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উপক্রমরণকা (Preamble) 

েরকালর দপ্তর/েংস্থােমূমহর প্রালিষ্ঠালনক দক্ষ্িা বৃলদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জবাবলদলহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং 

েম্পমদর র্থার্থ ব্যবহার লনলিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর িমক্ষ্য- 

পলরচািক, বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়াে 

 

এবং 

 

েলচব, পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b েন্ত্রণািয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাংিামদশ েরকার-এর েমধ্য 

২০১9 োমির জুন োমের 20 িালরমে এই বালষ যক কে যেম্পাদন চুলি স্বাক্ষ্লরি হি। 

 

এই চুলিমি স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ লনম্নলিলেি লবষয়েমূমহ েম্মি হমিন : 
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বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়াg Gi কে যেম্পাদমনর োলব যক লচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh National Herbarium) 

োম্প্রলিক অজযন, চযামিঞ্জ এবং ভলবষ্যি পলরকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনmg~n 

বাাংলাদেশ ন্যাশন্াল হারদবররয়াদের ববজ্ঞারন্ক কেমকর্ম াগণ কর্তম ক রিদলট, রাঙ্গাোটি, বান্দরবান্, খাগড়াছরড়, কক্সবাজার, রেন্াজপুর, ন্ওগাাঁ  জজলার 

রবরিন্ন এলাকা/বন্াঞ্চদল উরিে িেীক্ষা কার্মক্রে পররচালন্ার োধ্যদে ৪২০০ টি উরিে ন্েুন্া িাংগ্রহ করা হদয়দছ। িাম্প্ররর্ক িেদয় প্লাণ্ট 

টযাদক্সান্রেক গদবষণার োধ্যদে ন্যাশন্াল হারদবররয়াে এর ববজ্ঞারন্ক কেমকর্ম াবতন্দ র্াাঁ হাদের রন্য়রের্ উরিে িেীক্ষা কার্মক্রদের আওর্ায় িাংগতহীর্ 

এবাং রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠাদন্র ছাত্র-ছাত্রী/গদবষকদের ন্েুন্ািহ জোট ৩০০০ টি উরিে ন্েুন্া িন্াক্ত কদরদছন্। ন্যাশন্াল হারদবররয়াদের রন্য়রের্ উরিে 

িেীক্ষা কার্মক্রদের আওর্ায় িাংগতহীর্ এবাং রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠাদন্র ছাত্র-ছাত্রী/গদবষকদের অ্যাদক্সশন্ ন্ম্বর প্রোদন্র োধ্যদে প্রাপ্ত আদরা রবরিন্ন প্রজারর্র 

উরিে ন্েুন্ািহ জোট ৪২০০ টি উরিে ন্েুন্া ববজ্ঞারন্ক পদ্ধরর্দর্ হারদবররয়াে কাপদবাদডম  ও ডুরপ্লদকট বাদক্স িাংরক্ষণ করা হদয়দছ। হারদবররয়াদে 

িাংররক্ষর্ ৩১৮০ টি উরিে ন্েুন্ার ববজ্ঞারন্ক ন্াে, স্থান্ীয় ন্াে, পররবার, অ্যাদক্সশন্ ন্ম্বর, িাংগ্রদহর র্াররখ, বািস্থান্, স্বরূপ, প্রারপ্তস্থান্, প্রাচুর্মযর্া 

ইর্যারে র্াবর্ীয় র্থ্যাবলী িম্বরলর্ করিউটার ডাটাদবজ বর্রী করা হদয়দছ। ন্যাশন্াল হারদবররয়াদের ববজ্ঞারন্ক কেমকর্ম াগণ জেদশর রবরিন্ন 

এলাকা/বন্াঞ্চদল উরিে জররপ কার্মক্রদের িেয় িাংগতহীর্ উরিে ন্েুন্ার উপর পররচারলর্ প্লাণ্ট টযাদক্সান্রেক গদবষণার োধ্যদে বাাংলাদেদশর জন্য 

ন্রু্ন্ এেন্ ০২ টি উরিে প্রজারর্ আরবস্কারপূবমক 'রন্উ জরকডম ' প্রকাশ কদরদছন্। জেদশর রবরিন্ন রবশ্বরবেযালয় ও কদলজ জথ্দক প্রায় ৩০০০ জন্ 

ছাত্র-ছাত্রী/গদবষকদের প্লাণ্ট টযাদক্সান্রেক রবষদয় ববজ্ঞারন্ক ও কাররগরর জিবা প্রোন্ কদরদছ। িাম্প্ররর্ক বছরগুদলাদর্ 'জলারা অ্ব বাাংলাদেশ' 

রিররজ প্রকারশর্ হদয়দছ । িাদিম  অ্ব িাসু্কলার জলারা অ্ব রচটাগাাং এন্ড েয রচটাগাাং রহল ট্রাক্টস্ শীষমক একটি প্রকল্প বাস্তবারয়র্ হদয়দছ। 

েেস্যা এবং চযামিঞ্জেমূহ : 

েেস্যােমূহ : 

gvV ch©v‡q Kv‡Ri ‡¶‡Î wewfb è ai‡bi SuywKi mg§yLxb nIqv Ges SuywK fvZv bv _vKv| ববজ্ঞালনক জনবমির েংকট (উপযুি 

সর্াগ্যিােম্পন্ন প্রাথী না পাওয়া, পর্ যাপ্ত সুমর্াগ-সুলবধার অভাব এবং ভামিা চাকুরী হওয়ায় অন্যত্র চমি র্াওয়া)। হারমবলরয়ামের 

আধুলনক র্ন্ত্রপালি, গমবষণা সুলবধা, ববজ্ঞালনক প্রলশক্ষ্ণ এবং দক্ষ্ জনবমির অভাব। কে যকিযা-কে যচারীমদর আবােন েংকট। 

চযামিঞ্জেমূহ : 

হারমবলরয়ামের েীলেি েংখ্যক ববজ্ঞালনক কে যকিযাগণমক লনময় দ্রুি েেময়র েমধ্য সদমশর েকি অঞ্চমির উলিদ জরীপকার্ য 

েম্পাদন করা। হারমবলরয়ামের েীলেি েংখ্যক ববজ্ঞালনক কে যকিযা এবং গমবষণা সুলবধা লদময় সদমশর েকি উলিদ প্রজালি 

েনািকরণ করা এবং আধুলনক প্লাণ্ট ট্যামসানলেক গমবষণা পলরচািনা করা। সদমশ লবদ্যোন েকি উলিদ পলরবামরর উপর ররচত 

‘‘সলারা অব বাংিামদশ’’ লেলরমজর অবরশষ্ট সাংখ্যাগুদলা প্রকাশ করা।   

ভলবষ্যৎ পলরকল্পনা: wm‡jU I ewikvj অঞ্চমির উরিে জলরপকার্ য সম্পন্ন করা। ফুি, ফি এবং িথ্যেমেি 70০০ টি নমুনা 

েংগ্রহ করা। 5250টি উরিে নমুনার কলম্পউটারাইজড্ ডাটামবজ প্রস্তুত করা। ট্যামসানলেক গমবষণার োধ্যমে 500০ টি উলিদ 

নমুনা েনাি করা । সলালরলিক প্রকাশনার আওিায় ‘‘সলারা অব বাংিামদশ’’ লেলরসজর নতুন 15 টি সাংখ্যা প্রকাশ করা। 

২০১9-২০20 অথ যবছমরর েম্ভাব্য প্রধান অজযনেমূহ : 

 কেপমক্ষ্ ১টি বমনর উলিদ জলরপকার্ য সম্পন্ন করা হমব। 

 ফুি, ফি এবং িথ্যেমেি ১৪০০ টি উরিে নমুনা েংগ্রহ এবং সাংরক্ষণ করা হমব। 

 হারমবলরয়ামে েংরলক্ষ্ি ১০8০ টি উরিে নমুনার কলম্পউটারাইজড্ ডাটামবজ প্রস্ত্তি করা হমব। 

 ট্যামসানলেক গমবষণার োধ্যমে ১০0০ টি উলিদ নমুনা েনাি করা হমব। 

 ৩ টি সলালরলিক প্রকাশনা সবর করা হমব । 
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সেকশন ১ 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, cªavb কার্ যাবরল 

 

১.১ রূপকল্প:  

 উলিদ েংক্রান্ত সেৌলিক িথ্য ভান্ডার েমৃদ্ধ করা এবং সভািামদর েমধ্য ইহা ছলড়ময় সদয়া। 
 

১.২ অলভিক্ষ্য:  

 সদমশর উলিদ েম্পমদর পুঙ্খাণুপুঙ্খ পরীক্ষ্া-লনরীক্ষ্া এবং বণ যনামূিক িালিকা প্রস্ত্তি করা। 

 

১.৩ সকৌশিগি উমেশ্যেমূহ:  
১.  েেগ্র সদমশর উলিদ জলরপ পলরচািনা করা এবং েকি উলিদ প্রজালিেমূমহর নমুনা েংগ্রহ করা। 

২.  েংগৃহীি উলিদ নমুনা এবং িথ্য েঠিক ব্যবস্থাপনার োধ্যমে বংশ পরম্পরায় হারমবলরয়ামে েংরক্ষ্ণ করা। 

৩.  প্লাণ্ট ট্যামসানলেক গমবষণার উন্নয়ন করা এবং উলিদ েংক্রান্ত প্রকাশনা সবর করা। 

৪.  হারমবলরয়ামের িথ্য ভান্ডার এবং েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনা েমুমহর সুষ্ঠু ব্যবহার লনলিি করা। 

৫.  লবলুপ্তপ্রায় উলিদ প্রজালি েংরক্ষ্মণ কার্ যকর ভূলেকা রাোেহ উলিদ েংক্রান্ত লবষময় কালরগলর সেবা প্রদান করা। 
 

1.4 cªavb কার্ যাবলি:  
1. সদমশর উলিদ ববলচত্র মূল্যায়মনর িমক্ষ্য েকি ইমকালেমিে/অঞ্চমি লনয়লেি ভামব উলিদ জলরপ কার্ য পলরচািনা করা। 

2. সদমশ লবদ্যোন েকি উলিদ প্রজালিেমূমহর ফুি-ফি, িথ্য এবং লচত্র েমেি নমুনা েংগ্রহ করা। 

3. র্থার্থ প্রলক্রয়াজািকরণপূব যক িথ্যেহ ববজ্ঞালনক পদ্ধলিমি নতুন উলিদ নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ লিলরমট েংরক্ষ্ণ করা। 

4. েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনার োমথ েংযুি িথ্য েলন্নমবশপূব যক কলম্পউটারাইজড্ ডাটামবে বিলর করা। 

5. েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনার র্ত্ন এবং কীটপিঙ্গ/ ছত্রাক দেন। 

6. ধ্বংে প্রাপ্ত উলিদ নমুনার অপোরণ। 

7. ট্যামসানলেক গমবষণার োধ্যমে েংগৃহীি উলিদ নমুনাগুমিা েনাি করা ও সেলণলবন্যাে করা। 

8. নতুন উলিদ প্রজালি/ সরকড য আলবস্কার করা। 

9. ‘সলারা অব বাংিামদশ' লেলরজ প্রকাশ করা। 

10. সলালরলিক প্রকাশনার জন্য সবাটালনকযাি ইিামেশন প্রস্ত্তি করা। 

11. গমবষক এবং অনুমোলদি দশ যনাথীমদর প্লাণ্ট ট্যামসানলেক গমবষণায় হারমবলরয়ামে েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনা ও িথ্য ব্যবহামরর 

সুমর্াগ সৃলি করা। 

12. ওময়বোইট আপমগ্রডকরণ। 

13. আইইউলেএন সরড লিি ক্রাইমটলরয়া অনুর্ায়ী প্রাকৃলিক ও োনুষ্য সৃি কারমণ হওয়া লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর আশংকাযুি উলিদ 

প্রজালিেমূহ লচলিি করা। 

14. হারমবলরয়ামে আগি গমবষক/ ছাত্র-ছাত্রীমদর উলিদ নমুনা েনািকরণ ও অযামসশন নেবর প্রদান করা। 

15. সদশীয় উলিদ প্রজালি েংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্য (ব্যবহার, প্রাচুর্ য, প্রালপ্তস্থান ইিযালদ) প্রদান করা । 

16. প্লাণ্ট ট্যামসানলেমি উচ্চির গমবষণায় েহায়িা প্রদান করা। 
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সেকশন ২ 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের লবলভন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাব 

(Outcome/impact)  

কে যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

প্রকৃি  

 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৯-20 

প্রমক্ষ্পণ লনধ যালরি িক্ষ্যোত্রা অজযমনর 

সক্ষ্মত্র সর্ৌথভামব দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণািয়/লবভাগ/ েংস্থােমূমহর 

নাে 

উপাতসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৭-১8 ২০১8-১9* ২০20-21 ২০21-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সলারা েম্পলকযি 

হািনাগাদ িথ্যভান্ডার 

উলিদ জলরপকার্ য পলরচালিি 

হময়মছ এরূপ বনাঞ্চি/ 

সলালরলিক এিাকা/ 

প্রলিমবশ/মজিা। 

েংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ বন অলধদপ্তর,পলরমবশ 

অলধদপ্তর,বাংিামদশ বন গমবষণা 

ইনলিটিউট, বাংিামদশ বনলশল্প 

উন্নয়ন কমপ যামরশন, জনপ্রশােন 

েন্ত্রণািয়, স্বরাি েন্ত্রণািয়, 

প্রলিরক্ষ্া েন্ত্রণািয় 

বাংিামদশ ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ামের বালষ যক 

প্রলিমবদন, লফল্ড 

সনাটবুক 

সলালরলিক প্রকাশনা  েংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ সদশীয় হারমবলরয়াে: বাংিামদশ 

বন গমবষণা ইনলিটিউট, ঢাকা 

লবশ্বলবদ্যািয়, জাহাঙ্গীরনগর 

লবশ্বলবদ্যািয়, চট্টগ্রাে 

লবশ্বলবদ্যািয় ।  

লবমদশী হারমবলরয়াে: 

ইংল্যামন্ডর লকউ হারমবলরয়াে, 

ভারমির সেণ্ট্রাি ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ােেহ অন্যান্য োকয 

সদশগুমিার জািীয় হারমবলরয়া, 

চীন, থাইল্যান্ড, ইমনদামনলশয়া, 

োিময়লশয়া, সনদারল্যান্ডস্, 

আমেলরকার জািীয় 

হারমবলরয়ােেমূহ। 

লবলজ সপ্রে। 

বাংিামদশ ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ামের 

প্রকাশনা 

*mvgwqK 
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চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাব 

(Outcome/impact)  

কে যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

প্রকৃি  

 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৯-20 

প্রমক্ষ্পণ লনধ যালরি িক্ষ্যোত্রা অজযমনর 

সক্ষ্মত্র সর্ৌথভামব দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণািয়/লবভাগ/ 

েংস্থােমূমহর নাে 

উপাতসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৭-১8 ২০১8-১9* ২০20-21 ২০21-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 আলবষ্কৃি নতুন উলিদ 

প্রজালি/মরকড য  

েংখ্যা 2 1 1 1 1 ঢাকা 

লবশ্বলবদ্যািয়,জাহাঙ্গীরনগর 

লবশ্বলবদ্যািয়, চট্টগ্রাে 

লবশ্বলবদ্যািয় ইিযালদ 

লবশ্বলবদ্যািময়র উলিদলবজ্ঞান 

লবভাগ। 

েংরলক্ষ্ি হারমবলরয়াে েীট, 

প্রকাশনা এবং বালষ যক 

প্রলিমবদন 

লবলুপ্তপ্রায় উলিদ প্রজালি 

লনণ যময়র িমক্ষ্য মূল্যায়নকৃি 

উলিদ প্রজালি 

েংখ্যা ১০০ 
১0০ ১0০ ১0০ ১0০ 

বন অলধদপ্তর, আইইউলেএন হারমবলরয়াে প্রকাশনা এবং 

বালষ যক প্রলিমবদন 

সুেংরলক্ষ্ি ও েমৃদ্ধ 

হারমবলরয়াে েংগ্রহশািা  

অযামসশন নম্বর প্রদত 

েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনা  

েংখ্যা ১৪0০ 
১৪0০ ১৪0০ ১৪০০ ১৪০০ 

- লফল্ড সনাটবুক, বাংিামদশ 

ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের 

সরলজিার খাতা এবং 

বালষ যক প্রলিমবদন 

েনািকৃি উলিদ নমুনা েংখ্যা ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০  েংরলক্ষ্ি হারমবলরয়াে েীট, 

ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের 

সরলজিার খাতা এবং 

বালষ যক প্রলিমবদন  

পলরষ্কার/ পয়জলনং/ 

সেরােিকৃি হারমবলরয়াে 

নমুনা 

েংখ্যা ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ - বাংিামদশ ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ামের সরলজিার 

খাতা 

ডাটামবজকৃি হারমবলরয়াে 

নমুনা  

েংখ্যা ১০7০ ১০7০ ১০7০ ১০৫০ ১০৫০ - বাংিামদশ ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ামের কলম্পউটার 

ডাটামবজ এবং বালষ যক 

প্রলিমবদন 
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সেকশন ৩ 
 

সকৌশিগি উমেশ্যwfwËK Kvh©µg, কে যেম্পাদন সূচক এবং িক্ষ্যোত্রােমূহ 

সকৌশিগি উমেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

 

সকৌশিগি 

উমেমশ্যর 

োন 

(Weight of 

strategic 

objectives)  

কার্ যক্রে  

(Activities) 

কে যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

indicators) 

একক 

(Unit)  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

(Weightof 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন িক্ষ্যোত্রা/লনণ যায়ক ২০১9-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রমক্ষ্পণ  

(Projec

tion) 

২০20-

21 

প্রমক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০21-22 

২০১7-

১8 

২০১8-

১9* 

অোধারণ  অলি উতে উতে চিলি 

োন 

চিলি োমনর 

লনমম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের সকৌশিগি উমেশ্যেমূহ   

[১] েেগ্র সদমশর 

উলিদ জলরপ 

পলরচািনা করা 

এবং েকি উলিদ 

প্রজালিেমূমহর নমুনা 

েংগ্রহ করা। 

35 [১.১] সদমশর উলিদ 

ববলচত্র মূল্যায়মনর 

িমক্ষ্য েকি 

ইমকালেমিে/ 

অঞ্চমি লনয়লেি 

ভামব উলিদ জলরপ 

কার্ য পলরচািনা 

করা।  

[১.১.১] উলিদ জলরপকার্ য 

পলরচালিি হময়মছ এরূপ 

বনাঞ্চি/ সলালরলিক 

এিাকা/ প্রলিমবশ/মজিা। 

েংখ্যা ১০ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

[১.১.২] লেমিমেটিক 

সলালরলিক োমভ যর েংখ্যা। 

েংখ্যা 11 ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

[১.২]  সদমশ 

লবদ্যোন েকি 

উলিদ প্রজালি 

েমূমহর ফুি-ফি, 

িথ্য এবং লচত্র 

েমেি নমুনা েংগ্রহ 

করা। 

[১.২.১] উলিদ জলরমপর 

োধ্যমে প্রজালিেমূমহর 

ফুি, ফি এবং িথ্যেমেি 

েংগৃহীি নমুনা। 

েংখ্যা ১৪ 1400 ১৪০০ 

১৪০০ ১৩৬০ ১৩০০ ১২৬০ ১২২০ 

১৪০০ ১৪০০ 
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সকৌশিগি উমেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

 

সকৌশিগি 

উমেমশ্যর 

োন 

(Weight of 

strategic 

objectives)  

কার্ যক্রে  

(Activities) 

কে যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

indicators) 

একক 

(Unit)  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

(Weightof 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন িক্ষ্যোত্রা/লনণ যায়ক ২০১9-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রমক্ষ্পণ  

(Projec

tion) 

২০20-

21 

প্রমক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০21-22 

২০১7-

১8 

২০১8-

১9* 

অোধারণ  অলি উতে উতে চিলি 

োন 

চিলি োমনর 

লনমম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] েংগৃহীি উলিদ 

নমুনা এবং িথ্য 

েঠিক ব্যবস্থাপনার 

োধ্যমে বংশ 

পরম্পরায় 

হারমবলরয়ামে 

েংরক্ষ্ণ করা। 

১৫ 
[২.১] র্থার্থ 

প্রলক্রয়াজািকরণপূব যক 

িথ্যেহ ববজ্ঞালনক 

পদ্ধলিমি নতুন উলিদ 

নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ 

লিলরমট েংরক্ষ্ণ করা 

েংরক্ষ্ণ। 

[২.১.১] হারমবলরয়াে 

শীমট প্রদানকৃি সিমবি 

এবং অযামসশন নম্বর। 

েংখ্যা ৫ ১৪০০ ১৪0০ 

১400 ১৩৬৯ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ 

১৪০০ ১৪০০ 

[২.২] েংরলক্ষ্ি উলিদ 

নমুনার োমথ েংযুি 

িথ্যেমূহ েলন্নমবশপূব যক 

কলম্পউটারাইজড্ 

ডাটামবে বিলর করা। 

[২.২.১] হারমবলরয়াে 

নমুনােমূমহর প্রস্ত্তিকৃি 

ডাটামবজ। 

েংখ্যা ৪ ১০5০ ১০8০ 

১০5০ ১০৫০ ১০৩০ ১০২০ ১০০০ 

১০৫০ ১০৫০ 

[২.৩] েংরলক্ষ্ি উলিদ 

নমুনার র্ত্ন এবং 

কীটপিঙ্গ/ ছত্রাক 

দেন।  

[২.৩.১] পলরষ্কার/ 

পয়জলনং/ সেরােিকৃি 

হারমবলরয়াে নমুনার 

েংখ্যা। 

েংখ্যা ৪ ৬০০০ ৬০০০ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৬০০০ ৬০০০ 

[২.৪] ধ্বংে প্রাপ্ত উলিদ 

নমুনার অপোরণ। 

[২.৪.১] ধ্বংে/ নি হময় 

র্াওয়া নমুনা েংখ্য। 

েংখ্যা ২ ৪০ ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৭০ ৫০ ৫০ 
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সকৌশিগি উমেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

 

সকৌশিগি 

উমেমশ্যর 

োন 

(Weight of 

strategic 

objectives)  

কার্ যক্রে  

(Activities) 

কে যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

indicators) 

একক 

(Unit)  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

(Weightof 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন িক্ষ্যোত্রা/লনণ যায়ক ২০১9-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রমক্ষ্পণ  

(Projec

tion) 

২০20-

21 

প্রমক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০21-22 

২০১7-

১8 

২০১8-

১9* 

অোধারণ  অলি উতে উতে চিলি 

োন 

চিলি োমনর 

লনমম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের সকৌশিগি উমেশ্যেমূহ   

[৩] হারমবলরয়ামের 

িথ্য ভান্ডার এবং 

েংরলক্ষ্ি উলিদ 

নমুনােমূমহর সুষু্ঠ 

ব্যবহার লনলিি 

করা। 

৪ [৩.১] গমবষক এবং 

অনুমোলদি দশ যনাথীমদর 

প্লাণ্ট ট্যামসানলেক 

গমবষণায় হারমবলরয়ামে 

েংরলক্ষ্ি উলিদ নমুনা ও 

িথ্য ব্যবহামরর সুমর্াগ 

সৃলি করা। 

[৩.১.১] গমবষক এবং 

দশ যনাথীর েংখ্যা। 

েংখ্যা ২ ২০০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২২০ 

[৩.২] ওময়বোইট 

আপমগ্রডকরণ। 

[৩.২.১] আপমগ্রড 

েংখ্যা। 

েংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২  ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[৪] প্লাণ্ট 

ট্যামসানলেক 

গমবষণার উন্নয়ন 

করা এবং উলিদ 

েংক্রান্ত প্রকাশনা 

সবর করা। 

15 [৪.১]  ট্যামসানলেক 

গমবষণার োধ্যমে 

েংগৃহীি উলিদ 

নমুনাগুমিা েনাি করা 

ও সেলণলবন্যাে করা। 

[৪.১.১] েনািকৃি 

উলিদ নমুনার েংখ্যা। 

েংখ্যা ৫ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০ 

[৪.২] নতুন উলিদ 

প্রজালি/ সরকড য আলবস্কার 

করা। 

[৪.২.১] নতুন উলিদ 

প্রজালি/ সরকমড যর েংখ্যা। 

েংখ্যা 2 ৩ ৩ ১ ১    
১ ১ 

 

 

 



পৃষ্ঠা:  11 

 

সকৌশিগি উমেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

 

সকৌশিগি 

উমেমশ্যর 

োন 

(Weight of 

strategic 

objectives)  

কার্ যক্রে  

(Activities) 

কে যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

indicators) 

একক 

(Unit)  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

(Weightof 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন িক্ষ্যোত্রা/লনণ যায়ক ২০19-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রমক্ষ্পণ  

(Projec

tion) 

২০20-

21 

প্রমক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০21-22 

২০১7-

১8 

২০১8-

১9* 

অোধারণ  অলি উতে উতে চিলি 

োন 

চিলি োমনর 

লনমম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের সকৌশিগি উমেশ্যেমূহ   

  [৪.৩] 'মলারা অব 

বাংিামদশ' লেলরজ 

প্রকাশ। 

[৪.৩.১] প্রকালশি 'মলারা 

অব বাংিামদশ' লেলরজ  

েংখ্যা 

 

5 ৩ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩ 

[৪.৪] সলালরলিক 

প্রকাশনার জন্য 

সবাটালনকযাি 

ইিামেশন প্রস্ত্তি 

করা। 

[৪.৪.১] সবাটালনকযাি 

ইিামেশমনর েংখ্যা। 

েংখ্যা ৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 
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সকৌশিগি উমেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

 

সকৌশিগি 

উমেমশ্যর 

োন 

(Weight of 

strategic 

objectives)  

কার্ যক্রে  

(Activities) 

কে যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

indicators) 

একক 

(Unit)  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

(Weightof 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন িক্ষ্যোত্রা/লনণ যায়ক ২০১9-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রমক্ষ্পণ  

(Projec

tion) 

২০20-

21 

প্রমক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 

২০21-

22 

২০১7-

১8 

২০১8-

১9* 

অোধারণ  অলি উতে উতে চিলি 

োন 

চিলি োমনর 

লনমম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের সকৌশিগি উমেশ্যেমূহ   

[৫] লবলুপ্তপ্রায় উলিদ 

প্রজালি েংরক্ষ্মণ 

কার্ যকর ভূলেকা 

রাোেহ উলিদ 

েংক্রান্ত লবষময় 

কালরগলর সেবা 

প্রদান করা। 

 

6 [৫.১] আইইউলেএন সরড 

লিি ক্রাইমটলরয়া অনুর্ায়ী 

লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর 

আশংকাযুি উলিদ প্রজালি 

লচলিিকরণ। 

[৫.১.১] আইইউলেএন সরড 

লিি ক্রাইমটলরয়া অনুর্ায়ী 

লচলিি লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর 

আশংকাযুি উলিদ প্রজালি 

েংখ্যা 1 - - ১0০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ১১০ ১১০ 

[৫.2] সদশীয় উলিদ 

প্রজালি েংক্রান্ত র্াবিীয় 

িথ্য (ব্যবহার, প্রাচুর্ য, 

প্রালপ্তস্থান ইিযালদ) প্রদান 

করা । 

[৫.2.১] সভািার েংখ্যা। েংখ্যা 4 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.3] প্লাণ্ট ট্যামসানলেমি 

উচ্চির গমবষণায় েহায়িা 

প্রদান করা। 

[৫.3.১] এে.এে., 

এে.লফি. ও লপএইচ.লড. 

গমবষমকর েংখ্যা। 

েংখ্যা 1 ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

 

*mvgwqK 
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\\ 

Kjvg-1 

 

Kjvg-2 

 

Kjvg-3 

 

Kjvg-4 

 

Kjvg-5 

 

Kjvg-6 

 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objectives) 

†KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg© m¤úv`‡bi m~PK 

(Performance 

Indiator) 

GKK 

(Unit) 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of  

Performanc

e Indiator) 

 jÿ¨gvÎvi gvb, 2019-20 

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZ DËg 

(very 

good) 

DËg  

(Good) 

PjwZgvb  

(Fair) 

PjwZ 

gv‡bi wb‡¤œ  

(Poor) 
100% 90% 80% 70% 60% 

[1] `vßwiK 

Kg©Kv‡Û ¯̂”QZv  

e„w× I 

Revew`wnZv 

wbwðZKY 

8 

[1.1] evwl©K Kg© 

m¤úv`b Pzw³ 

ev Í̄evqb 

[1.1.1]  miKvix Kg©m¤úv`b 

e¨e ’̄vcbvmn Ab¨vb¨ cÖwkÿY Av‡qvwRZ 

RbN›Uv 
1 60 - - - - 

[1.1.2]  GwcG wU‡gi gvwmK mfvq 

wm×všÍ ev Í̄evwqZ 

% 
0.5 100 90 80 - - 

[1.1.3]   evwl©K Kg©m¤úv`b  Pzw³i  

mKj cÖwZ‡e`b AbjvB‡b `vwLjK…Z 

msL¨v 
1 4 - - - - 

[1.1.4]  gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi 2019-

20 A_©©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i 

Aa©evwl©K g~j¨vqi cÖwZ‡e`b 

ch©v‡jvPbv‡šÍ djveZ©K (feedback) 

cÖ̀ Ë 

ZvwiL 

0.5 
31 Rvbyqvix 

2020 

7 

†deªæqvix202

0 

10 

†deªæqvix 

2020 

11 †deªæqvix 

2020 

14 

†deªæqvix 

2020 

[1.2] RvZxq 

ï×vPvi †KŠkj 

Z_¨ AwaKvi 

ev Í̄evqb 

[1.2.1]  RvZxq ï×vPvi Kg©cwiKíbv  

ev Í̄evwqZ 

% 
1 100 95 90 85 - 

[1.2.2]  2018-19 eQ‡ii evl©K 

cªwZ‡e`b I‡qemvB‡U cÖKvwkZ 

ZvwiL 

1 
15 A‡±vei 

2019 

15 b‡f¤^i 

2019 

15 wW‡m¤^i 

2019 

15 Rvbyqvix 

2020 

31 

Rvbyqvix 

2020 

[1.3] Awf‡hvM 

cÖwZKvi 

ev Í̄evqb 

[1.3.1] wbw`©ó mg‡qi& g‡a¨ Awf‡hvM 

wb¯úwËK…Z 

% 
0.5 

100% 90% 80% 70% 
- 

[1.3.2] Awf‡hvM wb®úwË msµvšÍ gvwmK 

cÖwZ‡e`b gš¿bvj‡q `vwLjK…Z 

msL¨v 
0.5 12 11 10 9 - 

[1.4] †mev cÖ`vb 

cÖwZkÖwZ 

ev Í̄evqb I 

nvjbvMv`KiY 

[1.4.1] †mev cÖ`vb cÖwZkÖywZ 

nvjbvMv`K…Z 

% 
1 

90% 80% 70% 60% 
- 

[1.4.2] wba©vixZ mg‡qi g‡a¨ ˆÎgvwmK 

cÖwZ‡e`b gš¿bvj‡q `vwLjK…Z 
msL¨v 

0.5 4 3 2 - - 

 

[1.4.3] †mevMÖnxZv‡`i gZvgZ 

cwiexÿY e¨e ’̄v PvjyK…Z 

ZvwiL 

 
31 wW‡m¤̂i 

2019 

15  Rvbyqvix 

2020 

7 †deªæqvix 

2020 

17 †deªæqvix 

2020 

28 

†deªæqvix 

2020 
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[2] Kg©m¤úv`‡b 

MwZkxjZv Avbqb 

I †mevi gvb e„w× 

 

 

10 

[2.1] `ßi/ ms¯’vq B-

dvBwjs ev Í̄evqY 

[2.1.1] mKj kvLvq B- bw_ PvjyK…Z % 1 100 90 80 70 60 

[2.1.2] B-dvB‡j bw_ wb®úwËK…Z % 1 70 65 60 55 50 

[2.1.3] B-dvB‡j cÎ RvixK…Z % 1 60 55 50 45 40 

[2.2] `ßi/ ms ’̄v KZ©„K 

wWwRUvj †mev Pvjy Kiv 

[2.2.1] b~¨bZg GKwU wWwRUvj †mev 

PvjyK…Z ZvwiL 1 

15 

†deªæqvix 

2020 

15 gvP© 

2020 

31 gvP© 

2020 

30 GwcÖj 

2020 

30 †g 

2020 

[2.3] `ßi/ ms¯’v KZ©„K 

D™¢vebx D‡`¨vM/  ÿz`ª 

Dbœqb cÖKí ev¯ÍeevqY 

[2.3.1] b~¨bZg GKwU D™¢vebx 

D‡`¨vM/  ÿz`ª Dbœqb cÖKí PvjyK…Z ZvwiL 1 
11 gvP© 

2020 

18 gvP© 

2020 

25 gvP© 

2020 

01 GwcÖj 

2020 

08 

GwcÖj 

2020 

[2.4] †mev mnRxKiY [2.4.1] b~¨bZg GKwU †mev 

mnRxKiY cª‡mm g¨vcmn miKvwi 

Av‡`k RvixK„Z 

ZvwiL 0.5 

15 

A‡±vei 

2019 

20 A‡±vei 

2019 

24 A‡±vei 

2019 

28 A‡±vei 

2019 

30 

A‡±vei 

2019 

[2.4.2] ‡mev mnRxKiY Awa‡ÿ‡Î 

ev Í̄evwqZ 
ZvwiL 0.5 

15 GwcÖj 

2020 

30 GwcÖj 

2020 

15 ‡g 

2020 

30 ‡g 

2020 

15 Ryb 

2020 

[2.5] wcAviGj ïiæi 

2 gvm c~‡e© mswkøó 

Kg©Pvixi wcAviGj I 

QzwU bM`vqbcÎ Rvix 

Kiv 

[2.5.1] wcAviGj Av‡`k RvixK…Z % 0.5 100 90 80 - - 

[2.5.2] I QzwU bM`vqbcÎ RvixK…Z 

% 0.5 100 90 80 - - 

[2.6] ïY¨ c‡`i 

wecix‡Z wb‡qvM cÖ`vb 

[2.6.1] wb‡qvM cÖ`v‡bi Rb¨ weÁßx 

RvixK…Z 
% 0.5 80 70 60 50 - 

[2.6.2] wb‡qvM cÖ`vbK…Z % 0.5 80 70 60 50  

[2.7] wefvMxq gvgjv 

wb®úwË 

[2.7.1] wefvMxq gvgjv wb®úwËK…Z 
% 1 100 90 80 70 - 

[2.8] Z_¨ evZvqb 

nvjbvMv`KiY 

 

 

[2.8.1] mKj Z_¨ nvjbvMv`K…Z 

% 1 100 90 80 - - 
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[3] Avw_©K I 

m¤ú` e¨e¯’vcbvi 

Dbœqb 

7 

[3.1] ev‡RU ev¯Íevq‡b 

Dbœqb 

[3.1.1] ev‡RU ev Í̄evqb cwiKíbv 

cÖYxZ 
ZvwiL 0.5 

16 

AvM÷ 

2019 

 

20 AvM÷ 

2019 

24 AvM÷ 

2019 

28 AvM÷ 

2019 

30 

AvM÷ 

2019 

[3.1.2] ˆÎgvwmK ev‡RU ev Í̄evqb 

cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z 
msL¨v 0.5 4 3 - - - 

[3.2] evwl©K Dbœqb 

Kg©m~Px  (GwWwc) 

ev Í̄evqb 

[3.2.1] evwl©K Dbœqb Kg©m~Px  

(GwWwc) ev Í̄evwqZ % 2 100 95 90 85 80 

[3.3] AwWU AvcwË 

wb®úwË Kvh©µ‡gi 

Dbœqb 

[3.3.1] wÎcÿxq mfvq wb®úwËK…Z 

AwWU AvcwË 
% 0.5 60 55 50 45 40 

[3.3.2] AwWU AvcwË wb®úwËK…Z % 0.5 50 45 40 35 30 

[3.4] ’̄vei I A¯’vei 

m¤úwËi nvjbvMv` 

ZvwjZv ˆZix Kiv 

[3.4.1] ¯’vei m¤úwËi ZvwjKv 

nvjbvMv`K…Z ZvwiL 0.5 

03 

†deªæqvix 

2020 

11 †deªæqvix 

2020 

18 †deªæqvix 

2020 

25 

†deªæqvix 

2020 

04 gvP© 

2020 

[3.4.2] A ’̄vei m¤úwËi ZvwjKv 

nvjbvMv`K…Z ZvwiL 0.5 

03 

†deªæqvix 

2020 

11 †deªæqvix 

2020 

18 †deªæqvix 

2020 

25 

†deªæqvix 

2020 

04 gvP© 

2020 

[3.5] B›Uvi‡bU wejmn 

BDwUwjwU wej cwi‡kva 

[3.5.1] wewmwm/wewUwmGj Gi 

B›Uvi‡bU wej cwi‡kvwaZ 
% 1.0 100 95 90 85 80 

[3.5.2] †Uwj‡dvb wej cwi‡kvwaZ % 0.5 100 95 90 85 80 

[3.5.3] we`¨yr wej cwi‡kvwaZ % 0.5 100 95 90 85 80 
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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 : 
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েংমর্াজনী ১ 

শব্দেংমক্ষ্প  

 
ক্ররমক নম্বর শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

রববরণ 

১ আইইউলেএন International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

২ লবলজমপ্রে  Bangladesh Government Press 
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সাংদোজনী ২ 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী Kvh©vjqmg~n এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পলরোপ পদ্ধলি এবং উপাতসূত্র োধারণ েন্তব্য 

১। [১.১] সদমশর উলিদ ববলচত্র 

মূল্যায়মনর িমক্ষ্য েকি 

ইমকালেমিে/ অঞ্চমি 

লনয়লেি ভামব উলিদ জলরপ 

কার্ য পলরচািনা করা।  

[১.১.১] উলিদ জলরপকার্ য পলরচালিি 

হময়মছ এরূপ বনাঞ্চি/ সলালরলিক 

এিাকা/ প্রলিমবশ/মজিা। 

সলারররিক বলদত সবাঝায় সকান সিৌদগারলক 

এলাকার মদে অবরিত উরিে প্রজারতর বন্টণ ও 

তাদের মদে পাস্পররক সম্পকি। 

প্ররতদবশ (Ecosystem) হদে সকান এলাকার 

জীব এবাং জড় বস্ত্তর মদে পারস্পররক সম্পকি। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

বারষ িক প্ররতদবেন, রফল্ড সনাটবুক 

বােতামূলক কাজ 

[১.১.২] লেমিমেটিক সলালরলিক 

োমভ যর েংখ্যা। 

রসদিদমটিক সলাদররিক সাদিি হল সকান রনরে িষ্ট 

এলাকার রনয়মানুোয়ী সবাটারনকযাল জরীপ 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

বারষ িক প্ররতদবেন, রফল্ড সনাটবুক 

বােতামূলক কাজ 

২। [১.২]  সদমশ লবদ্যোন েকি 

উলিদ প্রজালি েমূমহর ফুি-

ফি, িথ্য এবং লচত্র েমেি 

নমুনা েংগ্রহ করা। 

[১.২.১] উলিদ জলরমপর োধ্যমে 

প্রজালিেমূমহর ফুি, ফি এবং 

িথ্যেমেি েংগৃহীি 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 

বােতামূলক কাজ 

[১.২.২] েনািকরণ/ এমসেন নম্বর 

সদওয়ার োধ্যমে এবং েেধেী 

গমবষণা প্রলিষ্ঠামনর েমধ্য লবলনেয়/ 

দান কে যসূচীর োধ্যমে েংগৃহীি 

উলিদ নমুনার েংখ্যা। 

অন্যান্য েেধেী গমবষণা প্রলিষ্ঠামনর েমধ্য লবলনেয়/ 

দান কে যসূচীর োধ্যমে েংগৃহীি উলিদ নমুনা 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

রনয়রমত কাজ 

৩। [২.১] র্থার্থ 

প্রলক্রয়াজািকরণপূব যক 

িথ্যেহ ববজ্ঞালনক পদ্ধলিমি 

নতুন উলিদ নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ 

লিলরমট েংরক্ষ্ণ করা 

েংরক্ষ্ণ। 

[২.১.১] হারমবলরয়াে শীমট প্রদানকৃি 

সিমবি এবং অযামসশন নম্বর। 

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 

রনয়রমত কাজ 

৪। [২.২] েংরলক্ষ্ি উলিদ 

নমুনার োমথ েংযুি 

িথ্যেমূহ েলন্নমবশপূব যক 

কলম্পউটারাইজড্ ডাটামবে 

বিলর করা। 

[২.২.১] হারমবলরয়াে নমুনােমূমহর 

প্রস্ত্তিকৃি ডাটামবজ। 

হারমবলরয়াে নমুনােমূহ েংলিি িথ্যেহ কলম্পউটার 

েফ্টওয়ামর েংরক্ষ্ণ করা হয় র্ামি পরবিীমি 

ব্যবহারকারীমদর লনকট েহজিভয হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 

পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b 

মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন 

লডলজটাি হারমবলরয়াে 

পলরকল্পনাকৃি কামজর 

অংশ 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পলরোপ পদ্ধলি এবং উপাতসূত্র োধারণ েন্তব্য 

৫। [২.৩] েংরলক্ষ্ি উলিদ 

নমুনার র্ত্ন এবং কীটপিঙ্গ/ 

ছত্রাক দেন।  

[২.৩.১] পলরষ্কার/ পয়জলনং/ 

সেরােিকৃি হারমবলরয়াে নমুনার 

েংখ্যা। 

সাংররক্ষত উরিে নমুনাসমূহদক রনয়রমত রবররতদত 

রাসায়রনক দ্রব্য দ্বারা পররস্কার/জীবাণুমুি করা হয় 

এবাং িঙ্গুর উরিে নমুনাসমূহদক সমরামত করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

রনয়রমত কাজ 

৬। [২.৪] ধ্বংে প্রাপ্ত উলিদ 

নমুনার অপোরণ। 

[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। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

রনয়রমত কাজ 

৭। [৩.১] গমবষক এবং 

অনুমোলদি দশ যনাথীমদর প্লাণ্ট 

ট্যামসানলেক গমবষণায় 

হারমবলরয়ামে েংরলক্ষ্ি 

উলিদ নমুনা ও িথ্য 

ব্যবহামরর সুমর্াগ সৃলি করা। 

[৩.১.১] গমবষক এবং দশ যনাথীর 

েংখ্যা। 

অন্যান্য গদবষণা প্ররতষ্ঠাদনর গদবষক এবাং 

অনুদমারেত েশ িণাথীদের হারদবররয়াম নমুনাসমূদহর 

ব্যবহাদরর সুদোগ কদর সেয়া। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

রনয়রমত কাজ 

৮। [৩.২] ওময়বোইট 

আপমগ্রডকরণ। 

[৩.২.১] আপমগ্রড েংখ্যা। হারদবররয়াদমর সে সকান হালনাগাে তথ্য 

ওদয়বসাইদট আপদগ্রর্ করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেদশর ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

ওদয়বসাইট 

লডলজটাি হারমবলরয়াে 

পলরকল্পনাকৃি কামজর 

অংশ 

৯। [৪.১]  ট্যামসানলেক 

গমবষণার োধ্যমে েংগৃহীি 

উলিদ নমুনাগুমিা েনাি করা 

ও সেলণলবন্যাে করা। 

[৪.১.১] েনািকৃি উলিদ নমুনার 

েংখ্যা। 

হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানী কর্তিক সাংগৃহীত এবাং 

অন্যান্য কদলজ/রবশ্বরবদ্যালয়/গদবষণা প্ররতষ্ঠান হদত 

আগত ছাত্রছাত্রী/গদবষকদের উরিে নমুনা সনািকরণ 

করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
পররদবশ, বন ও Rjevqy cwieZ©b 

মন্ত্রণালদয়র বারষ িক প্ররতদবেন, 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

বােতামূলক কাজ 

১০। [৪.২] নতুন উলিদ প্রজালি/ 

সরকড য আলবস্কার করা। 

[৪.২.১] নতুন উলিদ প্রজালি/ সরকমড যর 

েংখ্যা। 

মাঠ জরীদপর মােদম সাংগৃহীত উরিে নমুনা 

ট্যাদোনরমক গদবষণার মােদম নতুন উরিে 

প্রজারত/সরকর্ ি সবর করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

প্রকাশনা। 

রনয়রমত কাজ 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পলরোপ পদ্ধলি এবং উপাতসূত্র োধারণ েন্তব্য 

১১। [৪.৩] 'মলারা অব বাংিামদশ' 

লেলরজ প্রকাশ। 

[৪.৩.১] প্রকালশি 'মলারা অব 

বাংিামদশ' লেলরজ  

সলারা হমচ্ছ সকান লনলেযি অঞ্চমির উলিদ েেলি। 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়াে লনয়লেিভামব 

উলিদ পলরবামরর উপর পুস্তক  প্রকাশনা কমর থামক 

র্া ‘‘সলারা অব বাংিামদশ’’ নামে পলরলচি। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের 

ওময়বোইট, িাইমেরী এবং বালষ যক 

প্রলিমবদন 

লনয়লেি কাজ 

১২। [৪.৪] সলালরলিক প্রকাশনার 

জন্য সবাটালনকযাি ইিামেশন 

প্রস্ত্তি করা। 

[৪.৪.১] সবাটালনকযাি ইিামেশমনর 

েংখ্যা। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানী কর্তিক 

রবরিন্ন গদবষণার ফলাফল সবাটালনকযাি 

ইিামেশমনর মােদম প্রকাশ করা হয়।  

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের 

িাইমেরী 

লনয়লেি কাজ 

১৩। [৫.১] আইইউলেএন সরড লিি 

ক্রাইমটলরয়া অনুর্ায়ী 

লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর 

আশংকাযুি উলিদ প্রজালি 

লচলিিকরণ। 

[৫.১.১] আইইউলেএন সরড লিি 

ক্রাইমটলরয়া অনুর্ায়ী লচলিি 

লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর আশংকাযুি 

উলিদ প্রজালি 

আইইউলেএন হমিা প্রকৃলি এবং প্রাকৃলিক েম্পদ 

েংরক্ষ্মণ আন্তজযালিক েংঘ র্ারা লবলুপ্তপ্রায় / 

লবলুলপ্তর আশংকাযুি উলিদ প্রজালি েংরক্ষ্মণ 

ভূলেকা রামে এবং এমদর সেণীকরণ কমর আশংকার 

োত্রা লনণ যয় কমর থামক। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 

বাংিামদশ ন্যাশনাি হারমবলরয়ামের 

প্রকাশনা এবং বালষ যক প্রলিমবদন 

উলিদ েংরক্ষ্ণ 

কে যসূচীর প্রাথলেক 

কাজ 

১৪। [৫.2] সদশীয় উলিদ প্রজালি 

েংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্য 

(ব্যবহার, প্রাচুর্ য, প্রালপ্তস্থান 

ইিযালদ) প্রদান করা । 

 

[৫.2.১] সভািার েংখ্যা। সদশীয় উলিদ প্রজালি েংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্য এবং 

লবলভন্ন নীলি লনধ যারণী কামজ েরকারমক পরােশ য 

প্রোন করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

চালহদা সোিামবক 

১৫। [৫.3] প্লাণ্ট ট্যামসানলেমি 

উচ্চির গমবষণায় েহায়িা 

প্রদান করা। 

[৫.3.১] এে.এে., এে.লফি. ও 

লপএইচ.লড. গমবষমকর েংখ্যা। 

প্লাণ্ট ট্যামসানলেমি উচ্চির গমবষণায় এে.এে., 

এে.লফি. ও লপএইচ.লড গদবষকদের সহায়তা প্রোন 

করা হয়। 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম 
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর 

সররজিার খাতা 

চালহদা সোিামবক 
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েংমর্াজনী ৩  

অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংিার রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ 

 

প্রলিষ্ঠামনর নাে সাংরিষ্ট কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক উি প্রলিষ্ঠামনর লনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার 

সর্ৌলিকিা 

প্রিযাশা পূরণ না হমি েম্ভাব্য 

প্রভাব 

বন অলধদপ্তর, পলরমবশ অলধদপ্তর, 

বাংিামদশ বন গমবষণা 

ইনলিটিউট, বাংিামদশ বনলশল্প 

উন্নয়ন কমপ যামরশন, জনপ্রশােন 

েন্ত্রণািয়, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণািয় এবং 

প্রলিরক্ষ্া েন্ত্রণািয়। 

উলিদ জলরপ উলিদ জলরপকার্ য পলরচালিি হময়মছ 

এরূপ বনাঞ্চি/মলালরলিক 

এিাকা/প্রলিমবশ/মজিা। 

অনুেলি, থাকার ব্যবস্থা 

এবং লনরাপতা। 

প্রিযন্ত অঞ্চমি উলিদ 

জলরপকার্ য 

পলরচািনার জন্য 

এেব চালহদা পূরণ 

করা আবশ্যক। 

জলরপ কার্ যক্রে ক্ষ্লিগ্রস্ত 

হমব। 

লবলভন্ন লবশ্বলবদ্যািময়র উলিদলবজ্ঞান 

লবভাগ সর্েন ঢাকা লবশ্বলবদ্যািয়, 

জাহাঙ্গীরনগর লবশ্বলবদ্যািয় এবং 

আইইউলেএন 

ট্যামসানলেক গমবষণা ট্যামসানলেক গমবষণার োধ্যমে 

েংগৃহীি, েনািকৃি ও 

সেলণলবন্যােকৃি  উলিদ নমুনা এবং 

আইইউলেএন সরড লিি ক্রাইমটলরয়া 

অনুর্ায়ী লচলিি লবলুপ্তপ্রায়/ লবলুলপ্তর 

আশংকাযুি উলিদ প্রজালি। 

প্লান্ট ট্যামসানলেক 

গমবষণা এবং উলিমদর 

সরড লিি করা। 

উি লবশ্বলবদ্যািয়/ 

প্রলিষ্ঠান র্থাক্রমে 

প্লান্ট ট্যামসানলেক 

গমবষণা/প্লান্ট সরড 

লিি লনধ যারন কমর। 

সলালরলিক গমবষণায় 

ধীরগলি। 

বাংিামদশ েরকালর মূদ্রণািয় সলারররিক প্রকাশনা প্রকালশি ‘সলারা অব বাংিামদশ’ 

লেলরজ । 

পুস্তক প্রকাশনা। বাংিামদশ ন্যাশনাি 

হারমবলরয়ামের 

গমবষণার ফিাফি 

সর্েন পুস্তক, জাণ যাি 

বাংিামদশ েরকালর 

মূদ্রণািয় সথমক ছাপা 

হয়। 

সলালরলিক প্রকাশনা 

কার্ যক্রে ব্যহি হমব। 

 

 


