জািত
সসারণ

[১.৬.১] চারা তরী,
উোলন এবং রাপন

সমি সংা ১ ১২ ২৭ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[১.৭] রিত এলাকার সসারণ
[১.৭.১] সসািরত
এলাকার পিরমান

সমি
হাজার
হর

১ ৭.৪১৭ ৩.৪২৭ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ২ ৫ ৫.৫

[১.৮] রিত এলাকাসেহর াট 
পোিলং

[১.৮.১] াট  পোিলং এর
পিরমাণ

সমি িকিম ১ ৭৬৫১৯ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৬০০০০ ৬৫০০০

[১.৯] রিত এলাকাসেহর কা-
ােনজেম পোিলং

[১.৯.১] পোিলং এর
পিরমাণ

সমি সংা ১ ৬৯৩ ১৫০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৭০০ ৮০০

[১.১০] রিত এলাকাসহ
সেক সেচনতালক সভা

[১.১০.১] অিত সভার
সংা

সমি সংা ১ ৩১ ৪৮ ৪০ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৫ ৪৫ ৫০

[১.১১] বন, বাণী ও জীবৈবিচ
িবষেয় বন কমেদর িশণ

[১.১১.১] িশণাথর
সংা

সমি সংা ১ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৪০০ ৪৫০

[১.১২] বাণী সংরেণর অংশ
িহসােব বড় কাইটা
(Batagur baska) এর
িম জনন

[১.১২.১] জননত এবং
অব বাার সংা

সমি সংা ০.৫ ১২৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫

[১.১৩] উপলীয় এলাকা বনায়ন
[১.১৩.১] বনায়নত
এলাকা

সমি হর ২ ৫০০০ ১০০৭৭ ৬৫০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ৬৩০০ ৫২০০

[১.১৪] সামািজক বনায়ন কাযম
[১.১৪.১] নঃবনায়ণ (ক) সমি হর ১ ১৯২২ ১২৫৬ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১৫০০ ১৬০০

[১.১৪.২] নঃবনায়ণ
(ীপ)

সমি িকিম ১ ৪৭০ ৩৯১.৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ৩২০ ৩৫০

[১.১৫] সামািজক বনায়েন
উপকারেভাগীেদর মােঝ লভাংশ
িবতরণ

[১.১৫.১] িবতরণত
লভাংেশর পিরমান

সমি
কা
টাকা

২ ৪৩.২২ ৪০.৮২৭৭ ৩০.০০ ২৮.০০ ২৫.০০ ২২.০০ ২০.০০ ২৮.০০ ৩০.০০

[১.১৬] বন িবভােগর কমেদর
স সদ বাপনায়
িশেণর বাকরণ

[১.১৬.১] িশিত কমর
সংা

সমি সংা ০.৫ ২০ ২০ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ২৪ ২৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] পিরেবশ
ষণ িনয়ণ
এবং
জীবৈবিচ
সংরণ

২২
[২.১] ষণ রােধ উত ির
চলন ও বহার

[২.১.১] িশ কারখানায়
ETP কাভােরজ

গড় % ১ ৭৮.২৯ ৭৯.৩৪ ৮২ ৮১.৭৫ ৮১.৫০ ৮১.২৫ ৮১ ৮৩ ৮৪

[২.১.২] িশ-কারখানার
তরল বেজর  িনগ মন
পিরকনা অেমাদন

সমি সংা ১ ৪১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০

[২.১.৩] অৈবধ ইটভাটা ব সমি সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৬০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২] বার ণগতমান পিরবীণ
[২.২.১] ঢাকাসহ বড় বড়
শহেরর বার মান পিরমাপ

গড় % ১ ৭৯.৪ ৬৯.৮৯ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৭০ ৭০

[২.৩] পিরেবশ ষণকারী ি/
িতােনর অিভযান/ মাবাইল
কাট  পিরচালনা এবং সেচতনতা
ি কম িচ

[২.৩.১] িতরণ ধায  সমি সংা ১ ৯২৪ ৭১১ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩০০ ৪২০ ৪৪০

[২.৩.২] ইটভাটার িবে
পিরচািলত অিভযান/
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ১২৪১ ৪৫৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২১০ ২২০

[২.৩.৩] উত ির
ইটভাটা াপেন উোধকরণ
কম শালা

সমি সংা ১ ১৫৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[২.৪] ওেজান র রা কায ম
[২.৪.১] ওেজান র
য়কারী ের বহার
াসকরণ

সমি টন ১ ৪৮.১২ ২৬.৩৪ ৪৭.২০ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৪৭.২০ ৪৭.২০

[২.৫] গভ ও  পািনর
ণগত মান পয েবণ

[২.৫.১] গভ ও 
পািনর ণগত মান পরীার
সংা

সমি সংা ১ ২৫৫৮ ১২৪৯ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০৫০ ২১০০

[২.৬] িতেবশগত সংকটাপ
এলাকা (ECA) বাপনা

[২.৬.১] িতেবশগত
সংকটাপ এলাকায় হীত
সংরণ কায ম

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৩ ২ ৩ ৩

[২.৭] সািক কপ সংরেণর
জ িডম হেত বাা উৎপাদন
কের সে অবকরণ

[২.৭.১] অবত
কেপর বাার সংা

সমি সংা ২ ২১০৫ ৭৫ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ২০০০ ২২০০

[২.৭.২] সমা ন ীেপ
কেপর হচারী াপন

সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৮] বোপসাগেরর পািনর
ণগত মান পয েবণ

[২.৮.১] বোপসাগেরর
পািনর ণগত মােনর
পরীা

সমি সংা ১ ৫৪ ৩০ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৪০ ৪০

[২.৯] সের পািনর
এিসিডিফেকশন পয েবণ

[২.৯.১] সের পািনর
pH পরীা

সমি সংা ১ ৫৪ ৩০ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৪০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১০] ইেকািসেম-এর টকসই
বাপনার লে উপলীয়
এলাকার জনগেণর সেচতনতা ি

[২.১০.১] িশণ-া
পিরবার

সমি সংা ১ ২৫০ ১১৫ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ২০০ ২০০

[২.১১] জলবা পিরবতেনর ভাব
মাকােবলায় জনসেচতনতা ির
জ গেবষণা

[২.১১.১] গেবষণাপ/
িরেপাট / গাইডলাইন িরেপাট 
কাশ

সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১

[২.১২] জলবা পিরবতন রােধ
ালানী সায়ী ি হার
িয়াকরণ

[২.১২.১] হািরত ি সমি সংা ১ ১ ২ ২

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

[২.১৩.১] ছাড়পের
িনির হার

গড় % ১ ৬০.৫৯ ৬০.৫৯ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৬৭ ৭৫ ৭৫

[২.১৪] আেবদেনর িেত
পিরেবশ অিধদেরর গেবষণাগাের
িবিভ ননা পরীা

[২.১৪.১] সবা হণকারী
ি/ িতান/ উোার
সংা

সমি সংা ১ ৬০৬৩ ৩১৫৫ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৫২০০ ৫৪০০

[২.১৫] পিরেবশগত িবষেয় া
অিভেযাগ িনিকরণ

[২.১৫.১] অিভেযাগ
িনির হার

গড় % ১ ৮০.৯২ ৮১.৬২ ৭৩ ৭১ ৭০ ৬৯ ৬৮ ৭৩ ৭৩

[২.১৬] পিরেবশ ষণ রাধকে
ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায়
চার এবং সভা/ সমােবশ/
কম শালা/ িবিভ িদবস আেয়াজন

[২.১৬.১] সেচতনতা
কম িচ চার সংা

সমি সংা ১ ১০২৩ ৯৮০ ৯৫০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ৯৭৫ ১০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] জলবা
পিরবতেনর
িঁক
মাকেবলায়
সমতা ি
এবং এ িবষেয়
জনসেচতনতা
ি

৯

[৩.১] জলবা পিরবতনজিনত
িঁক মাকােবলায় িত
জনেগাীর জীবনযাার মান
উয়ন সংা ক/ কায ম
হণ

[৩.১.১] হীত ক/
কায ম

গড় % ২ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬০ ৫২ ৪৬ ৪০ ৬৬ ৬৬

[৩.২] জলবা পিরবতন া
ফাের অথ ায়েন হীত ক
বাবায়ন িনিতকরণ

[৩.২.১] কের কায ম
মিনটিরং করণ

গড় % ২ ৫০ ৬০ ৬০ ৫৬ ৫০ ৪৩ ৩৭ ৬৪ ৬৬

[৩.২.২] ক ায়ন
স করণ

সমি সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৯ ১০

[৩.৩] জলবা পিরবতেনর
অিভঘাত মাকােবলায়
কম কতােদর সমতা ির জ
তােদর দশী/ িবেদশী কম িচেত
রণ

[৩.৩.১] িরত কম কতার
সংা

সমি সংা ১ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.৪] জলবা পিরবতন া এর
আইন/ নীিতমালা/ সাংগঠিনক
কাঠােমার েয়াজনীয় সংেশাধন

[৩.৪.১] জলবা পিরবতন
া আইন-২০১০
সংেশাধন

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[৩.৪.২] িবিসিসর
সাংগঠিনক কাঠােমা
সংেশাধন

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[৩.৫] িজববষ  উদযাপন
উপলে পিরেবশ ও জলবা
পিরবতন সেক কাশনা
কায ম

[৩.৫.১] কাশনা তির সমি সমি ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] বন িশ
তথা রাবার চাষ
সসারণ,
রাবার উৎপাদন
এবং নাফা
অজেনর মােম
ািতািনক
সমতা অজন

৭

[৪.১] রাবার গােছর নাস ারী জন
ও নঃবাগান জন

[৪.১.১] জীবন চ হারােনা
রাবার গাছ অপসারণ

সমি সংা ২ ১৫০০০ ১৬৫৪৪ ১৭০০০ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১১৫০০ ১০০০০ ১৭৫০০ ১৭৫০০

[৪.১.২] বাগান জন সমি একর ১ ৩৫০ ৬১৮ ৬৫০ ৫৮০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৬৫০

[৪.১.৩] নাস ারী জন সমি একর ০.৫ ৭.০ ৭.০ ৭.০ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.০ ৮.০ ৯.০

[৪.২] রাবার উৎপাদন [৪.২.১] ােট সংহ সমি
হাজার
ম:

১ ১৯.৬০ ২২.৩২ ২২.২০ ১৯.০০ ১৭.০০ ১৫.০০ ১৩.০০ ২১.০০ ২১.০০

[৪.৩] উৎপািদত রাবার শীট
িবয় ও রািন

[৪.৩.১] িবি/ রািনর
পিরমাণ

সমি ম: ট: ১ ৫৬০০ ৫০৫১ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৫১০০ ৫১০০

[৪.৪] আসবাব প তির করণ ও
িবয়

[৪.৪.১] আসবাবপ িবয় সমি
হাজার
বগ ট

১ ৪১০ ৪২০ ৪২০ ৩৭৮ ৩৬২ ২৯৪ ২৫২ ৪২৫ ৪৩০

[৪.৫] উৎপািদত রাবার ও
আসবাবপ িবেয়র মােম
নাফা অজন

[৪.৫.১] অিজত নাফা সমি
ল
টাকা

০.৫ ২৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০

[৫] বন ও বনজ
সেদর
উৎপাদন ি
িবষয়ক গেবষণা
এবং জলবা
পিরবতেনর
অিভঘাত
মাকােবলায়
সম বনজ
জািত উাবন

৭
[৫.১] বেশর াপক বংশ িবার
ও িবায় গােছর সংরণ

[৫.১.১] রাপনত কি
কলম

সমি সংা ১ ১২০০০ ১৫০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ১৮০০০ ১৮০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.১.২] িব ায় গাছ
সংরণ

সমি সংা ০.৫ ৮ ৯ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৫

[৫.২]  কালচার কৗশল এর
মােম বােশর চারা উৎপাদন

[৫.২.১] উতপািদত 
কালচারজাত চারা

সমি সংা ১ ১৫০০ ২০০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ২৫০০ ২৭০০

[৫.৩] উপলীয় অেল বশ ও
বেতর পরীালক বাগান জন

[৫.৩.১] পরীালক
বাগােনর জ বশ ও
বেতর উোিলত চারা

সমি সংা ১ ২২০০ ২৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৫.৩.২] জনত বশ ও
বেতর বাগান

সমি হর ০.৫ ২.১৪ ২.১৪ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩ ২.৫ ৩.০

[৫.৪] বাংলােদেশর উপলীয়
অেল কওড়া বেনর অভের
গৗণ ানোভ জািতর বনায়ন

[৫.৪.১] গৗণ ানোভ
জািতর চারা উোলন

সমি সংা ০.৫ ১৭০০০ ২০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২২০০০ ২৪০০০

[৫.৪.২] বাগান জন সমি হর ০.৫ ৪ ৪ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ৫ ৬

[৫.৫] ভষজ উিেদর চারা
উোলন এবং বাগান জন

[৫.৫.১] উোিলত ভষজ
উিেদর সংা

সমি সংা ১ ১৪৫০০ ৭০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ১৩৫০০০ ১৪০০০

[৫.৫.২] িজত বাগান সমি হর ০.৫ ২.৬০ ২.৭ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.২ ১.৩

[৫.৬] ঔষিধ উিেদর জাম াজম
সংরণ এবং বাপনার উপর
গেবষণা

[৫.৬.১] জাম াজম এর
জ সংরিত/ সংহীত
ঔষিধ উিদ জািত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০

[৬] উিদ
জিরপ
পিরচালনা,
উিদ
জািতসেহর
ননা সংহ
এবং সংরণ

৬

[৬.১] দেশ িবমান সকল উিদ
জািত সেহর ল-ফল, ত
এবং িচ সেমত ননা সংহ ও
িয়াজাত করণ

[৬.১.১] সংহীত এবং
িয়াজাতত উিদ ননা

সমি সংা ১ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৩৬৯ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১৪০০ ১৪০০

[৬.২] যথাযথ িয়ায় উিদ
ননা াবায়/ িিরেট
সংরণ এবং লেবল ও
অােশন নর কের
হারেবিরয়াম শীেট সংরণ

[৬.২.১] লেবল ও অেশন
নর দানত উিদ

সমি সংা ১ ১০৫০ ১৪০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬.৩] সংরিত ননা উিেদর
কিউটারাইজড ডাটােবইজ তরী

[৬.৩.১] কিউটারাইজড
ডাটােবজত হারেবিরয়াম
ননার সংা

সমি সংা ১ ১০৫০ ১০৭০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০

[৬.৪] সংরিত ননার
(হােব িরয়াম) মরামত এবং
পিরচয াকরণ

[৬.৪.১] পিরচয াত
হারেবিরয়াম ননার সংা

সমি সংা ১ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৬০০০ ৬০০০

[৬.৫] াোনিমক গেবষণার
মােম সংহীত ননার সনা ও
িণিবাস করা

[৬.৫.১] সনাত ও
িণিবাসত উিদ
ননার সংা

সমি সংা ১ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০

[৬.৬] IUCN রডিল
াইেটিরয়া অযায়ী িবায়/
িবির আশংকা উিদ
জািত ায়ন করা

[৬.৬.১] ায়নত উিদ
জািতর সংা

সমি সংা ০.৫ ১০০ ১১০ ১০০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ১০০ ১০০

[৬.৭] 'ারা অব বাংলােদশ'
িসিরজ কাশ

[৬.৭.১] কািশত 'ারা
অব বাংলােদশ' িসিরজ

সমি সংা ০.৫ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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

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

ািরত:

সিচব
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BCCSAP
Bangladesh Climate Change Strategy and Action
Plan

২ ECA Ecologically Critical Area

৩ ETP Effluent Treatment Plant

৪ NAP National Adaption Plan

৫ ODP Ozone Depleting Potential

৬ ODS Ozone Depleting Substance

৭ pH
pH is a numeric scale used to specify the acidity or
basicity (alkalinity) of an aqueous solution

৮ SACEP South Asia Co-operative Environment Programme

৯ UNCCD
United Nations Convention to Combat
Desertification



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ২২:৩১ া: ২১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] বনায়ন কায ম
[১.১.১] বনায়নত এলাকা (ক) ক আকাের নন উড লট বা িষ বাগান জন। বন অিধদর

ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 

[১.১.২] বনায়নত এলাকা (ীপ)
সড়ক/বধ/রেলর ধাের পিতত জায়গায় নন বাগান
জন

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.২] জবরদখলত বন/জিম উার
[১.২.১] উারত বন/ জিমর
পিরমান

অৈবধ দখলদারেদর উেেদর মাধেম সরকাির বনিম
নার

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৩] বাগান মিনটিরং
[১.৩.১] মিনটিরংত ক বাগান িজত বাগান মিনটিরং বন অিধদর

ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৩.২] মিনটিরংত ীপ বাগান িজত বাগান মিনটিরং বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৪] িজব বষ  উপলে সারােদশ াপী
চারা িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত চারার সংা
জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশত
বষ  উপলে জলা শাসেনর সহায়তায় সারােদেশ এক
কা ফলদ, বনজ চারা িবতরণ

বন অিধদর, ানীয়
শাসন

ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট ,
মিনটিরং এবং পিরদশ ন

[১.৫] এিসেড াচারাল িরেজনােরশন
এনিরচেম ােশন

[১.৫.১] বনায়নত এলাকা সহেযাগী ািতক বনিমর এলাকা িকরণ বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৬] িব ায় উিদ জািত সসারণ
[১.৬.১] চারা তরী, উোলন এবং
রাপন

তািলকা িব ায় জািতর চারা উোলন ও রাপন বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৭] রিত এলাকার সসারণ
[১.৭.১] সসািরত এলাকার
পিরমান

জীবৈবিচ সংরেণর জ রিত এলাকা ি বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৮] রিত এলাকাসেহর াট 
পোিলং

[১.৮.১] াট  পোিলং এর পিরমাণ
াট  োিলং এর মােম অপরাধসহ সনা কের
আইিন বা ও সক মিনটিরং এর পদেপ হণ।

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.৯] রিত এলাকাসেহর কা-
ােনজেম পোিলং

[১.৯.১] পোিলং এর পিরমাণ
বন িবভাগ ও কিমউিন প যৗথভােব বন অপরাধ
দমেন টহল।

বন অিধদর কিমউিন
প

ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১০] রিত এলাকাসহ সেক
সেচনতালক সভা

[১.১০.১] অিত সভার সংা
রিত এলাকাসেহর িনভ রশীল জনেগাীেক বাণী
অভয়ার, মৎ সদ আহরণ, গালপাতা, ম আহরণ
ইতািদ সিকত িবিধ-িবধান সেক সেচতনতা ি

বন অিধদর কিমউিন
প

ধান বন সংরেকর তয়ন
প এবং সভার কায িববরণী

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং মিনটিরং
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১১] বন, বাণী ও জীবৈবিচ িবষেয়
বন কমেদর িশণ

[১.১১.১] িশণাথর সংা
বন, বাণী ও জীবৈবিচ িবষেয় বন কমেদর িশণ
দান

বন অিধদর
িশেণর হািজরা এবং ধান
বন সংরেকর তয়ন প

িশণ কম িচ এবং মিনটিরং

[১.১২] বাণী সংরেণর অংশ িহসােব
বড় কাইটা (Batagur baska)
এর িম জনন

[১.১২.১] জননত এবং অব
বাার সংা

বড় কাইটা সংরেণর জ িম জনেনর মােম
সংা ি

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১৩] উপলীয় এলাকা বনায়ন [১.১৩.১] বনায়নত এলাকা
বাংলােদেশর উপল এলাকার বসত বাড়ীেত বত ও
বেতর পরীালক বাগান জন

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১৪] সামািজক বনায়ন কাযম
[১.১৪.১] নঃবনায়ণ (ক)

ময়াদ উীণ  বাগােনর গাছ আহরেণর পর বন তহিবেলর
অথ  হেত ন: ক বাগান জন।

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১৪.২] নঃবনায়ণ (ীপ)
ময়াদ উীণ  বাগােনর গাছ আহরেণর পর বন তহিবেলর
অথ  হেত ন: ীপ বাগান জন।

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১৫] সামািজক বনায়েন
উপকারেভাগীেদর মােঝ লভাংশ িবতরণ

[১.১৫.১] িবতরণত লভাংেশর
পিরমান

ময়াদ উীন বাগােনর গাছ িবির অথ  থেক সংি
পগেণর মে লভাংশ িবতরণ।

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[১.১৬] বন িবভােগর কমেদর স
সদ বাপনায় িশেণর বাকরণ

[১.১৬.১] িশিত কমর সংা
স সেদর টকসই বাপনার লে আেয়ািজত
সভা, সিমনার, কম শালায় অংশহণত উপলীয়
জনেগাী

বন অিধদর
ধান বন সংরেকর তয়ন
প

মাঠ পয ােয়র িরেপাট , হািজরা, ছিব
এবং পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] ষণ রােধ উত ির চলন ও
বহার

[২.১.১] িশ কারখানায় ETP
কাভােরজ

সেচতনতা ি এবং আইন েয়ােগর মােম িশ
কারখানাসেহ ইিপ াপন িনিতকরণ ।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[২.১.২] িশ-কারখানার তরল
বেজর  িনগ মন পিরকনা
অেমাদন

িশ কারখানার তরল বেজর  িনগ মন পিরকনা
অেমাদন

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প অিফস আেদশ জারী

[২.১.৩] অৈবধ ইটভাটা ব
ইট ত ও ভাটা াপন িনয়ণ আইন (সংেশািধত)
২০১৯, এর আেলােক পিরেবশ ষণকারী ইটভাটা
উেদকরণ।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
মাঠ পয ােয়র অিফেসর িরেপাট 
এবং পিরদশ ন

[২.২] বার ণগতমান পিরবীণ
[২.২.১] ঢাকাসহ বড় বড় শহেরর
বার মান পিরমাপ

বা ষেণর মাা পিরমােপর জ ঢাকাসহ মাট ১১
শহের বার মান পিরমাপ

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
বার ষণ মাা পিরমােপর জ
ািপত CAMS িরেপাট 
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৩] পিরেবশ ষণকারী ি/
িতােনর অিভযান/ মাবাইল কাট 
পিরচালনা এবং সেচতনতা ি কম িচ

[২.৩.১] িতরণ ধায 
আইন অযায়ী ষণকারী ি, িশ কারখানা, ইটভাটা,
িতান ও কের িবে অিভযান পিরচালনা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
অিভযান পিরচালনাকারী কম কতার
িতেবদন

[২.৩.২] ইটভাটার িবে
পিরচািলত অিভযান/ মাবাইল কাট 

আইন অযায়ী ষণকারী ি, িশ কারখানা, ইটভাটা,
িতান ও কের িবে মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
অিভযান পিরচালনাকারী
ািজেেটর িতেবদন

[২.৩.৩] উত ির ইটভাটা
াপেন উোধকরণ কম শালা

পিরেবশ সংরণ সংা আইন িবষেয় ষণকারী ি/
িশ িতান এবং বাবায়নকারী কম কতােদর িনেয়
উুকরণ কম শালা আেয়াজন।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
কম শালা আেয়াজেনর রকড প
এবং হািজরা

[২.৪] ওেজান র রা কায ম
[২.৪.১] ওেজান র য়কারী ের
বহার াসকরণ

সেচতনতা ি এবং আইন েয়ােগর মােম ওেজান র
য়কারী ের বহার াসকরণ

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
পিরেবশ অিধদেরর অমিতপ
এবং আমদািনকারকেদর
িতেবদন।

[২.৫] গভ ও  পািনর ণগত
মান পয েবণ

[২.৫.১] গভ ও  পািনর
ণগত মান পরীার সংা

গভ ও  পািনর ণগত সক মাায় রাখার
জ িনয়িমত পরীা কায ম পিরচালনা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প মাঠ পয ায় থেক া িতেবদন

[২.৬] িতেবশগত সংকটাপ এলাকা
(ECA) বাপনা

[২.৬.১] িতেবশগত সংকটাপ
এলাকায় হীত সংরণ কায ম

িতেবশগত সংকটাপ িহসােব িচিত এলাকায় ানীয়
জনগণেক সৃ কের হীত কায ম বাবায়ন করা।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প
পিরচািলত কায েমর িবষেয় মাঠ
পয ায় থেক া ছিব, িরেপাট 
ইতািদ

[২.৭] সািক কপ সংরেণর জ
িডম হেত বাা উৎপাদন কের সে
অবকরণ

[২.৭.১] অবত কেপর বাার
সংা

সমা ন ীেপ কেপর হচারী াপন করা হেব পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প িতেবদন এবং পিরদশ ন

[২.৭.২] সমা ন ীেপ কেপর
হচারী াপন

সমা ন ীেপর কেপর হচারীেত উৎপািদত কেপর
বাা সে অব করা হেব।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প িতেবদন এবং পিরদশ ন

[২.৮] বোপসাগেরর পািনর ণগত মান
পয েবণ

[২.৮.১] বোপসাগেরর পািনর
ণগত মােনর পরীা

বোপসাগেরর পািনর ণগত যাচােয়র িনয়িমত িবিভ
সােয়িিফক পরীা পিরচালনা করা হেব।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প িতেবদন এবং পিরদশ ন

[২.৯] সের পািনর এিসিডিফেকশন
পয েবণ

[২.৯.১] সের পািনর pH পরীা
সের পািনর অতা (এিসিডিফেকশন) পরীার জ
সের পািনর pH ননা পরীা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প পরীার িরেপাট 

[২.১০] ইেকািসেম-এর টকসই
বাপনার লে উপলীয় এলাকার
জনগেণর সেচতনতা ি

[২.১০.১] িশণ-া পিরবার
স সেদর টকসই বাপনার লে দেশ িবেদেশ
আেয়ািজত সভা, সিমনার, কম শালায় ও িশেণ
িরত কম কতার সংা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প কম শালার হািজরা এবং িতেবদন

[২.১১] জলবা পিরবতেনর ভাব
মাকােবলায় জনসেচতনতা ির জ
গেবষণা

[২.১১.১] গেবষণাপ/ িরেপাট /
গাইডলাইন িরেপাট  কাশ

গেবষণাপ/ িরেপাট / গাইডলাইন িরেপাট  কাশ করা
হেব।

পিরেবশ অিধদর
কািশত গেবষণাপ/ িরেপাট /
গাইডলাইন

কািশত গেবষণাপ/ িরেপাট /
গাইডলাইন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.১২] জলবা পিরবতন রােধ ালানী
সায়ী ি হার িয়াকরণ

[২.১২.১] হািরত ি
জলবা পিরবতন রােধ ালািন সায়ী ি হার
করা হেব

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প িতেবদন ও পিরদশ ন

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

[২.১৩.১] ছাড়পের িনির হার
িনধ ািরত সমেয়র মে ও সহেজ ছাড়প দান করা
হেব।

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প সংি রিজার

[২.১৪] আেবদেনর িেত পিরেবশ
অিধদেরর গেবষণাগাের িবিভ ননা
পরীা

[২.১৪.১] সবা হণকারী ি/
িতান/ উোার সংা

আেবদেনর িেত পিরেবশ অিধদেরর গেবষণাগাের
িবিভ ননা পরীা

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প সংি রিজার

[২.১৫] পিরেবশগত িবষেয় া অিভেযাগ
িনিকরণ

[২.১৫.১] অিভেযাগ িনির হার
পিরেবশগত িবষেয় া অিভেযাগসহ ততার সােথ
িনি করা হেব

পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প সংি রিজার

[২.১৬] পিরেবশ ষণ রাধকে ি ও
ইেলকিনক িমিডয়ায় চার এবং সভা/
সমােবশ/ কম শালা/ িবিভ িদবস
আেয়াজন

[২.১৬.১] সেচতনতা কম িচ চার
সংা

সেচতনতািলক কায ম পিরচালনা করা হেব। পিরেবশ অিধদর মহাপিরচালেকর তয়ন প সংি রকড প

[৩.১] জলবা পিরবতনজিনত িঁক
মাকােবলায় িত জনেগাীর
জীবনযাার মান উয়ন সংা ক/
কায ম হণ

[৩.১.১] হীত ক/ কায ম
জলবা পিরবতেনর ফেল িত জনেগাির
জীবনযাার মান উয়েনর জ ক হণ করা হেব।

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া

বাপনা পিরচালেকর
তয়ন প

সংি রকড  প এবং াের
সভার কায িববরণী

[৩.২] জলবা পিরবতন া ফাের
অথ ায়েন হীত ক বাবায়ন
িনিতকরণ

[৩.২.১] কের কায ম মিনটিরং
করণ

বাংলােদশ জলবা পিরবতন া এর অথ ায়েন হীত
কসেহর ু বাবায়েনর মিনটিরং করা হেব

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া

বাপনা পিরচালেকর
তয়ন

প পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২.২] ক ায়ন স করণ যথাসমেয় ক ায়ন করা হেব।
বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া

বাপনা পিরচালেকর
তয়ন

প ক দিলল এবং বাব
পিরদশ ন

[৩.৩] জলবা পিরবতেনর অিভঘাত
মাকােবলায় কম কতােদর সমতা ির
জ তােদর দশী/ িবেদশী কম িচেত
রণ

[৩.৩.১] িরত কম কতার সংা
জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলায় কম কতােদর
সমতা ির জ দশী/ িবেদশী কম িচেত রণ করা
হেব

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া

বাপনা পিরচালেকর
তয়ন

প অিফস আেদশ

[৩.৪] জলবা পিরবতন া এর আইন/
নীিতমালা/ সাংগঠিনক কাঠােমার
েয়াজনীয় সংেশাধন

[৩.৪.১] জলবা পিরবতন া
আইন-২০১০ সংেশাধন

জলবা পিরবতন া আইন-২০১০ এর েয়াজনীয়
সংেশাধন করা হেব

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া/মণালয়

সংেশািধত আইন সংেশািধত আইন

[৩.৪.২] িবিসিসর সাংগঠিনক
কাঠােমা সংেশাধন

েয়াজেনর িনিরেখ িবিসিসর সাংগঠিনক কাঠােমা
সংেশাধন

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া/মণালয়

সংেশািধত সাংগঠিনক
কাঠােমা

সংেশািধত সাংগঠিনক কাঠােমা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.৫] িজববষ  উদযাপন উপলে
পিরেবশ ও জলবা পিরবতন সেক
কাশনা কায ম

[৩.৫.১] কাশনা তির
ছা/ ছাীেদর মােঝ পিরেবশ ও জলবা পিরবতন
সেক সেচতনতালক কায ম পিরচালনা করা হেব।

বাংলােদশ জলবা
পিরবতন া

বাপনা পিরচালেকর
তয়ন

প সংি রকড  প

[৪.১] রাবার গােছর নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

[৪.১.১] জীবন চ হারােনা রাবার
গাছ অপসারণ

নন রাবার গাছ লাগােনার জ বীজ বপেনর মােম
নাস াির তরী

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প এবং পিরদশ ন

[৪.১.২] বাগান জন
অথ ৈনিতকভােব জীবনচ হারােনা রাবার গাছ কতন কের
তদেল নন রাবার গাছ রাপেনর মােম রাবার বাগান
জন করা হেব

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প এবং পিরদশ ন

[৪.১.৩] নাস ারী জন জীবন চ হারােনা রাবার গাছ অপসারণ করা হেব িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প এবং পিরদশ ন

[৪.২] রাবার উৎপাদন [৪.২.১] ােট সংহ
ােট িয়াজাতকরেণর মােম রাবার উতপাদন
করা হেব।

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প

[৪.৩] উৎপািদত রাবার শীট িবয় ও
রািন

[৪.৩.১] িবি/ রািনর পিরমাণ
উৎপািদত রাবার িশট দেশ/িবেদেশ িবেয়র মােম
অথ  উপাজন করা হেব।

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প

[৪.৪] আসবাব প তির করণ ও িবয় [৪.৪.১] আসবাবপ িবয়
িনজ কারখানায় আসবাবপ তরী কের িবির মােম
নাফা অজন করা হেব।

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প

[৪.৫] উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ
িবেয়র মােম নাফা অজন

[৪.৫.১] অিজত নাফা
রাবার ও আসবাব প দেশ/িবেদেশ িবয়/রানী কের
নাফা অজন করা হেব।

িবএফআইিডিস চয়ারােনর তয়ন প সংি রকড  প

[৫.১] বেশর াপক বংশ িবার ও
িবায় গােছর সংরণ

[৫.১.১] রাপনত কি কলম
বেশর ত বংশ িবােরর জ জনগেণর মে কি
কলেমর চারা িবতরণ করা হেব

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প

[৫.১] বেশর াপক বংশ িবার ও
িবায় গােছর সংরণ

[৫.১.২] িব ায় গাছ সংরণ
িব ও িব ায় জািতর চারা উৎপাদন কের উ
জািতর সংরণ করা হেব।

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প / পিরদশ ন

[৫.২]  কালচার কৗশল এর মােম
বােশর চারা উৎপাদন

[৫.২.১] উতপািদত 
কালচারজাত চারা

 কালচােরর মােম উত জািতর বেশর উাবন/
উৎপাদন করা হেব।

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প / িতেবদন

[৫.৩] উপলীয় অেল বশ ও বেতর
পরীালক বাগান জন

[৫.৩.১] পরীালক বাগােনর জ
বশ ও বেতর উোিলত চারা

উপলীয় অেল বশ ও বেতর পরীালক বাগান
জেনর জ চারা উৎপাদন করা হেব।

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৩.২] জনত বশ ও বেতর
বাগান

উপলীয় অেল বশ ও বেতর পরীালক বাগান
জন করা হেব।

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৫.৪] বাংলােদেশর উপলীয় অেল
কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বনায়ন

[৫.৪.১] গৗণ ানোভ জািতর
চারা উোলন

উপলীয় অেল কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর চারা তির

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৪.২] বাগান জন
উপলীয় অেল কওড়া বেনর অভের গৗণ ানোভ
জািতর বাগান জন করা হেব।

িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫] ভষজ উিেদর চারা উোলন এবং
বাগান জন

[৫.৫.১] উোিলত ভষজ উিেদর
সংা

ভষজ উিেদর িবােরর জ চারা তির। িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫.২] িজত বাগান ভষজ উিেদর িবােরর জ বাগান জন। িবএফআরআই পিরচালেকর তয়ন প পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৬] ঔষিধ উিেদর জাম াজম সংরণ
এবং বাপনার উপর গেবষণা

[৫.৬.১] জাম াজম এর জ
সংরিত/ সংহীত ঔষিধ উিদ
জািত

ঔষিধ উিেদর জাম াজম সংরণ এবং বাপনার
উপর গেবষণা পিরচালনা করা হেব।

িবএফআরআই গেবষণা প গেবষণা প

[৬.১] দেশ িবমান সকল উিদ জািত
সেহর ল-ফল, ত এবং িচ সেমত
ননা সংহ ও িয়াজাত করণ

[৬.১.১] সংহীত এবং
িয়াজাতত উিদ ননা

উিদ জািত সেহর ল-ফল, ত এবং িচ সেমত
ননা সংহ ও িয়াজাত করা হেব

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প

[৬.২] যথাযথ িয়ায় উিদ ননা
াবায়/ িিরেট সংরণ এবং
লেবল ও অােশন নর কের
হারেবিরয়াম শীেট সংরণ

[৬.২.১] লেবল ও অেশন নর
দানত উিদ

উিদ ননা াবায়/ িিরেট সংরণ এবং লেবল
ও অােশন নর কের হারেবিরয়াম শীেট সংরণ
করা হেব।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প

[৬.৩] সংরিত ননা উিেদর
কিউটারাইজড ডাটােবইজ তরী

[৬.৩.১] কিউটারাইজড
ডাটােবজত হারেবিরয়াম ননার
সংা

সংরিত ননা উিেদর কিউটারাইজড ডাটােবইজ
তরী করা হেব।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প

[৬.৪] সংরিত ননার (হােব িরয়াম)
মরামত এবং পিরচয াকরণ

[৬.৪.১] পিরচয াত হারেবিরয়াম
ননার সংা

সংরিত ননার (হােব িরয়াম) মরামত এবং পিরচয া
করা হেব।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প িনয়িমত পিরদশ ন

[৬.৫] াোনিমক গেবষণার মােম
সংহীত ননার সনা ও িণিবাস
করা

[৬.৫.১] সনাত ও
িণিবাসত উিদ ননার
সংা

াোনিমক গেবষণার মােম সংহীত ননার সনা
ও িণিবাস করা করা হেব।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প/ িতেবদন

[৬.৬] IUCN রডিল াইেটিরয়া
অযায়ী িবায়/ িবির আশংকা
উিদ জািত ায়ন করা

[৬.৬.১] ায়নত উিদ
জািতর সংা

আইইউিসএন রডিল াইেটিরয়া অযায়ী িব
ায়/িবির আশংকা উিদ জািতর সনা করা
হেব।

বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

পিরচালেকর তয়ন প সংি রকড  প/ িতেবদন

[৬.৭] 'ারা অব বাংলােদশ' িসিরজ
কাশ

[৬.৭.১] কািশত 'ারা অব
বাংলােদশ' িসিরজ

'ারা অব বাংলােদশ' িসিরজ কাশ করা হেব।
বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

কািশত 'ারা অব
বাংলােদশ' িসিরজ

কািশত 'ারা অব বাংলােদশ'
িসিরজ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব

অা িশ মণালয়/ িশ িতান/উোা
িশ কারখানায় ETP
কাভােরজ

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেনর িতিত ও
মেনাভাব

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেন সেচ না
থাকেল ETP াপন রািত হেবনা।

িশ ষণ ি পােব।

অা িশ মণালয়/ িশ িতান/উোা
উত ির ইটভাটা াপেন
উোধকরণ কম শালা

পিরেবশগত িবিধিবধান পালেনর িতিত ও
মেনাভাব

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

িশ ষণ ি পােব।

অা িশ মণালয়/ িশ িতান/উোা
ওেজান র য়কারী ের
বহার াসকরণ

ওেজান র য়কারী ের বহার ােসর
মেনাভাব ও উোগ

ওেজান র য়কারী ের বহার েরাির
ােসর জ

ওেজান র য়কারী ের
বহার েরাির াস পােবনা

অা সবা হণকারী ি/িতান/উোা
িশ-কারখানার তরল বেজর
 িনগ মন পিরকনা
অেমাদন

িনয়িমত তরল বজ ননা িবেষেণর জ
আেবদন দািখল

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

পিরেবশ ষণ ি পােব।

অা ানীয় শাসন
িতেবশগত সংকটাপ এলাকায়
হীত সংরণ কায ম

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

অা
নৗ-পিরবহণ মণালয়, বাংলােদশ নভী, কা
গাড , পািনসদ মণালয়, মৎ ও ািণসদ
মণালয়, িবিবালয়

বোপসাগেরর পািনর ণগত
মােনর পরীা

বোপসাগের েবেশর জ অমিত ও
পিরবহণ বা দান এবং াব িবধাসহ
কািরগরী সহায়তা দান

সের পািনর ষণ িতেরােধর জ িনয়িমত
পিরবীণ েয়াজন।

বোপসাগেরর পািনর ণগত মান
মিনটর করা সব হেবনা।

অা
নৗ-পিরবহণ মণালয়, বাংলােদশ নভী, কা
গাড , পািনসদ মণালয়, মৎ ও ািণসদ
মণালয়, িবিবালয়

সের পািনর pH পরীা
বোপসাগের েবেশর জ অমিত ও
পিরবহণ বা দান এবং াব িবধাসহ
কািরগরী সহায়তা দান

সের পািনর ষণ িতেরােধর জ িনয়িমত
পিরবীণ েয়াজন।

বোপসাগেরর পািনর ণগত মান
মিনটর করা সব হেবনা।

অা
ানীয় জলা শাসন, পািনসদ মণালয়,
মৎ ও ািণসদ মণালয়, িবিবালয়,

িশণ-া পিরবার
স সেদর টকসই বাপনার লে
সভা, সিমনার, কম শালায় উপলীয়
জনেগাীর অংশহণ িনিতকরণ

উপলীয় জনেগাীর মােঝ সেচতনতা ার
েয়াজেন।

স সেদর টকসই বাপনার
লে জনগণেক উু করা সব
হেবনা।


