
 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম 

২০২1-২2 অর্ থ বছদরর বারষ থক কম থসম্পােন চুরির (এরিএ) প্রর্ম ত্রৈমারসক অর্থন প্ররিদবেন 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যর 

মান 

  

কার্ থক্রম  

 

কম থসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

িদ্ধরি  

একক 

 

কম থ 

সম্পা

েন 

সূচদক

র 

মান 

 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাৈা/রনণ থায়ক ২০২১-2২ 

 

অর্জন  

( জুলাই-২১ 

মাস হতে 

সসতেম্বর-২১) 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অসাধারণ  অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি 

মাদনর 

রনদে 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] সমগ্র 

কেদশর উরিে 

র্ররি 

িররচালনা করা 

এবাং সকল 

উরিে 

প্রর্ারিসমূদহর 

নমুনা সাংগ্রহ 

করা। 

25 [১.১] কেদশর উরিে 

ত্রবরচৈ মূল্যায়দনর 

লদক্ষ্য সকল 

ইদকারসদেম/ অঞ্চদল 

রনয়রমি ভাদব উরিে 

র্ররি কার্ থ িররচালনা 

করা।  

[১.১.১] উরিে র্ররিকার্ থ 

িররচারলি হদয়দছ এরূি 

বনাঞ্চল/ কলারররেক 

এলাকা/ প্ররিদবশ/দর্লার 

উির ররদিার্ থ প্রকাশ। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 10 0 1 1 - - - -  

[১.১.২] রসদেদমটিক 

কলারররেক সাদভ থর 

সাংখ্যা। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 6 6 6 6 5 4 3 2 2 

[১.২]  দেশে বিদ্যমান 

সকল উবিে প্রজাবি 

সমূশের ফুল-ফল, িথ্য 

এিং বিত্র সশমি নমুনা 

সংগ্রে করা। 

[১.২.১] ফুল, ফল এবাং 

িথ্যসদমি সাংগৃহীি এবাং 

প্ররক্রয়ার্ািকৃি উরিে 

নমুনা। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 9 1528 1254 1400 1300 1200 1100 1000 446 

[২] প্লাণ্ট 

ট্যাদসানরমক 

গদবষণার উন্নয়ন 

করা এবাং উরিে 

20 [২.১]  ট্যাদসানরমক 

গদবষণার মাধ্যদম 

সাংগৃহীি উরিে 

নমুনাগুদলা সনাি করা 

ও কেরণরবন্যাস করা। 

[২.১.১] সনািকৃি উরিে 

নমুনার সাংখ্যা। 
ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 10 1343 1120 1200 1100 1000 900 800 120 



 

সাংক্রান্ত প্রকাশনা 

কবর করা। 

[২.2] 'দলারা অব 

বাাংলাদেশ' রসররর্ 

প্রকাশ। 

[২.2.১] প্রকারশি 'দলারা 

অব বাাংলাদেশ' রসররর্  

ক্রম 

পুরিভূি 

সাংখ্যা 

 

10 - 4 4 3 2 1 - 35% 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যর 

মান 

  

কার্ থক্রম  

 

কম থসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

িদ্ধরি  

একক 

 

কম থ 

সম্পাে

ন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাৈা/রনণ থায়ক ২০২১-2২ 

 

অর্জন  

( জুলাই-

২১ মাস 

হতে 

সসতেম্বর-

২১) 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১* 

অসাধারণ  অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি 

মাদনর 

রনদে 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] সাংগৃহীি 

উরিে নমুনা 

এবাং িথ্য 

সঠিক 

ব্যবস্থািনার 

মাধ্যদম বাংশ 

িরম্পরায় 

হারদবররয়াদম 

সাংরক্ষ্ণ করা। 

১৫ [৩.১] র্র্ার্র্ প্ররক্রয়ার্ািকরণ 

পূব থক িথ্যসহ ত্রবজ্ঞারনক িদ্ধরিদি 

নতুন উরিে নমুনা শুষ্কাবস্থায়/ 

রিররদর্ সাংরক্ষ্ণ করা সাংরক্ষ্ণ। 

[৩.১.১] কলদবল এবাং  

অযাদসশন নম্বরযুি 

সাংররক্ষ্ি হারদবররয়াম 

শীর্। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা ৫ 

১২০৬৭* 

(উন্নয়ন 

প্রকদের 

সাংগ্রহসহ) 

3985** 

(উন্নয়ন 

প্রকদের 

সাংগ্রহসহ) 

১400 1300 1200 1100 1000 359 

[৩.২] সাংররক্ষ্ি উরিে নমুনার 

সাদর্ সাংযুি িথ্যসমূহ 

সরন্নদবশপূব থক করম্পউর্ারাইর্ড্ 

ডার্াদবস ত্রিরর করা। 

[3.২.১] করম্পউর্ার 

ডার্াদবর্কৃি 

হারদবররয়াম নমুনার 

সাংখ্যা। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা ৫ ১০85 ১০40 1500 1400 1300 1200 1100 451 

[৩.৩]সাংররক্ষ্ি উরিে নমুনার 

ব্যবস্থািনা (দমরামি, িররচর্ থা, 

অিসারণ) করা। 

[৩.৩.১] 

ব্যবস্থািনাকৃি 

হারদবররয়াম নমুনার 

সাংখ্যা। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা ৫ ৬০০০ ৬154 ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ 943 

[4] রবলুপ্তপ্রায় 

উরিে প্রর্ারি 

সাংরক্ষ্দণ 

কার্ থকর 

ভূরমকা 

রাখাসহ উরিে 

সাংক্রান্ত 

রবষদয় 

10 [4.১] আইইউরসএন করড রলে 

ক্রাইদর্ররয়া অনুর্ায়ী রবলুপ্তপ্রায়/ 

রবলুরপ্তর আশাংকাযুি উরিে প্রর্ারি 

মূল্যায়ন করা। 

[4.১.১] আইইউরসএন 

করড রলে ক্রাইদর্ররয়া 

অনুর্ায়ী মূল্যায়নকৃি 

উরিে প্রর্ারির সাংখ্যা। 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 8 - 120 250 220 200 180 160 100 

[4.২]গদবষক এবাং অনুদমারেি 

েশ থনার্ীদের প্লাণ্ট ট্যাদসানরমক 

গদবষণায় হারদবররয়াদম সাংররক্ষ্ি 

উরিে নমুনা ও িথ্য ব্যবহাদরর 

সুদর্াগ সৃরি করা। 

[4.২.১]আগি গদবষক 

এবাং েশ থনার্ীর সাংখ্যা। 
ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 1 676 ২০০ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২০ ১০০ 07 



 

কাররগরর কসবা 

প্রোন করা। 

[4.3] মুরর্ববষ থ উিলদক্ষ্ রবরভন্ন 

কদলর্/রবশ্বরবদ্যালদয়র 

ছাৈ/ছাৈীদের হারদবররয়াদমর 

কম থকাণ্ড সম্পদকথ অবরহিকরণ 

কম থশালা আদয়ার্ন। 

[৪.3.১] 

হারদবররয়াদমর 

কম থকাণ্ড সম্পদকথ 

অবরহিকরণ কম থশালা 

আদয়ারর্ি 

ক্রম 

পুরিভূি 
সাংখ্যা 1 - - 1 - - - - - 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যর 

মান 

  

কার্ থক্রম  

 

কম থসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

িদ্ধরি  

একক 

 

কম থ 

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাৈা/রনণ থায়ক ২০২১-2২ 

 

অর্জন  

( জুলাই-

২১ মাস 

হতে 

সসতেম্বর-

২১) 

২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১* 

অসাধারণ  অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি 

মাদনর 

রনদে 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম থসম্পােদনর কক্ষ্ৈ (মরিিররষে রবভাগ কর্তথক রনধ থাররি) 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ থক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

কর্ারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম থিররকেনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কম থিররকেনা 

বাস্তবারয়ি 

 
 10         

২) ই-গভন্যথান্স/ উিাবন 

কম থিররকেনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যথান্স/ উিাবন 

কম থিররকেনা বাস্তবারয়ি 

 
 10         

৩) িথ্য অরধকার 

কম থিররকেনা বাস্তবায়ন 

িথ্য অরধকার 

কম থিররকেনা বাস্তবারয়ি 

  3         

৪) অরভদর্াগ প্ররিকার 

কম থিররকেনা বাস্তবায়ন 

অরভদর্াগ প্ররিকার 

কম থিররকেনা বাস্তবারয়ি 

  4         

৫) কসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি 

কম থিররকেনা বাস্তবায়ন 

কসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি 

কম থিররকেনা বাস্তবারয়ি 

  3         

 



 

 

 

 

 

পরিবেশ, েন ও জলোয়ু পরিের্তন মন্ত্রণালবেি সাবে মরন্ত্রপরিষদ রেভাবেি মধ্যকাি চুরিি োাংলাবদশ ন্যাশনাল হািবেরিোম এি অাংশ 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যর 

মান 

  

কার্ থক্রম  

 

কম থসম্পােন 

সূচক 

 

গণনা 

িদ্ধরি  

একক 

 

কম থ সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাৈা/রনণ থায়ক ২০২১-2২ 

 

অর্জন  

( জুলাই-২১ মাস 

হতে সসতেম্বর-

২১) 

২০১

৯-২০ 

২০২০

-২১* 

অসাধার

ণ  

অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি 

মাদনর 

রনদে 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িাংলাশেে ন্যােনাল োরশিবরয়াশমর দকৌেলগি উশেশ্যসমূে   

  
[৩.৬]  দেশে বিদ্যমান 

সকল উবিে প্রজাবি 

সমূশের ফুল-ফল, িথ্য 

এিং বিত্র সশমি নমুনা 

সংগ্রে ও প্রবিয়াজািকরণ 

[৩.৬.১] 

সংগৃেীি এিং 

প্রবিয়াজািকৃি 

উবিে নমুনা। 

সমবি সংখ্যা ১ ১৫২৮ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০  

[৩.৭] যথাযথ প্রবিয়াে 

নতুন উবিে নমুনা 

হািবেরিোম শীবে 

সংরক্ষণ। 

[৩.৭.১] দলশিল 

এিং  অ্যাশেেন 

নম্বর প্রদানকৃর্ 

উরিদ 

সমবি সংখ্যা ১ ১২০৬৭ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০  

[৩.৮]  ট্যাশোনবমক 

গশিষণার মাধ্যশম 

সংগৃেীি উবিে নমুনাগুশলা 

[৩.৮.১] 

সনাক্তকৃি ও 

দেবণবিন্যাসকৃর্ 

সমবি সংখ্যা ১ ১৩৪৩ ১০০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০  



 

সনাক্ত করা ও 

দেবণবিন্যাস করা। 

উবিে নমুনার 

সংখ্যা। 

 


