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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সভতার িবকােশ রাবার এক অতাবকীয় প িবে ািতক রাবার থেক মােষর দনিন বহায  ও অতাবকীয় ায় ৪৬০০০ প
উৎপািদত হে। বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন সরকাির িসা অযায়ী ১৯৬২ সাল হেত রাবার চাষ কের আসেছ। এরই
ধারাবািহকতায় নন বাগান জন/নঃবাগান জন এর লে বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন এর িনজ অথ ায়েন ায় ৩০.৮০ একর
জিমেত নাস াির জন এবং িবগত িতন বছের ১২০০ একর নঃবাগান জন করা হেয়েছ যা আগামী ০৭ (সাত) বছের উৎপাদেন আসেব।
এছাড়াও চােম রািনয়ায় ৫৫০ একর জিমেত ৫৯.৩১ ল টাকা েয় নন রাবার বাগান জন করা হেয়েছ। বাংলােদেশ রাবার চােষর
উয়েনর ে রাবার বাড  নন িদগের চন কেরেছ যা বতমান গণতািক সরকােরর পক-২০২১ বাবায়েন ণ  িমকা
রাখেব।গত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ  বছের ৬৮০৪ মঃ টন রাবার ভারেতর ০৭(সাত)  িতােনর িনকট রানী করা হয়। এেত ১০৪.০১
ল মািকন ডলার আয় হেয়েছ এবং ২০১8-১৯ অথ বছের এ আেয়র পিরমাণ ায় ১৩,৮৩,০৪৩.১৮ মািকন ডলার।

সমা এবং চােলসহ:

২০১০-১১  সন  হেত  রাবার  িবির  উপর  ১৫% ভাট  এবং  টাের  িবির  ে  আয়কর ও  সবা  খােত  আরও ৯%সহ মাট  ২৪% কর
আেরাপ  করায়  এবং  িবেদশ  থেক রাবার  আমদানীর  ে  আমদানী   ১৫% থেক ৫% এ কিমেয়  আনায়  বাংলােদশ  বনিশ উয়ন
কেপ ােরশন কক উৎপািদত রাবার আশাপ িবয় হে না। এছাড়া পাব ত চােম ি মািলকানার উৎপািদত মাট ৮০% রাবােরর
উপর সরকার কক ভাট রয়াত দােনর কারেন এবং অপরিদেক িবএফআইিডিস এর উৎপািদত রাবােরর উপর ভাট েযাজ থাকায়
িবএফআইিডিস’র উৎপািদত রাবার দশীয় ও আজািতক বাজাের লনালক িতেযাগী অবান তরীেত অিবধাজনক অবােন রেয়েছ।
এছাড়াও গত ই বছের আজািতক বাজাের রাবােরর  অাভািবক াস পেয়েছ। কেপ ােরশেনর উৎপািদত রাবােরর বাজার-এর
সীমাবতা আেছ। িবএফআইিডিস এর অিধকাংশ কারখানা ও যপািত অেনক রাতন হওয়ায়, ব ল ও অল অবকাঠােমা এবং দ
জনবেলর অভাব থাকায় রাবােরর নগত মােনর সীমাবতা রেয়েছ। উ ফলনশীল জােতর রাবার ােনর াতার কারেণ উতমােনর
রাবার বাগান জন সব হে না। আইিস (ICT) কায ম পিরচালনায় দ জনবেলর অভাব রেয়েছ। িবএফআইিডিস ত অেমািদত
পেদর লনায় কম রত জনবেলর সংা অেনক কম।

ভিবৎ পিরকনা:

• পক-২০২১ অযায়ী ২০২১ সােলর মে বন িবভাগ হেত জিম িলজ পাওয়া সােপে ১৭ হাজার একর জিমেত নন বাগান জন করণ;
• রাবার গাছ অা গােছর লনায় িণ কাব ন শাষণ কের িবধায় ১8  রাবার বাগােন ৩৮.৫৬ ল গােছর মােম ৪৭ মগা টন (১
মগাটন= ১০,০০,০০০ টন) কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা রায় অবদান;
• নন সার িটেম া াপেনর মােম রাবার কােঠর অিধকতর বহার িনিত করণ;
• রাবার িশ কারখানা াপেনর মােম িবএফআইিডিস’র উৎপািদত িনজ রাবার বহার সসারণ;
• িশ কারখানা আিনকায়েনর মােম উত ও আিনক আসবাবপ তির কের িতেযািগতালক বাজাের ঢ় অবান ি করা;

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৪০০ একর জিমেত নঃবাগান জন;
৫,০০০ মিক টন রাবার উৎপাদন;
৪,১৫,০০০ বগ ট আসবাব উৎপাদন ও িবয়;
উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ িবেয়র মা্েম কেপ ােরশেনর আয় ি;
উৎপািদত রাবােরর রানী বাজার সসারণ;
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

এবং

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১০, ২০১৯ ১৬:৩৩ া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

রাবার ও কাঠ িশেক টকসই ও লাভজনক করা।

১.২ অিভল (Mission)
গেবষণা ও উয়ন, কায কর ির বহার, দতা অজন ও মানসত সবার মােম রাবার ও কাঠিশেক টকসই করা এবং
িবএফআইিডিস ক এক িতেযািগতালক কেপ ােরট িতােন উীত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. • রাবার চাষ সসারণ ও উতমােনর রাবার উৎপাদন;
২. আসবাবপ ও কাঠজাত প উৎপাদন ;
৩. বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশেনর নাফা ও জনবেলর দতা ি ;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নাস ারী ও নঃবাগান জন;
২. ােট সংহ ও িয়াত ােট হেত রাবার সীট (আর এস এস) তরী করণ;
৩. উৎপািদত রাবার ানীয় বাজাের িবি ও বেদিশক বাজাের রানী;
৪.  িবিভ  সরকাির/বসরকাির  িতান  হেত  সরবরাহ  আেদশ  সংহ  ও  চািহদা  অযায়ী  আসবাবপ  ও  কাঠজাত  প
উৎপাদন;
৫. আসবাবপ সরবরাহ ও িবয়;



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১০, ২০১৯ ১৬:৩৩ া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২২

টকসই ও উতমােনর রাবার
বাগান িতা

বাগান জন একর ৩৬২ ৩৫০ ৫৮৫ ৬০০ ৬৫০
ক)পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়
খ)অথ  িবভাগ গ)িষ মণালয় ঘ)বন িবভাগ

ক)িবএফআইিডিস –এর বািষ ক িতেবদন
খ)িবএফআইিডিস পিরচালনা পষ দ এর
িসা

রাবার উৎপাদন ও িবেয়র
মােম রাজ আয় ি

রাবার িবয়
মিক
টন

৫০৬৪ ৫১০০ ৫৩০০ ৫৫০০ ৬০০০
ক)পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়
খ)অথ  িবভাগ গ)িষ মণালয় ঘ)বন িবভাগ
ঙ)জাতীয় রাজ বাড  চ) বািণজ মণালয়

ক)িবএফআইিডিস –এর বািষ ক িতেবদন
খ)িবএফআইিডিস পিরচালনা পষ দ এর
িসা

কেপ ােরশেনর উৎপািদত
আসবাবপ িবেয়র মােম
রাজ আয় ি

আসবাব প উৎপাদন
ও তার িনকট
আসবাবপ সরবরাহ

হাজার
বগ ৃট

৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৪২০ ৪২৫ সরকােরর সকল মণালয়/িবভাগ/দর/ সংাসহ
ক)িবএফআইিডিস –এর বািষ ক িতেবদন
খ)িবএফআইিডিস পিরচালনা পষ দ এর
িসা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] • রাবার
চাষ সসারণ
ও উতমােনর
রাবার উৎপাদন;

৪০

[১.১] নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

[১.১.১] জীবন চ হারােনা
রাবার গাছ অপসারণ

সমি সংযা্ ৩ ১২৬৫৩ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৪৪০০ ১২৮০০ ১১২০০ ৯৬০০ ১৭৬০০ ১৯০০০

[১.১.২] নাস ারী জন সমি একর ৩ ৩.৭৫ ৬.০ ৭.০ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.০ ৮.০ ৯.০

[১.১.৩] অিরত বীজ ােগ
াপন

সমি সংা ৩ ১১২৫০০ ১৮০০০০ ২১০০০০ ১৮০০০০ ১৬৫০০০ ১৫০০০০ ১২০০০০ ২৪০০০০ ২৭০০০০

[১.১.৪] াফং সমি সংা ৩ ৮২৫০০ ১৩২০০০ ১৫৪০০০ ১৩২০০০ ১২১০০০ ১১০০০০ ৮৮০০০ ১৭৬০০০ ১৯৮০০০

[১.১.৫] বাগান জন সমি একর ৩ ১৯৫ ৩৫০ ৫৮৫ ৫২৫ ৪৬৩ ৪১০ ৩৫০ ৬০০ ৬৫০

[১.২] রাবার উৎপাদন

[১.২.১] টিপং ক িনিদ  করন সমি সংা ৩ ৩৪৯০ ৩৫০০ ৩৫১০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪০০ ২১০০ ৩৩০০ ৩২০০

[১.২.২] ােট সংহ সমি ম.টন ৩ ২১২০০ ১৯৬০০ ২১০০০ ১৮৯০০ ১৬৮০০ ১৪৭০০ ১২৫০০ ২২০০০ ২৩৫০০

[১.২.৩] ােট িয়াকরণ সমি ম.টন ৩ ২১২০০ ১৯৬০০ ২১০০০ ১৮৯০০ ১৬৮০০ ১৪৭০০ ১২৫০০ ২২০০০ ২৩৫০০

[১.২.৪] িয়াত ােট
থেক রাবার শীট
(আর.এস.এস) তির করন

সমি ম.টন ৩ ৫০৬৪ ৫১০০ ৫২৫০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৩১০০ ৫৫০০ ৬০০০

[১.২.৫] তত শীট মায়ন সমি ম.টন ৩ ৫০৬৪ ৫১০০ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৫৫০০ ৬০০০

[১.২.৬] মািয়ত শীট িডং
করন

সমি ম.টন ৩ ৫০৬৪ ৫১০০ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৫৫০০ ৬০০০

[১.২.৭] মািয়ত শীট ড
অযায়ী বািল করণ

সমি সংা(বািল) ২ ২০২৫৬০ ২০৪০০০ ২১২০০০ ১৯০০০০ ১৭০০০০ ১৪৫০০০ ১২৭০০০ ২২০০০০ ২৪০০০০

[১.৩] উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও রািন

[১.৩.১] দেশ িবেদেশ রাবার
িবি

সমি ম.টন ২ ৫৬০০ ৪০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৩.২] বাগান হেত রাবার
পিরবহন

সমি ম.টন ১ ৫০৬৪ ৫১০০ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৫৫০০ ৬০০০

[১.৩.৩] আজািতক বাজােরর
সােথ সাম রেখ রাবােরর
পািক দর িনধ ারন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২১.৬ ১৯.২ ১৬.৮ ১৪.৪ ২৪ ২৪

[১.৩.৪] রাবার িবির জ
টার আান

সমি সংা ১ ১৫ ১৭ ১৮ ১৬.২ ১৪.৪ ১২.৬ ১০.৮ ১৮ ১৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] আসবাবপ
ও কাঠজাত প
উৎপাদন ;

৩০

[২.১] কাঠ সংহ ও
িয়াকরন

[২.১.১] কাঠ পিরবহন কের
েসিসং ইউিনেট রণ

সমি হাজার বগ ট ৪ ১৮৮ ১৯০ ১৯০ ১৭১ ১৫২ ১৩৩ ১১৪ ১৯২ ১৯৪

[২.১.২] কাঠ িচড়াই ও
িয়াজাতকরন

সমি হাজার বগ ট ৩ ১৬৪ ১৬৪ ১৬৬ ১৪৯.৪ ১৩২.৮ ১১৬.২ ৯৯.৬ ১৬৮ ১৭০

[২.১.৩] রাবার ািতত বন
িবভাগ সহ অা কাঠ/বাড 
য়

সমি হাজার বগ ট ৩ ২৪৬ ২৪৬ ২৪৮ ২২৩.২ ১৯৮.৪ ১৭৩.৬ ১৪৮.৮ ২৫০ ২৫২

[২.২] আসবাব প তির
করণ

[২.২.১] আসবাবপ তিরকরন সমি হাজার বগ ট ৪ ৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২০ ৪২৫

[২.২.২] বাৎসিরক লমাা
িনধ ারণ

সমি হাজার বগ ট ৩ ৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২০ ৪২৫

[২.২.৩] সরবরাহ আেদশ সংহ সমি হাজার বগ ট ৩ ৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২০ ৪২৫

[২.৩] আসবাবপ
সরবরাহ ও িবয়

[২.৩.১] উৎপািদত আসবাপ
সরবরাহ/িবয়

সমি হাজার বগ ট ১০ ৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২০ ৪২৫

[৩] বাংলােদশ
বনিশ উয়ন
কেপ ােরশেনর
নাফা ও
জনবেলর
দতা ি ;

৫

[৩.১] নাফা ি
[৩.১.১] উৎপািদত রাবার ও
আসবাবপ িবেয়র মােম
অিজত মাট নাফা

সমি ল টাকা ২ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫০ ১৫০

[৩.২] টপারেদর টিপং
সংা িশণ

[৩.২.১] িশণ া টপােরর
সংা

সমি সংা ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৮০

[৩.৩] যথাসমেয়
িকউরেম িয়া
স করা।

[৩.৩.১] যথাসমেয়
িকউরেম িয়া সত

সমি % ১ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১০, ২০১৯ ১৬:৩৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ৩৫ ৪৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ০১-০৯-২০১৮ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ২০-০২-২০১৯ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ১ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত মিত % ১ ৬০ ৭০ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৯৫ ৯০ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০১৯ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল
ও ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

গড় % ১ ১০০ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

মিত % ০.৫ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

মিত % ০.৫ ৩০ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত মিত % ০.৫ ৬০ ৭০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন, সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

তািরখ

সিচব
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ FAO Food and Agriculture Organization

২ িবএফআইিডিস বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] নাস ারী জন
ও নঃবাগান জন

[১.১.১] জীবন চ হারােনা রাবার গাছ
অপসারণ

৩২ বছর পর রাবার গাছ অথ ৈনিতকভােব জীবনচ হািরেয় ফেল। অত:পর জীবনচ হারােনা গাছ কতন
কের তদেল নব াসন বাগান জন করা হয় এবং কতনত গাছ হেত া কাঠ িটেম ও িসজিনং
কের উতমােনর কােঠ পার করা হয়।

িবএফআইিডিস সংা ও ঘনট
িবএফআইিডিস
–এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.২] নাস ারী জন
বীজতলা তরী ব ক ই ইি রে িত একের পাশ হাজার বীজ বপন। অংিরত বীজ ােগ
ানার কের িনধ ািরত সময়াে কলম(Grafting)কের উ ফলনশীল জােতর রাবার চারা জন

িবএফআইিডিস

চিলত পিত
অসরণ। অথ াৎ
একর ও সংার
িভিেত পিরমাপ
িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস
–এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.৩] অিরত বীজ ােগ াপন
তাজা/টাটকা বীজ বািলেত বপন করেল ৫-৭ িদেনর মে অিরত হয়। বীজ হেত যখন ন ল বািহর
হেত আর করেব তখন ব সতকতার সােথ পিলেগ ানার করা হয়।

িবএফআইিডিস সংা
িবএফআইিডিস
–এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.৪] াফং

চারা যখন পিল সাইেজ আসেব তথন ধের িনেত হেব াফং এর উপ হেয়েছ। াফং করার
উপ সময় হে এিল হেত আগ মাস পয । রাবার চারার িনেচর িদেক অথ াৎ মা থেক ৬ ইি
উপের উফলনশীল জােতর বাড িদেয় াফং কাজ সাদন করেত হয়। াফং এর জায়গা
পাতলা সাদা পিলিথন িদেয় ােজ কের িদেত হয়।

িবএফআইিডিস সংা ঐ

[১.১.৫] বাগান জন অথ ৈনিতক জীবনচ হারােনা রাবার গাছ কতন কের তদেল নঃরাবার বাগান জন। িবএফআইিডিস ঐ ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.২] রাবার
উৎপাদন

[১.২.১] টিপং ক িনিদ  করন রাবার বাগােনর ৩০০ উৎপাদনশীল গাছ িনেয় এ টিপং ক িনিদ  করা হয়। িবএফআইিডিস সংা ঐ

[১.২.২] ােট সংহ উৎপাদনশীল গাছ হেত িনয়িত উপােয় গােছর ১৫ িম:িম: ে বাকল কেট কষ সংহ করা। িবএফআইিডিস কিজ ঐ

[১.২.৩] ােট িয়াকরণ
সংহীত ােট কারখানায় আনার পর কায়াাং াংেক িনেয় ােটের সােথ েয়াজনীয়
পিরমান পািন ও ফরিমক এিসড িমিত কের জমাট বাধােনা হয়। জমাট বাধা াট ১০ ঘার মে
রািলং উপেযাগী হয়।

িবএফআইিডিস কিজ ঐ

[১.২.৪] িয়াত ােট থেক রাবার
শীট (আর.এস.এস) তির করন

িয়াজাতত ােট কায়ােলাং াংক হেত অেটাশীট রািলং মিশন ারা রািলং কের
আরএসএস শীট তরী করা হয়।

ঐ কিজ ঐ

[১.২.৫] তত শীট মায়ন রািলংত শীট হাাের পািন ঝড়ােনার পর মঘের মায়ন করা। ঐ কিজ ঐ

[১.২.৬] মািয়ত শীট িডং করন
মঘর হেত শীট বর কের শীেটর ণগতমােনর উপর িভি কের আেরএসএস-১, আরএসএস-২,
আরএসএস-৩ ও কাং রাবার িহেসেব িডং করা হয়।

ঐ কিজ ঐ

[১.২.৭] মািয়ত শীট ড অযায়ী বািল
করণ

ড িভিক বাছাইত রাবার শীট ২৫ কিজ কের বািল করা হয়। ঐ কিজ ঐ

[১.৩] উৎপািদত
রাবার শীট িবয় ও
রািন

[১.৩.১] দেশ িবেদেশ রাবার িবি টার ও পািক িনধ ািরত দের দেশ ও িবেদেশ িবয় করা। ঐ ম.টন ঐ

[১.৩.২] বাগান হেত রাবার পিরবহন বাগােনর দােম সংরিত রাবার িবভাগীয় াক যােগ িমরর িবয় কে আনয়ন করা। ঐ সংা ও ম.টন ঐ

[১.৩.৩] আজািতক বাজােরর সােথ
সাম রেখ রাবােরর পািক দর
িনধ ারন

িত মােসর ১৫ ও শষ তািরেখ রাবার িবেয়র জ ানীয় ও আজািতক বাজােরর সােথ সাম
রেখ পািক দর িনধ ারণ করা হয়।

ঐ
টাকা ও মািকন
ডলার

ঐ

[১.৩.৪] রাবার িবির জ টার আান িত মােসর ২য় ও ৪থ  সােহর মল বাের ২ টার আান করা হয়। ঐ ম. টন ঐ

[২.১] কাঠ সংহ ও
িয়াকরন

[২.১.১] কাঠ পিরবহন কের েসিসং
ইউিনেট রণ

অথ ৈনিতকভােব জীবনচ হারােনা রাবার গাছ কতন কের বাগান হেত কাঠ িয়াজাতকরণ ইউিনেট
রণ।

ঐ ঘনট ও সংা ঐ

[২.১.২] কাঠ িচড়াই ও িয়াজাতকরন
িয়াজাতকরণ ইউিনট করাতকল ারা িচড়াই কের িসজিনং ও কািমেকল ারা িটেম কের
উতমােনর কােঠ পিরণত কের।

ঐ ঘনট ঐ

[২.১.৩] রাবার ািতত বন িবভাগ সহ
অা কাঠ/বাড  য়

বন িবভাগ হেত গামাির, গজন ও অা কাঠ সংহ/য় ঐ ঘনট ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] আসবাব প
তির করণ

[২.২.১] আসবাবপ তিরকরন
িয়াজাতত রাবার কাঠ েসিসং ইউিনট হেত আসবাবপ তরী ইউিনেট সরবরাহ করার পর তা হেত
উতমােনর ফািন চার/আসবাবপ তরী করা।

ঐ বগ ট ঐ

[২.২.২] বাৎসিরক লমাা িনধ ারণ আসবাবপ তরী ইউিনেটর সমতা অযায়ী বািষ ক উৎপদান লমাা িনধ ারণ করা। ঐ বগ ট ও ঘনট ঐ

[২.২.৩] সরবরাহ আেদশ সংহ
আসবাবপ তরী িশ ইউিনট সহ সরকারী, আধাসরকারী, সায়শািসত ও বসরকারী িতান হেত
সরবরাহ আেদশ সংহ কের থােক।

ঐ ঘনট ঐ

[২.৩] আসবাবপ
সরবরাহ ও িবয়

[২.৩.১] উৎপািদত আসবাপ
সরবরাহ/িবয়

উৎপািদত আসবাবপ টার/বব িডয়ােম শা-েমর মােম িবয় করা হয়। ঐ বগ ট ও ঘনট ঐ

[৩.১] নাফা ি
[৩.১.১] উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ
িবেয়র মােম অিজত মাট নাফা

[৩.২] টপারেদর
টিপং সংা
িশণ

[৩.২.১] িশণ া টপােরর সংা
িবএফআইিডিস’র টপারেদর টিপং-এর মােনায়ন ও গিতশীলতা আনার জ টপারেদরেক িশণ
দান করা হেব

ঐ জন/ঘা ঐ

[৩.৩] যথাসমেয়
িকউরেম িয়া
স করা।

[৩.৩.১] যথাসমেয় িকউরেম িয়া
সত

িবএফআইিডিস’র কাজ ভােব স করা এবং িপিপআর অয়াযী য় িয়া তার সােথ করার
জ যথাসমেয় য় িয়া স করা হয়।

ঐ সংা ঐ
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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 কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

যথাসমেয় িকউরেম
িয়া স করা।

যথাসমেয় িকউরেম িয়া
সত

দরপ ায়ন কিমর সদ িহসােব ায়ন
কাজ সাদন করা

িপিপআর ২০০৮ এর িবধান মেত বিহ সদ
িহেসেব মেনািনত করা।

য় কােজ জলতা ি
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