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ভূস্টিকাাঃ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবএফআরআই) দেদশর বন গদবষণা স্টবষয়ক একিাত্র জাতীয় প্রস্টতষ্ঠান। বনজ সম্পদের
উৎপােন বৃস্টি ও সুষ্ঠু ব্যবহাদরর প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর উদেদে ১৯৫৫ সাদল ইহা প্রস্টতস্টষ্ঠত। এ প্রস্টতষ্ঠানটি পস্টরদবশ,বন ও জলবায়ু িন্ত্রণালদয়র
অস্টিনস্ত সাংস্থা স্টহসাদব কার্ যক্রি পস্টরচালনা করদে। বতযিাদন প্রস্টতষ্ঠানটি বন ও বনজ সম্পদের উৎপােন বৃস্টি, দটকসই বন ব্যবস্থাপনা,
পস্টরদবশ রক্ষা, জীব-ববস্টচত্রয সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃস্টিকা সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত িানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপােন,
বন ব্যাস্টি ও কীটপতঙ্গ েিন, বন্যপ্রাণী সাংরক্ষণ ইতযাস্টে স্টবষদয় গদবষণা কার্ যক্রি অব্যাহত দরদেদে। স্টবএফআরআই কর্তযক উদ্ভাস্টবত
প্রযুস্টিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপােন বৃস্টি, সুষ্ঠু ব্যবহার স্টনস্টিত করা সহ বাাংলাদেদশর স্টবস্টিন্ন অঞ্চদল সািাস্টজক, অর্ নয নস্টতক ও
পস্টরদবদশর উন্নয়দন এবাং জলবায়ু পস্টরবতযদন ঝস্টুঁ ক দিাকাদবলায় স্টবদশষ অবোন রােদে।
১.১ উদেে
 বন ও বনজ সম্পদের উৎপােন বৃস্টি স্টবষয়ক গদবষণা
 জলবায়ু পস্টরবতযদনর কারদণ বন ও বনজ সম্পে স্টবপর্ যয় দরািকদপে  গদবষণা
 উন্নতিাদনর বীজ ও চারা উৎপােন, নাস ায স্টর ও বন বাগাদন দপাকািাকড় ও দরাগ বালাই েিন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-ববস্টচত্রয
সাংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবাং মৃস্টিকার উন্নয়ন স্টবষয়ক গদবষণা
 বাুঁশ, দবত ও দিষজ উস্টদ্ভেসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা স্টবষয়ক গদবষণা
 কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাস্টণস্টজযক পণ্য উদ্ভাবন স্টবষয়ক গদবষণা
 বন স্টবষয়ক উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূহ িাঠ-পর্ যাদয় দিািাদগাস্টষ্ঠদক এবাং দেদশর বনস্টবদ্যা স্টবষদয় গদবষক, স্টশক্ষার্ী ও
সাংস্টিষ্টদের পস্টরজ্ঞাতকরণ
১.২ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনস্টিটিউদটর জনবল
বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনস্টিটিউট-এর িঞ্জুরীকৃত, পূরণকৃত ও শূন্যপদের স্টববরণ
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১.৩ প্রিান কার্ বয লীাঃ প্রস্টতষ্ঠানটির গদবষণা কার্ যক্রি বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পে উইাং এর অিীদন ১৭ টি গদবষণা স্টবিাগ
ও ১ টি শাোর আওতায় এবাং স্টনদমাি ১৩ টি দপ্রাোি এস্টরয়ার িাধ্যদি পস্টরচাস্টলত হদয় র্াদক।
BFRI is now conducting research under the following programmeareas:
 Production of quality planting materials
 Social forestry and farming system research
 Plantation technique & forest management
 Forest pest and diseases
 Breeding and tree improvement
 Post harvest utilization-physical processing
 Bamboo and non-timber economic crops
 Post harvest utilization-chemical processing
 Biodiversity conservation
 Climate change adaptation and mitigation
 Forest inventory, growth and yield
 Training and transfer of technology
 Soil conservation and watershed management

য দির সারসাংদক্ষপ (২০১৭-১৮)
১.৪ গদবষণা কার্ ক্র
পস্টরদবশ ও বন িন্ত্রণালয় কর্তযক গঠিত স্টবএফআরআই এর কাস্টরগস্টর কস্টিটির সুপাস্টরশ ও উপদেষ্টা কস্টিটির অনুদিােনক্রদি ২০১৭-১৮ অর্ যবেদর
৬২টি গদবষণা িাস্টড বাস্তবায়ন করা হদয়দে। বাস্তবাস্টয়ত ৬২টি গদবষণা িাস্টডর িদধ্য এ অর্ বয েদর ১৮ টি গদবষণা িাস্টড সিাপ্ত হদয়দে
এবাং নতুন ১১টি গদবষণা িাস্টড েহণ করা হদয়দে।

১.৫ উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টির তাস্টলকা : ২০১৭-১৮ অর্ বয েদর স্টনদনাি ০৫(প চাঁ ) টি প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে।
ক্র. নং
০১.

উদ্ভাবিত প্রযুবি/ তথ্য
টিস্যুকালচার পদ্ধবততত ঔষবি উবদ্ভদ ডায়তিটিক প্লান্ট (Gynuraprocumbens) এর shoot tip থেতক চারা উৎপাদতনর
থকৌশল উদ্ভািন করা হতয়তে ।
০২.
টিস্যুকালচার পদ্ধবততত ওরা িাঁতশর (Dendrocalamuslongispathus)branch nodal bud থেতক চারা উৎপাদতনর
থকৌশল উদ্ভািন করা হতয়তে।
০৩.
Development of folding chair using bamboo panel & mat overlaid particleboard.
০৪.
Development of design of dining chair using bamboo panel & mat overlaid particleboard.
০৫.
Manufacturing of medium density fiberboard (MDF) using hybrid accaciawood.
১.৬ উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি সম্প্রসারদণ িাঠ পর্ াযদয় বাস্তবাস্টয়ত প্রস্টশক্ষণ, ওয়াকযশপ/ দসস্টিনাদরর কি সূয স্টচর সার-সাংদক্ষপ
স্টবএফআরআই কর্তযক উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূহ দেদশর স্টবস্টিন্ন অঞ্চদল ৫২টি প্রস্টশক্ষণ, ১৬টিদসস্টিনার /ওয়াকযশদপর িাধ্যদি িাঠ পর্ যাদয়
সম্প্রসারণ করা হদয়দে। ওয়াকযশপ, দসস্টিনার ও প্রস্টশক্ষদণ সব যদিাট ৩০১৮ জন দিািা অাংশেহণ কদরন। এোড়া স্টবশ্বস্টবদ্যলদয়র
য পস্টরেশযণ কদরন।
অধ্যাপক, স্টবস্টিন্ন গদবষণা প্রস্টতষ্ঠাদনর গদবষক ও স্টবশ্বস্টবদ্যাদলর োত্র-োত্রীসহ ১০৮০ জনস্টবএফআরআই এর কার্ক্রি
এোড়াও স্টবএফআরআই কর্তযক উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূহ প্রচাদরর লক্ষ্যেঢাকা, চট্টোি, খুলনা ও বস্টরশাদল অনুস্টষ্ঠত ০৮টি বৃয দিলা, পস্টরদবশ
দিলা, উন্নয়ন দিলা, োিীন দিলা ও ফাস্টন যচার দিলায় অাংশেহণ কদরদে।
১.৭ পরািশয ও দসবামূলক কি কয াদের তাস্টলকা
কাঠ ও উস্টদ্ভদের নমুনা সনািকরণ; কাদঠর শস্টি সম্বন্ধীয় গুণাগুণ স্টনণ য়য ; দপাকা-দিাকড় ও দরাগ-বালাই ব্যবস্থাপনা; মৃস্টিকার
নমুনা স্টবদিষণ;দকস্টিকযাল স্টপ্রজারদিটিি প্রদয়াদগ কাঠ, বাুঁশ, েন ইতযাস্টের আয়ুস্কাল বৃস্টি; আগর উৎপােন, স্টনষ্কাশন,
বাজারজাতকরণ প্রভৃস্টত স্টবষদয় ৩২৬টি কাস্টরগরী পরািশয ও দসবা প্রোন করা হদয়দে।
১.৮ চারা / বীজ স্টবতরণমূলক দসবা প্রোদনর স্টববরণ
স্টবএফআরআই এর নাস ায স্টরদত উদিাস্টলত উন্নতিাদনর বাুঁশ, দবত, বনজ ও ফলে বৃক্ষ সহ ঔষস্টি উস্টদ্ভদের দিাট ৫০,০৮৭টি
(১০ প্রজাস্টতর বাুঁদশর চারা - ১১,৭৮৩টি; ঔষস্টি উস্টদ্ভদের চারা - ৬০০টি; ৩ প্রজাস্টতর দবদতর চারা - ৫৫০টি; বনজ বৃক্ষ
প্রজাস্টতর চারা - ২৯,৯৮০টি; ফলেবৃক্ষ প্রজাস্টতর চারা - ৭,১৭৪টি) চারা স্টবতরণ করা হদয়দে। এোড়া িার্তবীজ বাগান দর্দক
সাংগৃহীত স্টবস্টিন্ন বৃক্ষপ্রজাস্টতর ৪৫দকস্টজ ৮৫০োিউন্নতিাদনর বীজ সরবরাহ করা হয়।
২.১. প্রকাশনা
স্টবএফআরআই কর্তযক ২০১৭-১৮ অর্ যবেদর দেশী-স্টবদেশী ববজ্ঞাস্টনকজান াযদল২৮টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাস্টশত হদয়দে। এোড়াও৩টি
প্রদসস্টডাংস ও ৪টি স্টনউজদলটার প্রকাস্টশত হদয়দে।
২.২ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনস্টিটিউট, চট্টোি কর্তযক ২০১৭-১৮ অর্ যবেদর বাস্তবায়নািীন প্রকপে সমূদহর তাস্টলকা
বাস্টষকয উন্নয়ন কি যসূস্টচর (এস্টডস্টপ) আওতায় ০২টি, জলবায়ু পস্টরবতযন ট্রাি তহস্টবদলর অর্ াযয়দন ০১টি এবাং বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা
কাউস্টিদলর জাতীয় কৃস্টষ প্রযুস্টি প্রকপে  (এনএটিস্টপ) অর্ াযয়দন ০৪টিসহ নিক্ষ্ন ক্তদিাট ০৭টি প্রকপে  বাস্তবাস্টয়ত হদে।
ক্র. নং
১.

২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

উন্নয়ন প্রকতের নাম
নীলফামারী থেলার থডামার উপতেলায় আঞ্চবলক িাঁশ গতিষণা ও প্রবশক্ষণ থকন্দ্র স্থাপন
(আরবিআরটিবি) (Establishment of Regional Bamboo Research and Training
Center (RBRTC) at Domar, Nilphamari)
মানিম্পন্ন িীতের উৎতির উন্নয়ন এিং পবরজ্ঞাতকরণ (Quality Seed Source
Development and its Popularization)
Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change
and livelihood improvement
Studies on gummosis of shade trees in tea plantation and its management
Agro-forestry for livelihood development of Jhumia community (shifting
cultivators) in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Exploration, documantation and conservation of medicinal plants used by
ethnic community of Chittagong Hill Tract´s (CHTs), Bangladesh
Development of Climate Resilient Mangrove Ecosystems in the
Sundarbans

প্রকতের থময়াদ
১.১.২০১৬হতত
৩১.১২.২০২০

অে থায়ন
বেওবি

০১.০৬.২০১৭হতত
৩০.০৬.২০২০
১.০৭.২০১৭
হতত ৩০.০৬.২০১৮
০১.০৪.২০১৭হতত
৩০.০৯.২০১৮
০১.০৪.২০১৭হতত
৩০.০৯.২০১৮
০১.০৭.২০১৭হতত
৩০.০৯.২০২০
০১.০৪.২০১৭হতত
৩০.০৯.২০১৮

বেওবি
েলিায়ু পবরিতথন ট্রাস্ট
তহবিতলর অে থায়তন
PIU-BARC,
NATP-2
PIU-BARC,
NATP-2
PIU-BARC,
NATP-2
PIU-BARC,
NATP-2

৩.০ উতেখত াগ্য গতিষণা িাফল্য (২০১৭-২০১৮ অে থ িেতর অবেথত)
স্যন্দরিতন ৩টি লিণাি অঞ্চতল স্থাবপত ৩৩টি স্থায়ী নমুনা প্লট হতত ম্যানতরাভ প্রোবতিমূতহর চারা েন্মাতনার হার বনরূপণ করা হতয়তে।
স্যন্দরিতন ৩টি লিণাি অঞ্চতল সৃবেত খলবি প্রোবতর িাগাতন গাতের থেঁতচ োকা ও বৃবদ্ধর হার বনণ থয় করা হতয়তে এিং মৃদু লিণাি
অঞ্চতল গাতের বৃবদ্ধর হার িি থাবিক পাওয়া থগতে। উতেখ্য তীব্র লিণাি অঞ্চতল প্রাকৃবতকভাতি খলবি গাতের আবিকু থিশী।

স্যন্দরিতন সৃবেত ৪ িের িয়তির খলবি প্রোবতরপরীক্ষমূলক িাগান
স্যন্দরিতনর বিবভন্ন এলাকায় সৃবেত ম্যানতরাভ ও নন-ম্যানতরাভ প্রোবতিমূতহর পরীক্ষমূলক িাগান হতত গাতের বৃবদ্ধ ও থেঁতচ োকার
হার বনরূপণ করা হতয়তে।
বিপদাপন্ন ম্যানতরাভ প্রোবত, ো- ধুন্দুল, ঝানা এিং ভাতকাঠি প্রোবতর নাি থাবর ও পরীক্ষমূলক িাগান সৃেন করা হতয়তে।
বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষপ্রোবত িংরক্ষথণর উতেতে ৯টি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রোবতর ৫,০০০ চারা উততালন করা হতয়তে। চলবত অে থ িেতর চট্টরাম
বিশ্ববিদ্যালয় কুাম্পাতির িংরবক্ষত এলাকায় ২ একর িাগান উততালন করা হতয়তে।
উপকূলীয় এলাকার অতপক্ষাকৃত উঁচু ভুবমতত িাঁতশর দুইটি প্রোবত ো িাংলা িা িাইেুা(Bambusa vulgaris), িরাক(B.
balcooa )িাঁতশর পরীক্ষামূলক ৪.০ থহক্টর এিং োবল ও থকরাক থিততর ৪.০ থহক্টর িাগান উততালন করা হয়।
িাঁতশর ২টি প্রোবতর টিস্যুকালচার
পদ্ধবততত চারা উৎপাদতনর থকৌশল
উদ্ভািনপূি থক ১,৫০০টি চারা মাটিতত
স্থানান্তর করা হতয়তে।

টিস্যুকালচার পদ্ধবততত িাঁতশর চারা উৎপাদন
বৃক্ষ ও ঔষবি উবদ্ভতদর
উন্নতমাতনর চারা উৎপাদন ও িংরক্ষতনর
উতেতে
টিস্যুকালচার
পদ্ধবততত
ডায়তিটিক
প্লান্ট
(Gynuraprocumbens) ও আগর
(Aquilaria malacensis)এর চারা
উৎপাদন থকৌশল উদ্ভািন করা হতয়তে।
উপকূলীয় উঁচু ভূবমতত ১১টি বৃক্ষ
প্রোবত ো- নীম, অর্জথন, বশমুল, িতহরা,
থ াড়া বনম, খতয়র, কাঠ িাদাম, কদম,
থিানালু, বপতরাে, এিং োবতয়াতনর
পরীক্ষামূলক ৪.০ থহক্টর িাগান উততালন
করা হতয়তে। িাগাতনর প্রােবমক উপাত
অনুিাতর ৫টি প্রোবত ো কাঠিাদাম,
অর্জথন, িতহড়া, কদম, বশমুল, খতয়র, নীম
প্রোবতর টিতক োকা এিং বৃবদ্ধর হার খুিই
আশাব্যঞ্জক।
অপরবদতক
উপকূলীয়
িিতিাড়ীতত আম, নাবরতকল, কাঁঠাল,
থপয়ারা, কাতলাোম, থেঁতুল প্রোবতর টিতক
োকা ও বৃবদ্ধর হার ভাল পাওয়া থগতে।

টিস্যুকালচাতরর মাধ্যতম ডায়তিটিক প্লান্ট ও আগর এর চারা ততরীর থকৌশল

িীতাকুন্ড উপকূলীয় এলাকায় ৪ িের িয়তির
কাঠিাদাম িাগান

িীতাকুন্ড উপকূলীয় এলাকায় ৪ িের
িয়তির কদম িাগান

বহেল, োরুল, করচ ও হাইবব্রড
একাবশয়া প্রোবতর ভবলউম থটিল
বনণ থতয়র েন্য িংগৃহীত উপাততর স্টুান্ড
থটিল বনণ থয় করা হতয়তে।

লাউয়ােড়া,তমৌলভীিাোর থেলার িনাঞ্চল
হতত োরুল গাতের উপাত িংরহ

তাবহরপুর, স্যনামগঞ্জ থেলার িনাঞ্চল
হতত করচ গাতের উপাত িংরহ

উপকূলীয় এলাকায় থকওড়া িতনর অভুন্ততর ৯টি ম্যানতরাভ অুাতিাবিতয়ট প্রোবত ো -আমুর, িাটলা, বেরিট, থনানা ঝাউ, েনিলই,
পুবনয়াল, বিংড়া, ঝানা এিং পাবন কাবপলার ২০,০০০ টি. চারা উততালন পূি থক ৪.০০ থহক্টর িাগান উততালন কাে িম্পন্ন করা হতয়তে।
Influence of age on chemical pulping of gamar (Gmelinaarborea) and akashmoni (Acacia
auriculiformis) স্টাবডর গতিষণা থেতক থদখা ায় থ ৮ িের িয়িী গামার গাে পাবেং এর েন্য উপত াগী।
িাঁতশর প্যাতনল ও িাঁতশর ম্যাট
থ থিাড থ এর িমন্বতয় দরো এিং
ওভারতলবয়ং পাটিতকল
থ থিাড থ ততরীর থকৌশল উদ্ভািন করা হতয়তে।
পাটিশন

থ
িাঁতশর দরো
িাঁতশর পাটিশন
রািার কাঠ থেতক মাঝাবর নত্ব বিবশষ্ট ফাইিার থিাড থ প্রস্ত্তত করা হতয়তে। এখাতন উতেখ্য থ , ফাইিার থিাতড থর Bending strength
এিং Internal Bond Strength াবিক ফলাফল ইবন্ডয়ান স্টুান্ডাড থ, োমথান স্টুান্ডাড থ ও বব্রটিশ স্টুান্ডাতড থর মাতনর থচতয়
উতম।Thickness Swelling and Water Absorption Testএর ফলাফল ইবন্ডয়ান স্টুান্ডাড থ, োমথান স্টুান্ডাড থ ও বব্রটিশ
স্টুান্ডাতড থর মাতনর কাোকাবে।
থ
থফলনাকৃত চা গাে ও কান্ড থেতক পাটিকুাল
থিাড থ ততবরর কাে িম্পন্ন হতয়তে।
িাঁতশর প্যাতনল দ্বারা দুটি নকশাকৃত ডাইবনং থচয়ার ও
দুইটি থফাবডং থচয়ার প্রস্ত্তত করা হতয়তে। িাঁতশর প্যাতনল ও িাঁতশর
থ
ম্যাট ওভারতলবয়ং পাটিতকল
থিাড থ এর িমন্বতয় একটি নকশাকৃত
ডাইবনং থচয়ার একটি থফাবডং থচয়ার প্রস্ত্তত করা হতয়তে।

িাঁতশর থফাবডং থচয়ার

িাঁতশর থচয়ার

রািাতরর পাতা পচা, বশকড় পচা
ও পাতা পড়া থরাতগর েীিাণু
িনাি করা হতয়তে ।

রািাতরর পাতাঝড়া থরাগ

রািাতরর পাতাতভােী থপাকার
রািাতরর বশকড় পচন থরাগ
আক্রমণ
রািাতরর পাতা পচা থরাগ Trichodermaharzianum নামক েত্রাক দ্বারা িাতয়াতলাবেকুাল পদ্ধবততত বনয়িন করা িম্ভি হতয়তে।
বহেতলর কান্ড বেদ্রকারী থপাকা প্রোবত (Zuzeraconferta) প্রােবমক ভাতি িনাি করা হতয়তে।

৪.০ ভবিষ্যত িময়ািদ্ধ কমথপবরকেনা
িাংলাতদশ িন গতিষণা ইনবস্টটিউট (বিএফআরআই), চট্টরাম এর গতিষণা কা থক্রম িন ব্যিস্থাপনা ও িনে িম্পদ উইং এর অিীতন২০১৮-১৯ অে থ
িেতর িাস্তিায়তনর েন্য ৮টি নতুন, ৪ টি থময়াদ বৃবদ্ধ এিং চলমান ৪৩ টিিহ থমাট ৫৫ টি গতিষণা স্টাবড রহণ করা হতয়তে।এর মতধ্য উতেখত াগ্য বনম্নরুপ:
নং
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

কমথপবরকেনা বিিরণ
Impact analysis of "Nursery Pest and Disease Management" technology of
Bangladesh Forest Research Institute (BFRI).
Preparation of volume tables of keora (Sonneratiaapetala)
Biological control of bacterial and fungal diseases of three medicinal plants
[Ghritkumari (Aloe barbadensis), Bashok (Adhatodavasica) and Kalmegh
(Andrographispaniculata)] in Bangladesh
A model development for soil conservation and watershed
management in Baraiyadhala National Park, Chittagong and Bandarban Hill
District
Centralization of high yielding clones of rubber (Heveabrasiliensis) and
establishment of orchard
Popularization of preservation treatment technology through training and
entrepreneurship development.
Biodiversity conservation through Assisted Natural Regeneration (ANR) in
SitapaharNutun Para and Bagan Para of Bandarban hill district
Growth and yield assessment of mangrove species through establishment of
permanent sample plots (PSPs) in coastal plantation of Bangladesh (1st Phase)

9. Insect pest of Ratargul swamp forest in Bangladesh and its management.
10. Vegetation dynamics and regeneration pattern in relation to salinity and siltation
of the Sundarban
11. Growth performance of mangrove and non-mangrove experimental plantations
in the Sundarban
12. Centralization and conservation of mangrove vegetation in three salinity zones
of the Sundarban
13. Conservation of threatened plant species in ex-situ condition. (3rd Phase)
14. Popularizing Quality planting Materials of five important forest tree species
(acacia hybrid, agar, neem, segun and gamar)
15. Restoration of degraded sal forest through mix planting with sal
(Shorearobusta) and other site suitable species
16. Suitability of manufacturing medium density fiberboard (MDF) from hybrid
acacia wood.
17. Design Improvement of bamboo composite furniture and popularization of
technology.
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স্বাক্ষবরত
(ড. খুরশীদ আকতার)
পবরচালক (দা.প্রা.)
িাংলাতদশ িন গতিষণা ইনবস্টটিউট, চট্টরাম।

