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চয়ারান, বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

এবং

সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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 23.49
একর জিমেত নাস াির জন এবং িবগত িতন বছের 1530 একর নঃবাগান জন করা হেয়েছ যা আগামী ০৭ (সাত) বছের উৎপাদেন
আসেব। এছাড়াও চােম রািনয়ায় 528 একর জিমেত 592.31 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 ২০১৫-16 ও ২০১6-১7 অথ  বছের 8793 মঃ টন রাবার ভারেতর ০৭(সাত)  িতােনর িনকট রানী করা হয়।
এেত 1,26,46,462.59 মািকন ডলার আয় হেয়েছ এবং ২০১7-১8 অথ বছের এ আেয়র পিরমাণ ায় 36,99,468.28 ল
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।

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 39,26,300  গােছর মােম
75,38,496 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;

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৮0 একর জিমেত নঃবাগান জন;
৫,2০০ মিক টন রাবার উৎপাদন;
৪,১0,০০০ বগ ট আসবাবপ উৎপাদন ও িবয়;
উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ িবেয়র মােম কেপ ােরশন এর 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 ২০১৮ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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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. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

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

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

টকসই ও উতমােনর রাবার
বাগান িতা

বাগান জন একর ৫৭০ ৫৮০ ৫৮০ ৫৮৫ ৫৯০
ক)পিরেবশ ও বন 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 মঃটন ৫১০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫৩০০ ৫৩০০
ক)পিরেবশ ও বন 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

৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪১৫ ৪২০
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
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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 সংা ৩ ৭৫০০ ৮০০০ ৮৫০০ ৮৩৫০ ৮২০ ৮০০০ ৭৫০০ ৯০০০ ৯৫০০

[১.১.২] বীজতলা তির ও বীজ
বপন

সমি একর ৩ ৪.৫ ৩.৭৫ ৬ ৫ ৪ ৩.৭৫ ১.২৫ ৭ ৮

[১.১.৩] অিরত বীজ ােগ
াপন

সমি সংা ৩ ১৩৬০০০ ১৪৪০০০ ১৫০০০০ ১৪৮০০০ ১৪৬০০০ ১৪৪০০০ ১৩৬০০০ ১৫৪০০০ ১৫৬০০০

[১.১.৪] াফং সমি সংা ৩ ১৩৬০০০ ১৪৪০০০ ১৫০০০০ ১৪৮০০০ ১৪৬০০০ ১৪৪০০০ ১৩৬০০০ ১৫৪০০০ ১৫৬০০০

[১.১.৫] বাগান জন সমি একর ৩ ৫৭০ ৫৮০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৯০ ৬০০

[১.২] রাবার উৎপাদন

[১.২.১] টিপং ক িনিদ  করন সমি সংা ৩ ৩৪৫০ ৩৪৯০ ৩৫০০ ৩৪৯০ ৩৪৮০ ৩৪৭০ ৩৪৫০ ৩৫১০ ৩৫৫০

[১.২.২] ােট সংহ সমি ম. টন ৩ ২০৮০০ ২১২০০ ২০৮০০ ২০৬০০ ২০৪০০ ২০২০০ ২০০০০ ২১০০০ ২১২০০

[১.২.৩] ােট িয়াকরণ সমি ম. টন ৩ ২০৮০০ ২১২০০ ২০৮০০ ২০৬০০ ২০৪০০ ২০২০০ ২০০০০ ২১০০০ ২১২০০

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

সমি ম. টন ৩ ৫২০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[১.২.৫] তত শীট মায়ন সমি ম. টন ৩ ৫২০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[১.২.৬] মািয়ত শীট িডং
করন

সমি ম. টন ৩ ৫২০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[১.২.৭] মািয়ত শীট ড
অযায়ী বািল করণ

সমি
সংা
(বােল)

২ ১০৪০০০ ১০৬০০০ ১০৪০০০ ১০২০০০ ১০০০০০ ৯৮০০০ ৯৬০০০ ১০৬০০০ ১০৮০০০

[১.৩] উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও রািন

[১.৩.১] দেশ িবেদেশ রাবার
িবি

সমি ম. টন ২ ৫১০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[১.৩.২] বাগান হেত রাবার
পিরবহন

সমি ম. টন ১ ৫১০০ ৫২০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

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

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪

[১.৩.৪] রাবার িবির জ
টার আান

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, অোবর ১৭, ২০১৮ ১১:৪৩ া: ৯ 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
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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

৪ ১৮৬ ১৮৮ ১৮৭ ১৮৭ ০ ১৮৬ ১৬০ ১৯০ ১৯২

[২.১.২] কাঠ িচড়াই ও
িয়াজাতকরন

সমি
হাজার
বগ ট

৩ ১৬২ ১৬৪ ১৬৪ ১৬৩ ১৬২ ১৬০ ১৪৫ ১৬৬ ১৬৮

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

সমি
হাজার
বগ ট

৩ ২৪০ ২৪৬ ২৪৬ ২৪৪ ২৪২ ২৪০ ২০০ ২৪৮ ২৫০

[২.২] আসবাব প তির
করণ

[২.২.১] আসবাবপ তিরকরন সমি
হাজার
বগ ট

৪ ৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪০৮ ৪০৬ ৪০৫ ৩৮০ ৪১৫ ৪২০

[২.২.২] বাৎসিরক লমাা
িনধ ারণ

সমি
হাজার
বগ ট

৩ ৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪০৮ ৪০৬ ৪০৫ ৩৮০ ৪১৫ ৪২০

[২.২.৩] সরবরাহ আেদশ সংহ সমি
হাজার
বগ ট

৩ ৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪০৮ ৪০৬ ৪০৫ ৩৮০ ৪১৫ ৪২০

[২.৩] আসবাবপ
সরবরাহ ও িবয়

[২.৩.১] উৎপািদত আসবাপ
সরবরাহ/িবয়

সমি
হাজার
বগ ট

১০ ৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪০৮ ৪০৬ ৪০৫ ৩৮০ ৪১৫ ৪২০

[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 ২ ২২৫ ২৪০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২৪৫ ২৫০

[৩.২] টপারেদর টিপং
সংা িশণ

[৩.২.১] িশণ া টপােরর
সংা

সমি সংা ২ ৫০ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭০ ৭৫

[৩.৩] যথাসমেয়
িকউরেম িয়া
স করা।

[৩.৩.১] যথাসমেয় িকউরেম
িয়া সত

সমি % ১ ৮০ ৮০ ১০০ ৮৫ ৭০ ৫৫ ৪০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, অোবর ১৭, ২০১৮ ১১:৪৩ া: 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

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, অোবর ১৭, ২০১৮ ১১:৪৩ া: ১১ 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

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ 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

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*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

অথ ৈনিতক জীবনচ হারােনা রাবার গাছ কতন কের তদেল
নঃরাবার বাগান জন।

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

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.২] বীজতলা তির ও বীজ
বপন

বীজতলা তরী ব ক ই ইি রে িত একের পাশ হাজার বীজ
বপন।

ি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

অংিরত বীজ ােগ ানার কের িবএফআইিডিস
চিলত পিত অসরণ। অথ াৎ একর ও
সংার িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.৪] াফং িনধ ািরত সময়াে কলম(Grafting)কের িবএফআইিডিস
চিলত পিত অসরণ। অথ াৎ একর ও
সংার িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.১.৫] বাগান জন 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

[১.২] রাবার
উৎপাদন

[১.২.১] টিপং ক িনিদ  করন উৎপাদনশীল রাবার গাছ টিপং এর মােম কষ আহরণ িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.২.২] ােট সংহ
উৎপাদনশীল রাবার গাছ টিপং এর মােম কষ আহরণ এবং আহিরত
কেষর সােথ সমপিরমাণ পািন এবং িত কিজেত ১িসিস ফরিমক
এিসড িমণ কের কষ জমােনা,

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.২.৩] ােট িয়াকরণ
উৎপাদনশীল রাবার গাছ টিপং এর মােম কষ আহরণ এবং আহিরত
কেষর সােথ সমপিরমাণ পািন এবং িত কিজেত ১িসিস ফরিমক
এিসড িমণ কের কষ জমােনা, িশট রািলং

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

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

উৎপাদনশীল রাবার গাছ টিপং এর মােম কষ আহরণ এবং আহিরত
কেষর সােথ সমপিরমাণ পািন এবং িত কিজেত ১িসিস ফরিমক
এিসড িমণ কের কষ জমােনা, িশট রািলং

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.২.৫] তত শীট মায়ন মায়ন শেষ ােকিজং িবএফআইিডিস
িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা পষ দ এর
িসা

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.২.৬] মািয়ত শীট িডং
করন

মায়ন শেষ ােকিজং িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.২.৭] মািয়ত শীট ড
অযায়ী বািল করণ

মায়ন শেষ ােকিজং িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.৩] উৎপািদত
রাবার শীট িবয়
ও রািন

[১.৩.১] দেশ িবেদেশ রাবার
িবি

পািক টার এর মােম ানীয় বাজাের িবি এবং আজািতক
বাজার দর অযায়ী িবেদেশ রানী

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.৩.২] বাগান হেত রাবার
পিরবহন

পািক টার এর মােম ানীয় বাজাের িবি এবং আজািতক
বাজার দর অযায়ী িবেদেশ রানী

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

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

পািক টার এর মােম ানীয় বাজাের িবি এবং আজািতক
বাজার দর অযায়ী িবেদেশ রানী

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[১.৩.৪] রাবার িবির জ
টার আান

পািক টার এর মােম ানীয় বাজাের িবি এবং আজািতক
বাজার দর অযায়ী িবেদেশ রানী

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী কিজ/মঃটন -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[২.১] কাঠ সংহ
ও িয়াকরন

[২.১.১] কাঠ পিরবহন কের
েসিসং ইউিনেট রণ

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[২.১.২] কাঠ িচড়াই ও
িয়াজাতকরন

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

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

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[২.২] আসবাব
প তির করণ

[২.২.১] আসবাবপ তিরকরন
সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[২.২.২] বাৎসিরক লমাা
িনধ ারণ

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[২.২.৩] সরবরাহ আেদশ সংহ
সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৩]
আসবাবপ
সরবরাহ ও
িবয়

[২.৩.১] উৎপািদত আসবাপ
সরবরাহ/িবয়

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[৩.১] নাফা
ি

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

সরকারী ও বসরকারী িতান/তার চািহদা অযায়ী িবিভ
আসবাবপ, দরজা-জানালা, ডােনজ ইতািদ তরী ও িনধ ািরত ে
যথা সমেয় সরবরাহ

িবএফআইিডিস
চিলত পিত অযায়ী বগ ট/ঘনট -এর
িভিেত পিরমাপ িনধ ারণ।

িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[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

িবএফআইিডিস িবএফআইিডিস’র রিজার খাতা
িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা

[৩.৩] যথাসমেয়
িকউরেম
িয়া স
করা।

[৩.৩.১] যথাসমেয় িকউরেম
িয়া সত

আিথ ক তা িনয়তার লে িবিভ কার রিজার (বােজট,
অিডট, চক বই, কাশ বই, বতন ও িবল রিজার ইতািদ) সংরণ
করা

িবএফআইিডিস িবএফআইিডিস’র রিজার খাতা
িবএফআইিডিস –এর পিরচালনা
পষ দ এর িসা
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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

অা
অথ  মণালয়, জাতীয়
রাজ বাড 

উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও
রািন

দেশ িবেদেশ রাবার
িবি

সক (VAT) ও আয়কর (IT)
মওd

রাবার উৎপাদনকারী িবের অা দেশ এবং
বাংলােদেশর পাব ত এলাকায় সক েযাজ না
হওয়ায়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
অথ  মণালয়, জাতীয়
রাজ বাড 

উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও
রািন

বাগান হেত রাবার
পিরবহন

সক (VAT) ও আয়কর (IT)
মওd

রাবার উৎপাদনকারী িবের অা দেশ এবং
বাংলােদেশর পাব ত এলাকায় সক েযাজ না
হওয়ায়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
অথ  মণালয়, জাতীয়
রাজ বাড 

উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও
রািন

আজািতক বাজােরর
সােথ সাম রেখ
রাবােরর পািক দর
িনধ ারন

সক (VAT) ও আয়কর (IT)
মওd

রাবার উৎপাদনকারী িবের অা দেশ এবং
বাংলােদেশর পাব ত এলাকায় সক েযাজ না
হওয়ায়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
অথ  মণালয়, জাতীয়
রাজ বাড 

উৎপািদত রাবার
শীট িবয় ও
রািন

রাবার িবির জ
টার আান

সক (VAT) ও আয়কর (IT)
মওd

রাবার উৎপাদনকারী িবের অা দেশ এবং
বাংলােদেশর পাব ত এলাকায় সক েযাজ না
হওয়ায়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন টিপং ক িনিদ  করন রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন ােট সংহ রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন ােট িয়াকরণ রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন

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

রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন তত শীট মায়ন রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন
মািয়ত শীট িডং
করন

রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

অা
িষ মণালয় ও জাতীয়
রাজ বাড 

রাবার উৎপাদন
মািয়ত শীট ড
অযায়ী বািল করণ

রাবার ক িষ প ঘাষণা
অা দেশ রাবার িষ প িহেসেব গ করা
হয়

উৎপািদত রাবােরর এক বড় অংশ িবি করা যােব না।
ফেল কেপ ােরশন মারাক আিথ ক সংকেট িনপিতত
হেব

মণালয় /
িবভাগ

পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

জীবন চ হারােনা
রাবার গাছ অপসারণ

কণ েঝাড়া রাবার বাগান সসারণ
সহ পক ২০২১ অযায়ী নন
রাবার বাগান জন

নন রাবার বাগান সসারণ ও জেনর মােম
রাবার উৎপাদন ি, ত জনপেদর কম  সংান
ি ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা
রা

রাবার বাগান সসারণ ও নন বাগান জন না হেল
ত এলাকার জনপেদর কম  সংান ির সবনা
কেম যােব ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার
ভারসা রা বাধা হেব

মণালয় /
িবভাগ

পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

বীজতলা তির ও বীজ
বপন

কণ েঝাড়া রাবার বাগান সসারণ
সহ পক ২০২১ অযায়ী নন
রাবার বাগান জন

নন রাবার বাগান সসারণ ও জেনর মােম
রাবার উৎপাদন ি, ত জনপেদর কম  সংান
ি ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা
রা

রাবার বাগান সসারণ ও নন বাগান জন না হেল
ত এলাকার জনপেদর কম  সংান ির সবনা
কেম যােব ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার
ভারসা রা বাধা হেব

মণালয় /
িবভাগ

পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

অিরত বীজ ােগ
াপন

কণ েঝাড়া রাবার বাগান সসারণ
সহ পক ২০২১ অযায়ী নন
রাবার বাগান জন

নন রাবার বাগান সসারণ ও জেনর মােম
রাবার উৎপাদন ি, ত জনপেদর কম  সংান
ি ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা
রা

রাবার বাগান সসারণ ও নন বাগান জন না হেল
ত এলাকার জনপেদর কম  সংান ির সবনা
কেম যােব ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার
ভারসা রা বাধা হেব

মণালয় /
িবভাগ

পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

াফং
কণ েঝাড়া রাবার বাগান সসারণ
সহ পক ২০২১ অযায়ী নন
রাবার বাগান জন

নন রাবার বাগান সসারণ ও জেনর মােম
রাবার উৎপাদন ি, ত জনপেদর কম  সংান
ি ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা
রা

রাবার বাগান সসারণ ও নন বাগান জন না হেল
ত এলাকার জনপেদর কম  সংান ির সবনা
কেম যােব ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার
ভারসা রা বাধা হেব

মণালয় /
িবভাগ

পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়

নাস ারী জন ও
নঃবাগান জন

বাগান জন
কণ েঝাড়া রাবার বাগান সসারণ
সহ পক ২০২১ অযায়ী নন
রাবার বাগান জন

নন রাবার বাগান সসারণ ও জেনর মােম
রাবার উৎপাদন ি, ত জনপেদর কম  সংান
ি ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার ভারসা
রা

রাবার বাগান সসারণ ও নন বাগান জন না হেল
ত এলাকার জনপেদর কম  সংান ির সবনা
কেম যােব ও কাব ন শাষেণর মােম জলবার
ভারসা রা বাধা হেব
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