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পিরক না ম ণালয় 
cwiKíbv gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 

mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 
 

 
1| mgvß cÖK‡íi msL¨v t 5wU 
 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t mgvß cÖKí¸‡jvi g‡a¨ 1wU cÖK‡íi e¨q 

AwZµvšZ n‡q‡Q, evKx 4wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mgvß n‡q‡Q Ges cÖK…Z 
ev¯ZevqbKvj g~j Aby‡gvw`Z mgqmxgv AwZµvšZ n‡q‡Q|  

 
3|         mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviY t  

 wWwcwc Pvwn`v Abyhvqx GwWwc‡Z A_© ms¯’vb bv ivLv; 
 mswkó gš¿Yvjq KZ…©K A_© Qv‡o wej¤̂; 
 cÖKí ev¯Zevq‡b h_vh_ cwiKíbvi Afve; Ges 
 cÖKí Aby‡gv`‡bi c‡iI cÖK‡íi KvR †`ix‡Z Avi¤¢  

 
4| mgvßK…Z cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwik t 

mgm¨v mycvwik 
4.1| wcwcAvi-2008 Gi wewa-weavb AbymiY 
bv K‡i cÖK‡íi µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv| 

4.1| কে র আওতায় যাবতীয় য় কায 
স াদেনর উে ে  PPR-08 এর িবধানাবলী 

েরা ির অ সরণ করেত হেব; 

4.2| AwWU AvcwË wb®úwË bv Kiv| 
4.2| উ ািপত অিডট আপি র স ণ িন ি  
করার লে  ক  বা বায়নকারী সং া 
অনিতিবলে  েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের| 

4.3| ক  পিরচালক পেদ ঘন ঘন বদলী| 4.3| cÖKí cwiPvjK ঘনঘন ক  পিরচালক 
‡যন বদলী করা না হয়, স লে  সংি  

শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ি  রাখেত পাের। 
4.4| wUG cÖKí¸‡jv‡Z ‡`kx we‡`kx civgk©K 
wb‡qv‡M wej¤̂| 

4.4| ক  বা বায়েন ানীয় ও বেদিশক 
পরামশক িনেয়ােগর েয়াজন হেল কে র 

েতই পরাgশক িনেয়াগ ি য়া  করা যেত 
পাের; এবং 

4.5| cÖkvmwbK Aby‡gv`b jv‡fi c‡i cÖK‡íi 
Kvh©µg ‡`ix‡Z ïi“ Kiv|  

৪.৫। কে র বা বায়নকাল র পর 
অনিতিবলে  কে র কাড ন র দান করা সহ 

েয়াজনীয় অথ ছাড় করা আব ক। 
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পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

35. বাংলােদশ িষ মারী-২০০৭ 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
১.০ কে র অব ান t পিরসং ান ভবন, ই-২৭/১, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।  
২.০ বা বায়নকারী সং া t বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ t পিরসং ান ও Z_¨ e¨e¯’vcbv িবভাগ,  

পিরক না ম ণালয়। 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য় t  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  য়  
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

৩৯৯৫.০০ 
িজওিবঃ 

৩৯৯৫.০০ 
ঃসাঃ ০.০০ 

মাটঃ 
৩৯৯৫.০০ 
িজওিবঃ 

৩৯৯৫.০০ 
ঃসাঃ ০.০০। 

৩৭৬৪.৪৬ ০১ লাই, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 

২০০৯। 

০১ লাই, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 

২০১১। 

০১ লাই, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 

২০১১। 

 
- 

০2 বছর 
(10০%) 

 
৫.০ কে র অথায়েন t ক   স ণ েপ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হয়। 
৬.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন t 

(সং া ক ক সরবরাহ ত িপিসআর ও অ া  
তে র িভি েত) 

  

 
(ল  টাকায়) 

µwgK 
bs wcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK 

wcwc Abyhvqx cwiKwíZ 
j¶¨gvÎv  

cÖK…Z ev —̄evqb  

Avw_©K  ev¯—e  Avw_©K (%) ev¯—e (%)  
1 2 3 4 5 6 7 

K) ivR¯̂ t 
1| WvK ‡_vK 2.00 ‡_vK 1.43 

(71.5%) 
‡_vK 

(71.5%) 
2| ‡Uwj‡dvb/‡U‡j·/d¨v·  msL¨v  6.32 10 wU 5.92 

(93.67%) 
10 wU 

(100%) 
3| ‡c‡Uªvj, M¨vm Ges jyweª‡K›U  ‡_vK 35.00 ‡_vK 31.49 

(89.9%) 
‡_vK 

(89.9%) 
4| gỳ ªY I cÖKvkbv  ‡_vK 429.78 ‡_vK 348.02 

(80.97%) 
‡_vK 

(80.97%) 
5| †÷kvbvix, mxj GÛ ÷¨v¤ú  ‡_vK 125.41 ‡_vK 96.92 

(77.28%) 
‡_vK 

(77.28%) 
6| eB I mvgwqKx  ‡_vK 2.00 ‡_vK 0.92 

(46%) 
†_vK 

(46%) 
7| cÖPvi I weÁvcb  msL¨v 23.99 100000  

wU 
14.45 

(60.23%) 
100000 wU 
(100%) 

8| িশ ণ msL¨v 206.95 172500 201.75 172500 Rb 
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Rb  (97.48% (100%) 
9| ‡mwgbvi, Kbdv‡iÝ I KwgwU wgwUs  ‡_vK 18.00 ‡_vK 15.72 

(87.33%) 
‡_vK 

(87.33%) 
10| cwienb (Carrying)  msL¨v 16.00 1100 wU 14.24 

(89%) 
1100 wU 
 (89%) 

11| AwbqwgZ kÖwgK  ‡_vK 11.89 ‡_vK  11.89 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

12| civgk©K  Rbgvm  13.00 19 Rbgvm  13.00 
(100%) 

19 Rbgvm  
(100%) 

13| m¤§vbx, cvwikÖwgK I cvwi‡ZvwlK  msL¨v  2596.41 162455 
Rb  

2567.14 
(98.87%0 

162455 Rb 
 (100%) 

14| bgybv Rwic  msL¨v 31.58 170000 
wU 

27.43 
(86.85) 

 170000 wU 
(100%) 

15| Kw¤úDUvi hš¿vsk  ‡_vK 22.70 ‡_vK 21.41 
(94.31%) 

‡_vK 
(94.31%) 

16| nvqvwis PvR©  msL¨v  10.00 70 wU  7.59 
(75.90%) 

70 wU  
(100%) 

17| Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK 25.59 ‡_vK 22.58 
(88.33%) 

‡_vK 
(88.33%) 

18| cwienb  msL¨v 9.48 3 wU 9.39 
(99.05%) 

3 wU  
(100%) 

19| AvmevecÎ  ‡_vK 2.50 ‡_vK 2.02 
(80.80%) 

‡_vK 
(80.80%) 

20| Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg   ‡_vK 9.80 ‡_vK 8.45 
(86.22%) 

‡_vK 
(86.22%) 

21| jvBb GÛ †Kej  ‡_vK 3.50 ‡_vK 3.04 
(86.85%) 

‡_vK 
(86.85%) 

22| Ab¨vb¨ †givgZ  ‡_vK 1.50 ‡_vK 1.20 
(80%) 

‡_vK 
(80%) 

(L) g~jab 
23| gUi mvB‡Kj  msL¨v  87.03 100wU 86.48 

(99.36%) 
100wU 

(100%) 
24| K¨v‡giv  msL¨v  1.15 2wU 0.91 

(79.13%) 
2wU 

(100%) 
25| Kw¤úDUvi I hš¿vsk  msL¨v  189.05 725wU 167.81 

(88.76%) 
725wU 

(100%) 
26| Awdm miÄvg  msL¨v  66.57 971wU 47.57 

(71.46%) 
971wU 

(100%) 
27| AvmevecÎ  msL¨v 45.80 713wU 33.94 

(74.10%) 
713wU 

(100%) 
28| Ab¨vb¨  ‡_vK 2.00 ‡_vK 1.73 

(86.50%) 
‡_vK 

(86.50%) 
me©‡gvU  3995.00  3764.46 

(94.23%) 
97% 

 
 

৭.০. অ েমাদন পযায় t   
 পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন এবং পিরসং ান ও Z_¨ e¨e¯’vcbv িবভােগর অধীন বাংলােদশ পিরসং ান 
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েরার উে ােগ স ণ িজওিব অথায়েন ৩৯৯৫.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৭ হেত ন, ২০০৯ ময়ােদ 
আেলাচ  “ িষ মারী-২০০৭” শীষক ক  গত ১৮.০৬.২০০৭ তািরেখ বা বায়েনর লে  অ েমািদত হয়। 
পরবত েত য় ি  িতেরেক কে র ময়াদ ৩০ ন, ২০১০ পয  ি  করা হয় এবং নরায় কে র ময়াদ 
আরও ছয় মাস অথাৎ িডেস র, ২০১০ পয  ি  করা হয়। নঃিনধািরত ময়ােদর মে  কে র কায ম স  
করেত না পারায় সবেশেষ পিরসং ান ও Z_¨ e¨e¯’vcbv িবভাM ক ক  ১৬ই জা য়াির, ২০১১ তািরেখ য় ি  

িতেরেক কে র ময়াদ আরও ছয় মাস অথাৎ ১লা জা য়াির, ২০১১ হেত ৩০ ন, ২০১১ পয  ি  করা হয়।  
 
৮.০ 

 
কে র ভাব t 

   এ কে র gva¨‡g K…wl Rwg, bxU Avevw` Rwg, ¯’vqx I A¯’vqx dm‡ji AvIZvaxb Rwg, cwZZ Rwg এবং wewfbœ 
dmj‡f‡` Rwgi cwigvY m¤ú‡K© nvjbvMv` Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| d‡j, †`‡ki K…wl Drcv`b I K…wl c‡Y¨i 
Pvwn`v wbiƒc‡Y mwVK cÖv°jb Kiv m¤¢e n‡e| এ Qvov, এ কে র gva¨‡g msM„nxZ K…wli DcLvZ wn‡m‡e 
Mevw`cï I nvum-gyiMxi nvjbvMv` Z_¨ G DcLv‡Zi Dbœqb m¤úwK©Z cwimsL¨vb cÖYq‡Y mnvqZv Ki‡e এবং 
‡mP, mvi I KxUbvkK e¨env‡ii bxU Rwgi cwigvY wbY©xZ nIqvq †mP, mvi, KxUbvkK e¨envi I µq msµvšÍ 
cwiKíbv cÖYqb Kiv m¤¢e n‡e| এfv‡e, K…wl Lv‡Zi mvwe©K Dbœq‡b ev¯Zeag©x Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv 
mnRZi n‡e| 

  
 
9.0 KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t j¶¨gvÎv Abyhvqx g~j †Kvb KvR Amgvß †bB| 
 

1100..00  mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt  
10.1 ccÖÖKK‡‡ííii  ccUUff~~wwgg  tt 1958 mv‡ji K„wl ïgvix AvBb -XLI Abyhvqx bgybv wfwË‡Z evsjv‡`‡k me©cÖ_g 1977 mv‡j 
K…wl ïgvix cwiPvjbv Kiv nq| 1983-84 mv‡j cÖ_g c~b©v½ K…wl ïgvix ỳB ermi e¨vcx ms‡kvwaZ K…wl ïgvix AvBb 
Abyhvqx AbywôZ nq| Z…Zxq K…wl ïgvix 1996-97 mv‡j AbywôZ nq| `k evwl©K K…wl ïgvixi aviv Pjgvb ivLvi j‡¶¨ 
PZz_© K…wl ïgvix-2007 cwiPvjbvi wm×všZ M„nxZ nq|এ j‡ ¨, স ণ েপ িজওিব অথায়েন ৩৯৯৫.০০ ল  টাকা 

া িলত ‡য় h_vh_ KZ…©c  KZ…©K লা, ২০০৭ হেত ন, ২০০৯ ময়ােদ ক wU বা বায়েনর লে  অ েমািদত হয়। 

 
10.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

K. K…wl Lv‡Zi eZ©gvb Ae¯’v Ges AeKvVv‡gvMZ cwieZ©b wel‡q aviYv cÖ̀ v‡bi Rb¨ Z_¨ msMÖn, 
cÖwµqvKiY I Dc¯’vcb Kiv; 

L. k‡m¨i Aaxb Rwgর cwigvY I Dnvi e¨envi Ges  AeKvVv‡gv welqK †eÂgvK© Z_¨ msMÖn Kiv; 
M. Mevw`cï I nvum-gyiMx wel‡qi Dci †eÂgvK© Z_¨ msMÖn Kiv; 
N. K…wl welqK bgybv Rwi‡ci Rb¨ wbf©i‡hvM¨ bgybv AeKvVv‡gv (Sampling Frame) cȪ ‘Z Kiv; 
O. K…wl Lvgvi, MÖvgxY cwienb, ¶z̀ ª KywUi wkí, exR Ges Lv`¨ gRỳ   msµvš— Z_¨ msMÖn Kiv;  
P. K…wl welqK Pjgvb cwimsL¨vb cÖ̀ v‡bi Rb¨ AeKvVv‡gv mieivn Kiv;   
Q.  cÖkvmwbK GjvKvi Rb¨ K…wl welqK Z_¨ msMÖn Kiv; Ges 
জ. K…wl Lvgvi, MÖvgxY cwienb, ¶z̀ ª KywUi wkí, exR Ges Lv`¨ gRỳ   msµvš— Z_¨ msMÖn Kiv। 

 

1111..00        ccÖÖKKíí  ee¨̈ee¯̄’’vvccbbvv  tt cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwß ch©šZ evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡ivÕi  wbgœewY©Z Kg©KZ©v য় ÔcÖKí  
cwiPvjKÕ Gi `vwqZ¡ cvjb K‡ib t 

µwgK Kg©KZ©vi bvg c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y 
01. Rbve Avey ‡gvnv¤§` mvB`yর 

ingvb 
cwiPvjK (Dc mwPe), বাংলােদশ 
পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 

03.01.2007 20.09.2007 

02. Rbve Rvdi Avn‡¤§` Lvb hyM¥-cwiPvjK, 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
(িবিবএস)। 

26.09.2007 30.06.2011 
(cÖK‡íi mgvwß 

পয ) 
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1122..00  ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏkk¨̈  AARR©©bb  tt    
  

পিরকি ত D‡Ïk¨ cÖ ত AR©b 
01. K…wl Lv‡Zi eZ©gvb Ae ’̄v Ges AeKvVv‡gvMZ 

cwieZ©b wel‡q aviYv cÖ̀ v‡bi Rb¨ Z_¨ msMÖn, 
cÖwµqvKiY I Dc¯’vcb Kiv|  

০১. K…wl †m±‡ii nvjbvMv` Ae ’̄v I KvVv‡gvMZ 
cwieZ©‡bi DcvË msMªn Ges cÖKvk Kiv 
n‡q‡Q| 

02. k‡m¨i Aaxb Rwgর cwigvY I Dnvi e¨envi 
Ges z̀ ª AeKvVv‡gv welqK Z_¨(‡eÂgvK©)  
msMÖn Kiv| 

০২. Avev`x Rwg, f‚wgi e¨envi Ges K…wl 
DcKi‡Yi e¨envi m¤úwK©Z †eÂgvK©© DcvË 
msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

০৩. Mevw`cï I nvum-gyiMx wel‡qi Dci †eÂgvK© 
Z_¨ msMÖn Kiv|   

০৩. Mevw`cï I nvum-gyiMx wel‡qi Dci 
†eÂgvK© ডাটা msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

০৪. K…wl welqK bgybv Rwi‡ci Rb¨ wbf©i‡hvM¨ 
bgybv AeKvVv‡gv (Sampling Frame) cȪ ‘Z 
Kiv|  

০৪. K…wl welqK wewfbœ Rwic cwiPvjbvi 
myweav‡_© GKwU wbf©i‡hvM¨ bgybv 
†d«g(Sampling Frame)  cÖYqb Kiv 
n‡q‡Q| 

০৫. K…wl Lvgvi, MÖvgxY cwienb, ¶z̀ ª KywUi wkí, 
exR Ges Lv`¨ gRỳ  msµvš— Z_¨ msMÖn Kiv|  

০৫. K…wl Lvgvi, MÖvgxY hvbevnb, K…wl hš¿cvwZ, 
K…wl exR Ges Lv`¨ ¸`vg, BZ¨vw` K…wl 
িবষয়ক Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q|   

০৬. K…wl welqK Pjgvb cwimsL¨vb cÖ̀ v‡bi Rb¨ 
AeKvVv‡gv mieivn Kiv|   

০৬. Pjgvb K…wl Drcv`b cwimsL¨vb cÖYq‡bi 
myweav‡_© †eÂgvK© WvUv msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

০৭. ¶ỳ ª cÖkvmwbK GjvKvi Rb¨ K…wl welqK Z_¨ 
msMÖn Kiv| 

০৭. খা  Ges K…wl m¤úwK©Z cwimsL¨vb msMÖ‡ni 
mgwš̂Z cwiKíbv cÖYqb mn fwel¨Z 
Dbœq‡bi †KŠkj wba©viY Kiv n‡q‡Q|  

০৮. K…wl Lvgvi, MÖvgxY cwienb, ¶z̀ ª KywUi wkí, 
exR Ges Lv`¨ gRỳ  msµvš— Z_¨ msMÖn Kiv|  

০৮. িষ মািরেত িষ ও অ িষর অধীেন জিমর 
পিরমাণ,জিমর বহার,  ঋণ সং া  ত , 
গবািদ প  ও হ স- রগী িবষেয়র উপর 
ব মাক ত  সং হ, িষ খানার সং া, 
ামীন পিরবহণ,  র িশ , বীজ এবং 

খা  ম দ সং া  ত  সং হ কের ৬৪  
জলা িরেপাট ও ৪  জাতীয় িরেপাট, ১  
শাসিনক িরেপাট ও ১  ি িলিমনারী 

িরেপাটসহ মা  ৭০  িরেপাট কাশ করা 
হেয়েছ।   

 
13.0  gwbUwis t িপিসআর ে  এবং পিরদশনকােল জানা যায় য, ক  বা বায়নকােল বা বায়নকারী সং া িকংবা 

শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ক ক কে র কায ম ত ভােব পিরবী ণ করা হয়িন। তেব, মািসক উ য়ন ক  
পযােলাচনা সভা, ক  বা বায়ন  কিম র সভা, ক  ি য়ািরং কিম র সভা, ইত ািদর মা েম কে র কায ম 
পযােলাচনা করা হেয়েছ।  

 

14.0  AwWU t ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অথ বছের এ কে র কায ম অভ রীণ অিডট করা হয় এবং িবগত 
০৮.০৩.২০১০ তািরেখ অিডট িতেবদন দািখল করা হয়। উ  িতেবদেন মাট ৯  অিডট আপি  উ াপন করা হয়। 
ত ে , মা  ৩  অিডট আপি  িন ি  করা হেয়েছ । পরবত েত ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অথ বছের নরায় 
অিডট বক গত ০৭.০৮.২০১১ তািরেখ অিডট িতেবদন দািখল করা হয়। এ িতেবদেন ৬  অিডট আপি  উ াপন 
করা হেলও অ াবিধ উহা িন ি  করা হয়িন ।  
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1155..00  eevv¯̄ZZeevvqqbb  mmggmm¨̈vv  tt    
১৫.১ FAO Gi wb‡`©kbv Abyhvqx GKwU ïgvwi cÖKí ev evq‡b Ae ’̄v I AvqZb ‡f‡` 3-5 ermi mgq 

cÖ‡qvRb| wKš‘ Av†jv”¨ cÖK‡í cÖ‡qvRbxq mgq nv‡Z bv wb‡q cÖKí cÖYqb Kivq cÖKí ev —̄evq‡b e¨vcK 
Amyweavq co‡Z n‡q‡Q| mgq ¯̂íZvi Kvi‡Y Machine Readable c×wZi cwie‡Z© g¨vbyqvj c×wZi 
cÖkœcÎ ‰Zix Ki‡Z n‡q‡Q| d‡j WvUv Gw›Uª I ‡mিসং Ki‡Z A‡bK mg‡qi cÖ‡qvRb n‡q‡Q| 
 

১৫.২ গত ০৭.০৮.২০১১ তািরেখ দািখলK…Z অিডট িতেবদ‡ন উ াwপZ অিডট আপি mg~n অ াবিধ িন ি  করা 
হয়িন। এwU evÃbxq bq Ges Avw_©K k„sLjvi cwicš’x| 

  
1166..00      mmyyccvvwwiikk  tt    
১৬.১ িষ মাির কে র সং „হxত ত  া য়াল প িত‡Z ডাটা এি  I ‡mিসং করেত অেনক সময় েয়াজন| 

Kv‡Rই fwel¨‡Z িষ মাির বা বায়েনর লে  সং „হxত ত  া য়াল প িতর পিরবেত  Optical Marks 
Reader (OMR) ও Optical Character Reader (OCR) c×wZ‡Z m¤úbœ করা যেত পাের। এi d‡j 
¯í̂ সমেয়র মে  মািরর ত  িরেপাট  আকাের কাশ করা স ব n‡e। 
 

১৬.২ অিডট িতেবদ‡ন উ াwপZ অিডট আপি mg~n h_vkxNÖ িন ি i j‡¶¨ বা বায়নকারী সং াmn শাসিনক 
ম ণালয়/ wবভাগ‡K Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Kiv অvek¨K|    
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36. া ল ভাইটাল রিজে শন প িত শি শালীকরণ (২য় পযায়) 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
১.০ কে র অব ান t পিরসং ান ভবন, ই-২৭/১, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
২.০ বা বায়নকারী সং া t বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়/ি◌বভাগ t পিরসং ান ও Z_¨ e¨e¯’vcbv িবভাগ,  

পিরক না ম ণালয়। 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য় t  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

৭৫০.০০ 
িজওিবঃ 
৭৫০.০০ 

ঃ সাঃ 
০.০০। 

মাটঃ 
৯৬১.৭৫ 
িজওিবঃ 
৯৬১.৭৫ 

ঃ সাঃ 
০.০০। 

৯০৯.৬৪ ০১ জা য়াির, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 
২০১০। 

০১ 
জা য়াির, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 
২০১১। 

০১ জা য়াির, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 
২০১১। 

১৫৯.৬৪ ল  
টাকা 

(২১.২৮%) 

০১ (এক) 
বছর 

(২৮.৫৭%) 
 

 
৫.০ কে র অথায়ন t ক  স ণ েপ িজওিব অথায়েন বা evিয়ত হয়। 
৬.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন  

(সং া ক ক সরবরাহ ত িপিসআর ও অ া  
তে র িভি েত) 

t  

(ল  টাকায়) 

িমক িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ  একক 
িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া  
ত বা বায়ন  

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজ  য় t 
০১. কমচারীেদর বতন Rb 38.30 11 Rb 27.81 

(72.61%) 
11 Rb 

(100%) 
০২. উৎসব ও অ া  ভাতািদ Rb 8.00 11 Rb 1.33 

(16.63%) 
11 Rb 

(100%) 
০৩. যাতায়vত ভাতv (িফ ড) 

( পারভাইজার 
ওআরএসওেদর)  

Rb 125.52 1023 Rb 125.52 
(100%) 

1023 Rb 
(100%) 

০৪.  
ক. এিডএ  Rb  60.00 34 Rb 58.05 

(96.75%) 
34 Rb 
(100%) 

খ. পা াল ‡_vK 0.60 ‡_vK 0.60 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

গ. টিলেফান/ টেল / 
ফ া / মাবাইল ফান 
িফ 

‡_vK 2.00 ‡_vK 1.95 
(97.50%) 

‡_vK 
(100%) 
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ঘ. যানবাহেনর াস ‡_vK 5.00 ‡_vK 2.35(47%) ‡_vK(100%) 
ঙ. ালানী/ পে াল/মিবল/ 

অকেটন 
‡_vK 5.00 ‡_vK 4.46 

(89.20%) 
‡_vK 

(100%) 
চ. যানবাহন বীমা msL¨v 0.72 1 wU 0.72 

(100%) 
1wU 

(100%) 
ছ. ণ/ কাশনা ‡_vK 20.61 ‡_vK 20.60 

(99.95%) 
‡_vK 

(100%) 
জ. শনারী/সীল/ া  ‡_vK 65.00 ‡_vK 65.00 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
ঝ. পি কা ও ি কা ‡_vK 1.80 ‡_vK 1.80 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
ঞ. চার ও িব াপন msL¨v 6.40 1000 wU 6.40 

(100%) 
1000 wU 
(100%) 

ট. ানীয় িশ ণ/িরে সার 
িশ ণ 

জন  30.00 2087 জন 30.00 
(100%) 

2087 জন 

(100%) 
ঠ. সিমনার/কনফাের  msL¨v 9.50 3 wU ০০ ০০ 
ড. আ ায়ন †_vK 6.80 †_vK 6.77 

(99.56%) 
†_vK 

(100%) 
ঢ. পিরবহন খরচ ‡_vK 8.00 ‡_vK 8.00 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
ণ. অিনয়িমত িমক ‡_vK 4.00 ‡_vK 4.00 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
ত. বহা  বািদ য় ‡_vK 16.00 ‡_vK 15.66 

(97.88%) 
‡_vK 

(100%) 
থ. ানীয় পরামশক ‡_vK 7.50 ‡_vK 00  00 
দ. ানীয় রিজ ােরর 

পাির িমক 
Rb 420.00 1000 Rb 420.00 

(100%) 
1000 Rb 
(100%) 

ধ. জরীপ(Editing 
Coding and data 
entry, Kit bag & 
umbrella) 

‡_vK 20.00 ‡_vK 20.00 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

ন. ফেটাকিপ ‡_vK 4.00 ‡_vK 4.00 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

প. কি উটার ােটিরয়াল/ 
কােটজ 

‡_vK 10.00 ‡_vK 10.00 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

ফ. যানবাহন ভাড়া †_vK 20.00 †_vK 19.86 
(99.30%) 

†_vK 
(100%) 

ব. ায়ন/কিম  ও 
িবেশষ  সভা 

‡_vK 7.00 ‡_vK 7.00 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

ভ. অ া  ‡_vK 15.00 ‡_vK 15.00 
(100%) 

‡_vK 
(100%) 

০৫. মরামত, সংর ণ, বীমা ও নবাসন t  
ক. যানবাহন মরামত ও 

র ণােব ণ 
msL¨v 3.00 1wU 2.58 1wU 
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(86%) (100%) 
খ. আসবাবপ  ‡_vK 4.50 ‡_vK 4.50 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
গ. কি উটার ও অিফস 

য পািত 
†_vK 3.40 †_vK 3.40 

(100%) 
†_vK 

(100%) 
ঘ. মিশনারী ও য পািত ‡_vK 5.50 ‡_vK 5.50 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
ঙ. অিফস িবি ংস ও 

ডেকােরশন 
‡_vK 3.30 ‡_vK 3.30 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
চ. Line Cable for 

Networking 
‡_vK 2.00 ‡_vK 2.00 

(100%) 
‡_vK 

(100%) 
                        মাট রাজ  য়  938.45  898.16 

(95.70%) 
(১০০%) 

খ) লধন য় t       
০৬. িডিজটাল/িভিডও ক ােমরা msL¨v  0.30 1wU 00 00 
০৭. মিশনারী ও অ া  

য পািত 
‡_vK 3.00 ‡_vK  00 00 

০৮. কি উটার ও সংি  বািদ msL¨v  10.00 32wU 7.98 
(79.80%) 

32wU 
(100%) 

০৯. স  ট ওয় ার msL¨v  2.00 3wU 00 00 
১০. অিফস ই ইপেম  †_vK 1.00 †_vK 00 00 
১১. ইেলকি ক াল য পািত †_vK  ১.০০ †_vK 00 00 
১২. অ া  ও কন াবলস †_vK 1.00 †_vK 00 00 
১৩. অ া  †_vK 6.00 †_vK 3.50 

(58.33%) 
†_vK 

(100%) 
‡gvU g~jab e¨q  23.30  11.48 

(49.27%) 
(৫৫%) 

                        মাট রাজ  য়  938.45  898.16 
(95.70%) 

(১০০%) 

সবেমাট রাজ  ও লধন য় (ক+খ)  961.75  909.64 
(94.58%) 

৯৭% 

 
৭.0 KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t j¶¨gvÎv Abyhvqx উে খেযা  †Kvb KvR Amgvß †bB| 
 
৮.০. অ েমাদন পযায় t   
 পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন এবং পিরসং ান ও ত  ব পানা িবভােগর অধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা 

ক ক বা বািয়ত “ স ল ভাইটাল রিজে শন প িত শি শালীকরণ (২য় পযায়)” শীষক ক  গত 
১৮.০৭.২০০৭ তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক স ণ িজওিব অথায়েন ৭৫০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, 
২০০৭ হেত ন, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর লে  অ েমািদত হয়। পরবত েত বা বতার িনিরেখ কে র া িলত 

য় ও ময়াদকাল ি র আব কতা দখা দয়ায় যথাযথ ক প  ক ক িবগত ১৯.১০.২০০৯ তািরেখ কে র ল 
অ েমািদত য় ৭৫০.০০ ল  টাকার েল  ৯৬১.৭৫ ল  টাকা এবং ল ময়াদকাল লাই, ২০০৭ হেত ন, ২০১০ 
এর পিরবেত আরও ১ বছর অথাৎ ন, ২০১১ পয  ি বক কে র িডিপিপ সংেশাধন করা হয়।  

  
৯৯..০ ০ ক  পিরদশনঃ ক  পিরদশনঃ   
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পিরসং ান ও ত  ব াপনা পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত আেলাচিবভােগর আওতাধীন এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত আেলাচ   
ÒÒ স ল ভাইটাল রিজে শন প িত শি শালীকরণ (২য় পযায়)” শীষক সমা  উ য়ন ক র সমাি  ায়েনর 
লে  কে র কায ম গত ১৫.০৩.২০১২ তািরেখ আইএমইিড ক ক সেরজিমেন পিরদশন করা হয় এবং ক  সং া  
যাবতীয় ত ািদ পযােলাচনাসহ এ কে র ক  cwiPvjKmn সংি  কমকতােদর সংেগ আেলাচনা বক ত ািদ সং হ 
করা হয়।   
১০১০..00  mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt 
১০.1 ccÖÖKK‡‡ííii  ccUUff~~wwgg  tt  বাংলােদেশ িত দশ বছর আদম মারী অ ি ত হেয় থােক। ফেল  আদম মারী 
আ বত কালীন বছর িভি ক জনসং া ও জনতাি ক চকস েহর পিরবতন জানা স ব হয়না। ানীয় সরকার িবভাগ 
ক ক হীত জ  ও  িনব ীকরেণর পরী া লক কায েম কািরগরী সহেযািগতা দানসহ ত  ি য়াকরণ ও 
ডাটােবজ ব াপনায় সহায়তা দােনর লে  ভাইটাল রিজে শেনর েয়াজনীয়তা অ ত হয়। এ লে  ১৯৯৫ সাল 
থেক ন না িনব ীকরণ কায েমর আওতায় ত প িতেত বাংলােদশ পিরসং ান েরার ধান কাযালয়সহ মাঠ 

পযােয়র জনবল এবং ানীয় রিজ ােরর মা েম ত  সং হ করা হে । অিধকতর িনভরেযা  ও ণগত মানস  
ত  সং হ এবং উপেজলা পযােয় জনসং া ও জনতাি ক চক া লেনর িনিম  ভাইটাল রিজে শন কায ম 
শি শালীকরেণর লে  এক  ক  বতমােন বা বায়নাধীন আেছ এবং ন, ২০০৭-এ উ  কে র বা বায়ন স  
হেয়েছ। বিণত কায মস হ চলমান রাখার লে  স ণ িজওিব অথায়েন আেলাচ  ক  যথাযথ ক প  ক ক 
অ েমািদত হয়।    
  

     ১০.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 

ক. দ  ও কাযকরীভােব ত  সং হ, চার করা, জাতীয় এবং ানীয় পযােয় বছরিভি ক দেশর উ য়ন 
ল মা া অজেন জনিমিতক তে র বহােরর মা েম িবিবএস এর স মতােক উ য়ন ও শি শালী করা; 

খ. সময়েপােযাগী স সািরত ডাটােবস দান করা যা কি উটার নটওয়াক এবং ই ারেনেট তাৎ িনকভােব 
শয়ার করেত পাের; 

গ. ানীয় সরকার িবভাগ ক ক জ ,  রিজে শন প িতর সােথ Sample Vital Registration প িতর 
সম েয়র উে াগ ও সহেযািগতা করা; 

ঘ. জনতাি ক ও আথ-সামািজক তে র উ য়ন করা; 
ঙ. বতমান জনতাি ক তে র পিরিধ ও আওতার েয়াজনীয়তা মটােনার লে  চলমান Vital Statistics 

স িকত ডাটােবসেক শি শালী করা; 
চ. সহ া ্ উ য়ন ল মা ার িন িলিখত র ণ ৪  চক- (a) Under Five Mortality Rate 

(U5MR); (b) Infant Mortality Rate (IMR); (c) Maternal Mortality Rate (MMR); 
(d) Total Fertility Rate (TFR)- এর অ গিত পযেব ণ করা; এবং 

ছ. জনসং ার াভািবক ি র হার েয়াগ কের সকল পযােয়র বহারকারীর উপেযাগী জনসং া অিভে প 
তির করা। 

 
11১১..00  ccÖÖKKíí  ee¨̈ee¯̄’’vvccbbvv  tt cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwß ch©šZ evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡ivÕi  wbgœewY©Z Kg©KZ©v য় ÔcÖKí  
cwiPvjKÕ Gi `vwqZ¡ cvjb K‡ib t 
 

µwgK Kg©KZ©vi bvg c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y 
01. Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb hyM¥-cwiPvjK,  

evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡iv 
01.07.2007 07.07.2010 

02. Rbve G.†K.Gg. dRjyল nK Dc cwiPvjK,  
evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡iv 

08.07.2010 ৩০.০৬.২০১১ 
( কে র সমাি  

পয ) 
  
১২১২..০০  ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏkk¨̈  AARR©©bb  tt    
 

পিরকি ত D‡Ïk¨ cÖ ত AR©b 
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01. দ  ও কাযকরীভােব ত  সং হ, চার করা, 
জাতীয় এবং ানীয় পযােয় বছরিভি ক দেশর 
উ য়ন ল মা া অজেন জনিমিতক তে র 

বহােরর মা েম িবিবএস এর স মতােক 
উ য়ন ও শি শালী করা; 

01. জনিমিতক তে র বহােরর মা েম 
evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡iv এর স মতা 
ি  ও শি শালী করা n‡q‡Q। 

02. সময়েপােযাগী স সািরত ডাটােবস দান করা 
যা কি উটার নটওয়াক এবং ই ারেনেট 
তাৎ িণকভােব শয়ার করেত পাের; 
 

02. D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q। 

03. ানীয় সরকার িবভাগ ক ক জ ,  
রিজে শন প িতর সােথ Sample Vital 

Registration প িতর সম েয়র উে াগ ও 
সহেযািগতা করা; 
 

03. D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q। 

04. জনতাি ক ও আথ-সামািজক তে র উ য়ন করা; 
 

04. জনতাি ক ও আথ-সামািজক তে র উ য়ন  
সািধত n‡q‡Q। 

05. বতমান জনতাি ক তে র পিরিধ ও আওতার 
েয়াজনীয়তা মটােনার লে  চলমান Vital 

Statistics স িকত ডাটােবসেক শি শালী 
করা; 
 

05. Vital Statistics স িকত ডাটােবসেক 
শি শালী করা n‡q‡Q। 
 

06. সহ া ্ উ য়ন ল মা ার র ণ ৪  চক - 
(a) Under Five Mortality Rate 
(U5MR); (b) Infant Mortality Rate 
(IMR); (c) Maternal Mortality Rate 
(MMR); (d) Total Fertility Rate 
(TFR)- এর অ গিত পযেব ণ করা; 
 

06. সহ া ্ উ য়ন ল মা ার (MDG) 
র ণ ৪  চক এর অ গিত পযেব ণ 

করা n‡q‡Q| উে  য, Under Five 
Mortality Rate (U5MR) ২০০৫ সােল 
িছল ৬৮ জন, য  ২০১০ সােল ৪৭ এ নেম 
এেসেছ এবং Infant Mortality Rate 
(IMR) ২০০৫ সােল িছল ৫০ জন, যা ২০১০ 
সােল ৩৬ এ নেম এেসেছ।  এছাড়া 
Maternal Mortality Rate (MMR) 
২০০৫ সােল ৩.৪৮ হেত ২০১০ সােল ২.১৬ এ 
নেম এেসেছ এবং Total Fertility Rate 

(TFR) ২০০৫ সােল ২.৪৬ হেত ২০১০ সােল 
২.১২ এ নেম এেসেছ। আেরা উে  য, 
Expectation of life ২০০০ সােল ৬৩.৬ 
হেত ২০০৯ সােল ৬৭.২ এ উ ীত হওয়ায় 
m¤úÖwZ miKvix PvKzixi eqmmxgv 02( ỳB) 
ermi e„w× Kiv n‡q‡Q| 

07. জনসং ার াভািবক ি র হার েয়াগ কের 
সকল পযােয়র বহারকারীর উপেযাগী জনসং া 
অিভে প তির করা। 

07. জনসং ার াভািবক ি র হার েয়াগ কের 
সকল পযােয়র বহারকারীর উপেযাগী 
জনসং া অিভে প তির করা n‡q‡Q। 

 

১৩.০ cÖK‡íi ভাব t  
G cÖK‡íi gva¨‡g Avš——tïgvix eQi¸‡jvi RbmsL¨v I RbZvwË¡K m~PKmg~n Rvbv m¤¢e n‡”Q Ges MDG Gi Goal 
mg~n myôzfv‡e gwbUwis Kiv n‡”Q| d‡j সহ া ্ উ য়ন ল মা ার (MDG)  wewfbœ m~PKmg~‡ni chv©‡qµwgK DbœwZ 
chv©‡&e Y Kiv hv‡”Q| Kv‡RB RvZxq Rxe‡b G cÖKíwUi ¸i“Z¡ I Zvrch© eûjvs‡k e„w× †c‡q‡Q| 
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1৪.0 gwbUwis t বাংলােদশ পিরসং ান েরা'র -সিচব জনাব আখতার উি ন আহে দ িবগত ০৭.০৯.২০১০ হেত 
০৯.০৯.২০১০, ১৪.১১.২০১০ হেত ১৬.১১.২০১০ এবং ১২.০৬.২০১১ তািরেখ, জনাব মাঃ শাহজাহান আলী মা া, মহা-
পিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা গত ০৯.০৯.২০১০ হেত ১২.০৯.২০১০ এবং ১৯.০২.২০১১ হেত ২১.০২.২০১১ 
তািরখ পয  এবং বগম তাজেকরা বগম, উপ মহা-পিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা গত ১০.০৬.২০১১ হেত 
১২.০৬.২০১১ তািরখ পয  অ  কে র কায ম পিরদশন কেরন মেম িপিসআর ে  জানা যায়। উে  য, আইএমইিড 
ক ক উ  ক  বা বায়নকােল পিরবী ণ করা হয়িন।  

 
1৫.0 AwWU t পিরদশনকােল এবং wcwmAvi `„‡ó জানা যায় য, ক  বা বায়নকােল এ কে র কান অভ রীণ অিডট করা 

হয়িন। তেব, গত ২১.০৯.২০০৮ হেত ২৯.০৯.২০০৮ তািরখ পয  কে র এ টানাল অিডট করা হয় এবং ১৪.১০.২০০৮ 
তািরেখ অিডট িতেবদন দািখল করা হয়। এছাড়াও ২৬.০১.২০১০ থেক ০১.০২.২০১০ তািরখ পয  এ টানাল অিডট 
করা হয় এবং ১১.০২.২০১০ তািরেখ অিডট িতেবদন দািখল করা হয়। গত ১৪.১০.২০০৮ তািরেখ দািখল ত অিডট 

িতেবদেন উ ািপত ২  অিডট আপি  িন ি  হেয়েছ মেম িপিসআর ে  জানা যায়। িক , গত ১১.০২.২০১০ তািরেখ 
দািখল ত অিডট িতেবদেন ৩  অিডট আপি  উ ািপত হয় যা এখনও িন ি  হয়িন । 

 
11৬৬..00  eevv¯̄ZZeevvqqbb  mmggmm¨̈vv  tt    
  

1৬.1 Rbejt wWwcwc Abyhvqx cÖK‡í ỳB ai‡Yi Rbej wb‡qv‡Mi e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q| h_v-(K) cÖK‡í mivmwi 
wb‡qvM; Ges (L) weweGm Gi wewfbœ DBs n‡Z mshyw³i gva¨‡g wb‡qvM| wKš‘ cÖK‡í mivmwi Kg©Pvix 
wb‡qvM Kiv n‡jI বাংলােদশ পিরসং ান েরা (weweGm) n‡Z mshyw³i gva¨‡g িনেয়ািজত Rbej 
ÒAv`gïgvix I M„nMYbv-2011Ó kxl©K cÖK‡í Ges wewfbœ Dc‡Rjvq c`vqb Kivq cÖK‡í Rbe‡ji 
AcÖZzjZv †`Lv †`q| d‡j h_vmg‡q cÖKí ev evq‡b weNœ N‡U| 

1৬.2 ¯’vbxq †iwRóªvi‡`i m¤§vbxfvZvi AcÖZzjZvt ’̄vbxq †iwRóªvi‡`i m¤§vbxfvZv gvwmK 1000/- UvKv nIqvq 
Ges D³ m¤§vbx eZ©gvb evRvi`‡ii mv‡_ AmsMwZc~Y© nIqvq D”Pwkw¶Z I `¶ ’̄vbxq †iwRóªvi wb‡qvM 
Kiv m¤¢e nয়িন|  

1৬.3 h_vh_ cÖwk¶Yt wWwcwc Abyhvqx eQ‡ii cÖvi‡¤¢ ’̄vbxq †iwRóªvi I mycvifvBRvi‡`i cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v ivLv 
n‡q‡Q| wKš‘, †`Lv hvq †h, wewfbœ Kvi‡Y wb‡qvMcÖvß e¨w³iv Ab¨Î PvKywi cvIqvi Kvi‡Y eQ‡ii ga¨eZ©x 
ev †h †Kvb mg‡q ¯’vbxq †iwRóªvi cwieZ©bc~e©K bZzbfv‡e wb‡qvM Ki‡Z হেয়েছ| †h‡nZz erm‡i gvÎ 
GKevi ¯’vbxq †iwRóªvi‡`i cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv হেয়েছ †m‡nZz ga¨eZ©x mg‡q wb‡qvMK…Z ¯’vbxq 
†iwRóªviMY Dchy³ cÖwk¶Y bv cvIqvq Z_¨ msMÖ‡ni gvb eRvq ivLv Kómva¨ n‡q `uvিড়েয়েছ|  

1৬.4 
 

Z_¨-cÖhyw³ cÖ‡qv‡M mxgve×Zvt cÖKí PjvKvjxb mg‡q wb‡qvwRZ ’̄vbxq †iwRóªvi‡`i j¨vcUc mieivn bv 
Kivq Ges B›Uvi‡b‡Ui e¨e¯’v bv _vKvq gvV ch©vq n‡Z msM„nxZ Z_¨vw` m`i `ß‡i Av`vb-cÖ̀ v‡b wej¤ ̂
N‡U ছ| djkÖæwZ‡Z cÖK‡íi wi‡cvU© cÖKvkbvi ‡ ‡Î weiƒc cÖfve c‡o ছ|  

16.5 ক  বা বায়নকােল গত ১১.০২.২০১০ তািরেখ দািখল ত অিডট িতেবদেন উ ািপত আপি স হ  A`¨vewa 
িন ি  করা nqwb, hv বা নীয় bq| 

16.6 G cÖK‡í civgk©K †mev MÖn‡Yi Rb¨ ¯’vbxq civgk©K wb‡qv‡Mi ms¯’vb wQj| wKš‘, ’̄vbxq civgk©K Gi 
AwfÁZv Ab~̈ b wek eQi wbav©iY Kivq wb‡qvM weÁwß cÖKvk Kiv m‡Ë¡I Giƒc AwfÁZv m¤úbœ ¯’vbxq 
civgk©K cvIqv hvqwb|  d‡j cÖK‡íi wWwcwcÕi Ab¨Zg AsM ‡mwgbvi/Kbdv‡iÝ Gi Av‡qvRb Kiv m¤¢e 
nqwb|  

  
১৭১৭..০   ০   mmyyccvvwwiikk  tt    
  

1৭.১ গত ১১.০২.২০১০ তািরেখ দািখল ত অিডট িতেবদেন উ ািপত আপি স হ যথাশী  িন ি  করার লে  
ক  বা বায়নকারী সং াসহ শাসিনক ম নালয়/িবভাগেক RiæixwfwË‡Z েয়াজনীয় পদে প হণ করা 

আব ক।  
১৭.২ ভিব েত এ ধরেণর কান ক  বা বায়ন করার ে  িন বিণত িবষয়স েহর িত ি  রাখা যেত পােরঃ 
1৭.২.১ h_vmg‡q Ges myôzfv‡e cÖKí ev evq‡bi j‡ ¨ ভিব েত cÖK‡íi Kvh©µ‡gi ïiæ‡Zই cÖ‡qvRbxq 

Rbe‡ji ms¯’vb _vKv Avek¨ক।  
1৭.২.২ ¯’vbxq †iwRóªvi‡`i gvwmK m¤§vbx fvZv evRvi`‡ii mv‡_ msMwZc~Y© †i‡L m¤§vbx fvZv িনধারণ Kiv 
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েয়াজন।   
১৭.২.৩ কে র িরেপাট কাশনার ণগতমান রজায় রাখার লে  িনেয়াগ ত ¯’vbxq †iwRóªvi I 

mycvifvBRvi‡`i erm‡i 1(GK) ev‡ii cwie‡Z© ই বা তেতািধক evi cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v Kiv যেত 
পাের। 

1৭.২.৪ Z…Yg~j ch©vq n‡Z Z_¨ msMÖn Ges সং হীত ত ািদ m`i `ß‡i `ªæZ †cÖi‡Yi j‡¶¨ Z_¨ cÖhyyw³i 
me©vwaK e¨envi fwel¨‡Zi Rb¨ wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb|   

 

37. জাতীয় িহসাব,  ও ম রী পিরসং ান 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
১.০ কে র অব ান : পিরসং ান ভবন, ই-২৭/১, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
২.০ বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয় : পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ,  

পিরক না ম ণালয়। 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  

য়  
( ল 

া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

৪০০.০০ 
িজওিবঃ 
১৪০.০০ 

ঃসাঃ 
২৬০.০০ 

মাটঃ 
৪০০.০০ 
িজওিবঃ 
১৪০.০০ 

ঃসাঃ 
২৬০.০০ 

৩২০.৭৪ জা য়াির 
২০০৬ 
হেত  

িডেস র, 
২০০৮  

জা য়াির, 
২০০৬ হেত 

ন,২০১১ 

জা য়াির, 
২০০৬ হেত 

ন, ২০১১  

- ২ বছর ৬ 
মাস 

(৮৩.৩৩%) 

 
৫.০ কে র অথায়ন t ক র া িলত েয়র ৬৫%এিডিব’র অ দান 

সহায়তায় ও ৩৫% িজওিব-এর অথায়েন বা বািয়ত 
হয়। 

৬.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন  
(সং া ক ক সরবরাহ ত িপিসআর ও অ া  
তে র িভি েত) 

t  

(ল  টাকায়) 

িমক িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ  একক 
িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া  
ত বা বায়ন  

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    ক)     রাজ  
০১. আ জািতক পরামশক জনমাস ১০.০০ ১ জনমাস ৭.২৮ 

(৭২.৮০%) 
১ জনমাস 
(১০০%) 

০২. ানীয় পরামশক জনমাস ৬৭.৪৫ ১৯ জনমাস ৫৭.৯৫ 
(৮৫.৯১%) 

১৪.৫০ জনমাস 
(৭৬.৩২%) 

০৩. বেদিশক িশ ণ জন ৩০.৬৭ ১৫ জন ২৩.১৪ 
(৭৫.৪৫%) 

৭  জন 
(৪৬.৬৭%) 
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০৪. ানীয় িশ ণ জন ৮.০০ - - - 
০৫. িশ া সফর জন ১৫.৯৩ ৭ জন ৪.৯০ 

(৩০.৭৬%) 
২ জন 

(২৮.৫৭%) 
০৬. ওয়াকশপ সং া ৬.০০ ৩  ১.৪৩ 

(২৩.৮৩%) 
১  

(৩৩.৩৩%) 
০৭ ািড/সােভ সং া ১৪১.০০ ১০  ১২৭.৫৯ 

(৯০.৪৯%) 
১০  

(১০০%) 
০৮. কিম /িম ং থাক ৭.০০ থাক ৩.৬৬ 

(৫২.২৯ %) 
থাক 

(৫২.২৯%) 
০৯. ডাটা িডউসার - - - - - 
১০. টকিনক াল পপার 

ি পােরশন 
থাক ১.০০ থাক - - 

১১. অিফস শনারী থাক ১৬.০৩ থাক ১৩.২১ 
(৮২.৪১%) 

থাক 
(৮২.৪১%) 

১২. টিলেফান/ফ া /ই- মইল থাক ১.০০ থাক ০.৩৪ 
(৩৪%) 

থাক 
(৩৪%) 

১৩. ালানী ও সািভিসং থাক ৯.৪৭ থাক ৭.৪২ 
(৭৮.৩৫%) 

থাক 
(৭৮.৩৫%) 

১৪. কি উটার ও য  মরামত থাক ১৩.০০ থাক ১১.৮০ 
(৯০.৭৭%) 

থাক 
(৯০.৭৭%) 

১৫. িসিডভ াট থাক ২.০০ থাক - - 
১৬. অ া  থাক ২৪.০০ থাক ১৯.৯১ 

(৮২.৯৬%) 
থাক 

(৮২.৯৬%) 
খ) লধন 

১৭. ড টপ কি উটার সং া ২৩.৮০ 
৩৫  ২৩.৮০ 

(১০০%) 
৩৫  

(১০০%) 
১৮. াপটপ কি উটার সং া ৯.০০ 

৬  ৯.৩০ 
(১০৩.৩৩%) 

৬  
(১০০%) 

১৯. কালার ি ার সং া ৩.০০ 
৮  ২.২৪ 

(৭৪.৬৭%) 
৮  

(১০০%) 
২০. ি ার সং া ০.৬০ ১৫  ০.৬০ 

(১০০%) 
১৫  

(১০০%) 
২১. ফেটাকিপয়ার সং া ১.৫০ 

২  ১.৯৬ 
(১৩০.৬৭%) 

২   
(১০০%) 

২২. কি উটার এে সিরজ থাক ৯.৫৫ 
থাক ৪.২১ 

(৪৪.০৮%) 
থাক 

(৪৪.০৮%) 
সবেমাট ৪০০.০০ ১০০% ৩২০.৭৪ 

(৮০.১৮%) 
 

 
৭.০ অ েমাদন পযায় t  
 পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত “জাতীয় 

িহসাব,  ও ম রী পিরসং ান” শীষক ক  বা বায়েনর জ  এ কে র দাতা সং া এশীয় উ য়ন 
াংেকর সােথ বাংলােদশ সরকােরর ১৯.০৩.২০০৬ তািরেখ ি  া িরত হয়। কে র ল ময়াদকাল িছল 

জা য়াির, ২০০৬ হেত িডেস র, ২০০৮ পয । পরবত েত য় ি  িতেরেক কে র ময়াদকাল এক বছর 
অথাৎ িডেস র, ২০০৯ পয  ি  করা হয়। বা বতার িনিরেখ কে র ময়াদ য় ি  ািতেরক আরও এক 
বছর অথাৎ িডেস র, ২০১০ পয  ি  করা হয়। সবেশেষ যথাযথ ক প  ক ক ৩য় বােরর মত এ কে র 
ময়াদ য় ি  িতেরেক আেরা ০৬  (ছয়) মাস ি  করা হয় এবং সংেশািধত এিপিপ অ যায়ী এ কে র  
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ময়াদকাল িনধািরত হয় জা য়াির ২০০৬ হেত ন, ২০১১ পয ।  
৮.০ কে র ভাব : বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত আেলাচ  ক র অধীেন বশ কেয়ক  সােভ/ 

জিরপ কায ম স  হেয়েছ। এ সকল সােভ/জিরেপর ফলাফল জাতীয় িহসাব পিরমােণ বহার করা হে । ফেল 
মাট দশজ উৎপাদন (GDP) এর /কভােরজ ি সহ জাতীয় িহসাব িন পন প িত উ ততর হেয়েছ। 

 
৯.0    KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t ল মা া অ যায়ী উে খেযা  কান কাজ অসমা  নই। 
১০.০ ক  পিরদশনঃক  পিরদশনঃ   
 পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত 

আেলাচ  Òজাতীয় িহসাব,  ও ম রী পিরসং ানÓ শীষক সমা  উ য়ন ক র সমাি  ায়েনর লে  
কে র কায ম গত ১৮.০৩.২০১২ তািরেখ আইএমইিড ক ক সেরজিমেন পিরদশন করা হয় এবং ক  

সং া  যাবতীয় ত ািদ পযােলাচনাসহ এ কে র সিহত সংি  কমকতােদর সংেগ আেলাচনা বক ত  সং হ 
করা হয়।   

  
১১১১..00    mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt  
১১.1  ccÖÖKK‡‡ííii  ccUUff~~wwgg  tt বাংলােদশ পিরসং ান েরা সরকার, দশীয় ও আ জািতক সং া, গেবষক ও িশি ত সমােজর 

চািহদা মাতােবক জাতীয় িহসাব,  ও ম রী সং া  হালনাগাদ পিরসং ান সরবরাহ কের থােক। বাংলােদশ 
পিরসং ান েরা  সবদা সময়া গ, মানস  এবং হণেযা  উপা  সং হ ও সরবরােহর েচ া চািলেয় যাে ।  
দেশর সাম ীক অথৈনিতক কমকা  পিরমােনর জ  SNA- ত ৯৩ অ যায়ী দেশর অথৈনিতক কমকা েক মাট 

১৫  খােত িবভ  করা হেয়েছ। বাংলােদশ পিরসং ান েরা ’র াশনাল একাউি ং উইং ১৫  খােত দেশর মাট 
দশজ উৎপাদন (GDP) িন পন কের থেক। এছাড়া িনয়িমতভােব িবিভ   চক, ীিতর হার, িশ চক, 

আমদানী র ািনর পিরমাণ, আমদানী র ািনর চক িন পন ও কাশ কের থােক। ি র ে  মাট দশজ উৎপাদন 
িন পেনর িভি  বছর এবং িবিভ  চক স েহর িভি  বছর ব  রাতন হেয় যাওয়ায় এর িভি  বছর পিরবতন করা 
অত  জ রী হেয় পেড়। দীঘ সমেয়র বধােন ন ন ন ন কমকা  এবং ন ন ন ন িশ  িত ান ও ন ন ন ন প  
সাম ী অথনীিতেত যাগ হেয়েছ। ফেল িবিভ  খােত অবকাঠােমাগত পিরবতন সহ উৎপাদন-উপাদন অ পাত ও 
অ া   Co-efficient পিরবতন হেয় গেছ। এ সকল পিরবতনেক িজিডিপেত স কভােব িতফলেনর জ  এবং 
িবিভ  চক স েহর কাভােরজ, িরিভশন, ির- রিজং এবং হানাগাদকরণ করার েয়াজনীয়তা অপিরহায হেয় পেড়। এ 
লে ই “জাতীয় িহসাব,  ও ম রী পিরসং ান” শীষক উ য়ন ক  বাংলােদশ সরকার ও এশীয় উ য়ন াংেকর 
আিথক সহেযািগতায় মাট ৪০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় (িজওিব ১৪০.০০ ল  টাকা এবং ক  সাহা  
২৬০.০০ ল  টাকা) জা য়ারী, ২০০৬ হেত িডেস র, ২০০৮ পয  ময়ােদ অ েমািদত হয়। সবেশেষ, বা বতার 
িনিরেখ যথাযথ ক প  ক ক য় ি  িতেরেক কে র ময়াদকাল জা য়াির, ২০০৬ হেত ন, ২০১১ পয  ি  
করা হয়।  

 

১১.২   cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 

০১. SNA-93 এর আেলােক জাতীয় িহসােবর েয়াজনীয় সম ক/িনেদশকস েহর মান উ য়ন ; 
০২.  চক অথবা Deflator স েহর উ য়ন ও হালনাগাদকরণ; 
০৩. ম রী পিরসং ান উ য়ন; এবং 
০৪. জাতীয় িহসাব Compilation এর উপর দ  িশি ত জনবল তরী করা। 

 

11২২..00        ccÖÖKKíí  ee¨̈ee¯̄’’vvccbbvv  tt  cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwß ch©šZ evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡ivÕi  wbgœewY©Z Kg©KZ©vMY ÔcÖKí   
           cwiPvjKÕ Gi `vwqZ¡ cvjb K‡ib t 

µwgK Kg©KZ©vi bvg c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y 
০১ জনাব জব ল হক উপ পিরচালক,  

বাংলােদশ পিরসং ান েরা(িবিবএস)। 
১৯.০২.২০০৬ ০৪.০৬.২০০৭ 

০২. জনাবা ৎফর নাহার -পিরচালক 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 

০৭.০৬.২০০৭ ১০.০১.২০১১ 

০৩. জনাব িজয়াউি ন আহেমদ উপ পিরচালক  
বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 

২০.০১.২০১১ ৩০.০৬.২০১১ 
( ক  সমাি  পয ) 

১৩১৩..০০        ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏkk¨̈  AARR©©bb  tt    
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cwiKwíZ D‡Ïk¨  cÖK…Z AR©b 
01. SNA-93 এর আেলােক জাতীয় 

িহসােবর েয়াজনীয় 
সম ক/িনেদশকস েহর মান উ য়ন । 

০১. SNA-93 এর আেলােক জাতীয় িহসােবর েয়াজনীয় 
সম ক/িনেদশকস েহর মান উ য়েনর জ  বসরকারী িশ া সবা জিরপ-
২০০৭, বসরকারী া  সবা জিরপ-২০০৭, অলাভজনক িত ান জিরপ-
২০০৭, Communication Servey-2011, খামার িভি ক প পালন ও 
হ স জিরপ-২০০৯, Bangladesh System of National Accounts 
(BSNA) িশেরানােম এক  Comprehensive Compilation 
Guide ত করণ, বসরকারী যানবাহন জিরপ-২০০৯, Wage Rate 
for Working Poor, 2009-10, COFOG (Classification 
function of Govt.) অ যায়ী সরকারী আয়- য় (central govt. 
and local govt.) িবে ষেণর জ  এর উপর Database ত, 
সাং িতক ও িবেনাদন লক কমকাে র উপর পাইলট সােভ -২০১০, Case 
Study on Updating Co-efficient used in Building 
Construction-2011 এর কাজ স  করা হেয়েছ । 

02.  চক অথবা Deflator স েহর 
উ য়ন ও হালনাগাদকরণ। 

০২. CPI (Consumer Price Index) এর িভি  বছর (১৯৯৫-৯৬) সন 
হেত (২০০৫-০৬) সেন সা িতকরণ ও QIP (Quantum Index of 
Industrial Production) এর িভি  বছর (১৯৮৮-৮৯) সাল হেত 
(২০০৫-০৬) সেন সা িতকরণ করা হেয়েছ । 

০৩. ম রী পিরসং ান উ য়ন।  িত িতন মাস পরপর মািসক ম রী হার জিরপ করা হেয়েছ। 

০৪. জাতীয় িহসাব Compilation এর 
উপর দ  িশি ত জনবল তরী 
করা। 

 বাংলােদশ পিরসং ান েরার Capacity Building এর অংশ িহেসেব 
জাতীয় িহসাব িন পেণ িনেয়ািজত কমকতােদর মে  ৯ জন কমকতােক 
িবেদেশ জাতীয় িহসাব িন পন প িতর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ 
এবং ৪জন কমকতা িবেদেশ এ সং া  িশ া সফর স  কেরেছন। 
এছাড়াও েরার কম দ তা ও সামথ ি র লে  দশী িবেদশী পরামশক 
সবা হণ করা হেয়েছ। 

 

1৪.0 gwbUwis t  এ ক  বা বায়নকােল বা বায়নকারী সং া এবং শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ক ক কে র কায ম 
ত ভােব পিরবী ণ করা হয়িন। তেব পিরক না ম ণালেয়র আওতায়ধীন বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 

ক ক কে র কায ম এক বার পিরবী ণ করা হেয়েছ মেম িপিসআর ে  জানা যায়।  
 

1৫.0 AwWU t ক র বা বায়নকােল অভ রীণ কান অিডট করা হয়িন। তেব, িবগত ১৮.০৬.২০০৮, ১৩.০৫.২০০৯, 
০৮.০৯.২০১০, ১৯.০৫.২০১১ তািরেখ এবং ক  সমাি র পর ১৮.০৮.২০১১ হেত ২৫.০৮.২০১১ তািরখ পয  

ক র এ টানাল অিডট স  করা হেয়েছ বেল িপিসআর ে  জানা যায়। তেব কান কান সং া/দ র/অিধদ র  
এর কান কান কমকতা অিডট কেরেছন তা িপিসআর এ উে খ করা হয়িন। অিডট িরেপাট অ যায়ী মাট ১০  অিডট 
আপি  উ াপন করা হেয়েছ। যা ইেতামে  িন ি  করা হেয়েছ মেম জানা যায়। িক  ক  সমাি র পর উি িখত 
১৮.০৮.২০১১ হেত ২৫.০৮.২০১১ তািরখ পয  স  অিডট কােল  ৪  অিডট আপি  উ ািপত হয় যা এখনও িন ি  
হয়িন মেম িপিসআর ে  জানা যায়।  

 

11৬৬..00  eevv¯̄ZZeevvqqbb  mmggmm¨̈vv  tt   
১৬.১ কে  িনজ  কান জনবল নই। বাংলােদশ পিরসং ান েরার জাতীয় আয়  উইং এর িজিডিপ িন পেণর সােথ সংি  

সীিমত সং ক জনবল তােদর িনধািরত কােজর অিতির  িহসােব এ কে র কায ম পিরচালনা কেরন। ফেল কে র 
কায ম যথাসমেয় বা বায়ন করা স ব হয়িন। 

১৬.২ ক  পিরচালক পেদ ঘন ঘন বদলীর কারেণ যথাসমেয় কে র কায ম স  করেত িব  ঘেটেছ। 
16.৩ কে র দশী িবেদশী পরামশক িনেয়ােগর ে  িবল  হওয়ায় কে র ল বা বায়নকােলর মে  কে র কায ম 

বা বায়ন করা স ব হয়িন। কে র কায মস হ SNA-93 অ যায়ী জাতীয় িহসাব িন পেণর সােথ সংি  িবধায় কায েলা 
িভ  ধম  হওয়ায় যথাসা  চ া কেরও ক  কায ম র ছয়/সাত মাস পয  পরামশক িনেয়াগ করা স ব হয়িন। 

  

১৭১৭..০০      সুপািরশসুপািরশ  tt    
১৭.১ ক  যথাসমেয় ও ুভােব বা বায়েনর লে  কে র েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা আব ক। 
১৭.২ য কান ক  যথাসমেয় বা বায়েনর লে  অপিরহায কারণ ছাড়া ক  পিরচালক পেদ বদলী পিরহার করা যেত পাের।  



220 
 

১৭.৩ ক  বা বায়েন ানীয় ও বেদিশক পরামশক িনেয়ােগর েয়াজন হেল কে র েতই পরাgশক িনেয়াগ ি য়া  করা 
যেত পাের। 

১৭.৪ ক  সমাি র পর ১৮.০৮.২০১১ হেত ২৫.০৮.২০১১ পয  স  অিডট িতেবদেনর িভি েত উ ািপত অিডট আপি স হ 
দীঘ সাত/আট মাস উ ীণ হওয়ার পরও িন ি  করা হয়িন। এ  বা নীয় নয়। উি িখত অিডট আপি স হ জ রী িভি েত 
িন ি  করা আব ক। 
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38. িষ দাগ ে র হালনাগাদকরণ ও স সারণ এবং ফসল উৎপাদন খরচ জিরপ 
 (mgvß t Ryb, 2011) 

 
০১. কে র অব ান t পিরসং ান ভবন, ই-২৭/১, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
০২. বা বায়নকারী সং া t বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)। 
০৩. শাসিনক ম ণালয় t পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ,  

পিরক না ম ণালয়। 
০৫. কে র বা বায়ন সময় ও য় t  
(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
য়  

( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

২৮৯.৩৪ 
িজওিবঃ 
২৮৯.৩৪ 

ঃসাঃ 
০.০০ 

মাটঃ 
২৮৯.৩৪ 
িজওিবঃ 
২৮৯.৩৪ 

ঃসাঃ 
০.০০ 

২৮৪.৩৫ ০১ লাই, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 
২০০৯। 

০১লা 
জা য়াির, 
২০০১ হেত 
৩০ শ ন, 
২০১১। 

০১ লাই, 
২০০৭ হেত 
৩০ শ ন, 
২০১১। 

- ২ বছর 
(১০০%) 

 
০৬. কে র অথায়ন t ক  স ণ েপ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হয়। 
০৭. কে র অংগিভি ক বা বায়ন  

(সং া ক ক সরবরাহ ত িপিসআর ও অ া  
তে র িভি েত) 

t  

 
(ল  টাকায়) 

িমক িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ  একক 
িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া  

ত বা বায়ন  

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০১. এ/িডএ জন ৯৫.৭৫ ৩০২৫ জন ৯৫.৫০ 

(৯৯.৭৪%) 
২৯১৬ 
(৯৬.৪০%) 

০২. টিলেফান  সং া ০.৩৫ ৩  ০.২৪ 
(৬৮.৫৭%) 

৩ 
(১০০%) 

০৩. গাড়ীভাড়া এবং 
পে াল/ ি েক স এবং 

অ া  

থাক ১০.০০ থাক ৫.৮৭ 
(৫৮.৭০%) 

থাক 
৫৮.৭০% 

০৪. ণ ও কাশনা সং া ৫.৪২ ১০  ৫.৩৮ 
(৯৯.২৬%) 

১০ 
(১০০%) 

০৫. শনারী থাক ১০.১৫ থাক ১০.১৩ 
(৯৯.৮০%) 

থাক 
(৯৯.৮০%) 

০৬. িশ ণ  য় ( ানীয়) জন ৩৫.৬১ ২৬৩৪ জন  ৩৫.৪৫ 
(৯৯.৫৫%) 

১৮৭৫ 
(৭১.১৮%) 

০৯. সিমনার, ওয়াকশপ এবং 
কনফােন  

সং া ৩.৯৬ ৩  ৩.৯৪ 
(৯৯.৪৯) 

৩  
(১০০%) 
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(ল  টাকায়) 

িমক িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ  একক 
িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া  

ত বা বায়ন  

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১০. পিরবহন য় সং া ৯.৭৫ ৪৯৭  ৯.৭৪ 

(৯৯.৯০%) 
৪৯৭  
(১০০%) 

১১. ানীয় পরামশক ( ানীয়) জনমাস ৪.৯০ ৭ জনমাস ৪.৮৮ 
(৯৯.৫৯%) 

৭ জন 
(১০০%) 

১২. ন না সােভর জ  স ানী/ 
িফ/পািরেতািষক 

জন ৪.০১ ২২৭ জন ৪.০১ 
(১০০%) 

২২৭ জন 
(১০০%) 

১৩. া ার েটর স সারণ 
এবং হালনাগাদকরণ 

সং া ২৮.৫৯ ১০৩৪৮  ২৮.৩৯ 
(৯৯.৩০%) 

১০৩৪৮  
(১০০%) 

১৪. ডাটা এিড ং, এি  ও ডাটা 
েসিসং এবং ডাটােবস 
ডেভলপেম  

সং া ৫.০০ ১০  ৪.৯৭ 
(৯৯.৪০%) 

১০  
(১০০%) 

১৫. অ া  য় থাক ৭.০৮ থাক ৭.০৭ 
(৯৯.৮৬%) 

থাক 
(৯৯.৮৬%) 

১৬. মরামত ও সংর ণ  থাক ২.৫২ থাক ২.৫২ 
(১০০%) 

থাক 
(১০০%) 

১৭. অিফস য াংশ সং া ৮.৬০ ৮০  ৮.৬০ 
(১০০%) 

৮০  
(১০০%) 

১৮. য াংশ, আসবাবপ , অিফস 
সর াম ও অ া  

সং া ৫৭.৬৫ ৫৭০০  ৫৭.৬৫ 
(১০০%) 

৫৭০০  
(১০০%) 

সবেমাট ২৮৯.৩৪  ২৮৪.৩৪ 
(৯৮.২৭%) 

৯৯% 

 
০৮. অ েমাদন পযায় t  
পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন এবং পিরসং ান ও ত  ব পানা িবভােগর অধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক 
বা বািয়ত “ িষ দাগ ে র হালনাগাদকরণ ও স সারণ এবং ফসল উৎপাদন খরচ জিরপ” শীষক ক  গত ১৮.০৭.২০০৭ 
তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক স ণ িজওিব অথায়েন ২৮৯.৩৪ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৭ হেত ন, ২০০৯ 
ময়ােদ অ েমািদত হয়। পরবত েত বা বতার িনিরেখ য় ি  িতেরেক কে র ময়াদ থম বার ন, ২০১০ পয  এবং 

ি তীয় বার িডেস র, ২০১০ পয  ি  করা হয়। সবেশেষ, গত ০১.০১.২০১১ তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক য় ি  
িতেরেক কে র ময়াদ লাই, ২০০৭ হেত  ন, ২০১১ পয  ি  করা হয়।   

 

৯.০ ক  পিরদশনঃ  
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত আেলাচ  “ িষ 
দাগ ে র হালনাগাদকরণ ও স সারণ এবং ফসল উৎপাদন খরচ জিরপ” শীষক সমা  উ য়ন ক র সমাি  ায়েনর 
লে  কে র কায ম গত ১৮.০৩.২০১২ তািরেখ আইএমইিড ক ক সেরজিমেন পিরদশন করা হয় এবং ক  সংি  
যাবতীয় ত ািদ পযােলাচনাসহ কে র সিহত সংি  কমকতােদর সংেগ আেলাচনা বক ত ািদ সং হ করা হয়।   
 
১০.0 KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কে র উে খেযা  কান কাজ অসমা  নই। 
 
১১.0 mvaviY ch©‡e¶Y t 
১১.1 cÖK‡íi cUf~wg t বাংলােদশ অথনীিতর এক  অ তম খাত হে  িষ। দশজ উৎপাদন ি , দেশর অথৈনিতক ি  
অজন ও দাির  িবেমাচেন এ খাত সহায়ক িমকা পালন কের থােক। বাংলােদশ পিরসং ান েরা াধীনতার পর থেক িষ 
খােতর িবিভ  উপখােতর উপা  সং হ ও সংকলন বক কাশ কের আসেছ। েরা িষ খােত শ  উপখােতর ায় ১০০  
িবিভ  ফসেলর বাৎসিরক উৎপাদন, উৎপাদেনর হার, িমর বহার, সচ, িষ ম রী, িত ত ািদ িনয়িমত সং হ বক 
দেশর ও আ জািতক চািহদা অ যায়ী সংকলন কাশ ও সরবরাহ কের থােক।  
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বাংলােদশ পিরসং ান েরা দেশর ধান ফসলস হ যমন-আউশ, আমন, বােরা, পাট ও গম ফসল ১৯৬৪ সােল চয়ন ত 
ন না দাগ  (sample cluster plots) ও ষক মতামত জিরেপর মা েম া লন কের আসেছ। েরা গত ৪০ বছর 
যাবত একই দাগ  বহার কের শে র উৎপাদন া লন করেছ। সেরজিমেন মাঠ পিরদশেন দখা িগেয়েছ য, এ সকল 
দাগ ে র মে  িক  দাগ  এখন িষ কােজ বহার-ই হে  না এবং িক  দাগ  নদীগেভ িবলীন হেয় গেছ। এ সম  
দাগ  কান কার হালনাগাদকরণসহ ন ন ন ন দাগ ে র সং া ি  করাও স ব হয়িন। িক  বতমােন জলা িভি ক 
ফসেলর া লন চািহদার ি েত ও িনভরেযা  পিরক নার জ  দাগ  ি র েয়াজন দখা িদেয়েছ। এছাড়া, দাগ  
জিরেপর জ  িক  য পািত এবং লেসর েয়াজন। িবগত ১৯৮০ সােলর িদেক এসব য পািত এবং লস  সরবরাহ করা হয়, 
যা ইেতামে  বহার অেযা  হেয় পেড়েছ। ধান ধান ফসল যমন- ধান, পাট, আ  ও গম উৎপাদেনর জ  িক পিরমাণ 

িষ উপকরণ ও উৎপাদন খরচ হয় তা জানা েয়াজন। িষ উ য়েন নীিত িনধারণ, ষেকর অব ার পিরবতন এবং িষ 
পে র া   িনি তকরেণর জ  সরকােরর খা  সং হ নীিতমালা (Food Procurement Price and Policy 
Fixation) এবং িষ উৎপাদন খরচ জিরপ (Survey on cost of crop production) িনয়িমত পিরচালনা করা 
দরকার। এ সব েয়াজনীয়তার িনিরেখই সরকার ক ক আেলাচ  Ô িষ দাগ  হালনাগাদকরণ ও স সারণ এবং ফসল 
উৎপাদন খরচ জরীপÕ শীষক ক  বা বায়েনর লে  হণ করা হয়।   
 
১১.2  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 

K. ৯৩৪৮  িষ দাগ  হালনাগাদকরণ; 
L. ১০০০  ন ন িষ দাগ  তরী; 
M. ৬  ধান সফল (আউশ, আমন, বােরা, পাট, গম, গালআ ) এবং ৪  অ- ধান ফসল ( য়াজ, ডাল, 

তলবীজ, া) উৎপাদন খরচ জিরপ; এবং 
N. িষ পিরসং ান ত  া লেনর জ  য পািত ও য াংশ সকল উপেজলা এবং থানায় সরবরাহ। 

 
১২.০    cÖKí e¨e¯’vcbv t cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwß ch©šZ evsjv‡`k cwimsL¨vb eÿ ‡ivÕi  wbgœewY©Z Kg©KZ©v ÔcÖKí  

cwiPvjKÕ Gi `vwqZ¡ cvjb K‡ib t 
µwgK Kg©KZ©vi bvg c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y 
01. বগম সিলমা লতানা উপ  cwiPvjK, 

বাংলােদশ পিরসং ান 
েরা (িবিবএস)। 

২৩.১০.২০০৭ ৩০.০৬.২০১১ 
( কে র  
সমাি  পয ) 

 
১৩.০ cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  

 পিরকি ত D‡Ïk¨  cÖ ত AR©b 
01. ৯৩৪৮  িষ দাগ  হালনাগাদকরণ; ০১. ৯৩৪৮  িষ দাগ  হালনাগাদকরণ 

কায ম স  করা হেয়েছ। 
02. ১০০০  ন ন িষ দাগ  তরী; ০২. ন ন ১০০০  দাগ  তরী করা হেয়েছ। 
০৩. ৬  ধান সফল (আউশ, আমন, বােরা, পাট, গম, 

গালআ ) এবং ৪  অ- ধান ফসল ( য়াজ, ডাল, 
তলবীজ, া) উৎপাদন খরচ জিরপ; 

০৩. ১০  ফসেলর উৎপাদন খরচ জিরপ 
কায ম স  করা হেয়েছ। 

০৪. িষ পিরসং ান ত  া লেনর জ  য পািত ও 
য াংশ সকল উপেজলা / থানায় সরবরাহ। 

০৪. েয়াজনীয় য পািত ও য াংশ সকল 
উপেজলা ও থানায় সরবরাহ করা হেয়েছ। 

 
১৪.০  cÖK‡íi ভাব t  

িষ িনভর বাংলােদেশর জনসং ার এক িবরাট অংশ ফসল উৎপাদন কােজ িনেয়ািজত। দাির  িনরসেন এবং মাট দশজ 
উৎপাদন (GDP) ি েত ফসল উৎপাদন কি ক উ য়ন পিরক না ণ িমকা পালন কের আসেছ। এ কে র মা েম 
ফসল উৎপাদেনর িহসাব ত করার জ  ব িন  প িত িহসােব বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক ব ত রাতন 
দাগ  েলার হালনাগাদকরণ ও ন ন দাগ ্ে র স সারণ করা হেয়েছ , যা অথৈনিতক উ য়েনর লে  এবং ু পিরক না 

ণয়েনর লে  ণ িমকা রাখেছ। এ কে র মা েম স ত ১০  ফসেলর িষ উৎপাদন খরচ জিরপ (Survey 
on cost of crop production)। িষ উ য়েন নীিত িনধারণ, ষেকর অব ার পিরবতন এবং িষ পে র া   
িনি তকরেনর জ  সরকােরর খা  সং হ নীিতমালা (Food Procurement Price and Policy Fixation) ণয়েন 
সহায়ক িমকা রাখেব ।   
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১৫.০  gwbUwis t  
ক  বা বায়নকােল বা বায়নকারী সং া িকংবা শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ক ক কে র কায ম ত ভােব না হেলও 

মািসক উ য়ন ক  পযােলাচনা সভা, ক  বা বায়ন কিম  এবং ক  ি য়ািরং কিম র সভা, ইত ািদর মা েম পিরবী ণ 
করা হেয়েছ। এছাড়া, পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর সংি  পিরচালক গত 
২৩.০৪.২০০৯ তািরেখ কে র কায ম পিরবী ণ কেরন এবং িতেবদন দািখল কেরন।  
 
1৬.0 AwWU t  

ক র বা বায়নকােল অভ রীণ কান অিডট করা হয়িন। তেব, িবগত ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অথ বছের কে র 
কায ম এ টানাল অিডট করা হয় এবং গত ১৫.০৩.২০১০ তািরেখ অিডট িতেবদন দািখল করা হয় বেল িপিসআর ে  জানা 
যায়। অিডট িরেপাট অ যায়ী মাট ০৭  অিডট আপি  উ াপন করা হেয়েছ। যা ইেতামে  িন ি  করা হেয়েছ মেম জানা 
যায়। গত ২০০৯-২০১১ অথ বছের আরও এক  এ টানাল অিডট স  করা হয় এবং ০৬.০৯.২০১১ তািরেখ অিডট িতেবদন 
দািখল করা হয়। উ  অিডট িতেবদেন ০৪  অিডট আপি  উ াপন করা হেয়েছ,  যা অ াবিধ  িন ি  করা হয়িন মেম 
জানা যায়।  
 
1৭.0 ev¯Zevqb mgm¨v t  
১৭.১ কে র িনজ  কান জনবল িছল না। বাংলােদশ পিরসং ান েরা’র অ  উইং এর কমকতা/কমচারীগণ ক ক এ 

কে র কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ। ফেল িনধািরত ময়াদকােলর মে  ক  বা বায়েন িব  ঘেটেছ। 
১৭.২ কে র ময়াদ র িতন/চার মাস পের কে র কাড দান করা হয় এবং অথ ছাড় করা হয়। ফেল কে র ল 

কায ম  করার ে  িবল  ঘেট। 
 
১৮.০   mycvwik t  
১৮.১ ক  যথাসমেয় ও ুভােব বা বায়েনর লে  কে র েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা আব ক। 
১৮.২ কে র বা বায়নকাল র পর অনিতিবলে  কে র কাড ন র দান করা সহ েয়াজনীয় অথ ছাড় করা 

আব ক। 
১৮.৩ ক  সমাি র পর গত ০৯.০৯.২০১১ তািরেখ দািখল ত অিডট আপি স হ জ রী িভি েত িন ি  করার লে  

ক  বা বায়নকারী সং াসহ শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ক ক কাযকরী পদে প হণ করা আব ক। 
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পিরক না িবভাগ 

39. ফর েলশন অফ আউটলাইন পা িসেপটরী পাসেপি ভ ান (৩য় সংেশািধত) 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
১.০ কে র অব ান t সাধারণ অথনীিত িবভাগ, পিরক না কিমশন। 
২.০ বা বায়নকারী সং া t সাধারণ অথনীিত িবভাগ,  

পিরক না কিমশন। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ t পিরক না িবভাগ, পিরক না ম নালয়। 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য় t  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  

য়  
( ল 

া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

৪২০.০০ 
িজওিবঃ 
৪২০.০০ 

ঃসাঃ 
০.০০ 

মাটঃ 
৩৫২.০৬ 
িজওিবঃ 
৩৫২.০৬ 
ঃসাঃ ০.০০ 

৩৪৮.৬০ লাই, ২০০৫ 
হেত ন, 

২০০৭ 

লাই, ২০০৫ 
হেত ন, 

২০১১ 

লাই, ২০০৫ 
হেত ন, 

২০১১ 

-71.40 
(- ১৭%) 

০৪ (চার) 
বছর 

(২0০%) 

 

৫.০ কে র অথায়ন t ক   স ণ েপ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হয়। 

৬.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন  
(সং া ক ক সরবরাহ ত 
িপিসআর ও অ া  তে র 
িভি েত) 

t  

(ল  টাকায়) 

µwgK 
bs wcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK 

wcwc Abyhvqx cwiKwíZ 
j¶¨gvÎv  

cÖK…Z ev¯Zevqb  

Avw_©K  ev¯Ze  Avw_©K (%)  ev¯Ze (%)  
1 2 3 4 5 6 7 

K) ivR¯̂ t 
1| কমকতােদর বতন সং া ৩.৫৪ ২ জন 3.54 

(100%) 
২ জন 

(100%) 
২। কমচারীেদর বতন সং া ১৪.৮৩ ১০ জন 14.83 

(100%) 
১০ জন 

(100%) 
৩। ভাতািদ সং া ১৫.৪০ ১২ জন  15.20 

(98.70%) 
১২ জন  

(100%) 
৪। এ/িডএ  থাক ০.০৯ থাক 0.09 

(100%) 
থাক 

(100%) 
৫। ওভারটাইম থাক ১.৯৩ থাক 1.93 

(100%) 
থাক 

(100%) 
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৬। টিলেফান/ই ারেনট থাক ০.৬২ থাক 0.52 
(83.87%) 

থাক 
(83.87%) 

৭। ালানী য় ১৬৫০৪ 
িলঃ 

১২.৪০ ১৬৫০৪ 
িলঃ 

12.40 
(100%) 

১৬৫০৪ িলঃ 
(100%) 

৮। ণ ও কাশনা সং া  ১.০০ ৫০০০ কিপ 0.00 0.00 
৯। অিফস শনারী থাক ১৪.৮৫ থাক 14.85 

(100%) 
থাক 

(100%) 
১০। বংগা বাদ থাক ২.০০ থাক 0.00 

 
0.00 

 
১১। বই এবং ড েম স সং া ২.৮১ ১৫১  2.81 

(100%) 
১৫১  

(100%) 
১২। পরামশ সভা সং া ৫৯.৫১ ৪০  59.50 

(99.98%) 
৪০  

(100%) 
১৩। পরামশক জনgvm 161.50 85 জনgvm 161.50 

(100%) 
85 জনgvm 
(100%) 

১৪। স ানী/সভা িফ (কমচারী ও 
কমচারীেদর িফ) 

থাক ৯.০৫ থাক 9.05 
(100%) 

থাক 
(100%) 

১৫। াক াউ  পপার সং া ২৪.০০ 8  24.00 
(100%) 

8  
(100%) 

১৬। লি ং অ ান থাক ১.২৫ থাক 1.24 
(99.20%) 

থাক 
(99.20%) 

১৭। অ া  (অf ায়ন, যাতায়াত, 
িব াপন, প  এ েপ ) 

থাক ৫.৮৯ থাক 5.89 
(100%) 

থাক 
(100%) 

১৮। যানবাহন মরামত ও র ণােব ণ থাক ৯.১১ থাক 9.11 
(100%) 

থাক 
(100%) 

১৯। কি উটার মরামত ও র ণােব ণ থাক ১.২১ থাক 1.21 
(100%) 

থাক 
(100%) 

২০। অিফস য পািত মরামত ও 
র ণােব ণ 

থাক ১.১৫ থাক 1.15 
(100%) 

থাক 
(100%) 

২১। আ েতািষক য় (টারিমেনশন য়) থাক ৪.৮৬ থাক 4.74 
(97.53%) 

থাক 
(97.53%) 

খ) লধন য় 
২২| স দ সং হ (িবিবধ অিফস য পািত 

ও আসবাবপ ) 
থাক ৫.০৬ থাক 5.06 

(100%) 
থাক 

(100%) 
 উপ- মাট ( লধন য়)=  ৫.০৬ থাক 5.06 

(100%) 
থাক 

(100%) 
 সবেমাট K) + খ)  ৩৫২.০৬  348.60 

(99.02%) 
99.50% 

 
৭.০. অ েমাদন পযায় t cwiKwíZ Dbœq‡bi gva¨‡g ‡`‡ki mvwe©K Dbœq‡bi ল ¨gvÎv AR©‡bi bxwZ Abymv‡i 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi ক ক c~‡e©i b¨vq ÔcÂ-evwl©K cwiKíbvÕ c×wZ AbymiY‡K ¸iæZ¡v‡ivc Kiv nq| 
G লে , পক  - ২০2১ বা বায়েনর উে ে  বাংলােদশ ি ত পিরক না পেরখা ণয়ন, িবিভ  েরর 
অংশীদারেদর পরামশ হণ এবং ানীয় পযােয় জনগেণর ই া ও অ ািধকার িবষেয় ত  ও উপা  সং হ বক 
এক  ণাংগ দিলল ণয়ন, ণ ও কাশনার লে   পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন এবং পিরক না কিমশেনর 
িনয় ণাধীন সাধারণ অথনীিত িবভাগ ক ক Av‡jvP¨ Òdigy‡jkb Ad AvDUjvBb cvwU©wm‡cUix c̈ ¨vb (Iwcwcwc)Ó 
cÖKíwU m¤ú~Y© wRIwe A_v©q‡b 420.00 (Pvi ‡KvwU wek ল ) ল  UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 
2007 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi িনিমে  গত ২৬.০৩.২০০৬ তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত nq| cieZ©x 
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পযােয় cÖKí ev¯ZevqbKv‡j ev¯ZeZvi wbwi‡L cÖKíwU Z…Zxq ev‡ii gZ ms‡kvabc~e©K cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 
n«vm K‡i 352.06 j¶ UvKv wbav©iYc~e©K cÖK‡íi †gqv` RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2011 ch©šÍ e„w× Kiv nq| 

8.0 KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t এ কে র আওতায়    “       Perspective Plan of Bangladesh (2011-
2021): Making Vision-2021- a Reality’’ শীষক এক  বান দিলল ণয়ন করা হেয়েছ। িক  এ র 
বংগা বাদসহ ণ ও কাশনার কাজ  স  করা স ব হয়িন ।  

 
99..00      mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt  

9.1 ccÖÖKK‡‡ííii  ccUUff~~wwgg  tt cwiKwíZ Dbœq‡bi gva¨‡g ‡`‡ki mvwe©K Dbœq‡bi j¶¨gvÎv AR©‡bi bxwZ Abymv‡i 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi ক ক c~‡e©i b¨vq ÔcÂ-evwl©K cwiKíbvÕ c×wZ AbymiY‡K ¸iæZ¡v‡ivc Kiv nq| 
G লে , পক  - ২০১১ বা বায়েনর উে ে  বাংলােদশ ি ত পিরক না পেরখা ণয়ন, িবিভ  েরর 
অংশীদারেদর পরামশ হণ এবং ানীয় পযােয় জনগেণর ই া ও অ ািধকার িবষেয় ত  ও উপা  সং হ বক 
এক  ণাংগ দিলল ণয়ন, ণ ও কাশনার লে   পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন এবং পিরক না কিমশেনর 
িনয় ণাধীন সাধারণ অথনীিত িবভাগ ক ক Av‡jvP¨ Òdigy‡jkb Ad AvDUjvBb cvwU©wm‡cUix c̈ vb (Iwcwcwc)Ó 
cÖKíwU m ণ wRIwe A_v©q‡b 420.00 (Pvi ‡KvwU wek) j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 
2007 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi িনিমে   M„nxZ nq|  

 
9.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

K. wfkb-2021 AR©‡bi j‡¶¨ Askx`vwiZ¡g~jK †cÖw¶Z cwiKíbv (2010-2021) -Gi iƒc‡iLv cªYqb ; 
L. wewfbœ ¯Z‡ii Askx`vi/mydj‡fvMx‡`i civgk© MÖn‡Yi wbwgË 42wU civgk© mfv (12wU RvZxq chv©q I 

30wU AvÂwjK chv©‡q) Av‡qvR‡bi gva¨‡g RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ wbwðZKiY ; Ges 
M. ¯’vbxq chv©q †_‡K RbM‡Yi Awfi“wP I AMÖvwaKvi m¤úwK©Z Z_¨ I DcvË msMÖ‡ni wbwgË †h me ’̄v‡b 

civgk© mfv Av‡qvRb Kiv n‡e †m me ’̄v‡b (8wU †Rjvq I 8wU Dc‡Rjv)-Gi Rwic KvR cwiPvjbv 
Kiv| 

 
1100..00        ccÖÖKKíí  ee¨̈ee¯̄’’vvccbbvv  tt cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwß ch©šZ cwiKíbv Kwgk‡bi wbgœewY©Z Kg©KZ©vMY ÔcÖKí cwiPvjKÕ  
           Gi `vwqZ¡ cvjb K‡ib t 

µwgK Kg©KZ©vi bvg c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y 
01. জনাব িন ল হক  hyM¥-cÖavb, 

 সাধারণ অথনীিত িবভাগ,  
পিরক না কিমশন। 

27.06.2006 21.07.2007 

02. Rbve G †K Gg †Lvi‡k` Avjg  hyM¥-cÖavb 
সাধারণ অথনীিত িবভাগ,  
পিরক না কিমশন।  

27.07.2007 18.10.2009 

03. Rbve Gm Gg bvwmg DwÏb hyM¥-cÖavb  
সাধারণ অথনীিত িবভাগ,  
পিরক না কিমশন। 

27.10.2009 30.06.2011 
(cÖK‡íi mgvwß 

ch©šZ) 
1111..00    ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏkk¨̈  AARR©©bb  tt    

পিরকি ত D‡Ïk¨ cÖ ত AR©b 
01. Õwfkb-2021Õ AR©‡bi j‡¶¨ Askx`vwiZ¡g~jK 

†cÖw¶Z cwiKíbv (2010-2021)-Gi iƒc‡iLv 
cªYqb; 

০১. Õwfkb-2021Õ AR©‡bi j‡¶¨ Askx`vwiZ¡g~jK 
†cÖw¶Z cwiKíbv (2010-2021)-Gi iƒc‡iLv 
cªYqb Kiv n‡q‡Q| 

02. wewfbœ ¯Z‡ii Askx`vi/mydj‡fvMx‡`i civgk© 
MÖn‡Yi wbwgË 42wU civgk© mfv (12wU RvZxq 
chv©q I 30wU AvÂwjK chv©‡q) Av‡qvR‡bi 
gva¨‡g RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ wbwðZKiY; Ges 

০২. G ক‡ i gva¨‡g wewfbœ ¯Z‡ii Askx`vi/ 
mydj‡fvMx‡`i civgk© MÖn‡Yi wbwgË 42wU civgk© 
mfv (12wU RvZxq chv©q I 30wU AvÂwjK chv©‡q) 
Av‡qvR‡bi gva¨‡g RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ wbwðZKiY 
Kiv n‡q‡Q| 

০৩. ¯’vbxq chv©q †_‡K RbM‡Yi Awfi“wP I ০৩. cwiKíbv gvwdK 8wU †Rjvq I 8wU Dc‡Rjvq Rwic 
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পিরকি ত D‡Ïk¨ cÖ ত AR©b 
AMÖvwaKvi m¤úwK©Z Z_¨ I DcvË msMÖ‡ni wbwgË 
†h me ¯’v‡b civgk© mfv Av‡qvRb Kiv n‡e †m 
me ¯’v‡b (8wU †Rjvq I 8wU Dc‡Rjv)-Gi Rwic 
KvR cwiPvjbv Kiv| 

KvR cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q | 

 
12.0 কে র ভাব t  দাির  রীকরণ, কম-সং ান, আয়-ব ন, আ িলক সমতা, িব`yৎ ও ালানী, িশ া, া  ও 

ি , পিরবার-পিরক না, -মাঝারী িশ , ন িত দমন, খা  িনরাপ া, যাগােযাগ, জলবা  পিরবতন ও েযাগ 
ব াপনা, িডিজটাল বাংলােদশ, ইত ািদ welqK ণীত Ôevsjv‡`k ি ত পিরক নাÕ দিলল  লত এক  

দীঘেময়াদী পিরক নার পেরখা- যার ল মা াস হ থম পযােয় ২০১০-20১১ অথবছর থেক ২০১৪-20১৫ 
ময়ােদ এবং ি তীয় পযােয় ২০১৫-20২০ ময়ােদ যথা েম Ôষ  প বািষক পিরক নাÕ ও Ômßg প বািষক 

পিরক নাÕi মা েম বা বায়ন করা হেব। দাির  িনরসন কৗশলপ -২ (সংেশািধত), Ôষ  প বািষক পিরক নাÕ 
এবং Ôস ম প বািষক পিরক নাÕর সফল বা বায়েনর মা েম এ কে র gva¨‡g ণীত ি ত পিরক নার 
অভী  ল  অজন Kiv স ব হেব e‡j Avkv Kiv n‡”Q। জািতর কাংিখত িনিদ  ল  অজেন Ôevsjv‡`k 

ি ত পিরক নাÕ অথৈনিতক অ যা ার মাইল ফলক িহেসেব িবেবিচত হেব এবং এটা হেব দেশর থম দীঘ-
ময়াদী পিরক না দিলল। Kv‡Rই, ২০২০-২১ সাল নাগাদ ঈি ত ল  অজেনর উ‡Ï‡k¨ বতমান সরকার ক ক 
ণীত দীঘেময়াদী ি ত পিরক না (২০১০-২০২১) তথা িবেবচ  কে র  অcwimxg। 

১৩.১ gwbUwis t িপিসআর ে  এবং পিরদশনকােল জানা যায় য,  ক  বা বায়নকােল বা বায়নকারী সং া িকংবা 
শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ক ক কে র কায ম ত ভােব পিরবী ণ করা হয়িন। তেব, মািসক উ য়ন 
ক  পযােলাচনা সভা, ক  বা বায়ন/ ক  ি য়ািরং কিম র সভা, ইত ািদর মা েম কে র কায ম 

পযােলাচনা করা হেয়েছ। 
14.0 AwWU t িপিসআর ে  এবং পিরদশনকােল জানা যায় য, ক  বা বায়নকােল িকংবা ক  সমাি র পের 

অ vবিধ এ কে র কায ম অিডট করা হয়িন। 
 
1155..00  eevv¯̄ZZeevvqqbb  mmggmm¨̈vv  tt    
  

১৫.১ cÖK‡íi ‡gqv`Kvj RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2007 ch©šZ nIqvq cÖK‡íi Kvh©µg RyjvB, 2005 gv‡m 
ïi“ nIqvi K_v _vK‡jI cÖkvmwbK RwUjZvi Kvi‡Y এi Kvh©µg cªvq bq gvm c‡i ïi“ Kiv nq|  

১৫.২ cÖK‡íi AvIZvq ’̄vbxq Ges AvšZR©vwZK civgk©K wb‡qv‡Mi ms ’̄vb _vK‡jI h_vh_ c×wZ Aej¤̂b 
Kiv m‡Ë¡I cÖ‡qvRbxq msL¨K civgk©K h_vmg‡q wb‡qvM Kiv m¤¢e bv nIqvq evievi cÖK‡íi †gqv` 
e„w× Ki‡Z n‡q‡Q|  

15.3 cÖK‡íi †Kvb mve©¶wYK cÖKí cwiPvjK wb‡qvM Kiv nqwb| GgbwK GKvwaKevi cÖKí cwiPvjK‡K 
e`jx Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j, msMZ Kvi‡YB cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z †gqv`Kv‡ji g‡a¨ cÖKí mgvß 
Kiv m¤¢e nqwb|  

 
16.0 

  
mmyyccvvwwiikk  tt    

১৬.১ ক  ণয়নকােলই ক  বা বায়ন এবং বা বায়ন‡Ëvর স া  সকল িঁক স ক ভােব িচি ত করা েয়াজন।  
১৬.2 ভিব েত ‡h †Kvb ক  বা বায়নকােল ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ করা Avek¨K| G Qvov, কান 

কে  ঘনঘন ক  পিরচালক ‡যন বদলী করা না হয়, স লে  সংি  শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ ি  রাখেত 
পাের।  
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পিরেবশ ও বন ম ণালয় 
cwi‡ek I eb gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 

mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 
 
১। সমা  কে র সং া   : ১৯ 
 
২। সমা ত কে র মাট ত য় ও ময়াদকাল:  সমা ত ক স েহর মাট ত য় ১৪৩৫৩.৭৫৯ ল  
টাকা। সমা  মাট ১৯  কে র মে  পিরেবশ অিধদ েরর  ০৭ , বন গেবষণা ই উট (িবএফআরআই)-এর ০৩ , বন 
অিধদ েরর ০৮  ও বের  ব খী ক পে র ০১ । ত ে  ০১  কে র য় ল অ েমািদত য় থেক ৬.৫৬% ি  
পায়। অ িদেক সমা  ১৯  কে র মে  ১১  ক  ল অ েমািদত বা বায়নকােলর মে  সমা  হেয়েছ। অবিশ  ০৮  

ক  বা বায়ন ময়াদকাল ল অ েমািদত ময়াদকাল থেক সবিন  ১৬% হেত সেবা  ৬০% পয  ি  পায় ।  তেব ল 
অ েমািদত য় এবং বা বায়নকােলর মে  ক  সমাি র িবষেয় পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র েচ া থাকায় ১১  ক  ল 
অ েমািদত সময় ও েয়র মে  স  হেয়েছ।   
 
৩। সমা ত কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ: সমা  ক স েহর য় ি র কারণস েহর মে  উে খেযা  
হে  িনমাণ সাম ীর  ি , আমদানী ত য পািতর  ি , কােজর পিরমাণ ি , িনধািরত জিম না পাওয়া, ন ন 
এলাকা অ  করণ, বাজার দেরর সংেগ সংগিত রেখ কিতপয় অে র য় ন িনধারণ ইত ািদ। অপরিদেক সমা  ক  
স েহর ময়াদকাল ি র ধান কারণস হ হে  মাঠ পযােয় িবলে  কায ম , ন ন এলাকা অ করণ ও িনধািরত 
সমেয় মাঠ পযােয় কাজ  স  না হওয়া ইত ািদ। 
 
৪। সমা  কে  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ 
 

সম া পািরশ 
৪.১ e½eÜz শখ িজব সাফারী পাক, ক বাজার এর অিধকতর 
উ য়ন শীষক ক  এলাকার চািরিদেক সব  মা ার বাউ ারী 
নই। এছাড়া িব মান বাউ ারীর চািরিদেক পিরখা খনন না 

করায় এবং খনন ত পিরখার গভীরতা কম ও তােত পািন না 
থাকায় যখন তখন ব হাতীর পাল েক পেড় এবং দয়াল, গট 
ইত ািদর িত সাধন কের জীব জ  ও দশনাথ েদর িনরাপ া 
িবি ত করেছ। এছাড়া দয়ােলর ভা া অংশ িদেয় চার ও 

িতকারী দলও পােক েবশ কের বেল অিভেযাগ পাওয়া 
যায়।  
 

৪.১ িব মান বাউ ারী মরামত এবং অবিশ  ৭ িকঃিমঃ 
এলাকায় মা ার বাউ ারী িনমাণ করেত হেব। ব  হাতীর 
আ মন হেত জীব জ , দশনাথ  ও বাউ ারী দয়াল র ার 
জ  মা ার বাউ ারীর চারপাশ িদেয় গভীর কের িসিস 
পিরখা খনন বক তােত পািন সংর েণর ব া করেত 
হেব। 

৪.২ রীড া  সমি ত সামািজক বনায়ন (১ম সংেশািধত) 
কে র ছাতক ও গায়াইনঘাট উপেজলায় পিরদশনকােল দখা 

যায় কে র শষ অথ বছের রািপত বত ও তার িক  চারা 
ন  হেয় যাওয়ায় চারা েলার ি েকােয়ি  ক নই। এছাড়া 
রািপত চারা/বাগান েলােত যথাযথ পিরচযা ও র নােব েণর 

অভাব পিরলি ত হেয়েছ। বত ও তা ৬/৭ বছের কতন 
উপেযাগী হয়। উপকার পেত উপকারেভাগীেদর দীঘ সময় 
অেপ া করেত হয় বেল উপকারেভাগীরা এ েলা র নােব ণ 
ও পিরচযার িবষেয় আ হ হািরেয় ফেল। এছাড়া 
পিরদশনকােল জানা যায়, অংশীদািরে র িভি েত বনায়েনর 

ে  যারা ফল ভাগী হন না তারা  ও হতাশ হেয় গাছ 
ির এবং ন  কের ফেল।  

৪.২ রীড াে র পািন কেম গেল বনায়ন ত ানস হ যােত 
ন  না হয় সজ  স িবষেয় বন অিধদ রেক আরও তৎপর 
হেত হেব। 

৪.৩ হ র িসেলট জলার লাগড় ও বড়শীেজাড়ায় ইেকাপাক 
াপন কে  লাগড় ও বড়শীেজাড় উভয় পােক েকট 

৪.৩ অিত ত িকেটর হার িনধারণ বক পাক ’ েত 
িকেটর মা েম েবেশর ব া হণসহ উভয় পােকর 
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সম া পািরশ 
কাউ ার থাকেলও িকেটর কান ব া নই। ফেল সরকার 
রাজ  আয় হেত বি ত হে । এ িবষেয় লাগড় ও 
বড়শীেজাড় ক প  িকেটর হার িনধারেণর জ  বন ও 
পিরেবশ ম ণালয়েক প  রণ করেলও এখনও েকটর হার 
িনধািরত না হওয়ায় িকট চা  হয়িন। এছাড়া পােকর 
র ণােব ণ খােতও কান বরা ও আসেছ না।  

র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় অথ বরাে র িবষেয় 
ম ণালয়েক উে াগী হেত হেব। 

৪.৫ চ ােমর ব শখালী উপেজলা ও নিত অভয়ারে  জীব-
বিচ  সংর ণ ও উ য়ন (১ম সংেশািধত) ক  ন, ২০১১ 

তািরেখ সমা  হওয়ার পর এ কে র আওতায় িবিভ  পেদ 
িনেয়াগ া  ১৯ জন কমচারী বতমােন বতন ভাতা িবহীন 
অব ায় কমরত আেছন। ফেল ব শখালী ইেকাপােকর সািবক 
কায ম াহত হে । 

৪.৪ ব শখালী ইেকাপাক ও নিত অভয়ারে র কায ম 
ুভােব পিরচালনার জ  রাজ খােত েয়াজনীয় সং ক 

পদ ি  ও িনেয়াগ করার জ  সংি  ম ণালয় েয়াজনীয় 
পদে প হণ করেত পাের। 

৪.৬ মাধব  জল পাত এলাকায় ইেকা-পাক াপন (২য় 
পযায়) ক র ায় ৩২৬.৮৬ একেরর এ পাক  দখােশানার 
জ  ১ জন বাগান মালী ও ১ জন ফের  গাড ছাড়া কান 
জনবল নই। পাক র দািয় া  িবট অিফসার ায় ৬ 
িকঃিমঃ র থেক এ পােক আেসন। জলবল সংকেট পােকর 
র নােব ণ ও পিরচযা াহত হে  এবং ল  ল  টাকা েয় 

িজত বাগান েলা ন  হেয় যাে । 

৪.৫ পােকর র ণােব ণ ও পিরচযার ােথ কমপে  আরও 
২জন বাগান মালী ও ২ জন ফের  গাড পদায়ন করা সমীচীন 
হেব। 
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বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট  

40. া ফার ওব টকনলজী ইন া ু  ট াডাকসন, েসিসং এ  মােক ং  
ম চায়না  বাংলােদশ এ  লংকা 

 (সমা : িডেস র ,২০১০) 
          
১.০ বা বায়নকারী সং া :     বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট (িবএফআরআই), চ াম। 
২.০ শাসিনক ম ণালয়               : পিরেবশ ও বন ম ণালয়  
৩.০ কে র অব ান               :     চ াম, চ াম পাবত  জলাস হ, মৗলভীবাজার, হিবগ , রং র ও িদনাজ র 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়  :                                                                           

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধ

ত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৩২৩.২৮ ৩০০.২৮ ৯৩.৩১ জা য়ারী, 

২০০৮ হেত  
িডেস র, 
২০১০ 

- ন, ২০০৮  
হেত  

িডেস র, 
২০১০ 

- - 

 
৫.০ কে র অথায়নঃ  

মাট ক  য় ৩০০.২৮ ল  টাকা যার মে  িসএফিসর অ দান ১৩৭.৯০ ল  টাকা ও িজওিব ইন-কাই  ১৬০.৩৮ 
ল  টাকা ও িসিড ভ াট খােত ২.০০ ল  টাকা।  

 
৬.০ কােজর অ িভি ক বা বায়ন (িপিসআর-এ দ  ত  অ যায়ী) : 
 

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১। কমকতা /কমচারীেদর বতন 

 
১০ জন ১৮.০০ ৬ (৬০%) ৩.৩৪ (১৯%) 

২। ভাতািদ (অ া  ভাতা) ১৫ জন ৬.০০ ১৩ (৮৭%) ৪.৩৪  (৭২%) 
৩। মন য় থাক ১৭.৬০ থাক ৪.৮৮ (২৮%) 
৪। সরবরাহ ও সবা থাক ১৮.৫৫ থাক ১৩.৩৫ (৭০%) 
৫। অপােরশন ক  থাক ১২.৮০ থাক ৯.০১ (৭০%) 
৬। কি েজি স এ  িরসাচ  ৭.৭৩ - - 
৭। জীপ ১  ১০.৩৫ ১  (১০০%) ১০.৩১ (৯৯%) 
৮। া ু  ট েসিসং য পািত ১ সট ২৮.৪০ ১ সট (১০০%) ২৮.৪০ (১০০%) 
৯। াপটপ কি উটার ১  ০.৮৫ ১  (১০০%) ০.৮৫ (১০০%) 

১০। ি ার ১  ০.২১ ১  (১০০%) ০.২১ (১০০%) 
১১। ফেটাকিপয়ার ১  ১.০৮ ১  (১০০%) ১.০৮ (১০০%) 
১২। িডিজটাল ক ােমরা ১  ০.৩২ ১  (১০০%) ০.৩১ (৯৯%) 
১৩ ইউিপএস  ১  ০.০৬ ১  (১০০%) ০.০৬ (১০০%) 
১৪। ভে জ ািবলাইজার ১  ০.০৪ ১  (১০০%) ০.০৪ (১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১৫। নাসাির উ য়ন ৮০০ ব.  ১.৯১ ৮০০ ব.  (১০০%) ১.৭৯ (৯৯%) 
১৬ া ু  ট েসিসং া  এবং 

অবকাঠােমা িনমাণ 
৩  ১৪.০০ ১  (৩৩%) ১৩.৭৫ (৯৯%) 

 মাট =  ১৩৭.৯০  ৯১.৭২ (৬৭%) 
 িসিড ভ াট =  -  ১.৫৯ 
 সবেমাট =  ১৩৭.৯০ - ৯৩.৩১ (৬৮%) 

 
৭.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৮.০ mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt 
৮.১ ক  হেণর পট িমঃ  

বষাকােল ব েশর মাথা থেক মা  ভদ কের িশং আ িতর য কিচ কা  বর হয় তােক ব েশর ক ড়ল (Bamboo 
Shoot) বেল। এক  ঝাড় হেত যত েলা ক ড়ল বর হয় তার সব েলাই ণা  ব েশ পা িরত হয় না। তাই িনমাণ 
ও িশে র ক চামাল উৎপাদেনর সােথ সােথ খা  িহেসেব ব েশর ক ড়ল উৎপাদেনর জ  ব েশর চাষ করা যায়। 
পিরকি ত উপােয় ব েশর ক ড়ল আহরণ করেল ব শ উৎপাদেন কান কার াঘাত হয় না। পি মা িব সহ িথবীর 
অেনক দেশ খা  িহসােব ব শ ক ড়েলর ( া ু ট) াপক চািহদা রেয়েছ। চীন ও থাই া  ব শ ক ড়ল র ানী 
কের র বেদিশক া অজন করেছ। ব শ ক ড়েলর উৎপাদন ি য়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরেনর মা েম 
বেদিশক া অজন িবেশষ কের ামীন দির  জনেগাি র দাির  িবেমাচেনর লে  “International network 

for Bamboo and Rattan (INBAR) ক ক “Transfer of Technology in Bamboo Shoot 
Production, Processing and Marketing from China to Bangladesh and SriLanka” শীষক 

কে  অথায়েনর জ  নদার া  িভি ক  কমন ফা স ফর কেমািড েসর (িসএফিস) কােছ াব পশ কের। 
িসএফিস অ  কে  অথায়েন স ত হয়। ক  বা বায়েনর জ  ইনবার ক ক িতন  দশ যথা েম চীন, 
বাংলােদশ ও লংকােক িনবাচন করা হয় এবং যথািরিত বা বায়ন ি  া িরত হয়। বাংলােদশ অংেশর জ  
বা বায়নকারী িত ান িহসােব মেনানীত হয় বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উট। ।  

 
৮.২ কে র উে ঃ    
 এ কে র সামি ক উে  হেলা খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল এর উৎপাদন বাড়ােনা, ব শ ক ড়ল িনভর িশ  িত া 

করা এবং এ সকল িশ  িত ান হেত উৎপািদত ব শ ক ড়লজাত খা  বাজারজাত ও র ানী কের সাধারণ 
মা েষর আয় বাড়ােনার মা েম দাির তা িনরসন করা। কে র িনিদ  উে  হেলাঃ 

 
 দশী-িবেদশী অিধক উৎপাদনশীল ও া  ক ড়ল উৎপাদনকারী ব শ জািত/ ভরাই  িনবাচন ও চােষর 

মা েম বাংলােদেশ বািণিজ ক উে ে  ব শ ক ড়েলর উৎপাদন বাড়ােনা। 
 খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল ি য়াজাত করার ি  স সারণ করার উে ে  িশ ণ দােনর িনিম  

ছাট আকােরর এক  দশনী কারখানা াপন করা। 
 ি য়াজাত ব শ ক ড়ল র ানীর লে  বাংলােদেশ উৎপািদত ও ি য়াজাত ব শ ক ড়লেক আ জািতক 

মােন উ ীত করা। 
 খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ িবষেয় উে াগী ভা ােদর 

িশ ণ দওয়া। 
 খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ িবষেয় টকেনালিজ া ফার মেডল উ য়ন ও 

স সারণ । 
 
৮.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     
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আেলাচ  ক  ৩০/০৪/২০০৮ তািরেখ পিরেবশ  ও বন ম ণালয় ক ক শাসিনক অ েমাদন লাভ কের। জা য়ারী, 
২০০৮ হেত িডেস র, ২০১০ পয  মাট িতন বছর ময়ােদ বা বািয়ত  কে র ল া িলত য় ধরা হেয়িছল 
৩২৩.২৮ ল  টাকা। এর মে  ১৩৭.৯০ ল  টাকা িসএফিসর অ দান, ১৬০.৩৮ ল  টাক িজওিব ইন-কাই  এবং 
২৫ ল  টাকা িসিড ভ াট রেয়েছ। পরবত েত দশীয় ও আ জািতক বাজাের িবিভ  য পািতর  বেড় যাওয়া 
এবং িসিডভ াট খােতর য় ২৫.০০ ল  টাকা থেক াস পেয় ২.০০ ল   টাকা হওয়ায় মাট ক  য় ২৩ ল  
টাকা কেম ৩২৩.২৮ ল  টাকার েল ৩০০.২৮ ল  টাকা িনধারণ কের আ ঃখাত সম য় বক ক  সংেশাধন 
করা হয়। িক  িসএফিসর অ দােনর ১৩৭.৯০ ল  টাকা ও িজওিব ইন-কাই  ১৬০.৩৮ ল  টাকা অপিরবিতত 
থােক।  

 
৮.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ        

                                          (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা অব ি  য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
  ২০০৭-২০০৮ 
          

২০.০০ - ২০.০০ ২০.০০ ৩.৭৪৮ - ৩.৭৪৮ 

  ২০০৮-২০০৯ 
          

৫৫.০০ - ৩৫.০০ ৫৫.০০ ২১.৯১৮ - ২১.৯১৮ 

  ২০০৯ -২০১০ 
          

৭৩.০০ ৪.০০ ৬৯.০০ ৭৩.০০ ৫৭.৮৬৯ ১.৫৯ ৫৬.২৮ 

  ২০১০-২০১১ 
          

১৪.৪৫ - ১৪.৪৫ ১৪.৪৫ ৯.৭৭৫ - ৯.৭৭৫ 

মাট = ১৬২.৪৫ ৪.০০ ১৩৮.৪৫ ১৬২.৪৫ ৯৩.৩১ ১.৫৯ ৯১.৭২ 
 
৮.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
জনাব মাঃ আশরা ল হক 
পিরচালক বাংলােদশ বন গেবষনা 
ইনি উট (িবএফআরআই) 

খ কালীন ০১/০১/২০০৮ হেত ০৪/৩/২০০৯ 
পয  

জনাব মাঃ আ ল লিতফ 
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা 
ইনি উট (িবএফআরআই) 

খ কালীন ০৪/০৩/২০০৯ হেত ২৯/০৩/২০১০ 
পয  

জনাব মাঃ ওয়ােহদ ব  
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা 
ইনি উট (িবএফআরআই) 

খ কালীন ২৯/০৩/২০১০ হেত ৩০/১২/২০১০ 
পয  

 
৮.৬   ায়ন প িত (Methodology) 
আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ  

ক র চ াম অংশ ৩১.০৭.২০১২ তািরখ এবং বা রবান অংশ ০১.০৮.২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। 
পিরদশকােল ড : মা : মাখেল র রহমান ,পিরচালক ,বন গেবষণা ইনি উট ,চ াম এবং প অিফসার জনাব এ এস এম 
িনর হােসন উপি ত থেক পিরদশন কােজ সহেযািগতা কেরন।  
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৯.০ কে র আওতায় স ািদত কােজর িববরণঃ  
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 
৯.১ দশী-িবেদশী অিধক উৎপাদনশীল ও া  ক ড়ল উৎপাদনকারী ব শ জািত/ ভরাই  িনবাচন ও চােষর মা েম 

বাংলােদশ বািণিজ ক উে  ব শ ক ড়েলর উৎপাদন বাড়ােনা : 
 ানীয় ভা া , ষক ও িবেশষ গেণর সংেগ আেলাচনা এবং সেক ারী ত  সং েহর মা ম ব েশর অিধক 

উৎপাদনশীল ও খা  উপেযাগী জািত/ভ ারাই  স েক ত  সং হ কের বাংলােদেশ চােষর জ  খা  
উপেযাগী অিধক উৎপাদনশীল ১০  জািত/ভ ারাই  িনবাচন করা হেয়েছ। এিশয়ান দশ স েহ উৎপািদত হয় 
এমন ব শ জািত হেত ২০  খা  উপেযাগী ব শ জািতর তািলকা নয়ন কের এর ম  থেক ০১  জািত 
Dendrocalamus latiflorus চীন দশ থেক বাংলােদেশ পিরিচতকরেণর জ  িনবাচন করা হেয়েছ।  

 উপেরা  ব শ জািতস েহর চারা এবং চীন দশ থেক ১০০ চারা সং হ কের িবএফআরআই হড কায়াটার 
এবং কওিচয়া ফের  িরসাচ শেন চাষ করা হেয়েছ।  

 উপেরা  জািতস েহর ৎপাদন প িত নাসারীেত চাষ প িত পরী া করা হেয়েছ। ১০০  
Dendrocalamus latiflorus চারার মে  মা  ১০  জীিবত িছল। এক  গােছ হঠাৎ ল ধের এবং 
সখান থেক বীজ সং হ কের ৫৫  চারা উৎপাদন করা হয়। িসডিলং িলফােরশন প িত েয়াগ কের সখান 
থেক ১৫০  চারা উৎপাদন করা হয়।  

 বা রবান জলার পাইথং ও গা মিন পাড়ায় ৬৪ হ েরর M. Baccifera ানেটশন করা হেয়েছ।  
 ােকর আওতাধীন কণ লী  এে ট এর ১০০ হ র জিমেত া িতক ব শ ঝাড় এ কে র আওতায় উইিডং ,

াই ার কা ং ,িথিনং এবং অ া  েয়াজনীয় পদে প হেণর মা েম র ণােব ণ করা হেয়েছ।  
 কণ লী  এে েট খা  উপেযাগী ব েশর ০৬  জািতর ০২ হ র এবং কওিচয়া ফের  িরসাচ শেন ২.৫ 

হ র জিমেত ানেটশন করা হেয়েছ।  
 বসতবাড়ীর আেশ পােশ ব েশর কাড়ল ও াম উৎপাদেনর জ  আহছািনয়া িমশন এর মা েম চ ােমর 

ব শখালী উপেজলার ২১৪ জন দির  ষকেদর মে  ব েশর ১০৭০  চারা িবতরণ করা হেয়েছ। 
 চ াম িব িব ালেয়র ক া ােস রাপেনর জ  ইনি উট অব ফেরি  এ  এনভায়রনেম াল সাই েক 

১০০০ ব েশর চারা হ া র করা হেয়েছ।  
 লংকার িশ  ্ি  ইনি উেট ০৫ হ র ানেটশেনর জ  ৫০০০ ব েশর চারা রণ করা হেয়েছ।  

 
৯.২ খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল ি য়াজাত করার ি  স সারণ করার উে ে  িশ ণ দােনর িনিম  ছাট 

আকােরর এক  দশনী কারখানা াপন করা : 
 

 বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উেটর  কালচার াবেরটরী  স  করার মা েম বাে র  কালচার 
িবধািদ ি র জ  কিমক াল ও াস ওয় ার সরবরাহ করা হেয়েছ।  

 বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উেটর  কালচার ােব ১৩  বাশ জািতর  কালচার েটাকল তরী 
করা হেয়েছ। 

 াক ও িবএফআরআই এর মে  সমেঝাতা ি  া েরর মা েম এক  ভবন সং ার ও া ু  ট েসিসং 
াে র য পািত আইিসিবআর এর মা েম চীন দেশ থেক এেন চাইিনজ এ পাটেদর সহায়তায় াপন করা 

হেয়েছ। বয়লার ই েপ েরর অ েমাদন েম বয়লার হাউজ িনমােণর মা েম চীন হেত আমদানী ত বয়লার 
াপন ও পািন সরবরােহর ব া করা হেয়েছ। ট েসিসং া  চাইিনজ এ পাটেদর উপি িতেত সফলভােব 

ট  রান করা হেয়েছ।     
 কণ লী  এে ট ক প  বাগান থেক িক  া ু  ট সং হ ও েসিসং এর মা েম সফ   ােক ং কের 

ঢাকা ও চ ােমর িক  চাইিনজ র রা ও িডপাটেম াল াের সরবরাহ কেরেছ। 
 আেলাচনায় জানা যায় , েসিসং া  চা  করেত কমপে  ৪০ কিজ া ু  ট েয়াজন। পাবত  অ েলর 

জনগণ িনেজরাই া ু  ট খা  িহেসেব হণ কের থােক। ফেল কারখানার ক চামাল িহেসেব সরবরাহ করেত 
তারা অিন ক। দেশর অ া  অ েলর জনগণ ব েশর উৎপাদন াহত হওয়ার আশংকায় াে  ক চামাল 
সরবরােহ আ হী নয়। ফেল েয়াজনীয় ক চামােলর অভােব া  ব  অব ায় আেছ।  
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 াক ক প  দশীয় বাজাের িব েয়র জ  িবএস আই এর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছ। িক  েসস ট 
আইিসিবআর ,চায়না ও আই আই , লংকােক ট া াড পরী ার জ  দয়া হেয়েছ। তেব িরেপাট এখনও 
পাওয়া যায়িন। 

 
৯.৩ ি য়াজাত ত ব শ ক ড়ল র ানীর লে  বাংলােদশ উৎপািদত ও ি য়াজাত ব শ ক ড়লেক আ জািতক মােন 
 উ ীত করা : 

 ি য়াজাত ত ব শ ক ড়ল িবেদেশ র ানীর লে  চীন দশ হেত েসস   া ু  ট এেন বাংলােদেশ 
উৎপািদত েসস   ট এর সংেগ লনা করা হেয়েছ। ট া াড এর িবষেয় িলটােরচার িরিভউ ও ত  
সং হ করা হেয়েছ  ; 

 আইিসিবআর ,িরসাচ ইনি উট অব সাব - িপক াল ফেরি  এবং চাইিনজ একােডমী অব ফেরি  ক ক 
বাংলােদশ ও লংকার জ  ক ানড/ ােকজড ব শ ক ড়ল এর এক  াফট া াড ত করা হেয়েছ।  

 াক ক প  িবিসএসআইআর াবেরটরী ঢাকােত , কিমক াল ও মাইে াবােয়ালিজক াল টে র জ  িক  
েসস   া ু  ট পা েয়েছ। এর িরেপাট এখনও পাওয়া যায়িন। 

 বাংলােদশ হেত আ জািতক বাজাের া ু  ট র ানীর জ  International Organization for 
Standardization (ISO), International Federation of Organic Agriculture 
Movements     (IFOAM)’ র সংেগ কনসালেটসন এবং অ েমাদন হেণর পিরক না থাকেলও তা 
এখনও করা হয়িন।   

 

৯.৪ খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন , ি য়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ িবষেয় উে াগী ভা ােদর িশ ণ 
দওয়া  :  
 িবএফআরআই এর ০২ ( ই) জন িব ানী কণ লী  এে ট এর ০১ জন ােনজারেক চীন দেশ া ু  ট 

উৎপাদন  , ি য়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ িবষেয় িশ ণ দয়া হেয়েছ। িবএফআরআই-এর ০১ জন 
িব ানী  কালচার টকিনক এবং  কালচার া েলট হেত চারা উৎপাদেনর িবষেয় চীন দেশ িশ ণ 
হণ কেরেছন।  

 কণ লী  এে েটর ০৪ (চার) জন সহকারী ােনজার এবং কে র ০৪ জন াফেক ব শ ক ড়ল ট 
উৎপাদন ,সং হ , ি য়াজাতকরণ এবং ােকটজাতকরণ িবষেয় চাইনীজ িবেশষ  ও ানীয় িবেশষ  ক ক 
কণ লী  এে েটর ট েসিসং াে  িশ ণ দয়া হেয়েছ।    

 িবএফআরআই ক ক ব শ ক ড়েলর ্ি  হ া র িবষেয় ২৯-৩০ িডেস র ,২০১০ তািরেখ িফ  িভিজট ও 
হােত-কলেম িশ ণ দয়া হয়। ২০-৩০ নেভ র ,২০১০ তািরেখ লংকার কলে ােত অ ি ত ড়া  
ওয়াকশেপ কে র ড়া  িতেবদন উপ াপন করা হয়।  

 ৯.৫ খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন , ি য়াজাতকরণ িবষেয় টকেনালিজ া ফার মেডল উ য়ন ও 
স সারণ : 

 ব শ ক ড়ল উৎপাদন ও ি য়াজাতকরণ িবষেয় টকেনালিজ া ফার মেডল আইিসিবআর ,চায়নার সহায়তায় 
করা হেয়েছ। এই ি  হ া র মেডল ইনবার ,চায়না-এর আ িলক অিফস ও এিফিলেয়ট   এর মা েম 
স সারণ করা হেয়েছ। 

 

১০.০ কে র  উে  অজনঃ 
পিরকি ত অিজত 
দশী-িবেদশী অিধক উৎপাদনশীল ও া  ক ড়ল 

উৎপাদনকারী ব শ জািত/ভ ারাই  িনবাচন ও চােষর 
মা েম বাংলােদশ বািণিজ ক উে  ব শ ক ড়েলর 
উৎপাদন বাড়ােনা 

 
উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ ১০.১) 
 

খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল ি য়াজাত করার ি  
স সারণ করার উে ে  িশ ণ দােনর িনিম  ছাট 
আকােরর এক  দশনী কারখানা াপন করা 

 
উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ ১০.২) 

ি য়াজাত ব শ ক ড়ল র ানীর লে  বাংলােদশ 
উৎপািদত ও ি য়াজাত ব শ ক ড়লেক আ জািতক মােন 
উ ীত করা 

াক ক প  িবিসএসআইআর াবেরটরী ঢাকােত ,
কিমক াল ও মাইে াবােয়ালিজক াল টে র জ  

িক  েসস   া ু  ট পা েয়েছ। এর িরেপাট এখনও 
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পিরকি ত অিজত 
পাওয়া যায়িন।বাংলােদশ হেত আ জািতক বাজাের 

া ু  ট র ানীর জ  ISO, IFOAM এর সংেগ 
কনসালেটসন এবং অ েমাদন হেণর পিরক না 
থাকেলও তা এখনও করা হয়িন। ফেল উে  আংিশক 
অিজত হেয়েছ (অ ে দ ১০.৩)। 

খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন , ি য়াজাতকরণ 
এবং বাজারজাতকরণ িবষেয় উে াগী ভা ােদর িশ ণ 
দওয়া 

উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ ১০.৪)।  

খা  উপেযাগী ব শ ক ড়ল উৎপাদন , ি য়াজাতকরণ 
িবষেয় টকেনালিজ া ফার মেডল উ য়ন ও স সারণ  

উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ ১০.৫)। 

 

১১.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ ােকর আওতাধীন কণ লী  এে েট আইিসিবআর-এর মা েম া  
া ু  ট েসিসং া  াপন করা হেয়েছ। আেলাচনায় জানা যায় ,এ  চা  করেত কমপে  ৪০ কিজ া ু  ট 
েয়াজন। পাবত  অ েলর জনগণ িনেজরাই া ু  ট খা  িহেসেব হণ কের থােক। ফেল কারখানার ক চামাল 

িহেসেব সরবরাহ করেত তারা অিন ক। দেশর অ া  অ েলর জনগণ ব েশর উৎপাদন াহত হওয়ার আশংকায় 
াে  ক চামাল সরবরােহ আ হী নয়। ফেল েয়াজনীয় ক চামােলর অভােব া  ব  অব ায় আেছ। া ু  ট 

অভ রীন বাজাের সরবরাহ ও িবেদেশ র ানীর জ  াক ক প  িবিসএসআইআর াবেরটরী ঢাকােত , কিমক াল ও 
মাইে াবােয়ালিজক াল টে র জ  িক  েসস   া ু  ট সরবরাহ করেলও এর িরেপাট এখনও পাওয়া 
যায়িন।বাংলােদশ হেত আ জািতক বাজাের া ু  ট র ানীর জ  ISO, IFOAM এর সংেগ কনসালেটসন এবং 
অ েমাদন হেণর পিরক না থাকেলও তা এখনও করা হয়িন। ফেল উে  েরা ির অিজত হয়িন। 

 

১২.০ বা বায়ন সম াঃ   
১২.১ েসিসং া  চা  করেত কমপে  ৪০ কিজ া ু  ট েয়াজন। পাবত  অ েলর জনগণ িনেজরাই া ু  ট খা  

িহেসেব হণ কের থােক। ফেল কারখানার ক চামাল িহেসেব সরবরাহ করেত তারা অিন ক। দেশর অ া  অ েলর 
জনগণ ব েশর উৎপাদন াহত হওয়ার আশংকায় াে  ক চামাল সরবরােহ আ হী নয়। ফেল েয়াজনীয় ক চামােলর 
অভােব া  ব  অব ায় আেছ। 

১২.২ াক ক প  দশীয় বাজাের িব েয়র জ  িবএস আই এর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছ। িক  েসসড ট 
আইিসিবআর ,চায়না ও আই আই , লংকােক ট া াড পরী ার জ  দয়া হেয়েছ। এছাড়াও িবিসএসআইআর 

াবেরটরী ঢাকােত , কিমক াল ও মাইে াবােয়ালিজক াল টে র জ  িক  েসস   া ু  ট পাঠােনা হেয়েছ। 
এ িলর িরেপাট এখনও পাওয়া যায়িন/সং হ করা হয়িন। বাংলােদশ হেত আ জািতক বাজাের া ু  ট র ানীর জ  
ISO, IFOAM এর সংেগ কনসালেটসন এবং অ েমাদন হেণর পিরক না থাকেলও তা এখনও করা হয়িন।   

১২.৩ ক  সমাি র ০৩ (িতন) মােসর মে  িপিসআর আইএ ইিড- ত রেণর িনয়ম থাকেলও ক  সমাি র পর ায় ০১ 
(এক) বছর পর িপিসআর আইএমইিড- ত করা হয়। ফেল যথাসমেয় ক র ায়ন করা স ব হয়িন।   

 

১৩.০ পািরশঃ 
১৩.১ ক   করার েবই এর আওতায় ািপত েসিসং াে  ক চামাল সরবরােহর িবষয়  িবেবচনা করা উিচত িছল। বতমান 

পিরি িতেত বা রবান জলার পাইথং ও গা মিন পাড়ায় রািপত ৬৪ হ র , কওিচয়া ফের  িরসাচ শেন চাষ ত ২.৫ 
হ র ,কণ লী  এে েট রািপত ও র ণােব ণ ত ১০২ হ র ও ব শখালী উপেজলায় দির েদর মে  িবতরণ ত চারা হেত 

ব শ ক ড়ল সং হ কের কারখানা  চা  রাখা যায় িক না িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের। 
১৩.২ ট াডা  পরী ার িরেপাটস হ সং হ এবং আ জািতক বাজাের া ু  ট র ানীর জ  ISO, IFOAM এর অ েমাদন 

হণ এবং িবেদেশ র ানীর জ  স াবতা যাচাই এর িবষেয় াক ক প েক পিরেবশ ও বন ম ণালয় অ েরাধ করেত পাের।  
১৩.৩ সাসেটইেনবল ােনজেম  এর মা েম পিরকি ত উপােয় ব েশর ক ড়ল আহরণ য ব শ উৎপাদেন াঘাত ঘটায় না বরং এ 

কায েম অংশ হেণর মা েম একিদেক যমন  িবিনেয়ােগ  ও মাঝাির Entrepreneurship গেড় তালা স ব 
অপরিদেক রা ার ধাের ,বসত িভটায় ,পিরত া  জায়গায় ও পাহাড়ী এলাকায় চা চােষর জ  অ প  জিমেত ব শ বাগান/বন 
স সারণ স ব ,এ িবষেয় িবএফআরআই তােদর িনজ  চারণা/সেচতনতা ি  কায েমর মা েম সাধারণ ভা া ব শ চাষী ও 
িশে ােদা ােদর সেচতন করেত পাের।  

১৪.৪ ভিব েত ক  সমাি র ০৩ মােসর মে  ০১ কিপ িডিপিপসহ িন ল িপিসআর আইএমইিড - ত রেণর িবষয়    িনি ত করেত 
হেব।   
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41. স াবনাময় ব শ ও বতজাত প  সাম ীর বাজার ি  (সংেশািধত) 
(২য় ফইজ , ১ম সংেশািধত) 

(সমা : জা য়ারী ,২০১১) 
          
১.০ বা বায়নকারী সং া   : বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট িবএফআরআই, চ াম। 
২.০ শাসিনক ম ণালয়           :     পিরেবশ ও বন ম ণালয়  
৩.০ কে র অব ান                 : ম র ও দল য়ার টাংগাইল, িম া সদর,  বা রবন সদর, 
     িসটল ণ র , রং র, িডমলা , নীলফামারী ,চ াম সদর। 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়      :                        
                                      

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়ন
কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
 ( ল 
বা বায়ন
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২১১.৮২ ২১১.৮২ ১৫১.৫৩ মাচ ,২০০৯ হেত 

ন ,২০১০ 
মাচ ,২০০৯ হেত 
জা য়ারী ,২০১১ 

মাচ ,
২০০৯ 
হেত 
জা য়ারী ,
২০১১ 

- ৩০.৩৪% 

 
৫.০ কে র অথায়নঃ ক  ২১১.৮২ ল  টাকা া িলত েয় বা বািয়ত হেয়েছ যার মে  ২০.০০ ল  টাকা িজওিব 
(ইন কাই )। কমন ফা  কেমািড স অ দান ১৯১.৮২ ল  টাকা।  
 
৬.০ কােজর অ িভি ক বা বায়ন িপিসআর-এ দ  ত  অ যায়ী  :  
   (ল  টাকায়) 

ঃ 
নং 

অংেগর নাম িডিপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 (K) ivR¯̂ e¨q t     
 জনবল t     
১। জনবল ০৪ জন ১০.১১ ০৪ জন (১০০%) ১০.০৯ (৯৯.৮০%) 
২। ফামার/ ািডউসার ৭৭৭ জনমাস ২২.৯০ ৬২৯ জনমাস 

(৮০.৯৫%) 
১৮.৫৭ (৮১.০৯%) 

 উপ- মাট=  ৩৩.০১  ২৮.৬৬ 

 ানীয়/আ িলক পরামশক: 

৩। িডজাইন কনসালেট  ০৮ জনমাস  ৫.৫২ ০৮ জনমাস(১০০%)  ৫.৪৪ (৯৮.৫৫%) 
৪। মােক ং কনসালেট  ০৩ জনমাস ২.০৭ ০৩ জনমাস 

(১০০%) 
 

 উপ- মাট=  ৭.৫৯  ৭.৯৯ 
 মণ য়ঃ     
৫। বেদিশক মণ ২২০ জনমাস ২৪.৫৬ ২১৪ জনমাস 

(৯৭.২৭%) 
২৩.০১ 
(৯৩.৬৯%) 

৬। ানীয় মণ  ৪০০ জনমাস ১৩.৪১ ১১৪ জনমাস ৭.২৮  
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িডিপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(২৮.৫০%) (৫৪.২৯%) 
 উপ- মাট=  ৩৭.৯৭  ৩০.৩৮ 
৭। সরবরাহ ও সবা থাক ২০.৭০ থাক ৯.৪৮ (৪৫.৮০%) 
৮। পিরচালনা য় থাক ২২.৪৫ থাক ১৮.৩১  

(৮১.৫৬%) 
 ি  হ া র ও িশ ণ :     
৯। িনং ,ওয়াকশপ/ সিমনার 

দশীয় ( , িডউসার , ডাস 
এ  আ িসয়ান 

৩০০/১৪ ১৭.২৫ ২০১/১৩  
(৬৭/৯৩%) 

৯.১৭ (৫৩.১৬%) 

 উপ- মাট=  ১৭.২৫  ৯.১৭ 
১০। কি নেজি  থাক ১.৩৮ থাক  
 মাট রাজ  য়  :   ১৪০.৩৫  ১০৩.৯৯ 

(৭৪.০৯%) 
 ক ািপটাল কে ােন   :     
 মিশনারী এবং য পািত :     
১১। মিশনারী/ই টেলশন 

ইত ািদ 
০৩  ৪০.৪৬ ০৩  (১০০%) ৩৬.৮০ 

(৯০.৯৫%) 
১২। য পািত  ০৪  ৩.০১ ০৪  (১০০%) ২.৭২ (৯০.৩৭%) 
 উপ- মাট=  ৪৩.৪৭  ৩৯.৫২ 
১৩। ত িনমাণ )িডসে  

স ার/ ার/ওয়াকেশড 
০৪  ৮.০০ ০২  (৫০%) ৬.৯০ (৮৬.২৫%) 

১৪। িসিড ভ াট থাক ২০.০০ থাক ১.১২  (৫.৬০%) 
 উপ- মাট  

ক ািপটাল অংগ= 
 ৭১.৪৭  ৪৭.৫৪ 

 সবেমাট=  ২১১.৮২  ১৫১.৫৩ 
(৭১.৫৪%) 

 
৭.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৮.০ mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt 
৮.১ ক  হেণর পট িমঃ  

ব শ ও বত স েদর ষম বহার এবং এর নগতমান ি র লে  গেবষণা কায েম িল  ’’ই ার াশনাল 
নটওয়াক ফর া ু  এ  র̈ v টন  ‘‘) ইনবার (ক ক ক র ১ম ফইেজর সমাি র পর ২য় ফইেজ বাংলােদশ 

অংেশর আেলাচ  কািরগরী সহায়তা ক  হণ করা হয়। ’’মােকট ডেভলপেম   অব া ু  এ  র ̈vটন াডা স 
উইথ পেটনিশয়াল  (২য় ফইজ) ‘‘শীষক কে র অথায়েনর জ  নদার া  িভি ক কমন ফা স ফর কেমািড স 
(িসএফিস) - এর কােছ াব পশ করা হেল িসএফিস অ  কে র ২য় ফইেজর জ  অথায়েন স ত হয়। ল 

ক  িতন  দেশ - বাংলােদশ , নপাল এবং মায়নমার এ বা বায়েনর পিরক নায় িবেবিচত হয়।  
 
৮.২ কে র উে ঃ    

 কে র অংশ হণকারী দশ স েহ ব শ ও বত স েদর নবাসন ও সা িফেকশন িসে ম ণয়ন করা ;  
 উ ত দেশর চািহদা যায়ী দশীয় ব শ ও বতজাত সাম ীর নগতমান ি র জ  েয়াজনীয় িনমাণ 

কৗশল ও িডজাইন আ িনকীকরণ  ;এবং 
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 ব শ ও বত সাম ী তরীেত উ ািবত ি স হ মাঠ পযােয় স সারণ করা এবং এ কােজ দির  
নারীেগা ীেক স ৃ  করা। 

 
৮.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     
আেলাচ  ক  ২৯ এি ল ২০০৯ তািরেখ পিরেবশ ও বন ম ণালয় ক ক শাসিনক অ েমাদন লাভ কের। ক র 
অ েমািদত মাট া িলত য় ২১১.৮২ ল  টাকা এবং বা বায়নকাল মাচ,২০০৯ হেত ন‘২০১০ পয । ক  লতঃ 
িসএফিসর অ দােনর অথায়েন বা বািয়ত হে । মাট ২১১.৮২ ল  টাকার মে  িসএফিসর অ দােনর অথ ১৯১.৮২ ল  টাকা 
বািক ২০.০০ ল  টাকা িজওিব (িসিডভ াট)। কে র ি  অ যায়ী ক  বা বায়েনর সািবক ি য়া শেষ অথছাড় হওয়ায় 

কে র কম চী যথা সমেয়  করা স ব হয় নাই। পিরকি ত কম চী বা বায়ন না হওয়ায় অ িয়ত অথ সািবক বহােরর 
লে  গত ১৫-১৭ অে াবর ,২০০৯ তািরেখ নপােল ই া াশনাল ি য়ািরং কিম র ৩য় সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় 

কে র য় ি  না কের কে র ময়াদ ১ (এক) বৎসর ি  করার জ  পািরশ কের। তদা সাের াশনাল ি য়ািরং 
কিম র ১ম সভা গত ০৪/০২/২০১০ তািরেখ পিরেবশ ও বন ম ণালেয় অ ি ত হয়। উ সভায় কে র য় ি  না কের 

কে র ময়াদ ১ বৎসর ি  করার জ  পািরশ করা হয়। স ি েত ৩০/৩/২০১০ তািরেখ িডএসিপইিস সভা অ ি ত হয়। 
পরবত েত ক র মাট া িলত য় অপিরবিতত রেখ আ ঃখাত সম য় বক সংেশাধন কের এর ময়াদ জা য়ারী ২০১১ 
পয  ি  কের ১৯/০৫/২০১০ তািরেখ শাসিনক অ েমাদন াপন করা হয়। উে  ,ফের  সা িফেকশান এ  ইনিডেকটর 
এর কাজ ইেতামে  ইনবার ক ক স াদন করা হেয়েছ িবধায় কে র উে  হেত বিণত উ  িবষয়  বাদ দওয়া হেয়েছ 
এবং উ  িবষেয়র িবেশষ  খােতর জ  বরা ত অথ Work shed িনমাণ ও ি  হ া র ও িশ ণ খােত ানা র 

বক ক  সংেশাধন করা হেয়েছ। 
 
৮.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য় া  িপিসআর অ যায়ী   :  
                                                                                                                 (ল  টাকা) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

  ২০০৮-২০০৯ ৪৪.০০ - ৪৪.০০ ৪৪.০০ ৪৪.০০ - ৩৫.০২ 
  ২০০৯ -২০১০ ৬৫.০০ ৫.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৪৮.৪৪ ১.১২ - 
  ২০১০-২০১১ ৭১.০০ - ৭১.০০ ৭১.০০ ৫৯.০৯ - ৩.৬৪ 
মাট = ১৮০.০০ ৫.০০ ১৭৫.০০ ১৮০.০০ ১৫১.৫৩ ১.১২ ৩৮.৬৬ 

 
৮.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
জনাব , মাঃ আ ল লিতফ 
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট 
(িবএফআরআই) 

খ কালীন ২৩/০৪/২০০৯ হেত ০৯/৩/২০১০ 
পয  

জনাব এ ক এম ওয়ািজউ াহ  
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট 
(িবএফআরআই) 

খ কালীন ০৯/০৩/২০১০ হেত ২৯/০৩/২০১০ 
পয  

ড . মাঃ ওয়ােহদ বকস 
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট 
(িবএফআরআই) 

খ কালীন ২৯/০৩/২০১০ হেত ৩০/১২/২০১০ 
পয  

ড . মাঃ খেল র রহমান 
পিরচালক ,বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট 
(িবএফআরআই  ) 

খ কালীন ৩০/১২/২০১০ হেত ৩১/০১/২০১১ 
পয  

 
৮.৬   ায়ন প িত (Methodology) 
       আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
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 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ  

ক র চ াম অংশ ৩১.০৭.২০১২ তািরখ এবং বা রবান অংশ ০১.০৮.২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা 
হয়। পিরদশকােল ড : মা : মাখেল র রহমান ,পিরচালক ,বন গেবষণা ইনি উট ,চ াম এবং প-অিফসার জনাব 
এ এস এম িনর হােসন পিরদশন কােজ সহেযািগতা কেরন।  

  
৯.০ কে র আওতায় স ািদত কােজর িববরণঃ  
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 
৯.১ কে র অংশ হণকারী দশ স েহ ব শ ও বত স েদর নবাসন ও সা িফেকশন িসে ম ণয়ন করা : 

 সাত  িনবািচত এলাকায় ম র ও দল য়ার-টাংগাইল ,সদর - িম া ,সদর -বা রবন ,বদরগ  ও 
িসটল ণ র-রং র ,িডমলা-নীলফামারী ,সদর -চ াম সাত  ষকদল/কিমউিন  িনবাচেনর মা েম দল 
গঠন করা হেয়েছ ; 

 টাংগাইেলর দল য়ার ও বা রবেনর কউিচয়ায় ফের  িরসাচ শেন ত বধনশীল জাত িনবাচেনর 
মা েম , দশীয় এবং িবএফআরআই উ ািবত ি র সম য় ঘ েয় ছয় হ র ব শ ও সাত হ র বেতর 

ানেটশন করা হেয়েছ ; 
 ানীয় কিমউিন েক স ৃ  কের ষকেদর বসতবাড়ীর আেশপােশ সাতশত ব েশর া  ( মাথা) এবং 

বা রবেনর কউিচয়ােত ফের  িরসাচ শেন ০১ (এক) হ র ব েশর নবাসন করা হেয়েছ  ; 
 ব শ ও বেতর নবাসন ও সা িফেকশেনর বতেনর পিরক না িডিপিপ- ত উে খ থাকেলও এ িবষেয় িক 

িক পদে প হণ করা হেয়েছ স িবষেয় িপিসআর পযােলাচানা এবং পিরদশনকােল তমন িক  জানা 
যায়িন। 

 
৯.২ উ ত দেশর চািহদা যায়ী দশীয় ব শ ও বতজাত সাম ীর নগতমান ি র জ  েয়াজনীয় িনমাণ কৗশল ও 
িডজাইন আ িনকীকরণ  : 

 একজন াশনাল িডজাইন কনসালেট  কে র আওতায় িনেয়াগ করা হয় ,যার ত াবধােন িনবািচত 
কািরগরগণ ন না ত কেরন এবং ব শ ও বতজাত পে র তা ও িডজাইনারেদর িনেয় কমশালার 
আেয়াজন করা হয় ; 

 কে র আওতা  কািরগরেদর ম  থেক ১১০ জন কািরগরেক বাছাই কের িশ ক িহেসেব িশ ণ 
দয়া হয় ; 

 িশি ত কািরগরেদর মা েম ব শ ও বতজাত সামি র ১৫০০ ন না ত করা হয় যা িবিভ  শা- েম 
ও দশনীেত দশন করা হয় ; 

 ত ত ন না হেত ব শ ও বতজাত সামি র ০৫  িনবািচত আইেটেমর ১০  আকষনীয় ন ন 
িডজাইন/মেডেলর ন না ত কের তার কািরগির ও অথৈনিতক ায়ন করা হেয়েছ  ;এবং 

 কে র আওতায় পপার িলফেলট ও পা ার ছািপেয় তা কািরগর ও চাষীেদর িনকট িবতরণ করা হয়। 
এছাড়া ব শ ও বতজাত সামি র িডজাইন ,ব শ ও বেতর জাত িনবাচন ও চাষ প িত স িলত ০৩ (িতন) 

 কাশনার কাজ করা হেয়েছ। কাশনা েলা অেনক ত  ও িচ  স িলত হেলও এ েলা ইংেরজীেত 
কািশত হওয়ায় তা সাধারণ চাষী/কািরগর ও উে া ােদর পে  সহেজ েঝ উঠা স ব নয়।   

 
৯.৩ ব শ ও বত সাম ী তরীেত উ ািবত ি স হ মাঠ পযােয় স সারণ করা এবং এ কােজ দির  নারীেগা ীেক 
 স ৃ  করা : 

 িবএফআরআই-এর উে ােগ কে র আওতায় িশ ক কািরগরেদর মা েম বশ িক  িশ ণ কমশালা 
অ ি ত হয় , যখােন চাষী ও কািরগরগণ িশ ণ হণ কেরেছন। কািরগরগণ তােদর ত ত সামি  
িনেয় জাতীয়  মলায় অংশ হণ কেরেছন। এ কােজ দির  নারীরাও স ৃ  রেয়েছন  ;  
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 টাংগাইেলর পীরগাছা ও িবএফআরআই -এর সদর কাযালেয় চ ােম ই  শা- ম িনমাণ করা হেয়েছ ,
যখােন কািরগরগণ ক ক ত ত ব শ ও বতজাত সামি  দিশত হে  ; 

 উৎপাদক ,কািরগর , বসায়ী ও র ািনকারকেদর অংশ হেণ এক  আেলাচনা সভার আেয়াজন করা 
হেয়েছ। উে া া উ য়েনর জ  কািরগর ,উৎপাদক ও স া  িবিনেয়াগকারীেদর িনেয় ০৩ (িতন)  

ানীয় ওয়াকশপ/ সিমনার ও মতিবিনময় সভা আেয়াজেনর মা েম সেচতনতা ি র েচ া নয়া হেয়েছ। 
চাইিনজ এ পাটেদর ারা পেনর িদেনর িশ ণ কম চীর আেয়াজন করা হয়। এছাড়াও তােদর ান ও 
দ তা ি র জ  ১২ (বার) জন কািরগরেক ভারেতর ি রায় ািড ের পাঠােনা হয়  ; 

 িনয়িমত সভা আেয়াজেনর মা েম ব শ ও বতজাত সামি র রাতন িডজাইেনর  ,দীঘ ায়ী না হওয়ার 
কারণ এবং ক চামােলর তার িবষেয় েয়াজনীয় সম া িচি ত করা হেয়েছ ; 

 উৎপাদক ,কািরগর , বসায়ীেদর পরামশ েম প চ  আইেটেমর িনমাণজিণত  সংেশাধেনর মা েম 
িডজাইন ড়া  করা হয়  ;এবং 

 কে র আওতায় INBAR-এর মা েম Bamboo Splitter, Initial Planning Machine, Hot 
press আমদানী কের তা িবএফআরআই ,চ াম এর কারখানায় াপন করা হেয়েছ। এ য েলা 

বহােরর মা েম ব শ ও বত জাত সামি  িতর জ  অত  সহায়ক।   
 
১০.০ কে র  উে  অজনঃ 
   

পিরকি ত অিজত 
কে র অংশ হণকারী দশস েহ ব শ ও বত স েদর 
নবাসন ও সা িফেকশন িসে ম ণয়ন করা  

ব শ ও বত স েদর নবাসন করা হেলও 
সা িফেকশন িসে ম ণয়েনর িবষেয় তমন কান 
অ গিত জানা যায়িন (অ ে দ-১০ এর ১০.১) 

উ ত দেশর চািহদা যায়ী দশীয় ব শ ও বতজাত 
সাম ীর নগতমান ি র জ  েয়াজনীয় িনমাণ 
কৗশল ও িডজাইন আ িনকীকরণ 

 
উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ-১০ এর ১০.২) 
 

ব শ ও বত সাম ী তরীেত উ ািবত ি স হ মাঠ 
পযােয় স সারণ করা এবং এ কােজ দির  
নারীেগা ীেক স ৃ  করা। 

উে  অিজত হেয়েছ (অ ে দ-১০ এর ১০.৩) 

 
১১.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  

ব শ ও বত স েদর নবাসন করা হেলও সা িফেকশন  িসে ম ণয়েনর িবষেয় তমন কান অ গিত জানা যায়িন 
ফেল উে  কত  অিজত হেয়েছ তা িন পণ করা স ব নয়। কে র অপর  উে  অিজত হেয়েছ বেল 

তীয়মান হয়।  
 
১২.০ বা বায়ন সম াঃ   
১২.১ ব শ ও বেতর নবাসন ও সা িফেকশেনর বতেনর পিরক না িডিপিপ- ত উে খ থাকেলও এ িবষেয় িক িক 

পদে প হণ করা হেয়েছ স িবষেয় িপিসআর পযােলাচনা এবং পিরদশনকােল তমন িক  জানা যায়িন ; 
 
১২.২ ব শ ও বতজাত সামি র িডজাইন ,ব শ ও বেতর জাত িনবাচন ও চাষ প িত স িলত ০৩ (িতন)  কাশনার কাজ 

করা হেয়েছ। কাশনা েলা অেনক ত  ও িচ  স িলত হেলও এ েলা ইংেরজীেত কািশত হওয়ায় তা সাধারণ 
চাষী/কািরগর ও উে া ােদর পে  সহেজ েঝ উঠা স ব নয় ; 

 
১২.৩ ক  জা য়ারী ,২০১১ এ সমা  হেলও এ িবভােগ ০৩ (িতন) মােসর মে  ক  সমাি  িতেবদন রেণর িনয়ম 

থাকেলও তা িতপালন করা হয়িন। পরবত েত পর পর ০৩ (িতন) বার প  রেণর পর গত ১৬.০৫.২০১২ তািরেখ 
িপিসআর আইএমইিড - ত পাওয়া যায়। ফেল কে র ায়ন িতেবদন ণয়েন িবল  হয়  ;এবং 

 
১২.৪ া  িপিসআর  পযােলাচনা কের দখা যায়-িপিসআর -এর ০৪ নং ার ০৫ নং অ ে েদ অংগ িভি ক বা বায়েনর 

অ গিত স কভােব দখােনা হয়িন। যমন -সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী আ জািতক কনসালেট  বাবদ কান অথ 
বরা  না থাকেলও িপিসআর-এ এখােত ২.৫৫ ল  টাকা য় দখােনা হেয়েছ। মােক ং কনসালেট  বাবদ ২.০৭ 
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ল  টাকা িডিপিপ অ যায়ী বরা  থাকেলও িপিসআর-এ এখােত বা ব অ গিত দখােনা হেলও আিথক অ গিত 
দখােনা হয়িন। এছাড়া িপিসআর অ যায়ী ত অজেন সবেমাট য় ১৫১.৫৩ ল  টাকা দখােনা হেলও উপেমাট 

স েহর যাগফল অিধকাংশই ল হেয়েছ এবং িপিসআর-এর ০৬ নং ায় সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও 
েয়র ছক ও স কভােব রণ করা হয়িন।   

 
 
 
১৩.০ পািরশঃ 
১৩.১ ব শ ও বেতর নবাসন ও সা িফেকশেনর বতেনর িবষেয় িক িক পদে প হণ করা হেয়েছ, তা এ িবভাগেক 

িতেবদন াি র ০১(এক) মােসর মে  অবিহত করেত হেব ; 
 
১৩.২ বাংলােদেশর াপেট ভিব েত এ জাতীয় কাশনার কােজ সাধারণ ি বেগর সহজেবা তার ােথ বাংলায় 

কাশনার কাজ করা সমীচীন হেব ;  
 
১৩.৩ ক র িপিসআর-এ দ  অংগ িভি ক য় এবং সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও েয়র ছেক স কভােব 

ত ািদ সি েবশ বক তা এ িবভাগসহ সংি  ম ণালয়েক িতেবদন াি র ০১(এক) মােসর মে  অবিহত করেত 
হেব ; এবং 

 
১৩.৪ ভিব েত িন ল িপিসআর ণয়ন ও যথাসমেয় এ িবভােগ রেণর িবষেয় শাসিনক ম ণালয় থেক সংি  

সং ােক পরামশ দান করা েয়াজন।   
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42. বন িবষয়ক উ ািবত ি  উ য়ন ও পির াতকরণ 
(সমা : ন ২০১১) 

          
১.০ কে র নাম t    বন িবষয়ক উ ািবত ি  উ য়ন ও পির াতকরণ শীষক ক  
২.০ বা বায়নকারী সং া t     বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি উট (িবএফআরআই), চ াম। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়               t     পিরেবশ ও বন ম ণালয়  
৪.০ কে র অব ান               t     চ াম, বা রবন, ক বাজার, িম া, িসেলট, ঢাকা, টাংগাইল, ব ড়া, যেশার এবং রং র। 
৫.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়   t                                                                           
                                                                                                                                  (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন

কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০৩.০০ - 4৪৯.৩৫ লাই, ২০০৮ 
হেত  

ন, ২০১১ 

- লাই, 
২০০৮ 
হেত  

ন, ২০১১ 

- - 

 

৬.০ কে র অথায়নঃ  ক  ৬০৩.০০ ল  টাকায় স ণ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ।  
 
৭.০ কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ         

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িডিপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 (ক) রাজ  
১। কমকতােদর বতন ০৫ জন ১২.২০ ০৪ জন (৮০%) ৮.৩৭ (৬৯%) 
২। কমচারীেদর বতন ০৬ জন ৭.১০ ০৫ জন (৮৩%) ৬.৬৮ (৯৪%) 
৩। ভাতািদ থাক ১৪.৭০ থাক ১০.০৭ (৬৮%) 

 উপেমাট (ক) =  ৩৪.০০  ২৫.১২  
 (খ) সরবরাহ ও সবা  

৪। মণ য় থাক ৩০.০০ থাক ২৭.৭৬ (৯৩%) 
৫। টিলেফান/ফ া /ই ারেনট থাক ১.০০ থাক ০.৫৫ (৫৫%) 
৬। ালানী/ তল/ ি েক স  থাক ২০.০০ থাক ১১.৩৮ (৫৭%) 
৭। ণ ও কাশনা থাক ৫.০০ থাক ৪.৯৮ (৯৯%) 
৮। শনারীজ থাক ৫.০০ থাক ৪.৮০ (৯৬%) 
৯। গেবষণা থাক ৯০.০০ থাক ৮৫.৯৪ (৯৫%) 
১০। বই/সংবাদপ  থাক ০.৫০ থাক ০.৪৯ (৯৯%) 
১১। অিডট/িভিডও থাক ২.০০ থাক ১.৯৯ (৯৯%) 
১২। পাবিলিস  এ  িব াপন থাক ২৫.৫০ থাক ২৫.১৭ (৯৯%) 
১৩। িশ ণ ৩০ জন ৯.০০ ৩৯ জন (১৩০%) ৬.৭৯ (৭৫%) 
১৪। সিমনার/কনফাের / 

ওয়াকশপ 
২৫  ৫.০০ ৩০  (১২০%) ৪.৪৭ (৮৯%) 

 উপেমাট (খ) =  ১৯৩.০০  ১৭৪.৩২  
 মাট রা  (ক+খ)=  ২২৭.০০  ১৯৯.৪৪  
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িডিপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
 লধন :     
 মিশনারীজ ও অ া  এে সিরজ : 

(ক)  কালচার াব/লাইে রী/ িনং েমর জ  য পািত : 
১৫। যানবাহন ০১  ২০.০০ ০১  (১০০%) ১৯.৮৬ (৯৯%) 
১৬। এয়ার লার ০৬  ৫.২৫ ০৬  (১০০%) ৫.১০ (৯৯%) 
১৭। এয়ার িফ াস ০২  ১.২৫ ০২  (১০০%) ০.১৬ (১৩%) 
১৮। এয়ার এ  ফ ান ১০  ০.৫০ ১০  (১০০%) ০.৩৮ (৭৬%) 
১৯। অেটাে ভ ০১  ১২.০০ ০১  (১০০%) ৪.৯৫ (৪১%) 
২০। ােল  ০২  ২.০০ ০২  (১০০%) ২.০৫ (১০৩%) 
২১। ক ােমরা ০১  ১.০০ ০১  (১০০%) ০.৫০ (৫০%) 
২২। কি উটার ০৩  ২.১৫ ০৩  (১০০%) ২.১৫ (১০০%) 
২৩। িডিহউিমিডফায়ার ০২  ১.৫০ ০২  (১০০%) ০.৮৪ (৫৬%) 
২৪। ডীপ ি জ ০২  ২.০০ ০২  (১০০%) ১.৬০ (৮০%) 
২৫। ম ফেটািমটার ০১  ৫.২৫ ০১  (১০০%) - 
২৬। ি জার মাইে ােটাম ০১  ৫.২৫ ০১  (১০০%) - 
২৭। াসওয় ার ি নার মিশন ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) ১.৯০ (৯৫%) 
২৮। াসয় ার ায়ার ০১  ১.০০ ০১  (১০০%) - 
২৯। ইনিকউেবটর ০১  ৩.১৫ ০১  (১০০%) ২.৪০ (৭৬%) 
৩০। ইভােটড মাইে াসে াপ 

উইথ ইউিভ এ  
ফেটা ািফক ইউিনট 

০১ সট ১২.০০ ০১ সট (১০০%) ৫.৪২ (৪৫%) 

৩১। ািমনার া ক ািবেনট 
াস-১ এবং ২ 

থাক ২.০০ থাক  ১.৯৮ (৯৯%) 

৩২। িল ইড িমিডয়া 
িডসেপনসার 

০১  ২.১৫ ০১  (১০০%) ১.৯৫ (৯১%) 

৩৩। লা  িমটার ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) ০.৪৬ (২৩%) 
৩৪। াগেন ক ি রার ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) ০.২৪ (১২%) 
৩৫। মাইে া-ওেভন, ওেভন ০১  ৫.৫০ ০১  (১০০%) ৩.৫০ (৬৪%) 
৩৬। ওরিবটাল ইনিকউেবটর ০১  ৩.৫০ ০১  (১০০%) ২.৪০ (৬৯%) 
৩৭। জনােরটর ০১  ৩.৫০ ০১  (১০০%) ২.৯০ (৮৩%) 
৩৮। িপিসআর মিশন ০১  ১২.০০ ০১  (১০০%) ৫.৩০ (৪৪%) 
৩৯। কে া-িমটার ০১  ৫.২৫ ০১  (১০০%) ৬.০৭ (১১৬%) 
৪০। সকার ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) - 
৪১। পািন িব করণ া  ০১  ৩.১৫ ০১  (১০০%) ২.৩৮ (৭৬%) 
৪২। বােয়ালাস ক ০১  ১১.০০ ০১  (১০০%) - 
৪৩। টপ ান ােল  ০২  ০.৫০ ০২  (১০০%) ০.৩২ (৬৪%) 
৪৪। িডিজটাল িপএইচ-িমটার ০১  ১.০০ ০১  (১০০%) ০.৫৮ (৫৮%) 
৪৫। আইিপএস ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) ১.২৫ (৬৩%) 
৪৬। ইেলে াফেরািসস এ াপারটাস 

( জল এ াপারটাস) 
থাক ৫.২৫ থাক ১.২৫ (২৪%) 

৪৭। িডএনএ িস েয়নসাচ ০১ সট ১৭.০০ ০১ সট (১০০%) ১.৯৫ (১২%) 
৪৮। ি জ ০১  ০.৫০ ০১  (১০০%) ০.৬০ (১২০%) 



245 
 

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িডিপিপ অ যায়ী া লন ত বা বায়ন 

  বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

৪৯। ৮০ িডি  স: ি জার ০১  ২.৬২ ০১  (১০০%) - 
৫০। ানার (অেটা ানার) থাক ৫.২৩ থাক - 
৫১। ল সি িফউজ থাক ৫.৭৫ থাক ১.৯০ (৩৩%) 
(খ) িশ  মড়ক/ রী গােছর আগা-মড়া সং া  য পািত : 
৫২। কি উটার ( লজার ি ার 

এ  য়ার পাটস 
০২  ১.৬০ ০২  (১০০%) ০.৮০ (৫০%) 

৫৩। ক ােমরা ০১  ০.৫০ ০১  (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
৫৪। বাইেনা লার ০১  ০.৩০ ০১  (১০০%) ০.২৫ (৮৩%) 
৫৫। েমিশন ০৩  ০.৭৫ ০৩  (১০০%) ০.২২ (২৯%) 
৫৬। িডিহউিমিডফায়ার ০২  ১.৫০ ০২  (১০০%) ০.৮৪ (৫৬%) 
৫৭। ইনিকউেবটর ০২  ১.৫০ ০২  (১০০%) ২.৪০ (১৬০%) 
৫৮। ইনেস  ক ািবেনট ০৩  ০.৭৫ ০৩  (১০০%) - 
৫৯। কে া-িমটার ০১  ৭.০০ ০১  (১০০%) ৬.৪৪ (৯২%) 
৬০। ম ফেটািমটার ০১  ৪.০০ ০১  (১০০%) ৩.৮৮ (৯৭%) 
(গ) ি  হ া র সং া  য পািত : 
৬১। মাি  িমিডয়া ০১  ১.৫০ ০১  (১০০%) ১.১০ (৭৩%) 
৬২। ড টপ কি উটার ০১  ১.০০ ০১  (১০০%) ০.৭৬ (৭৬%) 
৬৩। লজার ি ার ০১  ০.৫০ ০১  (১০০%) ০.৪০ (৮০%) 
৬৪। িভিডও িভ ক ােমরা ০১  ১.৫০ ০১  (১০০%) - 
৬৫। এসএলআর ক ােমরা ০১  ০.৫০ ০১  (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
৬৫। ফেটাকিপ মিশন ০১  ২.০০ ০১  (১০০%) ২.৫০ (১২৫%) 
৬৬। ানার ০১  ০.২০ ০১  (১০০%) ০.১৯ (৯৯%) 
৬৭। ইউিপএস ০২  ০.২০ ০২  (১০০%) ০.১০ (৫০%) 
৬৮। জনােরটর ০২  ১.০০ ০২  (১০০%) ০.৯৫ (৯৫%) 
৬৯। পেটবল টিলিভশন ০১  ০.৫০ ০১  (১০০%) ০.৩০ (৬০%) 
৭০। কডেলস মাইে ােফান 

ইউিনট (এিস/িডিস) 
০২  ১.০০ ০২  (১০০%) ০.৯৪ (৯৪%) 

৭১। ই ুেম  এ  এে সিরজ থাক ১০.৫০ থাক ৭.৭৫ (৭৪%) 
৭২। আসবাবপ  থাক ৩.০০ থাক ৩.০০ (১০০%) 
 িনমাণ কাজ :     
৭৩।  কালচার াবেরটরীর 

উ য়ন  
০১ ইউিনট  ১২.০০ ০১ ইউিনট (১০০%)  ১১.৯০ (৯৯%) 

৭৪। নাসারীর উ য়ন থাক ৭.৫০ থাক ৭.৪৪ (৯৯%) 
৭৫। ীণ হাউজ িনমাণ ০১  ১২৫.০০ ০১  (১০০%) ৯৪.৯৭ (৭৬%) 
৭৬। িম  হাউজ এ  িবিবধ 

িনমাণ 
থাক ২০.০০ থাক ১৪.৪১ (৭২%) 

 লধন খাত িসিড-ভ াটঃ  ১৬৪.৫০  ১২৮.৭২ 
 (ক) লধন খাত িসিড-ভ াট  ৩৭৬.০০  ২৪৯.৯১ 
 মাটঃ  ৬০৩.০০ - ৪৪৯.৩৫ 

(৭৫%) 
 

৮.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ   



246 
 

কে র আওতায় িক  য পািত যমন- ম ফেটািমটার, ি জার মাইে ােটাম মিশন, ািমনার ার ক ািবেনট 
( াস-১ ও ২), সকার, বােয়ালাি ক, ৮০ িড ী সি ে ড িফ ার, অেটা ানার, ইনেস  ক ািবেনট ইত ািদ 

েয়াজনীয় দরদাতার অভােব য় করা স ব হয়িন বেল সং া ে  এবং সংি  ক প  ক ক িরত িপিসআর 
পযােলাচনায় জানা যায়। ।  

 
৯.০ সাধারণ পযেব ণ : � 
৯.১ ক  হেণর পট িমঃ  

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উট (িবএফআরআই) ১৯৫৮ সাল হেত দেশর বনজ স েদর অিধক উৎপাদন, 
ব াপনা এবং ণা ন িনণয় বক সই িলর ু বহার ও মান উ য়েনর ে  গেবষণা কের আসেছ। বন 

স েরর সম ািদ ি র সােথ সােথ বন গেবষণার পিরিধও ি  পেয়েছ। বনজ স েদর মাগত চািহদা িমটােনার 
লে  িব ানিভি ক বহােরর মা েম বেনর উৎপাদন ি র লে  িবিভ  িবষেয় এ িত ান ক ক গেবষণা 
পিরচালনা করা হেয়েছ। বনজ স েদর ু বহার, বনজ স েদর উৎপাদন ি েত সহায়তা এবং উ ািবত ি  
স েহর সােথ জনসাধারণেক স ৃ  কের উ ািবত ি  হ া র ও টকসই বহার িনি ত করেণর লে  
আেলাচ  ক  হণ করা হয়।  

 
৯.২ কে র উে ঃ    

 ি  হ া র িবভাগ িত াকরেণর মা েম াি ক বহারকারীগেণর িনকট িবএফআরআই উ ািবত ি র 
স সারণ ও হ া রকরণ ; 

 মাঠ পযােয় ও াবেরটরী পযােয় বন স েদর ব াপনা ও গেবষণা জারদারকরেণর জ  আ িনক য পািত 
য় ; 

 িশ  গাছ মড়েকর কারণ উদঘাটন ও উহার িতকার/ িতেরাধ লক ব াপনা িনি তকরণ; 
 বােয়ােটকেনালিজ ( কালচার প িত) এর মা েম বনজ , ফলজ , ব শ, নািরেকল ও ভষজ উি েদর 

বংশ ি র কৗশল উ াবন এবং এ লে  আ িনক কালচার াব, ি ন হাউজ, িম  হাউজ ও নাসারী 
িনমােণর মা েম িবএফআরআই এ  কালচার িবধা ি করণ ; এবং 

 িবএফআরআই-এর লাইে রী আ িনকীকরণ । 
 
৯.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     

ক  ২৫.০২.২০০৮ তািরেখ মাট ৬০৩.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৮ হেত ন, ২০১১ ময়ােদ 
বা বায়েনর লে  মাননীয় অথ ও পিরক না উপেদ া ক ক অ েমািদত হয় এবং ১৮.০৩.২০০৮ তািরেখ সংি  
ম ণালয় ক ক শাসিনক আেদশ জারী করা হয়।  
 

৯.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 
                                                                                                                    (ল  টাকায়) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

  ২০০৮-২০০৯ 
          

২৫০.০০ ২৫০.০০ - ২৫০.০০ ১০৯.২৯ ১০৯.২৯ - 

  ২০০৯-২০১০ 
          

২৪৩.০০ ২৪৩.০০ - ২৪৩.০০ ২১৫.৭৫ ২১৫.৭৫ - 

  ২০১০-২০১১ 
          

২০৩.০০ ২০৩.০০ - ১৯৫.০০ ১২৪.৩১ ১২৪.৩১ - 

মাট মাট ==  ৬৯৬.০০ ৬৯৬.০০ - ৬৮৮.০০ ৪৪৯.৩৫ ৪৪৯.৩৫ - 
 

৯.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

জনাব মাঃ খায় ল আলম 
ধান গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ বন 

খ কালীন ০১/০৭/২০০৮ হেত ২১/৭/২০০৯ 
পয  



247 
 

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
গেবষনা ইনি উট (িবএফআরআই), 
চ াম 
ড. মাঃ খেল র রহমান 
পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষনা 
ইনি উট (িবএফআরআই), চ াম 

খ কালীন ২২/০৭/২০০৯ হেত ৩০/০৬/২০১১ 
পয  

 
৯.৬   ায়ন প িত (Methodology)    
       আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

o ক  ছক পযােলাচনা; 
o ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
o ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
o কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
o া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৯.৭ ক  পিরদশনঃ  

ক র চ াম অংশ ০১.০৮.২০১২ তািরখ এবং বা রবান অংশ ০৩.০৮.২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা 
হয়। পিরদশকােল ড: মা: মাখেল র রহমান, পিরচালক, বন গেবষণা ইনি উট, চ াম এবং প অিফসার জনাব 
এ এস এম িনর হােসন উপি ত থেক পিরদশন কােজ সহেযািগতা কেরন।  

 
১০১০..০০  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 
১০.১ িবএফআরআই ক ক উ ািবত ি  হ া র ও স সারণ : 

 ক  চলাকালীন সমেয় িবএফআরআই-এ ০১ জন কমকতার অধীেন এক  ি  হ া রকরণ িবভাগ গঠন 
করা হেয়িছল  এবং এ সং া  েয়াজনীয় য পািত সং হ বক েয়াজনীয় জনবলও িনেয়াগ করা হেয়িছল। 
িক  পরবত েত ক  সমা  হওয়ায় েয়াজনীয় জনবেলর অভােব কায েমর ধারাবািহকতা র া করা স ব 
হয়িন। বতমােন েয়াজনীয় লাকবেলর অভােব িবিভ  সমেয় রাজ  খােতর িবিভ  কমকতােক অিতির  
দািয়  িদেয় কানরকেম এ ি  হ া র ও স সারেণর কাজ চািলেয় নয়া হে ।  

 উ ািবত ি স হ েয়ােগর লে  সরকারী-আধা সরকারী, এনিজও, াউট, ি গত উে া া ও 
ষকেদর ি স হ অবিহত ও উ করেণর লে  ৪০  িশ ণ কম িচ এবং ২২  

ওয়াকশপ/ সিমনার/মাঠ িদবস অ ি ত হেয়েছ ; এবং 
 উ ািবত ি স হ ষম বহােরর ধারাবািহকতা র ার লে  িলফেলট, ফা ার, েল ন, ণ ও 

কাশনা, রিডও- িভেত চার এবং এ সকল িবষেয় ০২  িভিডও ড েম রী তরী করা হেয়েছ।  
 

১০.২ িবএফআরআই-এর মাঠ পযােয় ও াবেরটরীেত বন ব াপনা ও বনজ স দ সং া  গেবষণা :  
 িসলিভকালচার গেবষণা িবভাগ, বীজ বাগান িবভাগ, গৗণ বনজ স দ িবভাগ এর মাঠ পযােয় গেবষণা 

ক  স েহ বনজ স েদর বহার সং া  গেবষণা ;  
 উ ত জােতর বাগান জন সাম ী (বীজ, চারা, কা ং ইত ািদ) উৎপাদন ও বাগান ব াপনা, জীব বিচ  

সংর ণ, সামািজক বনায়ন ও িষ খামার প িত গেবষণা অ াহত রেয়েছ। উি িখত গেবষণা কায ম 
ুভােব স াদেনর লে  আ িনক য পািত য় ও াপন করা হেয়েছ ; এবং  

 কে র আওতায় িক  য পািত যমন- ম ফেটািমটার, ি জার মাইে ােটাম মিশন, ািমনার ার 
ক ািবেনট ( াস-১ ও ২), সকার, বােয়ালাি ক, ৮০ িড ী সি ে ড িফ ার, অেটা ানার, ইনেস  
ক ািবেনট ইত ািদ েয়াজনীয় দরদাতার অভােব য় করা স ব হয়িন বেল সং া ে  এবং সংি  
ক প  ক ক িরত িপিসআর পযােলাচনায় জানা যায়। ।  

 
১০.৩ রী গােছর আগামরা এবং িশ  গাছ মড়েকর কারণ উদঘাটন ও উহার িতকার/ িতেরাধ লক ব াপনা :  
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 রী ও িশ  গাছ মরেনর স ক কারণ উদঘাটেনর জ  এ কে র আওতায় মড়ক আ া  িবিভ  ান 
থেক িবিভ  ন না ও মা  সং হ কের কীট পতংগ, রাগ বালাই, ি কা ও অ জীব ইত ািদ িবষেয়র 

উপর এক  সমি ত গেবষণা পিরচালনা করা হয়। গেবষণায় দখা যায়-আ তাজিণত চ এবং উ  
তাপমা া িশ  গাছ মড়েকর জ  দায়ী Fusariums solani এর কায-কািরতােক ভািবত কের এবং এ 
িবষেয় আেরা গেবষণা চলমান রেয়েছ ; এবং 

 রী গােছর আগা মরা রাগ িতেরাধ ম জাত িনবাচন ও উ য়েনর কাজ হােত নয়া হেয়েছ, য িবষেয় 
গেবষণা চলমান রেয়েছ ; 

 
১০.৪ বােয়ােটকেনালিজ (  কালচার প িত) এর মা েম বনজ, ফলজ , বাশ, নািরেকল ও ভষজ উি দ উৎপাদন :  

 কালচার াব প িতেত নািরেকল, ব শ, বত, বনজ ও ভষজও  স েহর উৎ  মােনর চারা উৎপাদন 
প িত িনধারণ ও মাঠ পযােয় স সারেণর লে  ১৯৮৯ সােল িতি ত  কালচার াব  আ িনক 
য পািত সংেযাজেনর মা েম স  করা হেয়েছ। অ া  িনমাণ কােজর মে  রেয়েছ  কালচার ােবর 
মেঝেত টাইল   সংেযাজন, দয়াল িনমাণ, এ িমিনয়াম ও ােসর কােজর মা েম এ  আ িনকায়ন ইত ািদ। 

তেব পিরদশনকােল জানা যায়-িক  য পািতেত (িডিজটাল ালা , িপএইচ িমটার, অরিবটাল সকার) িক  
যাি ক  রেয়েছ যা মরামত করা েয়াজন। এছাড়া াবেরটরীেত এক  ওয়াটার িডি েলশন া  দরকার।  
 

 কালচােরর মা েম উে ািলত চারা াথ ম হেত মােঠ লাগােনার েব া িতক পিরেবেশর সােথ খাপ 
খাওয়ােনার জ  এক  আ িনক ীন হাউজ িত া করা হেয়েছ।  
 

 কালচােরর মা েম উৎপািদত ব েশর ও ঔষিধ গােছর চারা মা েত ানা েরর পর ব সং ক কা  িদেয় 
থােক। স কা েলা াপােগশন বেড লািগেয় চারার সং া অিধক হাের বাড়ােনার লে  এক  িম  হাউজ 

াপন কের তােত াপােগশন বড তরী করা হেয়েছ। পিরদশনকােল াপােগশন বেড ব  সং ক ব েশর 
চারা দখা যায়। িম  হাউেজ িম  ( য়াশা) ধের রাখার জ   তারজািলর ব া করা হেয়িছল। িক  এ  
সাধারণ লাহার তােরর তরী হওয়ােত তা মিরচা ধের ন  হেয় িগেয়েছ।  

 কালচার হেত উৎপািদত চারা মােঠ লাগােনার েব অিধকতর উপেযাগী করার েয়াজেন নাসারী েলােত 
ানা র করা হয়। িক  েব িনিমত নাসারী স হ উৎপািদত চারার পিরচযা ও ব াপনার উপেযাগী না হওয়ায় 
াটফরম, সীমানা াচীর, অভ রীণ রা া ও াপােগশন বড িনমাণ ও নাসারীর ন শড ঘেরর মেঝ পাকা 

করা হেয়েছ। পিরদশনকােল াটফরম েলােত িক  াক দখা যায়।  
 

- ০৬  উি দ জািত যমন- bxj ¸j †gvni (Jacaranda ovalifolia), KvuVvj(Artocarpus 
heterophylla), nvBweªW GKvwkqv(Hybrid acacia), িনম(Azadirachta indica), ‡m¸b 
(Tectona grandis), nj`y(Adina cordifolia)  ০৫ জািতর ভষজ উি দ যমন-w÷wfqv (Stevia 
rebaudiana), KziPx(Holarrhena antidysenteriea), ‡KkivR(Wedelia chinensis), 
`vuBdzj(Woodfordia fruticosa)এবং AvgjKx (Phyllanthus caroliniensis) এবং ১২ জািতর 
ব শ  কালচার গেবষণার মা েম উ য়ন করা হেয়েছ।  

 
১০.৫ িবএফআরআই-এর লাইে রী আ িনকীকরণ :  

আসবাবপ , এয়ারকি শনার য় ও সং াপন এবং লাইে রীেত ই ারেনট সংেযাগ দােনর মা েম িবএফআরআই-
এর লাইে রী  আ িনকায়ন করা হেয়েছ।  

 
১১.০ কে র  উে  অজনঃ 

পিরকি ত অিজত 
িশ ণ এবং ি  হ া র িবভাগ িত াকরণ; কে র পিরকি ত উে স হ 

অিজত হেয়েছ  
(িববরণ অ ে দ-১০)  

িশ  গাছ মড়েকর কারণ উদঘাটন ও উহার িতকার/ িতেরাধ লক 
ব াপনা িনি তকরণ 

বােয়ােটকেনালিজ ( কালচার প িত) এর মা েম বনজ , ফলজ , 
ব শ, নািরেকল ও ভষজ উি েদর বংশ ি র কৗশল উ াবন  
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িবএফআরআই এর অধীেন ভষজ উি দ গেবষণা জারদারকরণ 
আইিস  (ত  ও যাগােযাগ ি ) সং া  িবধার উ য়ন। 

 
১২.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ উে  অিজত হেয়েছ।  
 
১৩.০ বা বায়ন সম াঃ   
১৩.১ ক  চলাকালীন সমেয় িবএফআরআই-এর ০১ জন কমকতার অধীেন এক  ি  হ া রকরণ িবভাগ গঠন করা 

হেয়িছল  এবং এ সং া  েয়াজনীয় য পািত সং হ বক েয়াজনীয় জনবলও িনেয়াগ করা হেয়িছল। িক  
পরবত েত ক  সমা  হওয়ায় েয়াজনীয় জনবেলর অভােব িবিভ  সমেয় রাজ  খােতর িবিভ  কমকতােক 
অিতির  দািয়  িদেয় কানরকেম এ ি  হ া র ও স সারেণর কাজ চািলেয় নয়া হে  (অ ে দ-১০.১)।  

 
১৩.২ পিরদশনকােল জানা যায়-  কালচার ােব িক  য পািতেত (িডিজটাল ালা , িপএইচ িমটার, অরিবটাল 

সকার) যাি ক  রেয়েছ, যা মরামত করা েয়াজন। এছাড়া াবেরটরীেত এক  ওয়াটার িডি েলশন া  
দরকার। িম  হাউেজ িম  ( য়াশা) ধের রাখার জ   তারজািলর ব া করা হেয়িছল। িক  এ  সাধারণ 
লাহার তােরর তরী হওয়ােত তা মিরচা ধের ন  হেয় িগেয়েছ। নাসারীর াট ফরম েলােত িক  াক দখা যায় 

(অ ে দ-১০.৪)। 
 
১৩.৩ ক  ন, ২০১১ এ সমা  হওয়ার পর ০৩ (িতন) মােসর মে  এ িবভােগ িপিসআর রেণর িনয়ম থাকেলও তা  

পাওয়া যায়িন। পরবত েত ০৩ (িতন) বার তািগদ প  রেণর পর ক  সমাি  িতেবদন (িপিসআর) পাওয়া যায়।  
 
১৪.০ পািরশঃ 
১৪.১ যেহ  চ াম বন গেবষণা ইনি উট সরকােরর এক  গেবষণাধম  িত ান যার ল ল  ও উে  হে -বনজ 

স দ ি র লে  েয়াজনীয় গেবষণার মা েম ি র উ য়ন ও উ ািবত ি স হ স সারণ করা ; সেহ  
বন গেবষণা ইনি উেট  এক  ায়ী ি  হ া র ও স সারণ ইউিনট াপন বক জ রী িভি েত রাজ  খােতর 
আওতায় েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ/পদায়েনর উে াগ হণ করা যেত পাের ; 

 
১৪.২  কালচার ােব সরবরাহ ত য পািত স েহর যাি ক  মরামত, এক  ওয়াটার িডি েলশন া  াপন, 

িম  হাউেজ ন  হেয় যাওয়া  তারজািল পিরবতন এবং াট ফরম মরামেতর েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত 
হেব ;  

 
১৪.৩ ভিব েত ক  বা বায়েনর ে  ক  সমাি র পর ০৩ (িতন) মােসর মে  িন ল ও যথাযথ ক পে র মা  

িপিসআর এ িবভােগ রণ করেত হেব ; এবং  
 
১৪.৪ উি িখত পািরশস েহর বা বায়েনর িবষেয় হীত পদে প স েক িতেবদন াি র ০২ ( ই) মােসর মে  এ 

িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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পিরেবশ অিধদ র 

43. াশনাল  ওিডএস ফজ আউট- ান-ইউএনইিপ কে ােন  
( সমা ঃ  ন ২০১১) 

     
০১। কে র অব ান : সম  বাংলােদশ 
০২। কে র অব ান : ওেজান সল, পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।  
০৩। (ক) বা বায়ন সং া : পিরেবশ অিধদ র। 
 (খ) উে াগী ম ণালয়/িবভাগ : পিরেবশ ও বন ম ণালয়। 
০৪। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

                                                                                                                            (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২১২.৪ ২৪২.৮৫ ১৯৮.৪৮ লাই, ২০০৪ 

হেত 
ন, ২০১০ 

লাই, 
২০০৪ হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৮ হেত 

ন, ২০১১ 

-  
১ বছর 

(১৬.৬৭%) 

 
৬। কে র অথায়নঃ ক  Montreal Protocol Multilateral Fund (MLF) (Administered by 
UNEP)-এর অ দান িহেসেব ২২৬.০৫ ল  টাকা ও ১৬.৮০ ল  টাকা িজওিব ইন কাই  িহেসেব মাট ২৪২.৮৫ ল  টাকা 

া িলত েয় (১ম সংেশাধেনর) মা েম বা বায়েনর জ  হীত হয়।  তেব িত ত ক  সাহাে র স ণ অথ পাওয়া 
যায়িন। মাট া  ক  সাহাে র পিরমাণ হেলা ১৮১.৬৮ ল  টাকা।  
 
৭। কে র অংগ িভি ক অ গিতঃ 

  (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম একক/ 

পিরমান 
িপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 

আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ক. রাজ  য়      
১। ক  পিরচালক জনমাস ১৬.৮০ ৮৪ ১৬.৮০ 

(১০০%) 
৮৪ 

(১০০%) 
 সরবরাহ সবা      

২। টকিনিশয়ান িশ কেদর 
মণ/িডএসএ/স ানী 

থাক ১৮.০০ থাক ১৭.১১ 
(৯৫%) 

- 

৩। কা মস কমকতােদর িশ েণর জ  
মণ/িডএসএ/স ানী 

থাক ১.৫০০ থাক ১.১০ 
(৭৩%) 

- 

৪। কাড অব াক স ণ ও কাশনা িপস ৪.১১০ ২০০০িপস ৪.১০ ১০০০ 
(৫০%) 

৫। িশ েণর সনদ ণ িপস ১.৫০০ ৪০০০িপস ০.৯০ ৪০০০ 
(১০০%) 

৬। ির ডাকশন অব িনং ােটিরয়াল িপস ২.০৫৫ ১০০০িপস ২.০০ ২০০০ 
(২০০%) 

৭। িশ েণর া েয়ল আপেডট িপস ৪.১১০ ৪০০০িপস ৪.১০ 
(৯৯%) 

৩০০০ 
(৭৫%) 
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ঃ 
নং 

অংেগর নাম একক/ 
পিরমান 

িপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 
আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৮। এওয় ারেনস ক াে ইন থাক ১১.১৬ থাক ১১.৪৬ 

(১০৩%) 
- 

৯। ির ডাকশন এ  ডেভলপেম  অব 
কিমউিনেকশন ােটিরয়াল 

থাক ৫.৭২ থাক ৫.৭২ 
(১০০%) 

- 

১০। রি জােরশন টকিনিশয়ানেদর িনং  ১৩৮.৬০ ৬৮  ১০৮.৮২(৭৮.
৫%) 

৫২(৭৬%) 

১১। কা মস কমকতােদর িনং  ১১.০০ ৬  ৮.৫(৭৭%) ৩(৫০%) 
১২। কাড অব াক স িশ কেদর িনং  ৫.৪৮ ১  ০.০০ ০ 
১৩। কাড অব ড সািভস াক স িশ েণর 

া েয়ল আপেডট 
থাক ২.১০ থাক ১.৫০ 

(৭১.৪%) 
- 

১৪। কা মস কমকতােদর িরে স িনং এবং 
ন ন কমকতােদর িনং কাির লাম 

থাক ০.৬০ থাক ০.৬০ 
(১০০%) 

- 

১৫। বজ লাইন সােভ এবং াশনাল 
কিমিনউেগশন ােটিজ ণয়ন  

 ১.৯০  ১.৯০(১০০%) ১(১০০%) 

১৬। কাড অব াকি স উ য়ন থাক ২.০৫৫ থাক ২.০১(৯৮%) - 
১৭। র ণােব ণ থাক ২.০০ থাক ০.০০ ০ 
১৮। এনেফাসেম  এক িভ  থাক ০.৯০ থাক ০.৬০ 

(৬৬.৬%) 
- 

 মাট রাজ  য়      
 খ) লধন      

১৯। রি জাের  আইেডি ফায়ারস  ৭.১০ ১০  ৭.১০(১০০%) ১০(১০০%) 
২০। টকিনিশয়ান িনং লস  ৪.৬৬  ২.৬৬(৫৭%) - 
২১। াপটপ  ১.৫০ ২  ১.৫০(১০০%) ২(১০০%) 

 সবেমাট (ক)+(খ)  ২৪২.৮৫  ১৯৮.৪৮ 
(৮১.৭৩%) 

৯৫% 

                                       
৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  এই কে র আওতায় কাড অব াক েসর উপর িশ কেদর িশ ণ কাজ  
ও টকিনিশয়ান ও কা মস কমকতােদর িশ ণ কাজ র অংশ উ য়ন সহেযাগী সং া হেত অথ না পাওয়ায় অসমা  রেয়েছ। 
 
৯।   ায়ন প িত (Methodology)◌ঃ আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত 

(methodology) অ সরণ করা হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
১০।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

িমক 
নং 

ক  পিরচালেকর  নাম ও 
পদবী 

ণ/খ কালীন ময়ােদ ময়াদকাল 
যাগদান বদলী 

১। জনাব মাহা দ িরয়াজ উি ন 
পিরচালক (কািরগির-১) 

খ কালীন ০১/০৮/২০ ২৯/১১/২০০৮ 

২। জনাব মাঃ িব াল হােসন 
পিরচালক ( শাসন) 

খ কালীন ৩০/১১/২০০৮ ১৯/০৪/২০০৯ 

৩। জনাব মাঃ শাহজাহান খ কালীন ২০/০৪/২০০৯ ক  সমাি কাল 
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পিরচালক (পিরেবশগত 
ব াপনা) 

পয । 

 
 
 
 
 
১১। সাধারণ পযেব ণঃ  
১১.১। ক  হেণর পট িমঃ বাংলােদশ ওেজান র র া সং া  মি ল েটাকল সমথনকারী এবং া রকারী দশ। 

মি ল েটাকল া রকারী দশ িহেসেব এ দেশ ওিডএস- যমন Choroflurocarbons (CRCs), Methyl 
Chloroform and Hydrochlorofluoro Carbon (HCFCs)- আমদানী ও বহার াস করার 
বা বাধকতা রেয়েছ। বাংলােদেশ প চ  ধান িসএফিসর বহার িরি জােরশন স ের ও Solvent Sector-এর 
CTC এবং Methyl Chloroform এর বহার ২০১০ সােল শতকরা ১০০ ভাগ াস পেয়েছ। মি ল েটাকল 
অ যায়ী CFC, CTC ও Methyl Chloroform ফজ আউেটর লে  ২০০৪ সােল (NOPP) ণীত হয় যার  
আওতায় টকসইভােব ওেজান র য়কারী ে র বহার কমােনার পিরক না নয়া হয়।  Montreal Protocol 
Multilateral Fund (MLF) -এর িনবাহী কিম র ৪২ তম সভায়  NOPP অ েমািদত হয়। উ  NOPP এর 
৩  কে ােন  UNEP (United Nations Environmental Programme) এবং অপর ৩  কে ােন  
UNDP এর সহায়তায় পিরেবশ অিধদ র ক ক বা বায়ন করা হে । এ ি েত UNEP এর ৩.৩০ ল  মািকন 
ডলার আিথক অ দােন National ODS Phase-out Plan – UNEP Components শীষক ক  মাট 
২.১২৪ কা  (িজওিব ইন কাই  ০.১১৪ কা  + ক  সাহা  ১.৯৮ কা ) টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৪ 
থেক ন,২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ২৬/০৬/২০০৫ তািরেখ মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত 

হয়। 
 
১১.২। উে ঃ  

ক) মি ল েটাকল বা বায়েনর লে  িরি জােরশন স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর িশ ণ দান; 
খ) সািভস স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর জ  Code of Practice ণয়ন ও িবতরণ; 
গ) ওিডএস এর আমদানী রফতানীর িনয় ণ ও চারাচালান রােধর জ  কা মস ও সংি  আইন  বা বায়নকরী  

সং ার  কমকতােদর িশ ণ দান ও েয়াজনীয়  Identifier সরবরাহ ; এবং 
ঘ) ওেজান র য়েরােধর লে  আমদানীকারক , বহারকারী ও জনগেণর মে  চার কায ম পিরচালনা 

ক র অ তম উে । 
 
১১.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়ন অব াঃ  আেলাচ  ক  ২১২.৪০ ল  টাকা া িলত েয় লাই ,২০০৪ হেত ন ,
২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক ২৬/০৬/২০০৫ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত 

কে র কাজ  করেত িবল  হওয়ায় এবং কিতপয় অংগ অ  করায়  া িলত য় ২৪২.৮৫ ল  টাকায় উ ীত কের 
লাই ,২০০৪ হেত ন ,২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  গত ১৩/০৪/২০১১ তািরেখ ক  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক 

সংেশািধত আকাের অ েমািদত হয়। কে র িজওিব  ) ইন কাই  ১৬.৮০ ল  টাকা (অংেশর স ণটা য় হেলও উ য়ন 
সহেযাগী সং া)ইউএনইিপ (হেত িত ত ২২৬.০৫ ল  টাকার মে  শষ পয  পাওয়া গেছ ১৮১.৬৮ ল  টাকা। স 

ি েত , ক  সমাপনাে  দখা যায় ত য় হেয়েছ ১৯৮.৪৮ ল  টাকা যা া িলত েয়র ৮১.৭৩ % এবং বা ব অ গিত 
৯৫ %। 
  
১১.৪। কে র ধান ধান অে র বা বায়নঃ  কে র আওতায় বা বািয়ত ধান ধান কায ম িন পঃ  
 
 িরি জােরশন স ের িনেয়ািজত টকিনিশয়ানেদর জ  Code of Practice -এর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। 
 িরি জােরশন স ের িনেয়ািজত টকিনিশয়ানেদর জ  Good Service Practices শীষক িশ ণ া েয়ল 

নয়ণ ও ২৬০০ জন টকিনিশয়ােনর িশ ণ দান করা হেয়েছ। 
 চারাচালান রােধর লে  Customs Entry Point েলােত ১০  ODS Identifier দান করা হেয়েছ। 
 চারাচালান রােধর জ  ১৫০ জন কা মস কমকতােদরেক িশ ণ দান। 
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 বস লাইন সােভর মা েম Communication Materials-সং া  িরেপােটর খসড়া নয়ণ করা হেয়েছ। 
তাছাড়া িরকভারী ও িরসাইি ং-এর উপর এক  িভ ট ও পা ার তরী ও চারণার ব া করা হেয়েছ। 

 
১১.৫। পিরদশেনর বা ব অব াঃ  িবগত ২৫/০৮/২০১১ তািরেখ এ িবভাগ ক ক   “ াশনাল ওিডএস ফজ আউট- ান-
ইউএনইিপ কে ােনট” শীষক কে র কায ম পযেব েণর জ  ক  অিফস  ) ওেজান সল (এবং ক  পিরচালেকর 
অিফস ,পিরেবশ অিধদ র ,ঢাকা পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল ক র িবিভ  নিথ এবং ত ািদ ওেজান সেল 
পযেব ণ ও কে র সািবক কায ম পযােলাচনা করা হয়। সংি  কমকতাগণ জানান য , ক র বা বায়নকাল লাই/০৪ 
হেত  হওয়ার কথা থাকেলও এর অ েমাদন ি য়া ,Prodoc া র এবং উ য়ন সহেযাগী ক ক যথাসমেয় অথ ছােড়র 
িবলে র কারেণ ক র ল কায ম  হয় লাই ২০০৬ থেক। ফেল কখেনাই কে র িডিপিপেত িনধািরত বািষক কম 
পিরক না অ যায়ী অ গিত সািধত হয়িন। কে র ল অ েমািদত সমাি কাল ন ২০১০ পয  মা  ৪৮ %অথ খরচ করা 
স ব হয়। স ি েত , কে র া িলত য় ২১২.৪০ল  টাকা হেত ি  কের ২৪২.৮৫ ল  টাকায় উ ীত ও বা বায়ন 
ময়াদ ০১ বছর ি  কের ন ২০১১ পয  নঃিনধারণ করা হয়। িক  ২০০৭-০৯ সােল দেশর ও ধ কা ানী েলার 

ইনেহলার তরীর জ  েয়াজনীয় CFC আমদানী ি  করেত হয়। ফেল বাংলােদশ উ য়ন সহেযাগী সং া UNEP-এর 
সােথ া িরত Prodoc এর শতা যায়ী CFC/ODS াসকরেণর ল মা া অজন করেত থ হয়। ফল িতেত উ য়ন 
সহেযাগী সং া তােদর িত ত স ণ অথ ছাড় করেত অ ী িত জানায়। অ দান িহেসেব ২২৬.০৫ ল  টাকা দােন ি  
হেলও শষ পয  ১৮১.৬৮ ল  টাকা ছাড় কের। স কারেন িজওিব  ) ইন কাই  (অংেশর স ণটা খরচ হেলও ত য় 
হেয়েছ ১৯৮.৪৮ ল  টাকা যা সংেশািধত া িলত েয়র ৮১.৭ % এবং বা ব অ গিত ৮০ %। উে  ,পরবত েত 
বা বায়নকারী সং া পিরেবশ অিধদ র তােদর ল মা া অজেনর থতার বা ব কারণ স েক উ য়ন সহেযাগী সং ােক 
উপলি  করােত স ম হয় এবং স ি েত উ য়ন সহেযাগী সং া হেত এ কে র পরবত  পযােয় তােদর সহেযািগতা দান 
অ াহত রাখার আ াস দয়। বতমােন মি ল েটাকল  MLF ফাে র পরবত  ক  অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ।  
 

ক র অ তম ল কায ম হেলা িরি জােরশন এবং এয়ারকি শিনং স ের িনেয়ািজত টকিনিশয়ানেদর Good 
Service Practices শীষক িশ ণ দান করা। ক র আওতায় ৬৮  ােচ মাট ৩৪০০জন টকিশয়ানেক িশ ণ 

দােনর ল মা া থাকেলও উ য়ন সহেযাগী হেত স ণ অথ ছাড় না হওয়ায় ৫২  ােচ মাট ২৬০০ জনেক িশ ণ দয়া 
হেয়েছ। ফেল ধান এ অে র ল মা া অিজত হয়িন। ওেজান সেলর সংি  কমকতা জানান য , টকিনিশয়ানরা Good 
Service Practices অ যায়ী মরামত কাজ করেল CFC এর বহার কম হেব। যটা ওেজান র য়েরােধ উে খেযা  

িমকা রাখেব। িতিন আরও জানান য ,উ  িশ ণ নওয়ার ফেল বতমােন টকিনিশয়ানেদর কমে ে  েবর লনায় 
কমদ তা ি  পেয়েছ। েব তারা রি জােরশন এবং এয়ারকি শিনং সম া সং া  কমকা  সনাতন প িতেত স াদন 
করেতন। ফেল অেনক সময় দখা যত য ,তােদর স ািদত কমকাে র অেনক ল  থেক যত। এসকল কারেণ কাযত 
রি জােরশন ও এয়ারকি শিনং িবষেয় লনা লকভােব সফলতা কম পাওয়া যত। এর ফেল এ স ের িনেয়ািজত 
টকিনিশয়ান ও সবা হণকারীেদর মােঝ অিব াস ও ল বাঝা িঝর ি  হেতা। তেব বতমােন বা বায়নাধীণ ক র 

সহায়তায় িশ েণর েব তােদর য সব -িব িত হেতা বতমােন িশ ণ হেণর ফেল তা অেনকাংেশ কেম িগেয়েছ। এ 
ছাড়া ক র আওতায় া  ল  ান ও অিভ তা হেত তারা পিরেবশ এবং িবেশষ কের ওেজান ের িতর কারেণ যসব 
িবপযয় হেত পাের স স েক সেচতন হেয়েছন। 
 

কে র ধান ধান কায ম হেলা Code of Practice ণয়ন ও Good Service Practices এর িশ ণ া েয়ল 
হালনাগােদর মা েম রি জােরশন ও এয়ারকি শন স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর েগাপেযাগী িশ ণ দােনর মা েম 
তােদর কমদ তা ি  করা। Prodoc অ যায়ী ওেজান সেল িনেয়ািজত জনবল হেলা Code of Practice ণয়ন ও 
Good Service Practices এর িশ ণ া েয়ল ণয়ন করেবন বেল উে খ থাকেলও স েলা পরামশক িনেয়ােগর 
মা েম করা হেয়েছ।  উ  কাজ ওেজান সেলর জনবল িদেয় না কিরেয় পরামশক সবা হেণর কারণ স েক জানেত চাইেল 
জানােনা হয় য ,Code of Practice এক  টকিনক াল িবষয় যা ণয়ন করার জ  সংি  ে  যেথ  অিভ তা স  
জনবল ওেজান সেল নই। মি ল েটাকেলর পালনীয় শতািদ বা বায়েনর লে  ১৯৯৬ সােল পিরেবশ অিধদ েরর 
মহাপিরচালকেক চয়ার ান কের পিরেবশ অিধদ েরর মে  এক  ওেজান সল গ ত হয়। পরবত েত উ  ওেজান সেলর 
স মতা ি র জ  ইনি উশনাল ংেদিনং ফর িদ ফজ আউট অব ওেজান িডে ং সাবে ে স শীষক ক  হণ করা 
হয় যটা পর পর ৫  পযােয় বা বািয়ত হয়। সবেশষ প ম পযায় সমা  হয় গত ন, ২০১১-এ। ওেজান সেলর স মতা 
ি র জ  ২০০৬ সাল থেক ২০১১ পয  এত েলা ক  বা বািয়ত হেলও এখনও পয  Code of Practice ণয়ন ও 

Good Service Practices এর িশ ণ া েয়ল ণয়ন করার উপেযাগী জনবল ওজন সেল ি  না হওয়া ঃখজনক। 
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উে ,  থেক অ াবিধ ওেজান সেলর ল কায ম পরামশক সবা হেণর মা েম স  হেয় আসেছ। ফেল পিরেবশ 
অিধদ েরর িনজ  জনবেলর ওেজান র র া িবষয়ক অিভ তা ও স মতা গেড় উঠেছ না।  
 
পিরদশেন দখা যায় উি িখত Code of Practice ণয়ন ও Good Service Practices এর িশ ণ া েয়ল 
হালনাগাদ করা হেয়েছ কে র শষ েত অথাৎ ম, ২০১১। স কারেণ িশ ণ কােজ ায় সবে ে  Good Service 
Practices এর রাতন া েয়লই বহার করা হেয়েছ। আর নয়েণ িবল  হওয়ায় ও উ য়ন সহেযাগী সং া হেত িত ত 
স ণ অথ ছাড় না হওয়ায় Code of Practice এর উপর িশ কেদর িশ ন খােত ৫.৪৮ ল  টাকা বরা  থাকেলও 
কান অথ খরচ করেত পােরিন। তাই ণীত খসড়া Code of Practice-এর িবষয়  েয়াজনীয় সংেশাধন বক সরকারী 
গেজেট কাশ করা ও উ  কাড স েক টকিনিশয়ানেদর িশ ণ দান করা দরকার। 

 
১২। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
১) মি ল েটাকল বা বায়েনর লে  
িরি জােরশন স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর 

িশ ণ দান; 
 

১) িরি জােরশন স েরর ৬৮  ােচ ৩৪০০ 
টকিনিশয়ানেক িশ েণর ল মা া থাকেলও মাট 

৫২  ােচ ২৬০০ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ । 
এে ে  ল মা া েরা ির অিজত হয়িন। 

২) সািভস স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর 
জ  Code of Practice ণয়ন ও িবতরণ; 

২) সািভস স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর জ  এক  
Code of Practice ণয়ন করা হেয়েছ। তেব কাড র 
উপর িশ কেদর িশ ণ দােনর কথা থাকেলও সটা 
করা হয়িন। 

৩) ওিডএস এর আমদানী রফতানীর িনয় ণ ও 
চারাচালান রােধর জ  কা মস ও সংি  

আইন  বা বায়নকরী সং ার   কমকতােদর 
িশ ণ দান ও েয়াজনীয়  Identifier 

সরবরাহ; 

৩) ওিডএস এর আমদানী রফতানীর িনয় ণ ও চারাচালান 
রােধ ৩০০ জন কা মস কমকতােক িশ েণর 

ল মা া থাকেলও িশ ণ দান করা হেয়েছ ১৫০ 
জনেক। তেব চারাচালান রােধ কা মস হাউজ েলােত 
১০  Refrigerant Identifier সরবরাহ করার 
ল মা া অিজত হেয়েছ। 

৪) ওেজান র য়েরােধর লে  
আমদানীকারক , বহারকারী ও জনগেণর মে  

চার কায ম পিরচালনা করা । 

৪) িরকভারী ও িরসাইি ং-এর উপর এক  িভ ট, িভিডও 
েটজ ও পা ােরর মা েম চারণার ব া করা হেয়েছ।  

 

১৩। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   উ য়ন সহেযাগী সং া হেত িত ত স ণ অথ না পাওয়ায় ও কাড 
অব াক স নয়েণ িবল  হওয়ায় এই কে র আওতায় উ  কাড অব াক েসর উপর িশ কেদর িশ ণ 
কাজ  করা যায়িন। এছাড়া উ য়ন সহেযাগী সং া হেত স ণ অথ ছাড় না হওয়ায় টকিনিশয়ান ও কা মস 
কমকতােদর িশ ণ কাজ ও ল মা া অ যায়ী স ণটা বা বায়ন করা হয়িন। ফেল এে ে  উে  েরা ির 
অিজত হয়িন।  

 

১৪। বা বায়ন সম াঃ   
১৪.১।    Prodoc া ের িবল  ও অ েমাদন ি য়ায় অেনকটা সময় অিতবািহত হওয়ায় এবং উ য়ন সহেযাগী সং া 

ক ক যথা সমেয় অথছােড় িবলে র কারেন কে র ল কায ম যথা সমেয়  করা যায়িন। ফেল কে র আিথক 
ও বা ব অ গিত আশা প অজন করা যায়িন। আিথক ও বা ব অ গিত হেয়েছ যথা েম ৮১.৭৩% এবং ৯৫%। 

 

১৪.২।    কে র অ তম ধান কায ম িহেসেব Code of Practice ণয়ন ও Good Service Practices এর 
িশ ণ া েয়ল হালনাগাদ করা হেয়েছ পরামশক সবা অ ায়েনর মা েম। Prodoc অ যায়ী ওেজান সেল 

িনেয়ািজত জনবল এ Code of Practice নয়ণ করেবন বেল উে খ রেয়েছ। ১৯৯৬ সােল পিরেবশ অিধদ ের 
ওেজান সল িত ার পর উ  সেলর স মতা ি র জ  ন, ২০১১ পয  পযায় েম ৫  ক  সমা  হেয়েছ। 
তথািপও Code of Practice ণয়ন ও  িশ ণ া েয়ল হালনাগাদ করার মেতা অিভ  জনবল ওেজান সেল 
তরী না হওয়াটা ঃখজনক।  
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১৪.৩। Code of Practice ণয়ন ও Good Service Practices এর িশ ণ া েয়ল হালনাগাদ করা হেয়েছ 
কে র শষ েত অথাৎ ম, ২০১১। স কারেণ িশ ণ কােজ ায় সবে ে  রাতন া েয়ল বহার করা 

হেয়েছ। আর নয়েণ িবল  ও উ য়ন সহেযাগী সং া ক ক স ণ অথ ছাড় না হওয়ায় Code of Practice এর 
উপর িশ কেদর িশ ন খােত ৫.৪৮ ল  টাকা বরা  থাকেলও কান অথ খরচ করেত পােরিন।  

 
১৫। পািরশঃ 
১৫.১।   ক  বা বায়েনর ে  অথাৎ ক  অ েমাদন ও Prodoc া র বক যথাযথ কমপিরক না নয়ণ এবং 

িনধািরত সমেয় এর বা বায়েনর জ  বা বায়নকারী সং া ক ক িবেশষ েচ া হণ করা আব ক এবং পাশাপািশ 
উ য়ন সহেযাগী সং া ক ক অথ ছােড়র িবষয়  িনি ত কের ভিব েত বা বস তভােব ক  নয়েণর েচ া 
িনেত হেব। অ থায় এ প ক  বা বায়েনর ে  দীঘ তার পাত হেত পাের।  

 
১৫.২।    এ কে র আওতায় ণীত খসড়া Code of Practice  েয়াজনীয় টকিনক াল ভিরিফেকশেনর মা েম 

পির  কের স েক আইেন পিরণত করার পদে প হণ এবং পিরেবশ অিধদ রেক তােদর চলমান কায েমর 
আওতায় Code of Practice এর উপর িরি জােরশন ও এয়ারকি শিনং স ের কমরত টকিনিশয়ান ও সংি  
অ া  ক হা ারেদর িশ ণ দােনর ব া হণ করেত হেব।  

 
১৫.৩।   ক  নয়েণর সময় মা  িরি জােরশন ও এয়ারকি শিনং স ের Good Service Practice এর মা েম 

ওেজান র য়েরাধ ও উ  স ের কমরত টকিনিশয়ানেদর দ তা ি র লে  িশ ণ দান করার িবষয়  
অ  করা হয়। িক  পরবত েত ত  ি র মিবকােশর সােথ সােথ জানা যায় য, ওেজান র য়কারী  ও 
এর অেনক িবক   বিশক উ ায়েন অিধকতর িমকা রাখেছ। তাই এ কে র আওতায় ণীত িশ ণ 

া েয়ল েক আরও েগাপেযাগী করা দরকার যা ওেজান র র াসহ জলবা  পিরবতন ও বিশক উ ায়ন রােধ 
সহায়ক িমকা পালন করেত পারেব। এ সকল কাজ পিরচালনা করার জ  পরামশক সবা হেণর পিরবেত ওেজান 
সেলর িব মান জনবল ারা করেত হেব। সজ  কমকতােদর স মতা আরও ি  করা েয়াজন। 

 
১৫.৪। ভিব েত পিরেবশ অিধদ রেক মি ল েটাকল  ওেজান র য়েরাধ সং া  ল মা া অজেনর জ  আরও 

বিশ সেচ  হেত হেব।  
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44. ইনি উসনাল নেদিনং ফর া ফইজ আউট ওব ওিডএস ( ফইজ আউট-৫)  
(১ম সংেশাধনী) 

(সমা ঃ  ন ২০১১) 
     

০১। কে র অব ান : পিরেবশ অিধদ র, আগারগ ও, ঢাকা। 
০২। উে াগী ম ণালয়/িবভাগ : পিরেবশ অিধদ র। 
০৩। বা বায়ন সং া : পিরেবশ ও বন ম ণালয়। 
০৩। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  
                                                                             
                                                                                                                                     (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৯৪.৪০ ৯৮.০৫ ৮৭.১৫ লাই, ২০০৮ 

হেত 
ন, ২০১০ 

লাই, ২০০৮ 
হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৮ হেত 

ন, ২০১১ 

- ১ বছর 
(৫০%) 

 
৫। কে র অংগ িভি ক অ গিতঃ 

       (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম একক/ 

পিরমান 
িডিপিপ অ যায়ী 

া লন 
ত অ গিত 

আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। েজ  পারেসানাল (িজওিব) জনমাস ৯ ৩৬ ৯ (১০০%) ৩৬ (১০০%) 
২। ক  কমকতা জনমাস ৩৮.৭০ ৭২ ৩৮.৭০(১০০%) ৭২ (১০০%) 
৩। ক  কমচারী জনমাস ১৪.৯৯ ১০১ ১৪.৭৯(৯৯%) ১০১ (১০০%) 

 য পািত 
১। কি উটার ও ি ার সং া ১.৩০ ১  ১.৭০(১৩০%) ১(১০০%) 
২। ফেটাকিপয়ার  ২.০০ ১  ২.৫০(১১৫%) ১(১০০%) 
৩। াপটপ কি উটার  ২.০০ ২  ১.৫২(৭৬% ২(১০০%) 
৪। এ েপনেডবল ই ইপেম  থাক ০.৩০ থাক ০.৪৬(১৫৩%) - 
৫। সিমনার/ওয়াকসপ/ িশ ণ/সভা ১১ ৩.৯৪ ১১ ২.৯০(৭৪%) ১১(১০০%) 
৬। পাবিলক এওয় ারেনস থাক ৩.৩৬ থাক ২.৯৭(৮৮% - 
৭। সােভ (ডাটা সং হ) থাক ১.১০ ১ ১.০৬(৯৬%) ১(১০০%) 
৮। আ জািতক ওজন িদবস থাক ৩.৩৪ ৩ ৩.৩০(৯৯%) ৩(১০০%) 

 কি েজি  
১। শনাির, যাগােযাগ, িরেপাট, 

ি ি ং, উৎসব ভাতা ইত ািদ 
থাক ৬.৭২  ৬.৪৬(৯৬%) - 

 অপােরশনাল ক  
২। অপােরশন এ  মইনেটইেন  থাক ১.৩০ থাক ১.১৫ (৮৮%) - 
৩। ােভল ক  থাক ১০.০০ ৪ ৯.৬৪ ৪(১০০%) 

 মাট  ৮৯.০৫  ৮৭.১৫ 
(৯৭.৮%) 

১০০% 
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৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  এই কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই। 
৭।   ায়ন প িত (Methodology)◌ঃ আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত 

(methodology) অ সরণ করা হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮। সাধারণ পযেব ণঃ  
৮.১। ক  হেণর পট িমঃ ১৯৮৭ সােলর ১৬ সে র িথবীর বা ম েল াে াি য়ািরক ের অবি ত ওেজান রেক 

র ার জ  জািতসংঘ পিরেবশ কম চী ও িব ানীেদর সমেয়ািচত তৎপরতায় কানাডার মি ল শহের ওেজান 
য়কারী ব  সাম ী ফজ আউট করার লে   মি ল েটাকল” া িরত হয়। ৪৬  রা  ঐিদনই েটাকেল া র 

কের। এই েটাকল অ যায়ী ৫  ওেজান য়কারী ব  যথা িসএফিস-১১, িসএফিস-১২, িসএফিস-১১৩, িসএফিস-
১১৪ এবং িসএফিস-১১৫-এর বহার িবংশ শতা ীর শষ নাগাদ ৫০% কমােত হেব এবং উ য়নশীল দশ েলা এই 
৫  ওেজান য়কারী ব  ১০ বছর অিধক বহােরর েযাগ পােব তােদর অভ রীণ চািহদা মটােনার জ । 

েটাকল অ যায়ী বাংলােদশসহ যসব উ য়নশীল দশ বািষক জন িত ০.৩ িকেলা ােমর নীেচ ওেজান র য়কারী 
ব  বহার কের আসেছ স সকল দশস হেক ২০১০ সােলর ১ জা য়ারীর মে  িসএফিস ও হ ালন এবং ২০৩০ 
সােলর মে  হাইে াে ােরা েরাকাবন ফজ-আউট করেত হেব। িক  উ ত িবে র জ  এ িনেষধা া িসএফিস, 
কাবন- ট াে ারাইড এবং িমথাইল ােরাফরম-এর জ  ১৯৯৬ সােলর ১ জা য়ারী, হ ালেনর জ  ফজ-আউট 
তািরখ ১৯৯৪ সােলর ১ জা য়ারী, এবং হাইে াে ােরা েরাকাবেনর জ  ২০২০ সােলর ১ জা য়ারী পয । বাংলােদশ 
সরকার ১৯৯০ সােলর ২ আগ  মি ল েটাকল ি  া র কের এবং ১৯৯৪ সােলর ১৮ মাচ, ল ন সংেশাধনী 
অ েমাদন কের। পরবত েত বাংলােদশ ২০০০ সােল কােপনেহেগন এবং ২০০১ সােল মি ল সংেশাধনীস হ 
অ েমাদন কের। “ইনি উশনাল Öনেদিনং ফর িদ ফজ আউট অব ওেজান িডে ং সাবে ে স” ক  পিরেবশ 
অিধদ েরর মে  ওেজান সল াপন করার উে ে  বা বািয়ত হয়। ওেজান সল পিরেবশ অিধদ েরর ওেজান র 
র া সং া  মি ল েটাকল বা বায়েন ফাকাল পেয়  িহসােব কাজ কের আসেছ। ক র থম পযায় মাচ, 
১৯৯৬ হেত ফ য়ারী, ১৯৯৯ ময়ােদ বা বািয়ত  হয়। ক র ি তীয়, তীয় এবং চ থ পযায় যথা েম মাচ/৯৯ 
হেত মাচ/০২, এি ল/০২ হেত ন/০৫ এবং লাই/০৫ হেত ন/০৮ ময়ােদ বা বািয়ত হয়। মি ল েটাকল 
বা বায়েনর লে  ওেজান র য়কারী সাম ীর বহার ও আমদািন স িকত ত ািদ সং েহর লে  ১৯৯৩ 
সােল বাংলােদেশ এক  াথিমক জিরপ পিরচালনা করা হয় এবং জিরেপর িভি েত ১৯৯৪ সােল কাি  া াম 

ত করা হয়। েটাকল অ যায়ী বাংলােদশ ৫ ন র আ েকল-এর অধীেন ১ ন র অ ে েদর তািলকা  দশ। 
েটাকল অ সাের ওেজান য়কারী িসএফিস এর পযায় িমক বহার িনয় ণ ১৯৯৯ সােলর ১ জা য়ারী থেক  

হেয়েছ এবং ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সােলর গড় িসএফিস বহােরর পিরমািণেক িভি  িহেসেব িনণয় করা হেয়েছ। 
মি ল েটাকেলর সফল বা বায়েন সরকারেক িবেশষ  সহায়তা দােনর লে  ১৯৯৫ সােল পিরেবশ ও বন 
ম ণালেয়র সিচবেক চয়ার ান কের “ওেজান র য়কারী ব সাম ী সং া   জাতীয় কািরগরী কিম  
(National Technical Committee on Ozone-Depleting Substances)” গ ত হয় এবং েটাকেল 
পালনীয় শতািদ মাঠপযােয় বা বায়েনর লে  ১৯৯৬ সােল পিরেবশ অিধদ েরর মহাপিরচালকেক চয়ার ান কের 
এক  “ওেজান সল” গ ত হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় ক র ৫ম পযায় হণ করা হয়। 

৮.২। উে ঃ ক র  ধান ধান কাজস েহর মে  ওেজান র য়কারী সাম ীর বাৎসিরক আমদািন ও বহার 
সং া  ডাটা সং হ ,ডাটা িরেপা ং  ,আমদানী ও বহার িনয় েণর লে  সরকারী নীিত িনধারেণর সহায়তা দান ,
আইন/িবিধ ণয়ন ,লাইেসি ং িসে ম বতন ও Transition Period-এ লাইেস  দান ,আ জািতক ওেজান 
িদবস পালন ,নীিত িনধারকেদর জ  িশ ণ ও সিমনার আেয়াজন ,ওিডএস এর বহার পযায় িমকভােব াস 
করার লে  ক  ণয়ন ও বা বায়েন সহায়তা দান ,ওিডএস সং া  দশীয় ও আ জািতক সভা ও কমশালায় 
যাগদান ও ত  রণ ইত ািদ। 

৮.৩। ক  অ েমাদেনর অব াঃ  আেলাচ  ক  ৯৪.৪০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৮ হেত ন, ২০১০ 
ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় অথ উপেদ া ক ক ১১/০৯/২০০৮ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত ক  

েত িবল , জনবেলর বতন ভাতািদ ি  এবং িবিভ  অংেগর য় াস- ি র কারেন ক  য় ৯৮.০৫ ল  
টাকায় উ ীত কের লাই ২০০৮ হেত ন, ২০১১ পয  বা বায়েনর িনিম  গত ৩১/০৩/২০১০ তািরেখ ক  
সংেশািধত আকাের মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়।  
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৮.৪। কে র অথায়নঃ  ক  MLF এর অ দান িহেসেব ৮৮.৪০ ল  টাকা ও ৬.০০ ল  টাকা িজওিব ইন কাই  
িহেসেব মাট ৯৪.৪০ ল  টাকা া িলত েয় বা বায়েনর জ  হীত হয়। পরবত েত ১ম সংেশাধেনর মা েম 
অ দােনর অথ ৮৮.৪০ ল  টাকা হেত ৮৯.০৫ ল  টাকা উ ীত কের মাট া িলত য় ৯৮.০৫ ল  টাকায় 

নঃিনধারণ করা হয়।  
৮.৫। কে র সািবক অ গিতঃ  কে র অ েমািদত া িলত য় িছল ৮৯.০৫ ল  টাকা। ত ে  ত য় হেয়েছ 

৮৭.১৫ ল  টাকা যা া িলত েয়র ৯৮.৭%। ক র বা ব অ গিত ১০০% অিজত হেয়েছ বেল জানােনা 
হেয়েছ।   

৮.৬। কে র ধান ধান অে র বা বায়নঃ  কে র অধীেন ধান ধান অে র বা বায়ন অ গিত সংে েপ বণনা 
করা হেলাঃ 

৮.৬.১ জনবলঃ েজ  পােসানাল (িজওিব ইন কাই ) ১ জন ক  পিরচালক, েজ  পােসানাল (অ া ) ৫ জন। ত ে  
িসিনয়র অিফসার ১ (এক) জন, িরসাচ অিফসার ১ (এক) জন, িহসাব র ক ১(এক) জন, কি উটার অপােরটর ১ 
(এক) জন এবং এমএলএসএস ১ (এক) জন। এ সং া  ত  িনেচর সরাণীেত ঃ 

িমক 
নং 

পেদর নাম সং া পিরমাণ া িলত টাকার 
পিরমান (ল  

টাকা) 

ত বা বায়ন 

১। ক  পিরচালক  
(িজওিব ইন কাই ) 

১ জন ৩৬ মাস ৯.০০ ১০০% 

২। িসিনয়র অিফসার ১ জন ৩৬ মাস ২৫.২০ ১০০% 
৩। িরসাচ অিফসার ১ জন ৩৬ মাস ১৩.৫ ১০০% 
৪। একাউ া  ১ জন ২৩ মাস ৪.১৪ ১০০% 
৫।  কি উটার অপােরটর ১ জন ৩৬ মাস ৬.৪১ ১০০% 
৬। এমএলএসএস ১ জন ৩৬ মাস ২.৫২ ১০০% 

 
৮.৬.২ েজ  ইন ট ই ইপেম সঃ  এ কে র আওতায় ১  কি উটার, ২  াপটপ, ১  ফেটাকিপয়ার ও অ া  

য পািত য় করা হয়। য পািত ও সর াম েয়র জ  এিপিপেত ৫.৬০ ল  টাকা বরা  িছল। তার মে  ত 
খরচ হেয়েছ ৬.১৮ ল  টাকা যা া িলত েয়র থেক িক টা বিশ (১১০%)। যথাযথ ক পে র অ েমাদন 

িতেরেক উ য়ন সহেযাগী সং া সরাসির েয়র মা েম য পািত য় কের িদেয়েছ বেল জানা যায়। য পািত য় 
সং া  ত  িনেচর সারণীেত দয়া হেলাঃ  

(ল  টাকা) 
িমক 
নং 

য পািত সং া/পিরমাণ া িলত টাকার 
পিরমান  

ত খরচ 

১। কি উটার ি ারসহ ১  ১.৩০ ১.৭০ (১৩০%) 
২। াপটপ ২  ২.০০ ১.৫২(৭৬%) 
৩। ফেটাকিপয়ার ১  ২.০০ ২.৫০(১২৫%) 
৪। এ েপনেডবল ই ইপেম  থাক ০.৩০ ০.৪৬(১৫৩%) 
 মাটঃ  ৫.৬০ ৬.১৮(১১০%) 

 
৮.৬.৩ িশ ণ/কমশালাঃ  ১১  সিমনার, কমশালা, কেহা ার িম ং খােত মাট য় হেয়েছ ২.৯০ ল  টাকা যা 

া িলত েয়র ৯৮.৬%। 
৮.৭। পিরদশেনর বা ব অব াঃ ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড ক ক পিরদশেনর 

উে াগ হণ করা হয়। এ লে  িবগত ১৭-০৮-২০১১ তািরেখ ক  কাযালয় ওেজান সল, পিরেবশ অিধদ র-এ 
পিরদশেন যাওয়া হয়। পিরদশনকােল কে র সংি  কমকতাগণ উপি ত িছেলন। কে র ধান ধান অংেগর 
বা বায়ন অব া পযেব ণ করা হয়। এ কে র ধান কায ম হেলা জনবল িনেয়াগ, য পািত য় এবং সামািজক 
সেচতনতা ি র লে  সিমনার ও কমশালার আেয়াজন করা। িক  িক  য পািত েয়র ে  িপিপর সং ান 
হেত িক টা বিশ খরচ হেয়েছ। কি উটার েয়র জ  ১.৩০ ল  টাকা সং ান থাকেলও খরচ করা হেয়েছ ১.৭০ 
ল  টাকা। ফেটাকিপয়ােরর জ  সং ান িছল ২ ল  টাকা অথচ খরচ করা হেয়েছ ২.৫০ ল  টাকা। এছাড়া অ া  
সর াম খােত থাক িহেসেব ০.৩০ টাকা বরা  থাকেলও ০.৪৬ ল  টাকা খরচ করা হেয়েছ। যা আিথক ংখলার 
পিরপ ী। অিতির  খরচ করার িবষেয় জানেত চাওয়া হেল সংি  কমকতা জানান য, উ য়ন সহেযাগী সং া 
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সরাসির য পািত ও সর াম য় কের িদেয়েছ। েয়র ে  পিরেবশ অিধদ েরর সংি তা িছল না। তেব এ 
অিতির  খরেচর িবষয়  ক  সংেশাধনকােল অ িভি ক য় সম য় করার েয়াজন িছল। পিরদশনকােল 
ই ইপেম  খােত য় ত ১  ড টপ কি উটার, ১  াপটপ কি উটার ও ১  ফেটাকিপয়ার ওেজান সেল 
সচল অব ায় দখেত পাওয়া গেছ। এছাড়া এ কে র আওতায় য় ত অপর ১  াপটপ কি উটার িপিপ’র 
শতা যায়ী পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র পিরক না সেল ব ত হে  বেল জানা যায়। এ সকল য পািত বা পিরেবশ 
অিধদ ের িবিভ  সমেয় য় ত য পািত ও আসবাবপে  কান াগ লাগােনা না থাকায় কানটা কান কে র 
আওতায় কনা হেয়েছ তা বাঝা শিকল। সরকারী য়কােজর তার খািতের কে র আওতায় য় ত য পািত 
ও আসবাবপে র গােয় াগ লািগেয় রাখা আব ক।  

  
সামািজক সেচতনতায় কমকাে র আওতায় ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সােল ১৬ই সে র আ জািতক ওেজান িদবস 
পালন করা হেয়েছ। আ জািতক ওেজান িদবস ও িব  পিরেবশ িদবেস  ওেজান র য় ও তার িতি য়া স েক 
জনগণেক সেচতন করার লে  চার কায ম চালােনা হেয়েছ। এছাড়া ১  ওয়াকশপ ও ক হা ারেদর িনেয় 
১০  সভার আেয়াজন করা হেয়েছ।  

  
এ কে র মাট ৮৭.১৫ ল  টাকার মে  জনবল খােতই খরচ হেয়েছ ৬২.৪৯ ল  টাকা যা মাট েয়র ৭১.৭%। এ 
সকল জনবেলর মে  ক  পিরচালকই কবলমা  পিরেবশ অিধদ েরর িনজ  । ক  পিরচালেকর বতন ভাতা 
িহেসেব িজওিব ইন কাইে র ৯.০০ ল  টাকা ছাড়া বাকী ৫৩.৪৯ ল  টাকাই খরচ করা হেয়েছ পরামশক ও কে র 
অ ায়ী জনবেলর জ । ক  পিরচালক ছাড়া ওেজান সেলর কায েম পিরেবশ অিধদ েরর িনজ  কান জনবল 
স ৃ  না থাকায় ওেজান র য়েরাধ সং া  ওেজান সেলর কাযাবলী স েক পিরেবশ অিধদ েরর 
কমকতাগেণর কান ান বা অিভ তা অিজত হয়িন। পিরেবশ অিধদ েরর ওেজান র য়েরাধ সং া  কায ম 
অ াহত রাখার ােথ ওেজান সেলর কায েম পিরেবশ অিধদ েরর িনজ  জনবলেক আরও অিধকহাের স ৃ  
করা েয়াজন।  

 
৮.৮ জাতীয় ক  পিরচালক সং া  ত ঃ  

িমক নং ক  পিরচালেকর  নাম ও 
পদবী 

ণ/খ কালীন ময়ােদ ময়াদকাল 
যাগদান বদলী 

১। জনাব মাঃ িব াল হােসন 
উপ-পিরচালক  

খ কালীন ৩০-১১-২০০৮ ৩১-০৩-২০০৯ 

২। জনাব মাঃ শাহজাহান 
পিরচালক (কািরগির-১) 

খ কালীন ৩১-০৩-২০০৯ ৩০-০৬-২০১১ 

 
৯। কে র  উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত অিজত 
১) ডাটা আপেডট সােভ; 
 

১) ওেজান র য়কারী পদাথস েহর আমদািন ও বহার 
সং া  ডাটা আপেডট সােভ করা হেয়েছ। 

২) ডাটা িরেপা ং ২) মি ল েটাকল সে টািরেয়ট ও বা বায়নকারী 
সং াস েহ ওেজান র য়কারী পদাথ স েহর আমদািন 
ও বহার সং া  ডাটা রণ করা হেয়েছ।  

৩) ওেজান র য়কারী পদাথস হ আমদানীর 
ে  লাইেসি ং িসে ম বতণ 

৩) ওেজান র য়কারী পদাথস হ লাইেসে র মা েম 
আমদানী করা হে । 

৪) “ওেজান িদবস” পালন করা। ৪) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সােল ১৬ই সে র 
আ জািতক ওেজান িদবস পালন করা হেয়েছ। 
ওেজান র য়কারী পদাথস েহর আমদানীকারক ও 

বহারকারীগেণর মে  সেচতনতা ি র লে  জাতীয় 
দিনক, বাংলােদশ বতার, টিলিভশনসহ অ া  
বসরকারী গণমা েম আ জািতক ওেজান িদবস 

উপলে  িবেশষ অ ানমালার আেয়াজন করা হেয়েছ।  
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পিরকি ত অিজত 
৫) কেহা ারেদর িনেয় 
সিমনার/ওয়াকসপ/সভার আেয়াজন করা। 

৫) মি ল েটাকল বা বায়েনর লে  দেশর িবিভ  
পিলিস মকার এবং ক হা ােদর িনেয় 
সিমনার/ওয়াকসপ/ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। 

৬) জনসেচতনতা ি  ৬) জনসেচতনতা ি র লে  আ জািতক ওেজান িদবেস 
িসউর, পা ার ইত ািদ ছািপেয় সারােদেশ িবতরণ এবং 

এ সং া  এক  িভিডও িচ  তরী কের তা ইেলক িনক 
িমিডয়ােত চার করা হেয়েছ। ওেজান িদবেস িবিভ  

ল, কেলজ ও িব িব ালেয়র ছা -ছা ীেদর িনেয় 
িচ াংকন এবং রচনা িতেযািগতার আেয়াজন করাসহ 
িবিভ  সমেয় িবিভ  িম ং/ সিমনাের ল কেলজ এবং 
িব িব ালেয়র ছা /ছা ীেদর অংশ হণ িনি ত করা 
হেয়েছ।  

৭) ওিডএস সং া  ন ন ক  নয়ণ ও এ 
সং া    অ া  কে র সিহত সম য় সাধন 

৭) ওয়ালটন হাইেটক ই াি েত HCFC-141bএর 
পিরবেত পিরেবশ বা ব সাইে ােপে ন টকেনালিজ 

বতেনর লে  এক  ক  নয়ণ করা হেয়েছ যা 
বতমােন অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ। াশনাল 
ওিডএস ফজ আউট ােনর বা বায়েন েয়াজনীয় 
সম য় ও সহেযাগীতা এ ক  হেত করা হেয়েছ।  

৮) বেদিশক িমশনেক সহায়তা দান ৮) ইউএনিডিপ ও ইউএনইিপ িমশন একািধকবার 
বাংলােদেশ পিরদশেন এেসেছ। তােদর েয়াজনীয় 
সহায়তা দান করা হেয়েছ।  

৯) ওিডএস সং া  দশীয় ও আ জািতক সভা 
এবং কমশালায় যাগদান 

৯) এ কে র আওতায় ইজার া , িমশর, থাই া , 
মাল ীপ িত দেশ ওিডএস সং া  দশীয় ও 
আ জািতক সভা এবং কমশালায় যাগদান িনি ত করা 
হেয়েছ।  

 
১০। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   এিপিপেত িনধািরত কে র যাবতীয় উে  অিজত হেয়েছ। 
 
১১। বা বায়ন সম াঃ   
১১.১। কে র য পািত ও সর াম য় খােত িপিপেত সং ান ত অেথর অিতির  খরচ করা হেয়েছ। ি ারসহ 

কি উটার েয়র জ  ১.৩০ ল  টাকা সং ােনর িবপরীেত ১.৭০ ল  টাকা, ফেটাকিপয়ােরর জ  ২ ল  টাকার 
িবপরীেত ২.৫০ ল  টাকা ও অ া  ই ইপেম  খােত ০.৩০ ল  টাকার িবপরীেত ০.৪৬ ল  টাকা খরচ করা 
হেয়েছ। যা আিথক ংখলার পিরপ ী।  

১১.২। পিরেবশ অিধদ ের িবিভ  কে র আওতায় িবিভ  সমেয় য় ত য পািত ও আসবাবপে  কান সনা করণ 
িচ /ন র না থাকায় কানটা কান কে র আওতায় কনা হেয়েছ তা সনা  করা ক ন।    

১১.৩। ক র ল উে  হেলা ওেজান সেলর ওেজান র য়েরাধ সং া  মি ল েটাকল বা বায়েনর লে  
পিরেবশ অিধদ ের িতি ত ওেজান সেলর স মতা ি । িক  ১৯৯৬ সােল ওেজান সল িত ার পর থেক ন, 
২০১১ পয  পযায় েম য ৫  ক  সমা  হেয়েছ তার সব েলাই বা বািয়ত হেয়েছ লতঃ পরামশক সবা ও 

কে র আওতায় িনেয়াগ া  অ ায়ী জনবেলর মা েম। ক  পিরচালক ছাড়া ওেজান সেলর কায েম পিরেবশ 
অিধদ েরর িনজ  কান জনবল স ৃ  না থাকায় ওেজান র য়েরাধ সং া  ওেজান সেলর কাযাবলী স েক 
পিরেবশ অিধদ েরর কমকতাগেণর কান ান বা অিভ তা অিজত হয়িন।  

১১.৪। এ কে র ল বা বায়ন ময়াদ িছল লাই’২০০৮ হেত ন’২০১০ পয । িক  ক  অ েমাদন ( সে র/০৮) ও 
াডক া র (অে াবর/০৮) এবং উ য়ন সহেযাগী সং া হেত অথ ছােড় (িডেস র/০৮) িবল  হয়। ফেল কে র 

ল কায ম ০৬ (ছয়) মাস দরীেত  হেয়েছ এবং কে র ময়াদ ল পিরকি ত বা বায়নকােলর চেয় ১ বছর 
সময় ি  করেত হেয়িছল। এে ে  টাইম ওভার রান হেয়েছ ৫০%। যা কা  নয়।       

 



261 
 

১৩। পািরশঃ 
১৩.১। য পািত ও সর াম য় খােত িপিপেত সং ান ত অেথর অিতির  খরচ করার িবষেয় পিরেবশ ও বনম ণালয়, 

পিরেবশ অিধদ েরর কােছ া া চাইেত পাের এবং তদা যায়ী ব া হণ করেত পাের।  
 
১৩.২।   পিরেবশ অিধদ ের ওেজান র য়েরাধ সং া  কায ম অ াহত রাখার ােথ ওেজান সেলর কায েম পিরেবশ 

অিধদ েরর িনজ  জনবলেক আরও অিধকহাের স ৃ  করা েয়াজন।  
 
১৩.৩।   িবিভ  কে র আওতায় য় ত সকল য পািত ও আসবাবপ  যােত সহেজ থকভােব সনা  করা যায় এ জ  

ইেতা েব য় ত/ভিব েত য সকল য পািত ও আসবাবপ  য় করা হেব তােত সনা করণ িচ /ন র বহােরর 
জ  পিরেবশ অিধদ েরর ি  আকষণ করা হেলা ।  

 
১৩.৪।   ভিব েত এ ধরেনর ক  হেণর ে  ক  অ েমাদন, Prodoc া র ও অথ ছােড় িবল  পিরহার করার জ  

সংি  ম ণালয়েক অিধক তৎপর হেত হেব এবং িনিদ  কম পিরক না ণয়ন কের িনধািরত সমেয়র মে  ক  
বা বায়ন িনি ত করেত হেব।  
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45. বাংলােদশ এনভায়রেনম  ইনি উশনাল নেদিনং েজ   
(িবইআইএসিপ) 

(সমা ঃ  ন‘২০১১) 
     

০১। কে র নামঃ  Bangladesh Environmental Institutional 
Strengthening Project (BEISP). 

০২। কে র অব ানঃ  পিরেবশ অিধদ র। 
০৩। (ক) বা বায়ন সং াঃ  পিরেবশ অিধদ র। 
 (খ) উে াগী ম ণালয়/িবভাগঃ  পিরেবশ ও বন ম ণালয়। 

৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ                                                                           
                                                                                                                             (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩০২৪.৫২ ৩০৬১.৫২ ২৬৩৯.৪৯ এি ল, 

২০০৬ হেত 
মাচ, ২০১০ 

এি ল, 
২০০৬ হেত  
মাচ ২০১০ 

এি ল, 
২০০৬ হেত  
িডেস র, 
২০১০ 

 
-- 

৯ মাস 
১৮% 

 
৫। কে র অংগ িভি ক অ গিতঃ 

(ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম একক/ 

পিরমান 
িডিপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 
আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। কমকতােদর বতন-ভাতািদ জনমাস ১২৪.৮০ ৫২৮ ১০.৬৮ (১২%) ৪৮ (৯%) 
২। ভাতািদ থাক ৩৭১.৪৬ থাক ৩৪৩.৪৬ (৯২%) থাক 
৩। িসিড ভ াট থাক ৫০.০০ থাক - - 
৪। পাে জ, 

টিলেফান/ টিল াম/ 
টিলি ার, টেল /ফ া , 

পািন, িব ৎ, পে াল, 
ি কা , ই ুের  এবং 
াংক চাজ। 

থাক ৭৬.২২ থাক ৭৬.২২ (১০০%) থাক 

৫। গেবষণা য় থাক ১৮২.৫৪ থাক ১৬১.৮২ (৮৮%) থাক 
৬। িশ ণ য়      

 - ানীয়  ময়াদী সং া ৭৪.৪৬ ৫০০ ৭৪.৪৬ (১০০%) ১০২৯ 
(২০৫%) 

 - িশ া সফর সং া ২৮.২৫ ৬ ২৮.০০ (৯৯%) ৬ (১০০%) 
 -  ময়াদী িবেদশী 

িশ ণ/ ানীয় িশ া সফর 
সং া ৪২.৮৮ ১৮ ৪২.৪০ (৯৯%) ১৮ 

(১০০%) 
৭। পরামশক য়      

 - িবেদশী েফশনাল জনমাস ১০৪১.১৯ ১৩১ ৯৪৬.৬৬ (৯০%) ১৩১ 
(১০০%) 

 - ানীয় েফশনাল জনমাস ৪৩৫.৪৩ ২৯৫ ৪৩২.১৬ (৯৯%) ২৯৫ 
(১০০%) 
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ঃ 
নং 

অংেগর নাম একক/ 
পিরমান 

িডিপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 
আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 - ানীয় সহকারী পরামশক 

( লটাইম) 
জনমাস ১৫৯.৯৬ ২৮৮ ১৫১.৯৬ (৯৪%) ২৮৮ 

(১০০%) 
 - ানীয় সহেযাগী পরামশক 

(পাটটাইম) 
জনমাস ১৪৯.৮৩ ২৮৮ ১৪৯.৭০ (৯৯%) ২৮৮(১০০

%) 
৮। অ া  য় 

 
থাক ২১৬.৮০ থাক ১১৫.৬৭ (৫৩%) থাক 

৯। মরামত, র ণােব ণ ও 
নবাসন 

থাক - থাক - - 

 - মরটযান থাক ২০.২৭ থাক ১৬.৬৭ (৮২%) থাক 
 - আসবাবপ  থাক ২.৮৭ থাক ২.৮৫ (৯৯%) থাক 
 - কি উটার এবং অিফস 

য পািত 
থাক ১৩.৭০ থাক ১৩.৭০ (১০০%) থাক 

 - অ া  মরামত ও 
র ণােব ণ 

- - - - - 

১০। সহকারী 
ভৗতিনমাণ/ য়সং া  

     

 - মটরযান(মটর সাইেকল) সং া ৫.৬৫ ৫ ৫.৬৫ (১০০%) ৫ (১০০%) 
 - য পািত এবং অ া   থাক ১৯.১০ থাক ১৯.১০ (১০০%) থাক 
 - কি উটার এবং য পািত সং া ২৮.৫৭ ২০ ২৮.০২ (৯৯%) ২০ 

(১০০%) 
 - কি উটার সফ ওয় ার থাক - থাক - - 
 - অিফস সর মািদ থাক ৯.০৬ থাক - - 
 - আসবাবপ  থাক ৮.৪৯ থাক ৮.৩৬ (৯৯%) থাক 
 - যাগােযাগ সর ামািদ থাক - থাক - থাক 

 মাটঃ  ৩০৬১.৫২  ২৬৩৯.৪৯ 
(৮৬%) 

(১০০%) 

                                       
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  এই কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই। 
৭।   ায়ন প িত (Methodology): আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত 

(methodology) অ সরণ করা হেয়েছঃ 
১. ক  ছক পযােলাচনা; 
২. ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
৩. কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
৪. া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮। সাধারণ পযেব ণঃ  
৮.১। ক  হেণর পট িমঃ পিরেবশ অিধদ েরর স মতা ি র লে  Canadian International 

Development Agency (CIDA)-এর  আিথক সহায়তায় “Bangladesh Environmantal 
Management Project (BEMP)” শীষক এক  ক  ১৯৯৯-২০০৫ ময়ােদ বা বািয়ত হয়। িক  উ  

কে র মা েম টকসই পিরেবশগত ব াপনায় পিরেবশ অিধদ েরর স মতা কাি ত পযােয় উ ীত করা স ব 
হয়িন। স ি েত বাংলােদশ  সরকােরর অ েরােধ পিরেবেশর টকসই ব াপনায় ািত ািনক স মতা ি র 
লে  ২০০৬-২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জন  “Bangladesh Environmantal Institutinal 
Strengthening Project (BEISP)” শীষক ন ন এক  কে  অথায়েনর জ  CIDA স ত হয়। স 
অ যায়ী ১২ লাই ২০০৬ সােল  CIDA  ও বাংলােদশ সরকােরর মে  সমেঝাতা ারক া িরত হয়, Project 
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Implementation Plan (PIP) অ েমািদত হয় এবং এি ল ২০০৬ হেত মাচ ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  
ক  হীত হয়। 

 
৮.২। উে ঃ  

(১) পিরেবশ অিধদ েরর স মতা ি র মা েম তােদর ােটিজক ান বা বায়ন করা; 
(২) পিরেবশগত উ য়েনর লে  িসিভল সাসাই  ও বসাকারী িত ােনর স মতা ি  করা। 

 
৮.৩। ক  অ েমাদেনর অব াঃ  আেলাচ  ক  ৩০২৪.৫২ ল  টাকা া িলত েয় এিপল, ২০০৬ হেত মাচ, ২০১০ 

ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক ১৮/০৫/২০০৬ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত 
গত ২৫/১০/২০১০ তািরেখ া িলত য় ৩০৬১.৫২ ল  টাকায় উ ীত কের কে র ময়াদ িডেস র, ২০১০ তািরখ 
পয  ি  কের সংেশাধন করা হয়। 

 
৮.৪। কে র অথায়নঃ  ক  Canadian International Development Agency (CIDA)-এর অ দান 

িহেসেব ২৭৮৬.৭২ ল  টাকা ও ২৭৪.৮০ ল  টাকা িজওিব অেথ মাট ৩০৬১.৫২ ল  টাকা া িলত েয় 
বা বায়েনর জ  হীত হয়।  

 

৮.৫। কে র সািবক অ গিতঃ  কে র অ েমািদত া িলত য় িছল ৩০৬১.৫২ ল  টাকা। ত ে  ত য় হেয়েছ 
২৬৩৯.৪৯ ল  টাকা যা া িলত েয়র ৮৬%। ক র বা ব অ গিত ১০০% অিজত হেয়েছ বেল জানােনা 
হেয়েছ। 

   
৮.৬। কে র ধান ধান অে র বা বায়নঃ  
৮.৬.১ পরামশক সবাঃ এ কে র ধান অ  িহেসেব পরামশক খােত মাট য় হেয়েছ ১৬.৮০ কা  টাকা যা কে র 

মাট ােয়র ৬৩%। দশী ও িবেদশী পরামশকগণ মাট ১০০২ জনমাস  কাজ কের মাট ২১  িনেদিশকা ও 
া েয়ল তরী কেরেছন। যটা কে র ি  অ যায়ী পিরেবশ অিধদ রেক তােদর দা িরক কায পিরচালনার জ  

যথাযথভােব হ া র করা হেয়েছ।  
 

৮.৬.২ িরসাচ ও ডেমােনে শনঃ  এ কে র আওতায় িরসাচ ও ডেমােনে শন খােত বরা  িছল ১৮২.৫৪ ল  টাকা। 
তারমে  ১৬১.৮২ ল  টাকা (৮৮%) য় কের মাট ১৭  টকিনক াল ও সােভ িরেপাট ণয়ন করা হেয়েছ। 
পিরচািলত িরসাচ ও ডেমাে শেনর মা েম উে খেযা  হল রগ, মাধবদী, হালদা নদীর উপর পিরচািলত 
ডেমােনে শন। 

 

৮.৬.৩ িশ ণ ও িশ া সফরঃ  এ কে র আওতায় ৭৪.৪৬ ল  টাকা য় কের মাট ১০২৯ জন সরকারী- বসরকারী 
কমকতা ও িসিভল সাসাই র জনগণেক ানীয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া ৭০.৪০ ল  টাকা েয় মাট 
২৪জন সরকারী কমকতােক দশী-িবেদশী িশ া সফের নয়া হেয়েছ। 

 

৮.৬.৪ য পািত য়ঃ এ কে র আওতায় ৭০.৮৭ ল  টাকার অিফস ও াবেরটির য পািত য় করা হেয়েছ। এর মা েম 
পিরেবশ অিধদ েরর কি উটার নটওয়াক ব ার উ য়ন করা হেয়েছ। 

 

৮.৭। পিরদশেনর বা ব অব াঃ গত ১৯/০৬/১১ তািরেখ ক র আওতায় স ািদত কায ম সেরজিমেন পিরদশন 
করার জ  আগারগ ও, ঢাকা  পিরেবশ অিধদ ের গমন করা হয়। ক  পিরচালক ও সংি  কমকতােদর সােথ 
আলাপকােল এবং সরবরাহ ত তে র  মা েম জানা যায় য, এ কে র বা বায়নকারী সং া CIDA এর সিহত 
বাংলােদশ সরকােরর ি  অ যায়ী ক  বা বায়ন করা হয়  Canadian Project  Implementation 
Agency (CPIA) ক ক। স অ যায়ী CPIA- এর প  থেক একজন কানািডয়ান ক  পিরচালক এবং 
বাংলােদশ সরকােরর প  থেক পিরেবশ অিধদ েরর একজন পিরচালকেক ক  পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ দওয়া 
হয়। যিদও সকল য়কায ও আিথক লনেদেনর িবষয়  দখেতন CPIA এর মেনািনত ক  পিরচালক। 

  
পিরদশনকােল দখা যায় য, Environmental Impact Assessment (EIA), Effluent Treatment 
Plant (ETP) এর উপর িনেদিশকা এবং এেফাসেম  ও াবেরটরী া য়ালসহ এ ধরেনর মাট ২১   িনেদিশকা 
ও া য়াল ণয়ন করা হেয়েছ। এছাড়া ছাট ছাট ডেমােনে শন ও সমী া পিরচালনা কের মাট ১৭  কািরগরী ও 
সােভ িরেপাট ণয়ন বক কে র ি  অ যায়ী  CIDA যথাযথভােব পিরেবশ অিধদ রেক হ া র কেরেছ। এ 
সকল িরেপাট, িনেদিশকা ও া য়াল েলা ণয়ন করেত পরামশক ও িরসাচ খােত মাট য় হেয়েছ ায় ১৯ কা  
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টাকা যা কে র মাট েয়র ায় ৭০%। এত য় সােপে  ণয়ন ত অিত উপকারী এ সকল িরেপাট িল 
পিরদশনকােল পিরেবশ অিধদ েরর ার েম অযে  অবেহলায় পেড় থাকেত দখা গেছ। অিধদ ের ণা  েযাগ 

িবধা সংবিলত এক  লাইে ির ও ড েমে শন স ার এবং সটা পিরচালনার জ  উপ-পিরচালক পদমযাদার 
একজন কমকতা ও সােপা ং জনবল থাকা ে ও অিত  এ সকল িরেপাট ও া েয়ল েলা কন সংর ণ 
করা হয়িন সটার  কান স র পাওয়া যায়িন। এে ে  এেক অ েক দায়চাপােনা ও দায়এড়ােনার বণতা ল  
করা গেছ, যটা বই ঃখজনক। 

  
এ কে র অ তম অ  িহেসেব পিরেবশ অিধদ েরর Strategic Plan (SP) ক িরিভশেনর মা েম আপেডট 
করা হেয়েছ। যিদও এখনও সটা  Draft পযােয় রেয়েছ। িক  এে ে ও দখা গেছ  SP  কােজ লাগােনা হে  
না। অিধদ েরর পিরক না শাখার কমকতারাই সটা  কােজ লাগাে  না। িনয়মা যায়ী উ   SP অ য়ায়ী ক  

ণয়ন ও ভিব ৎ সমি ত কায ম হণ করার কথা। িক  সটা হে  না। 
  

এ কে র মা েম পিরেবশ অিধদ েরর ন ন Organogram  ণয়ন কের  অিধদ েরর কায ম জলা পযােয় 
স সারণ করা হেয়েছ এবং স অ যায়ী েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং আেরা িক  িনেয়াগ  

ি য়াধীন রেয়েছ।  
   

এ কে র মা েম কি উটার নটওয়াক স সারণ কের পিরেবশ অিধদ ের এক  সি য়  IT System গেড় 
তালা হেয়েছ। বতমােন পিরেবশগত ছাড়প  দানসহ অ া  সবা কায ম আেরা সহজভােব ততার সােথ দান 

করা স ব হে । এ কে র অ তম ধান অ  িহেসেব সংি  সরকারী কমকতা, িসিভল সাসাই  ও বসরকারী 
িত ােনর মাট ১০২৯ জনেক EIA, ISO14001, ETP, পিরেবশ আইন ও অ া  িবষেয়র উপর িবিভ  
ময়ােদ িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া কেয়ক  দশনীর মা েম বসরকারী িত ান ও িসিভল সাসাই েক 

কিমউিন  বইজড ওয়াটার কায়ািল  মিনটিরং, পিরেবশ ব াপনায় জ ার ই  ও পিরেবশগত সেচতনতা ি র 
উপর িশ ণ দান করা হয়। 

  
এ কে র অ তম সফল িদক হেলা ক  চলাকালীন সমেয় িশ ণ কােজর জ  ব ত কাস 

ােটিরয়ালস েলা ক  সমাি র পর অিধদ েরর রাজ   বােজেটর  আওতায় য সকল িনয়িমত িশ ণ দান 
করা হে  সখােন বহার করা হে । তাছাড়া ণয়ন ত া য়াল ও িনেদিশকা েলা অিধদ েরর কমকতা ও 
ইনেফাসেম  েমর সদ গণ  েয়াজন হেল দেখ িনেত পারেছন এবং বসরকারী িত ানেক িনেদশনা দােন 
এ িল কােজ লাগেছ। তেব এ সকল িনেদিশকা ও া য়াল েলা িবিভ  ক হা ারেদর কােছ অিফিসয়ািল পাঠােনা 
যাে  না। কারণ এটা এখেনা  স ণভােব টকিনক াল ভিরিফেকশন করা হয়িন। এছাড়া িব মান নীিতর সােথ 
সাংঘিষক িকনা  সটা দেখ সরকারী গেজেট  কাশ না করা পয  এটা অিফিসয়ািল বহার করা যাে  না। তাই 
এ েলােক অিধক ভিরিফেকশন  এবং পিরেশাধেনর এর মা েম সরকারী গেজট আকাের কাশ কের এর ণা  

বহার ও বসরকারী িত ােনর মােঝ িবতরণ করা েয়াজন বেল সংি  কমকতাগণ অিভমত  কেরন। 
 
৮.৮ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
 

ঃনং ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী ময়াদ/কাযকাল ণকালীন/ক কালীন 
১। জনাব মা া ওেহ ামান 

উপ-সিচব 
এি ল, ২০০৬ থেক জা য়ারী, 
২০০৭ 

ণকালীন 

২। জনাব এ,এম, িশবলী নিজর,  উপ-
সিচব 

মাচ, ২০০৭ হেত সমাি কাল পয  ণকালীণ 

 
৯। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(ক) পিরেবশ অিধদ েরর স মতা 
ি র মা েম তােদর ােটিজক 
ান বা বায়ন করা; 

 

১) পিরেবশ অিধদ েরর ােটিজক ান সংেশাধন ও উ য়ন; 
২) পিরেবশ অিধদ েরর ন ন অরগােনা াম ণয়ন ও স অ যায়ী জনবল 

িনেয়াগ; 
৩) পিরেবশ অিধদ েরর কায ম জলা পযােয় (২১  ) স সারণ; 
৪) পিরেবশ অিধদ েরর িত ািনক স মতার ি বক তােদর ল  ও 
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পিরক না অ যায়ী কায ম হেণর েযাগ ি ।  
৫) পিরেবশ অিধদ েরর িনজ  জনবলেক কাযকর িশ ণ দােনর মা েম 

স মতা ি ; 
৬) পিরেবশ অিধদ েরর দা িরক কায ম চা  ও তার সােথ পিরচালনার 

জ  এক  উপেযাগী আই / নটওয়ািকং িসে ম গেড় তালা হেয়েছ।  
৭) পিরেবশ অিধদ েরর ইনেফাসেম  কায ম চা ভােব করার লে  

EIA, ETP িনেদিশকাসহ মাট ২১  িনেদিশকা ও া য়াল ণয়ন করা 
হেয়েছ। 

(খ) পিরেবশগত উ য়েনর লে  
িসিভল সাসাই  ও বসাকারী 

িত ােনর স মতা ি  করা। 

১) এ কে র আওতায় পিরেবশ সংি  সরকারী কমকতা, িসিভল সাসাই  
ও বসরকারী িত ােনর মাট ১০২৯ জনেক EIA, ISO14001, 
ETP, পিরেবশ আইন ও অ া  িবষেয়র উপর িবিভ  ময়ােদ িশ ণ 

দান করা হেয়েছ। 
২) িরসাচ ও ডেমােনে শেনর মা েম বসরকারী িত ান ও িসিভল 

সাসাই েক কিমউিন  বইজড ওয়াটার কায়ািল  মিনটিরং, পিরেবশ 
ব াপনায় জ ার ই  ও পিরেবশগত সেচতনতার ি র উপর িশ ণ 
দন করা হেয়েছ। 

 
১০। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   উে  রা ির অিজত হেয়েছ বেল িতয়মান হয়। 
১১। বা বায়ন সম াঃ   
১১.১।    এ কে র অ তম ধান অ  িহেসেব মাট ২১   িনেদিশকা ও া য়াল এবং ১৭  কািরগরী ও সােভ িরেপাট 

ণয়ন কের ি  অ যায়ী  বা বায়নকারী সং া CPIA যথাযথভােব পিরেবশ অিধদ রেক হ া র কেরেছ। এ 
সকল িনেদিশকা, া য়াল ও িরেপাট েলা ণয়ন করেত পরামশক ও গেবষণা খােত মাট য় হেয়েছ ায় ১৯ 
কা  টাকা যা কে র মাট েয়র ায় ৭০%। এত য় সােপে  ণয়ন ত অিত উপকারী এ সকল িরেপাট, 

িনেদিশকা ও া য়াল েলা পিরদশনকােল পিরেবশ অিধদ েরর ার েম অযে  অবেহলায় পেড় থাকেত দখা 
গেছ। পিরেবশ অিধদ ের ণা  েযাগ িবধা সংবিলত এক  লাইে ির ও ড েমে শন স ার থাকা ে ও অিত 

 এ সকল িরেপাট, িনেদিশকা ও া য়াল েলা সখােন সংর ণ করা হয়িন। 
১১.২।    এ কে র আওতায় পিরেবশ অিধদ েরর িব মান Strategic Plan (SP) ক িরিভশেনর মা েম আপেডট করা 

হেয়েছ। িনয়মা যায়ী উ   SP অ সরণ কের ক  ণয়ন ও অিধদ েরর ভিব ৎ সমি ত কায ম হণ করার 
কথা। িক  এে ে ও এ  কােজ লাগােনা হে  না। এমনিক পিরেবশ অিধদ েরর পিরক না শাখার সকল কমকতা 
সটা তােদর সং েহ পয  রােখনিন।  

১১.৩।    এ কে র আওতায় ণয়ন ত িনেদিশকা ও া য়াল েলা টকিনক াল ভিরিফেকশন কের সরকারী গেজট 
আকাের কাশ করা হয়িন িবধায় িবিভ  কেহা ারেদর কােছ অিফিসয়ািল পাঠােনা যাে  না। এছাড়া িব মান 
পিরেবশ নীিতর সােথ এটা সাংঘিষক িকনা  সটাও  দখা হয়িন।  

 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১।    এ কে র আওতায় ণয়ন ত িরেপাট, িনেদিশকা ও া য়াল েলা পিরেবশ অিধদ েরর ার েম অযে  অবেহলায় 

পেড় থাকার িবষয়  খিতেয় দেখ এ ঘটনার জ  দায়ী কমকতা/কমচারীর িব ে  ব া হণ ও অিবলে  
অিত ণ উ  িরেপাট, িনেদিশকা ও া য়াল েলা যথাযথভােব সংর ণ ও এর ণা  বহােরর জ  সংি  
অিধদ র ও ম ণালেয়র ি  আকষণ করা হল।  

 
১৩.২।   ভিব েত ন ন ক  হণ ও পিরেবশ অিধদ েরর ভিব ৎ কায ম পিরচালনায় এ কে র আওতায় ণয়ন ত 

Strategic Plan যথাযথভােব অ সরণ করার জ   পিরেবশ অিধদ রেক পরামশ দান করা হল।  
 
১৩.৩।   এ কে র আওতায় ণsয়ন ত িনেদিশকা ও া য়াল েলা টকিনক াল ভিরিফেকশেনর মা েম পির  কের 

এবং িব মান পিরেবশ নীিতর সােথ এটা সাংঘিষক িকনা  সটা দেখ সরকারী গেজেট কাশ করার ব া হণ 
করেত হেব। অতঃপর এ িলর ণা  বহার িনি ত করার লে  এ িলেক সকল কেহা ারেদর মােঝ িবতরণ 
এবং পিরেবশ অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কাশ করা সমীচীন হেব। 
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46. কা াল এ  ওেয়ট া  বােয়াডাইভারিস  ােনজেম  এ াট ক বাজার এ  হাকা িক হাওর  
(৩য় সংেশািধত) 

(সমা : ন ,২০১১) 
             
১। বা বায়নকারী সং া t     পিরেবশ অিধদ র। 
২। শাসিনক ম ণালয়               t     পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t     হাকা িক হাওর (িসেলট ও মৗলভীবাজার), ক বাজার- টকনাফ পিনন লা, 
   সানািদয়া ও স মা ন ীপ। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়  t                                                                           
                                                                                                                                   (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩৪৫২.৬৭ ৩৮৫৮.২৯ ৩৬৮০.৪৫ এি ল, 

২০০২ হেত 
মাচ, 
২০০৯ 

এি ল, 
২০০২ হেত 

ন, ২০১১ 

এি ল, 
২০০২ হেত 

ন, ২০১১ 

২২৭.৭৮ 
(৬.৬০%) 

২ বছর ৩ মাস 
(৩২%) 

 
৫। কে র অথায়নঃ  ক  ৩৬৫৮.২৯ ল  টাকায় বা বািয়ত হেয়েছ যার মে  িজওিব অথায়ন ১৯৯.৪৭ ল  টাকা 

ও ইউএনিডিপ অ দান ৩৬৫৮.৮২ ল  টাকা।  
 
৬। কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ             

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১। অিফসারেদর বতন ৫২.২১ 

১১১ জনমাস 

১৫.৬৮ (৩০%) 

১১১ জনমাস 
(১০০%) 

২। মহাঘ ভাতা ৭.৮৬ ০.৭৩(৯.২৯%) 
৩। ষণ ভাতা ৭.৪৩ ১.৬৫ (২২.২০%) 
৪। উৎসব ভাতা ৭.০৫ ১.৩১ (১৮.৬%) 
৫। িচিকৎসা ভাতা ১.৮৮ .২০(১০.৬%) 
৬। আয়কর ১.১৫ - ১.১৫(১০০%) - 
৭। িত ান কমচারীেদর বতন ২৬০.৫৬ ১৫৪৫ 

জনমাস 
২৫৭.৫৭(৯৮.৮%) ১৫৩৮ জনমাস 

(১০০%) 
৮। অিনয়িমত িমক ৫.১৩(১০০%) 

থাক 

৫.১৩(১০০%) 

থাক 

৯। অিতির  কােজর ভাতা ১৮.০০ ১৮.০০(১০০%) 
১০। মণ য় ১২.৮১ ১০২.৩২(৯৯.৫%) 
১১। পিরবহন য় ৮.৭৭ ৮.৭৫(৯৯.৮%) 
১২। ডাক ১.৮৪ ১.৬০(৮৬.৯৫%) 
১৩। িব ৎ ৫.৬১ ৫.৫৫(৯৯%) 
১৪। াস ও ালানী ২.০৯ ১.৮৯(৯০.৪%) 
১৫। অিফস ভাড়া ৮১.১৫ ৩৭.০৬(৪৫%) 
১৬। টিলেফান/ টিল াম/ টিলি ার ২৫.৬০(১০০%) ২৫.৬০(১০০%) 
১৭। আ ায়ন য় ৬.৮৯ ৬.৮৪(৯৯%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১৮। শনারী, িসল ও া স ২৩.৮৩ ২৩.৮৩(১০০%) 
১৯। িশ ণ য়     

ক. দল িভি ক িশ ণ/ ািড র ২০.০৩ ৩৯ জন ২০.০৩(১০০%) ৩৯ জন(১০০%) 
খ. ানীয় িশ ণ ২৫.৭৩ ৫৫ জন ২৫.৭৩(১০০%) ৫৫ জন(১০০%) 

২০। কিপ/অ িলিপ/ব ধাই/অ া  ৫.২২ থাক ৫.২২(১০০% থাক 
২১। বই প  সািময়কী ৪.৭৭ থাক ৪.৭৬(১০০%) থাক 
২২। সিমনার, কনফাের  

 
৫১.৮৯ ৩৮  ৫০.৩৯(৯৭%) ৩৩  

(৮৬.৮৪%) 
২৩। ক ালে ী     

(ক) বেদিশক ২৬৮.১৪ ৩৬ জনমাস ২৬৮.১৪(১০০%) ৩৬ 
জনমাস(১০০%) 

(খ) ইউএনিভ ১৩৯.৬৮ ১৪১ জনমাস ১৩৮.০০(৯৮.৮%
) 

১৩৫জনমাস 
(৯৫.৭৪%) 

২৪। অ া  য় ৩৯.২৫ থাক ৩৯.২৫(১০০%) থাক 
২৫। ানীয় পরামশক/এনিপিপ ৪৯৩.৭৫ ১২১৩ 

জনমাস 
৪৭১.৬২(৯৫.৫%) ১২০৫জনমাস 

(৯৯%) 
২৬। িমশন য় ৭২.৬০ 

থাক 

৫৬.৮০(৭৮%) 

থাক 

২৭। সাব ক া    
 িভেলজ প এ া  আেজ  

কনজারেভশন এক িভ জ 

১৪৭৪.০১ 
১৪৭১.২৯ 
(৯৯.৮%) 

ইি েম  ােনজেম  ান 
ইিসএ লস পারফরেম  মিনটিরং 
িরেসাস ইেকানিমক/পিলিস 
এ ানালাইিসস 
এ াওয়ারেনস ােটিরয়ালস 
ক াে ইন 
িজআইস ািপং এ া  কােটা ািফ 
ইনফরেমশন টকেনালিজস 
নটওয়ািকং এ া  মইনেটেন   

আনে িসফাইড সাব-
ক া /কনজারেভশন া স ফর 
িসিবওস 

২৮। ণ ও কাশনা ৩৭.৬৭ থাক ৯.৬৭(২৫.৬৭%) থাক 
২৯। অিডও/িভিডও/চলি  িনমাণ ০.৮১ ০.৮১(১০০%) 
৩০। চার ও িব াপন ৯.৪৭ ৯.৪৬(৯৯%) 
৩১। স ানী ভাতা/পাির িমক ৭.৮৯ থাক ৭.৮৯(১০০%) থাক 
৩২। পে াল ও ি ক া  ৯৩.০৮ ৯৩.০৭(১০০%) 
৩৩। মাটর যানবাহন ২৫.৮৩ ২৫.৯১(১০০%) 
৩৪। কি উটার ও অিফস ৮.০৭ ৮.০৫(৯৯%) 
৩৫। য পািত ও সর াম ৪.২০ ৪.১৬(৯৯%) 
৩৬। জলযান ১.৫২ ১.৫২(১০০%) 
৩৭। অ া  মরামত ও সংর ণ ৯.৬৭ ৯.৬৬(১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৩৮। বীমা/ াংক চাজস ১৩.৬৪(১০০%) ১৩.৬৪(১০০%) 
৪৬। হায়ািরং চাজ ( ভিহক াল) ১৫.৩৯ ১৪.৮৯(৯৬.৭%) 
৪৭। Micro Capital Grant 

Fund(MCG) 
১২০.৭১ ১২০.৭১(১০০%) 

৪৮। আয় িবধায়ক তহিবল ১০০.০০ ১০০.০০(১০০%) 
৪৯। জীপ ৩৫.২৪ ৩  ৩৫.২৪(১০০%) ৩ (১০০%) 
৫০। কার ৬.৯২ ১  ৬.৯২(১০০%) ১ (১০০%) 
৫১। মাটর সাইেকল ৭.৮০ ৬  ৭.৮০(১০০%) ৬ (১০০%) 
৫২। জলযান ১৯.৩১ ২  ১৯.৩১(১০০%) ২ (১০০%) 
৫৩। ক ােমরা ও িভিডও ই ইপেম  ৬.৭৪ ১০  ৬.৭৪(১০০%) ১০ (১০০%) 
৫৪। কি উটার য াংশ ১৯.১৬ ৩৩  ১৯.১৬(১০০%) ৩৩  (১০০%) 
৫৫। কি উটার সাম ী ১.৭৯ 

থাক 

১.৬৯(৯৪%) 

থাক 

৫৬। কি উটার সফটওয় ার ৩.১৬ ৩.১৬(১০০%) 
৫৭। অিফস সর াম ১৫.৫৮ ১৫.৫৮(১০০%) 
৫৮। আসবাবপ  ১৯.০১ ১৯.০১(১০০%) 
৫৯। টিলেযাগােযাগ সর ামািদ ৬.৮৪ ৬.৮৪(১০০%) 
৬০। ব িতক সর াম ৪.০১ ৪.০১(১০০%) 
৬১। অ া  ৮.৯১ ৮.৯১(১০০%) 
৬২। লধন খাত িসিড-ভ াট ৪০.৭৪ ৪০.৭৪(১০০%) 

 সবেমাট  ৩৮৫৮.২৯  ৩৬৮০.৪৫ 
(৯৫.৩৯%) 

৯৭% 

 
৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ   কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৮| mvaviY ch©‡e¶Y t  
 

৮.১। ক  হেণর পট িমঃ   ১৯৯৯ সােল সমা  ‘‘Costal and Wetland Biodiversity Management” 
শীষক ািড কে র আওতায় পিরচািলত াক-সমী ার মা েম িনধািরত মানদে র িভি েত জীব- বিচ  
সংর েণর জ  ১০  এলাকা ( সানারচর, নাফ নদীর মাহনা, টা য়ার হাওড় ( নামগ ), প য়া িবল, হাকা িক 
হাওড় (িসেলট), হাইল হাওড় ( মৗলভীবাজার), িন ম ীপ, টকনাফ পিনন লা, সানািদয়া ীপ, চর কির কিড় 
িনবািচত করা হয়। িনবািচত উ  ১০  এলাকা হেত ২  এলাকা যথা ক বাজার এবং হাকা িক হাওড় এর জীব-
বিচ  সংর ণ ব াপনার লে   িবিভ  ধরেনর কায ম বা বায়েনর জ  িবেবচ  ক  হণ করা হয়। 

 
৮.২। কে র উে ঃ    

 পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 
ণ ক বাজার এলাকার উপ লীয় জীব- বিচ  সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা; 

 পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 
ণ হাকা িক হাওর এলাকার জলা িমেত জীব বিচ  সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা; 

 উপ   ক  এলাকায় হীত কায েমর মা েম া  অিভ তার আেলােক পিরেবশ সংকটাপ  এলাকা 
ব াপনার ধারনােক ািত ািনক প দােনর মা েম পিরেবশ অিধদ রেক সহায়তা দান করা। 

 
৮.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     
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          ‘‘ কা াল এ  ওেয়ট া  বােয়াডাইভারিস  ােনজেম  এ াট ক বাজার এ  হাকা িক হাওড়’’ শীষক ল 
কািরগরী সহায়তা ক  গত ০৮/০৮/২০০২ তািরেখ মাট ৩৪৫২.৬৭ ল  টাকা া িলত েয় এি ল, ২০০২ 
থেক মাচ, ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  তৎকালীন মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। 

 
উ  ল অ েমািদত কে র ময়াদ ি সহ অথায়েনর ধরণ পিরবতন, অথৈনিতক কাড সি েবশ এবং ডলােরর 
িবপরীেত টাকা অব ায়েনর ফেল ক  সাহাে র পিরমাণ ি র কারেণ ক  সংেশাধেনর েয়াজন হয়। এ 

ি েত ১ম সংেশািধত ক  মাট ৩৮৫৮.২৯ ল  টাকায় এি ল ২০০২ থেক ন ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর 
জ  গত ১৬/০৭/২০০৯ তািরেখ মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। 

 
Ecological Critical Area Co-ordination Committee (ECACC) িলেক সহেযািগতা দান বা ব 
অিভ তার আেলােক Ecological Critical Area(ECA) এর িবিধ িবধান ড়া করণ, ক  বা বায়েন ল  

ান -অিভ তা িলিপব  করার জ  ক  ময়াদ ০৬ মাস ি , ক  য় অ খাত সম য় বক মাট ৩৮৫৮.২৯ 
ল  টাকা া িলত েয় এি ল, ২০০২ থেক িডেস র, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ২য় সংেশািধত ক  গত 
১৫/০৯/২০১০ তািরেখ মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়।  
 

 পরবত েত Documentation of project learning & experiences, Mapping of the ECA’S, 
Supervise the utilization of MCG by the VCG’s & endowment fund by the upazilla 
ECA co-ordination committee সং া  কমকা  স  করার লে  নরায় ক  ময়াদ ৬ মাস ি  
এবং মাট ক  য় অপিরবিতত রেখ অ খাত সম য় বক মাট ৩৮.৫৮.২৯ ল  টাকা া িলত েয় এি ল, 
২০০২ থেক ন ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক  ৩য় দফায় গত ২৪/০৫/২০১১ তািরেখ মাননীয় পিরক না 
ম ী ক ক অ েমািদত হয়। 

 
৮.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                                (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০২-২০০৩ ৪৫০.০০ ৫০.০০ ৪০০.০০ ৫০.০০ ২৩৫.১৫ ৪০.৭৪   ১৯৪.৪১ 
২০০৩-২০০৪ ৪০৪.০০ ৪.০০ ৪০০.০০ ৪.০০ ১০২.২২ ৩.০৭ ৯৯.১৫ 
২০০৪-২০০৫ ৪৫৮.০০ ৩.০০ ৪৫৫.০০ ৩.০০ ২৪৫.৯৪ ৩.০১ ২৪২.৯৩ 
২০০৫-২০০৬ ৫৭৫.০০ ১০.০০ ৫৬৫.০০ ১০.০০ ৩১৪.৫৩ ৩.৭৭ ৩১০.৭৬ 
২০০৬-২০০৭ ৫১৩.০০ ৮.০০ ৫০৫.০০ ৮.০০ ৩৭৪.২৭ ৭.৩৯ ৩৬৬.৮৮ 
২০০৭-২০০৮ ৯৫০.০০ ১০.০০ ৯৪০.০০ ১০.০০ ১০৭৩.৭৫ ৯.৬৯ ১০৬৪.০৬ 
২০০৮-২০০৯ ৬৯৩.০০ ১২.০০ ৬৮১.০০ ১২.০০ ৪৮৪.০৪ ৭.৪৬ ৪৭৬.৫৮ 
২০০৯-২০১০ ৮৮৭.০০ ২৪.০০ ৮৬৩.০০ ২৪.০০ ৫২৯.৭৫ ১০.৯৮ ৫১৮.৭৭ 
২০১০-২০১১ ৩৯৮.০০ ১৩.০০ ৩৮৫.০০ ১৩.০০ ৩২০.৭৯ ১২.৪১ ৩০৮.৩৯ 

মাট মাট ==  ৫৩২৮.০০ ১৩৩.০০ ৫১৯৪.০০ ১২৩.৭৯ ৩৬.৮০.৪৪ ৯৮.৫২ ৩৫৮১.৯৩ 
 

৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

১।  জনাব আ স সাবহান 
 জাতীয় ক  পিরচালক 

ণকালীন ০১/০৪/২০০২-০৫/০৮/২০০৪ 

২।  জনাব খান এম. ই াহীম 
 জাতীয় ক  পিরচালক 

ণকালীন ০৫/০৮/২০০৪-০২/০৭/২০০৫ 

৩।  জনাব আহেমদ ফজ র রশীদ 
 জাতীয় ক  পিরচালক 

ণকালীন ০২/০৭/২০০৫ - ২৫/০৪/২০০৬ 

৪।  ডঃ খা কার রােশ ল হক 
 জাতীয় ক  পিরচালক 

ণকালীন ২৫/০৪/২০০৬ - ০৬/১১/২০০৬ 

৫।  জনাব মাঃ জাফর িসি কী ণকালীন ০৬/১১/২০০৬-৩০/০৬/২০১১ 
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 জাতীয় ক  পিরচালক 
 

৮.৬।   ায়ন প িত (Methodology)    
      আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ ক র কা াল অংেশর কায ম গত ১৩/০১/২০১২ তািরেখ সানািদয়া ীেপ এবং ওেয়ট া  

অংেশর কায ম গত ২৮/০২/২০১২ তািরেখ হাকা িক হাওেরর বড়েলখা অংেশ সেরজিমেন পিরদশন ও ক  
সংি  উপকারেভাগীগেণর সােথ িব ািরত আেলাচনা করা হয়। পিরদশনকােল ক  সংি  কমকতাগণ উপি ত 
থেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা কেরন। 

 

৯ ৯ ।।  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 

ািত ািনক উ য়নঃ পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (ইিসএ) ব াপনা ইউিনট (৩ ), িভেলজ কনজারেভশন প 
(িভিসিজ) ৭২  (ক বাজার-৩৪, সানািদয়া-৪ , স মা ন ীেপ-৬ , হাকা িক হাওের-২৮ ), ইউিনয়ন ইিসএ 
সম য় কিম -২০ , উপেজলা ইিসএ সম য় কিম -১০ , জলা ইিসএ সম য় কিম -৩ , জাতীয় ইিসএ সম য় 
কিম -১  এবং পিরেবশ অিধদ ের ইিসএ ব াপনা সল-১  গঠন করা হেয়েছ।  

 
িভেলজ কনজারেভশন প (িভিসিজ) গঠনঃ হাকা িক হাওর, সানািদয়া ীপসহ কা াল িরিজওেনর 
ইেকালিজক ািল ি ক াল এিরয়া (ইিসএ) ত েব এলাকাবাসীরা শা ক, িঝ ক সং হ, িচংিড় পানা সং হ, ব  

াণী িশকার ও িব য়, কািছেমর িডম িব য়, পািখর আবাস ল ও কদমা  িম ন  করা, অৈবধভােব িচংড়ী ঘর, 
লবেনর ঘর তরী,  কতন কের ালানী কাঠ সং হ, ারাবন ংস ইত ািদ পিরেবশ ংসকারী কমকাে  
িনেয়ািজত থেক তােদর জীিবকা িনবাহ করত। এ কে র মা েম পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা স েহ ৭২  
িভেলজ কনজারেভশন প (িভিসিজ) গঠন করা হয়। তােদরেক ম েভশেনর মা েম এবং  লধন অ দান 

দােনর মা েম উ  কমকা  স হ হেত িবরত রাখা স ব হেয়েছ। িত  িভিসিজেত ৩০-৫০ জন সদ  রেয়েছ 
এবং এ  সমবায় অিধদ র ক ক িনব ন ত। 

 
ইিসএ এলাকাস েহ িন িলিখত কাযাবলী স ণভােব িনিষ  করা হেয়েছঃ 

 া িতক বন ও গাছপালা কতন বা আহরণ 
 সকল কার িশকার ও ব ানী হত া 
 িঝ ক, বাল, ক প ও অ া  ব ানী ধরা বা সং হ 
 ানী ও উি েদর আবাস ল ংসকারী সকল কার কায লাপ 
 িম ও ানীর া িতক বিশ  পিরবতন করেত পাের এমন সকল কাজ 
 মা , পািন, বা  এবং শ  ষণকারী সকল িশ  িত ান াপন 
 মাছ ও অ া  জলজ াণীর জ  িতকারক য কান কার কাযাবলী 

 
 লধন অ দান (এমিসিজ) t কে র ারি ক পযােয়  েত ক  িভিসিজেক ১.০০ ল  টাকা িহেসেব  

লধন অ দান (এমিসিজ) দান করা হয়। ানীয় জনেগা ীর মতায়ন এবং ািত ািনক দ তা ি  করা এবং 
ানীয় জনেগা ীর জ  আয় বধন লক ও লাভজনক পশা ি েত িভিসিজর উে াগেক সহায়তা দান করাই িছল 

এমিসিজ দােনর অ তম উে । পরবত েত িভিসিজ স েহর কায েমর ায়েনর িভি েত সাংগঠিনকভােব 
অিধক শি শালী িভিসিজ েলােক আরও ১.০০ ল  টাকা এমিসিজ দান করা হয়। উি িখত ক  সহায়তার 
পাশাপািশ িভিসিজ স হ িনয়িমতভােব তােদর িনজ  স য় জমা কের আসেছ। যা তােদর তহিবল ি েত সহায়ক 
হে । িভিসিজস হ তােদর তহিবল থেক িনয়িমতভােব সদ েদর মােঝ ঋণ কায ম পিরচালনা কের আসেছ। 
সদ গণ  েদ সিমিত থেক ঋণ হণ কেরন এবং তা িনয়িমতভােব পিরেশাধ কের থােকন। এ ি য়া 
সদ গেণর জ  আয় ি লক কায ম হেণ সহায়তা দান করেছ এবং সদ েদর কাছ থেক হীত লভ াংশ 
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সিমিতর তহিবল ি েত সহায়ক হে । জলা ও উপেজলা সম য় কিম র ত াবধােন াংেকর মা েম এ িহসাব 
পিরচালনা করা হেয় থােক। এ পয  ৭২  িভিসিজেক ৯.৬ িমিলয়ন টাকা  লধন অ দান দয়া হেয়েছ। 

 

আয় িবধায়ক তহিবল(Endowment fund)t  আয় িবধায়ক তহিবেলর অ তম উে  িছল ইিসএ সম য় 
কিম েলা সি য় রাখার মা েম িভিসিজ স হেক ইিসএ’র জীব বিচ  সংর ণ কায ম চািলেয় যাবার জ  এবং 
জ  এবং অ া  উে  বা বায়েন দীঘেময়াদী ভােব  পিরমাণ অেথর া তা িনি ত করা। এখােত ১০  
উপেজলায় ইিসএ সম য় কিম েক ১.০০ কা  টাকা দয়া হেয়েছ।  

 

সেচতনতা ি লক কায মঃ সেচতনতা ি লক কমকাে র মে  রেয়েছ মািসক িভিসিজ ও কিমউিন  িম ং, 
জলা ও উপেজলা পযােয় িবিভ  িদবস (িব  জলা িম িদবস, পিরেবশ িদবস, জীব বিচ  িদবস) উদযাপন, 

সাইনেবাড, িবলেবাড ও পা ািরং, সেচতনতা লক লাকনা , পথ নাটক ইত ািদ। এছাড়াও ১০  ল পিরেবশ াব 
গঠন, পািখ উৎসব, রচনা, িচ াংকন িতেযািগতা, মাইিকং, িলফেলট, পা ার, ানার ইত ািদ ারা জনগণেক 
সেচতন করার কায ম করা হেয়েছ।  

 

ওয়াই  লাইফ কনজারেভশনঃ িমঠাপািনর ক েপর জ  ৩  এবং সা ি ক কািছেমর জ  ৭  হ াচারী াপন করা 
হেয়েছ। যার মা েম ায় ৫৮ হাজার সা ি ক ও ১৫০ ক েপর বা া অব  করা হেয়েছ। এছাড়াও পািখর ২৩  
কনজারেভশন এিরয়া, ালােসস ঈগেলর ২  বাসা এবং ক েপর িডম পাড়ার এলাকাস হ সংর ণ করা হেয়েছ।  

 
উি দ বিচ  সংর ণঃ ৭০০ হঃ ারাবন জনসহ ২ ল  জলা িমর উি দ, ৫ ল  ৫০ হাজার বািলয়ািড় উি দ 
(িনিশ া, আক ), ৮০ হাজার কয়া উি দসহ ১ ল  ৫০ হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষিধ উি েদর বনায়ন করা হেয়েছ। 
১৩০০  উ তমােনর ালানী সা য়ী লা, ৭৫ হাজার িবিভ  কার উি েদর চারা িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়াও 

ক  এলাকায় নািরেকল ও ফেলর বাগান করা হেয়েছ।  
 

শ  বিচ করণঃ হ কালচার ও এি কালচােরর ৩৩০০ ট এবং ১০৬ ইউিনট কে াস ং দশণ করা হেয়েছ। 
এছাড়া ৩০  িনং এর মা েম ৬৬০ জন অংশ হণকারীেদর হ কালচার ও সমি ত বালাই ব াপনা িবষেয় 

িশ ণ দয়া হেয়েছ।  
 

িফসািরজ কনজারেভশনঃ হাকা িক হাওের ১২  মৎ  অভয়া ম িত া করা হেয়েছ। এছাড়াও কালবাউস, গ া, 
পাবদা, িচতল িত ইত ািদ সংকটাপ  জািত ায় ৪০ হাজার পানা অব  করা হেয়েছ। 

 
জীব বিচ  ও আবাস ল সংর ণঃ কে র আওতায় িনেয়ািজত ১৩৮জন জীব বিচ  সংর ণকারী গাড ৩ হাজার  
হঃ ারাবন, ৬৮িকঃিমঃ বািলয়ািড়, ৫১ িকঃিমঃ ক েপর িডম পাড়ার ান এবং ৭০০ হঃ জলা িম র া 

কেরেছন।  
 

আইন েয়াগঃ এলাকাবাসীর সহায়তায় আইন েয়াগকারীর সং ার মা েম িন িলিখত কায ম করা হেয়েছ 
 অৈবধভােব সং হীত শা ক িঝ ক জ  করা ায় ২৫০ মঃটঃ 
 সা ি ক কািছেমর সং হীত িডম বােজয়া  করা 
 অৈবধ মাছ ধরার জাল জ  কের িড়েয় ফলা ায় ৩০ মঃটঃ 
 পাচারকারীেদর িনকট থেক ২৬  িমঠাপািনর ক প উ ার 
 সা ি ক কািছেমর অৈবধ বসা িতেরাধ 
 হাকা িক হাওের পািখ িশকার ব  করা (৬  মামলা করা হেয়েছ) 
 হাকা িক হাওের িডম িকেয় ও অন েমািদত জাল বহােরর মা েম ১০০ র বিশ মাছ ধরার ঘটনা 

িতেরাধ 
 ায় ২ ল  ৬০ হাজার অৈবধভােব সং হীত িচংিড়র পানা ও ১৫০০ য়ার ট বাল জ  করা  
 অৈবধ লবন ও িচংিড়র ঘর উে দ করা ায় ৬৫০ হঃ 
 পাহাড় কেট আবািসক িবধা ি  িতেরাধ করা  
 ফ য়াির, ২০০৮ এবং ২০০৯ সােল ক বাজার হেত টকনাফ সী িবচ পয  ওয়াকাথন (দলেবেধ পােয় 

হাটা)  িতেরাধ করা 
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িবক  জীিবকা ব াঃ জীব বিচ  ংস তীত িবক  কম সং ােনর েযাগ ি র জ  একিদেক যমন  
লধন অ দান দয়া হেয়েছ তার পাশাপািশ গ  মাটাতাজাকরণ,  বসা, টইলািরং, ছাগল পালন, টিক 
েসিসং, হাস রগী পালন, বসত বািড়র পােশ নাসারী ি , উ ত এি কালচার ও হ কালচার িবষেয় িশ ণ দয়া 

হেয়েছ।  
 

সােভ ও ািডঃ সােভ ও ািড কম চীর আওতায় িন িলিখত কাযািদ স াদন করা হেয়েছঃ 
 হাকা িক হাওেরর া িতক স েদর অথৈনিতক ায়ন ও ইেকালিজক াল মিনটিরং 
 কে র আওতা  ইিসএ স েহ আথ সামািজক বইজ লাইন সােভ ও খানা গননা 
 িম বহােরর ািপং ও া িতক স েদর ইনেভ িরং তরী 
 স  মা ন ীেপ আ ার ওয়াটার সােভ 

 
ড েম শনঃ ড েম শন এর আওতায় এমিসিজ গাইড লাইন, িভিসিজ বাই-ল আয় িবধায়ক তহিবল, গাইড লাইন 

কে র আওতা  এলাকাস েহর জ  কনজারেভশন ােনজেম  ান এবং ইিসএ আইন(খসড়া) নয়ণ করা 
হেয়েছ। খসড়া ইিসএ আইন  বতমােন সরকােরর অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ।  

 
ইিসএ জািনংt সানািদয়া ীপ, স  মা ন ীপ এবং ক বাজার- টকনাফ ইিসএ জািনং াপ করা হেয়েছ। 

 
ইেকা িরজম উ য়নঃ ইেকা িরজম উ য়েনর আওতায় র গাইড িনং, ইেকা সড িনমাণ এবং সানািদয়া ও 
ক বাজােরর জ  ইেকা িরজম ান উ য়ন করা হেয়েছ।  

 
পিরেবশ অিধদ েরর স মতা ি ঃ  িশ ণ, ওয়াকশপ, ক  এলাকা পিরদশন, কে র কােজ অংশ হণসহ 
সংরি ত এলাকা ব াপনার উপর ানীয় ও আ জািতক ( নপাল ও িভেয়তনাম) িশ া সফেরর মা েম পিরেবশ 
অিধদ েরর স মতা ি  করা হেয়েছ। এছাড়া পিরেবশ অিধদ ের ১  ইিসএ সল খালা হেয়েছ। যারা বতমান 
ইিসএ স হ মিনটিরংসহ ন ন ইিসএ ঘাষনােত িমকা রাখেব এবং জাতীয় ইিসএ কিম র সিচবালয় িহেসেব কাজ 
করেব।    

 
গণমা েম চারণাঃ জাতীয় ও ানীয় দিনকস েহ সংবাদ, কলাম ছাড়াও সংবাদ সে লন, গণ মা ম কম েদর 
সােথ আেলাচনা, সংবাদকম েদর ক  এলাকা পিরদশন, িভ চ ােনলস েহ কে র িবিভ  িদক িনেয় ড েম রী 

চােরর ব া করা হেয়েছ।  
 

মাঠ পযােয় ব াপনাঃ ক  চলাকালীন সমেয় কে র কাংিখত উে  অজেনর জ  ৫  সহেযািগ এনিজও  
(NACOM, CNRS, CFSD, BCVD, POUSH) এর মা েম মাঠ পযােয় কায ম পিরচালনা করা হয়। 
এনিজও েলা ক  হেত কািরগরী ও পিলিস সহায়তা িনেয় কিমউিন  মািবলাইেজশন ও কনজারেভশন 

ােনজেম  ান বা বায়েন কাজ কেরেছ। পিরেবশ অিধদ েরর ক  ব াপনা ইউিনেটর ত াবধােন ক বাজার, 
লাউরা ও টকনােফ ৩  ক  ব াপনা অিফস চা  করা হেয়িছল।  

 
১০। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically 
Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 

ণ ক বাজার এলাকার উপ লীয় জীব- বিচ  
সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা; 

(১) পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically 
Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 

ণ ক বাজার এলাকার উপ লীয় জীব- বিচ  
সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা হেয়েছ। 

(২) পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically 
Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 

ণ হাকা িক হাওর এলাকার জলা িমেত জীব 
বিচ  সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা; 

(২) পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা (Ecologically 
Critical Area) ব াপনার মা েম ভৗগিলকভােব 

ণ হাকা িক হাওর এলাকার জলা িমেত জীব বিচ  
সংর ণ ও টকসই বহার িনি ত করা হেয়েছ। 

(৩) উপ   ক  এলাকায় হীত কায েমর 
মা েম া  অিভ তার আেলােক পিরেবশ সংকটাপ  

(৩) উপ   ক  এলাকায় হীত কায েমর মা েম 
া  অিভ তার আেলােক পিরেবশ সংকটাপ  এলাকা 
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পিরকি ত অিজত 
এলাকা ব াপনার ধারনােক ািত ািনক প দােনর 
মা েম পিরেবশ অিধদ রেক সহায়তা দান করা। 

ব াপনার ধারনােক ািত ািনক প দােনর মা েম 
পিরেবশ অিধদ রেক সহায়তা দান করা হেয়েছ। 

 

১১। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
 
১২। বা বায়ন সম াঃ   
১২.১। ক  সমা  হওয়ার পর যােত জলা, উপেজলা ও ইউিনয়েন ইিসএ সম য় কিম েলা সি য় থেক জীব বিচ  

সংর ণ চািলেয় যেত পাের এ জ  কে র শষ িদেক পিরেবশ অিধদ র ক ক মৗলভী বাজার জলার লাউরা, 
বড়েলখা, িড় এবং িসেলট জলার ফ গ  ও গালাপগ  উপেজলার মাট ৫  উপেজলার ইিসএ কিম েক আয় 
িবধায়ক তহিবলেক ৫০ ল  টাকা অ দান দান করা হয়।  িক  ক  শষ হওয়ার পর উপেজলা ইিসএ কিম েলা 
সচল না থাকায় আয় িবধায়ক তহিবল বহার  করা স ব হয়িন। ইেতামে  িড় ও ফ গ  উপেজলা ইিসএ 
কিম র সভায় এ তহিবল বহােরর িবষেয় িস া  নয়া হেলও অ  উপেজলায় এখনও কান িস া  হয়িন।  

 
১২.২।  হাকা িক হাওের একিদেক পিরেবশগত সংকটাপ  এলাকা ঘাষণা করা হেয়েছ অপরিদেক এখােন ইজারা থাও চা  

আেছ। ইজারাদাররা তােদর টাকা তালার জ  িনেষধ অমা  কের ানীয় ভাবশালীেদর ছ ছায়ায় িবল সেচর 
মা েম মাছ ধরা, িতকর সর ােমর মা েম মাছ ধরা, হাওেরর বন ংস করা ইত ািদ কােজ িল  আেছ।  

 
১২.৩। ইিসএ আইন কাযকর না হওয়ায় এবং জীব বিচ  তথা হাওর স দ সংর েণ আইন েয়ােগর অ লতার কারেণ 

অৈবধভােব হাওেরর অভ ের চাষাবাদ ও হাওর স েদর অপিরকি ত বহার অ াহত আেছ।  
 
১২.৪। সানািদয়া ীেপ ানীয় িম দ  ও ভাবশালীগণ বই শি শালী। পিরেবশ অিধদ েরর তৎপরতা এবং িভিসিজ এর 

কায ম চা  থাকা সে ও এখনও িক  অৈবধ জাল ও লবেনর ঘর রেয়েছ যা অপসারণ করা যায়িন। পিরেবশ 
অিধদ েরর ত াবধােন ও আইন ংখলা বািহনীর সহায়তায় সানািদয়া ীেপ লবন ও িচংিড়র ঘর েল দয়া এবং 
অৈবধ জাল ও চারাই কাঠ জ  করা হেয়েছ বেল ভাবশালীগণ ি  হেয় িভিসিজ এর সদ  বিহ ত অিধবাসীেদর 
সহায়তায় িভিসিজ সদ  ও পাহারাদারেদর নােম মামলা িদেয়েছ এবং সানািদয়ােত অবি ত অিফস ঘর েত হামলা 
চািলেয় এর দরজা জানালা ভংেগ ফেলেছ।  

 
১২.৫। জীব বিচ  ংসকারী কায ম হেত িফের এেস যারা  লধন অ দান িনেয় সানািদয়া ীেপ চাষবাদ করেছন 

তােদর উপ লীয় বেনর কথা বেল বন িবভাগ ক ক ায়ই চাষাবাদ করেত বাধা দয়া হে । ফেল তারা যমন আবার 
আেগর পশায় িফের যেত বা  হেবন তমিন বন ও জীব বিচ  ংেসর স াবনাও বেড় যােব।  

 
১২.৬। গত ২৯/০৫/২০০৭ তািরেখ সানািদয়া ও ক বাজার- টকনাফ ইিসএ এর ারাবন জন ও জীব বিচ  সংর ণ 

িবষেয় বন অিধদ েরর সােথ  জ লতা িনরসন িবষয়ক এক  সভা তৎকালীন পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত হয়। উ  সভায় ৪.২ নং িস া  িছল ভিব েত ক বাজার জলার স  সকত ও 
বািলয়ািড় এলাকায় ঝাউ বাগােনর পিরবেত বন িবভাগ াপক হাের নািরেকল বাগান ি র উে াগ হণ করেব। 
তথািপও বন িবভাগ সানািদয়া ইিসএ এলাকায় ঝাউ গাছ রাপন অ াহত রেখেছ। ঝাউ বাগান ি র ফেল যসব 
সম ার ি  হেয়েছ তা হেলা ঝাউ বাগােনর িনেচ অ  কান বািলয়ািড় উি দ জ ায় না এবং ন নভােব কান 
বািলয়ািড়র ি  হয় না । ফল িতেত স  সকত ভে  যােব এবং সা ি ক কািছম িডম পাড়ার জ  েব এলাকায় 
আসেলও ঝাউ গােছর কারেন এখন আর আসেছ না ।  

 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১। জলা, উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম পযােয় ইিসএ কিম  স হ সচল কের আয় িবধায়ক তহিবল বহােরর মা েম 
 জীব বিচ  সংর েণ কাযকর িমকা হণ করা উিচত।  
 
১৩.২। জীব বিচ  সংর েণর ােথ হাকা িক হাওর থেক ইজারা থা িব  করেত হেব।  
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১৩.৩। জনগণেক সংগ ত এবং সেচতন করার পাশাপািশ যােত েয়াজনীয় আইন েয়াগ করা স ব হয় এ কারেণ ইিসএ 
 আইন কাযকের েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 
১৩.৪। শাসন ও িনরাপ া বািহনীর উপি িতেত অৈবধ জাল ও লবেনর ঘর অপসারেণর ব া িনেত হেব। পাশাপািশ 
 িভিসিজ সদ  এবং পাহারাদারেদর নােম িম া ও হয়রানী লক মামলা হেত র া করার ব া হণ করেত হেব। 
 
১৩.৫। পিরেবশ অিধদ র এবং বন িবভােগর সােথ আেলাচনার উে াগ িনেয় িষ কােজর জ  এলাকা িনধারণ কের দয়ার 
 মা েম এ সম া সমাধান স ব। িবেশষ কের, স  তীের বন িবভাগ গাছ লাগােত পাের এবং ীেপর মাঝামািঝ 
 জায়গায় অিধবাসীেদর চাষাবােদর জ  ছেড় দয়া যেত পাের ।এছাড়া অংশীদাির লক িষ বন জেনর মা েম 
 একই জিমেত িষ কাজ ও বনায়ন উভয়ই করা স ব।  
 
১৩.৬। স  সকত ও বািলয়ািড় এলাকা থেক ত ন নভােব রাপন ত ঝাউ বাগান সিরেয় িনেয় সখােন বািলয়ািড় উি দ 
 লাগােনা এবং ভিব েত ন ন ঝাউ বাগান না কের সা ি ক কািছেমর জনেনর সহায়তাসহ জীব বিচ  সংর েণ 
 বন অিধদ েরর সােথ যাগােযােগর উে াগ নয়া যেত পাের। 
 
১৩.৭। সানািদয়া ীেপ িজত ও া িতক ারাবেন িশয়াল ও মেছা বাঘ রেয়েছ। সখােন বানর ও বন র ছেড় দয়ার 
 ব া করেল তারা াচারাল গাড িহেসেব কাজ কের বন সংর েণ সহায়তা করেব। এছাড়া সানািদয়া ীেপ কান 
 ল, িচিকৎসােক  ও িণঝড় আ য় ক  নই। খ ও অিশি ত লােকরা পিরেবশ ংেসর দীঘ ময়াদী ফল 
 স েক নেলও তােদর অথেলাভ দিখেয় ভাবশালীরা েরািচত কের নানা রকম পিরেবশ ংসকারী কােজ 
 উৎসািহত কের। সানািদয়া ীেপ এক  মাি  পারপাস সাইে ান স ার িনমাণ কের সখােন িশ া দােনর ব া 
 করেল তারা পিরেবশ ংেসর ফল স েক সেচতন হেব বেল আশা করা যায়।  
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47. ফর েলশন  এ  শনাল ােটজী অন িরউস, ির ম এ  িরসাইেকল (৩আর) ফর বাংলােদশ  
(সমা : িডেস র ,২০১০) 

          
১.০ বা বায়নকারী সং া t     পিরেবশ অিধদ র। 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়               t      পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৪.০ কে র অব ান               t      সম  বাংলােদশ।  
৫.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                            

         (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২৫.৯৯ - ২৫.৯৯ লাই, ২০০৮ 

হেত  
এি ল, ২০১০ 

লাই, ২০০৮ 
হেত  

িডেস র, 
২০১০ 

আগ ,২০০৮  
হেত  

িডেস র, 
২০১০ 

- ৩৬.৩৬% 

 

৬.০ কে র অথায়নঃ  ক  ইউনাইেটড নশনস স ার ফর িরিজওনাল ডেভলপেম  (ইউএনিসআরিড) এর অ দান 
িহেসেব ২০.৪৯ ল  টাকা এবং িজওিব (ইন কাই ) ৫.৫০ ল  টাকা মাট ২৫.৯৯ ল  টাকা া িলত েয় 
বা বায়েনর জ  হীত হয়।  

 
৭.০ কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ 

   িপিসআর অ যায়ী (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
(১) ক  পিরচালেকর বতন ভাতা ৫.৫০ ২২ জনমাস ৫.৫০ (১০০%) ২২ জনমাস(১০০%) 
(২) কাশনা (3R Strategy Printing) ৪.০৯৮ ১৫০০ কিপ ৪.০৯৮ (১০০%) ১৫০০ কিপ(১০০%) 
(৩) ইনেসপশন িম ং  ৪.০০ ১  ৪.০০ (১০০%) ১ (১০০%) 
(৪) াশনাল কনসালেটশন িম ং  ৫.৬৬ ২  ৫.৬৬ (১০০%) ২ (১০০%) 
(৫) িরিজওনাল কেহা ার িম ং ৪.০০ ১  ৪.০০ (১০০%) ১ (১০০%) 
(৬) কিমউিনেকশন এ  অিফস সা াইস ১.৩৬৬ ১০০% ১.৩৬৬ (১০০%) ১০০%(১০০%) 
(৭) যাতায়াত ভাতা ০.৬৮৩ ১০০% ০.৬৮৩ (১০০%) ১০০%(১০০%) 
(৮) সহায়ক সবা ০.৬৮৩ ১০০% ০.৬৮৩ (১০০%) ১০০%(১০০%) 

 সবেমাট  ২৫.৯৯  ২৫.৯৯ (১০০%) ১০০% 
 

৮.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 

৯.০ সাধারণ পযেব ণ 
৯.১ ক  হেণর পট িমঃ   বজ  াস (Reducing Waste), নঃ বহার (Reuse), স দ ও উৎপািদত সাম ীর 

নঃচ ায়ন (Recycle) নীিতমালার সাধারণত ‘3R’ বেল অিবিহত করা হয়। ২০০২ সােল দি ণ আি কার 
জাহােনসবােগ অ ি ত World Summit on Sustainable Consumption and Production এ গৃহীত 
গৃহীত ‘Johannesburg Plan of Implementation  (JOPI) িথবী াপী টকসই উ য়নেক সহায়তা করেত 
করেত 3R এর এক  এক বছেরর Framework Programme ণয়েনর কথা বলা হয়। JOPI এর Chapter-
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3, Para-22 এ উে খ করা হেয়েছ 3R নীিতমালা অ সরণকারী দশ েলােক সরকারী ক প  ও সকল 
কেহা ারেক আ জািতক স দায় আিথক, কািরগরী এবং অ া  সহায়তা দান করেব। 

 
২০০৫ সােল জাপােন িজ-৮ দশ েলার ম ীেদর সভায় উ  ই  ও েয়াজেন মাকােবলা  করেত 3R Initiative 
এবং International Platform for the Advancement of 3R িতি ত হয়। 3R এর উে  অজেন 
উ ত ও উ য়নশীল দেশর মে  সহেযািগতার িবষয়  ীকার কের নয়া হয়। এর ধারাবািহকতায় 3R ক এিগেয় 
নওয়ার জ  জাপােন অবি ত United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) 

পিরক না হণ কের। তারা দি ণ এিশয়া ও দি ণ ব এিশয়ায় ১০  দেশ 3R এর েয়াজনীয়তা ও অ ািধকার 
িন পন কের। বাংলােদেশও পিরেবশ অিধদ র ও সংি  ম ণালয় এবং সং া স েহর সে  আেলাচনা বক এক  

ক  াব ণয়ন কের। উ  ােবর ধারাবািহকতায় ২০০৫ সােল িডেস ের ঢাকায় পিরেবশ অিধদ েরর সে  
UNCRD-র এক  সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় 3R িবষেয় সেচতনতা ও National 3R Strategy ণয়েনর 
লে  এক  National 3R Workshop আেয়াজেনর িবষয়  ড়া  হয়। ২৭-২৮ ফ য়ারী ২০০৭ সমেয় ঢাকায় 
National 3R Workshop অ ি ত হয়। উ  কমশালার পািরেশর মে  National 3R Strategy 

ণয়েনর িবষয়  অ  িছল। উ  পািরেশর িভি েত UNCRD-র আিথক ও কািরগরী সহায়তায় National 3R 
Strategy ণয়ন সং া  ক  হীত হয়।  

 
৯.২ কে র উে ঃ    

কে র সািবক উে  িছল ু বজ  ব াপনা ও এক  “Sound Material Recycle Society” গেড় 
তালার লে  “National 3R Strategy” ণয়ন করা।  

 
৯.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ    গত ০৭/০৫/২০০৮ তািরেখ পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র 

সভাপিতে  পিরেবশ অিধদ র ক ক ািবত “Formulating the National Strategy on Waste 
Reduce, Reuse and Recycle (3R) for Bangladesh” শীষক কে র উপর িবভাগীয় িবেশষ ক  

ায়ন কিম র (DSPEC) সভা অ ি ত হয়। সভার িস া  মাতােবক ২৫.৯৯ ল  টাকা া িলত েয় লাই 
২০০৮ হেত এি ল ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  ক  ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয় এবং ২০/৭/২০০৮ 
তািরেখ এর শাসিনক অ েমাদন াপন করা হয়। পরবিতেত ক  য় অপিরবিতত রেখ কে র ময়াদ িডেস র 
২০১০ পয  ি  করা হয়।           

 
৯.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                                (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
  ২০০৮-২০০৯         ৮.০০ - ৮.০০ - ৩.৫২ - ৩.৫২ 
  ২০০৯-২০১০         ১২.০০ - ১২.০০ - ৯.২৫ - ৯.২৫ 
  ২০১০-২০১১         ৬.০০ - ৬.০০ - ৭.৭২ - ৭.৭২ 

মাট মাট ==  ২৬.০০ - ২৬.০০ - ২০.৪৯ - ২০.৪৯ 
 
৯.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। জনাব কাজী সরওয়ার ইমিতয়াজ হাশমী 

উপ পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) 
ণকালীন ২০/৮/২০০৮ হেত ৩১/১২/২০১০ পয  

 
৯.৬   ায়ন প িত (Methodology)    
       আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
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 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৯.৭ ক  পিরদশনঃ কে র কায ম পিরদশন ও ত  সং েহর উে ে  এ িবভােগর িষ স েরর মহা পিরচালক, 

পিরচালক ও সহকারী পিরচালক ক ক গত ১৮/০৬/২০১২ তািরেখ ক  অিফেস সেরজিমেন পিরদশণ, েয়াজনীয় 
ত ািদ সং হ ও ক  সংি  কমকতাগেণর সিহত আেলাচনা করা হয়। পিরদশণকােল ক  পিরচালক উপি ত 
থেক পিরদশণ কােজ সহায়তা কেরন। 

 
১০১০..০০  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
            কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
১০.১ কে র ক  পিরচালেকর বতন ভাতািদ (২২ জনমাস) খােত িজওিব (ইন কাই ) িহিসেব ৫.৫০ ল  টাকার 

সং ান িছল। এ খােত সরকােরর কান ক াশ সহায়তা িছল না। পিরেবশ অিধদ েরর পিরচালক (পিরক না) তার 
িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন এবং িনয়মা যায়ী িজওিব খােত এ টাকা 
খরচ িহেসেব দখােনা হেয়েছ।  

 
১০.২ পাবিলেকশন খােত বরা  িছল ৪.০৯৮ ল  টাকা। এ খােতর আওতায় ি  আর ােটিজ এর বাংলা অ বাদ এবং 

১০০০ ইংেরজী ও ৫০০ বাংলার কিপ কাশনার উে ে  কােটশন প িতেত ০৭/১০/২০১০ তািরেখ দরপ  আহবান 
করা হয় এবং ৫  িত ান এ দরপে  অংশ হণ কের। পরবত েত সবিন  দরদাতা িহেসেব আমার স ১৬৭/৩ 
ফিকরা ল, ঢাকা ক কাযােদশ দয়া হয়। এ কােজ স ণ অথই িয়ত হেয়েছ। পিরদশনকােল নিথপ  িবে ষেণ 
দখা যায় িপিপেত উে িখত িকউরেম  ান ( িপিপর া-১৩) অ যায়ী উ ু  দরপ  প িতেত কাশনার 

কাজ  করার উে খ িছল িক  বা েব কােটশন প িতেত এ  করা হয়। দরপ  ি য়া অ ায়েনর েব সং া 
ধােনর কান িলিখত অ েমাদন নয়া হয়িন এবং দরপ  উ ু করণ ও ায়ন কিম ও গঠন করা হয়িন। একই 
ক  পিরচালেকর আওতাধীন অ  এক  কে র (Partnership for Clean Fuels and Vehicles)  গ ত 

কিম র মা েম দরপ  উ ু করণ ও ায়ন করা হেয়েছ। পরবত েত তােপ ভােব সং া ধােনর 
অ েমাদন েম কাযােদশ দয়া হয়।  
 

১০.৩ ২৪ িডেস র, ২০০৮ তািরেখ বন ভবেন ইউএনিসআরিড, পিরেবশ অিধদ র, আইিজইএস ও ওেয়  কনসান এর  যৗথ 
 উে ােগ একিদন াপী কমশালা অ ি ত হয়। ায় ২৫০ জন ক হা ার এ কমশালায় উপি ত িছেলন। 
           
১০.৪ ইউএনিসআরিড, পিরেবশ অিধদ র, আইিজইএস ও ওেয়  কনসান এর যৗথ উে ােগ, িবিভ  উৎস হেত  বেজর 

পিরমাণ াস, নচ ায়ন, ন বহােরর কৗশলপে র উপের ২০ ন, ২০১০ তািরেখ এলিজইিড ভবেনর সিমনার 
েম এবং ১০ সে র, ২০০৯ তািরেখ আরিডিস এর কনফাের  েম মাট ২  াশনাল কলসালেটশন িম ং 

অ ি ত হয়। সংি  ম ণালয়, িস  কেপােরশন, পৗরসভা, সরকারী বসকারী সং া/িব িব ালয় ও গেবষণা 
িত ােনর িতিনিধ ও িবেশষ গণ সহ আরও অেনেক ২  াশনাল কলসালেটশন িম ং এ অংশ হণ কেরন।  

 
১০.৫ ২২ নেভ র, ২০০৯ তািরখ এলিজইিড ভবেনর সিমনার কে  ি আর কৗশলপে র উপর ইউএনিসআরিড, 
 পিরেবশ অিধদ র,  আইিজইএস ও ওেয়  কনসান এর যৗথ উে ােগ িরিজওনাল ক হা ার িম ং অ ি ত  হয়। 
 ইউএনিসআরিড এর িতিনিধ, সংি  ম ণালয়স হ, পিরেবশ অিধদ র, িবেকএমইএ, িবেজএমইএ, টনারী 
 এেসািসেয়শন, এলিজইিড, পৗরসভা, িস  কেপােরশন, সরকারী বসকারী সং া/িব িব ালয় ও গেবষণা 
 িত ােনর িতিনিধ ও িবেশষ গণ এেত উপি ত িছেলন। 

 
১০.৬ ড়া  কৗশলপে র উপর এক  লি ং া াম ২৮/১২/২০১০ তািরেখ ই উট অব িডে ামা ইি িনয়াস এ 
 অ ি ত হয়।  এ  া ােম য় হেয়েছ ২,২১,০০৮ টাকা। অ েমািদত িপিপেত এ া াম বাবদ কান 
 খাত/বরা  িছল না। সমী ার মা েম া  ফলাফল সকেলর িনকট আ ািনকভােব উপ াপেনর লে  লি ং 
 া াম এক  ণ িবষয় িবধায় ইউএনিসআরিড তােদর ক  িচ েত িবিভ  খােতর অ িয়ত অথ ারা এ 
 া াম  করার কথা জানায়। স ি েত এ  করা হেয়েছ। উে  যৗি ক হেলও পিরক না ংখলা যায়ী 
 কান পযােয়র অ েমাদন েম/ কান ি য়ায় এ  করা হেয়েছ তা জানা স ব হয়িন। যথাযথ ি য়া অ সরণ না 
 কের একখােতর অ িয়ত অথ অ  খােত য় করা িবিধস ত নয়।  
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১০.৭ িরয়ার, টিলেফান, ফ া  ও অ া  অিফস সা াইস খােত য় হেয়েছ ১.৩৬৬ ল  টাকা এবং যাতায়ত ভাতা 
 ও সহায়ক সবা খােত য় হেয়েছ ১.৩৬৬ ল  টাকা।  
  
১১.০ কে র  উে  অজনঃ 

  পিরকি ত অিজত 
কে র সািবক উে  িছল ু বজ  ব াপনা ও 

এক  “Sound Material Recycle 
Society” গেড় তালার লে  “National 3R 
Strategy” ণয়ন করা।  

পিরকি ত উে  অ যায়ী National 3R Strategy 
ণয়ন করা হেয়েছ।  

 
১২.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ কে র উে  অিজত হেয়েছ 
 
১৩.০ বা বায়ন সম াঃ   
১৩.১  িপিপেত উে িখত িকউরেম  ান অ যায়ী উ ু  দরপ  প িতেত কাশনার কাজ  করা উিচৎ িছল িক  বা েব 

কােটশন প িতেত এ  করা হয়। দরপ  ি য়া অ ায়েনর েব সং া ধােনর কান িলিখত অ েমাদন নয়া হয়িন 
এবং দরপ  উ ু করণ ও ায়ন কিম ও গঠন করা হয়িন। একই ক  পিরচালেকর আওতাধীন অ  এক  

কে র (Partnership for Clean Fuels and Vehicles)  গ ত কিম র মা েম দরপ  উ ু করণ ও 
ায়ন করা হেয়েছ। পরবত েত তােপ ভােব সং া ধােনর অ েমাদন েম কাযােদশ দয়া হয় (অ ে দ-১০.২)। 

 
১৩.২ অ েমািদত িপিপেত লি ং া াম বাবদ কান খাত/বরা  িছল না। িবিভ  খােতর অ িয়ত অথ ারা এ া াম  

করা হেয়েছ। পিরক না ংখলা যায়ী কান পযােয়র অ েমাদন েম/ কান ি য়ায় এ  করা হেয়েছ তা জানা স ব 
হয়িন। যথাযথ ি য়া অ সরণ না কের একখােতর অ িয়ত অথ অ  খােত য় করা িবিধস ত নয় (অ ে দ-
১০.৬)।  

 
১৪.০   পািরশঃ 
১৪.১  যেহ  পিরক না ংখলা অ যায়ী সবদাই তােপ /ঘটনাে ার অ েমাদন িন ৎসািহত করা হয় সেহ  ভিব েত 

তােপ  অ েমাদন পিরহার বক যথাযথভােব িপিপআর অ সরেণ য় কায স াদন করা বা নীয় হেব।  
 
১৪.২  পিরক না ংখলা অ যায়ী কান পযােয়র অ েমাদন েম/ কান ি য়ায় িপিপেত লি ং া াম না থাকা সে ও 

এ  করা হেয়েছ তা এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব।   
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48.  পাটনারশীপ ফর ীন েয়ল এ  ভইেকলস (িপিসএফিভ) 
(সমা : ন ,২০১১) 

          
১.০ বা বায়নকারী সং া t      পিরেবশ অিধদ র। 
২.০ শাসিনক ম ণালয়               t      পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩.০ কে র অব ান               t      সম  বাংলােদশ।  
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                            

                                                                                                                          (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়ন
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধ
ত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪১.৯৩ ৪১.৯৩ ৪১.৯৩ নেভ র, 

২০০৯ হেত 
িডেস র, 
২০১০ 

নেভ র, 
২০০৯ হেত 

ন, ২০১১ 

িডেস র, 
২০০৯ হেত 

ন, ২০১১ 

- ০৬ মাস 
৫০% 

 
৬.০ কে র অথায়নঃ  ক  United Nation Environmental Programme (UNEP) এর অ দান 

িহেসেব ২৫.৫৩ ল  টাকা এবং িজওিব (ইন কাই ) ১৬.৪০ ল  টাকা মাট ৪১.৯৩ ল  টাকা া িলত েয় 
বা বায়েনর জ  হীত হয়।  

 
৭.০ কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ             

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন (িপিসআর 

অ যায়ী) 
আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১) ক  পিরচালক (িজওিব ইন কাই ) ০.৭৫ ৩ জনমাস ০.৭৫ ৩ জনমাস 
২) সােপাট াফ(িজওিব ইন কাই ) ৪.০৫ ৯ জনমাস ৪.০৫ ৯ জনমাস 
৩) অিফস স(িজওিব ইন কাই ) ৫.৬০ ১০০% ৫.৬০ ১০০% 
৪) গাড়ী ভাড়া ১.০০ ১০০% ১.০০ ১০০% 
৫) পে াল ও ি ক া  ০.৫০ ১০০% ০.৫০ ১০০% 
৬) াস ও ালানী ০.৫৮ ১০০% ০.৫৮ ১০০% 
৭) পরামশক (  কালীন) ৫.৫২ ৮ জনমাস ৫.৫২ ৮ জনমাস 
৮) পা ার ১.৭৫ ১০,০০০ ১.৭৫ ১০,০০০ 
৯) িলফেলট ১.১০ ১৫,০০০ ১.১০ ১৫,০০০ 
১০) চার ও িব াপন ১.২০ ১০০% ১.২০ ১০০% 
১১) টক- শা (সরকারী/ বসরকারী িভ 

চ ােনলস) 
০.৮০ 

১০০% 
০.৮০ 

১০০% 

১২) কিপ/অ িলিপ য় ১.০০ ১০০% ১.০০ ১০০% 
১৩) মণ য় ০.৫০ ১০০% ০.৫০ ১০০% 
১৪) াশনাল কনসালেটশন ওয়াকশপ 

(ঢাকা/চ াম) 
১.৫৮ 

০২/২০০ ১.৫৮ 
০২/২০০ 

১৫) টা েফাস িম ং ১.০০ ৬/১২০ ১.০০ ৪/১২০ 
১৬) স ানী ভাতা (Participants 

Resource Person/Facilitator 
৩.০০ 

১০০% 
৩.০০ 

১০০% 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম িপিপ অ যায়ী অংেগর 

া লন 
ত বা বায়ন (িপিসআর 

অ যায়ী) 
আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
and Moderator/Secretarial 
Service/Focal Person) 

১৭) আ ায়ন ২.০০ ১০০% ২.০০ ১০০% 
১৮) ণ ও কাশনা ১.০০ ১০০% ১.০০ ১০০% 
১৯) যাগােযাগ/ শনারী/কনফাের  

মেটিরয়াল/আ সাংিগক/িবিবধ 
১.৮০ 

১০০% ১.৮০ 
১০০% 

২০) ঢাকা ও চ ােমর বা  মােনর উপর 
বতমান ত  উপা  সং হ কের দি ণ 
এিশয়া এবং দি ণ ব এিশয়ার 
পা বত  দশস েহর সােথ লনা 
(িজওিব ইন কাই ) 

২.০০ 

১০০% 

২.০০ 

১০০% 

২১) বাংলােদেশর বা মােনর উপর সার 
সংে প তরী করা (িজওিব ইন কাই ) 

২.০০ 
১০০% ২.০০ 

১০০% 

২২) িডেজেল সালফার মা া কমােনার জ  
এ াকশন ান তরী 

০.৪০ 
১০০% 

০.৪০ 
১০০% 

২৩) ড়া  টা েফাস িরেপাট তরী ০.৪০ ১০০% ০.৪০ ১০০% 
২৪) কি েজ ী ০.৪০ ১০০% ০.৪০ ১০০% 
২৫) কি উটার(িজওিব ইন কাই ) ০.৫০ ১০০% ০.৫০ ১০০% 
২৬) াপটপ(িজওিব ইন কাই ) ১.০০ ১০০% ১.০০ ১০০% 
২৭) ফেটাকিপয়ার(িজওিব ইন কাই ) ০.৫০ ১০০% ০.৫০ ১০০% 

 সবেমাট  ৪১.৯৩  ৪১.৯৩ ১০০% 
 
৮.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৯.০ সাধারণ পযেব ণ 
 
৯.১ ক  হেণর পট িমঃ জািতসংঘ পিরেবশ কম চী তােদর নাইেরািবেত অবি ত সদর দ ের গত ১৪-১৫ িডেস র, 

২০০৬ সমেয় “Forth Global Partnership Meeting for Clean Fuels and Vehicles” শীষক সভায় 
এই মেম পািরশ হীত হয় য, সারা িথবী াপী যানবাহেনর ালানীেত সালফােরর পিরমাণ ৫০ িপিপএম নািমেয় 
আনেত বা ষণ  ালানী এবং ষণ  যানবাহন ি সহ জাতীয় ও আ িলক পযােয় সময়িভি ক রাড াপ 

ণয়ন করা হেব। এ লে  জািতসংঘ পিরেবশ কম চীর ২০০৮-০৯ সােল এক  কমপিরক না ণয়ন কের। এর 
ধারাবািহকতায় উ য়নশীল দেশর শহর েলার বা  মান উ য়েনর জ  নীিত হণ ও বা বাসহায়তা দােনর লে  
Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) শীষক কম চী হণ কের। িবগত ১৯-২০ আগ  
২০০৮ মােস মােল ঘাষণাপে র আওতায় Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) িবষেয় 
UNEP-র উপ াপনার পর উ  কায েম অংশ হেণর িবষেয় বাংলােদেশর িতিনিধ আ হ কাশ কের। 
পরবত েত UNEP-র যাগােযােগর মা েম বাংলােদেশর কম চী িচি ত করা হয়। কম চী েলা বা বায়েনর লে  
৩৭ হাজার মািকন ডলােরর ি  অ েমািদত ও া িরত হয় এবং নেভ র ২০০৯ হেত িডেস র ২০১০ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  আেলাচ  ক  হীত হয়।  

 
৯.২ কে র উে ঃ    

 িডেজল ালানীেত অ বত কালীন পদে প িহেসেব সালফােরর মা া ৫০ িপিপএম-এ াস করার এক  
কমপিরক না ণয়ন; 



282 
 

 যানবাহন ও যানবাহেনর িনঃসরণ মা া পািরশ করা; 
 বা মান মা া, িন  সালফার  ালানী এবং ষণ  যানবাহন া  ও পিরেবেশর উপকািরতা স েক 

জাতীয় পযােয় এ িবষেয় সংেবদনশীল করা। 
 

৯.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ আেলাচ  ক  ৪১.৯৩ ল  টাকা া িলত েয় নেভ র ২০০৯ হেত িডেস র 
২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  িবভাগীয় ক  ায়ন কিম র (িডিপইিস) পািরশ অ যায়ী মাননীয় পিরেবশ ও 
বন ম ী ক ক অ েমািদত হয় এবং ০৩/১২/২০০৯ তািরেখ শাসিনক অ েমাদন াপন করা হয়। ক  ুভােব 
বা বায়েনর ােথ পরবত েত ক র অ েমািদত য় অপিরবিতত রেখ কে র ময়াদ ছয় মাস ি  কের ৩০ 

ন, ২০১১ পয  করা হয়।  
 
৯.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                                (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৯-২০১০         ১০.০০ - ১০.০০ - ৫.৩৫ - ৫.৩৫ 
২০১০-২০১১         ২১.০০ - ২১.০০ - ২০.১৮ - ২০.১৮ 

মাট মাট ==  ৩১.০০  ৩১.০০ -  ২৫.৫৩   ২৫.৫৩ 
 
৯.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। জনাব কাজী সােরায়ার ইমিতয়াজ হােশমী 

পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) 
খ কালীন ১৫/১২/২০০৯ – ৩০/০৬/২০১০ 

 
৯.৬   ায়ন প িত (Methodology)    
 

   আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৯.৭ ক  পিরদশনঃ কে র কায ম পিরদশন ও ত  সং েহর উে ে  এ িবভােগর িষ স েরর মহা পিরচালক, 

পিরচালক ও সহকারী পিরচালক ক ক গত ১৮/০৬/২০১২ তািরেখ ক  অিফেস সেরজিমেন পিরদশণ, েয়াজনীয় 
ত ািদ সং হ ও ক  সংি  কমকতাগেণর সিহত আেলাচনা করা হয়। পিরদশণকােল ক  পিরচালক উপি ত 
থেক পিরদশণ কােজ সহায়তা কেরন। 

 
১০১০..০০  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
১০.১ কে র জ  জনবেলর বতন ভাতা, অিফস স, কি উটার, াপটপ, ফেটাকিপয়ার, ঢাকা ও চ ােমর বা  

মােনর উপর বতমান ত  উপা  সং হ কের দি ণ এিশয়া এবং দি ণ ব এিশয়ার পা বত  দশস েহর সােথ 
লনা, বাংলােদেশর বা মােনর উপর সার সংে প তরী করা খােত িজওিব ইন কাই  িহেসেব ১৬.৪০ ল  টাকার 

সং ান িছল। তাই এসকল সবা ও লধন য় করার েয়াজন হয়িন। িব মান িবধািদ বহার কের িনয়মা যায়ী 
িজওিব খােত খরচ িহেসেব দখােনা হেয়েছ। ক  সাহা  িহেসেব া  অবিশ  ১৩.৮০ ল  টাকার েরাটাই 
(১০০%) খরচ কের কে র জ  িনধািরত কালীন পরামশক, সভা,কমশালা, পা ার, ণ ও কাশনা, টক শা, 

চার িব াপন, িলফেলট, টা েফাস িরেপাট তরী ইত ািদ কাজ স  করা হেয়েছ। তেব কে র িপিসআর 
পযােলাচনায় কি েজি  খাতসহ িত  অংেগ া িলত েয়র শতভাগ িয়ত হওয়ার িবষয়  যথাথ বেল 

তীয়মান হয়িন। 
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১০.২ যানবাহন খােত ঢাকা শহেরর পিরেবশগত অবকাঠােমা উ য়ন শীষক সমা   কে র  গািড় (নং ঢাকা ঘ ০২-১৬৪৮) 
এ কে র কােজ বহার করা হেয়েছ এবং পে াল ি ক া , াস ও ালানী য় এ ক  হেত মটােনা হেয়েছ।  

 
১০.৩ িডেজেল সালফােরর মা া কমােনার লে  াফট িরেপাট এবং ড়া  াশনাল এ াকশন ান ণয়েনর জ  

কালীন ি িভি ক পরামশক িনবাচেনর লে  চয়ার ান, মকািনক াল ইি িনয়ািরং ও কিমক াল 
ইি িনয়ািরং িবভাগ, েয়ট, চয়ার ান, রসায়ন ও ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, পিরচালক, ই উট 
অব েয়ল িরসাচ এ া  ডেভলপেম , িবিসএসআইআর বরাবর প  রণ করা হয় এবং পরবত েত আ হী 
পরামশকগেণর িনকট হেত জীবন া  সং হ বক এ ি য়ায় েয়েটর সােবক ভাইস চ াে লর জনাব ড. র 
উি ন আহেমদ ক িনেয়াগ করা হয়। িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ১১২ এর উপ িবিধ ১০ অ যায়ী এ ি য়ায় য়কারী 
কাযালয় ধােনর বা েমাদন সােপে  আ হ করণপ  আহবান িতেরেক, যিদ কােজর সময় ০৬ (ছয়) মােসর 
কম হয় তেব এ ি য়ায় ি িভি ক পরামশক িনেয়াগ করা যায়। পিরদশনকােল নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় 
পরামশক িনেয়াগ ি য়াকরেণর েব য়কারী কাযালয় ধােনর (পিরেবশ অিধ েরর মহা পিরচালক) ব 
অ েমাদন হণ করা হয়িন এবং এ প িতেত ০৬(ছয়) মােসর কম সমেয়র জ  িনেয়ােগর িবধান থাকেলও ০৮জন 
মােসর জ  পরামশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। এ  িপিপআর-২০০৮ এর লংঘন।   

 

১০.৪ পা ার, িলফেলট ছাপােনা খােত কােটশন প িতেত দরপ  আহবান করা হয় এবং ৫  িত ান দরপে  অংশ নয়। 
পরবত েত সবিন  দরদাতা আমার স ক ১০ হাজার পা ার, ১৫ হাজার িলফেলট ছাপােনা বাবদ ২,৮৪,৮৫০/- 
টাকার কাযােদশ দয়া হয়। ণ ও কাশনার খােত ৪০০ কিপ ড েম  ছাপােনার জ  বরা  িছল ১ ল  টাকা। 
কােটশন প িতেত দরপ  আহবান করা হয় এবং ৩  িত ান দরপে  অংশ হণ কের। সবিন  দরদাতা আমার 

স ৬৭,৬২০/- টাকায় ৪০০ কিপ ড েম  ছাপােনার আ হ কাশ কের। ড েম েক াশনাল ড েম  
িবেবচনায় বিশ পিরমােণ িবতরেণর জ  পরবত েত কিপর সং া ৬০০ ত উ ীত করা হয়।  এ কােজ সবেমাট য় 
হেয়েছ ১ ল  টাকা।  

 
১০.৫ চার ও িব াপন খােত বরা  িছল ১,২০,০০০/- টাকা । াপক চােরর ােথ ২২  জাতীয় দিনেক (বাংলা ও 

ইংেরজী) িডেজল চািলত যানবাহন থেক বা  ষণ রাধ শীষক িব ি  কাশ করা হয়। 
 
১০.৬ পির  ালানী ও যানবাহন িবষেয় জনসেচতনতা ি র লে  িভ চ ােনেল চােরর িনিম  টক শা িনমাণ খােত 

বরা  িছল ৮০ হাজার টাকা। ৩  িত ান দরপে  অংশ নয় এবং পরবত েত ৭৯,৮০০/- টাকায় সবিন  দরদাতা 
এম িমিডয়া টক িলঃ ক কাযােদশ দয়া হয়।  

 
১০.৭ কে র আওতায়  ২৮ ন, ২০১০ তািরেখ ঢাকায় এলিজইিড ভবেন এবং ৮ আগ , ২০১০ তািরেখ হােটল আ াবাদ 

চ ােম ই  াশনাল কনসাে শন ওয়াকশপ অ ি ত হয় । পিরেবশ অিধদ র, িবিভ  িব িব ালয়, িস  
কেপােরশন, িডএমিপ, িড িসিব, িবিপিস, বাপা, পবা, নাভানা মটরস, ািসিফক মটরস, গিত মটরস, র ̈vগ  
মটরস, িবআর এ, রাজ  বাড, িবিসএসআইআর, লাং ফাউে শন, ই াত েকৗশল কেপােরশন এবং ম ণালেয়র 

িতিনিধ সহ আরও অেনেক এ ওয়াকশেপ অংশ হণ কেরন।  
 
১০.৮ এছাড়াও পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  ৪  টা েফাস িম ং অ ি ত হয়। যখােন 

কনসালেট  দ  িরেপােটর উপর িব ািরত আেলাচনার মা েম াশনাল এ াকশন ান ড়া  করা হয়।  
 
১১.০ কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
িডেজল ালানীেত অ বত কালীন পদে প িহেসেব 
সালফােরর মা া ৫০ িপিপএম-এ াস করার এক  
কমপিরক না ণয়ন 

িডেজল ালানীেত অ বত কালীন পদে প িহেসেব 
সালফােরর মা া ৫০ িপিপএম-এ াস করার লে  এক  
কমপিরক নাসহ রাড াপ ণয়ন করা হেয়েছ। 

 
যানবাহন ও যানবাহেনর িনঃসরণ মা া পািরশ করা 

ণীত রাড ােপ যানবাহন ও যানবাহেনর িনঃসরণ মা াসহ 
এক  জাতীয় ালানী অথৈনিতক নীিতর পািরশ করা 
হেয়েছ। 

বা মান মা া, িন  সালফার  ালানী এবং 
ষণ  যানবাহন া  ও পিরেবেশর উপকািরতা 

স েক জাতীয় পযােয় এ িবষেয় সংেবদনশীল করা। 

পা ার, িলফেলট ও সংবাদপে  কািশত িব ি র মা েম 
ষণ  যানবাহন া  ও পিরেবেশর উপকািরতা স েক 

জাতীয় পযােয় এ িবষেয় সংেবদনশীল করার েচ া নয়া 
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হেয়েছ।  

 
 ১২.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ কে র িনধািরত উে স হ অিজত হেয়েছ।  
 
১৩.০ বা বায়ন সম াঃ   
 
১৩.১ ি িভি ক পরামশক িনেয়ােগর ে  িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ১১২ এর উপ িবিধ ১০ অ যায়ী য়কারী কাযালয় 

ধােনর বা েমাদন সােপে  আ হ করণপ  আহবান িতেরেক, যিদ কােজর সময় ০৬ (ছয়) মােসর কম হয় 
তেব এ কে  অ ত প িতেত পরামশক িনেয়াগ করা যায়। পিরদশনকােল নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় 
পরামশক িনেয়াগ ি য়াকরেণর েব য়কারী কাযালয় ধােনর (পিরেবশ অিধ েরর মহা পিরচালক) ব 
অ েমাদন হণ করা হয়িন এবং এ প িতেত ০৬(ছয়) মােসর কম সমেয়র জ  িনেয়ােগর িবধান থাকেলও ০৮জন 
মােসর জ  পরামশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। এ  িপিপআর-২০০৮ এর লংঘন (অ ে দ-১০.৩) ; এবং 

 
১৩.২ কে র িপিসআর পযােলাচনায় কি নেজি  খাতসহ িত  অংেগ া িলত েয়র শতভাগ িয়ত হওয়ার 
 িবষয়  যথাথ বেল তীয়মান হয়িন (অ ে দ-১০.১ )। 
 
১৪.০ পািরশঃ 
১৪.১ পরামশক িনেয়ােগর ে  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ না করায় দায়ী ি েদর িব ে  ব া হণ করা যেত 
 পাের; 
 
১৪.২ িডেজেল সালফােরর মা া াস করার জ  য কম পিরক নার উে খ করা হেয়েছ স অ যায়ী িক  িক  কায ম 

বা বায়েনর টাইম লাইন ইেতামে  শষ হেয়েছ এবং িক  শষ হবার পেথ। এ েলা যথাযথভােব মিনটিরং এবং 
অবিশ  কায ম িনধািরত টাইম লাইেনর মে  পালেনর উে াগ িনেত হেব এবং এ িবষেয় হীত পদে প স েক 
আইএমইিডেক আগামী িতন মােসর মে  অবিহত করেত হেব ; এবং 

 
১৪.৩ িত  অংেগ শতভাগ েয়র িবষয়  মহাপিরচালক পিরেবশ অিধদ র ক ক যথাযথভােব যাচাই বক তা এ 

িবভাগেক অবিহত করেত হেব।  
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49. েজ  ি পােরশন য়াডস ইমি েমনেটশন অব াশনাল বােয়া- সফ  মওয়াক 
(সমা : ন ,২০১১) 

          
১.০ বা বায়নকারী সং া t     পিরেবশ অিধদ র 
২.০ শাসিনক ম ণালয়               t      পিরেবশ ও বন ম ণালয়  
৩.০ কে র অব ান               t      সম  বাংলােদশ 
 
৪.০ কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                            

                                                                                                             (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত 

য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল ত           

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩৪.৮৬ ৩৪.৮৬ ৩৪.৮৬ মাচ, ২০১০ 

হেত 
িডেস র, 
২০১০ 

মাচ, ২০১০ 
হেত 

ন, ২০১১ 

মাচ, ২০১০ 
হেত 

ন, ২০১১ 

- ০৬ মাস 
(৬০%) 

 

৫.০ কে র অথায়নঃ   
ক  মাট ৩৪.৮৬ ল  টাকা া িলত েয় (Global Environment Fund-এর েজ  ি পােরশন া  

১৭.৫০ ল  টাকা এবং িজওিব ইন কাই  ১৭.৩৬ ল  টাকা) বা বািয়ত হেয়েছ।  
 
৬.০ কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ 

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
(১) ক  পিরচালেকর বতন ভাতা (িজওিব 

ইন-কাই ) 
৩.৩০ 

১০ জনমাস 
৩.৩০ (১০০%) ১০ জনমাস 

(১০০%) 
(২) সােপাট াফ (িজওিব ইন-কাই ) ২.২০ 

১০ জনমাস ২.২০ (১০০%) ১০ জনমাস 
(১০০%) 

(৩) অিফস এিরয়া (িজওিব ইন-কাই ) ৩.৭৫ থাক ৩.৭৫ (১০০%) থাক (১০০%) 
(৪) েজ  ািনং এ  ডেভলপেম  

এ পাট 
২.৮৪ 

০৪ জনমাস 
২.৮৪ (১০০%) ০৪ জনমাস 

(১০০%) 
(৫) িনয়র কনসালেট  (বােয়ােটকেনালিজ 

এ  বােয়ােসফ ) 
১.৪২ ০৪ জনমাস ১.৪২ (১০০%) ০৪ জনমাস 

(১০০%) 
(৬) িনয়র কনসালেট  (ইনফরেমশন 

টকেনালিজ)  
০.৭১ ০২ জনমাস ০.৭১ (১০০%) ০২ জনমাস 

(১০০%) 
(৭) িনয়র কনসালেট  (এডিমন, লিজি ক 

এ  িফ া )  
০.৭১ ০২ জনমাস ০.৭১ (১০০%) ০২ জনমাস 

(১০০%) 
(৮) যাতায়াত ভাতা এবং গাড়ী ভাড়া  ২.৮০ থাক  ২.৮০ (১০০%) থাক (১০০%) 
(৯) ইনেসপশন/লি ং ওয়াকশপ ২.৭০ ১ /১০০ - - 
(১০) উপকারেভাগীেদর কমশালা ২.১২ ২ /১৫০ ১.৯২  ১ /১০০ 

(৭৫%) 
(১১) জাতীয় কনসালেটশন ওয়াকশপ ২.৭০ ১ /১০০ ২.৭০ (১০০%) ১ /১০০ 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(১০০%) 
 ি য়ািরং কিম র সভা ১.৫০ ৩ /৫০ ০.২২ ১ /৫০ (৩৩%) 

(১২) কি উটার (িজওিব ইন-কাই ) ৩.০০ ৩  ৩.০০ (১০০%) ৩  (১০০%) 
(১৩) াপটপ (িজওিব ইন-কাই ) ৪.০০ ৩  ৪.০০ (১০০%) ৩  (১০০%) 
(১৪) ফেটাকিপয়ার (িজওিব ইন-কাই ) ১.১১ ১  ১.১১ (১০০%) ১  (১০০%) 

 সবেমাট=  ৩৪.৮৬  ৩০.৬৭ (৯২%) ৯৮% 
 
৭.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ    

কে র আওতায় এক  ইনেসপশন/লি ং ওয়াকশপ আেয়াজেনর ব া থাকেলও বা বতার ি েত তা েয়াজন 
না হওয়ায় এ  আেয়াজন করা হয়িন।  

 
৮.০ সাধারণ পযেব ণ 
৮.১ ক  হেণর পট িমঃ    

পিরেবশ অিধদ র ক ক বা বািয়ত ডভলপেম  অ   াশনাল বােয়ােসফ  মওয়াক (এনিবএফ) কে র 
আওতায় ২০০৭ সােল এনিবএফ ণীত হেয়েছ। বােয়ােসফ   ে  বাংলােদেশর  সামথেক আেরা  শি শালী করার 
লে  এনিবএফ স  হবার পর তা বা বায়েনর জ  পিরেবশ অিধদ র UNEP(UNITED NATIONS 
ENVIRONMENTAL PROGRAMME)-এর সােথ যাগােযাগ বক াবাল ইনভায়রনেম  ফা ( জ )-
এর ক  সাহা  াি র লে  ােজ  আইেডি িফেকশন ফরেমট (িপআইএফ) এবং ােজ  ি পােরশন া  
(িপিপিজ) ণয়ন কের।  

 
পিরেবশ অিধদ েরর িবগত ২০/১০/২০০৮ তািরেখর পিরেবশ/বােয়ােসফ /ইএনিবএফ/৬৬/২০০৭/১৩৯৩ সং ক 

ারেক উ  িপআইএফ এবং িপিপিজ বাংলােদেশ জফ-এর অপােরশনাল ফাকাল পেয়  তথা পিরেবশ ও বন 
ম ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র বরাবের রণ করা হয়। পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র িবগত ১৮ নেভ র ২০০৮ 
তািরেখর এমওইএফ/ ান-৫/১৯০/২৯০ সং ক িড.ও ারেক উ  িপআইএফ এবং িপিপিজ অ েমাদেনর লে  
জফ বরাবের লটার অ  এনেডাসেম  (এলওই) দান করা হয়। ইউেনপ এবং জ -এর দীঘ পযােলাচনা ি য়া 

স  হবার পর উ  িপআইএফ এবং িপিপিজ িবগত নেভ র ২০০৯-এ ইউেনপ ক ক ড়া ভােব জ  
সে টািরেয়েট পশ করা হয়। িবগত ১৮/০১/২০১০ তািরেখ জ  ক ক ােজ  ি পােরশন া  (িপিপিজ) বাবদ 

২৫০০০ ইউএস ডলার অ েমাদন করা হয়। িপিপিজ-এর মা েম ক- টিকং স  কের ড়া  এমএসিপ (িমিডয়াম 
সাইজ  ােজ ) ড েম স জ -িসইও-এর অ েমাদেনর জ  পশ করার লে  সমী া ক  হীত হয়।   

 
৮.২ কে র উে ঃ    

াশনাল বােয়ােসফ  মওয়াক বা বায়েনর িনিম  Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় 
Medium Sized Project Document (MSP) ত করা।  

 
৮.৩ ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     

‘‘Project Preparation towards Implementation of National Biosafety Framework 
(INBF)" শীষক সমী া  ক  গত ১৭.০৫.২০১০ তািরেখ ৩৪.৮৬ ল  টাকা (এর মে  িজওিব ইন-কাই  
১৭.৩৬ ল , ক  সাহা  ১৭.৫০ ল ) মাট া িলত েয় মাচ, ২০১০ থেক িডেস র, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  
পিরেবশ ও বন ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত সমী ার কাজ অসমা  থাকায় কে র য় অপিরবিতত 
রেখ ক  ময়াদ আরও ছয় মাস ি  কের ন/২০১১ পয  িনধারণ করা হয়।  
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৮.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ  
                                                                                                               (ল  টাকায়) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

  ২০১০-২০১১ 
 

১৮.০০ - ১৮.০০ - ১৩.৩০৯৫ - ১৩.৩০৯৫ 

মাট মাট == ১৮.০০ - ১৮.০০ - ১৩.৩০৯৫ - ১৩.৩০৯৫ 
 

৮.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

জনাব মাহা দ সালায়মান হায়দার  
উপ পিরচালক (কািরগরী)  

খ কালীন ২৯.০৬.২০১০ হেত ক  
চলাকালীন সময় পয  

 
৮.৬   ায়ন প িত (Methodology) :    
        আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ  

কে র কায ম পিরদশন ও ত  সং েহর উে ে  এ িবভােগর িষ স েরর মহা পিরচালক, পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক ক ক গত ১৮.০৬.২০১২ তািরেখ ক  অিফেস সেরজিমেন পিরদশন, েয়াজনীয় ত ািদ সং হ 
ও ক  সংি  কমকতাগেণর সিহত আেলাচনা করা হয়। পিরদশণকােল ক  পিরচালক উপি ত থেক পিরদশণ 
কােজ সহায়তা কেরন। 

 
৯৯..০০  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 
৯.১ কে র ক  পিরচালেকর বতন ভাতািদ (১০ জনমাস) খােত িজওিব (ইন কাই ) িহেসেব ৩.৩০ ল  টাকার সং ান 

িছল। এ খােত সরকােরর কান ক াশ সহায়তা িছল না। পিরেবশ অিধদ েরর উপ পিরচালক (কািরগরী) তার িনজ 
দািয়ে র অিতির  িহেসেব ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন এবং িনয়মা যায়ী িজওিব খােত এ টাকা খরচ 
িহেসেব দখােনা হেয়েছ।  

 
৯.২ সােপাট ােফর বতন ভাতা (১০ জনমাস), অিফস এিরয়া ভাড়া, কি উটার, াপটপ, ফেটাকিপয়ার খােত সরকােরর 

কান ক াশ সহায়তা িছল না। িজওিব ইন কাই  িহেসেব এ েলা পাওয়া যায়। তাই এসকল সবা ও লধন য় করার 
েয়াজন হয়িন। িব মান িবধািদ বহার কের িনয়মা যায়ী িজওিব খােত খরচ িহেসেব দখােনা হেয়েছ। 

 
৯.৩ সকল ি িভি ক পরামশক সবা সং েহর জ  িপিপআর ২০০৮ অ সরেণ জীবন া  দািখেলর জ  অ েরাধ 

জািনেয় ঢাকা িব িব ালয়, জাহা ীর নগর িব িব ালয়, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আইইউিসএন ও পিরেবশ 
অিধদ েরর না শ বােড ১৬.৮.২০১০ তািরেখ িব াপন দয়া হয়। পরবত েত ২৬.৮.২০১০ তািরেখ জীবন া স হ 
উ ু  করণ এবং ২৯.৮.২০১০ ও ০৬.৯.২০১০ তািরেখ ায়ন কিম র সভা অ ি ত হয় । 

 
েজ  ািনং ও ডেভলপেম  এ পাট এর  পেদ  আেবদন পাওয়া যায় এবং তা ায়ন বক ডঃ মাহা দ 

ইমদা ল হক, েফসর উি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় ও ডঃ মমতাজ দৗলতানা, িবিসএসআইআর এর সােবক 
পিরচালক ক একই সােথ ই জনমােসর কাজ দয়া হয়।  
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িনয়র কনসালেট  পেদ িনেয়ােগর জ  আ হী াথ েদর িনকট হেত িতন  আেবদন পাওয়া যায়। া  
আেবদনপ েলা ায়ন কের িনয়র কনসালেট  (বােয়া টকেনালিজ ও বােয়ােসফ ) পেদ রীতা সারাহ বণা ও 
নাজমা আ ার ইজনেক একই সােথ ই জনমােসর কাজ দয়া হয়।  

 
িনয়র কনসালেট  ইনফরেমশন টকেনালিজ পেদর জ    এবং িনয়র কনসালেট  এডিমন ও লিজি ক পেদর 

জ  এক  আেবদনপ  পাওয়া যায়। আেবদনস হ ায়ন বক িনয়র কনসালেট  ইনফরেমশন টকেনালিজ পেদ 
 অল মারজান ক ই জনমােসর জ  এবং িনয়র কনসালেট  এডিমন ও লিজি ক পেদ মাহা দ শামীম উ াহ 

ক ই জনমােসর জ  িনেয়াগ করা হয়।  
 

৯.৪ ২৫.১০.২০১০ তািরেখ পিরেবশ অিধদ েরর চােমলী সে লন কে  সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সভাপিতে   
উপকারেভাগীেদর কমশালা অ ি ত হয়। এ কমশালায় ায় ১০০ জন উপি ত িছেলন।  

 

৯.৫ গত ২৬.০৪.২০১১ তািরেখ সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সভাপিতে  এক  াশনাল কনসালেট  ওয়াকশপ 
অ ি ত হয়। ম ণালয়/সং াস েহর িতিনিধ , িব িব ালয় ও সরকারী/ বসরকারী পযােয়র িবেশষ গণ এ 
ওয়াকশেপ উপি ত িছেলন।  

 

৯.৬ ০২.৬.২০১১ তািরেখ সিচব পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সভাপিতে  এক  ি য়ািরং কিম র সভা অ ি ত হয়। 
 
৯.৭ কে র আওতায় এক  ইনেসপশন/লি ং ওয়াকশপ এর বরা  থাকেলও যেহ  এ  এক  েজ  ড েম  

ি পােরশন তাই এে ে  এ  েয়াজন না হওয়ায় এ খােত বরা ত ২.৭০ ল  টাকা অ িয়ত রেয় যায়।  
 
১০.০ কে র  উে  অজনঃ 

  পিরকি ত অিজত 
াশনাল বােয়ােসফ  মওয়াক বা বায়েনর 

িনিম  Global Environment Facility 
(GEF) এর আওতায় Medium Sized 
Project Document (MSP) ত করা।  

াশনাল বােয়ােসফ  মওয়াক বা বায়েনর িনিম  Global 
Environment Facility (GEF) এর আওতায় 
Medium Sized Project Document (MSP) ত 
করা হেয়েছ এবং ক  GEF ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 

 
১১.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ উে  েরা ির অিজত হেয়েছ। 
 
১২.০ বা বায়ন সম াঃ   
১২.১ ক  বা বায়েন উে খেযা  কান সম া পিরলি ত হয়িন। তেব নিথপ  ব াপনায় িক টা বলতা ল  করা 

গেছ।  এ সংেগ সংি  ক  পিরচালেকর সংেগ আেলাচনায় জানা যায়- কে  ক  পিরচালক তীত 
েয়াজনীয় লাকবল িনেয়ািজত না থাকায় এ প ঘেটেছ।  

 

১৩.০ পািরশঃ 
১৩.১ েয়াজনীয় লাকবল পদায়ন/িনেয়ােগর সং ান রেখ ক  হণ ও যথাযথ নিথপ  সংর ণ বক ক  
 কায ম পিরচালনা করা বা নীয় ;  এবং 
১৩.২ াশনাল বােয়ােসফ  মওয়াক বা বায়েনর িনিম  Global Environment Facility (GEF)-এর 

আওতায়  ত ত ক  বা বায়েনর লে  সংি  ম ণালয় পরবত  েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত পাের।  
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বন অিধদ র 

50. চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩ (বন অিধদ র অ ) 
(২য় সংেশািধত) 

(সমা : ন ,২০১১) 
          
১। বা বায়নকারী সং া t      বন অিধদ র। 
২। শাসিনক ম ণালয়               t      পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t      নায়াখালী জলার হািতয়া এবং ল ী র জলার রামগিত উপেজলা।  
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                            
                                                                                                                             (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত 
য় 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫২৪.০৫ ৫৫৯.৪৮ ৪০৬.৯৪ লাই, ২০০৫ 

হেত ন, 
২০০৯ 

লাই, 
২০০৫ হেত 
িডেস র, 
২০১০ 

লাই, 
২০০৫ হেত 
িডেস র, 
২০১০ 

৩৫.৪৩ 
(৬.৭%) 

১ বছর ০৬ 
মাস 
(৩৭%) 

 

৫। কে র অথায়নঃ  ক  ৫৫৯.৪৮ ল  টাকায় বা বািয়ত হেয়েছ যার মে  িজওিব অথায়ন ২৪.০৫ ল  টাকা ও 
ক  সাহা  অ দান ৫৩৫.৪৩ ল  টাকা।  

 
৬। কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ             

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
 রাজ  

১। যাতায়াত ২.১০ থাক ২.১০(১০০%) থাক 
২। টিলেফান ০.৫৩ থাক ০.৪০(৭৫%) থাক 
৩। িব ৎ ০.৩৩ থাক ০.৩৩ (১০০%) থাক 
৪। পে াল ১.৭৮ থাক ১.৭৮(১০০%) থাক 
৫। শনারী ০.২৩ থাক ০.২৩(১০০%) থাক 
৬। চার ২.০০ থাক ১.৯৬(৯৮%) থাক 
৭। রী ৭৫.৩৯ থাক ৭৩.১৮(৯৭%) থাক 
৮। ফেটাকিপ ০.৬৫ থাক ০.৬৫(১০০%) থাক 
৯। কি উটার য াংশ ০.৩৫ থাক ০.৩৫(১০০%) থাক 
১০। অ া  ০.৪০ থাক ০.৪০(১০০%) থাক 
১১। মটর গািড়র ালানী ০.৭৫ থাক ০.৬০ (৮০%) থাক 
১২। ইি ন চািলত নৗকার ালানী ৪.২৫ থাক ৪.২৫(১০০%) থাক 

 লধন 
১৩। ানে াভ বনায়ন ৩০.৫০ 

৫০০.০ হঃ ৩০.৫০(১০০%) ৫০০.০ 
হঃ(১০০%) 

১৪। উপ লীয় বনায়ন ২৩৬.১৪ ২০০.০ হঃ ৯৫.৯১(৪০%) ৮৫.০ হঃ 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(৪২.৫০%) 
১৫। ব ধ বনায়ন ১৪.৪০ 

২৮.৫০িকঃিম 
১৪.৪০(১০০%) ২৮.৫০ 

িকঃিমঃ 
(১০০%) 

১৬। িফডার রাড বনায়ন ১৫.৭৮ 
১২০.০ 
িকঃিমঃ 

১৫.৭৮(১০০%) ১২০.০ 
িকঃিমঃ 
(১০০%) 

১৭। াম বনায়ন ৬৩.৮৪ ৫২  ৬৩.৮৪(১০০%) ৫২ (১০০%) 
১৮। ানে াভ বনায়ন র ণােব ণ ১৩.০০ 

৫০০.০ হঃ ১৩.০০(১০০%) ৫০০.০ হঃ 
(১০০%) 

১৯। উপ লীয় বনায়ন র ণােব ণ ১১.৬৫ 
২০০.০ হঃ 

২.০৪ ৩৫.০ 
হঃ(১৭.৫০%) 

২০। ব ধ বনায়ন র ণােব ণ ১৩.৪৮ 
২৮.৫০ 
িকঃিমঃ 

১৩.৪৭(১০০%) ২৮.৫০ 
িকঃিমঃ 
(১০০%) 

২১। িফডার রাড বনায়ন 
র ণােব ণ 

৩.৫৬ ১২০.০িকঃ
িমঃ 

৩.৫৬(১০০%) ১২০.০িকঃিমঃ 
(১০০%) 

২২। ানীয় িশ ণ ও লিজি ক ৫১.৩১ 
১৮০০ জন ১৫.৩১(১০০%) ১৮০০ 

জন(১০০%) 
২৩। মটর সাইেকল ৩.৯০ ৩  ৩.৯০(১০০%) ৩ (১০০%) 
২৪। বাই সাইেকল ০.৩০ ৬  ০.৩০(১০০%) ৬ (১০০%) 
২৫। লার ৬.০০ ১  ৫.৯০(৯৮%) ১ (১০০%) 
২৬। কি উটার ০.৭০ ১  ০.৭০(১০০%) ১ (১০০%) 
২৭। ফেটাকিপয়ার মিশন ১.৫০ ১  ১.৫০(১০০%) ১ (১০০%) 
২৮। নাসারী উ য়ন ২.৪০ ৩  ২.৪০(১০০%) ৩ (১০০%) 
২৯। ভবন র ণােব ণ ২.২৫ ৬  ২.২০(৯৭%) ৬ (১০০%) 

 সবেমাট  ৫৫৯.৪৮  ৪০৬.৯৪ 
(৭২.৭৩%) 

৮৫% 

 
৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  উপ লীয় এলাকায় ২০০ হ র বনায়েনর েল ৮৫ হ র বনায়ন করা হেয়েছ। 

অথাৎ ১১৫ হ র কাজ অসমা  রেয়েছ। কােজর পিরমাণ কম হওয়ার িবষেয় জানা যায় য, ল মা া অ যায়ী 
কাযােদশ দােনর পর ানীয় জনগেণর বল বাধার েখ কেয়কবার উে াগ িনেয়ও বািক কাজ করা স ব হয়িন। ।  

 
৯. mvaviY ch©‡e¶Y t 
 
৯.১। ক  হেণর পট িমঃ  নায়াখালী ও ল ী র জলার দি ণ পি েম বয়ারচর এলাকা অবি ত। ই দশক আেগ এ 

চর  স ণ পািনর িনেচ িছল। মঘনা নদীর অববািহকায়  বয়ারচর দীঘিদেনর িম জেগ উঠার ি য়ায় ািপত 
হয়। িম ম ণালয় ক ক এ চর  বন িবভােগর িনকট হ া র করার পর, ১৯৮৩-৮৪ সাল হেত িম ায়ীকরেণর 
জ  এ চের ানে াভ জািতর বাগান জন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ পয  এ চের ১৫০২৭ একর বাগান জন করা 
হেয়িছল। িক  বয়ার চর ধীের ধীের জবর দখলকারীেদর আওতায় চেল যায় এবং তারা েব  বাগান ংস করার 
ফেল চর  স ণ  হেয় িম ংেসর িঁক ণ এলাকায় পিরণত হয় । এ চেরর সািবক পিরি িত উ য়েনর 
জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ও আরও ছয়  সং া চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩ (িসিডএসিপ-৩) 
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হন কের। এ এলাকায় পিরেবশ র ার িনিম  ানীয় জনগেণর সি য় অংশীদািরে র িভি েত বন িবভােগর 
আওতায় বনায়ন কায ম এ কে র এক  অংগ িহেসেব অ  করা হয় । 

 
৯.২। কে র উে ঃ    

 া িতক েযাগ হেত চর এলাকার জনগেণর জানমােলর িনরাপ া িনি তকরণ; 
 সামািজক বনায়েনর ধারণার িভি েত ানীয় জনগেণর অংশ হেণ বন স দ ি  ও ানীয় জনগেণর 

চািহদা অ যায়ী বনজ স েদর সরবরাহ ি ; 
 কমসং ােনর েযাগ ি ; 
 ি প াে শেনর মা েম রা া ও ব ধ র া; 

 
৯.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ     
          ক  ৫২৪.০৫ ল  টাকা েয় লাই ২০০৫ হেত ন ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  ২৩/১০/২০০৫ তািরেখ 

একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  ক র উপ লীয় বনায়ন জন ৮০০ হ র হেত ৬০০ হ র াস, বনায়েনর 
ে  ডাইক প িত অ সরেণর ফেল য় ি , ানীয় িশ েণ িশ নাথ র সং া ি  ইত ািদ কারেণ ক র 

া িলত য় ৫৫৯.৪৮ ল  টাকায় উ ীত কের ময়াদ অপিরবিতত রেখ থম সংেশাধন করা হয়। পরবত েত 
িবিভ  কােজর পিরিধ ি  (িফডার রাড বনায়ন ৬০ িকঃিমঃ হেত ১২০ িকঃিমঃ ি , াম বনায়ন ২০  াম হেত 
৫২  ােম ি ), অংগিভি ক া িলত য় আ ঃখাত সম য় ও ক র ময়াদ ন, ২০০৯ হেত ২০১০ পয  ি  
ইত ািদ কারেণ ক  ৫৫৯.৪৮ ল  টাকা েয় লাই ২০০৫ হেত িডেস র ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  

ক  ি তীয় সংেশাধন করা হয়। 
 
৯.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                             (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৫ -২০০৬ ১৩৩.২০ ৫.০০ ১২৮.২০ ৫.০০ ১৩৩.২০ ৫.০০ ১২৮.২০ 
২০০৬ -২০০৭ ৬৪.৩৪ ৩.৯০ ৬০.৪৪ ৩.৯০ ৬৪.৩৩৫ ৩.৯০ ৬০.৪৩৫ 
২০০৭ -২০০৮ ৩০.২৬৫ ১.০০ ২৯.২৬৫ ১.০০ ৩০.২৬৫ ১.০০ ২৯.২৬৫ 
২০০৮-২০০৯ ৫৩.২২৫ ৪.০০ ৪৯.২১৮ ৪.০০৭ ৫৩.২২৪৫ ৪.০০ ৪৯.২১৭৫ 
২০০৯-২০১০ ২৬৪.০১ ১০.১৪ ২৫৩.৮৬৭ ৯.৮০ ৮৮.০০ ৯.৮০ ৭৮.২০ 
২০১০-২০১১ ১৪.৪৪  - ১৪.৪৪  - ৩৭.৯১৪  - ৩৭.৯১৪ 
মাট = ৫৫৯.৪৮ ২৪.০৫ ৫৩৫.৪৩ ২৩.৭০ ৪০৬.৯৩৮৫ ২৩.৭০ ৩৮৩.২৩১৫ 

 
৯.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। জনাব মাঃ আিত ল আজম 
 উপ বন সংর ক 

ণকালীন ০৯/১২/২০০৪ হেত ৩১/০১/২০০৭ 

২। জনাব শিফউল আলম চৗ রী 
 উপ বন সংর ক 

ণকালীন ৩১/০১/২০০৭ হেত ১৭/০৭/২০০৮ 

৩। জনাব আির ল হক বলাল 
 সহকারী বন সংর ক 

ণকালীন ১৭/০৭/২০০৮ হেত ২৭/০৭/২০০৮ 

৪।জনাব বদ ল আনাম ইয়া 
 উপ বন সংর ক 

ণকালীন ২৭/০৭/২০০৮ হেত ২০/০৪/২০১০ 

৫। জনাব রিক ল হাসান 
 সহকারী বন সংর ক 

ণকালীন ২০/০৪/২০১০ হেত ২৬/০৮/২০১০ 

৬। জনাব এ ক এম ল আিমন 
 সহকারী বন সংর ক 

ণকালীন ২৬/০৮/২০১০ হেত ১৫/০৯/২০১০ 

৭। জনাব মাঃ শাহ-ই-আলম 
 উপ বন সংর ক 

ণকালীন ১৫/০৯/২০১০ হেত অ াবিধ 
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৯.৬।   ায়ন প িত (Methodology)  
      আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৯.৭ ক  পিরদশনঃ কে র কায ম গত ১২/০৫/২০১২ তািরেখ বয়ারচের সেরজিমেন পিরদশন ও ক  সংি  
উপকারেভাগীগেণর সােথ িব ািরত আেলাচনা করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালক ও উপ বন সংর ক জনাব মাঃ শাহ-
ই-আলম ,হািবিবয়া রে র র  অিফসার জনাব মাহ র রহমান ,আেলকেজ ার রে র র  অিফসার জনাব আ াফ 
আহেমদ চৗ রী উপি ত থেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা কেরন। 
 
১০ । কে র আওতায় স ািদত কােজর িববরণ ও পযেব ণঃ  
 কে র আওতায় স ািদত ল কায ম ও পযেব ণ িনেচ উে খ করা হেলাঃ 
 
১০.১। ানে াভ বনায়ন ও র ণােব ণঃ কে র আওতায় ৩০.৫০ ল  টাকা েয় হািবিবয়া রে র অ গত জািলয়ারচের 
৩০০ হ র এবং চর আেলকেজ ার রে র অ গত ন ন তিলরচের ২০০ হ র ানে াভ জািতর  রাপণ করা হেয়েছ। 
র নােব েণর আওতায় ৫০০ হ র ানে াভ বন র নােব ণ খােত য় হেয়েছ ১৩ ল  টাকা । গওয়া গাছ ও কওড়া গাছ 
ারা এ বনায়ন করা হেয়েছ। িক  পরবত েত িমধস ও পািনর ােত চর আেলকেজ ার রে র অ গত ২০০ হ র এলাকা 

Washed out হেয় যায়।  
 
১০.২। উপ লীয় বনায়ন ও র ণােব ণঃ জায়ার ভাটার কারেণ রািপত েলা যন Washed out হেয় না যায় এ 
কারেণ ফরেসার এলাকায় মা  িদেয় ডাইক িনমােণর মা েম  রাপণ করা হেয়েছ। এ খােত ২০০ হ র এলাকায় ফরেসার 
বনায়েনর জ  িনধািরত িছল ২৩৬.১৪ ল  টাকা। কােটশন প িতেত দরপ  আহবােনর মা েম হ র িত ১০৪  ডাইক 
িনমােণর মা েম ফরেসার এলাকায় ৮৫ হ র এলাকা েড় এ উপ লীয় বনায়ন করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ ৯৫.৯০ 
ল  টাকা। কােজর পিরমাণ কম হওয়ার িবষেয় জানা যায় য ,ল মা া অ যায়ী কাযােদশ দােনর পর ানীয় জনগেণর 

বল বাধার েখ কেয়কবার উে াগ িনেয়ও বািক কাজ করা স ব হয়িন। 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

(িচ ঃ ডাইক প িতেত  উপ লীয় বনায়ন) 
 
উপ লীয় বনায়ন র নােব ণ খােত ৩৫ হ র র নােব ণ বাবদ য় হেয়েছ ২.০০ ল  টাকা। উপ লীয় বনায়েন ঝাউ ,
আকািশয়া ,সাদা কড়ই ,অ ণ ইত ািদ গাছ দখা যায়। উপকারেভাগীরা ডাইক েলার ম কার নালা হেত জায়ােরর সময় মাছ 
ধের থােকন এবং কেনা মৗ েম ডাইেকর উপের সীম ,বরব  ,মাসকলাই , গডাল ও মিরচ চাষ কেরন বেল জানান। ডাইেকর 
উপের গাছ েলা ভালভােব বেড় উঠেলও দখা যায় ডাইেকর উ তা কম হওয়ায় িতিনয়ত জায়ার ভাটার ফেল মা  য় হেয় 
ডাইক িন  হেয় িগেয়েছ। 
 
১০.৩। ব ধ বনায়ন ও র ণােব ণঃ  কে র আওতায় পািন উ য়ন বােডর িনিমত ব েধর উপর কেয়ক সািরেত ২৮.৫০ 
িসডিলং িকেলািমটার বনায়ন খােত বরা ত ১৪.৪০ ল  টাকা েয়র মা েম এ কাজ স  করা হেয়েছ। এ ব ধ বনায়ন  
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র নােব ণ খােত য় হেয়েছ ১৩.৪৭ ল  টাকা। চর আেলকজা ার রে র আওতায় ১০.৫ িসডিলং িকঃিমঃ বনায়ন করা 
হয়। উপকারেভাগীর সং া ২৪৭ জন ও ৩৪,৫০০ গাছ লাগােনা হেয়েছ। এছাড়া হািবিবয়া রে র আওতায় ১৮ িকঃিমঃ ব ধ 
বনায়ন করা হয়। হািবিবয়া রে র আওতায় উপকারেভাগীর সং া ৩৫৯ জন এবং ৫৬ হাজার গাছ লাগােনা হেয়েছ। রািপত 
ে র মে  রেয়েছ ঝাউ ,হাইি ড আকাশমিন ,কড়ই , জা ল ,আমলিক ,হিরতিক ,বেহরা  ,) িচ ঃ ব ধ বনায়েন ২০০৭-০৮ 

বছেরর বাগান (অ ণ ,িনম ,আম ,জাম ,কাঠ বাদাম , পয়ারা , ল  , পাির ,নািরেকল ও তাল ইত ািদ। পিরদশণকােল দখা যায় 
ব েধ লাগােনা গাছ েলার অিধকাংশই জীিবত রেয়েছ এবং ভালভােব বেড় উেঠেছ। ব ধ বনায়েন এক  উে  িছল বােধ 
লাগােনা গাছ েলা িণঝেড়র সময় বাতাস উপর িদেক ঠেল দেব এবং ব েধর িভতেরর ঘর বািড় েলা র া পােব। িক  
উপকারেভাগী জনগণ ডাল পালা সং হ করেত িগেয় অেনক ে ই গাছ িলর িনেচর অংশ ডাল পালা  কের ফেলেছ। 
এছাড়া দখা যায় ব েধ লাগােনা গাছ েলা মােঝ মােঝ এলাকাবাসীরা কেট পির ার কের ব েধর ঢােল ঘর বািড় , দাকানপাট 

লেছ। এ অব া চলেত থাকেল ধীের ধীের গাছ েলা ডালপালা  হেয় পড়েব ও ধীের ধীের গােছর সং া কমেত থাকেব। 
এছাড়া ব েধর িক  িক  জায়গায় িম য় হেয় ব ধ  যমন িত  হেয়েছ তমিন সখােন লাগােনা গােছর গাড়া েলাও বর 
হেয় পেড়েছ। যা অিবলে  সং ার করা েয়াজন। চর আেলকজা ার রে র ব ধ বনায়েন বনায়েনর ত  সাইনেবাড দখা 
গেলও চর হািবিবয়া অংেশ সাইনেবাড তমন চােখ পেড়িন।  

 
১০.৪। িফডার রাড বনায়ন ও র ণােব ণঃ  কে র আওতায় ১৪.৪০ ল  টাকা 

েয়র মা েম আেলকেজ ার রে র অ গত ৫৫ িসডিলং িকেলািমটার ও হািবিবয়া 
রে র অ গত ৬৫ িসডিলং িকঃিমঃ মাট ১২০ িসডিলং িকঃিমঃ সংেযাগ সড়েক গাছ 

লাগােনা হেয়েছ। পরবত েত তা সংর ণ বাবদ য় হেয়েছ ৩.৫৬ ল  টাকা। 
পিরদশণকােল হািবিবয়া র  ২০০৬-০৭ অথ বছের রািপত টাংিক বাজার হেত ফের  
স ার ০২ িকঃিমঃ পিরদশণ করা হয়। এখােন উপকারেভাগীর সং া ৫৪ জন এবং 
রািপত চারার সং া এক হাজার। ায় ৯০ %গাছ জীিবত রেয়েছ এবং গড় উ তা ১৫-২০ 
ট। তেব হািবিবয়া রে  কান সাইনেবাড চােখ পেড়িন। এছাড়া আেলকেজ ার রে র  

)িচ ঃ ২০০৫-০৬ অথ বছেরর সংেযাগ সড়ক বনায়ন (আওতা  ফের  স ার হেত রামগিত বিড় পয  ১৫ িসডিলং 
িকঃিমঃ ,আলেমর বািড় হেত রহমত র জােম মসিজদ ০১ িসডিলং িকঃিমঃ ,নািসর বাতাই ার দাকান হেত সাহা ি ন 
মােকট ০১ িসডিলং িকঃিমঃ এবং ল আিমেনর দাকান হেত চরল ী জােম মসিজদ ০১ িসডিলং িকঃিমঃ এলাকা পিরদশণ 
করা হয় । উি িখত রা াস েহ ২০০৫ -০৬ ও ২০০৬-০৭ অথ বছের  রাপণ করা হেয়েছ। রািপত ে র মে  রেয়েছ 
হাইি ড আকাশমিন ,ঝাউ ,কড়ই ,গামার , মহগিন ,িনম ,অ ণ ,আমলিক ,হিরতিক ,বেহরা ,আম ,জাম ,কাঠ বাদাম ও পয়ারা 
ইত ািদ । পিরদশণকােল রািপত ে র ায় ৮০ %জীিবত অব ায় দখা যায় এবং গাছ েলার গড় উ তা ১৫-২০ ট। 

কে র সবেশষ বছের রািপত ে র অব া সেরজিমেন দখার জ  মাহা দ র বাজার হেত দশদাগ বিড় পয  ১.৩৩ 
িসডিলং িকঃিমঃ পিরদশণ করা হয়। সাইনেবাড হেত জানা যায় এখােন ১৩০০ চারা রাপণ করা হেয়িছল। িক  বতমােন ায় 
৫০ %চারা জীিবত রেয়েছ। যার গড় উ তা ১০ -১২ ট। আেলাচনায় জানা যায় ১ম বছের চারা রাপেণর পর তার র নােব ণ 
যমন তা রণ ,িনড়ােনা ,সার দয়া ,মালিচং ইত ািদ করা েয়াজন। িক  ক  িডেস র ,২০১০ এ সমা  হওয়ায় 

অথাভােব পরবত েত আর র নােব ণ করা স ব হয়িন বেল এ অব ার ি  হেয়েছ।  
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পিরদশণকােল উপকারেভাগীেদর সংেগ আেলাচনায় জানা যায় ,তারা  রাপণ ও র নােব েণ বশ আ হী এবং তারা 
সকেলই বন িবভােগর সংেগ অংশীদািরে র িভি েত বনায়েনর আওতায় স ািদত ি র দিলল েঝ পেয়েছন। দিললািদ 
পযেব েণ দখা যায় উপকারেভাগী িনবাচেন ষ ও মিহলা উভেয়রই ভারসা  র া করা হেয়েছ।  
 
১০.৫। াম বনায়নঃ াম বনায়েনর আওতায় ৫২  ােম বসতবািড়েত ও েরর ধাের বন িবভাগ ক ক রাপেণর মা েম 
কাজ স  করা হেয়েছ। এে ে  বন িবভাগ িনেদশনা যায়ী  চারা রাপেণর দািয়  পালন কেরেছ ,র নােব েণর দািয়  
িছল বসতবািড়র মািলকেদর। িক  তারা যথাযথভােব র নােব ণ না করায় অেনক গাছ ন  হেয় িগেয়েছ। পিরদশণকােল ৪০-
৫০ %গাছ জীিবত অব ায় দখা যায় । এছাড়া কে র শষ িদেক  ােমর রপােড় য  রাপণ করা হেয়িছল তার 
অিধকাংশই জনসাধারেণর সেচতনতার অভাব ও র নােব েণর অভােব ন  হেয় িগেয়েছ। াম বনায়ন খােত য় হেয়েছ 
৬৩.৮৪ ল  টাকা। 
 
১০.৬। ানীয় িশ ণঃ ানীয় িশ েণর আওতায় ৫১.৩১ ল  টাকা েয় ল মা া যায়ী ১৮০০ জনেক িশ ণ দান 
করা হেয়েছ। িশ ণ া েদর অিধকাংশই উপকারেভাগী। এছাড়া এলাকার গণমা  ি বগ ও মসিজেদর ইমাম সােহবরাও 

িশ ণ পান। িশ ণ া  উপকারেভাগীেদর সংেগ আেলাচনায় জানা যায় পিরেবশ র ায় ে র িমকা ,  রাপণ ও 
র নােব ণ প িত ইত ািদ িবষেয় তােদর ভাল ধারণা রেয়েছ।  
 
১০.৭। নাসারী উ য়নঃ বন িবভােগর পযা  িনজ  জায়গা না থাকায় চারা উৎপাদেনর জ  িন  জায়গা উ য়ন কের চারা 
উৎপাদেনর জ  নাসারী করা হেয়িছল। িতন  নাসারী তরীেত য় হেয়েছ ২.৪০ ল  টাকা।  
 
১০.৮। য় ও র নােব ণঃ এ কে র আওতায় ৩.৯০ ল  টাকা েয় ০৩  মটর সাইেকল ,০.৩০ ল  টাকা েয় ০৬  
বাই সাইেকল ,৫.৯০ ল  টাকা েয় ০১  ীডেবাট ,০.৭০ ল  টাকা েয় ০১  কি উটার ,১.৫০ ল  টাকা েয় ০১  
ফেটাকিপয়ার মিশন এবং ২.২০ ল  টাকা েয় ০৬  অিফস ভবন মরামত ও র নােব ণ করা হেয়েছ। কি উটার ,
ফেটাকিপ মিশন ও ০১  মটর সাইেকল উপ লীয় বন সংর কেকর কাযালেয় এবং অ া  মটর সাইেকল ,বাই সাইেকল ও 

ীড বাট চর হািবিবয়া ও চর আেলকােজ ার রে  বহার হে । ীটেবাট  উ ু  দরপ  প িতেত এবং অ া  য় 
কায ম কােটশন প িতেত করা হেয়েছ।  
 
১১। কে র  উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত অিজত 
া িতক েযাগ হেত চর এলাকার জনগেণর 

জানমােলর িনরাপ া িনি তকরণ; 
ানে াভ বনায়ন ,উপ লীয় বনায়ন ,ব ধ বনায়ন, িফডার রাড 

বনায়ন ও াম বনায়েনর মা েম উপ লীয় স জ ব নী ি  
কের িণঝড় ও জেলা াস হেত চর এলাকার জনগেণর 
জানমােলর িনরাপ ার ব া করা হেয়েছ।  

সামািজক বনায়েনর ধারণার িভি েত ানীয় জনগেণর 
অংশ হেণ বন স দ ি  ও ানীয় জনগেণর চািহদা 
অ যায়ী বনজ স েদর সরবরাহ ি  

সামািজক বনায়েনর ধারণার িভি েত ৩১৭২ জন উপকারেভাগী 
িনবাচন কের তােদর িশ ণ ও বনায়েনর মা েম বনজ স দ 

ি  করা হেয়েছ। যা ানীয় জনগেণর চািহদা রণ করেছ। 
কমসং ােনর েযাগ ি ; উপকারেভাগীরা স ািদত ি র মা েম  কতেনর পর 

িনয়াম যায়ী অথ পােবন। এছাড়া ডাল পালা আহরন ,ফল ল ও 
শাক স ী উৎপাদেনর মা েম তােদর হােত অথ আসেছ। 
ওয়াচার িহেসেব যারা কমরত িছেলন তারা ক  চলাকালীন 
সমেয় ক  হেত ভাতা পেয়েছন। এভােব ত  ও 
পেরা ভােব কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। 

ি প াে শেনর মা েম রা া ও ব ধ র া; 
 

িম য় ,ব া ,জেলা াস হেত রা া ও ব ধ র ার জ  ি প 
াে শেনর মা েম ১২০ িসডিলং িকঃিমঃ িফডার রাড ও 

২৮.৫ িসডিলং িকঃিমঃ ব ধ বনায়ন করা হেয়েছ।  
 
১২। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
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১৩। বা বায়ন সম াঃ   
১৩.১।  এক  বাগান জেনর পর তা কমেপ  পরবত  ই বছর র নােব ণ করেত হয়। িসিডএসিপ-৩ ক  িডেস র ,

২০১০ এ সমা  হেয়েছ িবধায় এ কে র আওতায় ২০১১ সােলর ম- ন মােস েবর বছের রািপত বাগােনর 
ান রণ ও র নােব েণর কাজ করা স ব হয়িন ,যা িসিডএসিপ-৪ ক  হেত করার কথা িছল। ফেল শষ 

অথ বছের রািপত গাছ েলার ায় অেধক  েয়াজনীয় র নােব েণর অভােব মারা িগেয় তার ি  হেয়েছ। েচ 
থাকা গাছ েলার অত  আরও ই বছর র নােব ণ েয়াজন।  

 

১৩.২। ফরেসার বনায়েন য ডাইক ি র মা েম বনায়ন করা হেয়েছ তার উ তা ০.৯০ িমটার। যা য কান সাধারণ 
জায়াের িনমি ত হেয় িতিনয়ত য় া  হয়। এেত কের ডাইেক লাগােনা গাছ েলা ধীের ধীের Washed out হেয় 

যায়।  
 

১৩.৩। বির ব েধর িক  িক  জায়গায় িম য় হেয় ব ধ  যমন িত  হেয়েছ তমিন সখােন লাগােনা গােছর 
গাড়া েলা বর হেয় পেড়েছ ফেল িক  গাছ হেল পেড়েছ ও িক  গাছ ন  হেয় িগেয়েছ।  

 

১৩.৪। উপকারেভাগী জনগণ ডাল পালা সং হ করেত িগেয় অেনক ে ই গাছ িলর িনেচর অংশ ডাল পালা  কের 
ফলেছ এবং ব েধ লাগােনা গাছ েলা মােঝ মােঝ এলাকাবাসীরা কেট পির ার কের ব েধর ঢােল ঘর বািড় ,
দাকানপাট লেছ। এ অব া চলেত থাকেল ধীের ধীের গাছ েলা ডালপালা  হেয় পড়েব ও ধীের ধীের গােছর 

সং াও কমেত থাকেব। 
 

১৩.৫। হািবিবয়া রে র অ গত বনায়ন কাজ পিরদশণকােল অিধকাংশ ে ই কান সাইনেবাড চােখ পেড়িন। ফেল 
বনায়ন কায ম  কান কে র আওতায় িকংবা রািপত চারার সং া ,ধরণ ,উপকারেভাগীর সং া বা কান 
ময়ােদ বা বায়ন করা হেয়েছ স ত  সহেজ জানা স ব হয় না। অথচ কে র আওতায় সাইনেবাড াপেনর 
েয়াজনীয় অেথর সং ান িছল।  

 

১৩.৬। উপ লীয় বন অিফেস কি উটার ,ফেটাকিপয়ার ইত ািদ কনা হেয়েছ। অ া  কে র মা েমও আরও িক  
য পািত আসেছ। িক  এ েলা বহার করার মেতা উপ  জনবল নই। জনবল সংকেট অিফেসর াভািবক 
কায ম াহত হে ।  

 

১৩.৭। িসিডএসিপ  ৩ ক  চলাকালীন বনায়ন ত এলাকায় দিনক িভি েত ওয়াচার িনেয়াগ করা িছল। িক  ক  শষ 
হওয়ার পর তােদর কােজর ময়াদ শষ হেয় যায়। অংশীদািরে র িভি েত িজত বাগান পাহারার দািয়  
উপকারেভাগীেদর। িক  তােদর পাহারা দয়ার অবেহলার কারেণ অেনক গাছ ির হয় এবং উপকারেভাগীরাও অেনক 
সময় এ কােজ জিড়েয় পেড়। ওয়াচােরর অভােব রািপত স েহর দখােশানা াহত হয়। আবার একই এলাকায় 
বা বায়নাধীন িবিভ  কে  ওয়াচােরর ভাতা িবিভ  হওয়ায় ায়ই ল বাঝা িঝর ি  হয়।  

 

১৪। পািরশঃ 
১৪.১। িসিডএসিপ-৪ ক  লাই ২০১১ হেত  হেয়েছ। এ চলমান কে র মা েম মা  ১ বছর রাতন বাগান 

িসিডএসিপ-৩ এ িজত র নােব েণর েযাগ আেছ। িক  গত ২০১১ সােলর ম- ন মােস িসিডএসিপ-৩ এ িজত 
বাগান র নােব ণ না হওয়ায় শষ অথ বছের রািপত গাছ েলা আরও অিতির  ১ বছর অথাৎ ২ বছর র নােব ণ 

েয়াজন। যা িসিডএসিপ-৪ ক  হেত করার উে াগ নয়া যেত পাের।   
১৪.২। ভিব েত উপ লীয় বনায়েন এ প ডাইক ি র মা েম বনায়েনর ে  ডাইেকর উ তা কমপে  ১.২৫ িমটার হেল এ 

সম া র করা যােব বেল আশা করা যায় । 
১৪.৩। বিড় ব েধর দীঘ ািয়  ও রািপত েলা র ার ােথ পািন উ য়ন বােডর সােথ আেলাচনার মা েম িত  

অংশ িল অিবলে  সং ার/ মরামত করা েয়াজন।  
১৪.৪। জনগণেক সেচতন করার মা েম িনিবচাের ডাল পালা সং েহর িবষয় হেত িবরত রাখার চ া করেত হেব। এছাড়া 

পািন উ য়ন বােডর সংেগ আেলাচনার মা েম ব েধর ঢােল ঘর বািড় , দাকানপাট িনমাণ িনয় ণ করেত হেব।  
১৪.৫। বনায়ন সং া  ত ািদ সহেজ পাওয়ার জ  এবং এ িবষেয় তার জ  ায়ী সাইনেবাড িনমােণর মা েম বনায়ন 

সং া  ণ ত  দশেণর ব া  হণ করা বা নীয় হেব।  
১৪.৬। ু অিফস কায ম পিরচালনা ও বনায়েনর কাংিখত উে  অজেনর লে  অগােনা াম অ যায়ী জনবল পদায়ন করা 

এবং ওয়াচারেদর অিভ  ভাতা/ রী িনধারণ করা সমীচীন হেব।  
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51.  ব ব  শখ িজব সাফারী পাক ,ক বাজার এর অিধকতর উ য়ন  
(১ম সংেশািধত) 

(সমা : ন ,২০১১) 
           
১। বা বায়নকারী সং া  :    বন অিধদ র। 
২। শাসিনক ম ণালয়             :    পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               :    চেকািরয়া ,ক বাজার। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়   :                         
                                                   

                                                                                                                             (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত 

বা বায়নকাল 
ত           

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ) ল 
া িলত 

েয়র 
(% 

অিত া   সময় 
 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১২০০.০০ ১৩১৩.৭৭ ১২৭৮.৭৩৩ লাই ,

২০০৬ 
হেত ন ,

২০১১ 

লাই ,
২০০৬ 

হেত ন ,
২০১১ 

লাই ,২০০৬ 
হেত ন ,

২০১১ 

৬.৫৬% - 

 
৫। কে র অথায়নঃ ক  ১২৭৮.৭৩৩ ল  টাকায় স ণ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত n‡q‡Q ।  
 
৬। কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ             

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। কমকতােদর বতন  ৪ জন ১৩.৫৭ ৪ (১০০%) ১১.৩২ 
(৮৩%) 

২। কমচারীেদর বতন ৭০ জন ১২৬.৫৯ ৭০ (১০০%) ১১৩.১৮ 
(৮৯%) 

৩। ভাতািদ ৭৪ জন ১২৬.০০ ৭৪ (১০০%) ১০৮.২৯ 
(৮৬%) 

৪। সরবরাহ ও সবা ( মণ ভাতা +
টিলেফান+অ া  য়) 

থাক ১২.২০ থাক ১২.১৮ 
(১০০%) 

৫। িব ৎ িবল থাক ৬.৬২ থাক ৫.৭৬  ) ৮৭(% 
৬। প ল ও ি েক  থাক ১৪.৭৫ থাক ১৪.৭৫ 

(১০০%) 
৭। ক ও কাশনা ( িশওর , ফা ার ,

গাইড াপ ইত ািদ) 
থাক ২.৯০ থাক ২.৮৯ (৯৯%) 

৮। চার থাক ৫.৮০০ থাক ৫.৮ (১০০%) 
৯। ানীয় িশ ণ  ৫০  ৫.০০ ৫০ (১০০%) ৫.০০ 

(১০০%) 
১০। মরামত ও সংর ণ (ভবন , ব নী ,

যানবাহন ইত ািদ) 
থাক ৩০.০০ থাক ২৩.৯৮ 

(৮০%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১। সাফারী জীপ (৪ ইল াইভ) ১  ১৮.০০ ১ (১০০%) ১৮.০০ 
(১০০%) 

১২। মাটর সাইেকল ২  ২.৬০ ২ (১০০%) ২.৬০ 
(১০০%) 

১৩। বাই -সাইেকল ২০  ১.০০ ২০ (১০০%) ১.০০ 
(১০০%) 

১৪। াং লাইজার গান ১  ৪.০০ ১ (১০০%) ৪.০০ 
(১০০%) 

১৫। ভেটনারী এবং এ¨িনেমল ই ইপেম স থাক ৭.০০ থাক ৬.৯৯ (৯৯%) 
১৬। এয়ার লার (ি  টাইপ ) ৫  ৪.০০ ৫ (১০০%) ৪.০০ 

(১০০%) 
১৭। ফেটাকিপ মিশন য় ১  ১.৫০ ১ (১০০%) ১.৫০ 

(১০০%) 
১৮। রি জােরটর য় ৩  ০.৭০ ৩ (১০০%) ০.৭০ 

(১০০%) 
১৯। িডিজটাল িভিডও ক ােমরা য় ১  ০.৭৫ ১ (১০০%) ০.৭৫ 

(১০০%) 
২০। অ  ব াণী পিরবহেনর জ  িল য় ১  ০.৫০ ১ (১০০%) ০.৫০ 

(১০০%) 
২১। কি উটার য় ( লজারেজট ি ারসহ) ৩ সট ২.১০ ৩ (১০০%) ২.০৯ (৯৯%) 
২২। আসবাবপ  থাক ৬.৩৩ থাক ৬.৩২ 

(৯৯%) 
২৩। টিলেফান ,ই- মইল ই ারেনট 

সংেযাগসহ 
২ সট ০.৩৫ ২ (১০০%) ০.৩৫ 

(১০০%) 
২৪। ওয়ািকটিক য় ৪  ২.০০ ৪ (১০০%) ২.০০ 

(১০০%) 
২৫। এি নাসহ আর  সট  ১  ০.৭০ ১ (১০০%) ০.৭০ 

(১০০%)  
২৬। উি দ িমউিজয়ােমর জ  হারেবািরয়াম 

িসট , স  , রক ইত ািদ সং হ  ,
কি উটার ইনফরেমশন িসে মসহ 

থাক ৬.২০ থাক ৬.১৯ (৯৯%) 

২৭। প চারণ িমর উ য়ন ও র ণােব ণ থাক ১৯.৫০ থাক ১৯.৫০ 
(১০০%) 

২৮। খ চাসহ ব াণীর খা  উপেযাগী বাগান 
জন  

২৫০০০  ৯.৭৫ ২৫০০০ 
(১০০%) 

৯.৭৫ 
(১০০%) 

২৯। িসংেহর (৪০.০ হঃ) এবং বােঘর ব নী 
(৬০ হঃ) এলাকার জ ল পির ার করা 
(২ বার) 

থাক ১০.০০ থাক ১০.০০ 
(১০০%) 

৩০। ব াণী িমউিজয়ােমর জ  ডাটােবসসহ 
ব াণীর দহবােশষ সংর ণ , ািফং ও 

দশন। 

থাক ৯.৫৯ থাক ৯.৫৮ 
(১০০%) 

৩১। ব াণী সং হ/ য় থাক ৪৮.০০ থাক ৪৮.০০ 
(১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩২। ব াণী পিরবহন ও হ াে িলং থাক ১৫.০০ থাক ১৪.৮৫ 
(৯৯%) 

৩৩। ব াণীর খা  সরবরাহ থাক ৩০১.১৩ থাক ৩০১.১৩ 
(১০০%) 

৩৪। ব াণীর ঔষধ ও সবা থাক ১৬.০০ থাক ১৫.৯৭  )  
(৯৯%) 

৩৫। িম অিধ হণ ও য় ৫একর ২৪.০৭ ৫ (১০০%) ২৪.০৭ 
(১০০%) 

৩৬। সাফারী পােকর অিফসভবন িনমাণ ১৫০ বঃ িমঃ ১৯.৫০ ১৫০ 
(১০০%) 

১৯.৫০ 
(১০০%) 

৩৭। ৪থ ণীর কমচারীেদর জ  সিম পাকা 
ারাক িনমাণ )২   ৬০ বঃ িমঃ (  

১২০ বঃ িমঃ ৭.৭৮ ১২০ 
(১০০%) 

৭.৭৮ 
(১০০%) 

৩৮। ছা -ছা ী ও গেবষকেদর জ  ডরিমটরী 
িনমাণ 

২০০ বঃ িমঃ ২০.০০ ২০০ 
(১০০%) 

২০.০০ 
(১০০%) 

৩৯। ােরজ িনমাণ ৫০ বঃ িমঃ ৩.১৫ ৫০ (১০০%) ৩.১৫ 
(১০০%) 

৪০। টয়েলট িনমাণ ৫  ৭.০০ ৫ (১০০%) ৬.৯৯ (৯৯%) 
৪১। ণেভাজী এিশয়ান ও আি কান াণীর 

জ  ব নী িনমাণ 
২৫০০ রাঃিমঃ ৭৭.৪৪ ২৫০০ 

(১০০%) 
৭৭.৪৪ 
(১০০%) 

৪২। ণেভাজী ও মাংসাশী ব াণীর ব ণীর 
ডবল গইট িনমাণ 

১  ২.৫২ ১ (১০০%) ২.৫২ 
(১০০%) 

৪৩। সি েপা  িনমাণ ৩  ৩.০০ ৩ (১০০%) ৩.০০ 
(১০০%) 

৪৪। কায়াের াইন সড িনমাণ ১০০ বঃ িমঃ ৪.৫০ ১০০ 
(১০০%) 

৪.৫০ 
(১০০%) 

৪৫। ওেপন টাইপ পাখীশালা িনমাণ ২২০০০ 
বঃিমঃ 

৩৬.৯১ ২২০০০  
(১০০%) 

৩৬.৯১ 
(১০০%) 

৪৬। িবিভ  ধরেণর ই ারি শন  রাল ও 
মেডল িনমাণ। 

২৫  ৪০.৩৩ ২৫ (১০০%) ৩৯.৮৭ 
(৯৯%) 

৪৭। ণেভাজী ব াণীর জ  িফিডং ট 
িনমাণ 

৯  ২.২৫ ৯ (১০০%) ২.২৪ (৯৯%) 

৪৮। হাতীর জ  সড িনমাণ ১  ২.৯৪ ১ (১০০%) ২.৯৪ 
(১০০%) 

৪৯। ি লওেয় িনমাণসহ িমেরর ব নী 
বিধতকরণ  

৮০০ রাঃিমঃ ১৫.১৮ ৮০০ 
(১০০%) 

১৫.১৮ 
(১০০%) 

৫০। ওয়াটার িরজাভার িনমাণ ২  ১০.৯৫ ২ (১০০%) ১০.৯৫ 
(১০০%) 

৫১। অ  অবকাঠােমা িনমাণ থাক ২২.৯৫ থাক ২২.৯৪ 
(১০০%) 

৫২। পািকং ােনর উ য়ন ৮০০ বঃ িমঃ ৬.৮২ ৮০০ 
(১০০%) 

৬.৮২ 
(১০০%) 

৫৩। ইনেলস ীল িসেটড মাি কালার 
সাইনেবাড িনমাণ (িজ আই পাইপসহ)  

১৫  ৩.৬৫ ১৫(১০০%) ৩.৬৪ (৯৯%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫৪। আবািসক ভবেনর সীমানা াচীর িনমাণ থাক ৮.০০ থাক ৮.০০   
(১০০%) 

৫৫। া  িমউিজয়াম স ার বিধতকরণ 
(ইনেডার ডেকােরশনসহ) 

১০০ বঃ িমঃ ১৪.৮৬ ১০০ 
(১০০%) 

১৪.৮৬ 
(১০০%) 

৫৬।  িমেরর ব নী ও জ েলর িভতর িদেয় 
বাড ওয়াক (আর িস িস িপলারসহ) 

িনমাণ 

১ িকঃ িমঃ ১৫.০০ ১ (১০০%) ১৫.০০ 
(১০০%) 

৫৭। লামিচতার জ  ব নী িনমাণ ৫০.০ বঃ িমঃ ৩.০০ ৫০.০ 
(১০০%) 

৩.০০ 
(১০০%) 

৫৮। বন িবড়াল এর জ  ব নী িনমাণ ১০০ বঃ িমঃ ৭.৫০ ১০০ 
(১০০%) 

৭.৫০ 
(১০০%) 

৫৯। িপকিনক ট িনমাণ ২  ০.৯৯ ২ (১০০%) ০.৯৯ 
(১০০%) 

৬০। বাঘ ও িসংেহর জ  হাউজ িনমাণ ১২৫ বঃ িমঃ ৯.৯১ ১২৫ 
(১০০%) 

৯.৯১ 
(১০০%) 

৬১। অিকড হাউজ িনমাণ ১  ২.০০ ১ (১০০%) ২.০০ 
(১০০%) 

৬২। ৩ িমঃ  ি ক সাল (এইচ িব িব) রা া 
িনমাণ। 

৫০০ রাঃিমঃ ৪.৭৮ ৫০০ 
(১০০%) 

৪.৭৮ 
(১০০%) 

৬৩। সাফারী পােকর অভ ের ৩িমঃ শ  
ডা ফ মটাল রাড রা া িনমাণ 

৫ িকঃ িমঃ ৭৩.৬১ ৫ (১০০%) ৭৩.৬১ 
(১০০%) 

৬৪। কালভাট িনমাণ ৩  ১১.৯৫ ৩ (১০০%) ১১.৯৫ 
(১০০%) 

৬৫। পািন সরবরাহ  থাক ৫.০০ থাক ৪.৯৯ )৯৯%) 
৬৬। জনােরটর য় (িফ ং িফি ংসহ)  ২  ১.২০ ২ (১০০%) ১.২০ 

(১০০%) 
৬৭। িব ৎ সরবরাহ ১ িকঃ িমঃ ৪.৯৬ ১ (১০০%) ৪.৯৬ 

(১০০%) 
৬৮। নেভাজী ব াণীর ব নী চািরপাে  

িনরাপ া পিরখা খনন 
১৫০০০ বঃ 
িমঃ 

৫.৯৩ ১৫০০০ 
(১০০%) 

৫.৯৩ 
(১০০%) 

৬৯। সাফারী পােকর অভ ের পযেব ণ 
টাওয়ােরর িনরাপ া রিলং ও অ া  
উ য়ন  

থাক ৩.৯৬ থাক ৩.৯৬ 
(১০০%) 

 সবেমাট    ১৩১৩.৭৭ ১০০% ১২৭৮.৭৩ 
(৯৭.৩৩%) 

 
৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ   কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৮| mvaviY ch©‡e¶Y t  
৮.১। ক  হেণর পট িমঃ    ক বাজার জলাধীন চেকািরয়া উপেজলার লাহাজরা বনা েলর ৯০০ হঃ জায়গার মে  

১৯৯৮ -২০০৩ ময়ােদ বা বািয়ত কে র আওতায় ৩০০ হঃ জায়গায় এক  সাফারী পাক াপন করা হয়। উ  
কে র আওতায় সাফারী পােকর জ  এক  মা ার ান ণয়ন করা হেয়েছ। এ মা ার ােন পােকর আয়তন 

পযায় েম বািড়েয় ৯০০ হঃ করার পািরশ করা হেয়েছ। ২য় পযায় কে র (২০০৩-২০০৬) মা েম পােকর 
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আয়তন আেরা ২০০ হঃ স সারণ করা হেয়েছ। উ   কে র মা েম মাট ৫০০ হঃ এলাকার উ য়ন করা 
হেয়েছ। অবিশ  ৪০০ হঃ এলাকার উ য়নসহ িবিভ  ধরেনর কায ম বা বায়েনর জ  িবেবচ  ক  হণ করা 
হয়। 

 
৮.২। কে র উে ঃ    

 ধান ধান পায়ী াণী যমন বাঘ ,িচতাবাঘ ,সা ার ,হিরণ ,হািত ,গয়াল এবং ণেভাজী ব াণী িনরাপদ 
পিরেবেশ সংর ণ এবং এক  Viable population Maintain করা; 

 িব  ও িবপদাপ  জািতর ব াণী যমন এিশয়ান হািত ,অিতিথ পািখ ,িসংহ ও কােলা ভা ক ইত ািদ  Ex-
situ পিরেবেশ সংর ণ; 

 সম  দেশর িবপদাপ  ব াণীর In-situ সংর েণর জ  সহায়তা দান; 
 দেশর আঘাত া  ব াণী েলার সহায়তার জ  রসিকউ স ার ও প  হাসপাতােলর উ য়ন। 
 জনগেণর মে  ব াণী সংর ণ স েক সেচতনতা ি র জ  লাইট ও সাউ  মেডলসহ াচার 

ই ারি েটশন স ােরর উ য়ন। 
 অিতিথ পািখেদর িবচরেণর জ  হদাকার জলাশয় ব ািনক ব াপনার আওতায় আনা। 
 িব  ,িবরল ও িবপদাপ  জািতর পািখেদর জ  পািখশালা িনমাণ ও ব াণীর জ  আবাস ল িনমাণ। 
 ব াণী সংর ণ িবষেয় সেচতনতা ি  এবং গেবষণা ও িশ ার েযাগ- িবধা ি র জ  ত  ও িশ া 

কে র উ য়ন ,ইেকা- িরজেমর েযাগ- িবধা উ য়ন এবং ানীয় উি দ ও াণীস েহর জ  এক  াচারাল 
িহি  িমউিজয়াম াপন। 

 
৮.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ   মাননীয় পিরক না ম ী ক ক ক  ১২/০৯/২০০৬ তািরেখ মাট ১২০০.০০ ল  
টাকা া িলত েয় লাই ,২০০৬ হেত ন‘২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমাদন লাভ কের। পরবত েত াণীেদর 
খাবার সরবরাহ খােত খরচ ি  , মরামত ও সংর ণ খােত খরচ ি সহ েয়াজেনর িনরীেখ আরও িক  অে  য় াস- ি  
কের ,e½eÜz শখ িজব রহমােনর রাল তরী কে র অ  কের এবং কে র নাম পিরবতন কের ক র 
বা বায়নকাল অপিরবিতত রেখ া িলত য় ১৩১৩.৭৭ ল  টাকায় উ ীত কের গত ১০/১১/২০০৯ তািরেখ সংেশাধন করা 
হয়। ক  সমাপনাে  দখা যায় য , ত য় হেয়েছ ১২৭৮.৭৩৩ ল  টাকা। যা া িলত েয়র ৯৭.৩৩ %এবং বা ব 
অ গিত ১০০%। ক র ল বা বায়নকােলর মে  সমা  হওয়ায় ক  পিরচালকসহ সংি  সকেল অব ই শংসার 
দাবীদার।  
 
৮.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য়ঃ 
                                                                                                                (ল  টাকায়) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

২০০৬-২০০৭ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ - ৫৫০.০০ ৫৪৮.৭৫ ৫৪৮.৭৫ - 
২০০৭-২০০৮ ২১৩.০০ ২১৩.০০ - ২১৩.০০ ২০০.০০ ২০০.২২ - 
২০০৮-২০০৯ ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ - ১৩৫.০০ ১৩৩.১৬ ১৩৩.১৬ - 
২০০৯-২০১০ ১৯১.০০ ১৯১.০০ - ১৯১.০০ ১৮৯.৬৫ ১৮৯.৬৫ - 
২০১০-২০১১ ২৪১.০০ ২৪১.০০ - ২৪১.০০ ২০৬.৯৬ ২০৬.৯৬ - 
মাট = ১৩৩০.০০ ১৩৩০.০০ - ১৩৩০.০০ ১২৭৮.৭৩ ১২৭৮.৭৩ - 

 
৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। ডঃ তপন মার দ 
 িসএফ 

খ কালীন ০১/১০/২০০৬-২৭/০৬/২০০৭ 

২। জনাব মাঃ জািহদ হােসন ইঁয়া 
 িসএফ 

খ কালীন ২৮/০৬/২০০৭-১০/০৯/২০০৭ 

৩। জনাব মাজাে ল হক শাহ চৗ রী  
 িডিসএফ 

খ কালীন ১০/০৯/২০০৭  - ০৩/০৩/২০১১ 
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ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
৪। জনাব মাঃ জগ ল হােসন 
 িডিসএফ 

খ কালীন ০৩/০৩/২০১১  - ৩০/০৬/২০১১ 

৮.৬।   ায়ন প িত  ) Methodology (  আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা 
হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ ক  গত ২৭/১১/২০১১ ও ১২/০১/২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশণ করা হয়। পিরদশনকােল 

ক  পিরচালক জনাব মাঃ জগ ল হােসন ,সহকারী বন সংর ক জনাব মাঃ আ ল হািমদ ,ফের ার জনাব মাজহা ল 
ইসলাম চৗ রী ও মাঃ সানাউ াহ ,ভার া  কমকতা )ওিস (জনাব এিবএম জসীম উি ন ,সহকারী ভেটনারী সাজন জনাব 
মাঃ মা ািফ র রহমানসহ  সংি  অ া  কমকতা/কমচারীগণ উপি ত থেক েয়াজনীয় সহায়তা দান কেরন। 

 
৯ । কে র অংগিভি ক কােজর িববরণঃ  
 কে র অ িভি ক বা বায়ন অ গিত িনে  আেলাচনা করা হলঃ 

 কমকতােদর বতনঃ  কমকতােদর (০৪ জন) বতন বাবদ বরা ত ১৩.৫৭ ল  টাকার মে  ১১.৩২ ল  টাকা। 
 কমচারীেদর বতনঃ কমচারীেদর (৭০জন) বতন বাবদ বরা ত ১২৬.৫৯ ল  টাকার মে  িয়ত ১১৩.১৮ ল  

টাকা। 
 ভাতািদঃ  কে  িনেয়ািজত ৭৪ জন কমকতা/কমচারীর ভাতািদ খােত বরা ত ১২৬.০০ ল  টাকার মে  য় 

হেয়েছ ১০৮.২৯ ল  টাকা।  
 কে র ময়াদকাল অথাৎ লাই ,০৬ হেত ন ,১১ পয  কমকতা/কমচারীেদর বতন ও ভাতা ক  য় হেত 

িনবাহ করা হেয়েছ। পরবত েত ক  সমাি র পর এর কােজর ধারাবািহকতা অ  রাখার ােথ ৫১  পদ রাজ  
খােত ানা র করা হেলও আরও িক  জনবল ( ায় ২৩জন) যােদর অিধকাংশই টকিনক াল পেদর যমন ফের ার ,

াথলিজ  ,এ ািনেমল কীপার ,ওয়াই  লাইফ াউট , সার , াস কাটার ,মা ত , চৗিকদার ইত ািদ যারা দীঘিদন 
ধের এই সাফারী পােকর সে   থেক ব াণী সংর ণ ,পিরবহন ,খা  সরবরাহ ও সবা দােন অিভ  হেয় 
উেঠেছন তারা ক  সমাি র পর এখনও বতন িবহীনভােব কমরত থেক মানেবতর জীবন যাপন করেছন।  

 সরবরাহ ও সবাঃ সরবরাহ ও সবাখােত বরা ত ১২.২০ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ১২.১৮ ল  টাকা। মন 
ভাতা , টিলেফান এবং অ  য় বাবদ এ অথ িয়ত হেয়েছ।  

 িব ৎ িবলঃ িব ৎ িবল পিরেশাধ বাবদ এ খােত বরা ত ৬.৬২ ল  টাকার মে  ৫.৭৬ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ।  
 পে াল ও ি ক া ঃ পে াল ও ি ক া  বাবদ বরা ত ১৪.৭৫ ল  টাকার স ণ অথই এ খােত য় করা 

হেয়েছ। যানবাহন এবং জনােরটর এর ালানী বাবদ এ অথ য় হেয়েছ বেল জানা যায়।  
 ক এবং কাশনাঃ এ খােত বরা ত ২.৯০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ২.৮৯ ল  টাকা। এ খােতর 

আওতায় িসউর , ফা ার ,গাইড াপ ইত ািদ কাশ করা হেয়েছ যা পিরদশণকােল দখােনা হয়। 
 চারঃ চারণা খােত বরা ত ৫.৮০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ৫.৮০ ল  টাকা। ি  ও ইেলক িনক 

িমিডয়ায় িব াপন কােশর িবল ও ওেয়ব সাইট (www.safariparkcoxbazar.com) তরী করা বাবদ এ অথ 
িয়ত হেয়েছ।   

 ানীয় িশ ণঃ ানীয় িশ েণর আওতায় বরা ত ৫.০০ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ক  সংি  
৫০ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। ব াণী ব াপনা শীষক িশ ণ কাস সাফারী পাক ,ঢাকা িচিড়য়াখানা ও 

াশনাল হােবিরয়ােম অ ি ত হয়।  
 মরামত ও সংর ণঃ কে র আওতায় ভবন ,খ চা , ণেভাজী ও মাংসাশী াণীর ব নী ,যানবাহন ,য পািত 

ইত ািদ মরামত বাবদ ৩০.০০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ২৩.৯৮ ল  টাকা এবং অ িয়ত িছল ৬.০২ ল  
টাকা। সংি  ক প  হেত া  ত  মেত জানা যায় উ ু  দরপ  ি য়ায় পরামশেকর মা েম ২০০৯ -১০ অথ 
বছের মসাস িরজভী কন াকশন ,বাহারছড়া ,ক বাজার ও ২০১০-১১ অথ বছের ােস  কন াকশণ ,
তারাবিনয়ারছড়া ,ক বাজার এর মা েম উ  মরামত ও সংর ণ কাজ স াদন করা হেয়েছ।  

http://www.safariparkcoxbazar.com/
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(িচে  জরাজীণ ব নী , াণীর খ চা , র  হাউেজর ফলস িসিলং দখা যাে ) 
 
 ক র সংেশাধেনর কারণস েহর মে  এক  িছল িনমাণ সাম ীর  ি র কারেণ মরামত ও সংর ণ খােত 

য় ি । িক  ক  পিরদশেন দখা যায় থম ও ি তীয় পযােয়র কে র আওতায় িনিমত র  হাউজ (ম রী ও 
ঈগল) ’ র চাল ,ফলস িসিলং ভে  িগেয়েছ , দয়ােল ছাট বড় ফাটল ধেরেছ । বাঘ ও িসংেহর িতর া াচীেরর 

ড িবেমর িনেচর মা  সের িগেয় আলগা হেয় িগেয়েছ এবং াচীেরর উপেরর ক টা তার সং ােরর অভােব বল হেয় 
িগেয়েছ। এছাড়া াণীেদর ব নী স েহ (ধাতব তার ারা িনিমত) মিরচা ধের ভ র হেয় জরাজীণ অব া িবরাজ 
করেছ। কাথাও কাথাও াণীরা তােদর ব নী ভে /িছেড় বর হেয় আসেছ।ভবন, খ চা ও ব নীস হ নরায় 
মরামত করা েয়াজন। মরামত ও সং েণর আওতায় উ  অথ েয় িক মরামত সংর ণ করা হেলা িকংবা 
মরামেতর ই বছেরর মে  নরায় এ প অব ার ি র কারণ পির ার নয়। এছাড়া এ েলা মরামত না কের 

অ িয়ত অথ ফরত দয়া হেয়েছ যা সমীচীন হয়িন।  
  
 সাফারী জীপ য়ঃ  এ খােত বরা ত ১৮ ল  টাকা েয় ১  মািহ  জীপ উ ু  দরপ  প িতেত Rangs Motors 

হেত য় করা হেয়েছ।  
  মটর সাইেকল ও বাই সাইেকলঃ মটর সাইেকল ও বাই সাইেকল য় খােত বরা ত যথা েম ২.৬০ ও ১.০০ ল  

টাকা স ণ য় করার মা েম কােটশন প িতেত মসাস আই ব াদাস , রাদ র  ,চ াম হেত ২০  বাই সাইেকল 
ও এটলাস বাংলােদশ িলিমেটড হেত ২  মটর সাইেকল য় করা হেয়েছ যা সাফারী পােকর িবিভ  কােজ বহার হেত 
দখা যায়।   
াং লাইজার গানঃ াণীেদর চতনা নাশক কােজ ব ত াং লাইজার গান  এ খােত বরা ত 

৪.০০ ল  টাকার স ণ েয়র মা েম কােটশন প িতেত মসাস ফলকন ডাস ,লালবাগ ,ঢাকা 
এর িনকট হেত সং হ করা হেয়েছ।  
ভেটনারী ও এ িনেমল ই ইপেম সঃ এ খােত থাক িহেসেব বরা ত ৭.০০ ল  টাকার মে  য় 

হেয়েছ ৬.৯৯ ল  টাকা। কােটশন প িতেত ৩  িত ােনর িনকট হেত  ভেটনারী ও এ িনেমল 
ই ইপেম স স হ সং হ করা হেয়েছ। এর মে  রেয়েছ অি েজন িসিল ার ,মাইে াে াপ ,

েথাে াপ ,ওেয়ট মিশন ,অপােরশন টিবল , াভস ,িসির  , চঁ ,ফরেসপসহ অপােরশন সাম ী।  
এয়ার লারঃ এ খােত ৫  ি ট টাইপ  ) ২৪০০০ িব ইউ ( য় বাবদ বরা ত ৪.০০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ 
৩.৯৯ ল  টাকা। য় ত এ এয়ার লার েলা িমউিজয়াম ও র  হাউেজ াপন করা হেয়েছ  যা পিরদশণ কােল সচল 
অব ায় দখা যায়। 
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ফেটাকিপ মিশন য়ঃ এ খােত বরা ত ১.৫০ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ১  ফেটাকিপ মিশন য় করা 
হেয়েছ যা পিরদশণকােল সচল অব ায় দখেত পাওয়া যায়। 
রি জােরটর য়ঃ িতন  রি জােরটর য় বাবদ বরা ত ০.৭০ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ৩  
রি জােরটর সং হ করা হেয়েছ। যা র  হাউেজ ও াণীর খাবার সংর েণ বহার হে । 

 
 িডিজটাল িভিডও ক ােমরা য়ঃ এ খােত এক  িডিজটাল ক ােমরা য় বাবদ বরা ত ০.৭৫ ল  টাকা েয়র 

মা েম ১  িডিজটাল িভিডও ক ােমরা সং হ করা হেয়েছ।  
অ  ব াণী পিরবহেন িল য়ঃ এ খােত বরা ত ০.৫০ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম িল য় করা হেয়েছ।  
কি উটার য়ঃ কি উটার য় খােত বরা ত ২.১০ ল  টাকার মে  ২.০৯ ল  টাকা েয়র মা েম লজার 
জট ি ার ও ানারসহ ৩ সট কি উটার য় করা হেয়েছ। যার মে  ২ সট ক  এলাকায় ও ১ সট ধান 

কাযালেয়র পিরক না ও উ য়ন ইউিনেট ব ত হে ।  
 আসবাবপ ঃ আসবাবপ  খােত থাক িহেসেব বরা ত ৬.৩৩ ল  টাকার মে  িয়ত হে  ৬.৩২ ল  টাকা। 

য় ত আসবাবপে র মে  ২  ল সে টািরেয়ট টিবল ,৩  হাফ সে টািরেয়ট টিবল ,২ সট ডাইিনং টিবল ,
৬  ডাবল খাট ,৪  িসংেগল খাট ,২০  হাতাওয়ালা চয়ার ,হাতল িবহীন ১০  চয়ার ,২  সাফােসট ও িসং টিবল 
ইত ািদ। য় ত আসবাবপ স হ বািহ ক ি েত মান স  বেল তীয়মান হেয়েছ।  

 টিলেফান ও ই ারেনট সংেযাগঃ এ খােত বরা ত ০.৩৫ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ২  টিলেফান ও 
ই ারেনট সংেযাগ নয়া হেয়েছ।  

 ওয়ািকটিক য়ঃ ওয়ািকটিক য় বাবদ বরা ত ২.০০ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ৪  ওয়ািকটিক সং হ 
করা হেয়েছ। পােকর আয়তন অেনক বড় হওয়ায় অভ রীণ যাগােযাগ র ার কােজ য় ত ওয়ািকটিক বহার হেত 
দখা যায়। 

 মাবাইল এি নাসহ আর  সটঃ এ খােত বরা ত ০.৭০ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম যানবাহেনর অভ ের 
বহারপেযাগী ১  বতার যাগােযাগ সট য় বাবদ য় করা হেয়েছ ,যা েটকেটড িমিনবােসর অভ ের কাজ করেত 

দখা যায়।  
 উি দ িমউিজয়ােমর জ  হােবিরয়াম িসট  , সলফ রক ইত ািদ সং হঃ এ 

খােত বরা ত ৬.২০ ল  টাকার মে  ৬.১৯ ল  টাকা য় কের উি িখত 
কাজস হ স  করা হেয়েছ। কােটশন প িতেত ৩  িত ান ক ক কাজ  
স াদন করা হয়। )িচে  সংরি ত হােবিরয়াম িসট দখা যাে  (পিরদশণকােল 
িমউিজয়ােম সংরি ত হােবিরয়াম িসটস হ দখা যায়। তেব এ েলা তরী ও 
সংর ণ যথাযথ মান স  নয় বেল তীয়মান হেয়েছ।  

 প চারণ িমর উ য়ন ও র ণােব ণঃ া িতকভােব প খাে র সং ান করার লে  প চারণ িমর উ য়ন ও 
র ণােব ণ খােত থাক বরা ত ১৯.৫০ ল  টাকার স ণ য় করার মা েম 
উি িখত কাজ করা হেয়েছ। ক  চলাকালীন সমেয় নিপয়ার ও ারাসহ উ ত 
জােতর ঘাস এই চারণ িমেত লাগােনা ও র ণােব ন করা হেয়িছল বেল জানা 
যায়। তেব পিরদশণকালীন সমেয় চারণ িমেত লাগােনা ঘােসর পিরমাণ কম 
পিরলি ত হেয়েছ। একিদেক শীতকাল অ িদেক যথাযথ র ণােব েনর অভােব 
এ প অব ার ি  হেয়েছ বেল ধারণ করা যায়।   

  
 খ চাসহ  রাপণঃ এ খােত বরা ত ৯.৭৫ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম 

ল মা া যায়ী খ চার বড়াসহ ২৫০০০   রাপণ করা হেয়েছ বেল জানা যায়। 
 রাপেণর আওতায় পােকর িবিভ  ােন আমলিক ,হিরতকী ,বেহরা ,নীম ,

অ ন ,কাঠাল , পয়ারা ,আম গাছ ও গজণ গাছ লাগােনা হেয়েছ )িচে  রাপণ ত 
ে র একাংশ দখা যাে (।  

 
 িসংেহর এবং বােঘর ব নী এলাকার জ ল পির ার করাঃ ১০০ হ র বনা ল িনেয় বাঘ ও িসংেহর ব নী িনমাণ 

করা হেয়েছ। ক  চলাকালীন সমেয় ২ বার িসংেহর এবং বােঘর ব নী এলাকার 
জ ল পির ার করা বাবদ বরা ত ১০ ল  টাকার স ণ টাকাই  এ খােত খরচ 
হেয়েছ। পিরদশণকালীন সমেয় আেলাচনা কের জানা যায় য , ব নীর িভতের ২ 
িকঃিমঃ পাকা রা া িদেয় ে কেটড িমিন বােস চেড় অিত ম করার সময় 
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া িতক পিরেবেশ িবচরণরত বাঘ ও িসংহ দখার ব া িছল। কে র আওতায় ইিত েব ২ বার জ ল পির ার করা 
হেলও ক  সমাি র পর দীঘিদন জ ল পির ার না করার কারেন দখা যায় ব নী এলাকায় িবিভ  জািতর গাছ 
গাছালীর সম েয় ঘন জ েলর ি  হেয়েছ )িচে  ব নী এলাকার জ ল দখা যাে (। য কারেণ আর তােদর উ ু  

া িতক পিরেবেশ ছেড় দয়া স ব হে  না। বতমান পিরি িতেত বাঘ ও িসংহ ছেড় িদেল তারা লাফ িদেয় িবিভ  
ক টা ও ঝােপর আঘােত আহত হয়। ফেল একিদেক যমন সাফারী পােকর এক  বড় আকষণ উ ু  পিরেবেশ বাঘ ও 
িসংেহর িবচরণ দশণ করা থেক দশকরা বি ত হে  তমিন সাফারী পাক য ধারণার উপর িভি  কের তরী করা 
হেয়েছ তা অিজত হে  না।  

 ব াণীর িমউিজয়ােমর জ  ডাটােবস সহ দহাবেশষ সংর ণ , ািফং ও 
দশণঃ এখােত বরা ত ৯.৫৯ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৯.৫৮ ল  

টাকা। এর মা েম াণীর দহাবেশষ , িসেমন ও ািফং সংর ণ কের 
িমউিজয়ােম রাখা হেয়েছ )িচে  িমউিজয়ােম সংরি ত িসেমন দখা 
যাে (। যা দেখ পযটক ,িশ াথ  ও গেবষক  িবপদাপ  ও িব  ায় 
ব াণী স েক বা ব ধারণা লাভ করেত পারেব। এছাড়া এ খােতর 
আওতায় তরী ডাটা বইজ হেত িশ াথ  ও গেবষক  ব াণী স েক 
ত  পেত সমথ হেবন।  

         ব াণী সং হ ও য়ঃ ঢাকা িচিড়য়াখানা ও দেশর বাইের থেক ব াণী সং হ ও য় করার জ  এখােত 
বরা ত ৪৮.০০ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম উ  কাজ স  করা হেয়েছ। ব াণীস হ উ ু  দরপ  

ি য়ায় ফ ালকন ডাস ,লালবাগ ঢাকা এর মা েম সং হ করা হেয়েছ। পিরদশণকােল আব  ও  অব ায় 
ব াণীেদর দখা যায়। তেব ,িডিপিপ অ যায়ী যসব াণী জািত সং েহর উে খ িছল তার মে  এিশয়ান াণীস হ 
দখা গেলও আি কান জ র মে  ওয়াই  িব  ছাড়া অ  কান জ  চােখ পেড়িন। িনে  সাফারী পাক ক প  হেত 
া  ত া যায়ী পােকর বতমান াণীর সং া দয়া হলঃ      

 
মাট আব  ব াণীর সং া 

 
িমক নং াণীর ণী মাট াণীর সং া 

১। পায়ী ২০৫ 
২। সির প ১৮২ 
৩। পািখ ৭৪ 

মাট ৪৬১ 
 
উ ু  ব াণীর সং া 
 

িমক নং জািতর নাম সং া ( ায়) 
১। মেছা িবড়াল ১৪ 
২। খাটাস ১৩ 
৩। গ  গা ল ৭ 
৪। িশয়াল ৬০ 
৫। রসাস বানর ১৭৫ 
৬। বন ই ৯ 
৭। িচ া হিরণ ২২৫ 
৮। মায়া হিরণ ১২৫ 
৯। ব  কর ৩২ 
১০। ই সাপ ৭ 

মাট ৬৯৭ 
  
ব াণী হ াে িলং ও পিরবহনঃ এখােত বরা ত ১৫.০০ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ১৪.৮৫ ল  টাকা। কােটশন 
প িতেত মসাস আই ব এ  াদাস ,চ াম , মসাস সিলম এ ার াইজ ,চ াম এর মা েম উ  কাজ স  করা হেয়েছ।  
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ব াণীর খা  সরবরাহঃ এ কে র অ তম অ  হেলা ব াণীেদর জ  খা  সরবরাহ। এ খােত ল িডিপিপেত ২ কা  
টাকা বরা  থাকেলও য় ি  পাওয়ায় নেভ র’২০০৯-এ ক  সংেশাধনকােল এ খােতর বরা  ৩ কা  ১ ল  ১৩ হাজার 
টাকায় উ ীত করা হয়। যার স ণটাই খরচ করা হেয়েছ। প খা  য় স েক জানার জ  সংি  নিথপ  পযােলাচনা কের 
জানা যায় য, উ ু  দরপ  প িতেত মসাস আই ব  এ  াদাস , রাদ র ,চ াম ক প খা  সরবরােহর কােজর দািয়  
দয়া হেয়েছ এবং তারা ক  চলাকালীন সময় হেত  কের বতমান সময় পয  প  খা  সরবরাহ কের আসেছ। 

পিরদশণকােল আনীত খা  ে র বা ব পিরমাণ ও রিজ ােরর পিরমােণ কান গরিমল পাওয়া যায়িন। াণীেদর জ  
সরবরাহ ত গ র মাংস সাফারী পােকই  গ  জবাই কের েঝ নয়া হে । বতমােন প  খাে র য় রাজ  খােত ানা র 
করা হেয়েছ (িচে  ব নীেত খা  হণরত হিরণ ও হািত দখা যাে ।  
 
ব াণীর ঔষধ ও সবাঃ ব াণীর ঔষধ ও সবা খােত বরা ত ১৬ ল  টাকার মে  ১৫.৯৭ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ। 
ঔষধপ  পিরদশণকােল দখা যায় প  িচিকৎসালেয়  পিরমাণ ঔষধপ  রেয়েছ। আেলাচনায় জানা যায় য ,সারা দশ থেক 
আঘাত া  ,উ ার ত ও িবপদাপ  াণীেদর এ সাফারী পােক সবাদান ও র ণােব েণর িবধান রেয়েছ। ও ধপ  যা ক  
চলাকালীন সমেয় সং হ করা হেয়িছল তা াণীেদর পিরচযা ও সবাদান কােজ বহার হওয়ায় বতমােন তমন কান ঔষধপ  
অবিশ  নই। এছাড়া াণীেদর িচিকৎসার জ  মিডক াল য পািতও পযা  নয়। িবিভ  াণীর জ  িডম টােনার 
ইনিকউেবটরসহ াণীেদর রাগ িনণয় য পািত , েয়াজনীয় ঔষধপ  সরবরাহ ও হাসপাতাল র উ য়ন করা জ রী হেয় 
পেড়েছ।  
 

িম অিধ হণঃ িম অিধ হণ খােত বরা ত ২৪.০৭ ল  টাকার েরাটা েয়র মা েম ৫ একর িম অিধ হণ করা হেয়েছ।  
 
সাফারী পােকর অিফস ভবন িনমাণঃ  অিফস ভবন িনমাণখােত বরা ত ১৯.৫ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ি তল 
ভবন (১৫০ বঃিমঃ) িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশণকােল অিফস ভবেনর ি তীয় তলার বারা ার রিলং এর িক  অংশ ভে  
িগেয় রড বিড়েয় পড়েত দখা যায়। এছাড়া ক েলার  িক  ইচ বাডও ভে  ন  হেয় িগেয়েছ। ভবন েত পির ার 
পির তারও অভাব রেয়েছ। 
 
৪থ ণীর কমচারীেদর জ  সিম পাকা ারাক িনমাণঃ  ৪থ ণীর কমচারীেদর জ  েনর ছাদ  সিম পাকা ারাক 
(২  ৬০ বঃিমঃ) িনমাণ খােত বরা ত ৭.৭৮ ল  টাকার েরাটা য় করার মা েম িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ। 
পিরদশনকােল দখা যায় িনমাণ র কারেণ িনিমত ারাক ’ র মেঝ ন  হেয় িগেয়েছ। এছাড়া ারাক র অব াও 
না ক।    
 
ছা -ছা ী ও গেবষকেদর জ  ডরেমটরী িনমাণঃ ডরেমটরী িনমাণ খােত বরা ত ২০ ল  
টাকার েরাটাই েয়র মা েম উ  িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ। পিরদশনকােল ি তল 
ভবন র িক  িক  ােন হয়ার াক দখা গেছ। এছাড়া পির ার পির তার অভাবও 
পিরলি ত হেয়েছ। সংি রা জানান য ,পির তার কােজ েয়াজনীয় লাকবেলর অভােব 
এ অব ার ি  হেয়েছ। পিরদশনকােল ডরেমটরীেত কান ছা  -ছা ী/গেবষকেদর অব ান 
করেত দখা যায়িন (পােশর িচে  ডরেমটরী দখা যাে ।) 
 



306 
 

ােরজ িনমাণঃ এখােত বরা ত ৩.১৫ ল  টাকার েরাটাই েয়র মা েম ৫০ বঃিমঃ ােরজ িনমাণ করা হেয়েছ। 
ােরজ িনমাণ করা হেলও ােরেজ গািড় যাওয়ার জ  কান রা া িনমাণ করা হয়িন। ফেল গািড় খালা আকােশর নীেচ রাখা 

হে  আর ােরজ  ার ম িহেসেব ব ত হে । গাড়ী েবেশর জ  রা া িনমাণ না কের ােরজ িনমাণ করা মােটও 
সমীচীন হয়িন।  
টয়েলট িনমাণঃ  টয়েলট িনমাণ খােত বরা ত ৭ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৬.৯৯ ল  টাকা। ৫  টয়েলট িনমাণ করা 
হেয়েছ। ৭ নং গেটর স ুেখর টয়েলট তীত অ া  টয়েলট েলােত পির ার পির তার অভাব রেয়েছ। 

ণেভাজী এিশয়ান ও আি কান াণীর জ  ব নী িনমাণঃ এখােত বরা ত ৭৭.৪৪ ল  টাকার েরাটা েয়র মা েম 
২৫০০ রাঃিমঃ িনমাণ কাজ করা হেয়েছ। পিরদশণকােল উ  ব িনেত ওয়াই  িব  ,সা ার ,মায়া হিরণ ,িচ া হিরণ ,গয়ালসহ 

ণেভাজী াণীেদর িবচরণ করেত দখা যায়।  
 

 

ণেভাজী ও মাংশাসী ব াণীর ব নীর ডাবল গট িনমাণঃ  এ খােত বরা ত 
২.৫২ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম ব নীর ডাবল গট িনমাণ করা হেয়েছ 
(িচে  গট  দখা যাে )। গট িনমােণর উে  িছল মাংশাসী ব াণী যমন ,
বাঘ ,িসংহ ইত ািদর উ ু  পিরেবেশ িবচরণ েল দশকরা েটকেটড িমিনবােস 

েবশ কের তােদর দশন করেবন। িক  যেহ  ,বাঘ ,িসংহ এখন আর উ ু  
পিরেবেশ িবচরণ করেছ না সেহ  আপাতত গট র কান বহার পিরলি ত 
হয়িন। 

সি  পা  িনমাণঃ সি  পা  িনমাণ খােত বরা ত ৩ ল  টাকা েয়র মা েম ৩  সি  পা  িনমাণ করা হেয়েছ।  
 
কায়ােরনটাইন সড িনমাণঃ এ খােত বরা ত ৪.৫০ ল  টাকা স ণ খরেচর মা েম ১০০ বঃিমঃ কায়ােরনটাইন সড 

িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশনকােল প  হাসপাতােলর পাে  িনিমত কায়ােরনটাইন সড েত খরেগাস ও পািখসহ িক  াণীর 
আবাস ল িহেসেব বহার হেত দখা যায়। বতমােন অ  াণী না থাকায় তােদর এখােন রাখা হেয়েছ বেল জানা যায়।  
 
ওেপন টাইপ পাখীশালা িনমাণঃ এ কে র অ তম অ  িহেসেব িনিমত ২২০০০ বগিমটােরর ওেপন টাইপ পাখীশালা  িনমাণ 
বাবদ বরা ত ৩৬.৯১ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ (িচে  পাখীশালা  দখা 
যাে )। পিরদশণকােল পাখীশালায় সাদা ম র ,শ িচল ,মদনটাক , চা ,ম র ,রাজ ধেনশ ,ঈগল ইত ািদ পািখ দখা যায়। 
পাখীর সং ার লনায় পাখীশালা র আয়তন যেথ  শ  নয় এবং এর মেঝ মা র তরী হওয়ায় বষাকােল এ  কদমা  
হবার স াবনা রেয়েছ। এছাড়া পাখীশালার নেটর দয়াল েলা নানা ােন পাখীরা শ  ঠােটর সাহাে  ন  কের ফেলেছ। যা 
আরও মজ ত হওয়া বা নীয় িছল। পাখীশালার পােশ পািখর খাবার রাখার ঘর  ভে  ন  হেয় িগেয়েছ যা মরামত েয়াজন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবিভ  ধরেণর ই ারি শন রাল ও মেডল িনমাণঃ রাল ও মেডল িনমাণ (২৫ ) বাবদ বরা ত ৪০.৩৩ ল  টাকার 
মে  য় হেয়েছ ৩৯.৮৭ ল  টাকা। িনিমত রাল ও মেডল েলার িডজাইন ি ন ন ও া িতক পিরেবেশর সােথ 
সাম ণ এবং িনমাণ কােজর মান ভাল। কে র আওতায় ব ব  শখ িজ র রহমােনর এক  রাল সাফারী পােকর 
সামেন াপন করা হেয়েছ। পিরদশণকােল রাল র আরও অিধকতর উ য়েনর জ  সং ার কাজ করেত দখা যায় (পােশর 
িচে  দয়ােলর উপের ািপত রাল/মেডল েলা দখা যাে )। 
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ণেভাজী ব াণীর জ  িফিডং ট িনমাণঃ ০৯  িফিডং ট িনমাণ খােত বরা ত ২.২৫ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ 
২.২৪ ল  টাকা। িনিমত িফিডং ট েলােত আরিসিস িপলােরর উপর েনর চালা ঘর িনমাণ কের এেত এক  খা  ও এক  
পািনর পা  রাখা হেয়েছ। পিরদশণকােল সখােন াণীেদর খা  হণ করেত দখা যায়।  
 
হািতর জ  সড িনমাণঃ কে র আওতায় হািতর জ  ২.৯৪ ল  টাকা েয় ১  ি তল িবিশ  সড িনমাণ করা হেয়েছ। যার 
উপর তলায় মা ত ও নীচ তলায় হািত অব ােনর ব া রেয়েছ। 
 

           
 

চৗবা ায় িমেরর বা া 
 
ওয়াটার িরজাভার িনমাণঃ  এ খােত বরা ত ১০.৯৫ ল  টাকা েরাটা েয়র 
মা েম পিরক না যায়ী ছাট র আকাের ২  ওয়াটার িরজাভার িনমাণ করা 
হেয়েছ। তেব শীতকােল পািন িকেয় যাওয়ােত িরজাভাের পািনর পিরমাণ কম 
িছল। 
অ া  অবকাঠােমা িনমাণঃ অ া  অবকাঠােমা িনমাণ খােত ২২.৯৫ ল  টাকার 
মে  ২২.৯৪ ল  টাকা েয়র মা েম হাতীেত চড়ার ি িড়, আর িস িস উেডন 
ব  ,এম এস িসেটর ছাতা ,গােবজ 

িবন ,সাইড ন ,অবজারেভশন শড ,
গাইড ওয়াল ইত িদ িনমাণ করা 
হেয়েছ (পােশর িচে  দশণ করা 
হেয়েছ)।  
 
পািকং ােনর উ য়নঃ এখােত 
বরা ত স ণ অথ (৬.৮২ ল  টাকা) েয়র মা েম ৮০০ বঃিমঃ পািকং ােনর উ য়ন করা হেয়েছ। লত পািকং ােন 
ি ক সািলং করাই িছল এ অে র ল কাজ। পিরদশনকােল ি ক সািলং এর িক  ােন ট আলগা হেয় যেত দখা যায়।  
 
মাি  কালার সাইনেবাড িনমাণঃ সাইনেবাড িনমাণ খােত পিরক না অ যায়ী িজআই পাইেপর উপের ১৫  ইনেলস ি ল 
িসেটড মাি  কালার সাইন বাড িনমােণর জ  বরা ত ৩.৬৫ ল  টাকার স ণ অথ য় করা হেয়েছ। পিরদশনকােল 
দখা যায় এর অিধকাংশই অ ত অব ায় নই। এ েলার অিধকাংেশর উপেরর মাি  কালার িপিভিস িসট েলা িছেড় িগেয়েছ। 

জানা যায় দশনাথ গণ ও বানর উভয়ই এ েলার িত সাধন কেরেছ। আবার িক  িক  সাইনেবােড মিরচা ধের যেত দখা যায়। 
ইনেলস ি েলর পিরবেত সাধারণ লাহার বাড বহােরর কারেণই এ প ঘেটেছ বেল ধারণা করা যায়।  

 
আবািসক ভবেনর সীমানা াচীর িনমাণঃ আবািসক ভবেনর সীমানা াচীর িনমাণ খােত 
বরা ত ৮.০০ ল  টাকার স ণ অথ েয় িনমাণ করা হেয়েছ। দয়াল র উপের ক টা 
তার বা অ  কান িতেরাধ ব া না থাকায় বািস ারা িক টা িনরাপ া জিনত িঁকেত 
রেয়েছন বেল আেলাচনায় জানা যায় (পােশর িচে  ভবেনর পােশ সীমানা াচীর  দখা 
যাে )। 
 

া  িমউিজয়াম স ার বিধতকরণঃ ইনেডার ডেকােরশনসহ এ ািনেমল িমউিজয়ােমর 

 
ীলওেয় িনমাণসহ িমেরর ব নীর বিধতকরণঃ এ খােত বরা ত 

১৫.১৮ ল  টাকা স ণ বেয়র মা েম ৮০০ রাঃিমঃ ব নী বিধত করা 
হেয়েছ। এছাড়া অিতির  পািন বর হেয় যাবার জ  ীলওেয় িনমাণ 
করা হেয়েছ। সাফারী পােকর এক  বড় সাফ  হেলা এখােন ক াপ ভ 
পিরেবেশ িমেরর জনন হেয়েছ। বড় িমর ছাট বা া িমরেদর খেয় 
ফেল। এজ  তােদরেক আলাদা রাখেত হয়। পিরদশনকােল ২  
চৗবা ায় বা ােদর গাদাগািদ কের থাকেত দখা যায়। তেব চৗবা া ২ র 

ধারণ মতা বা ােদর সং া ি দর লনায় অ ল। িমেরর বা ােদর 
জ  ছাট ব নী িনমাণ আব ক হেয় পেড়েছ।  
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খািনকটা অংশ (১০০ িমঃ) বিধত করেণর মা েম া  িমউিজয়াম স ার িনমাণ করা হেয়েছ। এ খােত বরা ত ১৪.৮৬ 
ল  টাকার স ণ িয়ত হেয়েছ। পিরদশণকােল িমউিজয়ােমর এয়ার কি শনার মিশেনর পােশর দয়ােল ফাটল দখা যায়। 
এছাড়া িমউিজয়াম র সামেনর বারা ার রিলং এর কাঠ এবং দরজা জানালার কাঠও ন  হেয় িগেয়েছ।আেলাচনায় জানা যায় 
এ েলা সাফারী পাক কে র ২য় পযােয় িনিমত যা মরামত েয়াজন।  
 

িমেরর ব নী ও জ েলর ম  িদেয় বাড ওয়াকঃ িমেরর ব নী ও ঘন 
গজন বেনর ম  িদেয় হাটার সময় ব  াণী দশেনর জ  সাির সাির আরিসিস 
িপলােরর উপের এ াংেগল ও কােঠর পাটাতন িদেয় ায় ১ িকঃিমঃ বাড ওয়াক 
িনমাণ করা হেয়েছ (পােশর িচে  বাড ওয়াক  দখা যাে )। ণ িডজাইন 
এবং িনমান কাজ মান স  না হওয়ায় কােঠর পাটাতন ন  হেয় দশনাথ েদর 
চলাচেলর অেযা  হেয় পেড়েছ। এখােত বরা ত ১৫.০০ ল  টাকার স ণ 
অথই িয়ত হেয়েছ।  
  
লামিচতার জ  ব নী িনমাণঃ এ খােত বরা ত ৩.০০ ল  টাকার স ণ অথ েয় লামিচতার জ  ৫০.০০ বঃিমঃ ব নী 
িনমাণ করা হেয়েছ। িনমাণ কাজ বািহ ক ি েত ভাল মেন হেয়েছ।  
 
বনিবড়ােলর জ  ব নী িনমাণঃ বনিবড়ােলর ব নীর িনমােণর জ  (১০০ বঃিমঃ) বরা ত ৭.৫০ ল  টাকার  স ণ অথ 

েয় িনমাণ কাজ করা হেয়েছ। িনমাণ কাজ বািহ ক ি েত সে াষজনক এবং ব নীর পিরেবশও পির । 
 
িপকিনক ট িনমাণঃ কে র আওতায় সাফারী পােকর স ুেখ ২  িপকিনক ট িনমােণ িনধািরত ০.৯৯ ল  টাকা স ণ 
অথ েয়র মা েম িনমাণ কাজ করা হেয়েছ। িপকিনক েট পািন সরবরাহসহ ছাউিনর ব া রেয়েছ (িপকিনক েটর 
িচ )।   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
বাঘ ও িসংেহর জ  হাউজ িনমাণঃ এখােত বরা ত ৯.৯১ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম বাঘ ও িসংেহর জ  ১২৫ 
বঃিমঃ হাউজ িনমাণ করা হেয়েছ। বাঘ ও িসংহ িদেনর বলায় হাউজ সংল  ব নীেত অব ান করেলও খা  হণ ও রাি  
যাপেনর জ  এ হাউেজ চেল আেস। পিরদশনকােল িসংেহর হাউেজ এ সাফারী পােক জ  দয়া িসংহ শাবক েক দখা যায়  
 

 
 
 
 

অিকড হাউজ িনমাণঃ এ কে র আওতায় সাফারী পােকর ধান ফটেকর ডান পােশ ািপত অিকড হাউজ  দখেত 
পাওয়া যায়। এখােন ায় ৫০ জািতর দশী িবেদশী অিকড রেয়েছ য  ছা -ছা ী ও গেবষকেদর উপকাের আসেলও 
বশীরভাগ অিকেডর গােয় নাম ফলক না থাকায় স  সনা  করা অ িবধাজনক বেল মেন হেয়েছ (িচে  অিকড হাউজ  
দখােনা হেয়েছ)। অিকড হাউজ  িনমােণর জ  বরা ত ২.০০ ল  টাকার স ণ অথই িয়ত হেয়েছ। তেব ,এর 

ধাতব পাত ও জািল ারা িনিমত কাঠােমা  ২০০৭ সােল িনমাণ করা হেলও মিরচা পেড় এরই মে  এ  অেনক অেনক 
রাতন মেন হে । িনমােণর পের রং না করাই এর ধান কারণ বেল মেন হেয়েছ।  

 
৩ িমটার  ি ক সাল রা া িনমাণঃ কে র আওতায় বরা ত ৪.৭৮ ল  টাকা েয় পােকর িবিভ  ােন েয়াজন 
অ যায়ী ৫০০ রাঃিমঃ ি ক সাল (এইচিবিব) রা া িনমাণ করা হেয়েছ। 
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ডা  ফ মটাল রাড িনমাণঃ  সাফারী পােকর অভ ের ৫ িকঃিমঃ ডা  ফ মটাল রাড িনমাণ খােত বরা ত ৭৩.৬১ 
ল  টাকার মে  ৭৩.৬০ ল  টাকা েয়র মা েম উি িখত কাজ করা হেয়েছ। পােকর অভ ের সাফারী বাস চলাচেলর জ  
লতঃ এ রা া িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশণকােল পােকর অভ রীণ রা ার নানা ােন কােপ ং উেঠ িগেয় ট- রিক বিরেয় 

পড়েত দখা যায়। অিবলে  রা ার সং ার কাজ করা না হেল এসব ােন গত হেয় রা া  বহােরর অ পেযাগী হেয় যাবার 
স াবনা রেয়েছ। 
কালভাট িনমাণঃ এ খােত ৩  কালভাট িনমাণ বাবদ বরা ত ১১.৯৬ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ৩  কালভাট 
িনমাণ করা হেয়েছ।  
পািন সরবরাহঃ পািন সরবরাহ খােত ওভারেহড া  ও সরবরাহ লাইন িনমাণ খােত বরা ত ৫.০০ ল  টাকার মে  য় 
হেয়েছ ৪.৯৯ ল  টাকা। িনিমত টয়েলটস হ ও িবিভ  প  পািখর ব নীেত পযা  পািন সরবরােহর জ  এ স ালন লাইন 
তরী করা হেয়েছ। তেব ,পিরদশণকােল দশনাথ েদর খাবার পািন সং েহর জ  কান ব া ি  গাচর হয়িন।  
জনােরটর য়ঃ জনােরটর য় খােত বরা ত ১.২০ ল  টাকার স ণ টাকা েয়র মা েম ২  জনােরটর িফ ং ও 

িফি ংসহ য় করা হেয়েছ। ২  জনােরটেরর ১  িবভাগীয় কাযালেয় ও ১  সাফারী পােক াপন করা হেয়েছ। পিরদশণকােল 
জনােরটর  সচল অব ায় দখা যায়। 

িব ৎ সরবরাহঃ িব ৎ সরবরাহ খােত বরা ত ৪.৯৬ ল  টাকার েরাটা েয়র মা েম া ফরমার ও ব িতক সহ ১ 
িকঃিমঃ স ালন লাইন াপন করা হেয়েছ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ণেভাজী ব াণীর ব নীর চারপােশ িনরাপ া পিরখা খননঃ এ খােত ১৫০০০ বঃিমঃ পিরখা খনন বাবদ বরা ত ৫.৯৩ 
ল  টাকার স ণ টাকা েয়র মা েম উ  খনন কায স াদন করা হেয়েছ। তেব পিরখা  ততটা গভীর না হওয়ায় এবং 
এ  অসমতল মা েত িনিমত হওয়ায় এখােন পািন থােক না। একারেন ব  হাতীর দল ায়শই উ  পিরখা পার হেয় এেস 
দয়াল ভে  ফেল এবং পােকর অভ ের তছনছ কের দশনাথ র মেন আতংক ি  কের। এে ে  পিরখা র আয়তন ও 

পিরিধ ি  কের আরিসিস পিরখা িনমাণ করেল এ সম ার সমাধান হেব। এছাড়া হাতীর আ মেন ভংেগ যাওয়া দয়াল ,
গট ইত ািদও িনরাপ ার ােথ মরামত করা আব ক। 



310 
 

 
  
পযেব ণ টাওয়ােরর িনরাপ া রিলংসহ অ া  উ য়নঃ সাফারী পােকর অভ ের বাঘ ,িসংহ ,হাতীসহ িবিভ  ব াণী 
পযেব ণ করার জ  িনমাণ করা হেয়েছ একািধক পযেব ণ টাওয়ার। এসকল টাওয়ােরর িনরাপ া রিলং িনমাণ বাবদ 
বরা ত ৩.৯৬ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম উ  িনমাণ কাজ স াদন করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় 
সেবা  টাওয়ার র িনরাপ া রিলং ভে  িগেয়েছ (িচে  টাওয়ার  দখা যাে )। একারেণ িনরাপ ার ােথ পযেব কেদর 
টাওয়াের ওঠা থেক িবরত রাখার জ  ি িড়র েখ ক টা িদেয় পথ ব  কের দয়া হেয়েছ। ফেল আ হী দশকরা টাওয়াের উেঠ 
জীব জ সহ া িতক পিরেবশ দখার আন  হেত বি ত হে । আেলাচনায় জানা যায় অিতির  পযটেকর চােপ এ রিলং 
ভে  পেড়েছ। িক  বা েব িনমাণ  জিনত কারেণ এ প ঘেটেছ বেল ধারণা করা যায়। 

 
১০। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(ক) ধান ধান পায়ী াণী যমন বাঘ ,
িচতাবাঘ ,সা ার ,হিরণ ,হািত ,গয়াল এবং ণেভাজী 
ব াণী িনরাপদ পিরেবেশ সংর েণর মা েম 
বংশ ি র েযাগ ি  করা  ;  

(ক) কে র এ পযােয় ১  বাঘ ,২  ওয়াই  িব  ,
২  িসংহ ,ই  , গাে ন ও িসলভার ক তেরর ায় িক  
িবপ ায় জািতর পািখ সং হ করা হেয়েছ। এছাড়া 
িব মান প পািখর যথাযথ র ণােব ণ ও সংর েণর 
মা েম তােদর বংশ িব ােরর েযাগ ি  করা হেয়েছ।  
যমন ওয়াই  িব  ,িসংহ ও িমর ইত ািদ ক াপ ভ 

পিরেবেশ বংশ িব ার কেরেছ।  
(খ) িব  ও িবপদাপ  জািতর ব াণী যমন 
এিশয়ান হািত ,অিতিথ পািখ ,িসংহ ও কােলা ভা ক 
ইত ািদ  Ex-situ পিরেবেশ সংর ণ; 

(খ) িব  ও িবপদাপ  জািতর ব াণী Ex-situ 
পিরেবেশ সংর ণ করা হেয়েছ।  

(গ) সম  দেশর িবপদাপ  ব াণীর In-situ 
সংর েণর জ  সহায়তা দান; 

(গ) বােয়িজদ বা ামীর মাজােরর কািছম ,যেশােরর 
কশব েরর হ মান ,কা াই এলাকার উ খ ও প া চেরর 

ঘিড়য়াল ,গয়াল ,সা ার ,In-situ পিরেবেশ সংর ণ করা 
হেয়েছ।  

(ঘ) দেশর আঘাত া  ব াণী েলার সহায়তার 
জ  রসিকউ স ার ও প  হাসপাতােলর উ য়ন। 

(ঘ) কে র এ পযােয় িব মান রসিকউ স ার ও প  
হাসপাতােলর উ য়ন করা হেয়েছ। 

(ঙ) জনগেণর মে  ব াণী সংর ণ স েক 
সেচতনতা ি র জ  লাইট ও সাউ  মেডলসহ 

াচার ই ারি েটশন স ােরর উ য়ন। 

(ঙ) সাফারী পােক িব মান লাইট ও সাউ  মেডলসহ 
াচার ই ারি েটশন স ােরর র ণােব ণ ও উ য়েনর 

মা েম বাংলােদেশর ব াণী ও বনা ল স েক 
সেচতনতা ি  করা হে । 

(চ) অিতিথ পািখেদর িবচরেণর জ  হদাকার 
জলাশয় ব ািনক ব াপনার আওতায় আনা। 

(চ) অিতিথ পািখেদর িবচরেণর জ  ২  জলাশয় ব ািনক 
ব াপনার আওতায় আনা হেয়েছ। 

(ছ) িব  ,িবরল ও িবপদাপ  জািতর 
পািখেদর জ  পািখশালা িনমাণ ,ব াণীর জ  
আবাস ল িনমাণ। 

(ছ) িব  ,িবরল ও িবপদাপ  জািতর পািখেদর জ  
পািখশালা িনমাণ ,ব াণীর জ  আবাস ল িনমাণ করা 
হেয়েছ। 

(জ) ব জ র খা  ও আবাস ল উ য়েনর লে  
ফলজ ও বনজ বাগান জনসহ চারণ িমর উ য়ন। 

(জ) ১০০ হঃ এলাকায় চারণ িমর উ য়ন ও ২৫ হাজার  
ফলজ ও বনজ চারা রাপণ করা হেয়েছ।  

(ঝ) ত  ও িশ ােক  উ য়েনর মা েম 
দশণাথ  ,পযটক ,গেবষক ও ছা -ছা ীেদর ব াণী 
সংর েণ সেচতনতা ি  করা। 

(ঝ) ত  ও িশ ােক  উ য়েনর মা েম দশণাথ  ,পযটক ,
গেবষক ও ছা -ছা ীেদর ব াণী সংর েণ সেচতনতা ি  
করা হে । 

(ঞ) াচারাল িহি  িমউিজয়ােমর উ য়ন। (ঞ) াচারাল িহি  িমউিজয়াম র অিধকতর উ য়ন করা 
হেয়েছ। 

(ট) ইেকা- িরজেমর েযাগ ি । (ট) সাফারী পােক পযটকেদর আগমন আেগর লনায় ি  
পেয়েছ। 

 
১১। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
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১২। বা বায়ন সম াঃ  
১২.১। কে র আওতায় মরামত ও র ণােব ণ খােত ২৩.৯৮ ল  টাকা য় হেলও ভবন , াণীর খ চা , ব নী ,িনরাপ া 

াচীর িতেত সং ার ও মরামত অভাব পিরলি ত হেয়েছ। মরামত ও সংর েণর আওতায় উ  অথ েয় িক 
মরামত ও সংর ণ হেলা িকংবা মরামত ও সংর ণ করা হেলও াপনা েলা এত তাড়াতািড় কন বল ও না ক 

হেয় পড়ল তা পির ার নয়। এছাড়া বাড ওয়ােকর কােঠর পাটাতন ,পযেব ণ টাওয়ােরর িনরাপ া রিলং ,৪থ 
ণীর কমচারীেদর ারােকর মেঝ ইত ািদ ন ন আইেটম হেলও তা িনমােণর পের কন এত ত ন   হেয় গল তা 
া া করা আব ক।  

১২.২। সাফারী পাক এলাকার চািরিদেক সব  মা ার বাউ ারী নই। এছাড়া িব মান বাউ ারীর চািরিদেক পিরখা খনন না 
করায় এবং খনন ত পিরখার গভীরতা কম ও তােত পািন না থাকায় যখন তখন ব হাতীর পাল েক পেড় এবং 
দয়াল , গট ইত ািদর িত সাধন কের জীব জ  ও দশনাথ েদর িনরাপ া িবি ত করেছ। এছাড়া দয়ােলর ভা া 

অংশ িদেয় চার ও িতকারী দলও পােক েবশ কের বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়।  
১২.৩। সারা দশ থেক আঘাত া  ,উ ার ত ও িবপদাপ  াণীেদর এ সাফারী পােক সবাদান ও র ণােব েনর িবধান 

রেয়েছ।  ও ধপ  যা ক  চলাকালীন সমেয় সং হ করা হেয়িছল তা াণীেদর পিরচযা ও সবাদান কােজ বহার 
হওয়ায় বতমােন তমন কান ঔষধপ  অবিশ  নই। এছাড়া াণীেদর িচিকৎসার জ  মিডক াল য পািতও পযা  
নয়। িবিভ  াণীর জ  িডম টােনার ইনিকউেবটরসহ াণীেদর রাগ িনণয় য পািত , েয়াজনীয় ঔষধপ  সরবরাহ 
ও হাসপাতাল র উ য়ন করা জ রী হেয় পেড়েছ। 

১২.৪।  সাফারী পােকর িনমােণর ল ধারণাই হেলা ব াণী স হ িনিদ  ব নীর মে  উ ু  অব ায় বন জংগেল িবচরণ 
করেব ও দশনাথ গণ সতকতার সােথ যানবাহেন আব  থেক তােদর দশন করেব। িক  ,বাঘ ও িসংেহর িতর া 

াচীেরর ড িবেমর িনেচর মা  সের িগেয় আলগা হেয় গেছ। াচীেরর উপের ক টাতার সং ােরর অভােব বল 
হেয় গেছ এবং ব নী এলাকায় িবিভ  জািতর গাছ গাছালীর সম েয় কাটা  ঝাপঝাড় ও জংগেলর ি  হেয়েছ। 
ফেল তােদর হাউেজ ও ব নীেত আব  কের রাখেত হে ।  

১২.৫। উ ু  অব ায় য সব াণী রেয়েছ তােদর মে  িবিভ  জািতর বানর ,হিরণ ,গয়াল ,জলহ ী , কর ছাড়া তমন 
কান াণী খ চা ও ব নীর বাইের চােখ পেড়িন। িডিপিপেত ৪৮.০০ ল  টাকা েয় িবিভ  জািতর াণী (নামসহ) 

উে খ থাকেলও অিধকাংশ াণী সং হ করা হেয়েছ এবং আরও িক  াণী ( জ া ,গ ার , াবল , টার  ,
ি ংবক ইত ািদ) ব কী রেয়েছ। িক  এখােত বরা ত সম  অথই িয়ত হেয়েছ। সকল অথ য় করা হেলও 
সকল াণী কন সং হ করা হেলা না তা জানা আব ক।  

১২.৬। কে র য় কায ম পযােলাচনা কের দখা যায় য ,িডিপিপেত িক  িক  য় ( াং লাইজার গান , ভেটনাির ও 
এ ািনেমল ই ইপেম স ,এয়ার লার ,পািন সরবরাহ ,সাইন বাড িনমাণ ইত ািদ) উ ু  দরপ  প িতেত করার 
কথা থাকেলও তা কােটশন প িতেত করা হেয়েছ। অ েমািদত িডিপিপেত উে িখত য় ি য়ার বাইের অ  

ি য়ায় য় কায ম করায় এে ে  িক টা িনয়েমর ত য় ঘেটেছ।   
১২.৭। ওেপন টাইপ পাখীশালা র মেঝ মা র তরী হওয়ায় বষাকােল এ  কদামা  হেয় যাবার স াবনা রেয়েছ। অিকড 

হাউেজ লাহার পাত ,িজআই পাইপ ও ধাতব জািলেত রং এর েলপ না দয়ায় এ  মিরচা ধের অেনক রাতন ও 
জরাজীণ মেন হে  ,আবািসক ভবেনর সীমানা াচীেরর ওপেরর দয়ােল ক টা তােরর বড়া না দয়ায় ভতেরর 
বািস ারা িনরাপ া জিনত িঁকেত রেয়েছন বেল জানা যায়। 

১২.৮। মহা সড়ক হেত সাফারী পােকর গট পয  
০.৫ িকঃিমঃ ি ক সািলং এর রা া র (যা 
সাফারী পাক কে র আেগর পযােয় িনিমত) 
বিশরভাগ অংেশর ট উেঠ যাওয়ােত গত ও 
িল-কাদার ি  হেয় দশনাথ েদর যান 

চলাচেল িতব কতা ি  করেছ।  
                                                                                               পােক েবেশর রা ার বতমান অব া 
 
১২.৯। সাফারী পােকর অভ ের সহকারী বন সংর ক ,সহকারী ভেটনারী সাজন ,ফের ারসহ অ া  তীয় ণীর 

কমকতা/কমচারীেদর কান বাস হ না থাকায় তারা পাক এলাকার বাইের অেনক র থেক যাতায়াত কেরন। যার 
জ  পােকর ব াণীেদর দখােশানা ,িচিকৎসা সবা ,খা  সরবরাহসহ িবিভ  কাজকম িবি ত হে । তাছাড়া ৪থ 

ণীর কমচািরেদর জ  িনিমত ারাকও েয়াজেনর লনায় অ ল। 
১২.১০। কে র ময়াদকাল অথাৎ লাই ,০৬ হেত ন ,১১ পয  কমকতা/কমচারীেদর বতন ও ভাতা ক  য় হেত 

িনবাহ করা হেয়েছ। পরবত েত ক  সমাি র পর এর কােজর ধারাবািহকতা অ  রাখার ােথ ৫১  পদ রাজ  
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খােত ানা র করা হেলও আরও িক  জনবল ( ায় ২৩জন) যােদর অিধকাংশই টকিনক াল পেদর যমন ফের ার ,
াথলিজ  ,এ ািনেমল কীপার ,ওয়াই  লাইফ াউট , সার , াস কাটার ,মা ত , চৗিকদার ইত ািদ যারা দীঘিদন 

ধের এই সাফারী পােকর সে   থেক ব াণী সংর ণ ,পিরবহন ,খা  সরবরাহ ও সবা দােন অিভ  হেয় 
উেঠেছন তারা ক  সমাি র পর এখনও বতনিবহীনভােব কমরত থেক মানেবতর জীবন যাপন করেছন।  

 
১৩। পািরশঃ  
১৩.১। ব ব  সাফারী পাক যেহ  এক  ায়ী ধরেণর াপনা এবং এ পাক হেত সরকােরর রাজ  আয় হে  তাই এ র 

পিরচালনা ,র ণােব ন এবং য় িনবােহর জ  রাজ  খােত েয়াজনীয় অেথর সং ান রেখ ভবন , াচীর ,খ চা 
ব নী ইত ািদ মরামত ও র ণােব ন করা েয়াজন।  পাশাপািশ ইেতা েব মরামত ও র ণােব ন  খােত িক 

কাজ হেয়েছ এবং ন ন আইেটম স হ ন  হবার কারন ম ণালয় যাচাই কের দখেত পাের।  
১৩.২। িব মান বাউ ারী মরামত এবং অবিশ  ৭ িকঃিমঃ এলাকায় মা ার বাউ ারী িনমাণ করেত হেব। ব  হাতীর 

আ মন  হেত জীব জ  ,দশনাথ  ও বাউ ারী দয়াল র ার জ  মা ার বাউ ারীর চারপাশ িদেয় গভীর কের িসিস 
পিরখা খনন বক তােত পািন সংর েণর ব া করেত হেব।  

১৩.৩। াণীেদর রাগ িনণয় য পািত , েয়াজনীয় ও ধপ  সরবরাহ ,হাসপাতাল র আ িনকায়ন ও াণীেদর িডম টােনার 
ইনিকউেবটর এর ব া করা আব ক। এছাড়া পােক আহত রাগা া  াণীেদর জ  িতি ত রসিকউ স ার র 
পিরসর/ধারণ মতা ি  করা েয়াজন।  

১৩.৪। সাফারী পাক িনমােণর ধারণার সংেগ সাম  রেখ বাঘ ও িসংেহর খালােমলা পিরেবেশর িবচরণ ও া িতক 
পিরেবেশ  বেড় উঠার িনিম  িতর া াচীর ও এর উপেরর ক টাতার সং ার এবং তােদর ব নী এলাকার জ ল 
পির ােরর ব া করেত হেব। 

১৩.৫। াণী সং হ খােত বরা ত স দয় অথ য় হেলও কন সকল াণী সং হ করা হয়িন বা বায়নকারী সং ার িনকট 
এর া া চাওয়া যেত পাের। এছাড়া অবিশ  এসকল াণীসহ আরও িক  িবরল িব ায় ব াণী সংর েণর 
জ  ন ন ন ন ব াণী আনার ব া হণ করা যেত পাের।  

১৩.৬। িডিপিপেত উি িখত য় ি য়ার বাইের কার অ েমাদন েম এবং কান ি েত অ  ি য়ায় য় কায ম 
স  করা হেয়েছ স স েক বন ও পিরেবশ ম ণালয় ক  বা বায়নকারী সং ার িনকট া া চাইেত পাের।  

১৩.৭। আবািসক ভবেনর সীমানার উপের ক টা তার ,ওেপন টাইপ পাখীশালা েত ট বা বািলর মেঝ িনমাণ এবং অিকড 
হাউজ র লাহার পাত ও কাঠােমার মিরচা পির ার কের রংেয়র েলপ দয়ার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।  

১৩.৮। মহা সড়ক হেত সাফারী পােকর গট পয  রা া  নরায় িনমাণ ও কােপ ং করার জ  বন ও পিরেবশ ম ণালয় 
সড়ক ও জনপথ িবভাগেক অ েরাধ জানােত পাের।  

১৩.৯। ব াণীেদর দখােশানা ও উ ত সবা দােনর জ  সহকারী বন সংর ক ,সহকারী ভেটনারী সাজন ,ফের ারসহ 
অ া  তীয় ণীর কমকতা/কমচারীেদর জ  পােকর অভ ের বাস হ িনমােণর ব া করা যেত পাের। এছাড়া 
চ থ ণীর কমচারীেদর জ  আরও কেয়ক  ারাক িনমাণ করা েয়াজন। 

১৩.১০। পােকর াভািবক দনি ন কায ম বজায় রাখার ােথ এ পদ েলা অত  জ রী। বতমােন বতন িবহীনভােব 
কমরত জনবলেক িবদায় কের িদেল তারা যমন কমহীন হেয় পড়েবন অ িদেক অিভ  জনবেলর অভােব পােকর 

াভািবক কায ম তথা াণীেদর সবা য ও াহত হেব। তাই অথ ম ণালয় ও জন শাসন ম ণালেয়র সে  
আেলাচনা কের এসকল পদ/জনবেলর িবষেয় িচি ত িস া  হণ করা সমীচীন হেব। 

১৩.১১। সাফারী পাক  স ােহর ৭ িদনই খালা থােক। ফেল দশনাথ রা িত িদনই দখেত এেস াণীেদর উত  কের। তাই 
াণীেদর িব াম ও সবা যে র জ  িথবীর অ া  দেশর সাফারী পােকর ায় এ ও স ােহর ১ িদন ব  রাখা 
যেত পাের। এছাড়া অেনেকই হরীেদর িনেষধ সে ও িনজ  যানবাহেন চেড় পােকর অভ ের েবশ কের যা 
াণীেদর জ  িবর কর এবং মণকারীেদর িনরাপ ার জ ও মকী প। যা অিবলে  আইেনর মা েম ব  করা 
েয়াজন।  

১৩.১২। পাক েক পযটকেদর কােছ আরও আকষণীয় করার জ  পােকর গেটর স ুখভােগ উ ার ত খািল জায়গায় ায়ী 
বাউ ারী  দয়া সহ িপকিনক ট ,িচলে ন পাক , েভ নীর সপ ও ভাল খাবােরর দাকান থাকা বা নীয়। সাফারী 
পােক সরকােরর আরও িক  রাজ  আদােয়র স াবনা রেয়েছ। যমনঃ ি ম লক েত ােডল বােটর মা েম 

মণ ,হাতীেত আেরাহন ,পযেব ণ টাওয়াের উঠার িবিনমেয় েকেটর ব া করার মা েম রাজ  আদায় করা 
যেত পাের।  
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52. হ র িসেলট জলার লাগড় ও বড়শীেজাড়ায় ইেকাপাক াপন 
(সমা : ন ,২০১১) 

             
১। বা বায়নকারী সং া :    বন অিধদ র। 
২। শাসিনক ম ণালয়             :   পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               :     সদর উপেজলা িসেলট ও সদর উপেজলা মৗলভীবাজার। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়      :                  
                                                          
                                                                                                                            ল  টাকায় 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন
কাল 

অিত া  
য়  

( ল 
া িলত 
েয়র )% 

অিত া   
সময় 
  

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫০০.০০ - ৪২২.৪৮ লাই ,

২০০৬ হেত 
ন ,২০১১ 

লাই ,২০০৬ 
হেত ন ,
২০১১ 

লাই ,
২০০৬ 
হেত ন ,
২০১১ 

- - 

 
৬। কে র অথায়নঃ  ক  স ণ িজওিব অথায়েন স  হেয়েছ। 
  
৭। কােজর অ  িভি ক বা বায়ন (িপিসআর এ দ  তে র িভি েত) :           
   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
অে র া লন 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 লাগড় অংেশর অংগস হঃ     
১। সৗ য বধক উি েদর বাগান জন ৪.০০ ১০,০০০  ৪.০০ ১০০% ১০,০০০  

)100(%  
২। সৗ য বধক উি েদর বাগান র ণােব ণ 

(৩ বছর) 
১.২০ ১০,০০০  ১.১০  

৯১% 
২২,০০০  

)100(%  
৩। ব াণীর আবাস ল উ য়েনর জ  বাগান 

জন 
৩.৩০ ৩০,০০০  ৩.৩০ ১০০% ৩০,০০০  

)100(%  
৪। ব াণীর আবাস ল উ য়েনর জ  বাগান 

র ণােব ণ (৩ বছর) 
১.৬২ ৩০,০০০  ১.৬২ ১০০% ৫৪,০০০  

)100(%  
৫। পিরেব নী িদেয় জীব  বড়া জন ১১.০০ ১১,০০০  ১১.০০ 

১০০% 
১১,০০০  

)100(%  
৬। পিরেব নী িদেয় জীব  বড়া র ণােব ণ 

(৩ বছর) 
৬.৬০ ১১,০০০  ৬.৬০ ১০০% ১১,০০০  

)100(%  
৭। গালাপ ও অ া  েলর বাগান জন ও 

র ণােব ন 
১.০০ থাক ১.০০ ১০০% থাক 

)100(%  
৮। হাব , াব ও লতা ে র ারা সৗ য বধক 

বাগান জন 
০.৪০ ৫০০িমঃ ০.৪০ ১০০% ৫০০ িমঃ )100(%  

৯। হাব, াব ও লতা ে র ারা সৗ য বধক 
বাগান র ণােব ন (৩ বছর) 

০.৮০ ৫০০িমঃ ০.০৮ ১০০% ৫০০ িমঃ )100(%  

১০। ঔষিধ উি েদর বাগান জন ০.৪০ ১০০০  ০.৪০ ১০০% ১০০০  
১০০% 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ নং অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১। ঔষিধ উি েদর বাগান র ণােব ন 
 (২ বছর) 

০.১৪ ১০০০  ০.১৪ ১০০% ২০০০  
১০০% 

১২। শাল ,গজন ও বত সংর ণ 
 (িজন ল িহেসেব) 

১.০০ থাক ১.০০ ১০০% থাক 
১০০% 

১৩। মটর সাইেকল য় ১.১০ ১   -  - 
১৪। বাই সাইেকল য় ০.২৫ ৫  ০.২৫ ১০০% ৫  

১০০% 
১৫। অিফস ও নাসারী ই ইপেম  য় ১.০০ থাক ১.০০ ১০০% থাক 

১০০% 
১৬। ফািনচার য় ২.০০ থাক ২.০০ ১০০% থাক 

১০০% 
১৭। িম অিধ হণ ৩০.০০ ২ একর  -  - 
১৮। িম উ য়ন ২.০০ থাক ২.০০ থাক ১০০% 
১৯। নেসড অিফস ভবন িনমাণ ৭.০০ ১০০বঃিমঃ ৭.০০ ১০০% ১০০ বঃিমঃ  

১০০% 
২০। িচলে ন কণার ৫.০০ থাক ৫.০০ ১০০% থাক 

১০০% 
২১। ধান গট সহ েকট কাউ ার িনমাণ ১০.০০ ১  ১০.০০ 

১০০% 
১  
১০০% 

২২। িসিকউির  পা  ৬.০০ ৪  ৬.০০ ১০০% ৪  
১০০% 

২৩। গাইড াপ ও সাইন বাড তরী ১.০০ থাক  -  - 
২৪। আরিসিস িপলার ও কাটা তােরর বড়া ৩৫.০০ ৩৫০০িমঃ ৩৫.০০ 

১০০% 
৩৫০০িমঃ 
১০০% 

২৫। কেটজ ২০.০০ ২  ২০.০০ 
১০০% 

২  
১০০% 

 ২৬। ষ ও মিহলা টয়েলট িনমাণ ৬.০০ ৩  ৬.০০ ১০০% ৩  
১০০% 

২৭। ক াটািরং হাউজ িনমাণ ১০.০০ ১  ১০.০০ 
১০০% 

১  
১০০% 

২৮। ট ইল িনমাণ ০.৮২ ৫০০িমঃ  -  - 
২৯। কালভাট ৫.০০ ১  ৫.০০ ১০০% ১  

১০০% 
৩০। আরিসিস িস ং ব  ০.৩০ ১০  ০.৩০ ১০০% ১০  

১০০% 
৩১। পািন সরবরাহ ব াসহ ওভারেহড পািনর 

াংক 
১০.০০ থাক ১০.০০ 

১০০% 
থাক 

৩২। িব ্̈ ত সরবরাহ ১০.০০ থাক ১০.০০ 
১০০% 

থাক 

৩৩। কার পািকং ২.০০ থাক ২.০০ ১০০% থাক 
৩৪। বতনািদ ১৫.১৫ ১০ জনমাস ১৩.৩৬ 

১০০% 
১০ জনমাস ৮৮% 

৩৫। ভাতািদ ১৪.৯7 ১০ জনমাস ১০.৭১  
৭২% 

১০ জনমাস ৭১% 

৩৬। সরবরাহ ও সবা ১৩.৫০ থাক ৯.০ 5  
৬৭% 

থাক 

৩৭। মরামত র নােব ণ ও নবাসন ৩.০০ থাক ২.৩০  থাক 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ নং অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭৬% 
 সব মাট লাগড় অংগস হ ২৪১.৮৪  ১৯৭.৩৫ 

৮১.৬০% 
৯৫% 

 বড়শীেজাড় অংেশর অংগস হঃ     
১। সৗ য বধক উি েদর বাগান জন ১২.০০ ৩০,০০০  ৮.৬০  

৭২% 
২১,৫০০  
৭২% 

২। সৗ য বধক উি েদর বাগান র ণােব ণ 
(৩ বছর) 

২.৭০ ৩০,০০০  ২.৫০  
৯৩% 

৩০,০০০  
১০০% 

৩। ব াণীর আবাস ল উ য়েনর জ  বাগান 
জন 

৫.৫০ ৫০,০০০  ৩.৬৩ ৬৬% ৩৩,০০০  
৬৬% 

৪। ব াণীর আবাস ল উ য়েনর জ  বাগান 
র ণােব ণ (৩ বছর) 

২.৭০ ৫০,০০০  ২.৪৬  
৯১% 

৫০,০০০  
১০০% 

৫। গালাপ ও অ া  েলর বাগান জন ও 
র ণােব ন 

২.০০ থাক ১.৫৬  
৭৮% 

থাক 

৬। হাব , াব ও লতা ে র ারা সৗ য বধক 
বাগান জন 

২.৪০ ৩িকঃিমঃ ২.৪০ ১০০% ৩িকঃিমঃ  
১০০% 

৭। হাব , াব ও লতা ে র ারা সৗ য বধক 
বাগান র ণােব ন (১ বছর) 

০.৬০ ৩িকঃিমঃ ০.৪০  
৬৭% 

৩িকঃিমঃ 
১০০% 

৮। ঔষিধ উি েদর বাগান জন ২.০০ ৫০০০  ১.৮০  
৯০% 

৪৫০০  
৯০% 

৯। ঔষিধ উি েদর বাগান র ণােব ন  
(২ বছর) 

০.৭০ ৫০০০  ০.৭০ ১০০% ৫০০০  
১০০% 

১০। এনিরচেম  ানেটশন ৭.২০ ৩০ হঃ ৫.৪৮  
৭৬% 

২২.৮৪ হঃ 
৭৬% 

১১। এনিরচেম  ানেটশন র ণােব ন  
(৩ বছর) 

১.৬২ ৩০ হঃ ১.৫৮  
৯৭% 

৩০ হঃ 
১০০% 

১২। িবরল জািতর উি েদর বনায়ন  ৫.৪০ ২০ হঃ ৪.৩২  
৮০% 

১৬ হঃ 
৮০% 

১৩। িবরল জািতর উি েদর র নােব ণ (৩ 
বছর) 

১.০৮ ২০ হঃ ১.০৮ ১০০% ২০ হঃ 
১০০% 

১৪। মটর সাইেকল য় ২.২০ ২   -  - 
১৫। বাই সাইেকল য় ০.৩৫ ৭  ০.৩৫ ১০০% ৭  

১০০% 
১৬। ােডল বাট য় ৫.০০ ৫   -  - 
১৭। ফাইবার বাট য় ৩.০০ ২   -  - 
১৮। অিফস ও নাসারী ই ইপেম  য় ১.০০ থাক ০.৯৬  

৯৬% 
থাক 

১৯। ফেটাকিপয়ার য় ১.৫০ ১  ১.৫০ ১০০% ১  
১০০% 

২০। কি উটার ,ি ার ও ইউিপএস ০.৭০ ১  ০.৭০ ১০০% ১  
১০০% 

২১। ফািনচার য় ১.০০ থাক ১.০০ ১০০% থাক 
২২। ধান গট সহ েকট কাউ ার িনমাণ ১০.০০ ১  ১০ .0 ০ 

১০০% 
১  
১০০% 

২৩। িসিকউির  পা  ৯.০০ ৬  ৯.০০ ১০০% ৬  
১০০% 

২৪। গাইড াপ ও সাইন বাড তরী ২.০০ থাক ২.০০ ১০০% থাক 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ নং অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৫। আরিসিস িপলার ও কাটা তােরর বড়া ৩২.৫০ ৬৫০০িমঃ ৩২.৫০ 
১০০% 

৬৫০০িমঃ 
১০০% 

২৬। ২  টয়েলটসহ সিম পাকা িপকিনক ট ৮.০০ ৪  ৭.২৬  
৯৫% 

৪  
১০০% 

২৭। কেটজ িনমাণ ২০.০০ ২  ২০.০০ 
১০০% 

২  
১০০% 

২৮। ষ ও মিহলা টয়েলট িনমাণ ১০.০০ ৫  ১০.০০ 
১০০% 

৫  
১০০% 

২৯। ট ইল িনমাণ ০.৬৬ ০.৪০িকঃ
িমঃ 

০.৬৬ ১০০% ০.৪০িকঃিমঃ 
১০০% 

৩০। অভ রীণ রা া ২০.০০ ২িকঃিমঃ ২০.০০ 
১০০% 

২িকঃিমঃ 
১০০% 

৩১। কালভাট িনমাণ ১৫.০০ ৩  ১৫.০০ 
১০০% 

৩  
১০০% 

৩২। আরিসিস িস ং ব  ০.৬০ ২০  ০.৬০ ১০০% ২০  
১০০% 

৩৩। পািন সরবরাহ ব াসহ ওভারেহড পািনর 
াংক 

৪.০০ থাক ৪.০০ ১০০% থাক 

৩৪। িব ্̈ ত সরবরাহ ৮.৫১ থাক ৮.৩৭  
৯৮% 

থাক 

৩৫। বতনািদ ২১.০৩ ১৪ জনমাস ১৮.২৪ ৮৭% ১৪ জনমাস 
১০০% 

৩৬। ভাতািদ ১৯.২২ ১৪ জনমাস ১৪.৪৬ ৭৫% ১৪ জনমাস 
১০০% 

৩৭। সরবরাহ ও সবা ৩.০০ থাক ২.০৮  
৭০% 

থাক 

৩৮। মরামত র নােব ণ ও নবাসন ৩.০০ থাক ২.০৮  
৭০% 

থাক 

 সব মাট বড়শীেজাড়া অংগস হ ২৫৮.১৬  - ২১৭.২৭ 
৮৪% 

৮৫% 

 সবেমাট ) লাগড় ও বড়শীেজাড়া 
অংগস হ( 

৫০০.০০  - ৪১৪.৬২ 
৮৩% 

৯০% 

 
৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ     

লাগড় অংেগ ই একর িম অিধ হণ খােত ৩০ ল  টাকা বরা  থাকেলও িমর ানীয়  ৩০ ল  টাকার 
বশী হওয়ােত তা অিধ হণ করা স ব হয়িন। গাইড াপ ও সাইনেবাড তরী খােত ১.০০ ল  টাকা এবং ৫০০ 

িমটার ট ইল িনমাণ খােত ০.৮২ ল  টাকা বরা  থাকেলও ট ার  উে িখত টাকার চেয় বশী হওয়ায় তা 
করা স ব হয় নাই। বড়শীেজাড় অংেগ বনায়েন িডিপিপেত িনধািরত ল মা া যায়ী  রাপেনর সং া অিজত না 
হওয়া সংেগ পিরদশেন সহায়তাকারীগেণর ি  আকষণ করা হেল ত রা জানান বনায়েনর জ  এক  িনিদ  র  
বজায় রেখ  রাপণ করেত হয়। অিজত সং া যায়ী  রাপেণর পের অবিশ  ান না থাকায় বািক গাছ 
লাগােনা যায়িন। এছাড়া কে র আওতায় ৫  ােডল বাট ও ২  ফাইবার বাট য় বাবদ ৮.০০ ল  টাকার 
সং ান থাকেলও ইেকা পাক এলাকায় কান লক বা র না থাকায় এ েলা য় করা হয়িন।  

 
৯| mvaviY ch©‡e¶Y t  
৯.১। ক  হেণর পট িমঃ  হযরত শাহজালাল (র:) হযরত শাহ পরাণ (র:) সহ ৩৬০ আউিলয়ার িত িবজিরত 

পিব িম িসেলেট ধম য় কারেন সারা বছর দশী ও িবেদশী হাজার হাজার পযটেকর আগমন ঘেট। িত বছর বাসী 
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িসেলটবাসীরা তােদর আ ীয় পিরজেনর সে  সা ােতর জ  িসেলেট আেসন। িক  তারা িসেলেট িচ  িবেনাদেনর 
েযাগ িবধার অ লতার কথা সবদাই অিভেযাগ কের আসেছন। িসেলটবাসী এবং দশী ও িবেদশী পযটকেদর িচ  

িবেনাদেনর েযাগ িবধা ি   ,জীব- বিচ  সংর ণ ,সরকােরর রাজ  আয় ও কমসং ান ি র লে ¨ আেলাচ  
ক  হণ করা হয়।  

 
৯.২। কে র উে ঃ    

 দশী ও িবেদশী মণ িপপা েদর িচ  িবেনাদেনর েযাগ িবধা উ য়ন। 
 িনিবড় ব াপনা সংর েণর মা েম দশী িবেদশী উি েদর িজন ল সংর ণ ও উ য়ন। 
 জীব- বিচ  ন ার ও া িতক পিরেবেশর উ য়ন সাধন। 
 মিকর স ুখীন ও িব  ায় উি দ জািতর সংর ণ। 
 িশ া ও গেবষণার েযাগ ি  এবং ইেকা- িরজম উ য়ন ।                          

 
৯.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ  ক  গত ২৭/০৬/২০০৬ তািরেখ স ণ িজওিব অথায়েন ৫০০.০০ ল  টাকা 

া িলত েয় লাই ,২০০৬ - ন ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়।  
 
৯.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য়ঃ 

 (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৬-২০০৭ ১০.০০ ১০.০০ - ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ - 
২০০৭-২০০৮ ৩০৭.০০ ৩০৭.০০ - ৩০৭.০০ ২৫৩.০২৯ ২৫৩.০২৯ - 
২০০৮-২০০৯ ৮৬.০০ ৮৬.০০ - ৮৬.০০ ৮২.৭১ ৮২.৭১ - 
২০০৯-২০১০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ - ৪৫.০০ ৪৩.৯১৪ ৪৩.৯১৪ - 
২০১০-২০১১ ৩৩.০০ ৩৩.০০ - ৩৩.০০ ৩২.৮৩ ৩২.৮৩ - 
মাট = ৪৮১.০০ ৪৮১.০০ - ৪৮১.০০ ৪২২.৪৮৩ ৪২২.৪৮৩ - 

 
৯.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। জনাব আলী আকবর হায়দার, বন সংর ক খ কালীন ০৭/০১/২০০৭-২৪/০৬/২০০৭ 
২। জনাব আলতাফ হােসন খান 
 বন সংর ক 

খ কালীন ২৬/০৬/২০০৭ -১৩/০৭/২০০৮ 

৩। জনাব মাঃ ইউ স আলী 
 বন সংর ক  

খ কালীন ১৩/০৭/২০০৮-১৬/০৯/২০১০ 

৪। জনাব জিহর হােসন খ কার 
 বন সংর ক 

খ কালীন ১৬/০৯/২০১০ 

 
৯.৬।   ায়ন প িত  ) Methodology  (আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা 

হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন ; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৯.৭ ক  পিরদশনঃ ক র লাগড় অংেশর কায ম গত ২৬/০২/২০১২ তািরেখ এবং বড়শীেজাড় অংেশর কায ম 

গত ২৯/০২/২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন ও ক  সংি  কমকতাগেণর সিহত িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
লাগড় অংশ পিরদশনকােল সহকারী বন সংর ক জনাব পিরমল চ  পাল ও িবট অিফসার জনাব মাঃ শিফ এবং 
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বড়শীেজাড় অংশ পিরদশণকােল িবভাগীয় বন কমকতা জনাব মাহ র রহমান ,সহকারী বন সংর ক জনাব মাঃ 
ফিরদ িময়া , র ার মাঃ ইমাম উি ন ও িবট অিফসার জনাব মাঃ আ র রউফ উপি ত থেক েয়াজনীয় 
সহেযাগীতা কেরন। 

 
১০ । কে র আওতায় স ািদত কােজর িববরণঃ  

লাগড় অংশ 
১০.১। বনায়নঃ  

বনায়েনর আওতায় সৗ যবধক উি দ এর বনায়ন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ৫.২০ ল  টাকার মে  য় 
হেয়েছ ৫.১০ ল  টাকা এবং ১০ হাজার গাছ পােকর িবিভ  অংেশ লাগােনা হেয়েছ। সৗ য বধক উি েদর মে  
রেয়েছ ড়া ,পা  , সানা  , চরী , দবদা  ইত ািদ। ব াণীর আবাস ল উ য়েন বনায়ন ও র ণােব ণ এর 
আওতায় ৩০ হাজার গাছ এ পােক লািগেয় তা র ণােব ণ করা হেয়েছ। ব াণীর খাবােরর জ  য সকল গাছ 
লাগােনা হেয়েছ তার মে  রেয়েছ জাম ,কাঠ ল ,আতাফল ,চাপািলশ , পয়ারা ইত ািদ। এ খােত বরা ত ৪.৯২ ল  
টাকার েরাটাই িয়ত হেয়েছ। জীব  বড়া জন ও র ণােব ণ  ) ১১ হাজার িমটার (খােত বরা ত ১৭.৬০ ল  
টাকার েরাটা েয়র মা েম উ  কাজ স  করা হেয়েছ। গালাপ ও অ া  েলর বাগান ি  র ণােব ণ 
খােত বরা ত ১.০০ ল  টাকা েয়র মা েম গালাপ ,গ দাসহ আরও িক  েলর বাগান করা হেয়েছ।  হাব , াব 
ও লতা ে র ারা সৗ যবধক বাগান জন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ১.২০ ল  টাকার মে  ০.৪৮ ল  
টাকা েয়র মা েম ৫০০ িমটার সৗ য বধক লতা ে র বাগান জন ও র ণােব ণ করা হেয়েছ। ঔষিধ উি েদর 
বাগান জন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ০.৫৪ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম ১ হাজার ঔষিধ উি দ 
লািগেয় তা র ণােব ণ করা হেয়েছ। ঔষিধ উি েদর মে  রেয়েছ আমলিক ,হিরতিক ,বেহরা ,চালতা ,অ ণ 
ইত ািদ। শাল ,গজণ ও বত সংর ণ খােত বরা ত ১.০০ ল  টাকা েয়র মা েম পােক িব মান শাল ,গজণ ,
বত ইত ািদ গােছ িচি তকরণ না ারসহ তােদর পিরিচিত লক সাইনেবাড লাগােনা হেয়েছ এবং এ েলার স েক 

িব ািরত ত  সংর ণ করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় অেনক চারা গাছ মারা গেছ এবং অেনক েলা 
ত ায় অব া িবরাজ করেছ। এছাড়া িক  েলর বডও ন  হেয় গেছ। বনায়েন গােছর সং াও বািহ ক ি েত 

িপিসআরএ উে িখত সং ার চেয় কম মেন হেয়েছ।  এিবষেয় আেলাচনায় জানা যায় একিদেক শীতকাল ও 
অ িদেক এ বছর এ অ েল বই কম ি পাত হওয়ােত এ অব ার ি  হেয়েছ। এছাড়া পােকর িক  অংেশ ক টা 
তােরর বড়া না থাকায় সখান িদেয় গবািদ প  পােকর িভতের েবশ কের অেনক গাছ ন  কেরেছ। জনবল 
সংকেটও এ েলা র ণােব ণ াহত হে । ায় ১১২ একেরর এ পাক  দখােশানার জ  ১ জন বাগান মালী ও ১ 
জন বাংেলা চৗকাদার ছাড়া কান জনবল নই ফেল র ণােব েণর কাজও কমত হে  না।   
 

১০.২।  য় কায মঃ কে র আওতায় ০৫  বাইসাইেকল ,অিফস ও নাসারী ই ইপেম  ,ফািনচার য় বাবদ বরা ত 
৩.২৫ ল  টাকার স ণ েয়র মা েম য় কায ম স  করা হেয়েছ। পিরদশণকােল এ েলা পােকর কােজ 

বহার হেত দখা যায়। ১.১০ ল  টাকায় মটর সাইেকল কনার কথা থাকেলও তা যথাযথ ক পে র অ েমাদন না 
পাওয়ায় য় করা হয়িন।  

 
১০.৩। ত ও িনমাণ কাজঃ ত ও িনমাণকােজর আওতায় িম উ য়ন , নেসড অিফস ভবন ,িচলে ন কণার াপন , ধান 

গটসহ িকট কাউ ার িনমাণ ,িসিকউির  পা  ) ৪  আরিসিস িপলার ও ক টা তােরর বড়া, ৩৫০০ িমটার  ২  
নেসড কেটজ, ৩  ষ ও মিহলা টয়েলট, ১  ক াটািরং হাউজ,  ১  কালভাট, ১০  আরিসিস িস ং ব , পািন 

সরবরাহ ব াসহ ওভারেহড পািনর াংক াপন, িব ৎ সরবরাহ এবং মরামত ও র ণােব ণ কাজ করা হেয়েছ।  
ই একর িম অিধ হণ খােত ৩০ ল  টাকা বরা  থাকেলও িমর ানীয়  ৩০ ল  টাকার বশী হওয়ােত তা 

অিধ হণ করা স ব হয়িন। গাইড াপ ও সাইনেবাড তরী খােত ১.০০ ল  টাকা এবং ৫০০ িমটার ট ইল 
িনমাণ খােত ০.৮২ ল  টাকা বরা  থাকেলও ট ার  উে িখত টাকার চেয় বশী হওয়ায় তা করা স ব হয়িন।  
িনিমত কেটজ  ি  ন ন হেয়েছ এবং িনমাণ কাজ বািহ ক ি েত মান স  বেল তীয়মান হেয়েছ। ধান 
গটসহ িকট কাউ ার িনমাণ করা হেলও এখনও িকেটর  িনধািরত না হওয়ায় িকট কাউ ার  ব  অব ায় 

রেয়েছ। িচলে ন কণাের দালনা, ি পার, িলভার ইত ািদ খলার ব া থাকেলও ির হেয় যাবার আশংকায় 
দালনা েলা েল রাখা হেয়েছ। ধান গেটর পােশ অবি ত ত  ক  লাকবেলর অভােব ব  অব ায় রেয়েছ। 

ওভারেহড াংকসহ পািন সরবরােহর ব া থাকেলও এর মা েম  কেটজ েলােত ও ক াটািরং হাউেজ পািন 
সরবরাহ করা হেয়েছ। ষ ও মিহলা টয়েলট িনমাণ করা হেলও তােত কান পািনর সরবরাহ নই। ০২  ) ই (ল  
টাকা েয় লাহার রিলং িদেয় কার পািকং জান করা হেলও তােত যাওয়ার রা া  কােপ ং না করায় েবর ইট 
উেঠ িগেয় না ক অব ার ি  হেয়েছ। এছাড়া নেসড অিফস ভবন র এে াচ , দয়াল ও মেঝেত ফাটল দখা 
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গেছ। পাহািড় এলাকায় উইেপাকার া ভাব বশী। তাই সি  পাে র দরজা েলা লাহার হেল ভাল হেতা। িক  
কােঠর দরজা িনমাণ করায়  সি  পাে র দরজা উইেপাকায় ন  কের ফেলেছ। পিরদশণকােল দখা যায় সি  
পাে র দরজা  েল পেড়েছ। 

১০.৪। বতন ভাতাঃ এ খােত বরা ত ৩০.১৩ ল  টাকার মে  ২৪.০৭ ল  টাকা য় হেয়েছ। মালী, ইপার, নশ হরী,  
ইেলকি িশয়ান, া ারেদর ১০ জনমােসর বতন ভাতা বাবদ এ অথ য় হয়।  

১০.৫। সরবরাহ ও সবাঃ সরবরাহ ও সবা খােত বরা ত ১৩.০৫ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৯.০৫ ল  টাকা। চার 
ও িব াপন , শনারী , ণ ও কাশনা ,জিরপ ও সীমানা িচি তকরণ ,মা ার ান , পে ালও ি ক া  ইত ািদ 
খােত েয়াজন অ যায়ী এ অথ য় করা হেয়েছ। এ খােতর আওতায় িফ  ও ড েম ারী িনমােণর কথা থাকেলও 
এর জ  পযা  বরা  না থাকায় তা িনমাণ করা যায়িন।   

 
বড়শীেজাড় অংশ 
১০.৬। বনায়নঃ  

বনায়েনর আওতায় সৗ য-বধক উি দ এর বনায়ন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ১৪.৭০ ল  টাকার মে  য় 
হেয়েছ ১১.১০ ল  টাকা এবং িনধািরত ৩০ হাজার গােছর েল লাগােনা হেয়েছ ২১৫০০গাছ। সৗ য বধক উি েদর 
মে  রেয়েছ জা ,ব ল ,অেশাক ,পলাশ , সানা  ,পা পাদপ ,রংগন ,উইিপং , দবদা  ইত ািদ। ব াণীর 
আবাস ল উ য়েন বনায়ন ও র ণােব ণ এর আওতায় ৮.২০ ল  টাকা েয় ৫০ হাজার গাছ এ পােক লাগােনার 
কথা থাকেলও এে ে  লাগােনা হেয়েছ ৩৩ হাজার গাছ এবং য় হেয়েছ ৬.০৯ ল  টাকা। ব াণীর খাবােরর জ  
যসকল গাছ লাগােনা হেয়েছ তার মে  রেয়েছ জাম ,কাউফল ,কাঠ ল ,চাপািলশ , পয়ারা , র , ক িক ইত ািদ। 
গালাপ ও অ া  েলর বাগান ি  ও র ণােব ণ খােত বরা ত ২.০০ ল  টাকার মে  ১.৫৬ ল  টাকা 
েয়র মা েম িবভাগীয় বন কমকতার কাযালেয় গালাপ ,গ দাসহ আরও িক  েলর বাগান করা হেয়েছ। হাব , াব 

ও লতা ে র দারা সৗ যবধক বাগান জন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ৩.০০ ল  টাকার মে  ২.৮০ ল  
টাকা েয়র মা েম ৩ িকঃিমঃ সৗ য বধক লতা ে র বাগান জন ও র ণােব ণ করা হেয়েছ। ঔষিধ উি েদর 
বাগান জন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ২.৭০ ল  টাকার মে  ২.৫০ ল  টাকা েয় ৫০০০ এর েল ৪৫০০ 
ঔষিধ উি দ লািগেয় তা র ণােব ণ করা হেয়েছ। ঔষিধ উি েদর মে  রেয়েছ আমলিক ,হিরতিক ,বেহরা ,িনম ,
চালতা অ ণ ইত ািদ। এনিরচেম  াে শন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ৮.৮২ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ 
৭.০৬ ল  টাকা এবং ৩০ হঃ এর েল করা হেয়েছ ২২.৮৪ হঃ। এনিরচেম  াে শন এর আওতায় ,গজন ,
বলাম ,ঢািকজাম , তল র ,িচকরািশ ,জা ল ইত ািদ উি দ লাগােনা হেয়েছ। িবরল জািতর উি েদর বনায়ন ও 

র ণােব ণ খােত বরা ত ৬.৪৮ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৫.৪০ ল  টাকা এবং ২০ হঃ এর েল করা 
হেয়েছ ১৬ হঃ। িবরল জািতর উি েদর মে  রেয়েছ রংগন ,নােগ র ,নাগিল ম , ি  ,িপতরাজ ,তমাল , বলাম 
ইত ািদ। বনায়েন িডিপিপেত িনধািরত ল মা া যায়ী  রাপেনর সং া অিজত না হওয়া সংেগ পিরদশেণ 
সহায়তাকারীগেণর ি  আকষণ করা হেল ত রা জানান বনায়েনর জ  এক  িনিদ  র  বজায় রেখ  রাপণ 
করেত হয়। অিজত সং া যায়ী  রাপেণর পের অবিশ  ান না থাকায় বািক গাছ লাগােনা যায়িন। এছাড়া 
একিদেক শীতকাল ও অ িদেক এ বছর এ অ েল বই কম ি পাত হওয়ায় লাগােনা চারাগাছ েলার মে  িক  
গাছ মারা গেছ এবং িক  গাছ ত ায় অব া িবরাজ করেছ। জনবল সংকেটও এ েলা র ণােব ণ াহত হে ।  

১০.৭।  য় কায মঃ কে র আওতায় ০৭  বাইসাইেকল, অিফস ও নাসারী ই ইপেম , ফািনচার, ফেটাকিপয়ার, 
কি উটার, ি ার ও ইউিপএস য় বাবদ বরা ত ৪.৫৫ ল  টাকার মে  ৪.৫১ ল  টাকা েয়র মা েম য় 
কায ম স  করা হেয়েছ। পিরদশণকােল ফািনচার, ফেটাকিপয়ার, কি উটার ইত ািদ িবভাগীয় বন কমকতার 
কাযালেয় বহার হেত দখা যায়। কে র আওতায় ৫  ােডল বাট ও ২  ফাইবার বাট য় বাবদ ৮.০০ ল  
টাকার সং ান থাকেলও ইেকা পাক এলাকায় কান লক বা র না থাকায় এ েলা য় করা হয়িন।  মটর 
সাইেকল েয়র জ  ২.২০ ল  টাকা বরা  থাকেলও পরবত েত যথাযথ ক পে র অ েমাদন না পাওয়ায় তা 
কনা হয়িন । 

১০.৮। ত ও িনমাণ কাজঃ ত ও িনমাণকােজর আওতায় ধান গটসহ িকট কাউ ার (১ ), িসিকউির  পা  (৬ ), 
গাইড াপ ও সাইনেবাড, আরিসিস িপলার ও ক টা তােরর বড়া (৬৫০০ িমঃ), ২  নেসড কেটজ, ৫  ষ ও 
মিহলা টয়েলট, ৩  কালভাট, ২০  আরিসিস িস ং ব , ৪  সিম পাকা িপকিনক ট, ০.৪০ িকঃিমঃ ট ইল, 
২ িকঃিমঃ অভ রীণ রা া, পািন সরবরাহ, িব ৎ সরবরাহ এবং মরামত ও র ণােব ণ কাজ করা হেয়েছ।  
িনিমত কেটজ  ি  ন ন হেলও এর যথাযথ বহার হে  না বেল ব  থেক এ েলা ধীের ধীের ন  হেয় যাে । 

ধান গটসহ িকট কাউ ার িনমাণ করা হেলও এখনও িকেটর  িনধািরত না হওয়ায় িকট কাউ ার  ব  
অব ায় রেয়েছ।  িবভাগীয় বন কমকতার কাযালেয় ািপত পািনর াংক হেত ইেকা পাক পয  পািনর লাইেন 
সংেযাগ না হওয়ায় ষ ও মিহলা টয়েলট িনমাণ করা হেলও তােত কান পািন সরবরাহ নই। 
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১০.৯। বতন ভাতাঃ এ খােত বরা ত ৪০.২৫ ল  টাকার মে  ৩২.৭০ ল  টাকা য় হেয়েছ। ১৪ জনমােসর বতন 
ভাতা বাবদ এ অথ য় হয়।  

১০.১০। সরবরাহ ও সবাঃ সরবরাহ ও সবা খােত বরা ত ৩.০০ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ২.০৮ ল  টাকা। সােভ ও 
িডমােকশন, চার ও িব াপন ইত ািদ বাবদ এ অথ িয়ত হেয়েছ। এ খােতর আওতায় িফ  ও ড েম ারী 
িনমােণর কথা থাকেলও এর জ  পযা  বরা  না থাকায় তা িনমাণ করা যায়িন।   

 
১১। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) দশী ও িবেদশী মণ িপপা েদর িচ িবেনাদেনর 

েযাগ িবধা উ য়ন। 
একিদেক যমন শাল, স ন, গজণ িত উি েদর িজন ল 
সংর ণ করা হেয়েছ অ িদেক তমন িব ায়/িবরল উি দ 

জািত, সৗ যবধক, ঔষিধ ে র বনায়ন ও ল বাগান ি র 
মা েম জীব বিচ  ন ারসহ মেনারম া িতক পিরেবেশর 

ি  হেয়েছ যা দখেত িতিনয়ত অেনক দশী িবেদশী দশনাথ  
আেসন। ইেকাপাক েত উি দ িব া/বন িব ার িশ াথ েদর 
জ  িশ া ও গেবষণার েযাগ ি  এবং ইেকা িরজেমর উ য়ন 
হেয়েছ।  

(২) িনিবড় ব াপনা সংর েণর মা েম দশী 
িবেদশী উি েদর িজন ল সংর ণ ও উ য়ন। 
(৩) জীব- বিচ  ন ার ও া িতক পিরেবেশর 
উ য়ন সাধন। 
(৪) মিকর স ুখীন ও িব  ায় উি দ জািতর 
সংর ণ। 
(৫) িশ া ও গেবষনার েযাগ ি  এবং ইেকা-

িরজম উ য়ন । 
 
১২। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
 
১৩। বা বায়ন সম াঃ   
১৩.১। লাগড় ও বড়শীেজাড় উভয় পােক েকট কাউ ার থাকেলও িকেটর কান ব া নই। ফেল সরকার রাজ  আয় 

হেত বি ত হে । এ িবষেয় লাগড় ও বড়শীেজাড় ক প  িকেটর হার িনধারেণর জ  বন ও পিরেবশ ম ণালয়েক 
প  রণ করেলও এখনও েকটর হার িনধািরত না হওয়ায় িকট চা  হয়িন। এছাড়া পােকর র ণােব ণ খােতও 
কান বরা ও আসেছ না।  

 
১৩.২। উভয় পােকর টয়েলট এর ব া থাকেলও টয়েলট েলােত পািন সরবরাহ নই এবং দশনাথ েদর খাবার পািন পােনর 

কান ব াও নই । বড়শীেজাড় ইেকা পােক কেটজ িনিমত হেলও তােত কান আসবাবপ  নই। ফেল দশনাথ েদর 
নানা অ িবধায় পড়েত হয়।  

 
১৩.৩। লাগড় ইেকা পােকর ৩৫০০ িমটার ও বড়শীেজাড় ইেকা পােক ৬৫০০ িমটার আরিসিস িপলারসহ ক টা তােরর বড়া 

দয়া হেলও আরও বশ িক  জায়গা ক টা তারিবহীন রেয়েছ। যার ি  মািলকানাধীন এলাকা হেত লাকজন পােক 
েবশ কের একিদেক যমন দশনাথ েদর িনরাপ া িবি ত করেছ তমিন গ , ছাগল ও গবািদপ  েবশ কের ছাট ছাট 

গাছপালা ন  কের ফলেছ।  
 
১৩.৪। লাগড় ও বড়শীেজাড় উভয় পােক পিরদশণকােল বানর, হ মানসহ বশ িক  ব  জীবজ  দখা যায়। ব াণীর 

আবাস ল উ য়েনর জ  বনায়ন করা হেলও  তােদর পািন পােনর জ  কান জলাশয় নই।  
 
১৩.৫। লাগড় ইেকা পােক লাহার রিলং িদেয় কার পািকং জান করা হেলও তােত যাওয়ার রা া েত কােপ ং না করায় 

ট উেঠ িগেয় না ক অব ার ি  হেয়েছ। এছাড়া নেসড অিফস ভবন র এে াচ, দয়াল ও মেঝেত ফাটল দখা 
গেছ। সি  পাে র কােঠর দরজা উইেপাকায় ন  করার ফেল দরজা  েল পেড়েছ।  

 
১৩.৬। ায় ১১২ একেরর লাগড় ইেকা পাক  দখােশানার জ  ১ জন বাগান মালী ও ১ জন চৗিকদার ছাড়া কান জনবল 

নই। জলবল সংকেট পােকর র ণােব ণ ও পিরচযা াহত হে  এবং ল  ল  টাকা েয় িজত বাগান েলা ন  
হেয় যাে । 
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১৩.৭। িপিসআর এর া নং ১২ এ D নং অ ে েদ কে র পিরকি ত উে  অজন ছেক পিরকি ত উে ে র ি েত 
অজন না দিখেয় িক  অংেগর বা বায়ন অব া দখােনা হেয়েছ।  

 
১৪। পািরশঃ 
 
১৪.১। অিত ত িকেটর হার িনধারণ বক পাক ’ েত িকেটর মা েম েবেশর ব া হণসহ উভয় পােকর 

র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় অথ বরাে র িবষেয় ম ণালয়েক উে াগী হেত হেব।  
 
১৪.২। লাগড় ও বড়শীেজাড় উভয় পােকই টয়েলট েলােত পািন সরবরােহর ব া করেত হেব এবং একই সংেগ 

দশনাথ েদর খাবার পািন ও চারাগাছ েলােত পািন িছটােনার জ  ােন ােন পাইপ লাইন হেত পািন সরবরােহর 
ব া রাখেত হেব। এছাড়া বড়শীেজাড় ইেকা পােকর কেটেজর জ  আসবাবপ  সরবরােহর ব া হণ করেত 

হেব।  
 
১৪.৩। লাগড় ও বড়শীেজাড় ইেকা পােকর েরা এলাকা েত িনরাপ ার ােথ ক টা তােরর বড়া দয়ার ব া করেত 

হেব।  
 
১৪.৪। জীব বিচ  সংর েণর ােথ ব াণীর আহােরর পাশাপািশ পািন পােনর ব া করা আব ক এ লে  উভয় 

পােকর সমতল িমেত র/ ি ম লক খনেনর ব া নয়া যেত পাের।  
 
১৪.৫। লাগড় ইেকা পােকর অিফস ভবন  মরামত ও সি  পাে র কােঠর দরজার েল লাহার দরজা িত াপন এবং 

পােক আগত দশনাথ েদর গািড় পািকং এর িবধােথ ক াটািরং হাউজ হেত গািড় পািকং জান পয  পথ  কােপ ং 
করার েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

 
১৪.৬। লাগড় ইেকাপােকর র ণােব ণ ও পিরচযার ােথ আরও িক  জনবল পদায়ন করা সমীচীন হেব।  
 
১৪.৭। ভিব েত ইেকাপাক েত কান কায ম নয়া হেল/ অ  কাথাও সমজাতীয় কায ম হীত হেল সখােন 

উপেরা  পািরশ স হ বা বায়েনর ব া হণ করেল কে র আওতায় বা বািয়ত কায মস হ টকসই করার 
জ  সহায়ক হেব।  

 
১৪.৮। আগামীেত িপিসআর নয়েণর ে  ক  পিরচালক, বা বায়নকারী সং াসহ ম ণালেয়র সংি  সকলেক িন ল 

িপিসআর নয়েণর জ  আরও সেচ  হওয়ার পরামশ দয়া হল। 
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53. রীড া  সমি ত সামািজক বনায়ন (১ম সংেশািধত) 
(সমা : ন ,২০১১) 

 
১। বা বায়নকারী সং া t     বন অিধদ র।  
২। শাসিনক ম ণালয়               t     পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t     িসেলট ও নামগ  জলার ১০  উপেজলা (হাওড় অ ল)। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়  t                                                                           
                                                                                                                             (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   
সময় 

   
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৩৯০.০০ ১২৫১.০০ ১২২৯.৮৩ লাই, 

২০০৫ 
হেত 

ন, 
২০১০ 

লাই, ২০০৫ 
হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, ২০০৫ 
হেত 

ন, ২০১১ 

- ১ বছর 
(২০%) 

 
৫। কে র অথায়নঃ  ক  স ণ িজওিব অথায়েন স  হেয়েছ। 
  
৬। কােজর অ  িভি ক বা বায়ন:             

(ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অংেগর নাম একক/ 

পিরমান 
িডিপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 
আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 রাজ  খাত 

১। িত ান কমচারীেদর বতন থাক ১৩.৭০ থাক ১৩.৭০ 
(১০০%) 

থাক 

২। ভাতািদ থাক ১১.০৯ থাক ১১.০৯(১০০%) থাক 
৩। সরবরাহ ও সবা থাক ১৮.৫৮ থাক ১৫.৬৪ 

(৮৪.১৭%) 
থাক 

৪। ালানী ও ি ক া  থাক ৮.৬২ থাক ৭.৬২ থাক 
৫। চার ও িব াপন থাক ৫.১৫ থাক ৪.৪২ থাক 
৬। উপকারেভাগীেদর িশ ণ জন ৪৪.৬৬ ৮৬৪৭জন ৪১.৬৯ 

(৯৩.৩৪%) 
৮৩৩৮জন 
(৯৬.৪২%) 

৭। সােভ, িডমােকশন  হ র ৮.০০ ৪০০ হঃ ৮.০০ ৪০০ হঃ 
(১০০%) 

৮। মাটর যানবাহন সংর ণ থাক ২.৮০ থাক ২.৮০ থাক 
৯। কি উটার সংর ণ থাক ১.৪০ থাক ১.৪০ থাক 

১০। জলযান সংর ণ থাক ২.৮০ থাক ২.৮০ থাক 
 মাট রাজ  য়  ১১৬.৮০  ১০৯.১৬ 

(৯৩.৪৫%) 
 

 লধন খাত 
১১। বাইসাইেকল য়  ০.৫০ ১০  ০.৫০ ১০ (১০০%) 
১২। কাি  বাট য়  ১.৮০ ৬  ১.৮০ ৬ (১০০%) 
১৩। ইি ন বাট য়  ৭.৫০ ৬  ৭.৫০ ৬ (১০০%) 
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ঃ 
নং 

অংেগর নাম একক/ 
পিরমান 

িডিপিপ অ যায়ী া লন ত অ গিত 
আিথক বা ব  আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৪। সােভ ই ইপেম  ও অ া  

বািদ য় 
থাক ১.০০ থাক ১.০০ থাক 

১৫। আসবাবপ  য় থাক ২.০০ থাক ২.০০ থাক 
১৬। ি প বাগান জন ও র ণােব ণ িকঃিমঃ ৭৩.৬৩ ২৪৫িকঃ

িমঃ 
৬৯.৭৮(৯৪.৭৭

%) 
২২৫িকঃিমঃ 

(৯১%) 
১৭। বত বাগান জন ও র ণােব ন হ র ৫০.০৮ ১৮০ হঃ ৫০.০৮(১০০%) ১৮০ হঃ 

(১০০%) 
১৮। তা বাগান জন ও সংর ণ হ র ৬৯৭.৮৩ ২৭০০ হঃ ৬৮৮.৯৫ 

(৯৮.৭২%) 
২৭০০ হঃ 
(১০০%) 

১৯। িষ বন বাগান জন ও সংর ণ হ র ৬৮.৪৩ ২৭০ হঃ ৬৮.৪৩(১০০%) ২৭০ হঃ 
(১০০%) 

২০। উপ  জািতর বাগান জন ও 
সংর ণ 

হ র ৭০.৮৫ ২৫০ হঃ ৭০.৮৫ 
(১০০%) 

২৫০ হঃ 
(১০০%) 

২১। অিতিথ পািখর আবাস ল উ য়ন থাক ৭৬.০০ থাক ৭৬.০০ থাক 
২২। িবতরেণর জ  চারা উৎপাদন  ৪৮.৫৫ ১১.৭১ ল  ৪৮.৫৫ ১১.৭১ ল  

(১০০%) 
২৩। মালীেদর ারাক িনমাণ বঃিমঃ ৩৬.০০ ৫০০বঃিমঃ ৩৬.০০ ৫০০বঃিমঃ 

(১০০%) 
 মাট লধন য়  ১১৩৪.১৭  ১১২১.৪৪ 

(৯৮.৮৭%) 
 

 মাট য় (রাজ + লধন)  ১২৫১.০০  ১২২৯.৮৪ 
(৯৮.৩০%) 

৯৭% 

 
৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ   কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
 
৮| mvaviY ch©‡e¶Y t  
 
৮.১।  ক  হেণর পট িমঃ  িসেলট বন িবভােগ ২৩,৫৮১.৮৩ হ র িন  বন িম রেয়েছ, যা রীড া  নােম পিরিচত। এ 

রীড া  িসেলট পা  এ  পপার িমল (এসিপিপএম) এর ক চামাল সং হ করার জ  িমেলর িনকট ৩০ (ি শ) বছেরর 
জ  ১৯৬৫ সােল হ া র করা হয়। া িতক স দ ব াপনায় এসিপিপএম এর অনিভ তা ও অদ তার কারেণ এ 
সমেয় া িতকভােব জ ােনা রীড স দ াপকভােব িত  হয়। এছাড়া এ সমেয় রীড াে র অেনক িম জবরদখল 
হেয় যায়। ি  সমাি েত রীড াে র ব াপনার দািয়  ১৯৯৫ সােল বন িবভােগর িনকট নরায় া  হয়। ১৯৯৫ 
সােল বন অিধদ র ক ক পরী া লক রীড া  বনায়ন নামক এক  ক  হণ করা  হয়- যা ১৯৯৭ সােল 
আকি কভােব ব  হেয় যায়। ১৯৯৭ সােল পিরচািলত রীড াে র বজলাইন আথ-সামািজক জরীেপ রীড া েক এক  
সমি ত ব াপনায় আনার পািরশ করা হয়। পের পিরেবশ ও বন ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম  ক ক 
গ ত ১ নং সাব-কিম  ২০০৩ সােলর নেভ র মােস মাঠ পযােয় পিরদশেনর পর িসেলট বন িবভােগর আওতাধীন 
৫৮,১৪৭.১২ একর রীড বন িম সংর ণ এবং উ য়ন ও অৈবধ জবর দখল রাধকে  বতমান আথ-সামািজক াপেট 
রীড বন িমর জ  এক  বা ব স ত থক ক  ণয়েনর জ  পািরশ কের। এরই ধারাবািহকতায় আেলাচ  ক  
হণ করা হয়। 

 
৮.২। কে র উে ঃ    
 

 পিরকি ত বনায়েনর মা েম রীড াে র জীব- বিচ  ন ার ও পিতত সরকারী বন িম উৎপাদেনর 
আওতায় আনা;  
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 রীড াে র বনায়ন কায েম উপকারেভাগী িহেসেব ানীয় জনগণেক স ৃ  করতঃ তােদর আথ-
সামািজক অব ার উ য়ন; 

 তা ও বত উৎপাদন ি র মা েম  ও র িশে  ক চামােলর সরবরাহ িনি তকরণ; 
  ও র িশে র মা েম দির  জনেগাি র আয় ি বক আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ও ামীণ 

অথনীিতেত গিতশীলতা আনয়ন ; এবং 
 বাগান জেনর মা েম ানীয় ও অিতিথ পাখীর আবাস ল উ য়ন। 

 
৮.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ তা, বত ও দশীয় উপ  জািতর বনায়েনর মা েম রীড াে র জীব বিচ  

ন ার এবং উপকারেভাগী িহেসেব ানীয় জনগণেক স ৃ  কের তােদর আথ সামািজক অব ার উ য়েনর লে    
আেলাচ  ক  স ণ িজওিব অথায়েন ১৩৯০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই’২০০৫ হেত ন’২০১০ ময়ােদ 
বা বায়েনর িনিম  গত ০২/০১/২০০৬ তািরেখ মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত 
উপ  িতেবেশর অভােব ক  এলাকায় বত, উপ  জািত এবং িষ বাগান জেনর ল মা া পিরক না 
অ যায়ী অিজত না হওয়ায় ক  য় াস কের ও ক  ময়াদ ি  কের ১২৫১.০০ ল  টাকা া িলত েয় 

লাই, ২০০৫ হেত ন, ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম  ক  ০৫/০৯/২০১০ তািরেখ মাননীয় পিরক না ম ী 
ক ক অ েমািদত হয়।  

 
৮.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                         (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৫-২০০৬ ১২৮.৪০ ১২৮.৪০ - ১২৮.৪০ ১২৮.৪০ ১২৮.৪০ - 
২০০৬-২০০৭ ২০৪.২৫৫ ২০৪.২৫৫ - ২০৪.২৫৫ ২০৪.২৫৫ ২০৪.২৫৫ - 
২০০৭-২০০৮ ১৮৪.৪৩৮৫ ১৮৪.৪৩৮৫ - ১৮৪.৪৩৮৫ ১৮৪.৪৩৮৫ ১৮৪.৪৩৮৫ - 
২০০৮-২০০৯ ১৬২.৮০৯ ১৬২.৮০৯ - ১৬২.৮০৯ ১৬২.৮০৯ ১৬২.৮০৯ - 
২০০৯-২০১০ ১৫১.০০০৫ ১৫১.০০০৫ - ১৫১.০০০৫ ১৫১.০০০৫ ১৫১.০০০৫ - 
২০১০-২০১১ ৪০১.০০ ৪০১.০০ - ৪০১.০০ ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - 

মাট মাট ==  ১২৩১১২৩১..৯০৩৯০৩  ১২৩১১২৩১..৯০৩৯০৩  - ১২৩১১২৩১..৯০৩৯০৩  ১২২৯১২২৯..৮৩৬৮৩৬  ১২২৯১২২৯..৮৩৬৮৩৬  - 
 

৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

১। জনাব আলী আকবর হায়দার 
 বন সংর ক 

খ কালীন ২৯/০১/২০০৬-২৪/০৬/২০০৭ 

২। জনাব আলতাফ হােসন খান 
 বন সংর ক 

খ কালীন ২৬/০৬/২০০৭-১৩/০৭/২০০৮ 

৩। জনাব মাঃ ইউ স আলী 
 বন সংর ক  

খ কালীন ১৩/০৭/২০০৮-১৬/০৯/২০১০ 

৪। জনাব জিহর হােসন খ কার 
 বন সংর ক 

খ কালীন ১৬/০৯/২০১০ হেত  
ক  সমাি  পয  

 
৮.৬।   ায়ন প িত (Methodology)   আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ 

করা হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ ক র িসেলট উপেজলাধীন গায়াইনঘাট উপেজলায় তা ও ি প বাগান গত ২৬/০২/২০১২ 
তািরেখ পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল সহকারী বন সংর ক পিরমল চ  পাল, গায়াইনঘাট উপেজলার র  অিফসার 
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জনাব এনােয় র রহমান খান, ফের ার জনাব মাঃ আ র বাির ও তা বাগােনর মালী জনাব মাঃ আ ল মােলক উপি ত 
থেক সহায়তা কেরন। ক র নামগ  জলার ছাতক উপেজলা অংেশর কায ম গত ২৭/০২/২০১২ তািরেখ সেরজিমেন 

পিরদশন করা হয়।পিরদশনকােল সহকারী বন সংর ক জনাব পিরমল চ  পাল, র  অিফসার জনাব সয়দ মাহ দ উ া , 
িবট অিফসার জনাব মাঃ আ স সালাম উপি ত থেক পিরদশন কােজ সহায়তা কেরন।   
 
৯৯।।  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
 
 কে র অ িভি ক বা বায়ন অ গিত িনে  আেলাচনা করা হলঃ 
৯.১। বতন ভাতাঃবতন ভাতাঃ িত ান কমচারীেদর বতন ভাতা খােত বরা ত ২৪.৭৯ ল  টাকা স ণ িয়ত হেয়েছ। ১০জন 
 কমচারীর বতন ও ভাতা বাবদ এ টাকা িয়ত হেয়েছ। 
৯.২। সরবরাহ ও সবাঃসরবরাহ ও সবাঃ এ খােত বরা ত ১৮.৫৮ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ১৫.৬৪ ল  টাকা। বা ব েয়াজেনর 

িনরীেখ  য় করায় এ খােত সা য় হেয়েছ ২.৯৪ ল  টাকা । এ খােতর আওতায় টিলেফান, িব ৎ িবল, শনারী 
ও সীল া , মণ ভাতা ইত ািদ মটােনা হেয়েছ।  

৯.৩। ালানী ও ি ক া ঃালানী ও ি ক া ঃ এখােত বরা ত ৮.৬২ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৭.৬২ ল  টাকা। এ ে  সা য় 
 হেয়েছ ১.০০ ল  টাকা।  
৯.৪। চার ও িব াপনঃচার ও িব াপনঃ চার ও িব াপন খােত বরা ত ৫.১৫ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৪.৪২ ল  টাকা। এ ে  
 সা য় হেয়েছ ০.৭৩ ল  টাকা।  
৯.৫। উপকারেভাগীেদর িশ ণঃউপকারেভাগীেদর িশ ণঃ কে র আওতায় িনধািরত ৮৬৪৭ জন উপকারেভাগী িশ েণর জ  ৪৪.৬৬ ল  
 টাকার বরা  থাকেলও এ ে  িশ ণ দয়া হেয়েছ ৮৩৩৮জনেক। উ ার ত িমেত বা বতার িনরীেখ বনায়ন 
 করায় বনায়েনর পিরমাণ এবং উপকারেভাগীর সং  কম হেয়েছ। এে ে  য় হেয়েছ ৬১.৬৯ ল  টাকা।  
৯.৬। সােভসােভ, , িডমােকশনঃিডমােকশনঃ রীড া  এলাকায় ৪০০ হঃ বন িমেত সােভ, ি  ও পা  াি ং াপ, সীমানা িচি তকরণ 
 িপলার, সাইনেবাড ইত ািদ বাবদ বরা ত ৮.০০ ল  টাকার স নই িয়ত হেয়েছ।  
৯.৭। মরামত ও সংর ণঃমরামত ও সংর ণঃ মরামত ও সংর ণ খােত বরা ত ৭.০০ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম মটর যানবাহন, 
 কি উটার ও জলযান ইত ািদ মরামত ও সংর ণ করা হেয়েছ।  
৯.৮। বাইসাইেকলবাইসাইেকল, , কাি  বাট ও ইি ন বাট  য়ঃকাি  বাট ও ইি ন বাট  য়ঃ ১০  বাইসাইেকল, ৬  কাি  বাট, ৬  ইি ন বাট য় বাবদ 
 বরা ত ১২.৮ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম উ  য় স  করা হেয়েছ। পিরদশনকােল বাটস হ সচল 
 অব ায় দখা যায় । 
৯.৯। আসবাবপ  সােভ ই ইপেম  ও অ া  ািদ য়ঃআসবাবপ  সােভ ই ইপেম  ও অ া  ািদ য়ঃ এ খােত বরা ত ৩.০০ ল  টাকা স ণ েয়র মা েম 
 উ  য় কায স াদন করা হেয়েছ।  
৯.১০। ি প  বাগান জন ও র নােব ণঃবাগান জন ও র নােব ণঃ  কে র আওতায় ২৪৫ িকঃিমঃ ি প বাগান জন ও র নােব ণ বাবদ 
 বরা ৃ কত ৭৩.৬৩ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৬৯.৭৮ ল  টাকা এবং বাগান ি  করা হেয়েছ ২২৫ িকঃিমঃ। 
 ক র েত ি প াে শেনর ল মা া িছল ২০০ িকঃিমঃ। ি প াে শন সে াষজনক হওয়ায় ক  
 সংেশাধেনর সময় এর ল মা া বািড়েয় করা হয় ২৪৫ িকঃিমঃ। আেলাচনায় জানা যায় ২০ িকঃিমঃ রা া 
 াে শেনর উপেযাগী না হওয়ায় সখােন ি প াে শন করা যায়িন। পিরদশনকােল গায়াইঘাট উপেজলা ও ছাতক 
 উপেজলায় রা ার ’ধাের ি প াে শেনর আওতায় িজত বাগান েলা দখা যায়। বাগান েলা ইেতামে  বশ 
 ভালভােব বেড় উেঠেছ। িবিভ  অথ বছের য েলা লাগােনা হেয়েছ তা িক র পর পর সাইনেবােডর সাহাে  
 আলাদা করা আেছ। কে র আওতায় উপকারেভাগীেদর িশ ণ দােনর মা েম অংশীদািরে র িভি েত রা ার 
 পাে  রািপত বাগান েলা র ণােব ণ ও পাহারাদােনর েযাগ ি  করা হেয়েছ। ক  চলাকালীন সমেয় িত              
            িকঃিমঃ ি প বাগােন পাহারাদারেদর মািসক পাির িমক িছল ১৫০০/- টাকা। ি প াে শেনর আওতায় 
 এলাকাবাসীর চািহদা যায়ী আকাশমিন, জাম, রইনি , জা ল, কদম ইত ািদ গাছ লাগােনা হেয়েছ।  
৯.১১। বত বাগান জন ও র ণােব ণঃবত বাগান জন ও র ণােব ণঃ বত বাগান জন ও র ণােব ণ খােত বরা ত ৫০.০৮ ল  টাকা  স ণ 

েয়র মা েম পিরকি ত ল মা া যায়ী ১৮০ হঃ বত বাগান জন ও র ণােব ণ করা হেয়েছ। কে র েত 
বত বাগান ি র ল মা া িছল ৫০০ হঃ। িক  বত াই ার িবধায় বেড় ওঠার জ  সহায়ক ে র দরকার হয়। 

রীড া  এলাকায় উপ  সহায়ক ে র সং া অ ল এবং ছড়ােনা িছটােনা বেল ল মা া অিজত হেব না 
িবধায় ক  সংেশাধেনর সময় ল মা া কিমেয় ১৮০ হঃ করা হয়। পিরদশনকােল ছাতক উপেজলায়  বত 
বাগানস হ দখা যায়। বত গাছ েলা ভালভােব বেড় উঠেলও এখেনা কতন উপেযাগী হয়িন।  

৯.১২। তা বাগান জন ও র নােব ণঃ তা বাগান জন ও র নােব ণঃ এ খােত বরা ত ৬৯৭.৮৩ ল  টাকার মে  ৬৮৮.৯৫ ল  টাকা েয়র 
মা েম ২৭০০ হঃ জিমেত তা বাগান করা হেয়েছ। এ কে র আওতায় রািপত অ া  জািতর মে  তা 
বনায়ন সে াষজনক হওয়ায় ক  সংেশাধেনর সময় ল মা া ২০০০ হঃ থেক বািড়েয় ২৭০০ হঃ করা হয়। 
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পিরদশনকােল দখা যায় য কে র থম িদেক রািপত গাছ েলা বশ বড় হেয় উেঠেছ এবং কে র শেষর িদেক 
রািপত গাছ েলার মে  অিধকাংশই েচ আেছ আর িক  মারা গেছ। ক  সংি গণ জানান এ অ েল দীঘিদন 
ি পাত না হওয়ায় তা গাছ েলা মারা গেছ। িক  িক  গাছ ত ায় দখােলও তারা জানান সামেন ি পাত হেল 

অধ ত গাছ েলা নরায় সজীব হেয় উঠেব। ছাতক উপেজলায় এক  বাগােন পািন সেচর মা েম তা বাগােন পািন 
িদেত দখা যায়।  

৯.১৩। িষ বন বাগান জন ও সংর ণঃিষ বন বাগান জন ও সংর ণঃ  এ খােত পিরক না যায়ী ২৭০ হঃ জিমেত ৬৮.৪৩ ল  টাকা েয় িষ বন 
বাগান জন ও সংর ণ করা হেয়েছ। অংশীদািরে র িভি েত বন িবভােগর জায়গায় জনগেণর চািহদা অ যায়ী 
আদা, হ দ, ক  ইত ািদ ফসেলর েত আকাশমিন, জাম, গামারী, স ন, ক ঠাল ইত ািদ উি েদর বনায়ন করা 
হেয়েছ। যােত একই সংেগ চাষাবাদ ও বনায়েনর েযাগ পাওয়া যায়। পিরদশনকােল দখা যায় ফসেলর েত 
গাছ েলা ভালভােব বেড় উেঠেছ।  

৯.১৪। উপ  জািতর বাগান জন ও সংর ণঃউপ  জািতর বাগান জন ও সংর ণঃ উপ  জািতর বাগান জন ও সংর ণ খােত বরা ত ৭০.৮৫ ল  
টাকা েয়র মা েম ২৫০ হঃ জিমেত বনায়ন করা হেয়েছ। মা র িত ভেদ এবং িমর উ তা অ যায়ী য 

ােন য প গাছ ভাল হয় তা িবেবচনা কের ব ন, িহজল, করচ, জা ল ইত ািদ গাছ লাগােনা হেয়েছ। ক র 
েত উপ  জািতর বাগান ি র ল মা া ১০০০ হঃ হেলও পরবত েত ক  সংেশাধেনর সময় ল মা া 

কিমেয় ২৫০ হঃ বাগান জন করা হয়। 
৯.১৫। অিতিথ পািখর আবাস ল উ য়নঃঅিতিথ পািখর আবাস ল উ য়নঃ অিতিথ পািখর আবাস ল উ য়েনর জ  রীড া  এলাকার লনা লক নী  

এলাকা েলােত মা  খনন কের জলাধার ি  করা হেয়েছ যােত সখােন সারা বছর পািন থােক এবং  
জলাধার েলার পাড় েধ চারপােশ িহজল, করচ, বড়ই,জাম ইত ািদ গােছর বাগান ি  করা হেয়েছ। এ খােত 
বরা ত ৭৬.০০ ল  টাকার স ণই িয়ত হেয়েছ ।  

৯.১৬। িবতরেণর জ  চারা উৎপাদনঃিবতরেণর জ  চারা উৎপাদনঃ এ কে র আওতায় িবতরেণর জ  ১১.৭১ ল  চারা উৎপাদন বাবদ য় হেয়েছ 
৪৮.৫৫ ল  টাকা। িবনা ে  ি র ে  ৫০  ও িত ােনর ে  ২০০  ফলজ, বনজ ও ঔষিধ ে র চারা 
িবতরণ করা হেয়েছ।  

৯.১৭। মালীেদর ারাক িনমাণঃমালীেদর ারাক িনমাণঃ ারাক িনমাণ খােত ৫  ১০০ বঃিমঃ িবিশ  ারাক িনমােণর জ  ৩৬.০০ ল  টাকা 
স ণই িয়ত হেয়েছ। পিরদশনকােল ছাতক উপেজলায় এক  ারাক পিরদশন করা হয়। ারাক  ৩ ক  িবিশ  
এবং ১  বাথ ম, রা াঘর ও উবওেয়ল রেয়েছ। ারাক  সিমপাকা অথাৎ দয়াল িসেমে র উপের ঢউ েনর 
ছাউনী। 

 
১০। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) পিরকি ত বনায়েনর মা েম রীড াে র জীব-
বিচ  ন ার ও পিতত সরকারী বন িম 

উৎপাদেনর আওতায় আনা 

(১)পিরকি ত বনায়েনর মা েম রীড াে র জীব-
বিচ  ন ােরর ল  নানা জািতর েরাপণ ও 

পিতত সরকারী বন িম উৎপাদেনর আওতায় আনা 
হেয়েছ। 

(২) রীড াে র বনায়ন কায েম উপকারেভাগী 
িহেসেব ানীয় জনগণেক স ৃ  করতঃ তােদর 
আথ-সামািজক অব ার উ য়ন 

(২) রীড াে র বনায়ন কায েম উপকারেভাগী িহেসেব 
ানীয় জনগণেক স ৃ  করতঃ তােদর আথ-সামািজক 

অব ার উ য়ন করা হেয়েছ। 
(৩) তা ও বত উৎপাদন ি র মা েম  ও 

র িশে  ক চামােলর সরবরাহ িনি তকরণ; 
(৩) তা ও বত উৎপাদন ি র মা েম  ও র 
িশে  ক চামােলর সরবরাহ িনি তকরেণর লে  তা 
ও বেতর বাগান করা হেয়েছ।  

(৪)  ও র িশে র মা েম দির  জনেগাি র 
আয় ি বক আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ও 
ামীণ অথনীিতেত গিতশীলতা আনয়ন 

(৪) তা ও বত কতনেযা  আ িতেত পৗঁছােল তা  
ও র িশে র ক চামাল িহেসেব বহােরর মা েম 
দির  জনেগাি র আয় ি লক কায েম সহায়ক 

িমকা রাখেব। 
(৫) বাগান জেনর মা েম ানীয় ও অিতিথ পাখীর 
আবাস ল উ য়ন। 

(৫) বাগান জন ও জলাশয় খনন ও তার চারপােশ  
রাপেণর মা েম ানীয় ও অিতিথ পাখীর আবাস ল 

উ য়ন করা হেয়েছ।  
 

১১। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
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১২। বা বায়ন সম াঃ   
 
১২.১।  মৗ েম রীড াে র পািন কেম গেল ানীয় অিধবাসী ক ক ধান ও রিব শ  চাষ এবং মাছ ধরার জ  বন িম 

জবর দখেলর িতেযািগতা  হেয় যায়। এছাড়া বনায়ন ত এলাকা ানীয় অিধবাসী ক ক গা-চারণ িম িহেসেব 
বহার হেয় থােক। গা-চারেণর মা েম বনায়ন ত গাছ ন  হয়। গা-চারণকারীরাও কখনও ই া ত ও কখনও 

অসতকভােব অেনক সময় আ ন লািগেয় বন িম ন  কের।  
 
১২.২। ছাতক ও গায়াইনঘাট উপেজলায় পিরদশনকােল দখা যায় কে র শষ অথ বছের রািপত বত ও তার িক  চারা 

ন  হেয় যাওয়ায় চারা েলার ি েকােয়ি  ক নই। এছাড়া রািপত চারা/বাগান েলােত যথাযথ পিরচযা ও 
র নােব েণর অভাব পিরলি ত হেয়েছ। বত ও তা ৬/৭ বছের কতন উপেযাগী হয়। উপকার পেত 
উপকারেভাগীেদর দীঘ সময় অেপ া করেত হয় বেল উপকারেভাগীরা এ েলা র নােব ণ ও পিরচযার িবষেয় আ হ 
হািরেয় ফেল। এছাড়া পিরদশনকােল জানা যায়, অংশীদািরে র িভি েত বনায়েনর ে  যারা ফল ভাগী হন না 
তারা  ও হতাশ হেয় গাছ ির এবং ন  কের ফেল।  

 
১২.৩। রীড াে র আওতা  অ ল েলা অত  গম িতর। বষাকােল মঘালয় অ রােজ র সীমা বত  পাহাড়ী 

জলরািশর কারেন রীড াে র অ লস হ ািবত অব ায় থােক এবং  মৗ েম এ গম অ েল একমা  পােয় হেট 
দখােশানা করা ছাড়া কান উপায় থােক না। িবট অিফস েলােত েয়াজনীয় লাকবল ও যানবাহেনর অভাব রেয়েছ।  

 
১২.৪। িপিসআর এর া নং ১২ এ কে র পিরকি ত উে  অজন ছেক পিরকি ত উে ে র ি েত অজন না দিখেয় 

িক  অংেগর বা বায়ন অব া দখােনা হেয়েছ। ১৭ নং ার ৩ অ ে েদ কে র অ েমাদন কায ম সংে েপ লখা 
উিচত িছল, তা না কের   তািরখ দয়া হেয়েছ।  

 
 
১৩। পািরশঃ 
 
১৩.১। অংশীদািরে র িভি েত বনায়েনর ে  উপকারেভাগী িনবাচেন বন িবভােগর আরও সতকতা অবল ন এবং 

সামািজক বনায়েন অংশ হণকারী জনগণ যােত তােদর া  লভ াংশ পায় সিদেক সজাগ ি  রাখা উিচত হেব। 
 
১৩.২। রীড াে র পািন কেম গেল বনায়ন ত ানস হ যােত ন  না হয় সজ  স িবষেয় বন অিধদ রেক আরও তৎপর 

হেত হেব।  
 
১৩.৩। বত ও তার ত চারা েলা িত াপন কের ন ন চারা রাপণ বক এর ি েকােয়ি  ক রাখা এবং 

উপকারেভাগীেদর  আরও উ ু করেণর মা েম র ণােব ণ ও পিরচযার ব া করা একা  েয়াজন।  
 
১৩.৪। িজত বাগানস েহর যথাযথ মিনটিরং ও র ণােব েণর জ  িবট অিফেস েয়াজনীয় জনবল পদায়ন এবং রাতন 

বাট েলা র ণােব ণসহ িত িবেটই কমপে  ১  কের ইি ন বােটর ব া করেল মিনটিরং ব া জারদার 
হেব। 

 
১৩.৫। ভিব েত িপিসআর নয়েণর ে  ক  পিরচালক, বা বায়নকারী সং াসহ সংি  সকলেক িন ল িপিসআর 

নয়েণর জ  আরও সেচ  হওয়ার পরামশ দয়া হল। 
 
১৩.৬। রীড া  অ েল রীড া  সামািজক বনায়ন কম চীর মা েম বন িবভােগর অেনক দখল ত জায়গা উ ার কের 

তােত বনায়ন করা স ব হেয়েছ। এেত একিদেক যমন পিরেবেশর ভারসা  র ায় বন িমর পিরমাণ ি  পেয়েছ 
অ িদেকসামািজক বনায়েনর মা েম উপকারেভাগী দির  জনেগা ীর আথ সামািজক উ য়ন ও সরকােরর রাজ  
আেয়র পথ গম হেয়েছ। অংশীদািরে র িভি েত এ প বনায়ন ও স েলা র ণােব ণ মিনটিরং চা  না থাকেল 
একিদেক যমন উ ার ত জিমস হ নরায় বহাত হেয় যােব অপরিদেক িজত বন েলা িদেন িদেন ংস হেয় 
রীড া  নরায় আেগর পিতত অব ায় পিরণত হেব। তাই এ জাতীয় কায েমর ধারাবািহকতা র া করা সমীচীন 
হেব। 
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54. মাধব  জল পাত এলাকায় ইেকা-পাক াপন (২য় পযায়) 
(সমা : ন ,২০১১) 

 
    
১। বা বায়নকারী সং া t     বন অিধদ র ( ত কাজ এলিজইিড) 
২। শাসিনক ম ণালয়               t     পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t     বড়েলখা, মৗলভীবাজার। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                           
                                                                                                                             (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩৮১.৯৪ ৩৭৯.৭৪ ৩৭৮.৬৬ লাই, 

২০০৮ হেত 
ন, ২০১১ 

লাই, ২০০৮ 
হেত ন, ২০১১ 

লাই, ২০০৮ 
হেত ন, 

২০১১ 

- - 

 

৫। কে র অথায়নঃ  ক  স ণ িজওিব অথায়েন স  হেয়েছ। 
  
৬। কােজর অ  িভি ক বা বায়ন:             

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
 রাজ  অংগস হঃ 
 সরবরাহ ও সবা খাতঃ 

১। মণ ভাতা ৩.০০ থাক ৩.০০ (১০০%) থাক 
২। টিলেফান িবল  ০.১০ থাক ০.১০(১০০%) থাক 
৩। িব ৎ িবল ১.০০ থাক ১.০০(১০০%) থাক 
৪। ি েক , পে াল ইত ািদ  ৩.৯০ থাক ৩.৯০(১০০%) থাক 
৫। শনারী, সীল এবং া  ২.৪9 থাক ২.৪9(১০০%) থাক 
৬। চার ও িব ি  ৩.০০ থাক ৩.০০(১০০%) থাক 
৭। ত কােজর িডজাইন ও পারিভশেনর 

জ  পরামশ িফ 
৫.৯৩ থাক ৫.৯৩(১০০%) থাক 

 মরামত ও র ণােব ণ ও নবাসনঃ 
৮। যানবাহন  ৩.০০ থাক ৩.০০(১০০%) থাক 
৯। য পািত ০.৫০ থাক ০.৫০(১০০%) থাক 
১০। দ র ভবন ১.০০ থাক ১.০০(১০০%) থাক 
১১। আবািসক ভবন ১.৫০ থাক ১.৫০(১০০%) থাক 
১২। রা া ও ট ল ১.৬০ থাক ১.৬০(১০০%) থাক 
১৩। িবিভ  ধরেনর অবকাঠােমা ২.০০ থাক ২.০০(১০০%) থাক 

 লধন অংগস হ 
 যানবাহনঃ 



330 
 

   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১৪। বাই-সাইেকল ০.০৮ ১ ০.০৮(১০০%) ১(১০০%) 

 ই ইপেম  ও আসবাবপ ঃ     
১৫। অিফস ও নাসারী ই ইপেম  ১.০০ থাক ১.০০(১০০%) থাক 
১৬। কি উটার আ ষাি ক সাম ীসহ  ০.৭০ ১ ০.৭০(১০০%) ১(১০০%) 
১৭। ফেটাকিপয়ার  ১.৫০ ১ ১.৫০(১০০%) ১(১০০%) 
১৮। আসবাবপ  ১.৫০ থাক ১.৫০(১০০%) থাক 

 বনায়নঃ 
১৯। দীঘ ময়ািদ বাগান িবরল ও িব  ায় 

জািতর বাগান জন 
১৬.৭০ ৬০ হঃ ১৬.৭০(১০০%) ৬০ হঃ 

(১০০%) 
২০। সৗ যবধক উি দ এর ব নী জন ৩.০০ ৩ িকঃিমঃ ৩.০০(১০০%) ৩ 

িকঃিমঃ(১০০
%) 

২১। সৗ যবধক উি দ এর ব নী র নােব ণ ১.০০ ২ িকঃিমঃ - - 

২২। ায়ী েলর বড িনমাণ ২.০০ ৫০  ২.০০(১০০%) ৫০ (১০০%) 
২৩। ৩ বছর বয়  বাগান র নােব ণ (বছের ৪ 

বার) 
০.৪২ ১৯ হঃ ০.৪২(১০০%) ১৯ হঃ 

(১০০%) 
 ত িনমাণ কাজঃ 

২৪। পাহােড়র িদেক রা া বরাবর ফি  
দওয়াল িনমাণ 

২০.১০ ২০৬ িমঃ ২০.১০(১০০%) ২০৬ 
িমঃ(১০০%) 

২৫। পাহােড়র িদেক রা া বরাবর ব নী 
দয়াল িনমাণ 

২৬.৫৩ ১৫০ িমঃ ২৬.৫৩(১০০%) ১৫০ িমঃ 
(১০০%) 

২৬। ি র পািন িন াশেনর জ  পাইপ 
কালভাট িনমাণ 

১১.৫২ ১০ িমঃ ১১.৫২(১০০%) ১০ িমঃ 
(১০০%) 

২৭। মা  ভরাট  ১.২০  ১৫০ ঘন 
িমঃ 

১.২০(১০০%)  ১৫০ ঘন িমঃ 
(১০০%) 

২৮। গইট থেক জল পাত পয  আরিসিস 
িপলার ও এম,এস ীলসহ ব নী দওয়াল 
িনমাণ 

৮৬.৮৮ ১০৩৯ িমঃ ৮৬.৮৮(১০০%) ১০৩৯ িমঃ 
(১০০%) 

২৯। পাহােড়র শীেষ আরিসিস ি িড়সহ ট 
ইেলর স সারণ 

১৮.৫৬ ৩০০ িমঃ ১৮.৫৬(১০০%) ৩০০ িমঃ 
(১০০%) 

৩০। ট ইেলর উভয় পােশ ীল িনমাণ ১৮.০০ ২১৫ িমঃ ১৮.০০(১০০%) ২১৫ িমঃ 
(১০০%) 

৩১। এি  সাইনেবাড ২.০০ ২  ২.০০(১০০%) ২  (১০০%) 
৩২। মিহলা ও ষ দশনাথ েদর জ  টয়েলট 

ও িসং ম িনমাণ 
৩.০০ ২  ৩.০০(১০০%) ২ (১০০%) 

৩৩। এমএস ীলসহ সীমানা াচীর িনমাণ এবং 
পযেব ণ টাওয়ার সংল  রা া িনমাণ  

৮.৬১ ৩৭৫ বঃিমঃ ৮.৫৫(৯৯%) ৩৭৫ বঃিমঃ 
(১০০%) 

৩৪। মইন লাইন হেত পযেব ণ টাওয়ার, 
টয়েলট, িসং ম ও সড পয  
িব তায়ন 

৫.০০ ২০০ িমঃ ৫.০০(১০০%) ২০০ িমঃ 
(১০০%) 

৩৫। টয়েলট ও িসং েম পািন সরবরাহ ও 
সং ার 

৫.০০ ২০০ িমঃ ৫.০০(১০০%) ২০০ িমঃ 
(১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
অে র নাম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অে র া লন 
ত বা বায়ন 

আিথক  বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৩৬। ি ল ব সহ িস ং শড িনমাণ ৪.৪০ ৫ ৪.৪০(১০০%) ৫(১০০%) 
৩৭। পিরেবশ বা ব েলর টব ৫.০০ ১০০ ৫.০০(১০০%) ১০০(১০০%) 
৩৮। পিরেবশ বা ব ডা িবন ১.২০ ৬  ১.২০(১০০%) ৬ (১০০%) 
৩৯। ধান গট থেক জল পাত পয  রা া ৯৩.৭৮ ৮৬০ ৯৩.৭৮(১০০%) ৮৬০(১০০%) 
৪০। জল পােতর িনকট িব মান আরিসিস 

য়ােরর শষ াে  কনি ট ও ক 
পভেম  িনমাণ 

৭.২৩ ৯২ িমঃ ৭.২৩(১০০%) ৯২ 
িমঃ(১০০%) 

৪১। িব ােমর জ  আরিসিস ব সহ াকার 
ছাউনী 

৫.০০ ৫  ৫.০০(১০০%) ৫ (১০০%) 

 সবেমাট  ৩৭৯.৭৪  ৩৭৮.৬৬ 
(৯৯.৭১%) 

৯৫% 

 
৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  পাহােড়র ড়া অবিধ ট ইেলর স সারণ (আরিসিস ি িড়সহ ৩০০ িমঃ) এবং 

ইেলর উভয় পােশ িজআই পাইপ ারা ীল িনমােণর (২১৫িমঃ) পিরক না থাকেলও এবং এ িবষেয় এলিজইিড 
উে াগ িনেলও তা পরবত েত ানীয় জনগেণর বাধার েখ করা হয়িন বেল ক  পিরদশেনর সহায়তাকারীগণ    
জানান। ।  

 
৮| mvaviY ch©‡e¶Y t  
 
৮.১। ক  হেণর পট িমঃ    মৗলভীবাজার জলার বড়েলখা উপেজলাধীন পাথািরয়া পাহােড়র পি ম পাদেদেশ 

মাধব  জল পাত অবি ত। এ জল পাত  লতঃ িবিভ  জািতর  ও ব াণী শািভত এক  মেনা কর 
বন িম। িতবছর এ ােন উে খেযা  সং ক দশী-িবেদশী পযটকেদর সমাগম ঘেট। ২০০০-২০০৫ ময়ােদ 
বা বািয়ত ১ম পযায় কে র আওতায় মাধব  জল পাতসহ পাথািরয়া পাহােড়র ৩২৬.৮৬ একর জায়গায় এক  
ইেকা-পাক াপন করা হেয়েছ।আরও উ য়ন কের এ পাক েক ণা প দয়ার লে  িবেবচ  ক  হণ করা 
হয়। 

 
৮.২। কে র উে ঃ    
 

 জীব- বিচ  সংর েণর িনিমে  মাধব  জল পাত এলাকার উ য়ন। 
 িবিভ  কােরর অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ইেকা- িরজম িবধািদর স সারণ। 
 িব মান জীব- বিচ  সংর ণ ও উ য়ন সংি  কায ম (বনায়ন ও র ণােব ণ) হণ। 
 ক  এলাকায় নই এমন ধরেনর দশীয় জািতর উি দ সং হ, সংর ণ ও উ য়ন। 
 িশ া ও গেবষনার েযাগ ি  এবং পিরেবেশর উ য়ন । 

 

৮.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ  ক  গত ২৮/০১/২০০৮ তািরেখ মাননীয় পিরক না উপেদ া ক ক ৩৮১.৯৪৭ 
ল  টাকা া িলত েয় অ েমািদত হয়। স ণ িজওিব অথায়েন বা বায়নাধীন ক র বা বায়নকাল 

লাই,২০০৮ হেত ন ২০১১। পরবত েত ২৪/০৬/২০০৯ তািরেখ ক র ময়াদ অপিরবিতত রেখ িক  অংেগর 
া িলত য় াস ি  বক মাট ৩৭৯.৭৪ ল  টাকার া িলত েয় ক  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক 

সংেশাধন করা হয়। সবেশেষ া িলত য় ও ময়াদ কাল অপিরবিতত রেখ িক  অংগ িবেয়াজন কের ক র 
আ ঃখাত সম য় করা হয়। যার শাসিনক আেদশ গত ০৬/০১/২০১১ তািরেখ জারী করা হয়।  

 

৮.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 
                                                                                                                (ল  টাকায়) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি

য় 
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মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৮-২০০৯ ১৭.৯৬ ১৭.৯৬ - ২৭.২২ ১৭.৯৬ ১৭.৯৬ - 
২০০৯-২০১০ ১৪৭.০০ ১৪৭.০০ - ২৫৫.৭৮ ১৪৭.০০ ১৪৭.০০ - 
২০১০-২০১১ ২১৩.৭০ ২১৩.৭০ - ২১৫.০০ ২১৩.৭০ ২১৩.৭০ - 

মাট মাট ==  ৩৭৮৩৭৮..৬৬৬৬  ৩৭৮৩৭৮..৬৬৬৬  - ৪৯৮৪৯৮..০০০০  ৩৭৮৩৭৮..৬৬৬৬  ৩৭৮৩৭৮..৬৬৬৬  - 
 

 
৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। জনাব আ ল মা দ 
 িবভাগীয় বন কমকতা 

খ কালীন ২৭/০৮/২০০৭-১৬/০৪/২০০৯ 

২। জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন 
 িবভাগীয় বন কমকতা 

খ কালীন ১৬/০৪/২০০৯ 

 
৮.৬।   ায়ন প িত (Methodology)   আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ 

করা হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ ক  গত ২৮/০২/২০১২ তািরেখ সরজিমেন পিরদশন ও ক  সংি  কমকতাগেণর সিহত 

িব ািরত আেলাচনা করা হয়। পিরদশনকােল সহকারী বন সংর ক জনাব পিরমল চ  পাল, র  অিফসার জনাব 
হলাল উ ীন আহেমদ, এলিজইিডর উপ সহকারী েকৗশলী জনাব আিমর ফা ক সরকার ও  ফের ার জনাব আ ল 
হাসাইন উপি ত থেক েয়াজনীয় সহেযািগতা ও ত  দান কেরন। 

 
৯৯  ।।  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
 
৯.১। সরবরাহ সবাঃ এ খােতর আওতায় মণ ভাতা, টিলেফান িবল, িব ৎ িবল, ালানী ও  ি ক া , শনারী, সীল 

া , চার িব াপন, পরামশক িফ ইত ািদ বাবদ ১৯.৪২ ল  টাকার স ণ িয়ত হেয়েছ। পরামশেকর 
ত াবধােন ত কাজস েহর িডজাইন ও পারিভশন করা হেয়েছ। 

 
৯.২। মরামত র ণােব ণ ও নবাসনঃ এ খােত বরা ত ৯.৬ ল  টাকার স ণ অথ েয়র মা েম যানবাহন, 

য পািত, দ র ভবন, আবািসক ভবন, রা া ও ট ইল, িবিভ  াপনা মরামত ও সংর ণ করা হেয়েছ।  
 
৯.৩। যানবাহন, ই ইপেম  ও আসবাবপ ঃ এ খােতর আওতায় ৪.৭৮ ল  টাকা েয় ১  বাই সাইেকল,  লজার 

ি ারসহ ১  কি উটার, ১  ফেটাকিপয়ার, অিফস ও নাসাির ই ইপেম  এবং আসবাবপ  য় করা হেয়েছ। 
কি উটার ও ফেটাকিপয়ার ইত ািদ িবভাগীয় অিফেস ব ত হে ।  

 
৯.৪। বনায়নঃ বনায়েনর আওতায় িবরল ও িব ায় জািতর বাগান জন ও র ণােব ণ(৬০ হঃ) খােত য় হেয়েছ 

১৬.৭০ ল  টাকা। রািপত স েহর মে  রেয়েছ তল র, অ ন, গজন, তমাল, িচকরাল ইত ািদ। 
 
 সৗ যবধক উি দ এর ব নী (৩ িকঃিমঃ) জন খােত বরা ত ৪.০০ ল  টাকার েরাটাই িয়ত হেয়েছ। ল 

গট হেত ছড়া পয  ৫ লাইেন চ ন, নােগ র, দবদা , সানা  ইত ািদ উি দ রাপন করা হেয়েছ।  
 ায়ী েলর বড িনমাণ ও র নােব ণ খােত বরা ত ২.৩৮ ল  টাকা েয়র মা েম মাধবছড়া র  হাউজ ও 

ইেকাপােক েলর বড িনমাণ করা হেয়েছ।  
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 পিরদশনকােল দখা যায় অেনক চারা গাছ মারা গেছ এবং অেনক েলােত ত ায় অব া িবরাজ করেছ। এছাড়া বশ 
িক  েলর বডও ন  হেয় গেছ। বনায়েন গােছর সং াও বািহ ক ি েত িডিপিপ ও িপিসআরএ উে িখত সং ার 
চেয় কম মেন হেয়েছ।  এিবষেয় আেলাচনায় জানা যায় একিদেক শীতকাল ও অ িদেক এ বছর এ অ েল বই কম 
ি পাত হওয়ােত এ অব ার ি  হেয়েছ। এছাড়া জনবল সংকেটও এ েলা র ণােব ণ াহত হে । ায় ৩২৬.৮৬ 

একেরর এ পাক  দখােশানার জ  ১ জন বাগান মালী ও ১ জন গাড ছাড়া কান জনবল নই ফেল র ণােব েণর 
কাজও কমত হে  না। পাক র দািয় া  ফের ার ও িবট অিফসার ায় ৬ িকঃিমঃ র থেক এ পােক আেসন।  

 
৯.৫। ত িনমাণকাজঃ ত ও িনমাণকাজ স ণ এলিজইিড’র মা েম করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় গট হেত 

জল পাত পয  রা ার মােঝ মা  ভরাট কের (৮৬০ িমটার) রা া িনমাণ করা হেয়েছ। পাহােড়র িদেক রা া বরাবর 
ব নী দয়াল (১৫০ িমঃ) ও অপর পােশ এসএস পাইেপর ফি  দয়াল (২০৬িমঃ) িনমাণ করা হেয়েছ। এ পেথর 

মাঝামািঝ জায়গায় ১  পাইপ কালভাট (৫ িমঃ) ও পেথর শেষ জল পােতর িনকট িব মান আরিসিস ি িড়র শষ 
াে  কং ীট ও ক পভেম  (৯২িমঃ) িনমাণ করা হেয়েছ। ব নী দয়ােল টাইলস বহার, এসএস পাইেপর 
ফি  দয়াল িনমাণ ও রা া েত টাইলস এর কাজ করায় তা একিদেক যমন ি  ন ন হেয়েছ অ িদেক বষায় 

পেথর িপি লতা র করা স ব হেব। দশনাথ েদর িবধােথ ২  টয়েলট ও িসং ম ন ন িনমাণ এবং েবর 
িব মান টয়েলট ও িসং ম সং ার কের তােত পািন সরবরাহ করা হেয়েছ। পির াজকেদর িব ােমর জ  
আরিসিস ব সহ াকার ছাউনী (৫ ) এবং জল পােতর িনকেট বেস সৗ য উপেভােগর জ  ি ল ব সহ িস ং 
সড (৫ ) িনমাণ করা হেয়েছ। পযেব ণ টাওয়াের উেঠ পােকর সৗ য উপেভাগ করার িবধােথ পযেব ন 

টাওয়ােরর সি কেট এমএস ীলসহ ব নী দয়াল ও পযেব ণ টাওয়ার সংল  রা া িনমাণ করা হেয়েছ। এছাড়াও 
পােক েবেশর েখ ২  সাইনেবাড, পােক আরিসিস ডা িবন (৬ ) ও িবিভ  ােন পিরেবশ বা ব েলর টব াপন 
করা হেয়েছ। িব তায়েনর আওতায় মইন লাইন হেত পযেব ণ টাওয়ার, টয়েলট, িসং ম ও সড পয  
িব তায়ন কের েরা এলাকা  রােত আেলািকত করার ব া করা হেয়েছ। পাহােড়র ড়া অবিধ ট ইেলর 
স সারণ (আরিসিস ি িড়সহ) এবং ইেলর উভয় পােশ িজআই পাইপ ারা ীল িনমােণর পিরক না থাকেলও 
এবং এ িবষেয় এলিজইিড উে াগ িনেলও তা পরবত েত ানীয় জনগেণর বাধার েখ করা হয়িন বেল ক  
পিরদশেনর সহায়তাকারীগণ জানান। েব িনিমত ট ইেল চলাচল ব  রাখার জ  এর েখ ক টা ঝাপ িদেয় ব  
কের রাখা হেয়েছ। অথচ এ ২  খােত মাট ৩৬.৫৬ ল  টাকা য় করা হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা 
হেয়েছ।  

 
১০। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) জীব- বিচ  সংর েণর িনিমে  মাধব  
জল পাত এলাকার উ য়ন। 

(১) িবরল ও িব ায় জািতর বাগান জন ও সংর েণর 
মা েম মাধব  জল পাত এলাকার উ য়েনর মা েম 
জীব- বিচ  সংর ণ করা হেয়েছ। 

(২) িবিভ  কােরর অবকাঠােমা িনমােণর মাে ম 
ইেকা- িরজম িবধািদর স সারণ। 

(২) পযেব ণ টাওয়ার, টয়েলট, িসং ম, িস ং সড, 
আরিসিস ব  ইত ািদ অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ইেকা 

িরজম িবধািদর স সারণ করা হেয়েছ।  
(৩) িব মান জীব- বিচ  সংর ণ ও উ য়ন সংি  
কায ম (বনায়ন ও র ণােব ণ) হণ। 

(৩) ক  এলাকায় েবকার ািদ সংর ণ ও ন ন বন 
জন করা হেয়েছ। 

(৪) ক  এলাকায় নই এমন ধরেনর দশীয় জািতর 
উি দ সং হ, সংর ণ ও উ য়ন। 

(৪) দশীয় নানা জািতর উি দ িবিভ  ান হেত সং হ 
কের ইেকা পাক এলাকায় রাপণ ও সংর ণ করা হে ।  

(৫) িশ া ও গেবষনার েযাগ ি  এবং পিরেবেশর 
উ য়ন । 

(৫) ক  এলাকায় নানা জািতর িবরল িব  ায় উি দ 
ও াণী জািত থাকায় িশ া ও গেবষণার েযাগ ি  
হেয়েছ এ কারেন িতিনয়ত পযটক ও িশ া 
সফরকারীগেণর সং া ি  পাে ।  

 

১১। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
 
১২। বা বায়ন সম াঃ   
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১২.১। পাহােড়র ড়া অবিধ ট ইেলর স সারণ (আরিসিস ি িড়সহ ৩০০ িমঃ) এবং ইেলর উভয় পােশ িজআই পাইপ 
ারা ীল িনমােণর (২১৫িমঃ) পিরক না থাকেলও এবং এ িবষেয় এলিজইিড উে াগ িনেলও তা পরবত েত ানীয় 

জনগেণর বাধার েখ করা হয়িন বেল ক  পিরদশেনর সহায়তাকারীগণ জানান। অথচ এ ২  খােত মাট ৩৬.৫৬ 
ল  টাকা য় করা হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় েব িনিমত ট 

ইেল পযটকেদর চলাচল ব  রাখার জ  ি িড়র েখ ক টা িদেয় ব  কের দয়া হেয়েছ। 
 
১২.২। ায় ৩২৬.৮৬ একেরর এ পাক  দখােশানার জ  ১ জন বাগান মালী ও ১ জন ফের  গাড ছাড়া কান জনবল নই। 

পাক র দািয় া  িবট অিফসার ায় ৬ িকঃিমঃ র থেক এ পােক আেসন। জলবল সংকেট পােকর র নােব ণ 
ও পিরচযা াহত হে  এবং ল  ল  টাকা েয় িজত বাগান েলা ন  হেয় যাে ।  

 
১২.৩। মহাসড়ক হেত পাক পয  ৮ িকঃিমঃ পয  রা ার পীচ উেঠ গেছ এবং অেনক গেতর ি  হেয়েছ। এ রা ায় 

যানবাহন চলেত গেল চ  েলার ি  হয়। ফেল দশনাথ েদর এবং যানবাহন চালকেদর ায়ই সম ায় পড়েত হয়। 
এ  মরামত করা েয়াজন।  

 
১২.৪। িপিসআর এর া নং ৮ এ কে র পিরকি ত উে  অজন ছেক পিরকি ত উে ে র ি েত অজন না দিখেয় 

িক  অংেগর বা বায়ন অব া দখােনা হেয়েছ। এছাড়া ১৩ নং ার ৫ নং অ ে েদ ক  বা বায়েনর কান 
সম া নই দখােনা হেয়েছ অথচ সম া িছল এবং এ সম ার কারেণ িক  কাজ অস ণ রেয়েছ । ১১ নং ার 
৩.৯ অ ে েদ কে র অ েমাদন কায ম সংে েপ লখা উিচত িছল। তা না কের   তািরখ দয়া হেয়েছ।  

 
১২.৫। মাধব  জল পাত  দেশর হ ম ও ি  ন ন জল পাত হওয়ায় উৎসাহী দশনাথ গণ তােদর উৎসাহ দমন করেত 

না পের নানা িনরাপ া লক সাইনেবাড, জিরমানা, এমনিক িলশী িনরাপ া অ াহ  কের পাহােড়র িবিভ  পথ িদেয় 
জল পােতর সেবা  অব ােন িগেয় উৎস খ  দখেত চায় এবং পািনেত নেম জল পােতর সৗ য উপেভাগ করেত 
চায়।এ কারেণ িত বছর াণহািন ঘেট থােক। জল পােতর সেবা  অব ােন এবং জল পােতর পািন পতেনর ান 
সংল  জলাশয় েত পযটকেদর জ  িনরাপ া লক ব া হণ করা েয়াজন।  

 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১। পাহােড়র ড়া অবিধ ট ইেলর স সারণ (আরিসিস ি িড়সহ ৩০০ িমঃ) এবং ইেলর উভয় পােশ িজআই পাইপ 

ারা ীল িনমাণ (২১৫িমঃ) না কের ৩৬.৫৬ ল  টাকা অথ েয়র িবষয়  স েক বা বায়নকারী  ক পে র 
িনকট সংি  ম ণালয় যথাযথ া চাইেত পাের।  

 
১৩.২। পােকর র ণােব ণ ও পিরচযার ােথ কমপে  আরও ২জন বাগান মালী ও ২ জন ফের  গাড পদায়ন করা সমীচীন 

হেব।  
 
১৩.৩। মহা সড়ক হেত পাক পয  ৮ িকঃিমঃ রা া মরামেতর জ  বন ও পিরেবশ ম ণালয় এলিজইিডেক অ েরাধ 

জানােত পাের। 
 
১৩.৪। ভিব েত িপিসআর নয়েণর ে  ক  পিরচালক, বা বায়নকারী সং াসহ সংি  সকলেক িন ল িপিসআর 

নয়েণর জ  আরও সেচ  হওয়ার পরামশ দয়া হল। 
 
১৩.৫। জল পােতর গত েক এবং জল পােতর পািন পতেনর ান সংল  জলাশয় েক িঘের অধ াকার আরিসিস িপলার 

স িলত ইনেলস ীেলর িনরাপ া ব নী করেল জল পাত হেত পেড় িগেয় এবং পািনেত েব ানহািন জিনত 
ঘটনার সমাধান হেব বেল আশা করা যায়।   

 
১৩.৬। পােকর অভ ের টয়েলট েলা দশনাথ রা বহার কের ায়ই নাংরা কের ফেল এবং লাকবেলর অভােব তা 

িনয়িমত স কভােব পির ার করাও হয় না। তাই টয়েলট বহাের িফ দােনর মা েম তা ইজারা দবার বে াব  
করেল একিদেক যমন সরকােরর রাজ  আদায় হেব অ িদেক এ েলা পির  রাখা স ব হেব।   
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১৩.৭। এছাড়া দখা যায় দশনাথ গণ িতিনয়ত জল পােতর পািনেত িচপস, িব েটর ােকট, পািনর বাতল, কলার খাসা 
ইত ািদ ফেল পিরেবশ ন  কের ফেল। তাই পির ার পির তার ােথ বাইেরর খাবার িনেয় পােকর িভতের েবশ 
িনিষ  করা সমীচীন হেব।  

55. ধানি িড় ইেকা-পাক াপন ও রামসাগর জাতীয় উ ান উ য়ন  
              (িসংড়া িচ  িবেনাদন ক , আ রার িবল এলাকা ও রাণী সাগরসহ) 

(১ম সংেশািধত) 
(সমা : ন ,২০১১) 

          
১। বা বায়নকারী সং া t     বন অিধদ র  
২। শাসিনক ম ণালয়               t     পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t     িদনাজ র, ঠা রগ ও ও ঝালকা  জলা। 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়      t                                                                           
                                                                                                                            (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া   সময় 
 ( ল বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫০০.০০ ৭৯০.০০ ৩৬.৩৫ লাই, 
২০০৬হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৬ হেত 

ন,২০১২ 

লাই, ২০০৬ 
হেত 

ন, ২০১১ 

- - 

 

৫। কে র অথায়নঃ  ক  মাট ৫০০.০০ ল  টাকায় স ণ িজওিব অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ। । 
  
৬।    কােজর অ  িভি ক বা বায়ন:             

ধানিসিড় ইেকা পাক াপেন ২৭৪.৭৯ ল  টাকা, আ রা িবল ক   এলাকায় ৩২.৩৭ ল  টাকা এবং রাণীসাগড় ক  
এলাকায় ২৮.৭২ ল  টাকা বরা  থাকেলও বা ব ও আিথক অ গিত  হওয়ায় এবং রামসাগর ও িসংড়া  িচ  
িবেনাদন কে  অথ য় হওয়ায় িনেচ রামসাগর ও িসংড়া অংেগর অ িভি ক বা বায়ন অ গিত দয়া হলঃ  
 

ঃ 
নং 

িডিপিপ/িপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

রামসাগর অংগ ত অ গিত িসংড়া অংগ ত অ গিত 
আিথক বা ব আিথক 

(%) 
বা ব 
(%) 

আিথক বা ব  আিথক 
(%) 

বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
১। কমকতােদর বতন ২.৯৪ ২ জন ২.৮৬ 

(৯৭%) 
২ জন 

(১০০%) 
৫.০4 3 

জন  
4.69 

(৯৩%) 
3 জন 

(১০০%) 
২। ভাতা ২.৭১ ২ জন ২.৩০ 

(৮৫%) 
২ জন 

(১০০%) 
৪.৩৬ 3 

জন 
3.61 

(৮২%) 
3 জন 

(১০০%) 
৩। পে াল ও ি েক  ১.০০ থাক ০.৮০ 

(৮০%) 
থাক ১.০০ থাক 0.80 

(৮০%) 
থাক 

৪। ণ- কাশণা ০.৫০ থাক ০.২৬ 
(৫২%) 

থাক ০.৫০ থাক 0.08 
(১৬%) 

থাক 

৫। শনারী/অিফস সরবরাহ ১.০০ থাক ০.৮০ 
(৮০%) 

থাক ০.৫০ থাক 0.33 
(৬৬%) 

থাক 

৬। ড েমি /িফ  ১.০০ - - থাক ০.50 থাক - থাক 
৭। চার ও িব াপন ১.০০ থাক ০.২২ 

(২২%) 
থাক ১.০০ থাক 0.20 

(২০%) 
থাক 

৮। সমী া, সীমানা 
িনধারণ/পিরবী ণ ও 

ায়ন 

০.৫০ থাক - থাক ১.০০ থাক - - 

৯। অ া  য় ১.০০ থাক ১.০০ থাক ০.৫০ থাক ০.৫০ থাক 
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ঃ 
নং 

িডিপিপ/িপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

রামসাগর অংগ ত অ গিত িসংড়া অংগ ত অ গিত 
আিথক বা ব আিথক 

(%) 
বা ব 
(%) 

আিথক বা ব  আিথক 
(%) 

বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
(১০০%) (১০০%) 

১০। কি উটার র ণােব ণ ১.০০ থাক ০.৬৯ 
(৬৯%) 

থাক ০.০০ থাক - থাক 

১১। ই ইপেম  ও অ া  
র ণােব ণ  

১.০০ থাক ০.৬৭ 
(৬৭%) 

থাক ০.০০ থাক - থাক 

১২। কি উটার, ি ার ও 
ইউিপএস 

- - - - ০.৭০ ১  ০.৭০ 
(৭০%) 

১  
(১০০%) 

১৩। ফেটাকিপয়ার - - - - ১.৫০ ১  ১.৫০ ১  
১৪। মাটর সাইেকল ১.১০ ১  - - ১.১০ ১  - - 
১৫। রািয়ং বাট ১.৬০ ৪  - - ০.১০ ৪  - - 
১৬। ােডল বাট ২.২৫ ৩  - - ০.৫০ ৩  - - 
১৭। ইি ন বাট ২.০০ ২  - - ১.৫০ ২  - - 
১৮। বাই সাইেকল ০.১০ ২  ০.১০ 

(১০০%) 
২  

(১০০%) 
০.১০ ২  ০.১০ 

(১০০%) 
২  

(১০০%) 
১৯। অিফস ও নাসারী 

ই ইপেম  
০.৫০ থাক ০.৩০ 

(৬০%) 
থাক ০.৫০ থাক ০.৩০ 

(৬০%) 
থাক 

২০। ফ া  মিশন ০.৫০ ১  ০.৪২ 
(৮৪%) 

১  
(১০০%) 

- - - - 

২১। আসবাবপ  ২.০০ থাক ১.৪১ 
(৭০%) 

থাক ১.০০ থাক ০.৮৯ 
(৮৯%) 

থাক 

 বনায়ন         
২২। শাভাবধনকারী ে র চারা 

য়/উে ালন 
১৪.০০ ৩৫০০

০  
৬.৩৩ 
(৪৫%) 

১৫৮২৫ 
(৫৪%) 

৮.০০ ২০০
০০  

১.০৬ 
(১৩%) 

২৬৬৭ 
(১৩%) 

২৩। শাভাবধনকারী  (২য় 
বৎসের ৩ বার 
র ণােব ণ)  

৩.১৫ ৬৩০
০০  

০.৪৫ 
(১৪%) 

৬০০০  
(৯.৫২%) 

১.৮০ ৩৬০
০০  

০.৩৫ 
(১৯%) 

২৬৬৭ 
(৮%) 

২৪। ব াণীর আবাস েল 
েরাপণ 

২.২০ ২০০০
০  

০.১১ 
(৫%) 

১০০০  
(৫%) 

১.১০ ১০০০
০  

০.৩৩ 
(৩০%) 

৩০০০  
(৩০%) 

২৫। ব াণীর আবাস েল 
েরাপণ(২য় বৎসের ৩ 

বার র ণােব ণ) 

১.০৮ ৩৬০
০০  

০.০৯ 
(৮%) 

২০০০  
(৫.৫%) 

০.৫৪ ১৮০
০০  

০.১৫ 
(২৭%) 

৩০০০  
(১৭%) 

২৬। গালাপসহ অ া  েলর 
বাগান জন ও র ণােব ণ 

১.০০ থাক ১.০০ 
(১০০%) 

থাক ০.৫০ থাক ০.৪০ 
(৮০%) 

থাক 

২৭। ঔষিধ গাছ রাপণ ০.৮০ ২০০০
 

০.২৩ 
(২৯%) 

৫৬৭  
(২৮%) 

০.৬০ ১৫০০
 

০.১২ 
(২০%) 

৩০০  
(২০%) 

২৮। ঔষিধ গাছ র ণােব ণ 
(২য় বৎসের ৩ বার 
র ণােব ণ) 

০.২৮ ২৮০০
 

০.১১ 
(৪০%) 

৫৬৭  
(২০%) 

০.২১ ২১০০
 

০.০৬ 
(২৯%) 

৩০০  
(১৫%) 

২৯। লভ জািতর গাছ রাপণ ১.৩৫ ৫ হঃ - - ১.৩৫ ৫ হঃ - - 
৩০। লভ জািত গাছ 

র ণােব ণ (২য় বৎসের ৩ 
বার র ণােব ণ) 

০.২৭ ৯ হঃ - - ০.২৭ ৯ 
হঃ 

- - 

৩১। ঔষিধ গাছ র ণােব ণ 
(৩য় বৎসের ২ বার 
র ণােব ণ) 

০.০০ - - - ০.০০ - - - 

৩২। িম উ য়ন     ৫.০০ থাক - - 
৩৩। মইন গট, িকট 

কাউ ার, অিফস ভবন 
১০.০০ ১  - -   - - 
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ঃ 
নং 

িডিপিপ/িপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

রামসাগর অংগ ত অ গিত িসংড়া অংগ ত অ গিত 
আিথক বা ব আিথক 

(%) 
বা ব 
(%) 

আিথক বা ব  আিথক 
(%) 

বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
িনমাণ 

৩৪। নেসড অিফস ভবন িনমাণ - - - - ৮.৪০ ১  - - 
৩৫। আবািসক ভবন িনমাণ ( ন 

সড) 
৪.৫০ ১  - - ৪.৫০ ১  - - 

৩৬। িপকিনক ট িনমাণ 
টয়েলটসহ 

৩.০০ ৩০ 
বঃ
িমঃ 
১  

- - ৩.০০ ৩০ 
বঃ
িমঃ 
১  

- - 

৩৭। কেটজ িনমাণ ৫.০০ ১  - - ৫.০০ ১  - - 
৩৮। ট ইল িনমাণ ১.৬৫ ১িকঃ

িমঃ 
- - ১.৬৫ ১িকঃ

িমঃ 
- - 

৩৯। অভ রীন রা া িনমাণ ৩.০০ ৩ 
িকঃ
িমঃ 

- - ৩.০০ ৩ 
িকঃ
িমঃ 

- - 

৪০। আরিসিস ব  িনমাণ ০.৩০ ১০  - - ০.৩০ ১০  - - 
৪১। িব  ৩.২০ থাক - - ১.৯৫ থাক - - 

৪২। পািন ৩.২০ থাক - - ১.৯৫ থাক - - 
৪৩। কার পািকং ২.০০ ১  - - ২.০০ ১  - - 
৪৪। পযেব ণ টাওয়ার িনমাণ ৫.০০ ১  - - ৫.০০ ১  - - 

 মাট ৮৮.৬৮  ২০.১৭ 
(২২.৭৪%) 

 ৭৫.৪২  ১৬.১৭ 
(২১.৪৩%) 

 

 
৭।      কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ      
         িসংড়া িচ িবেনাদন ক , আ রার িবল ও রানীসাগরসহ শীষক কে র িডিপিপেত বিনত কাজস হ অসমা  থাকার 

কারণঃ 
 আেলাচ  ক র িডিপিপ ২০০১-০২ সােল সামািজক বন িবভাগ, িদনাজ র ক ক ত করা হয়। িডিপিপেত িবিভ  

প , সবা এবং িনমাণ কােজর দর তৎকালীন বাজারদেরর উপর িনভর কের িনধারণ করা হেয়িছল। ক  ২০০৬-০৭ 
অথবছের অ েমািদত হয়। িক  ইেতামে  সকল প /  সাম ী িবেশষতঃ িনমাণ সাম ীর  কেয়ক ন বেড় যায়। 
ফেল অ েমািদত িডিপিপেত িনধািরত দের য় কায ম বা বায়ন করার কান েযাগ িছল না। কে র অ গত 
ধানি িড় অংগ এবং রামসাগর অংেগর আ রার িবল ও রাণীসাগর অংেগর খাসজিম সংি  জলা শাসকগণ ক ক 
বন িবভােগর িনকট হ া র করার কথা িছল। িক  ধানি িড়েত ক  এলাকায় মামলাজিনত কারেণ উ  জিম হ া র 
করা স ব হয়িন। অ িদেক আ রার িবল ও রাণীসাগর অংেশর খাস জিম িডিপিপ তকােল জলা শাসকগণ 
হ া র করেত রািজ থাকেলও বদলী জিনত কারেন পরবত েত আগত জলা শাসকগণ উ  জিম হ া র করেত স ত 
হনিন।  

  

পরবত েত চলিত বাজার  মাতােবক দর িনধারণ বক িডিপিপ সংেশাধেনর জ  াব রণ করা হয়। এ 
ি েত ১৮/১১/২০০৯ তািরেখ অ ি ত পিরক না কিমশেনর ক  ায়ন কিম র (িপইিস) সভায় ধানি িড় 

ইেকাপাক, রাণীসাগর ও আ রার িবল অংেগর সরকারী খাসজিম বহাের সংি  জলা শাসকগেণর স িতপ  
সং হ বক সংেশািধত িডিপিপেত সং  করার িস া  হীত হয়। স িত দােনর জ  জলা শাসক, ঝালকা , 
ঠা রগ ও এবং িদনাজ রেক অ েরাধ করা হেল তারা পিরক না কিমশন চািহত স িতপ  দান না করায় সংেশািধত 
িডিপিপ অন েমািদত থেক যায়। ফেল কান কায মই বা বায়ন করা স ব হয়িন। 

  

উি িখত কারেণ ধানি িড় ঁইেকাপাক াপন ও রামসাগর জাতীয় উ ান উ য়ন (িসংড়া িচ িবেনাদন ক , আ রার িবল 
ও রাণীসাগরসহ) শীষক কে র অ েমািদত িডিপিপেত ৫০০.০০ ল  টাকার সং ান থাকেলও ২০০৬-০৭ হইেত 
২০১০-২০১১ অথবছর পয   মা  ৩৬.৩৫ ল  টাকা য় করা স ব হেয়েছ। যা অ েমািদত বরাে র ৭% । 

 
৮। সাধারণ পযেব ণঃ  
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৮.১। ক  হেণর পট িমঃ  ঝালকা  জলার ধানি িড় নদী সংল  জিমেত ইেকা- িরজম উ য়ন, িদনাজ র জলায় 
রামসাগর জাতীয় উ ান উ য়ন, িসংড়া িবেনাদন ক , আ রা িবল এলাকার জীব- বিচ  সংর ণ এবং ঠা রগ ও 
জলার রাণীসাগর দীিঘ এলাকায় পযটন ক সহ অিতিথ পাখীেদর অভয়ার  উ য়েনর লে  আেলাচ  ক  হণ 

করা হয়।  
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৮.২। কে র উে ঃ    
(ক) দশী-িবেদশী পযটকেদর িচ  িবেনাদেনর েযাগ- িবধা ি ; 
(খ)  িনিবড় ব াপনা ও সংর েণর মা েম দশী-িবেদশী উি েদর বংশ ভা ার সংর ণ ও উ য়ন; 
(গ) জীব- বিচ  ন ার ও া িতক পিরেবেশর উ য়ন সাধন; 
(ঘ) মিকর স ুখীন ও িব  ায় উি েদর জািত সংর ণ; 
(ঙ) িশ া ও গেবষণার েযাগ ি  ও ইেকা- িরজেমর উ য়ন; 
(চ) দাির  রীকরণ ও কম সং ােনর েযাগ ি  এবং 
(ছ) দশী ও অিতিথ পািখর অভয়ার  ি । 

 

৮.৩। ক  অ েমাদেনর অব াঃ   ক  ১৫/১০/২০০৬ তািরেখ ৫০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৬ হেত 
ন, ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়।  

 

৮.৪। সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 
                                                                                                                (ল  টাকায়) 

আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 
অব ি  

য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

২০০৬-২০০৭ ৯১.৮৭৮ ৯১.৮৭৮ - - - - - 
২০০৭-২০০৮ ২৭০.০২৮ ২৭০.০২৮ - ১০.৯৮ ১০.৯৮ ১০.৯৮ - 
২০০৮-২০০৯ ৭৮.৪২৮ ৭৮.৪২৮ - ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ - 
২০০৯-২০১০ ৩০.২০৮ ৩০.২০৮ - ৫.৫৫ ৫.৫৫ ৫.৫৫ - 
২০১০-২০১১ ২৯.৪৫৮ ২৯.৪৫৮ - ১৪.০০ ১৩.৮২ ১৩.৮২ - 

মাট মাট ==  ৫০০.০০ ৫০০.০০  ৩৬.৫৩ ৩৬.৩৫ ৩৬.৩৫ - 
 

৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

১। জনাব অেমল  সাহা 
 উপ বন সংর ক 

খ কালীন ২৬/০১/২০০৩-২৬/০৬/২০০৭ 

২। জনাব মাঃ শাম ল আলম 
 উপ বন সংর ক 

খ কালীন ২৬/০৬/২০০৭-২২/০৮/২০০৭ 

৩। জনাব জিহর হােসন খ কার 
 উপ বন সংর ক 

খ কালীন ২২/০৮/২০০৭-০২/১২/২০০৯ 

৪। জনাব মাঃ ফা ক হােসন 
 উপ বন সংর ক 

খ কালীন ০২/১২/২০০৯- 

 
৮.৬।   ায়ন প িত (Methodology)  আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা 

হেয়েছঃ 
 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ ক  গত ১৬/০৩/২০১২ তািরেখ রামসাগর অংশ সেরজিমেন পিরদশন ও উপি ত দশনাথ গেণর 

সিহত িব ািরত আেলাচনা করা হয়। পিরদশনকােল জনাব মাঃ আলী কিবর, িবভাগীয় বন কমকতা, িদনাজ র 
উপি ত থেক েয়াজনীয় সহেযািগতা ও ত ািদ দান কেরন। 

 
৯ ৯ ।।  কে র কে র আওতায় স ািদতআওতায় স ািদত  কােজর িববরণঃকােজর িববরণঃ    
৯.১। বতন ভাতাঃ রামসাগর অংেগ ২জেনর বতন ভাতা খােত বরা ত ৫.৬৫ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ৫.১৬  



340 
 

 ল  টাকা (৯১%) এবং িসংড়া অংেগ ৩ জেনর বতন ভাতা খােত ৯.৪০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ৮.৩০ 
(৮৮%) ল  টাকা। 

৯.২। পে াল ও ি ক া ঃ পে াল ও ি ক া  খােত বরা ত ২.০০ ল  টাকার মে  রামসাগর ও িসংড়া উভয়  
 অংেগ য় হেয়েছ ১.৬০ ল  টাকা (৮০%)। 
৯.৩। ণ ও কাশনাঃ ণ ও কাশনা খােত উভয় অংেগ ১.০০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ০.৩৪ ল  (৩৪%) 

টাকা ।  
৯.৪। শনারী/অিফস  সাম ী সরবরাহঃ রামসাগর ও িসংড়া উভয় অংেগ শনারী ও অিফস সাম ী সরবরাহ বাবদ  
 বরা ত ১.০৫ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ১.১৩ (৭৫%)ল  টাকা। 
৯.৫। চার ও িব াপনঃ এ খােতর উভয় অংেগ মাট ২.০০ ল  টাকার মে  িয়ত হেয়েছ ০.৪২ ল (২১%) টাকা।  
৯.৬। অ া  য় কায মঃ রামসাগর ও িসংড়া অংেগ ০.৭০ ল  টাকা েয় ১  কি উটার, ১.৫০ ল  টাকা েয় ১  

ফেটাকিপয়ার ০.২০ ল  টাকা েয় ৪  বাই সাইেকল ০.৬০ ল  টাকা েয় অিফস ও নাসারী ই ইপেম , ০.৪২ 
ল  টাকা েয় ১  ফ া  মিশন এবং ২.০৩ ল  টাকা েয় আসবাবপ  সং হ করা হেয়েছ। এছাড়া অ া  য় 
বাবদ িয়ত হেয়েছ ১.৫০ ল  টাকা।    

৯.৭। বনায়নঃ  
 শাভা বধণকারী ে র বাগান জনঃ রামসাগর অংেগর শাভা বধণকারী ে র চারা উে ালন বাবদ বরা ত 

১৪.০০ ল  টাকার মে  য় হেয়েছ ৬.৩৩ ল  টাকা এবং িনধািরত ৩৫০০০  চারার েল চারা য়/উে ালন করা 
হেয়েছ ১৫৮২৫  চারা। িসংড়া অংেগর শাভা বধণকারী ে র চারা উে ালন বাবদ বরা ত ৮.০০ ল  টাকার 
মে  য় হেয়েছ ১.০৬ ল  টাকা এবং িনধািরত ২০০০০  চারার েল চারা য়/উে ালন করা হেয়েছ ২৬৬৭  
চারা। শাভা বধণকারী  র ণােব ণ খােত রামসাগর অংেগ িয়ত হেয়েছ ০.৪৫ ল  টাকা এবং িসংড়া অংেগ 

য় হেয়েছ ০.৩৫ ল  টাকা। শাভা বধণকারী ে র মে  রেয়েছ উইিপং দবদা , কম া  ঝাউ, পািরজাত, 
চ া, এিরকা পাম, জা ল, সানা , ড়া, রাধাছড়া, রংগন, পলাশ, শফালী, কা ন, কািসনী ইত ািদ। 

 ব াণীর আবাস ল উ য়েনর জ  বাগান জনঃ এ খােত রামসাগর অংেগর ২০০০০ ও িসংড়া অংেগ ১০০০০  
 রাপেণর েল রামসাগর অংেগ ০.১১ ল  টাকা েয় ১০০০  ও িসংড়া অংেগ ০.৩৩ ল  টাকা েয় ৩০০০  
 রাপণ করা হেয়েছ। রািপত ে র মে  রেয়েছ বট, পা ড়, জাম, গামার, র, চাপািলশ ইত ািদ। রািপত 
িল র ণােব ণ খােত রামসাগর ও িসংড়া অংেগ িয়ত হেয়েছ যথা েম ০.০৯ ও ০.১৫ ল  টাকা।  

 গালাপ ও অ া  েলর বাগান জন ও র ণােব ণঃ গালাপ, রংগন, গ দা, হাসনােহনা, য খী, িসলিভয়া, 
ডািলয়া, ার, িসনিথয়া, কসমস ইত ািদ েলর বাগান ি  বাবদ রামসাগর অংেগ ১.০০ ল  টাকা ও িসংড়া অংেগ 
০.৪০ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ। । 

 ঔষধী উি েদর বাগান জন ও র ণােব ণঃ িনম, বেহরা, আমলিক, হিরতিক, অ ন ইত ািদ উি েদর সমাহাের 
ঔষধী উি েদর বাগান জন বাবদ রামসাগর অংেগ ০.২৩ ল  টাকা ও িসংড়া অংেগ ০.১২ ল  টাকা েয়র মা েম 
যথা েম ৫৬৭  ও ৩০০০   রাপণ করা হেয়েছ।  

 র ণােব ণ খােত রামসাগর ও িসংড়া অংেগ িয়ত হেয়েছ যথা েম ০.১১ ও ০.০৬ ল  টাকা। 
 
১০। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) দশী-িবেদশী পযটকেদর িচ  িবেনাদেনর েযাগ- িবধা 
ি ; 

ক র আওতা  অ  স হ বা বািয়ত না 
হওয়ায় ক র পিরকি ত উে  অিজত হয়িন।  

(২) িবিভ  কােরর অবকাঠােমা িনমােণর মাে ম ইেকা-
িরজম িবধািদ স সারণ। 

(৩) জীব- বিচ  ন ার ও া িতক পিরেবেশর উ য়ন 
সাধন  
(৪) মিকর স ুখীন ও িব  ায় উি েদর জািত সংর ণ 

(৫) িশ া ও গেবষণার েযাগ ি  ও ইেকা- িরজেমর 
উ য়ন; 
(৬) দাির  রীকরণ ও কম সং ােনর েযাগ ি  
(৭) দশী ও অিতিথ পািখর অভয়ার  ি  

 



341 
 

১১। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   
 

 ৮.১ হেত ৮.৩ এ বিণত কারন েলার জ  কে র িনধািরত কাজ েলা করা স ব হয়িন। ফেল পিরকি ত উে ও 
অিজত হয়িন।  

 

১২। বা বায়ন সম াঃ   
১২.১। কে র আওতা  ধানি িড় ইেকা পাক আ রার িবল এলাকা এবং রাণীসাগর অংেশর জিম জলা শাসেনর 

িলিখত অ মিত ছাড়া মা  মৗিখক স িতেত ভিব েত পাওয়া যােব িভি েত ক  হণ করা হেয়িছল িক  পের 
সই জিম অিধ হণ না হওয়ােত ক  কায ম স  করা যায়িন।  

১২.২।  ২০০১-২০০২ সেনর রট অ যায়ী িডিপিপ ত কের ২০০৬ সেন ক  বা বায়ন  হওয়ােত প / সবা ও 
কােযর বিধত ে র জ  রামসাগর ও িসংড়া অংেগ িনধািরত সকল কায ম স  করা যায়িন।  

 
১২.৩। রামসাগর জাতীয় উ ান  বন অিধদ েরর আওতা  হেলও এর অভ রী  রামসাগর িদঘী  িম ম ণালেয়র 

অধীন। ফেল িদঘী র চারপােশর পিরেবেশর উ য়ন বন অিধদ েরর মা েম করা হেলও জাতীয় উ ান র ল 
আকষণ িদঘী র যথাযথ র ণােব ণ ও উ য়ন হে  না।  

 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১।  ভিব েত বন িবভােগর আওতা বিহ ত িমেত ক  হেণর েব িডিপিপেত জলা শাসক ক ক দ  
 স িতপ /অনাপি  প  সং করণ এবং সবেশষ রট অ যায়ী য় া লন বক ক  অ েমাদেনর জ  সংি  
 সকলেক অ েরাধ করা হেলা।  
 
১৩.২।  যেহ  রামসাগর িদঘী  িতত চারপােশর সম  এলাকাই বন িবভােগর আওতা  সেহ  িম ম ণালেয়র সংেগ 
 আেলাচনার মা েম রামসাগর িদঘী  বন িবভােগর িনকেট  কের তা সং ার ও র ণােব ণ করা যেত পাের।  
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56. চ ােমর ব শখালী উপেজলা ও নিত অভয়ারে  জীব- বিচ  সংর ণ ও উ য়ন (১ম সংেশািধত) 
(সমা ঃ  ন ,২০১১) 

          

১। বা বায়নকারী সং া t বন অিধদ র। 
২। শাসিনক ম ণালয়               t পিরেবশ ও বন ম ণালয় । 
৩। কে র অব ান               t পিরেবশ অিধদ র, আগারগ ও, ঢাকা । 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়   t                                                                           
                                                                                                                           (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়ন

কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৯৯৪.৩০০ ৯২৮.০১৭ ৯২৫.৯৩৬ লাই, 

২০০৬ হেত 
ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৬ হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৬ 

হেত ন, 
২০১১ 

- - 

 
৫। কে র অ েমাদন ও অথায়নঃ আেলাচ  ক  ১৪/০৩/২০০৭ তািরেখ মাননীয় পিরক না উপেদ া ক ক 

অ েমাদন লাভ কের। ক র অ েমািদত মাট া িলত য় ৯৯৪.৩০ ল  টাকা এবং বা বায়নকাল লাই, 
২০০৬ হেত ন’২০১১ পয । পরবত েত গত ৩১/০৩/২০০৯ তািরেখ কে র আ ঃখাত সম য় বক সংেশািধত য় 
৯২৮.০১৭ ল  টাকায় িনধারণ বক শাসিনক ম ণালয় হেত অ েমাদন জারী করা হয়। ক  স ণ িজওিব 
অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ।  

 
৬। কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ      

   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১। কমচারীর বতন থাক ২৭.৫২ ১৯ জন ২৬.১৫৯  

(৯৫%) 
২। ভাতািদ (িচিকৎসা, িফন, যাতায়াত, 

মহাঘভাত ইত ািদ) 
থাক ২৪.৩৪ ১৯ জন ২৪.০৪৬  

(৯৯%) 
৩। সরবরাহ ও সবা ( মনভাতা , টিলেফান,  

কাগজ, কািল, কলম ইত ািদ)। 
থাক ১০.৯৫ ১৬ জন,  

৩  
১০.৯৫ (১০০%) 

৪। িব ৎ িবল ( র  ও িবট অিফস) থাক ৩.৭০ পাঃঅঃ-১, 
িবটঅ-৪ 

৩.৭০ (১০০%) 

৫। পে াল ও ি েক  (গাড়ী, মটরসাইেকল) থাক ৫.৮৫ জী-২, িপ-১, ম-
৬ 

৫.৮৫ (১০০%) 

৬। চার (িব াপন িবল দান) থাক ৩.৪৯ থাক ৩.৪৯ (১০০%) 
৭। ক  ও কাশনা (ি কার, নাট ক) থাক ৩.০০ থাক ২.৯৯ (১০০%) 
৮। িশ ণ (বাগােনর উপকারেভাগী ও বন 

িবভােগর কমকতা/কমচারী) 
৩৫০ জন ৫.০০ ৩৫০ (১০০%) ৫.০০ (১০০%) 

৯। মরামত ও সংর ণ  থাক ১২.৬৩ থাক ১২.৬২ (১০০%) 
১০। চলিত বছর বাগান জেনর জ  নাসারীেত 

চারা উে ালন/ য়  
১৬০ হঃ ১৯.২০ ১৬০ (১০০%) ১৯.২০ (১০০%) 

১১। পরবতী বছেরর বাগান জেনর জ  
নাসারীেত চারা উে ালন/ য়  

১২১৫ হঃ ১৪৫.৮০ ১২১৫ (১০০%) ১৪৫.৮০ 
(১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১২। পরবত  বছেরর বাগােন ২০% ান 

রেনর জ  নাসারীেত চারা উে ালন 
২০৫ হঃ ২৪.৬০ ২০৫ (১০০%) ২৪.৬০ (১০০%) 

১৩। নাসারী র ণােব ণ   ১৪১০ হঃ ৫.৬৪ ১০৩০  
(১০০%) 

৫.৬৪ (১০০%) 

১৪। বাগান জন ( িত হঃ ২৫০০  চারা)  ১৩৯৪ হঃ ২৫০.৯২ ১০২২ (১০০%) ২৫০.৯২ 
(১০০%) 

১৫। এক বছর বয়  বাগােনর ান রণ 
(২০%) ( িত হঃ ৫০০  চারা িহসােব)  

২৮৫ হঃ ৩১.৯২ ২২৫  (১০০%) ৩১.৯২ (১০০%) 

১৬। এক বছর বয়  বাগান র ণােব ণ (৪ 
বার) সার সং হ ও েয়াগ, িদনম র 

১০৬০ হঃ ৪২.৪০ ৭৬০ (১০০%) ৪২.৪০ (১০০%) 

১৭। ই বছর বয়  বাগান (৩ বার)- ইউিরয়া 
সার সং হ ও েয়াগ, িদনম র 

৭৬০ হঃ ২২.৮০ ৫১৭ (১০০%) ২২.৮০ (১০০%) 

১৮। িতন বছর বয়  বাগান (২ বার)  ৪৬০ হঃ ৯.২০ ৪৬০ (১০০%) ৯.২০ (১০০%) 
১৯। রাতন বাগােন সার েয়াগ- (সার সং হ 

ও েয়াগ, িদনম র) 
১০৬১ হঃ ১০.৬১ ৭৬১ (১০০%) ১০.৬১ (১০০%) 

২০। চলিত বছর বাগান জন এর জ  
নাসারীেত চারা  উে ালন  

৫০ হঃ ৩.২০ ৫০ (১০০%) ৩.২০ (১০০%) 

২১। পরবত  বছেরর বাগান এর ান 
রেনর জ  নাসারীেত চারা উে ালন 

(২০%)  

১০.০ হঃ ০.৬৪ ১০ (১০০%) ০.৬৪ (১০০%) 

২২। বাগান জন  ৫০ হঃ ৭.৩০ ৫০ (১০০%) ৭.৩০ (১০০%) 
২৩। এক বছর বয়  বাগােনর ান রণ 

(২০%) (৫০০  চারা) 
১০ হঃ ১.৪৬ ১০ (১০০%) ১.৪৬ (১০০%) 

২৪। এক বছর বয়  বাগান (৩ বার) 
র ণােব ণ 

৫০ হঃ ১.৫০ ৫০ (১০০%) ১.৫০ (১০০%) 

২৫। ই বছর বয়  বাগান (২ বার) 
র ণােব ণ  

৫০ হঃ ১.০০ ৫০  (১০০%) ১.০০ (১০০%) 

২৬। এক বছর বয়  বাগােন সার েয়াগ ৫০ হঃ ০.৫০ ৫০  (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
২৭। এক ও ই বছর বয়  বাগােন পাহাড়াদার 

িনেয়াগ ( িত ৫০ হঃ এক জন) 
১০০ হঃ ০.২৪ ১০০ (১০০%) ০.২৪ (১০০%) 

২৮। চলিত বছের বাগােন ২০% ান 
রেনর জ  নাসারীেত চারা উে ালন িত 
হঃ ৩০০০  িহসােব) 

১০ হঃ ০.৯০ ১০  (১০০%) ০.৯০ (১০০%) 

২৯। পরবত  বছেরর বাগান জেনর জ  
নাসারীেত চারা উে ালন/ য় (২০% 
অিতির  চারাসহ) ( িত হঃ ৩০০০ )  

৪০ হঃ ৩.৬০ ৪০ (১০০%) ৩.৬০ (১০০%) 

৩০। পরবত  বছেরর বাগান এর ান 
রেনর জ  নাসারীেত চারা উে ালন 

(২০%)  

১০ হঃ ০.৯০ ১০  (১০০%) ০.৯০ (১০০%) 

৩১। নাসারী র ণােব ণ ( িজত বাগান ও 
উে ািলত নাসারীর ান রণ) সার 
সং হ ও আগাছা বাছাই 

৬০ হঃ ০.৩৫ ৬০  (১০০%) ০.৩৫ (১০০%) 

৩২। বাগান জন ( িত হঃ ২৫০০  িহসােব)  ৫০ হঃ ৭.৩০০ ৫০ (১০০%) ৭.৩০০ (১০০%) 
৩৩। এক বছর বয়  বাগােনর ান রণ 

(২০%) ( িত হঃ ৫০০  চারা)  
১০.০ হঃ ১.৯৬ ১০  (১০০%) ১.৯৬ (১০০%) 

৩৪। ১ বছর বয়  বাগান (৩ বার) আগাছা 
বাছাই ও িদনম র  

৫০ হঃ ০.৯০ ৫০ (১০০%) ০.৯০ (১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৩৫। ২ বছর বয়  বাগান (২ বার) র ণােব ণ ৫০ হঃ ১.০০ ৫০ (১০০%) ১.০০ (১০০%) 
৩৬। ১ বছর বয়  বাগােন সার েয়াগ  ৫০ হঃ ০.৫০ ৫০ (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
৩৭। বাগােন পাহারাদার িনেয়াগ  থাক ০.৫১ থাক ০.৫১ (১০০%) 
৩৮। শাভাবধনকারী বাগান জন  ১২৯৬৬৬  ২১.০০ ১২৯৬৬৬  

(১০০%) 
২১.০০ (১০০%) 

৩৯। এক বছর বয়  বাগান- (৪ বার) 
র ণােব ণ 

২৫০ হঃ ৫.০০ ২৫০ (১০০%) ৫.০০ (১০০%) 

৪০। ই বছর বয়  বাগান (৩ বার) 
র ণােব ণ  

৩৫০ হঃ ৮.৫০ ৩৫০  (১০০%) ৮.৫০ (১০০%) 

৪১। িতন বছর বয়  বাগান ই বার (আগাছা 
বাছাই ও িদনম র) 

৫৫০ হঃ ৯.০০ ৫৫০  (১০০%) ৯.০০ (১০০%) 

৪২। এক বছর বয়  বাগান (৪ বার) 
র ণােব ণ 

১৬ হঃ ০.৩২ ১৬  (১০০%) ০.৩২ (১০০%) 

৪৩। ই বছর বয়  বাগান (৩ বার) 
র ণােব ণ  

২১ হঃ ০.৫৩ ২১  (১০০%) ০.৫৩ (১০০%) 

৪৪। িতন বছর বয়  বাগান (২ বার) 
র ণােব ণ  

৩১ হঃ ০.৫২ ৩১  (১০০%) ০.৫২ (১০০%) 

৪৫। এক বছর বয়  বাগান (৪ বার) 
র ণােব ণ 

৮.০ হঃ ০.২২ ৮.০  (১০০%) ০.২২ (১০০%) 

৪৬। ই বছর বয়  বাগান (১ বার) র ণােব ণ  ১২.৩২ হঃ ০.২৯ ১২.৩২  
(১০০%) 

০.২৯ (১০০%) 

৪৭। িতন বছর বয়  বাগান (১ বার) 
র ণােব ণ 

১৮.৩২ হঃ ০.৩০ ১৮.৩২  
(১০০%) 

০.৩০ (১০০%) 

৪৮। ব ানীর খা  সরবরাহ-  থাক ৩.২৫ থাক ৩.২৫ (১০০%) 
৪৯। ঔষধ ও পিরচযা-  থাক ১.০৭ থাক ০.৬৬৮ (৬২%) 
৫০। মটরসাইেকল  ২  ৩.০০ ২ (১০০%) ৩.০০ (১০০%) 
৫১। ফেটাকিপয়ার ১  ১.১০ ১ (১০০%) ১.১০ (১০০%) 
৫২। দশী নৗকা  ২  ০.৬০ ২ (১০০%) ০.৬০ (১০০%) 
৫৩। িডিজটাল িভিডও ক ােমরা ১  ০.৬০ ১ (১০০%) ০.৬০ (১০০%) 
৫৪। বাইসাইেকল  ১০  ০.৫০ ১০ (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
৫৫। রি জােরটর  ২  ০.৬০ ২ (১০০%) ০.৬০ (১০০%) 
৫৬। আসবাবপ   থাক ৫.০০ থাক ৪.৮৪ (৯৬%) 
৫৭। ৩৪ © ©কালার টিলিভশন  ১  ০.৬০ ১ (১০০%) ০.৬০ (১০০%) 
৫৮। িবট অিফস িনমাণ  ১০০ বঃিমঃ ১০.০০ ১০০  (১০০%) ১০.০০ (১০০%) 
৫৯। ৩য় নীর কমচারীেদর জ  ারাক 

িনমাণ  
২৪০ বঃিমঃ ২৪.৭৯ ২৪০  (১০০%) ২৪.৭৭৫ (৯৯%) 

৬০। ৪থ নীর কমচারীেদর জ  ারাক 
িনমাণ  

১৬০ বঃিমঃ ১৯.২০ ১৬০  (১০০%) ১৯.১৯৭ 
(১০০%) 

৬১। ত  ও িশ া ক  িনমাণ  ৮০ বঃ িমঃ ১৪.০০ ৮০  (১০০%) ১৩.৯৯৮ 
(১০০%) 

৬২। ক  এলাকায় িসমানা জরীপ কাজ স  
করতঃ সীমানা িপলার াপন   

১০০০ 
রাঃিমঃ 

১০.০০ ১০০০  (১০০%) ১০.০০ (১০০%) 

৬৩। ২ িমটার  ি কেসািলং রা া িনমাণ  ০.৯৫িকঃিমঃ ১১.৪৬ ০.৯৫  (১০০%) ১১.৪৫৮ 
(১০০%) 

৬৪। কালভাট িনমাণ  ২  ৩.৪৭ ২ (১০০%) ৩.৪৭ (১০০%) 
৬৫। শাভাবধনকারী ছাতা ও ব  িনমাণ ) ৩০  ২.১০ ৩০ (১০০%) ২.১০ (১০০%) 
৬৬। িরেটিনং গাইড ওয়াল িনমাণ  ১৯৯.৬৯ ৮.০০ থাক ৮.০০ (১০০%) 
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   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

অংেগর া লন 
ত বা বায়ন 

বা ব  আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

রাঃিমঃ 
৬৭। পাবিলক টয়েলট িনমাণ  ৪  ৩.৯২৫ ৪ (১০০%) ৩.৯২৪ (১০০%) 
৬৮। গাড়ী পািকং ান উ য়ন  থাক ৭.৫০ থাক ৭.৫০ (১০০%) 
৬৯। ায়ী সাইনেবাড তরী  ১২  ১.৮০ থাক ১.৭৯৬ (১০০%) 
৭০। িসিস রাড িনমাণ  ১৪৯১ বঃ 

িমঃ 
১০.০০ থাক ৯.৯৯ (১০০%) 

৭১। িব ৎ সরবরাহ  থাক ৫.৯৩ থাক ৫.৯২৮ (১০০%) 
৭২। পািন সরবরাহ  থাক ৭.৯১৯ থাক ৭.৯১২(১০০%) 
৭৩। িনরাপ া রিলং িনমাণ  ৪০০ আরএম ১৫.০০ ৪০০  (১০০%) ১৫.০০ (১০০%) 
৭৪। আরিসিস ব , এমএস িসেটর ছাতা তরী। ৪  ৪.০০ ৪ (১০০%) ৪.০০ (১০০%)  
৭৫। সাইড ন িনমাণ ১৭৯.৮৮ 

রাঃিমঃ 
২.৫০ থাক ২.৫০ (১০০%) 

৭৬। গােবজ িবন িনমাণ ৫  ০.৫০ ৫ (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 
৭৭। উেডন ব  িনমাণ ২৭  ২.৭০ ২৭ (১০০%) ২.৬৮৯(১০০%) 
৭৮। পযেব ণ সড তরী ১  ১.৫০ ১ (১০০%) ১.৫০ (১০০%) 
৭৯। যা ীছাউিন িনমাণ  ১  ২.৫০ ১ (১০০%) ২.৫০ (১০০%) 
৮০। গালঘর িনমাণ  ১  ১.৫০ ১ (১০০%) ১.৫০ (১০০%) 

 সবেমাট   ৯২৮.০১ ১০০% ৯২৫.৮৫৪ 
(৯৯.৭৬%) 

 
৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই।  
৮।   ায়ন প িত (Methodology) t  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; এবং 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা। 

 
৯।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 
১। ডঃ তপন মার দ 
 িসএফ 

খ কালীন ০১/১০/২০০৬-২৭/০৬/২০০৭ 

২। জনাব মাঃ জািহদ হােসন ইঁয়া 
 িসএফ 

খ কালীন ২৮/০৬/২০০৭-১০/০৯/২০০৭ 

৩। জনাব মাজাে ল হক শাহ চৗ রী  
 িডিসএফ 

খ কালীন ১০/০৯/২০০৭ - ০৩/০৩/২০১১ 

৪। জনাব মাঃ জগ ল হােসন 
 িডিসএফ 

খ কালীন ০৩/০৩/২০১১ - ৩০/০৬/২০১১ 

 
১০। সাধারণ পযেব ণঃ  
১০.১। ক  হেণর পট িমঃ  চ াম শহর হেত ৬০ িকঃিমঃ দি ণ-পি েম ব শখালী উপেজলার জলদী অভয়ার  

রে র আওতাধীন রি ত বনা েলর বােমর ছড়া ও ডােনর ছড়া এলাকা এবং পা বত  ছাট বড় পাহােড় ঘরা গহীন 
অরে র ১০০০ হ র এলাকা িনেয় ২০০৩-০৪ সােল ব শখালী ইেকাপােকর যা া  হয়। অ িদেক  বাংলােদশ 
ব াণী সংর ণ আইেনর আেলােক ১৯৮৬ সােল ৭৭৬৪.০০ হ র বন িম িনেয় নিত ব াণী অভয়ার  ঘাষণা  
করা হয়। এ বনা েল ১৫-১৮   এশীয় হাতী আেছ। স েলার সংর ণ কায ম জারদার করার লে  ২০০৪ সােল 
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নিত ব াণী অভয়ার েক MIKE Site ঘাষণা করা হয়। এখানকার ছাট ছাট পাহাড় েলােত া িতক বনজ 
স দ ও িজত বন বাগােন দশীয় গােছর পিরমাণ কেম যাবার ফেল এর সৗ েযর অভাব ঘটিছল ও িদন িদন জীব-
বিচ  িব  হেয় যাি ল। সই ি েত উ  এলাকার া িতক পিরেবশ/জীব বিচ  সংর ণ ও উ য়নকে  

২০০৩-০৪ হেত ২০০৫-০৬ ময়ােদ  ‘‘চ ােমর ব শখালীেত া িতক পিরেবশ/জীবৈবিচ  সংর ণ ও উ য়ন’’ 
শীষক কে র সফল সমাি র পর ঐ এলাকার অিধকতর উ য়ন ও পিরেবশ পযটেনর ব া করার উে ে  বতমান 

ক  হণ করা হয়।  
 
১০.২। কে র উে ঃ    

(১) বনায়ন ও ব াণী সংর েণর মা েম জীবৈবিচ  সংর ণ ও দাির  িবেমাচন; 
(২) ইেকা- িরজম ও িচ িবেনাদেনর েযাগ ি ; 
(৩) িবপ  ায় ব াণী ও অিতিথ পািখেদর আবাস ল সংর ণ; 
(৪) স  তেট ঝাউ বাগান জেনর মা েম িচ  িবেনাদেনর েযাগ ি  করা; 
(৫) া িতক বনজ স দ, ব  াণী ও জলাধার স হ সংর েণর  অ ধাবেনর জ  জনগেণর মে  

সেচতনতা ি ; 
(৬) এক  ত  ও িশ া ক  িত া; 
(৭) িশ া ও গেবষণা লক কায েমর েযাগ িবধা ি  করা। 

 
১০.৩। কে র সািবক অ গিতঃ    G cÖK‡íi cÖv°wjZ q wQj ৯২৮.০১৭ j¶ UvKv| †mLv‡b cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 

৯২৫.৯৩৬ j¶ UvKv A_©vr Avw_©K AMÖMwZ 9৯.৭% Ges ev¯—e AMÖMwZ 100%| 
 
১০.৪। কে র ধান ধান অে র বা বায়নঃ   
১০.৪.১ বাগান জনঃ এই কে র আওতায় ১৩৯৪ হঃ দীঘ ময়াদী বাগান, ৫০ হঃ ভষজ বাগান ও ৫০ হ র ঝাউ বাগান 

জন এবং ১,২৯,৬৬৬  শাভা বধনকারী ও মৗ মী েলর চারা রাপণ ও র ণােব ণ করা হেয়েছ।  
 
১০.৪.২ ভৗত িনমাণঃ এই কে র আওতায় িন  িলিখত ভৗত িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ  
 (ক) ৩য় ণীর ারাক িনমাণ (২৪০ বঃিমঃ) ( ) ৪থ ণীর ারাক িনমাণ (১৬০ বঃিমঃ)  (গ)  িবট অিফস িনমাণ 

(১০০ বঃিমঃ)  (ঘ) ত  ও িশ া ক  িনমাণ (৮০ বঃিমঃ) (ঙ) আরিসিস সীমানা াচীর িনমাণ (১০০০ রাঃ িমঃ) 
(চ) ২ িমঃ শ  ি কেসািলং রা া িনমাণ (০.৯৫ িকঃিমঃ) (ছ) কালভাট িনমাণ - ২  (জ) শাভা বধণকারী ছাতা ও 
ব  িনমাণ-৩০  (ঝ) িরেটইিনং গাইড ওয়াল িনমাণ (১৯৯.৬৯ রাঃিমঃ) (ঞ) পাবিলক টয়েলট িনমাণ -৬  (ট) 

গািড় পািকং ান উ য়ন ও িসিস রাড িনমাণ (১৪৯১ বঃিমঃ) (ঠ) িনরাপ া রিলং িনমাণ (৪০০ রাঃিমঃ) (ড) 
আরিসিস ব , এমএস সীেটর ছাতা তরী -৪  ও (ঢ) ১  কের পযেব ণ শড, যা ী ছাউিন ও গালঘর িনমাণ।  

 
১০.৪.৩ যানবাহন ও য পািত য়ঃ (ক) মাটর সাইেকল -২  (খ) বাই সাইেকল-১০  (গ) দশী নৗকা -২  (ঘ) 

ফেটাকিপয়ার -১  (ঙ) িভিডও ক ােমরা-১  (চ) রি জােরটর-২  ও (ছ) ৩৪ © ©কালার টিলিভশন-১ ।  
 
১০.৫। পিরদশেনর বা ব অব াঃ   
 সমা  ক  ায়েনর জ  গত ২৬-২৭/১১/১১ তািরেখ ক  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। এ কে র 

অ তম ধান অ  বনায়ন কায ম দখার জ  সব থম নিত রে র হারবাং িবেট ২০১০-১১ সােল িজত ৪০ 
হঃ বাগােন গমন করা হয়। সখােন ধানত গজন, আকাশমিন, িচকরািশ, চাপািলশ, জাম, অ ন, হিরতিক ও 

বেহরার রািপত চারা দখেত পাওয়া যায়। চারা িল ২ িমটার অ র সািরব ভােব লাগােনা হেয়েছ। চারার গড় উ তা 
১.৫ িমটার ও জীিবত চারা হার ৯৫%। এ চারা িল কে র শষ অথ বছেরর (২০১০-১১) ন মােস রাপন করা 
হেয়েছ। ক  ৩০ ন, ২০১১ তািরেখ শষ হওয়ায় ন ন িজত এ বাগােনর আগাছা দমন ও র ণােব ণ করা 
হয়িন। এক বছর বয়েসর বাগােনর বছের ৪(চার) বার আগাছা দমেনর কথা থাকেলও এ বাগােনর আগাছা একবারও 
দমন করা স ব হয়িন। অিত ত আগাছা দমন ও র ণােব ণ করেত না পারেল ন ন িজত এ চারা িল মারা যােব। 
একই িবেটর ২০০৮-০৯ সােল িজত ২০ হঃ ও ২০০৯-১০ সােল িজত ৩০ হঃ বাগােনর ি  ও সািবক অব া 
সে াষজনক। এছাড়া নিত রে র হারবাং িবেটর এক  া িতক জলাধাের দশনাথ েদর জ  িনিমত ৩  আরিসিস 
ব  ও এ িবেট ৪থ ণীর কমচারীেদর জ  িনিমত ৬০ বগ িমটােরর ারাক  পিরদশন করা হয়।    
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 জলদী রে র নােপাড়া িবেটর ২০১০-১১, ২০০৯-১০, ২০০৮-০৯ ও ২০০৭-০৮ সােলর যথা েম ৬১ হঃ, ৬০ হঃ, 
২৫ হঃ ও ৪০ হঃ বাগান পিরদশন করা হয়। এ এলাকায়ও নিত রে র ায় ন ন িজত বাগান আগাছার ফেল 
ঘন জ েল পিরণত হেয়েছ এবং রাতন বাগােনর সািবক অব া সে াষজনক। ২/৩ বছর েব লাগােনা গাছ িল 
ি া  হেয় নীিবড় বন বাগােন পিরণত হেয়েছ। তেব িক  িক  গাছ ব  হাতী ও কের ন  কের ফলেত দখা 
গেছ। পিরদশনকােল সংি  ক  পিরচালক জানান য, নিত ও জলদী রে র আওতা  আেরা কেয়ক  ছাট 

পাহাড় এখনও াড়া রেয়েছ। স সকল পাহােড় বনায়েনর উে াগ হণ করা েয়াজন। পিরদশনকােল য 
পাহাড় িলেত বনায়নকায ম এখনও হণ করা হয়িন সখােন া িতকভােব গাছ জ ােত দখা যাওয়ায় ন ন কের 
চারা লাগােনার দরকার িক জানেত চাওয়া হেল ক  পিরচালক জানান য, া িতকভােব জ ােনা গাছ িল ভাল 

জািতর নয়। তােদর ার ভ া  কম, স ক ঘনে ও থােক না, সবপির ঐ সকল পাহােড়র া িতকভােব জ ােনা 
গাছ ানীয় জনগণ কেট িনেয় যায়। ানীয় জনগেণর হাত হেত পাহাড়েক র া করা তথা পাহাড় িল বনিবভােগর 
দখেল রাখার িবধােথ বনায়ন কায ম হণ করা েয়াজন। ন ন বনায়ন ত এ সকল পাহাড় বনায়েনর েব কান 
অব ায় িছল তার কান ি র বা িভিডও িচ  না থাকায় বাঝার উপায় নই। তাই ভিব েত াড়া পাহাড় বনায়েনর 

েব ও বনায়ন পরবত  অব ার লনা করার িবধােথ এ সকল পাহাড় ও বাগােনর িভিডও িচ  হণ করা ও সংর ণ 
করা উিচত বেল মেন হেয়েছ।  

 
 ব শখালী ইেকাপাক  পাহাড়, গাছপালা আর ি ম লেক ঘরা অপiƒপ নসিগক সৗ য মি ত। পাক  চ াম শহর 

হেত মা  ৫০.০ িকঃিমঃ রে  অবি ত। িক  চ াম-ব শখািলর ধান সড়ক র অেনক জায়গা ও ধান সড়ক হেত 
ব শখালী ইেকাপাক েত েবেশর ৪ িকঃিমঃ সড়ক  সং ােরর অভােব জরাজীণ। সকারেণ পাক েত দশনাথ েদর 
উপি িত আশা া ক নয়। উে , গত অথ বছের ব শখালী ইেকা পােকর গট মািন হেত ৩.২৪ ল  টাকা ও পািকং 
চাজ হেত মা  ০.৬৪ ল  টাকা রাজ  আয় হেয়েছ। তাই ইেকাপাক েত পযটেকর উপি িত বাড়ােনার জ  উ  
সড়েকর সং ার ও উ য়ন করা েয়াজন।  

 
 ব শখালী ইেকাপােকর ধান ধান িনমাণ কাজ এ কে র থম পযােয় স  হয়। কে র এ পযােয় ধান 

তকাজ িহেসেব িবট অিফস এবং ৩য় ও ৪থ ণীর কমচারীেদর জ  ২  ারাক ও পাক র েবশ পেথর পােশ 
৮০ বঃিমঃ আয়তেনর এক  ত  ও িশ ােক  িনমাণ করা হেয়েছ। ক  িনমাণ করা হেলও স  পিরচালনা 
করার জ  ই ইপেম  ও আসবাবপ  খােত কান অেথর সং ান িছল না িবধায় ক  অ ব ত রেয় গেছ। ফেল 
এ  পােক আগত পযটক, ছা -ছা ী ও গেবষকেদর বহােরর জ  পযা  ত  সং হ ও সংর ণ করার য উে ে  
িনমাণ করা হেয়েছ স উে  এখনই অিজত হে  না। 

 
 উে  য, ২০০৮ সােলর আগ  মােসর বল বষণ ও পাহািড় ঢেল পােকর ইস গট ভে  যায়। ফেল রা া, 

কালভাট ও অ া  াপনার াপক য় িত হয়। ইস গট  ভে  যাওয়ায় পােকর ল  স র তলেদেশর 
জলাধার  আর আেগর মেতা পািন ধারণ কের রাখেত পারেছ না। ফেল পােকর সৗ য অেনকাংেশ কেম গেছ। ইস 
গট  িনমাণ ও তার সােথ সং  রা া  সং ার করা েয়াজন। তাছাড়া, ইেকাপােকর অ া  াপনা যমন সড়ক, 
স , ল  স , ট ইল, জলাধার িত সং ার ও সংর ণ করা েয়াজন বেল মেন হেয়েছ।  

 
 এ কে র অ তম উে  হল িবরল ও িব  ায় বনজ, ফলজ, ভষজ ও শাভাবধনকারী গােছর বাগান জন ও 

সংর ণ করা। পিরদশনকােল ব শখালী ইেকাপােক ২০১০-১১ অথবছের িজত ৩৭২ হঃ দীঘ ময়াদী বাগান ও ১০ 
হঃ ভষজ জািতর বাগান দখেত পাওয়া যায়। িজত বাগােন বেহরা, আমলিক, িনম, হিরতিক, অ ন, িচকরািশ 

িত জািতর চারা রাপন করা হেয়েছ। রািপত চারার গড় উ তা ১.৫ িমঃ। বতমােন জীিবত চারার হার ায় 
৯০%। নিত ও জলদী রে র ায় ব শখালী ইেকাপােকরও শষ অথ বছের রািপত চারা ক  শষ হেয় যাওয়ায় 
আগাছা বাছাই ও র ণােব েণর কাজ করা হয়িন। ফেল চারা িল মরেত বেসেছ। অনিতিবলে  বাগােনর আগাছা 
দমন ও র ণােব েণর কাজ করা েয়াজন।  

 
১১। কে র  উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১) বনায়ন ও ব াণী সংর েণর মা েম 
জীবৈবিচ  সংর ণ ও দাির  িবেমাচন। 

(১) এই কে র মা েম ব াণীর খা  ও আবাস ল 
উপেযাগী ১৩৯৪ হঃ দীঘ ময়াদী বাগান ও ৫০ হঃ জিমেত 
ভষজ বাগান জন করার মা েম উি দ ও াণী জািতর 
বিচ  সংর ণ ও া িতক পিরেবেশর উ য়ন করা হেয়েছ। 
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যটা দাির  িবেমাচেন অবদান রাখেছ।  

(২) ইেকা- িরজম ও িচ িবেনাদেনর েযাগ ি । (২) ব শখালী ইেকা পাক, নিত অ য়ার  ও কদম র ল স  
সকেত ছা -ছা ী, পযটক ও সাধারণ জনগেণর িচ  

িবেনাদেনর জ  িবিভ  অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ইেকা-
িরজেমর েযাগ ি  হেয়েছ।  

(৩) িবপ  ায় ব াণী ও অিতিথ পািখেদর 
আবাস ল সংর ণ। 

(৩) াপক বনায়ন, ব াণীর আবাস ল ও জলাধার উ য়ন ও 
র ণােব েণর মা েম উি দ, ব াণী ও অিতিথ পািখেদর 
আবাস ল সংর ণ করা হেয়েছ।  

(৪) স  তেট ঝাউ বাগান জেনর মা েম িচ  
িবেনাদেনর েযাগ ি  করা। 

(৪) ৫০ হ র ঝাউ বাগান জেনর মা েম িচ  িবেনাদেনর 
েযাগ ি  ও স  তেট িনরাপদ ব নী তরী হেয়েছ। 

(৫) া িতক বনজ স দ, ব  াণী ও জলাধার 
স হ সংর েণর  অ ধাবেনর জ  জনগেণর 
মে  সেচতনতা ি  করা। 

(৫) িশ ণ ও াপক চারণার মা েম জনগেণর মে  
সেচতনতা ি  ও ানীয় জনসাধারণ ব াণী সংর েণর 
িবষেয় তৎপর হেয় উেঠেছন।  

(৬) এক  ত  ও িশ া ক  িত া। (৬) ব শখালী ইেকা পােকর েবশ েখ এক  ত  ও িশ া 
ক  িনমাণ করা হেয়েছ।  

(৭) িশ া ও গেবষণা লক কায েমর েযাগ 
িবধা ি  করা। 

(৭) বতমােন অেনক ছা -ছা ী, িশ ক, গেবষক, িশ া ও 
গেবষণা কােজর জ  ইেকা পাক ও অভয়ার  পিরদশেন 
আসেছন। 

 
১২। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
 
১৩। বা বায়ন সম াঃ   
১৩.১। ক  ন, ২০১১-এ সমা  হওয়ায় শষ অথ বছের (২০১০-১১) কে র আওতায় িজত বাগােনর আগাছা দমন ও 
 র ণােব ণ কায ম অ াহত না থাকায় ন ন রাপন ত চারা আগাছা দমন ও র ণােব েণর অভােব ন  হেয় 
 যাে । সাধারণত অ া  কে  শষ অথ বছেরর জ  কান বনায়ন ল মা া না থেক মা  র ণােব েণর 
 ল মা া অ   থােক। তাই এ কে র িডিপিপেত বািষক বনায়ন ল মা া িনধারণ ণ িছল বেল 
 পিরলি ত হয়।  
১৩.২। কে র আওতায় মরামত ও র ণােব ণ খােত থাক িহেসেব ১৪.৮ ল  টাকা বরা  িছল। ত ে  ১২.৬২ ল  
 টাকা খরচ করা হেলও ব শখালী ইেকাপাক ও নিত অভয়ারে  গেড় উঠা িবিভ  াপনা যমন সড়ক, স , ল  
 স , হাইিকং ইল/িসিড়, জলাধার িত াপনার সং ার ও সংর েণর অভাব পিরলি ত হেয়েছ। 
১৩.৩। ব শখালী ইেকাপােকর েবশ পেথর পােশ ৮০ বঃিমঃ আয়তেনর এক  ত  ও িশ ােক  িনমাণ করা হেলও স  
 পিরচালনা করার জ  ই ইপেম  ও আসবাবপ  খােত কান অেথর সং ান িছল না। ফেল ক  অ ব ত রেয় 
 গেছ। তাই এ  য  উে ে  িনমাণ করা হেয়িছল স  এখনই অজন করা যাে  না।  
১৩.৪। ক  ন, ২০১১ তািরেখ সমা  হওয়ার পর এ কে র আওতায় িবিভ  পেদ িনেয়াগ া  ১৯ জন কমচারী 
 বতমােন বতন ভাতা িবহীন অব ায় কমরত আেছন। ফেল ব শখালী ইেকাপােকর সািবক কায ম াহত হে ।  
১৩.৫। চ াম-ব শখালীর ধান সড়ক র অিধকাংশ ান ও ধান সড়ক হেত ব শখালী ইেকাপাক েত েবেশর ৪ িকঃিমঃ 
 সড়ক  সং ােরর অভােব জরাজীণ। ফেল ইেকা পাক েত পযটেকর মেনােযাগ আকষণ করা স ব হে  না।  
 
১৪। পািরশঃ  
১৪.১। অিত ত রাজ  বােজেটর আওতায় কে র শষ অথ বছের িজত বাগােনর আগাছা দমন ও র ণােব ণ কাজ 
 আর  করা এবং ভিব েত ক  ণয়েনর সময় শষ অথবছের কান বনায়ন কায ম না রাখার জ  সংি  
 বা বায়নকারী সং া ও ম ণালেয়র ি  আকষণ করা হল।  
 
১৪.২। ব শখালী ইেকাপাক ও নিত অভয়ার  গেড় উঠা িবিভ  াপনা যমন সড়ক, স , ল  স , হাইিকং ইল/িসিড় 
 জলাধার িত সং ার ও সংর েণর ব া হণ করেত হেব।  
 
১৪.৩।   ত  ও িশ া ক  পিরচালনার জ  রাজ  বােজেটর আওতায় েয়াজনীয় ই ইপেম  ও আসবাবপ  সং হ বক 
 উহার যেথাপ  বহার িনি ত করেত হেব।  
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১৩.৪।  ব শখালী ইেকাপাক ও নিত অভয়ারে র কায ম ুভােব পিরচালনার জ  রাজ খােত েয়াজনীয় সং ক পদ 
 ি  ও িনেয়াগ করার জ  সংি  ম ণালয় েয়াজনীয় পদে প হণ করেত পাের। 
 
১৩.৫। ধান সড়ক হেত ব শখালী ইেকাপাক েত েবেশর ৪ িকঃিমঃ সড়ক  পযটেকর উপি িত বাড়ােনার জ  সড়েকর 
 সং ার ও উ য়ন করা েয়াজন। 
 
১৩.৬।   বল বষণ ও পাহািড় ঢেল ভে  যাওয়া ইস গট  ন ন কের িনমােণর জ  পািন উ য়ন বাডেক অ েরাধ করা 
 যেত পাের। 
 
১৩.৭।   কে র নিত ও জলদী রে র অেনক পাহাড় এখনও াড়া থাকায় বনায়ন কায ম অ াহত রাখা েয়াজন। 

ভিব েত াড়া পাহাড় বনায়েনর ে  বনায়ন ব ও পরবত  অব ার লনা করার িবধােথ উ  পাহােড়র বনায়ন 
ববত  ও পরবত  অব ার িভিডও িচ  হণ করা ও সংর ণ করার পািরশ করা হেলা।  
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57. সােপাট  এেসনিসয় াল ােনেজম  ক াপািস  ইন া রবন’স ডা  এইচ সাইট ফেলাইং া 
ােসজ অব সাইে ান িসডর ফইজ-২ 

(mgvß t †deª“qvwiÕ 2011) 
 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb   : my›`ieb cwðg I my›`ieb c~e© eb wefvM| 
2| ev¯ZevqbKvix ms ’̄v/ cÖkvmwbK : eb wefvM| 
3| ev¯ZevqbKvix ms ’̄v/ cÖkvmwbK : cwi‡ek I eb gš¿Yvjq| 
4| cÖKí ev¯Zevqb mgq I e¨q :  †gÕ 2010- †deª“Õ11 (ms‡kvwaZ) 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  

cÖK…Z e¨q 
(cÖKí 

mvnvh¨) 

cwiKwíZ ev evqbKvj  
cªK…Z 

ev evqbKvj 

AwZµvšZ 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšZ 
mgq (g~j 
cÖv°wjZ 

Kv‡ji %) 

g~j 
(cÖKí 

mvnvh¨) 

ms‡kvwaZ 
(cÖKí 

mvnvh¨) 

 
g~j 

 
ms‡kvwaZ 

22.532 20.49211 20.49211  †gÕ 10- 
†deª“ Õ11 

 †gÕ 10- 
†deª“ Õ11 

 †gÕ 10- 
†deª“ Õ11 

- - 

 
5| cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev evqb 

cÖK‡íi wewfbœ A‡½i 
weeiY GKK 

wcwc Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev evqb gšZe¨ 

Avw_©K ev¯Ze Avw_©K ev¯Ze 
(%) 

eb¨cÖvYx welqK cÖwk Y - 2.1856 40 Rb 1.08616 100%  
kiY‡Lvjv †i‡Ä Aviwmwm 
†RwU †givgZ 

1wU 10.928 1wU 11.22063 100% Wjv‡ii g~j¨ e„w× 
cvIqvq UvKvi cv_©K¨ 
cwijw¶Z nBqv‡Q| 
e¨wqZ A_© mivmwi 

`vZv ms¯’v KZ©„K e¨q 
Kiv nBqv‡Q| 

†KvwKjgwb †c‡Uªvj †cv‡÷ 
÷vd e¨vivK †givgZ 

1wU 5.4640 1wU 5.63032 100% -H- 

UvBMvi WvwUs BKzBc‡g›U 
µq 

1 †mU 1.3660 1 †mU 2.555 100% -H- 

Kg©KZ©v‡`i ågY - 1.7075 - - k~b¨ - 
f¨vU/ wmwW/ U¨v·  0.2732 - - k~b¨ - 
Ab¨vb¨ †givgZ  0.6079 - - k~b¨ - 

me©‡gvU  22.5322  20.49211   
 
6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY : cÖv°wjZ KvR m¤ú~Y©iƒ‡c ev evwqZ n‡q‡Q| 

7| cUf~wg, cÖK‡íi D‡Ïk¨ I ev evqb : 

7.1 cÖK‡íi cUfywg t  

 2007 mv‡ji 15 b‡f¤î Avgv‡`i RvZxq HwZn¨ Ges M‡e©i cÖZxK Ges World Haritage Gi Dci cÖjqsKvix 
N~Y©xSo (Cyclone Sidr) my›`ieb c~e© I cwðg msiw¶Z ebvÂj‡K f~wgaŸmmn e¨vcK ¶wZmvab K‡i| Gi d‡j 
Rxe‰ewP‡Î mg„× my›`ie‡bi cÖvq 30 fvM GjvKvq fvimvg¨c~Y© Ecosysterm Gi gvivZ¥K ¶wZmvwaZ nq Ges 
Rxe‰ewPÎ wecbœ nq| my›`ie‡bi wewfbœ cÖRvwZi e„‡¶i Wvjcvjv n‡Z ïiy K‡i eo eo MvQ †f‡½ hvq| GQvov eb 
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wefv‡Mi ¸iyZ¡c~Y© AeKvVv‡gv e¨vcKfv‡e ¶wZMÖ  nq| eb wefv‡Mi Rjhvbmn Ab¨vb¨ ’̄vcbv ¶wZi d‡j my›`ie‡bi 
¯v̂fvweK Ae ’̄v gvivZ¥K ûgwKi m¤§yLxb nq| G e¨vcK ¶wZmva‡bi nvZ n‡Z my›`ieb‡K i¶i Rb¨ BD‡b‡¯‹v-Gi 
A_©vq‡b Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv nq| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q aiv nq 52.26 j¶ UvKv Ges weMZ 17-04-2008 
Zvwi‡L cÖKíwUi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Ávcb Kiv nq| 

 

7.2  cÖK‡íi D‡Ïk¨ : Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ mg~n wb¤œiƒct 
(1) wmW‡i ¶wZMȪ ’ my›`ie‡bi Rxe‰ewPÎ msi¶Y Kiv ; 
(2) wmWi cieZ©x mg‡q my›`ie‡b ¶wZMȪ ’ GjvKv cybe©vm‡bi wbwg‡Ë eb Awa`ß‡ii Rjhvb/BwÄb‡evU 

Ges Awdm/e¨vivK wbg©v‡Y mnvqZv cÖ̀ vb Kiv| 
 

7.3 cÖavb cÖavb Kv‡Ri A½: eb¨cÖvYx welqK cÖwk Y, kiY‡Lvjv †i‡Ä Aviwmwm †RwU †givgZ, †KvwKjgwb  
†c‡Uªvj †cv‡÷ ÷vd e¨vivK †givgZ, UvBMvi WvwU©s BKzBc‡g›U µq BZ¨vw`| 

 

7.4 cwi`k©b : MZ 16/7/2012 Zvwi‡L ev evqb cwiex Y I g~j¨vqb wefvM †_‡K cwi`k©b Kiv nq; cwi`k©bKv‡j 
wb¤œwjwLZ welqmg~n ch©‡e Y Kiv nq| 

7.4.1 KwPLvwj Wildlife Sanctuary-‡Z †RwU †givgZ Kiv n‡q‡Q| e¨q 11,22,063/- UvKv| †givgZ Kiv n‡jI 
†RwU‡Z IVvi Rb¨ cvKv wmwo wbg©vY Kiv n‡j AviI fvj nZ| we‡kl K‡i fvUvi mgq †bŠhvb †_‡K †RwU‡Z IVv 
KwVb, cvKv wmwo _vK‡j ZvÕ mnR nZ| KwPLvwj Wildlife Sanctuary-‡Z K‡qKwU feb wmWi mn wewfbœ 
S‡o ÿwZMÖ  n‡q e¨env‡ii Abyc‡hvMx n‡q i‡q‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq †m¸‡jv †givgZ Kiv nqwb, hv Kiv n‡j 
÷vd‡`i _vKvi e¨e¯’v Kiv †hZ| 

7.4.2 NvNivgvix K¨v‡¤ú Tiger Darting Equipment –cwi`k©b Kiv nq| GiKg 2wU Tiger Darting 
Equipment µq Kiv n‡q‡Q, hvi GKwU NvNivgvix K¨v‡¤ú i‡q‡Q| gv‡S gv‡S evN ev eb¨ Rš‘ eva©K¨, 
Amȳ ’Zv cÖf…wZ Kvi‡Y Av‡kcv‡ki †jvKvj‡q G‡m DrcvZ K‡i| G cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvi Rb¨ Tiger Darting 
Equipment cÖ‡qvRb nq| Rরুix cwiw ’̄wZ‡Z Ab¨ ¯’vb †_‡K G¸‡jv Avb‡Z A‡bK mgq I kÖg e¨q nq| G 
Rb¨ eb wefv‡Mi nv‡Z AviI K‡qKwU Tiger Darting Equipment _vK‡j fvj nZ e‡j g‡b nq| 

7.4.3 মাট 40 Rb wildlife staff-†K cÖwk Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| G Rb¨ 1,08,616 UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| 

7.4.4 †KvwKjgwb‡Z ÷vd e¨vivK †givgZ Kiv n‡q‡Q| G Rb¨ 5,63,000 UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| †givg‡Zi gvb Lye 
GKUv fvj bq| Z‡e my›`ie‡bi cÖZ¨šZ GjvKvq wbg©vYmvgMÖx enb Kiv KwVb I e¨qeûj, ZvB KvR mgvß 
Ki‡Z †ewk mgq I A_© e¨q nq e‡j cÖKí msw ó Kg©KZ©vMY Rvbvb| 

7.5 mvwe©K ch©‡e Y: BD‡b‡¯‹v 1997 mv‡j my›`ieb‡K Iqvì© †nwi‡UR mvBU (798Zg) †NvlYv K‡i| my›`ie‡b 
cÖvq 375wU IqvBìjvBd †¯úwmm i‡q‡Q, hvi g‡a¨ 35 wU mwim„c, 315wc cvwL Ges 42wU b¨cvqx cÖRvwZ 
i‡q‡Q| G Qvov c„w_ex-weL¨vZ Ôw` iq¨vj †e½j UvBMviÕ-i GKgvÎ Avevm- ’̄j GB my›`ieb| cÖvK…wZK 
†fwR‡Uk‡bi Øviv m„ó c„w_exi e„nËg ম ান ভ d‡i÷ G e‡b 334 wU e„‡ i cÖRvwZ i‡q‡Q| B‡Kv-Uz̈ wiR‡gi 
AwgZ m¤¢vebvgq ’̄vb GwU| mwVK c‡_ cwiPvwjZ n‡j Gwkqvi Ab¨Zg AvKl©Yxq ch©Ub‡K‡› ª̀ cwiYZ n‡Z 
cv‡i| 

8| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b:  

cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 
wmW‡i ¶wZMȪ ’ my›`ie‡bi Rxe‰ewPÎ msi¶Y Kiv cÖK‡íi Kv‡Ri mv‡_ wmW‡i ¶wZMȪ ’ my›`ie‡bi Rxe‰ewPÎ 

msi¶‡Yi mivmwi †Kvb m¤úK© †bB| Z‡e cÖKí ev evq‡bi 
d‡j wmW‡i ¶wZMȪ ’ my›`ie‡bi Rxe‰ewPÎ msi¶Y Kiv mnR 
n‡e e‡j cÖKí msw ó e¨w³MY g‡b K‡ib| 

wmWi cieZ©x mg‡q my›`ie‡b ¶wZMȪ ’ GjvKv 
cybe©vm‡bi wbwg‡Ë eb Awa`ß‡ii Rjhvb/ 
BwÄb‡evU Ges Awdm/ e¨vivK wbg©v‡Y mnvqZv 
cÖ̀ vb Kiv| 

wmWi cieZ©x mg‡q my›`ie‡b ¶wZMȪ ’ GjvKv cybe©vm‡bi 
wbwg‡Ë eb Awa`ß‡ii Rjhvb/ BwÄb‡evU Ges Awdm/ e¨vivK 
wbg©v‡Y mnvqZv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 
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9|  ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨q: 
(j  UvKvq) 

Avw_©K eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ UvKv 
Aegyw³ 

 e¨q 
 †gvU UvKv cÖ.mv.  †gvU UvKv cÖ.mv. 

2010-11  20.4921 20.4921 20.4921 20.4921 20.4921 - 
 
10|  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ : 
 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c~Y©Kvjxb/ LÐKvjxb †gqv`Kvj 
Rbve †gvt AvKei †nv‡mb c~Y©Kvjxb  †gÕ2010- ফ -২০১১ 

 
11| ev evqb mgm¨v Ges Î“wU-wePz̈ wZ :  

11.1 cÖKíwU ev evq‡b †Kv‡bv mgm¨v wQj bv e‡j cÖKí mswkó Kg©KZ©vMY Rvbvb| Z‡e my›`ie‡bi cÖZ¨šZ 
GjvKvq wbg©vYmvgMÖx enb Kiv KwVb I e¨qeûj, ZvB KvR mgvß Ki‡Z †ewk mgq I A_© e¨q nq e‡j Zuviv 
Rvbvb| 

11.2 cÖK‡í eb¨cÖvYx welqK cÖwk Y, kiY‡Lvjv †i‡Ä Aviwmwm †RwU †givgZ, †KvwKjgwb †c‡Uªvj †cv‡÷ ÷vd 
e¨vivK †givgZ, UvBMvi WvwU©s BKzBc‡g›U µq BZ¨vw` Kvh©µg Ašতfz©³ wQj| Gme Kvh©µ‡gi cwigvb I 
AvIZv LyeB †QvU wQj| wmW‡i ¶wZMȪ ’ my›`ie‡bi Rxe‰ewPÎ msi¶Y Kivi ¯̂v‡_© G¸‡jv h‡_ó wQj bv| 

 
12| mycvwik :  

12.1 my›`ie‡bi ebR m¤ú` e¨e¯’vcbv I eb wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i NywY©SoKvjxb mg‡q Kvh©µ‡gi 
` Zve„w×i Rb¨ cÖwk¶Y Kvh©µg Ae¨vnZ ivLv cÖ‡qvRb| 

12.2 ÷vd e¨vivK †givgZ, †RwU †givgZ cÖf„wZ cyZ© Kv‡Ri gvb e„w×i w`‡K m‡PZb _vKv cÖ‡qvRb wQj| 

12.3 জ রী cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvi Rb¨ eb wefv‡Mi cÖwZwU ¸রুZ¡c~Y© Wildlife Sanctuary-‡Z Tiger Darting 
Equipment _vK‡j fvj nZ| 
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প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 
 

প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর আওতায় ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিপ  সমা  কে র 
ায়ন িতেবদেনর উপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সার-সংে প 

 
১। সমা  কে র সং াঃ ২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপ  প ী উ য় ও সমবায় িবভােগর িবপরীেত অ  ২  

ক  সমা  হেয়েছ। এর মে  ২  কে র িপিসআর পাওয়া িগয়ােছ এবং পিরদশন বক সমা  ায়ন িতেবদন 
রণ করা হেয়েছ। 

২। সমা  কে র য় ও ময়াদকালঃ সমা  ২  কে র মে  ২  ক  ল অ েমািদত য় ও বা বায়ন ময়ােদর 
মে  সমা  হেয়েছ । 

৩। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরণ/ িতঃ সমা  ক েলা অ েমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ সং ান 
মাতােবক কান কাজ অসমা  নই। 

৪। ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 (ক)   Pi RxweKvqb Kg©m~Px (1g ms‡kvwaZ) শীষক সমা  ক ।   

সম া পািরশ 
১।  eZ©gv‡b †h Rwg‡Z myweav‡fvMxiv 
emZevox wnmv‡e emevm Ki‡Q, Zv‡Z eQi wfwËK 
wj‡Ri gva¨‡g emevm Ki‡Z n‡”Q I fwel¨r 
wbivcËvnxbZv m„wó; 

১।  ‡h mKj emZevwUi myweav‡fvMxiv eZ©gv‡b emevm 
Ki‡Qb †m mKj Rwg Ges RxweKvi cÖ‡qvR‡b b~̈ bZg cwigvY 
Rwg Zv‡`i bv‡g `xN© †gqv`x e‡›`ve¯— †`qv mgxPxb n‡e Ges  
G‡Z Zv‡`i A_©‰bwZK I mvgvwRK `vwi ª̀̈  †_‡K ¯’vqx cwiÎvY 
cvIqv mnR n‡e, MÖvg †_‡K kn‡i Rb‡mªvZ n«vm cv‡e| KviY, 
Avqea©bg~jK Lv‡Z (mwâ Pvl, nuvm-gyiMx, Mi“, QvMj, †fov, 
KeyZi cvjb BZ¨vw`) cÖwk¶Y jvf Ges Gai‡bi KvR Ae¨vnZ 
ivLvi gZ b~̈ bZg Avw_©K m½wZ I m‡PZbZv Ges ¯̂v¯’̈  
m‡PZbZv Zv‡`i AwR©Z n‡q‡Q| 

২।  jvMmB e¨e¯’vcbvi Abycw ’̄wZ I 
†fŠMwjK cÖwZK~jZvi Kvi‡Y Drcvw`Z c‡Y¨i 
cÖZ¨vwkZ b¨vh¨ g~j¨ bv cvIqv; 

২।  ‡h mKj cwievi A_©‰bwZK, mvgvwRK I ¯̂v¯’̈ MZ 
DbœwZi avivq m‡š—vlRbK ch©v‡q Ae ’̄vb Ki‡Q bv H mKj 
cwievi‡K cieZx© cÖK‡íi AvIZvq mnvqZv †`qv †h‡Z cv‡i| 

৩। cix¶vg~jKfv‡e 5000 wk¶v_x©‡K cÖv_wgK 
wk¶v †`qv n‡jI P‡ii mKj wkï‡K Ae¨vnZ wk¶v 
cÖ̀ v‡bi †Kvb ai‡bi miKvix-‡emiKvix e¨e ’̄v 
M‡o bv IVv; 

৩।  P‡ii wkï‡`i Ae¨vnZ wk¶v e¨e ’̄v M‡o †Zvjvi †¶‡Î 
miKvix ‡emiKvix D‡`¨vM MÖnY LyeB Ri“ix| 

৪। wWGdAvBwW As‡k Rbej Lv‡Zi (cÖKí 
e¨e¯’vcbv) e¨q Ges †gvU cÖKí e¨‡qi ga¨Kvi 
AbycvZ m‡š—vlRbK bয়| A_©vr Zzjbvg~jK wePv‡i 
cÖKí e¨e¯’vcbv Lv‡Z য় অ পািতক হাের বশী| 

৪।  cÖKíe¨e¯’vcbvq we‡kl K‡i ˆe‡`wkK mnvqZv 
(wWGdAvBwW) As‡k Av‡iv `¶Zv I Revew`wnZv m„wói gva¨‡g 
e¨q ‡hŠw³K ch©v‡q Kwg‡q G‡b myweav‡fvMx‡`i mivmwi Avw_©K 
mnvqZv Av‡iv e„w× Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
খ)  ‘‘Post Training Utilization of AARDO Course in Bangladesh’’ শীষক সমা  ক  ।  

 সম া পািরশ 
ক)  বাড এক  সামািজক গেবষণা লক সং া তাই 

এজাতীয় এক  সমী া িতেবদন তির করেত কান 
সম া হি ন বেল তীয়মান হয়। 

 

ক) বােডর সমী ায় য ামািনক ফরেমট  তির করা 
হেয়েছ তা বাংলােদেশর অ া  িশ ণ দানকারী 
সং া েলাও তােদর দ  িশ েণর কাযকারীতা 
ি র লে  িবেবচনা করেত পাের। 
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প ী উ য়ন একােডমী 

58. পা  িনং ইউ লাইেজশন অব এএআরইও কাস ইন বাংলােদশ 
(mgvß : িডেস র-২০১০) 

 

১।  ম ণালয়/িবভাগ/সং া :  প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ; ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 
২।  বা বায়নকারী সং া :  প ী উ য়ন একােডমী (বাড) 
৩।  কে র অব া :  িবিভ  সং ার অংশ হণকারী যমন- বাড, আরিডএ, িবআরিডিব, সমবায় িবভাগ 

  এবং প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ এর কমকতা/কমচারী । 
 

৪।  কে র বা বায়ন সময় ও য় :                                    (ল  টাকা) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 

কােলর%) 

ল 
( ঃসাঃ) 

সবেশষ 
সংেশািধত 
( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

- - 
 

 
(২.৭৩৬) - ২.৭৩ জা য়াির-

২০০৯ হেত 
িডেস র-২০১০ 

ম-২০১০ হেত 
িডেস র-২০১০ 

৮ মাস 

 

৫।   সাধারণ পযেব ণ   : 
 

৫.১।    ক  হেণর পট িম  : Afro Asian Rural Development Organization (AARDO)  এর ল নীিত 
হে  এর ২৯  সদ  দেশর জ  দ  ও কাযকর িশ ণ কম িচ সং ান করা। এ ছাড়াও মানব স দ উ য়েন কািরগির 
কায ম হণ, পাইলট ক  হণ, অংশ হণ লক কিরগির সহায়তা, আ জািতক/আ িলক িত ান স েহর সােথ 
সহেযািগতা ি  ইত ািদসহ ািত ািনক কমকা  পিরচালনা করা। উে  বাংলােদশ হেত ১৯৯৪ থেক ২০০৯ সমেয়র মে  
মাট ৪১ জন িশ ণাথ  ২১  িশ ণ কােস এবং ৩৪ জন ৩২  আ জািতক ওয়াকসপ/ সিমনাের অংশ হণ কেরেছন। 

এসকল কাস/ ওয়াকসপ/ সিমনার িতন  ধান ে  িবভ । যমন : ামীণ দাির  িবেমাচন, িষ উ য়ন এবং সামািজক ও 
জ ার উ য়ন। এ পিরে ি েত AARDO দ  িশ ণ/ ওয়াকসপ/ সিমনার এ বাংলােদশ থেক যসকল কমকতা উ  
িশ ণ/ সিমনার/ওয়াকসেপ অংশ হণ কেরেছন  ত েদর মতামেতর িভি েত এসকল িশ ণ/ সিমনার/ওয়াকসেপর 

কাযকািরতা ও েয়াগ ায়ন করার জ  বাড. িম ােক AARDO অ েরাধ কের এবং এলে  ০.০৪ িমিলয়ন মািকন 
ডলার অ দান দয়। 
 

৫.২।     কে র উে    :  
 ক)    AARDO ক ক দও িশ ণ/ওয়াকসপ/ সিমনার হেত িশ ণাথ  ক ক া  ান   ত েদর দ তা ও 

ি ভি  পিরবতেন কতখািন সহায়ক হেয়েছ; 
খ)  িশ ণাথ গণ কতখািন ফল া  হেয়েছন; 
গ)  এসকল িশ ণ/ওয়াকসেপ া  ান কমে ে  িফের এেস িকভােব কােজ লািগেয়েছন;  
ঘ) িশ ণ/ সিমনার/ওয়াকসেপর কাযকািরতা ায়েনর জ  এক  ামািণক ায়ন ফরম ত করা, যােত  

অ া  সদ  দেশ এ  বহার করা যায়। 
 

৫.৩।    ক  অ মদেনর অব া  : ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম নালেয়র মাননীয় ম ী ২.৭৬ ল  টাকা া িলত    
ে  কািরগির ক  িহসােব ক  অ েমাদন কেরন। 
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৫.৪।    কে র অংগিভি ক বা বায়ন  :         
 (ল  টাকায়) 

কােজর অ  ল  (িডিপিপ অ সাের) ত অ গিত 
ক) রাজ  য় :  আিথক বা ব  
অনারািরয়াম/এলাউয়  িফ ১.৫৮০০৪  ১.৫৮০০৪ 
সিমনার/কনফাের  (সরবরাহ ও শনাির সহ) ০.৫৪০৩৬  ০.৫৪০৩৬ 
মন ভাত ০.১২৩১২  ০.১২৩১২ 

দিনক ভাতা ০.৪৯২৪৮  ০.৪৯২৪৮ 
উপ- মাট ২.৭৩৬  ২.৭৩৬ 
লধন য় - - - 
মাট য় ২.৭৩৬  ২.৭৩৬ 

 

৫.৫।  ক  পিরচালক সংকা  ত ািদ   :   
 

িমক 
নং 

নাম ও পদবী ( বতন 
লসহ) 

ণকালীন খ কালীন ময়াদকাল 
যাগদান বদলী 

১. িমেসস ন নাহার বগম, 
বাড, ম িলডার 

_  জা য়াির-২০০৯ সে র-২০১০ 

২. ড. তাপস মার িব াস, 
পিরচালক, বাড, ম িলডার 

-  অে াবর-২০১০ িডেস র-২০১০ 

৫.৬।  কে র অ গিত                   :     ক র া িলত য় ২.৭৬ ল  টাকা। এর আিথক অ গিতর য় ২.৭৩ ল      
টাকা অথাৎ আিথক অ গিত ৯৮.৯১% এবং উে ে র ১০০% বা ব অ গিত হেয়েছ মেম িতেবদেন দখা যায়। 
 

৫.৭।  কাজ অস ণ থাকেল তার িবতরন :  অ িভি ক কান  কাজ অসমা  নাই।  
 

৬.০।     িডিপিপ অ সাের উে  অজন :   
পিরকি ত ত 

ক) AARDO ক ক দও িশ ণ/ওয়াকসপ/ সিমনার 
হেত িশ ণাথ  ক ক া  ান ত েদর দ তা ও 
ি ভি  পিরবতেন কতখািন সহায়ক হেয়েছ। 

ক)  যারা িশ ণ হণ কেরেছন ত রা কমে ে র বা বতা অ সাের 
উপ ত হেয়েছন এবং ান ও অিভ তা সরাসির বা পেরা ভােব কােজ 
লািগেয়েছন। িশ ণ ণকারী  এসকল িশ ণ/ওয়াকসপ থেক া  

ান লাগসই ি  হণ, গেবষণা এবং েয়ািগক গেবষণা, ক  
পিরচালনা, বা বায়ন, পিরবী ণ এবং ায়ন, গবািদ প  ও রগী 
পালন ব াপনা, গ  পািন ব াপনা ইত ািদ কােজ বহার 
করেছন। 

খ)  িশ ণাথ গণ কতখািন ফল া  হেয়েছন। খ) অিধকাংশ উ রদাতা (৪৫%) মেন কেরন য, AARDO-র 
িশ ণ কম িচ েলা থেক ােজ  াপজাল তির করা, ক  
ব াপনার এবং প ী উ য়ন িবষয় েলার ে  ত রা বশী 

উপ ত হেয়েছন । 
গ)   িশ ণ/ সিমনার ায়েনর জ  এক  ামািণক 

ায়ন ফরম ত করা, যােত অ া  সদ  
দেশ এ  বহার করা যায়। 

গ) িশ ণ/ওয়াকশপ থেক া  ান ক িশ ণাথ  ত েদর 
কম ে  কােজ লাগােনার ে  এ ািডেত সরাসির ই ারিভউ 
হণ এবং িবে ষণ প িতেক বহার করা হেয়েছ। 

 ঘ)  ািড িতেবদেন এক  ামািণক ফরেমট তির করা হেয়েছ যা 
AARDO তার অ া  সদ  দেশর িশ ণ কায েম বহার 
করেত পােরেব। 

৭.  বা বায়ন সম া :  
৭.১।   বাড এক  সামািজক গেবষণা লক সং া তাই এজাতীয় এক  সমী া িতেবদন তির করেত কান সম া হয়িন বেল 
 তীয়মান হয়। 
৮.  পািরশ :  
৮.১।   বােডর সমী ায় য ামািণক ফরেমট  তির করা হেয়েছ তা বাংলােদেশর অ া  িশ ণ দানকারী সং া েলাও 
 তােদর দ  িশ েণর কাযকারীতা ি র লে  িবেবচনা করেত পাের। 
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প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

59. চর জীিবকায়ন কম চী (১ম সংেশািধত) 
mgvß t Ryb,2011 

 
01| cÖKí GjvKv t eª¶cyÎ (hgybv) b` GjvKvq Aew ’̄Z 5wU †Rjv- 

1| KzwoMÖvg, 2| Rvgvjcyi, 3| MvBevÜv, 4| e¸ov Ges 5| wmivRMÄ 
†Rjv| GmKj †Rjvi Pi GjvKv Aaÿ wlZ 28wU Dc‡Rjvi 149wU BDwbqb 

02| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t ¯’vbxq miKvi cjx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq 
03| wefvM/ms¯’v t cjx Dbœqb I mgevq wefvM 
04| ev¯—evqbKvj t  
 (K) g~j t cÖKíwUi cÖ_g ch©v‡qi †gqv`Kvj 4 eQi (RyjvB,2003 n‡Z 

Ryb,2007)| 
 (L) ms‡kvwaZ t cÖ_g ch©vq †k‡l g~j¨vq‡bi Dci wfwË K‡i 2q ch©v‡qi †gqv`Kvj Av‡iv 

4 eQi n‡e (RyjvB,2007 n‡Z Ryb,2011)| 
05| cÖv°wjZ e¨q (j¶ UvKvq)  †gvU UvKv cÖKí mvnvh¨ AviwcG 
 (K) g~j t 47524.69 952.85 46571.84  
 

06| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I j¶¨ t 
 2015 mvj bvMv` evsjv‡`‡ki hgybv, eªþcyÎ b`x we-‡aŠZ PivÂ‡ji Rbc‡`i Pig `wi ª̀Zvi gvÎv 50% 

n«vmKiY Ges Kg©m~Px GjvKvf~³ `wi ª̀, cyi“l I wkï‡`i RxweKvq‡b wbivcËv weav‡bi gva¨‡g RxebhvÎvi 
gvb Dbœqb| 

G cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨mg~n nj t 

(K) PivÂ‡ji Awaevmx‡`i m‡PZb I mybvMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjv; 

(L) `wi ª̀ Pievmx‡`i wewfbœ †mev I AeKvVv‡gv myweavw` cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ miKvix I †emiKvix Lv‡Z `vwqZ¡kxj I 
Revew`wnZvg~jK cÖwZôvb M‡o †Zvjv; 

(M) Pievmx‡`i wbKU DbœZi RxweKvq‡bi wewfbœ c_ I c×wZ Ges weKí e¨e ’̄v D¤§y³KiY; 

(N) `wi ª̀ Pievmx‡`i Kvh©Kix I †UKmB RxweKvq‡bi gva¨‡g ¶gZvqb Ges †m mv‡_ ¯’vbxq I RvZxq A_©bxwZ‡Z 
Zv‡`i mwµq AskMÖnY wbwðZKiY; Ges 

(O) m‡e©vcwi cÖKíf~³ GjvKvi wewfbœ wRI, GbwRI I cÖvB‡fU ms¯’vi g‡a¨ mn‡hvwMZv e„w×KiY| 

06.1 j¶¨ : 

 evsjv‡`k miKvi, wWGdAvBwW Ges Ab¨vb¨ `vZv ms ’̄v KZ©„K M„nxZ Kg©m~Pxi †hŠ_ cÖ‡Póvi gva¨‡g A_©‰bwZK 
cÖe„w×i cÖwZdjb NwU‡q 2015 mv‡ji g‡a¨ b`x we‡aŠZ evsjv‡`‡ki PivÂ‡ji RbM‡Yi Pig `vwi‡ ª̀i gvÎv 
50% n«vmKi‡Y Ae`vb ivLv; 

07| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cÖK‡íi cUf~wg t 

 evsjv‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi 5% Gi †ekx PivÂ‡j emevm K‡i| Pi GjvKvi 80% Rb mvaviY 
`vwi ª̀̈ cxwoZ Ges Gme Pievmxiv G‡`‡ki me‡P‡q `wi ª̀̈ , AbMÖmi I Aiw¶Z Rb‡Mvôx| Ab¨w`‡K G mKj 
Rb‡Mvôx mvaviYZt wewfbœ miKvix †mev I my‡hvMmyweav Ges GbwRI‡`i mnvqZv n‡Z ewÂZ| G mKj 
Pievmx‡`i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v we‡ePbv K‡i Zv‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb I `vwi ª̀̈  we‡gvP‡bi Rb¨ bZzb 
a¨vb-aviYv, c×wZ I cÖvwZôvwbK KvVv‡gv cÖ‡qvRb| eªþcyÎ b` msjMœ 5 (cuvP)wU †Rjvi (KzwoMÖvg, 
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Rvgvjcyi, MvBevÜv, e¸ov I wmivRMÄ) †gvU RbmsL¨v 6.5 wgwjqb| Zb¥‡a¨ cÖvq 2 wgwjqb †jvK AZš— 
`wi ª̀ I SuywKc~Y© wnmv‡e wPwüZ| G †cÖ¶vc‡U G mKj Afxó Rb‡Mvôxi Av_©-mvgvwRK Rxeb hvÎvi gvb 
Dbœq‡bi j‡¶¨ wWGdAvBwWi Avw_©K I KvwiMix mnvqZvq ÒPi RxweKvqb Kg©m~PxÓ kxl©K cÖKíwU ev —̄evq‡bi 
D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| hvÕ weMZ 28-08-2008 Zvwi‡L 66749.83 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q GK‡bK KZ©„K 
Aby‡gvw`Z nq| 

cÖKíwUi Kg©m~Px ev¯—evq‡bi Rb¨ wWGdAvBwW GKwU Avš—R©vwZK ms ’̄v wb‡qvM K‡i‡Q| D³ ms ’̄v 
wWGdAvBwWi mv‡_ Pzw³ †gvZv‡eK cÖK‡íi Avw_©K I ev —̄e Kvh©µg †cÖvMÖvg cwiPvj‡Ki mv‡_ Av‡jvPbv K‡i 
ev¯—evqb K‡i Avm‡Q| Aby‡gvw`Z wcwc‡Z cÖK‡íi ev¯তevqb KvR ïi“ Kivi c~‡e© cÖKí GjvKvq †eBR 
jvBb mv‡f©i gva¨‡g Av‡iv mwVKfv‡e Kv‡Ri cwiwa, ev —̄e j¶¨gvÎv I mswkó Kvh©µg wPwüZ Kivi D‡jL 
i‡q‡Q| Dnvi Av‡jv‡K cÖKí ev —̄evqbKvix ms¯’v cÖKí GjvKvq 5wU Dc‡Rjvi 82wU BDwbqb‡K Afxó 
GjvKv wnmv‡e wPwüZ K‡i †eBR jvBb mv‡f© cwiPvjbv K‡i| D³ mv‡f© n‡Z †`Lv hvq 82wU BDwbq‡bi 
713wU Pi/MÖv‡g †gvU 267.176 wU cwievi i‡q‡Q| Gi g‡a¨ 50,309wU cwievi Pig `vwi ª̀̈  mxgvi wb‡P evm 
K‡i| Gme cwievi‡K g~j Afxó Rb‡Mvôx wnmv‡e wPwüZ K‡i cÖK‡íi Kvh©µg ev¯—evqb Kiv n‡”Q| 

7.2 cÖK‡íi g~j Kvh©µg     t 

7.2.1 AeKvVv‡gv Dbœqb I Kg©ms ’̄vb t 

 (1) emZevoxi wfUv DuPzKib, (2) ̄̈ ve †jwUªb wbg©vY, (3) k¨v‡jv bjK~c emv‡bv, (4) cvKv bjK~c emv‡bv, 
(5) DbœZgv‡bi Lvevi cvwb mieivn, (6) KuvPv iv ’̄v wbg©vY (7) KvjfvU© wbgv©Y (8) BD‡Wªb wbgv©Y Ges (9) 
¯‹yj/gv ª̀vmvi †Ljvi gvV DuPzKiY| 

7.2.2 RxweKvqb Kg©m~Px  t 

 (1)  m¤ú` n¯—vš—i (Mi“, QvMj, †fov, nuvm-gyiMx, †bŠKv, wi·v BZ¨vw` µq I i¶Yv‡e¶Y e¨q) 

(2)  K…wl, grm¨ I cï cvjb i¶Yv‡e¶Y wel‡q cÖwk¶Y I cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ̀ vb| 

7.2.3 (3) KwgwbwU †Uªwbs, (2) ỳ̄ ’ cyi“l I gwnjv‡`i wbivcËv Kg©m~Px Ges (3) b`x fv½b KewjZ RbmvaviY‡K 
cybev©m‡bi Rb¨ Ri“ix ÎvY cÖ̀ vb| 

7.2.4 wkí D‡`¨vM Dbœqb  t 

 (1)  wkí D‡`¨v‡Mi Rb¨ evRvi m„wó, (2) ¶z̀ ªFY Kg©m~Px Ges (3) †cvlvK I eybb Kv‡R cÖKí GjvKvi hyeK 
I hyeZx‡`i cÖwk¶Y cÖ̀ vb| 

7.2.5 Ab¨vb¨ Kvh©µg  t 

 (1) M‡elYv, cwiex¶Y I g~j¨vqb, (2) wk¶v Kvh©µg, (3) ¯̂v ’̄̈  †mev cÖ̀ vb, (4) ÎvY I cybev©mb, (5) 
mykvmb Ges M„n wbgv©Y Abỳ vb| 

7.3 cÖKí Abỳ vb Ae ’̄v t  

wWGdAvBwWÕi Avw_©K mnvqZvq ÒPi RxweKvqb Kg©m~wP (ms‡kvwaZ)Ó cÖKíwU †gvU 66749.83 j¶ (wRIwe-
903.94 j¶ Ges cÖKí mvnvh¨ 65845.89 j¶) UvKv e¨‡q RyjvB 2003 n‡Z Ryb 2011 †gqv‡` ev —̄
evq‡bi j‡¶¨ MZ 28-08-2008 Zvwi‡L GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| 

08| cÖKí cwiPvjK msKvš— Z_¨ : 

bvg I c`ex c~Y© mgq LÛ 
Kvjxb 

GKvwaK 
cÖK‡íi `vwqZ¡ 

ZvwiL gš—e¨ 
‡hvM`vb e`jx 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ‡gv: Ave`yi meyi, 

†cÖvMÖvg cwiPvjK 
c~Y© mgq  cÖ‡hvR¨ bq 01/04/2004 27/12/2005  

2. GwUGg. gwnDwÏb, 
Avn‡g` ‡cÖvMÖvg 

c~Y© mgq  06/06/2006 01/01/2008  
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cwiPvjK 
3. ‡gv: AvwgbyjnK, 

†cÖvMÖvg cwiPvjK 
c~Y© mgq  09/09/2009 31/01/2011  

09|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ ev —̄evqb t 
wcwc Abyhvix D‡Ïk¨ cÖK…Z ev —̄evqbKvj 

(K) PivÂ‡ji Awaevmx‡`i Dci cwi‡ekMZ Pv‡ci SuywK 
Kgv‡bv; 

90684wU emZevoxi wfUv DPzu Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 
6% emZwfUv b`x fv½‡bi wkKvi n‡q‡Q| 

(L) Afxó myweav‡fvMx‡`i cvwievwiK Avq e„w× Kiv; 55 nvRvi AwZ `wi ª̀ Pvi c‡e© m¤ú` †c‡q‡Qb| 
(M) gwnjv I evwjKv‡`i cÖwZ mvgvwRK AwePvi `~i Kiv; Lv`¨, m¤ú` AR©b Ges mvgvwRK I mv ’̄̈  †mev 

Dbœq‡bi gva¨‡g gwnjv I evwjKviv gvbwmKfv‡e 
kw³kvjx n‡q‡Q Ges mvgvwRK AwePvi A‡bKvs‡k 
n«vm †c‡q‡Q| 

(N) PivÂ‡ji `yM©g GjvKvi Awaevmx‡`i ¯̂v¯’̈ , wk¶v I 
mvgvwRK wbivcËv †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ cvBjU Kg©m~wP 
cÖYqb Kiv; Ges 

 
10|  gvP© 2011 ch©š— cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K I ev —̄evqb AMÖMwZ:     
                   (j¶ UvKvq) 

†gvU cÖKí e¨q cÖKí mvnvh¨ wRIwe 
wWwcwc Abyhvix 

j¶¨gvÎv 
cÖK…Z e¨q j¶¨gvÎv cÖK…Z j¶¨gvÎv cÖK…Z 

66749.83 58585.66 55845.89 58128.26 903.94 457.40 
 
A½wfwËK e¨q AMÖMwZ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq wRIwe As‡k wUG Lv‡Z 21.00 j¶ UvKvi ¯’‡j 23.33 j¶ UvKv, Avq 
Ki Lv‡Z 0.84 j¶ UvKvi ’̄‡j 1.28 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| Ab¨w`‡K ˆe‡`wkK mvnv‡h¨i  As‡k Rbej Lv‡Z 679. 
28 j¶ UvKvi ’̄‡j 1540.00 j¶ UvKv A_©vr 860.72 UvKv (126.61%) e„w× †c‡q‡Q A_P Rbej 122 R‡bi 
RvqMvq 98 Rb wb‡qvM †`qv n‡q‡Q| Awdm miÄv‡gi Lv‡Z 407.75 j¶ UvKvi ’̄‡j 610.00 j¶ UvKv, wewea Lv‡Z 
347.75 j¶ UvKvi ¯’‡j 579.32 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| A_P GmKj e¨q e„w×i †¶‡Î wcwmAvi G †Kvb ai‡bi 
e¨vL¨v h_vh_ KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b wewa Abymv‡i †bqv n‡q‡Q wK bv Zv D‡jL Kiv nqwb| wRIwe Lv‡Z 446.54 j¶ 
UvKv Kg A_vr cÖKí e¨e ’̄vcbv Lv‡Z †gvU e¨‡qi 20.58% e¨q n‡q‡Q hv Zzjbvg~jK wePv‡i AZ¨vwaK g‡b n‡q‡Q| 
 
11|  cÖKí Kvh©µg gvV ch©v‡q cwi`k©b I ch©‡¶Y t 
MZ 22/06/2011 Ges 03/07/2011 ZvwiL G cÖK‡íi AvIZvq ev —̄evqbvaxb wmivRMÄ †Rjvi †PŠnvjx Dc‡Rjvi 
¯’‡j Pi Ges MvBevÜv m`i Dc‡Rjvi ivq `vm evwo Pi GjvKv cwi`k©b Kiv nq| ỳÕ†Uv GjvKvB cÖZ¨š— P‡i Aew ’̄Z| 
cÖK‡íi myweav‡fvMx‡`i mv‡_ Avjvc K‡i Ges Zv‡`i ’̄vei A ’̄vi m¤úwË m‡iRwg‡b cÖZ¨¶ K‡i Zv‡`i Avw_©K I 
gvbwmK DbœwZi ¯úó fve j¶ Kiv †M‡Q| ivq `vm evwoi nvwjgv LvZzb G cÖKí n‡Z cÖ_‡g 13,000/- UvKvi GKwU 
luvo cvq| GwU GK eQ‡ii g‡a¨ †gvUvZvRv K‡i 40,000 nvRvi UvKv weµq K‡i GKwU Mvfx µq K‡i Ges Ni ms¯‹vi 
K‡i| NiwUi †eov I Pvj wUb w`‡q †`qv n‡q‡Q Ges Mvfx †_‡K `yÕ†Uv ev”Pv n‡q‡Q| GLb Zvi Mi“ eve` 75,000/- 
nvRvi UvKvi †ekx m¤ú` i‡q‡Q e‡j `vex K‡i‡Qb| wZwb evoxi Av‡kcv‡k I DVv‡b mewR Pvl Ki‡Qb| Mi“i †Mvei 
mewR evMv‡b e¨envi K‡i‡Qb d‡j fvj kvK-mwâ Drcvw`Z n‡”Q| cwiev‡ii LvIqvi ciI kvK-mwâ wewµ Kivi d‡j 
cÖwZ gv‡m wKQy UvKv nv‡Z Avm‡Q| GQvov gyiMx I KeyZiI wZwb cvj‡Qb| nvwjgv LvZzb g‡b Ki‡Qb hw` eo ai‡bi 
†Kvb cÖvK…wZK `y‡hv©M bv nq Zvn‡j Zvi Avi Avw_©K mvnv‡h¨i `iKvi †bB| 
 
¯’j P‡ii Lvw`Rv LvZzb Gi mv‡_ Avjvc K‡i Rvbv hvq 2008 mv‡j G cÖKí n‡Z 17,000/- UvKvi GKwU lvuo 
†c‡q‡Qb| GwU 6/7 gvm ci 30,000/- UvKvq weµq K‡i G UvKv w`‡q 2wU lvuo µq K‡i †m `yÕwUI †gvUvZvRv K‡i 
K‡qK gvm ci 60,000/- UvKv weµq K‡i‡Qb| eZ©gv‡b Zvi Kv‡Q 4wU gvSvwi Ges †QvU AvKv‡ii Mi“ i‡q‡Q| wZwb 
Rvbvb Mi“ cvj‡bi Rb¨ cÖKí n‡Z 1g 12gvm 600.00 UvKv Ges cieZx© 6gvm 350.00 UvKv K‡i Avw_©K mnvqZv 
†c‡q‡Qb| Zvi evoxi Avw½bvq Ges wfwUi Xvjy‡Z h‡_ó kvK-mwâ †`Lv †M‡Q| LvIqvi ci evwoi As‡k Ges †Mvei 
wewµ K‡i wKQy UvKv nv‡Z Av‡m| Zuvi 2†Q‡j 1†g‡q| eo †Q‡j 7g †kªYx‡Z co‡Q Ges Aci 2Rb cÖ_g †kªYx‡Z 
co‡Q| evwoi wbR Li‡Q GKwU †QvU AvKv‡ii †mvjvi c¨v‡bj ewm‡q‡Qb|  G‡Z †Q‡j †g‡qiv cov †jLvi  myweav cv‡”Q 
e‡j Rvbvb| P‡ii Av‡iv A‡b‡Ki mv‡_ K_v n‡q‡Q Ges Zuv‡`i emZ Ni, Pvlvev` I Mi“, QvMj, gyiMx †`‡L Zv‡`i 
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Avw_©K Dbœqb †Pv‡L coj| wewfbœ P‡ii †jvKR‡bi mv‡_ Ges ¯v̂ ’̄̈ Kgx©i mv‡_ Avjvc K‡i Rvbv hvq myweav‡fvMxMY 
wewfbœ wel‡q cÖwk¶Y Ges ¯v̂¯’̈  †mev †c‡q‡Qb| Mev`x cï I nuvm gyiMxi wPwKrmv †mevI ‡c‡q‡Qb| 2/1  Rb Qvov 
cÖvq mevB‡K gvbwmKfv‡e kw³kvjx g‡b n‡q‡Q| Zuviv Avi Avw_©K mnvqZv Pvb bv e‡j Rvbv‡jb| Z‡e, †h‡nZz mevB‡K 
gvbwmKfv‡e kw³kvjx g‡b n‡q‡Q| Zuviv Avi Avw_©K mnvqZv Pvb bv e‡j Rvbv‡jb| Z‡e, †h‡nZz Zv‡`i emZ wfUv 
wj‡Ri wfwË‡Z ’̄vbxq cÖfvekvjx‡`i KvQ †_‡K †bqv n‡q‡Q Ges cÖwZ 1/2 eQi ci ci bZzb fv‡e A‡_©i wewbg‡q 
bevqb Ki‡Z nq ZvB mK‡j fwel¨r wbivcËvnxbZvq fyM‡Qb| Zuviv emZ wfUvmn Pv‡li Rb¨ wKQy Rwg miKv‡ii KvQ 
†_‡K `xN©̄ ’vqx wfwË‡Z wjR cÖZ¨vkv K‡ib| Gi gva¨‡g GKwU my›`i fwel¨r Mo‡Z cvi‡eb e‡j Zuviv Avkv K‡ib| Z‡e 
cvkvcvwk Zuviv GK_vI Rvbvb †h, Zuv‡`i Drcvw`Z ỳa, kvK-mewR cÖK…Z g~‡j¨i †P‡q A‡bK Kg g~‡j¨ cvb| A‡bK 
P‡i nvU evRvi bv _vKvq weµ‡qi Amyweav n‡”Q| cÖwZ‡hvwMZvg~jK `vg †_‡K ewÂZ n‡”Qb| GQvov †h‡nZz mevB ¶z̀ ª 
Drcv`K ZvB Drcvw`Z cণ¨ `~‡ii nvU-evRv‡i wb‡q weµq Ki‡jI †cvlvq bv e‡j Rvwb‡q‡Qb| 
 
12| mvgvwRK Dbœqb Kvh©µg t 
MZ 03/07/2011 Zvwi‡L Pi RxweKvqb Kg©m~wP GK‡íi Kvh©v‡j‡q cÖK‡íi wewfbœ Kg©KZ©v‡`i  (ˆe‡`wkK mvnvh¨cyó 
Ask) mv‡_ Avjvc K‡i wb‡æv³ Z_¨vw` cvIqv hvq t- 
 (K)    RxweKvqb Dbœqb Kvh©µg t  

µwgK bs Kvh©µg msL¨v 
01. m¤ú` cÖ̀ Ë cwiev‡ii msL¨v 60,000 
02. cÖ̀ Ë Mi“i msL¨v 73,396 
03. cÖ̀ Ë QvMj/†fovi msL¨v 41,995 
04. cÖ̀ Ë †cvwëªi msL¨v 12,378 
05. ÷vB‡cÛ cÖ̀ Ë cwiev‡ii msL¨v 59,253 
06. exR cÖ̀ Ë cwiev‡ii msL¨v 1,05,743 
07. evoxi Avw½bvq mwâPv‡li cÖwk¶Y (Rb w`em) 2,20,357 
08. cïi wUKv cÖ̀ vb (gvÎv) 1,96,931 
09. cïi K…wg gy³KiY (gvÎv) 2,50,451 
10. myweav‡fvMx‡`i cÖwk¶Y (Rb w`em) 4,42,459 
11. cïi K…wÎg cÖRbb myweav cÖ̀ vb 9,116 
12. cï Lv`¨ (Nvm) cU ˆZwii msL¨v 50,246 
 

RxweKvqb Dbœqb Kvh©µg Dc‡fvMKvix‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b BwZevPK f~wgKv ivL‡Z m¶g n‡q‡Q| m¤ú` n —̄vš—
‡ii gva¨‡g DcKvi‡fvMx‡`i cvwievwiK m¤ú` e„w×i cvkvcvwk ˆ`wbK Avq evov‡bv m¤¢e n‡q‡Q| emZ evoxi mwâ 
evMvb Kivi gva¨‡g cvwievwiK cywói Pvwn`v †gUv‡bv ছাড়াও D ৃ  wewµ K‡i bM` A_© DcvR©b n‡”Q| m‡ev©cwi bvixiv 
m¤ú‡`i ¯Ë̂¡vwaKvix I DcvR©b¶g nIqvq wbR cwiev‡ii Ges mgv‡R ghv©̀ v †e‡o‡Q| 
 

µwgK bs Kvh©µg msL¨v 
01. `jMVb 2691 
02. `‡ji m`m¨ msL¨v 54,992 
03. wewfbœ wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb (Rb †mk‡b) 46,59519 
04. b`x fv½‡b mnvqZv/Abỳ vb cÖ̀ Ë cwiev‡ii msL¨v 19,074 
05. KwgDwbwU ‡mdwU †bUm Gi AvIZvaxb cwiev‡ii msL¨v 2,080 
06. mvgwqK Lv`¨ mnvqZv cÖ̀ vb (Rbgvm) 11,82,441 

 
mvgvwRK Dbœqb Kvh©µg wmGjwcÕi DcKvi‡fvMx‡`i mvgvwRK cwi‡e‡ki cwieZ©b NUv‡Z m¶g n‡q‡Q| DcKvi‡fvMx 
bvix‡`i AvZ¥wek¦vm †e‡o‡Q Ges cvwiev‡ii wm×vš— MÖnY Kh©µ‡g Zv‡`i f~wgKv ¯úó n‡q‡Q I cvwievwiK wbh©vZ‡bi 
NUbv K‡g‡Q| bvixiv AwaK cywó m¤úbœ Lv`¨ msMÖn Ki‡Z m¶g n‡q‡Q| `jxq mfvi ¯̂v¯’̈ , e¨w³MZ cwi¯‹vi cwi”QbZv 
I m¨vwb‡Ukb m¤ú‡K© Av‡jvPbvi d‡j DcKvi‡fvMxiv Av‡Mi †P‡q AwaK ¯̂v¯’̈  m‡PZb Ges evoxNi I AvwObv cwi¯‹vi 
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ivL‡Z AL¨ —̄ n‡q‡Q| wb‡Riv †Mvmj Kiv, bL KvUv, `uvZ cwi¯‹vi Kivi gZ KvR¸‡jv †¯̂”Qvq wbqwgZfv‡e Ki‡Q| 
GQvov evj¨ weevn I †hŠZz‡Ki wei“‡× Av‡Mi †P‡q AwaK †m”Pvi Ges Rb¥ wbeÜb wel‡q mRvM n‡q‡Q| 
 
(L) BDwbqb cwil` kw³kvjxKiY Kvh©µgt 
wmGjwcÕi Kg©m~wP GjvKvq 150wU BDwbqb cwil` i‡q‡Q| D³ cwil`mg~‡ni `¶Zv e„w×i j‡¶¨ wmGjwc 150wU 
BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, †g¤̂vi I mwPe‡`i cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| cÖwk¶‡Y PiRxweKvqb Kg©m~Pxi 
wewfbœ Kg©KvÛ, Pievmx‡`i cQ›` I Pvwn`v, BDwbqb cwil‡`i AskMÖnYg~jK cwiKíbv, m¤ú‡`i myôy e¨envi, ev‡RU 
cÖYqb, †Pqvig¨vb, m`m¨ I mwPe‡`i `vwqZ¡ I KZ©e¨ BZ¨vw` welqmg~n Aš—f~©³ Kiv n‡q‡Q| G Kvh©µg wbæiƒc t 
 

µwgK 
bs 

Kvh©µg msL¨v 

01. BDwc †Pqvig¨vb cÖwk¶Y 372 
02. BDwc †g¤v̂i cÖwk¶Y 1,975 
03. BDwc †m‡µUvix cÖwk¶Y 365 

  
(M)  Mv‡g©›Um cÖwk¶Y  t 

`vwi ª̀ we‡gvP‡bi j‡¶¨ Kg©ms¯’vb e„w×i Rb¨ wmGjwcÕi cÖKí cÖjvKvi †eKvi hyeK I hye gwnjv‡`i cÖwk¶Y w`‡q 
†cvlvK cȪ ‘ZKvix d¨v±wi‡Z Kg©ms¯’v‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| G cÖwk¶Y †Rjv m`‡ii TTC Ges BKMEA 
Gi cÖwk¶Y †K‡› ª̀ AbywôZ nq| `k mßv‡ni G cÖwk¶Y †k‡l cÖwk¶YcÖvß mK‡jB Mv‡g©›Um d¨v±ix‡Z PvKzixi 
‡hvM¨Zv AR©b K‡i| wW‡m¤̂i, 2009 ch©š— 742Rb †eKvi hye gwnjv Ges 781 Rb hyeK‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv 
nq| cÖwk¶Y cÖvß‡`i AwaKvskB Mv‡g©›Um d¨v±wi‡Z PvKzixiZ Av‡Q| 

 
(N)  DcvbyôvwbK cÖv_wgK wk¶v Kvh©µg  t 

cix¶vg~jKfv‡e wmGjwcÕi Kg©-GjvKvi 7wU Dc‡Rjvq 168wU DcvbyôvwbK wkï wk¶v‡K›`ª ’̄vc‡bi gva¨‡g 
PivÂ‡j cÖv_wgK wk¶v ewÂZ 6+ eq‡mi 4,976 Rb †Q‡j-‡g‡q‡K (evwjKv- 2,519, evjK- 2,457) 
wkï‡kªYx‡Z fwZ© Kiv n‡q‡Q Ges eZ©gvb Gme QvÎ-QvÎx wØZxq †kªYx‡Z covïbv Ki‡Q| ch©vqµ‡g Gme QvÎ-
QvÎx‡K 5g †kªYx ch©š— wk¶v`v‡bi e¨e¯’v i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨B G cÖK‡íi mvdj¨ Pievmxi g‡b wk¶vi AvMÖn 
m„wó‡Z m¶g n‡q‡Q| 

 
13| mgm¨v  t 
 
13.1 eZ©gv‡b †h Rwg‡Z myweav‡fvMxiv emZevox wnmv‡e emevm Ki‡Q, Zv‡Z eQi wfwËK wj‡Ri gva¨‡g emevm 

Ki‡Z n‡”Q I fwel¨r wbivcËvnxbZv m„wó; 
13.2 jvMmB e¨e¯’vcbvi Abycw¯’wZ I †fŠMwjK cÖwZK~jZvi Kvi‡Y Drcvw`Z c‡Y¨i cÖZ¨vwkZ b¨vh¨ g~j¨ bv 

cvIqv; 
13.3 cÖKí PjvKv‡j gvbyl I Mevw`cïi ¯̂v ’̄̈  wPwKrmv †mev Lv‡Z †h b~̈ bZg e¨e¯’v M‡o †Zvjv n‡q‡Q Zv cÖKí 

†k‡lI Ae¨nZ bv _vKvi AvksKv; 
13.4 cix¶vg~jKfv‡e 5000 wk¶v_x©‡K cÖv_wgK wk¶v †`qv n‡jI P‡ii mKj wkï‡K Ae¨vnZ wk¶v cÖ̀ v‡bi †Kvb 

ai‡bi miKvix-‡emiKvix e¨e¯’v M‡o bv IVv; 
13.5 cÖwZwU myweav‡fvMx, ¶z̀ &ª Drcv`K Ges Zv‡`i A_©‰bwZK I mvgvwRK ¶gZvqb LyeB mvgvb¨ Zv m‡Z¡I Zv‡`i 

g‡a¨ Kvh©Ki HK¨e× KvVv‡gvi Abycw ’̄wZ; Ges 
13.6 cÖwZwU myweav‡fvMx cwiev‡ii †eRjvBb mv‡f©i WvUv †eBR Z_¨ (wfwWI wPÎmn), cÖKí PjvKv‡j cÖwZ 3/6 

gvm ci ci Avc‡WU Z_¨ (wfwWI wPÎmn) bv _vKvq cÖKíev —̄evqb gwbUwisRwbZ mgm¨v| 
13.7 wWGdAvBwW As‡k Rbej Lv‡Zi (cÖKí e¨e¯’vcbv) e¨q Ges †gvU cÖKí e¨‡qi ga¨Kvi AbycvZ m‡š—vlRbK 

bh| A_©vr Zzjbvg~jK wePv‡i cÖKí e¨e¯’vcbv Lv‡Z e¨‡qi AbycvZ †ekx| 
 
 
14|  mycvwik t  (cÖK‡íi eZ©gvb myweav †fvMx‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ †¶‡Î Ges fwel¨Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î we‡eP¨)  t 
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14.1 ‡h mKj emZevwUi myweav‡fvMxiv eZ©gv‡b emevm Ki‡Qb †m mKj Rwg Ges RxweKvi cÖ‡qvR‡b b~̈ bZg 

cwigvY Rwg Zv‡`i bv‡g `xN© †gqv`x e‡›`ve —̄ †`qv mgxPxb n‡e Ges  G‡Z Zv‡`i A_©‰bwZK I mvgvwRK 
`vwi ª̀̈  †_‡K ’̄vqx cwiÎvY cvIqv mnR n‡e, MÖvg †_‡K kn‡i Rb‡mªvZ n«vm cv‡e| KviY, Avqea©bg~jK Lv‡Z 
(mwâ Pvl, nuvm-gyiMx, Mi“, QvMj, †fov, KeyZi cvjb BZ¨vw`) cÖwk¶Y jvf Ges Gai‡bi KvR Ae¨vnZ 
ivLvi gZ b~̈ bZg Avw_©K m½wZ I m‡PZbZv Ges ¯v̂¯’̈  m‡PZbZv Zv‡`i AwR©Z n‡q‡Q| 
 

14.2 ‡h mKj cwievi A_©‰bwZK, mvgvwRK I ¯̂v¯’̈ MZ DbœwZi avivq m‡š—vlRbK ch©v‡q Ae¯’vb Ki‡Q bv H mKj 
cwievi‡K cieZx© cÖK‡íi AvIZvq mnvqZv †`qv †h‡Z cv‡i| 

14.3 Drcvw`Z cY¨ wecY‡b mwgwZwfwËK wecYb e¨e ’̄v †bqv n‡j Drcvw`Z c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ cÖvwß m¤¢e nZ Ges 
wecYb †¶‡Î kªgN›Uv Kg jvMZ, ga¨mZ¡‡fvMxi Aw —̄Z¡ A‡bKvs‡k wejyß nZ| G‡¶‡Î wecYb wjsK¸‡jvi 
mv‡_ Kvh©Ki †hvMv‡hvM e¨e¯’v M‡o †Zvjvi ¸i“Z¡ i‡q‡Q| 
 

14.4 cÖKíPjvKv‡j gvbyl I Mevw`cïi ¯̂v¯’̈  I wPwKrmv †mevi †¶‡Î †h b~̈ bZg e¨e¯’v M‡o D‡V‡Q Zv cÖKí 
mgvwßi ciI Pvjy ivLvi GKwU ¯q̂swµq e¨e ’̄v M‡o †Zvjv †h‡Z cv‡i| 
 

14.5 P‡ii wkï‡`i Ae¨vnZ wk¶v e¨e ’̄v M‡o †Zvjvi †¶‡Î miKvix ‡emiKvix D‡`¨vM MÖnY LyeB Ri“ix| 
 

14.6 myweav‡fvMx‡`i Rxebgvb Dbœq‡bi aviv myiw¶Z I Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ mgevqwfwËK A_©‰bwZK I mvgvwRK 
Ges ˆbwZKZv wfwËK RxebvPv‡i Af¨ ’̄ nIqvi my‡hvM m„wó Kiv cÖ‡qvRb| 
 

14.7 cÖwZwU myweav‡fvMx cwiev‡ii †eBR jvBb mv‡f©i †eBR Z_¨ (wfwWI wPÎmn) Ges cÖKí PjvKv‡j 3/6 gvm 
ci ci Avc‡W‡UW WvUv‡eBR Z_¨ (wfwWI wPÎmn) msi¶Y Kiv n‡j cÖK‡íi AMÖMwZ gwbUwis I we‡klY 
mnR Ges ev¯—ewfwËK n‡e| 
 

14.8 cÖKíe¨e¯’vcbvq we‡kl K‡i ˆe‡`wkK mnvqZv (wWGdAvBwW) As‡k Av‡iv `¶Zv I Revew`wnZv m„wói gva¨‡g 
e¨q ‡hŠw³K ch©v‡q Kwg‡q G‡b myweav‡fvMx‡`i mivmwi Avw_©K mnvqZv Av‡iv e„w× Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
 
15.   gš—e¨  t 
 

mvwe©K we‡ePbvq cÖKíwU Afxó j¶¨ A‡bKLvwb AR©b Ki‡Q ejv hvq| †h mKj P‡i G cÖKí ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q 
†mmKj P‡i cÖK‡íi evwn‡i Av‡iv †hmKj AwZ`wi ª̀ emevm Ki‡Q Zv‡`i‡K Aš‘f~©³  K‡i  †`‡ki Ab¨vb¨ P‡iI 
bZzb cÖKí MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| G‡¶‡Î 14.1 -14.8 bs mycvwik we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| 
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িতর া ম ণালয় 
 

cÖwZi¶v gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
1| mgvß cÖK‡íi msL¨v t 2wU 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t mgvß cÖKí¸‡jvi g‡a¨ 1wU cÖK‡íi e¨q AwZµvšZ n‡q‡Q, evKx 
 1wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mgvß n‡q‡Q Ges cÖK…Z ev¯ZevqbKvj g~j Aby‡gvw`Z mgqmxgv 
 AwZµvšÍ n‡q‡Q| 
3|         mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviY t  

 cÖK‡íi AvIZvq µq cÖwµqvq †hmKj AvšZR©vwZK `icÎ Ki‡Z nq| †mme †¶‡Î cÖvqkB Kvj‡¶cb 
N‡U|  

 cÖK‡íi mvBU cwieZ©‡bi d‡j wWRvBbI cwieZ©b nq| hvi d‡j e¨q I †gqv`e„w×i cÖ‡qvRb nq| 
 gvbbxq Av`vjZ KZ©„K ixUwcwUk‡bi AbyK~‡j Kv‡Ri ’̄wMZv‡`k Rvix K‡i, weavq KvRwU wba©vwiZ mg‡q 

m¤úbœ Kiv m¤¢e nq bv| 
 wWwcwc Pvwn`v Abyhvqx GwWwc‡Z A_© ms¯’vb bv ivLv; 
 cÖKí ev¯Zevq‡b h_vh_ cwiKíbvi Ges cÖKí ev¯ZevqbKvix ms ’̄vi A`¶Zv 

 
4| mgvßK…Z cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwik t 

mgm¨v Mycvwik 
4.1| ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z evRvi hvPvB bv K‡i wewfbœ 
hš¿cvwZ µ‡qi g~j¨ cÖv°jb Kiv| 

4.1|  fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi ci wWwcwc 
ms‡kva‡bi c~‡e©B evRvi hvPvB K‡i e¨q 
hyw³hy³ Kiv †hŠw³K n‡e| 
 

4.2| cÖK‡íi wWwcwc ms¯’v‡bi evB‡i h_vh_ KZ©„c‡¶i 
Aby‡gv`b Qvov e¨q Kiv; 

4.2|  wWwcwci e¨Z¨q NwU‡q h_vh_ 
KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b Qvov e¨q Kiv cwiKíbv 
k„•Ljvi cwicš’x| G wel‡q mswkó gš¿Yvjq 
cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e| 
 

4.3| cÖKí ev —̄evq‡b `xN©m~ÎZv t GZ AwaK mgq e„w× 
K‡i cÖKíwU ev¯—evqb Kivi d‡j Dnvi g~j D‡Ïk¨ wKQzUv 
e¨nZ n‡q‡Q| 

4.3|  cÖKí ev¯Zevq‡bi `xN©m~ÎZv cÖK‡íi 
D‡Ï‡k¨‡K e¨nZ Ki‡Z cv‡i| G welqwU 
cwinvi Kiv Avek¨K| 

4.4| wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡Y dvUj †`Lv †M‡Q| 
cywjk e¨vivK I cvIqvi †÷k‡bi G·R‡÷W d¨vb B‡Zvg‡a¨ 
AKvh©Ki I RxY© Ae ’̄vq iƒcvš—wiZ n‡q‡Q hv cybt ’̄vwcZ Qvov 
e¨envi Abyc‡hvMx| wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡Y 
dvU‡ji Kvi‡Y el©v †gŠmy‡g †eBR‡g‡›U cvwb cÖ‡ek Ki‡e| 
G‡Z febwU ¶wZMȪ — n‡Z cv‡i| G-UvBc I we-UvBc fe‡bi 
`iRvi Kv‡Vi ‡d«‡g eo dvU‡ji m„wó n‡q‡Q| `iRvi KvV¸‡jv 
wVKgZ seasoning Kiv nqwb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| G UvBc 
I we UvBc fe‡bi †g‡S‡Z dvUj †`Lv †M‡Q| fwel¨‡Z GwU 
febmg~‡ni ¶wZ mvab Ki‡Z cv‡i| BÝ‡cKkb evs‡jvi WªBs 
i“‡g `w¶Y cv‡ki †`qv‡j jeYv³Zvi Kvi‡Y W¨vg c‡o hv‡”Q| 
G‡Z febwUi Ab¨vb¨ †`qv‡jiI ¶wZ mvwaZ n‡Z cv‡i| 

4.4|  wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡b 
dvUj t bZzb fe‡b GZ `ª“Z dvUj  MÖnY‡hvM¨ 
bq| GZØwel‡q mswkó gš¿Yvjq cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 
MÖnY Ki‡Z cv‡i|  

 



364 
 

60. িসএমএইচ, ঢাকা এর আ িনকীকরণ ( ২য় সংেশািধত) 
(mgvß : Ryb, 2011) 

 
 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t XvKv K¨v›Ub‡g›U, XvKv|  
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t wWwRGgGm Ges ‡mbvm`i, BBbwmÕi kvLv 
   c~Z© cwi`ßi, XvKv †mbvwbevm| 
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖwZi¶v gš¿Yvjq| 
4.0|  cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t                                                                                               
         (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  
(cÖt mvt) 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z  
ev —̄evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 

cÖvt e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 
g~j  

(cÖt mvt) 
me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvUt  

7000.00 
wRIwet 

7000.00 
cÖtmvt -- 

‡gvUt   
8150.87 
wRIwet  

8150.87 
cÖtmvt -- 

‡gvUt   
7608.58 
wRIwet  

7608.58 
cÖtmvt -- 

RyjvB, 
2006 
n‡Z 

Ryb,2008 

AvMó, 
2006 
n‡Z 

wW‡m¤î,10 

AvMó, 
2006 
n‡Z 

wW‡m¤î,10 

608.58 
(8.69%) 

 

2 eQi 6 gvm 
(125%) 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi 
wfwË‡Z)t 

     (j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 g„wËKv cix¶v  

†_vK 
1.80 -- 0 -- 

2 civgk©K e¨q 
(BwÄwbqvwis 
wWRvBb GÛ 
Wªwqs) 

‡_vK 42.00 -- 

42.00(100%) 
 -- 

3 hš¿cvwZ I hš¿vsk 
K) wmGmGmwW ‡_vK 334.10 -- 334.00 

(100%) -- 
L) AvaywbK 
wK‡Pb hš¿cvwZ 

‡_vK 310.592 -- 310.59 
(100%) -- 

M) IwU j¨v¤ú msL¨v 180.00 08 138.00 
(76.66) 08 (100%) 

N) giPzqvwi msL¨v 97.86 03 97.865 
(100%) 03 (100%) 

O) GqviKwÛkb msL¨v 438.00 103 437.784 
(100%) 103 (100%) 

P) †Rbv‡iUi msL¨v 77.49 02 77.49 
(100%) 02 (100%) 

Q) †gvevBj msL¨v 45.00 01 41.70 01 (100%) 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
†Rbv‡Ui (92.66%) 
R) AwMœwbe©vcK 
hš¿ 

msL¨v 4.77 180 
4.77 (100%) 180(100%) 

S) K‡¤cÖmW 
Aw·‡Rb cv›U 

‡_vK 336.50 -- 334.91 
(99.52%) -- 

T) †eW UvBc 
wjdU 

msL¨v 317.48 11 287.08 
(90.42%) 11 (100%) 

U) †K›`ªxq 
wPwKrmv M¨vm 
mieivn jvBb 

‡_vK 132.75 -- 93.55 
(70.47%) 
 

-- 
 

4 AvmevecÎ msL¨v 138.61 -- 109.77 
(79.19%) 2338 

5 f~wg Dbœqb N:wg: 43.01 10661 13.43 
(31.22%) 5278(50%) 

6 ‡fŠZ wbgv©Y 
K) ewn©:wefvM 
feb wbg©vY 

e: wg: 1719.84 11436.58 1572.87 
(91.45%) 

11735.70(102.
62%) 

L) Af¨šZixY 
feb wbg©vY 

e: wg: 893.00 7329.536 858.79 
(96.16%) 

7313.52 
(99.78%) 

M) AvBwmBD I 
IwU feb 
m¤cÖmviY 

e: wg: 269.43 2012.35 262.01 
(97.24%) 
 

2043.28 
(101.53%) 

 
N) GbwRIMÖvwd 
feb wbg©vY I 
m¤cÖmviY 

e: wg: 429.65 3348.869 373.46 
(86.92%) 
 

3259.93 
(97.34%) 

 
O) wmGmGmwW 
feb wbg©vY 

e: wg: 153.31 1015.50 
137.90(90%) 

920.24 
(90.61%) 

P) ˆe`ÿ wZK mve 
†÷kb feb 
wbg©vY I 
m¤cÖmviY 

e: wg: 71.85 768.70 
70.77 
(98.49%) 
 

1126.56 
(146.55%) 

 
Q) wjsK 
Kwi‡Wvi wbg©vY 

e: wg: 182.35 1480.75 182.35 
(100%) 

1511.37 
(103%) 

R) ‡cvP© wbg©vY e: wg: 49.35 384.95 42.75 
(86.62%) 

385.76 
(100.21%) 

S) AvaywbK 
wK‡Pb feb 
wbg©vY 

e: wg: 84.36 587.28 80.70 
(95.66%) 
 

587.29 (100%) 
 

T) giPzqvwi 
feb wbg©vY 

e: wg: 33.23 218.93 32.72 
(98.47%) 

217.34 
(99.27%) 

7 iv¯Zv/nvW©ó¨vwÛs 
Ges dzUcvZ 
wbg©vY 

e: wg: 146.52 3402.00 115.21 
(78.63%) 
 

7290.35 
(214.29%) 
 

8 mvi‡dR †Wªb 
wbg©vY 

wgUvi 18.75 1053.00 10.92 
(58.24%) 

698.35 
(65.69%) 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
9 evwn¨K cvwb 

mieivn 
‡_vK 121.00 -- 87.28 

(72.13%) 
-- 

10 ‡Uwj‡hvMv‡hvM/ 
B›UviKg wm‡óg 

‡_vK 8.20 -- 7.02 
(85.60%) 

-- 

11 evwn¨K we`ÿ r 
mieivn 

‡_vK 1355.00 -- 1353.65 
(99.90%) 

-- 

12 Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK 24.201 -- 23.74 
(98.09%) 

-- 

13 Ab¨vb¨  ‡_vK 90.869 -- 73.41 
(80.78%) 

-- 

 †gvU t -- 8150.87  7608.58 
(93.34%) 

-- 

 
6.0|     KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t ‡Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB|  
 
7.0|     mvaviY ch©‡e¶Yt  
 
7.1| cUf~wg t  wmGgGBP, XvKv †`‡ki me©e„nr mvgwiK nvmcvZvj| nvmcvZvjwU‡Z XvKv I cvk¦©eZx© mvgwiK 

¯’vcbvmg~‡n Kg©iZ mvgwiK I †emvgwiK m`m¨ I Zv‡`i cwiev‡ii m`‡m¨i mKj ai‡bi wPwKrmv myweav 
cÖ̀ vb Kiv QvovI mgMÖ evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ mvgwiK nvmcvZvj mg~n I mvgwiK ’̄vcbvmg~n n‡Z †cÖwiZ 
(Referred) RwUj †ivMx‡`i wPwKrmv myweav cÖ̀ vb Kiv nq| GQvov ivóª I miKvi cÖavb, gš¿x cwil‡`i 
m`m¨, ˆe‡`wkK wgk‡b Kg©iZ we‡`kxMY, D”P c` ’̄ †emvgwiK Kg©KZ©v, ivR‰bwZK †bZ…e„›`, ỳN©Ubv I 
`y‡h©v‡Mi wkKvi mvaviY bvMwiKivI AÎ nvmcvZvj n‡Z wPwKrmv myweav MÖnY K‡ib| wewfbœ mg‡q ivóª KZ…©K 
Av‡ivwcZ we‡kl wPwKrmv myweav cÖ̀ v‡bi `vwqZ¡I (h_v mvK© m‡¤§j‡b AvMZ we‡`kx ivóªxq AwZ_x‡`i 
Ae¯’vbKvjxb mg‡q wPwKrmv) AÎ nvmcvZv‡ji Dc‡i Awc©Z nq| nvmcvZvjwUi †ek wKQy ’̄vcbv AwZ cyivZb 
I e¨env‡ii Aby‡cv‡hvMx n‡q wM‡q‡Q| GQvov 15/20 eQi c~‡e© ¯’vwcZ hš¿cvwZ h_v Bbwmbv‡iUi, ¸wU jvBU, 
†gwW‡Kj M¨vm cv›U, A‡Uv‡Kf, eqjvi, jwÛª BKzBc‡g›U BZ¨vw` cyivZb/A‡K‡Rv n‡q c‡o‡Q| Aciw`‡K 
AemicÖvß mvgwiK m`m¨‡`i msL¨v DË‡ivËi e„w× cvIqvq AÎ nvmcvZv‡j †gvU †ivMx  I RwUj †iv‡Mi 
wPwKrmvi †ivMxi msL¨v eûjvs‡k e„w× †c‡q‡Q| GgZve ’̄vq, cyivZb ’̄vcbv¸wj AcmviY K‡i bZzb ’̄vcbv I 
mvgwMÖKfv‡e nvmcvZvjwUi AvaywbKvqb Acwinvh© n‡q c‡o‡Q| G †cÖw¶‡Z cÖKíwUi Kvh©µg nv‡Z †bIqv nq| 

   
7.2| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t wmGgGBP nvmcvZv‡ji †eW msL¨v 850 n‡Z e„w× K‡i 1050 †e‡W DbœxZKiY cÖK‡íi g~j 

D‡Ïk¨| ZvQvov, nvmcvZvj m¤cÖmviY I AvaywbKxKi‡Yi gva¨‡g †gwW‡Kj †mevi gvb DbœZ Kiv GB cÖK‡íi 
D‡Ïk¨|  

7.3| cÖK‡íi Avw½K t cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡jv we`¨gvb wmGgGBP-Gi my‡hvM-myweavw` e„w×KiY| GB j‡¶¨ 
cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv wbg©vY Ges hš¿cvwZ msMÖn cÖK‡íi g~j Kvh©µg| 

7.4| Aby‡gv`b chv©q I ms‡kvab t ÒwmGgGBP, XvKv-Gi m¤cÖmviY I AvaywbKxKiY” cÖKíwUi wWwcwcÕi Dci 
MZ 27-06-2005 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖK‡íi wWwcwc 
ms‡kvab Kiv nq| cyb©MwVZ cÖKíwU MZ 22/01/2006 Zvwi‡L AbywôZ  GK‡bK mfvq 7000.00 j¶ UvKv 
(m¤ú~b© wRIwe) cÖv°wjZ e¨‡q  RyjvB,2007-Ryb,2008 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nq| hvi 
cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq 01-06-2006 Zvwi‡L|  AZtci cÖwZi¶v gš¿Yvjq cÖKíwUi †gqv` 
Ryb,2009 ch©šZ 1 eQi e„w× K‡i 30-12-2007 Zvwi‡L cÖÁvcb Rvix K‡i| wKš‘ KwZcq AvB‡U‡gi e¨q 
e„w× cvIqvq cÖKíwU cÖ_gev‡ii g‡Zv ms‡kvab Kiv nq| ms‡kvwaZ wWwcwcÕi Dci 06-02-2008 Zvwi‡L 
AbywôZ wWwcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwUi 1g ms‡kvwaZ 7600.00 j¶ UvKv (m¤ú~Y© wRIwe) 
cÖv°wjZ e¨‡q  RyjvB,2007-Ryb,2009 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨  h_vh_ KZ…©c¶ KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| hvi 
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cÖkvmwbK Av‡`k Rvix nq 24-03-2008 Zvwi‡L| GiciI hš¿cvwZ I Avmevec‡Îi `vg e„w×, mvBU 
†W‡fjc‡g‡›Ui cwigvY e„w× Ges wbg©vY Kv‡Ri n«vm-e„w×RwbZ Kvi‡Y cÖKíwU 2q ev‡ii gZ ms‡kvab Kiv 
nq| cÖKíwUi ms‡kvwaZ wWwcwcÕi Dci MZ 30-11-2008 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ wcBwm mfvi 
mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc 8150.87 j¶ UvKv (m¤ú~Y© wRIwe) cÖv°wjZ e¨‡q  
RyjvB,2007-Ryb,2010 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K 13-04-2009 Zvwi‡L 
Aby‡gvw`Z nq| GiciI MZ 07-01-2010 Zvwi‡L AbywôZ wWwcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwUi 
AvšZtLvZ mgš̂q Kiv nq| we‡`k n‡Z Avg`vwbK…Z hš¿cvwZ I hš¿vsk cÖvwß‡Z wej¤̂, hš¿cvwZ cvIqvi ci 
Dnv ¯’vcb I †Uw÷s/Kwgkwbs Kivi Rb¨ Ges AvšZ:LvZ mgš̂‡qi Kvi‡Y nvW©‡÷wÛs Kv‡Ri bZzb wVKvPzw³ 
nIqvq cÖK‡íi Kvh©µg mgvwßi Rb¨ AwZwi³ mg‡qi cÖ‡qvRb nq| d‡j e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi †gqv` 
wW‡m¤î,2010 ch©šZ e„w× Kiv nq|  

 
7.5| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwUi Kvh©µg G wefvM KZ©„K weMZ 26-10-2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 

n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j mswkó Kg©KZv©M‡Yi mwnZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| m‡iRwg‡b cwi`k©b I cÖKí mgvß 
cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) n‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

  
7.6| cÖKí e¨e ’̄vcbv t cÖK‡í †Kvb c~b©Kvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki e¨e¯’v wQj bv| cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ 

cÖKí †gqv‡` †gvU 4 Rb Kg©KZ©v wb‡gœv³ mg‡q cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jbt  
 

µtbs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ 
n¯ZvšZi 

Kvh©aib 

1| Rbve gvgyb Avn‡g` 
mycvwib‡Ub‡W›U BwÄwbqvi 

30-05-2006 08-09-2007 AwZwi³ `vwq‡Z¡ 
wb‡qvwRZ wQ‡jb| 

2| Rbve ‡gvnv¤§` mv‡bvqvi †nv‡mb 
mycvwib‡Ub‡W›U BwÄwbqvi 

06-09-2007 26-04-2009 -H- 

3| KvRx gvneye Dj Avjg 
mycvwib‡Ub‡W›U BwÄwbqvi 

27-04-2009 13-09-2010 -H- 

4| Rbve †gvnv¤§` †Mvjvg wKewiqv †PŠayix 
mycvwib‡Ub‡W›U BwÄwbqvi 

14-09-2010 31-12-2010 -H- 

 
7.7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡b¥v³ c×wZ (Methodology)AbymiY 

Kiv n‡q‡Q t 
(K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv; 
(L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv; 
(M) PEC, Steering Committee, PIC Committeemn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx  

chv©‡jvPbv; 
(N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
(O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;   
(P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 

 
7.8| DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t cwi`k©‡bi mgq mswkó‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq †h, D‡ËviËi AvaywbK 

wPwKrmv †mevi cÖ‡qvRb e„w× cvIqvq wmGgGBP-Gi †ivMxi msL¨v w`b w`b e„w× cv‡”Q| cÖKíwUi gva¨‡g 
AvaywbK gv‡bi hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges ch©vß AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv n‡q‡Q| d‡j wPwKrmv †mevi 
my‡hvM e„w× †c‡h‡Q| eZ©gv‡b AwaK msL¨K †ivMx‡K DbœZ wPwKrmv ‡mev cÖ̀ vb Kiv m¤¢e n‡”Q| 

 
8.0|  cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  
 
8.1| Avw_©K AMÖMwZ t  cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 8150.87 j¶ UvKv (m¤c~Y© wRIwe)| 

cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi wW‡m¤̂i, 2010 ch©š— µgcywÄZ 
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Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 7608.58 (93.35%) j¶ UvKv| cÖKíwUi AbyKy‡j 2006-07 n‡Z 2010-11 
ch©šZ mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegy³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t 

 
 (j¶ UvKvq) 

A_© ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv Aegy³  e¨q I ev —̄e AMÖMwZ 
 ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 
ev —̄e%  ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 
ev¯Ze

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2006-2007 2000.00 2000.00 - 26.23 2000.00 2000.00 2000.00 - 26.23 
2007-2008 1243.00 1243.00 - 16.30 1243.00 1243.00 1243.00 - 16.30 
2008-2009 882.00 882.00 - 11.57 882.00 882.00 882.00 - 11.57 
2009-2010 1929.77 1929.77 - 25.31 1929.77 1929.77 1929.77 - 25.31 
2010-2011 1570.00 1570.00 - 20.59 1570.00 1553.80 1553.80 - 20.38 

†gvU 7624.77 7624.77 - 100.00 7624.77 7608.57 7608.57 - 99.79 
   
cÖK‡íi AbyK~‡j 2010-11 A_©eQ‡i Aegy³ A‡_©i Ae¨wqZ A_© (16.20 j¶ UvKv) Pvjv‡bi gva¨‡g miKvix †KvlvMv‡i 
Rgv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 
   
8.2    A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ t cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx ev¯—e 

AMÖMwZ n‡q‡Q 99.79%| cÖKíwUi †fŠZ AeKvVv‡gvMZ wbg©vY KvR BBbwmÕi kvLv, c~Z© cwi`ßi, XvKv 
†mbvwbevm-Gi gva¨‡g ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡R GgBGm wmwWDj `i  e¨envi K‡i †fŠZ Kv‡Ri 
cÖv°jb ‰Zwimn `icÎ cÖwµqvKiY I wVKv`vi wb‡qvM Kiv nq| cÖKíwUi A½ wfwËK Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 
wb‡gœ ch©vqµ‡g eY©bv Kiv n‡jv t     

 
8.2.1| g„wËKv cix¶v t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z cÖ‡qvRb Abyhvqx gvwU cix¶v Ki‡Yi j‡¶¨ eivÏ wQj 

1.80 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` cÖK‡íi wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq gvwU cix¶vi e¨qwU civgk©K e¨q n‡Z 
ms¯’vb Kivq G Lv‡Z †Kvb A_© e¨q nqwb| 

 
8.2.2| civgk©K e¨q t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z wmGgGBP-Gi Rb¨ wbwg©Z fe‡bi wWRvBb I Wªwqs 

cÖYqbmn wbg©vY Kv‡R mvwe©K civgk© cÖ̀ v‡bi Rb¨ civgk©K e¨q eve` eivÏ wQj 42.00 j¶ UvKv| cÖK‡íi 
BwÄwbqvwis wWRvBb I Wªwqs cÖYqb I cÖKí PjvKvjxb civgk©K †mev MÖn‡Yi j‡¶¨ 04-10-2006 Zvwi‡L 
†gmvm© dvinvZ KbmvjwUs GÛ BwÄwbqvwis wjt-‡K civgk©K wn‡m‡e wb‡qvM cÖ̀ vb Kiv nq| civgk©K e¨q 
Lv‡Z cÖKí †gqv‡` 42.00 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| civgk©K e¨q Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

 
8.2.3| hš¿cvwZ I hš¿vsk t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z wmGgGBP nvmcvZv‡j AvaywbK †mev cÖ̀ v‡bi 

j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq AvaywbK hš¿cvwZ msMÖ‡ni j‡¶¨ hš¿cvwZ I hš¿vsk Lv‡Z eivÏ wQj 2274.542 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` 52 cÖKv‡ii 2338wU AvaywbK hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 2157.739 j¶ UvKv 
e¨q n‡q‡Q| hš¿cvwZ I hš¿vsk Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ h_vµ‡g 94.86% Ges 100%| wWwcwc 
Abyhvqx hš¿cvwZ I hš¿vsk Lv‡Z AšZf©y³ DcLvZ Abyhvqx j¶¨gvÎv I cÖK…Z ev¯Zevqb wb‡gœ †`qv njt 

 

 
µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1| wmGmGmwW 

hš¿cvwZ 
‡_vK 334.10 -- 334.00 

(100%) 
-- 

2| AvaywbK wK‡Pb 
hš¿cvwZ 

‡_vK 310.592 -- 310.59 
(100%) 

-- 

3| IwU j¨v¤ú msL¨v 180.00 0 138.00 08(100%) 
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µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
8 (76.66) 

4| giPzqvwi msL¨v 97.865 0
3 

97.865 
(100%) 

03(100%) 

5| GqviKwÛkb msL¨v 438.00 10
3 

437.784 
(100%) 

103 (100%) 

6| †Rbv‡iUi msL¨v 77.49 0
2 

77.49 
(100%) 

02(100%) 

7| †gvevBj †Rbv‡Ui msL¨v 45.00 01 41.70 
(92.66%) 

01(100%) 

8| AwMœwbe©vcK hš¿ msL¨v 4.77 18
0 

4.77 
(100%) 

180 (100%) 

9| K‡¤cÖmW 
Aw·‡Rb cv›U 

‡_vK 336.50 -- 334.91 
(99.52%) 

-- 

10| †eW UvBc wjdU msL¨v 317.48 11 287.08 
(90.42%) 

11(100%) 

11| †K› ª̀xq wPwKrmv 
M¨vm mieivn 
jvBb 

‡_vK 132.75 -- 
93.55 
(70.47%) 

-- 

 ‡gvU t -- 2274.547 -- 2157.739 
(94.86%) 

-- 

 
8.2.4| AvmevecÎ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z XvKv wmGgGBP nvmcvZvj‡K AvaywbKxKiY Kivi Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq wewfbœ cÖKvi AvmevecÎ msMÖ‡ni j‡¶¨ AvmevecÎ Lv‡Z eivÏ wQj 138.61 j¶ UvKv| cÖKí 
†gqv‡` wewfbœ 52 cÖKv‡ii 2338wU AvmevecÎ msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 109.76 j¶ UvKv e¨q 
n‡q‡Q| AvmevecÎ Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 79.19% n‡jI ev¯Ze AMÖMwZ 100%|  

8.2.5| f~wg Dbœqb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z XvKv wmGgGBP-G wewfbœ nvmcvZv‡j feb wbg©v‡Yi 
Rb¨ cÖ‡qvRbxq 10661N:wgUvi f~wg Dbœqb Kivi j‡¶¨ f~wg Dbœqb Lv‡Z eivÏ wQj 43.01 j¶ UvKv| cÖKí 
†gqv‡` cÖ‡qvRbxq 5278Nb wgUvi f~wg Dbœqb Kiv n‡q‡Q| hv eve` G Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 13.43 j¶ UvKv| 
fywg Dbœqb Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 31.22% n‡jI ev¯Ze AMÖMwZ 50%| 

8.2.6 c~Z© wbg©vY KvR t  
K) we‡klvwqZ ewn:we©fvM feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq 8Zjv dvD‡Ûkbmn 

11436.58 e: wg: AvqZ‡bi wewkó ey eK (GKvsk 6Zjv I Ab¨vsk 5Zjv m¤úbœ) we‡klvwqZ ewntwefvM 
feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 1719.84 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 1572.88 j¶ UvKv e¨‡q 8Zjv 
dvD‡Ûkbmn 11735.70 e: wg: AvqZ‡bi ey eK wewkó (GKvsk 6Zjv I Ab¨vsk 5Zjv m¤úbœ) we‡klvwqZ 
ewntwefvM feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ewntwefvM feb wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 91.45% n‡jI ev¯Ze 
AMMÖwZ 102.62%| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

L) Af¨šÍixY feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 8Zjv 
dvD‡Ûkbmn 8 Zjv (7329.536 e: wg:) Af¨šZixY feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 893.00 j¶ 
UvKv| cÖKí †gqv‡` 858.79 j¶ UvKv e¨‡q 8Zjv dvD‡Ûkbmn 8Zjv (7313.52 e: wg:) Af¨šZixY feb 
wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Af¨šZixY feb wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 96.16% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 99.78%| 
evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

M) AvBwmBD I IwU feb m¤cÖmviY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 
wmGgGBP-Gi we`¨gvb 2Zjv AvBwmBD I IwU fe‡bi 3q Zjv (2012.35 e: wg:)  m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ G 
Lv‡Z eivÏ wQj 269.43 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 262.01 j¶ UvKv e¨‡q we`¨gvb AvBwmBD I IwU fe‡bi 
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3q Zjv (2043.28 e: wg:) m¤cÖmviY Kiv n‡q‡Q| AvBwmBD I IwU feb m¤cÖmviY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
97.24% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 101.53%| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

N) GbwRIMÖvwd feb wbg©vY I m¤cÖmviY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 
wmGgGBP-Gi we`¨gvb 1Zjv GbwRIMÖvwd fe‡bi 2q Zjv n‡Z 5Zjv ch©šZ m¤cÖmviY Ges ewa©Z As‡k 
5Zjv dvD‡Ûkbmn 5Zjv (†gvU 3348.87 e: wg:)  wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 429.65 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` 373.46 j¶ UvKv e¨‡q we`¨gvb 1Zjv GbwRIMÖvwd fe‡bi 2q Zjv n‡Z 5Zjv ch©šZ 
m¤cÖmviY Ges ewa©Z As‡k 5Zjv dvD‡Ûkbmn 5Zjv (†gvU 3259.93 e: wg:)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
GbwRIMÖvwd feb wbg©vY I m¤cÖmviY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 96.92% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 97.34%| 
evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

O) wmGmGmwW feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 1015.50 e: 
wg: AvqZb wewkó wmGmGmwW feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 153.31 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
137.90 j¶ UvKv e¨‡q  Avbylw½K KvRmn 920.24 e: wg: AvqZb wewkó wmGmGmwW feb wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q| wmGmGmwW feb wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 90% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 90.61%| evwn¨K „̀wó‡Z 
Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

P) ˆe ỳ̈ wZK mve †÷kb feb wbg©vY I m¤cÖmviY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K 
KvRmn wmGgGBP-Gi we`¨gvb 1Zjv ˆe`ÿ wZK mve †÷kb fe‡bi 2q Zjv m¤cÖmviY Ges ewa©Z As‡k 
2Zjv dvD‡Ûkbmn 2Zjv (†gvU 768.70 e: wg:)  wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 71.85 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` 70.77 j¶ UvKv e¨‡q we`¨gvb 1Zjv ˆe`ÿ wZK mve †÷kb fe‡bi 2q Zjv m¤cÖmviY Ges 
ewa©Z As‡k 2Zjv dvD‡Ûkbmn 2Zjv (†gvU 1126.56 e: wg:)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ˆe`ÿ wZK mve †÷kb 
feb wbg©vY I m¤cÖmviY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 98.49% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 146.55%| evwn¨K „̀wó‡Z 
Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

Q) wjsK Kwi‡Wvi wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 1480.75 e: wg: 
AvqZb wewkó wjsK Kwi‡Wvi wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 182.35 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 182.35 
j¶ UvKv e¨‡q  Avbylw½K KvRmn 1511.37 e: wg: AvqZb wewkó wjsK Kwi‡Wvi wbg©vY Kiv n‡q‡Q| wjsK 
Kwi‡Wvi wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 103%| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb 
m‡šZvlRbK| 

R) ‡cvP© wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 384.95 e: wg: AvqZb 
wewkó †cvP© wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 49.35 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 42.75 j¶ UvKv e¨‡q  
Avbylw½K KvRmn 385.76 e: wg: AvqZb wewkó †cvP© wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ‡cvP© wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
86.62% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 100%| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

S) AvaywbK wK‡Pb feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 4Zjv 
dvD‡Ûkbmn 4Zjv A_©vr 587.28 e:wg: AvqZb wewkó AvaywbK wK‡Pb feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ 
wQj 84.36 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 80.70 j¶ UvKv e¨‡q  Avbylw½K KvRmn 4Zjv dvD‡Ûkbmn 4Zjv 
A_©vr 587.29 e:wg: AvqZb wewkó AvaywbK wK‡Pb feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| AvaywbK wK‡Pb feb wbg©vY Lv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ 95.66% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 100%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

T) giPzqvwi feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 218.93 e:wg: 
AvqZb wewkó giPzqvwi feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 33.23 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 32.72 j¶ 
UvKv e¨‡q Avbylw½K KvRmn 217.34 e:wg: AvqZb wewkó giPzqvwi feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| giPzqvwi feb 
wbg©vY Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 98.47% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 99%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

8.2.7 iv া/nvW©÷¨vwÛs Ges dzUcvZ wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq 3402 e: wg: 
iv¯Zv/nvW©÷¨vwÛs Ges dzUcvZ wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 146.52 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 115.21 
j¶ UvKv e¨‡q 7290.35 e:wg: AvqZb wewkó iv¯Zv/nvW©÷¨vwÛs Ges dzUcvZ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ 79% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 214%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

8.2.8 mvi‡dR †Wªb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 1053 wgUvi 
mvi‡dR †Wªb wbg©v‡Yi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 18.75 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 10.92 j¶ UvKv e¨‡q 
Avbylw½K KvRmn 698.35 wgUvi AvqZb wewkó mvi‡dR †Wªb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
58% n‡jI ev¯Ze AMªMwZ 66%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 
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8.2.9 evwn¨K cvwb mieivn t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn evwnK¨ cvwb 
mieiv‡ni j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 121.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 87.28 j¶ UvKv e¨‡q evwn¨K cvwb 
mieiv‡ni j‡¶¨ Mfxi bjK~c ’̄vcb, †mw›UªwdDMvb cv¤ú, chlorination plan, cv¤ú nvDR wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 72%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

8.2.10 ‡Uwj‡hvMv‡hvM/ B›UviKg wm‡÷g t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn 
‡Uwj‡hvMv‡hvM/B›UviKg wm‡÷g ¯’vc‡bi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 8.20 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 7.02 j¶ 
UvKv e¨‡q †Uwj‡hvMv‡hvM/B›UviKg wm‡÷g ’̄vc‡bi j‡¶¨ K¨vej, Kv‡bKkb I GK‡mmwiRmn Kv‡bUi msMÖn 
I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 85.86%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK Ges 
†Uwj‡hvMv‡hvM/ B›UviKg wm‡÷g Pvjy i‡q‡Q| 

8.2.11 evwn¨K we ỳ̈ r mieivn t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Avbylw½K KvRmn evwn¨K we ỳ̈ r 
mieiv‡ni j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 1355.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 1353.65 j¶ UvKv e¨‡q evwn¨K 
we`ÿ r mieivn Lv‡Z mve †÷kb hš¿cvwZ, 2wU BbKvwgs I 5wU ewntM©gb AviGgBD, 3wU 500 †KwfG 
UªvÝdigvi, GBPwU/GjwU myBPwMqvi, wcGdAvB cv›U, K‡›Uªvwjs wWdvBR, GBPwU/GjwU K¨vejmn Ab¨vb¨ 
GK‡mmwiR msMÖn I ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100%| evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb 
m‡šZvlRbK| 

8.2.12 Kw›Ub‡RwÝ t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq wewea e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 
24.201 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` Kw›Ub‡RwÝ Lv‡Z 23.74 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K 
AMÖMwZ 98%| Kw›Ub‡RwÝ Lv‡Z D‡jL¨‡hvM¨ e¨q¸‡jv n‡jv weÁvcb wej, m¤§vbx, gwbnvwi I Kw¤úDUvi 
GK‡mmwiR| 

8.2.13 Ab¨vb¨ t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi AvIZvq Ab¨vb¨ e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 
90.86 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` Ab¨vb¨ Lv‡Z 73.41 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 81%| 
Ab¨vb¨ Lv‡Z D‡jL¨‡hvM¨ e¨q¸‡jv n‡jv M¨vm mieivn jvBb, myqv‡iR wWR‡cvRvj Ges wewfbœ cÖKvi 
we`ÿ wZK, cvwb I M¨vm jvBb AcmviY/cÖwZ ’̄vcb| 

     
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
wmGgGBP nvmcvZv‡ji †eW msL¨v 850 n‡Z e„w× 
K‡i 1050 †e‡W DbœxZKiY cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| 
ZvQvov, nvmcvZvj m¤cÖmviY I AvaywbKxKi‡Yi 
gva¨‡g †gwW‡Kj †mevi gvb DbœZ Kiv GB cÖK‡íi 
D‡Ïk¨| 

wmGgGBP nvmcvZv‡ji †eW msL¨v 850 n‡Z 
e„w× K‡i 1050 †e‡W DbœxZKiY Kiv n‡q‡Q| 
ZvQvov, nvmcvZv‡j AvaywbK hš¿cvwZ msMÖn 
Kivi d‡j DbœZ gv‡bi ‡gwWK¨vj †mev cÖ̀ vb 
Ae¨vnZ i‡q‡Q| 

 
10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖKíwUi gva¨‡g DbœZgv‡bi †gwWK¨vj †mev meiv‡ni Rb¨ cÖ‡qvRbxq 

AeKvVv‡gv ’̄vcb Ges hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q| `¶ wPwKrmK Øviv †gwWK¨vj †mev cÖ̀ vb Kiv n‡j cÖK‡íi 
D‡Ïk¨ AR©b m¤¢e n‡e|  

11.0| AwWU cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv t cÖKíwUi Kvh©µ‡gi mvwe©K AwWU MZ 27-09-2011 Zvwi‡L m¤úbœ nq| †hLv‡b 
wb‡gœv³ AvcwË¸‡jv DÌvwcZ nq t 
(K) gvwU wdwjs Gi gvc/cwigvc eB‡q MÖnYKv‡j jyR gvwUi nvi cÖ‡qvM bv K‡i Ges wdwjs ’̄v‡b ¯’vwcZ 

cvB‡ci fwjDg ev` bv †`qvq AwZwi³ gvwU wdwjs Gi gvc MÖnY eve` wVKv`vi‡K 83,870.00 UvKv 
AwZwi³ cwi‡kva; 

(L) weAviwe K¨vej mieivn I ’̄vcb Kv‡R wVKv`v‡ii wbKU n‡Z f¨vU Av`vq bv Kivq miKv‡ii ivR¯̂ ¶wZ 
4,12,109/- UvKv; 

(M) Pzw³i kZ© †gvZv‡eK Rvg©vbx‡Z ˆZix 500 †KwfG UªvÝdigvi I BUvjx‡Z ˆZix GBPwU myBP wMqvi 
mieivn bv K‡i evsjv‡`kx (GbvwR©c¨vK wbwg©Z) UªvÝdigvi I myBP wMqvi mieivn K‡i P~ovšZ we‡ji 
gva¨‡g we‡`kx gv‡ji g~j¨ cwi‡kva Kivq ¶wZ 6,17,585/- UvKv; 

(N) GjwU myBP wMqvi c¨v‡bj 400/440 †fvë wZb †dR 50 GBP †RU 630 G¨v‡¤új mieivn/ ’̄vcb K‡i 
1000 G‡¤új-Gi g~j¨ cwi‡kva Kivq ¶wZ 1,18,128/- UvKv; 
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(O) Kvjvi GÛ Avb †MmW Iqvj UvBjm-Gi †gRvi‡g›U †ekx †`wL‡q Ges G¨ve÷ªvK‡÷ UvKvi AsK †hv‡M 
†ekx †`wL‡q wVKv`vi‡K AwZwi³ cwi‡kva 17,117/- UvKv; 

(P) wVKv`v‡ii wbKU n‡Z we ỳ̈ r wej KZ©b bv Kivq miKv‡ii Avw_©K ¶wZ 8,284/- UvKv| 
 
 Dc‡iv³ 6wU AwWU AvcwËi cÖwZwUi †¶‡Î DwjwLZ UvKv me©‡gvU 12,57,093/- UvKv Av`vqc~e©K K‡i 

miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qvi Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| 
12.0| µq Kvh©µg ch©v‡jvPbv t cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ wbg©vY KvR, cY¨ msMÖn Ges †mev Kvh©µg 59wU 

c¨v‡K‡Ri gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| µq Kvh©µg ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv †M‡Q †h, 59wU c¨v‡K‡Ri g‡a¨ 18wU 
c¨v‡KR wba©vwiZ †gqv` I g~‡j¨, 1wU c¨v‡KR wba©vwiZ †gqv‡` 16wU c¨v‡KR wba©vwiZ g~‡j¨I g‡a¨ m¤úbœ 
n‡q‡Q wKš‘ 24wU c¨v‡K‡Ri †gqv` I g~j¨ DfqB, 16wU c¨v‡K‡Ri †gqv` Ges 1wU c¨v‡K‡Ri g~j¨ e„w× 
†c‡q‡Q| 22wU c¨v‡KR ms‡kvab Kiv bv n‡jI 5wU c¨v‡KR 2evi, 32wU c¨v‡KR 1 evi ms‡kvab Kiv 
n‡q‡Q| Dc‡ii ch©v‡jvPbv †_‡K µq Kvh©µg e¨e¯’vcbvi ỳe©jZvB cÖKvk cvq| 

 
13.0| cÖK‡íi cÖfve t cÖKíwUi gva¨‡g DbœZgv‡bi †gwWK¨vj †mev meiv‡ni Rb¨ cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv ’̄vcb Ges 

hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q| hv Øviv mvgwiK I †emvgwiK †jvKR‡bi DbœZ wPwKrmv †mev cÖ̀ vb Kiv m¤¢e 
n‡e| d‡j ¯v̂¯’̈  ‡mevi gvb DbœZ n‡e g‡g© cÖZxqgvb nq| 

 
14.0 ev —̄evqb mgm¨v t  
14.1 cÖKí e¨e ’̄vcbvq `ye©jZv t cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ cY¨ I c~Z© µq cÖwµqvKiY BBbwm kvLv, c~Z© 

cwi`ß‡ii gva¨‡g Kiv n‡q‡Q| wVKv`viM‡Yi mv‡_ Pzw³ m¤úv`b Kivi ci Zv mswkó wRB-‡K Rvbv‡bv nq| 
†m †cÖw¶‡Z wRB Z`viwK K‡i wb‡qvMK…Z wVKv`vi‡`i gva¨‡g cÖK‡íi cY¨ mieivn I c~Z© wbg©vY KvR 
m¤úv`b K‡i| cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ c¨v‡K‡Ri Kvh© m¤úv`b ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, AwaKvsk 
†¶‡ÎB Kvh© m¤úv`‡b wba©vwiZ †gqv` I Kvh©g~j¨ cieZ©x‡Z ms‡kvab KiZt e„w× Kiv n‡q‡Q| AZGe, 
cÖZxqgvb nq †h, AwaKvsk c¨v‡KR wba©vwiZ g~j¨ I mg‡qi g‡a¨ mgvß nqwb| GUv mswkó KZ©„c‡¶i 
e¨e¯’vcbviB `ye©jZv e‡j cÖZxqgvb nq|    

 
14.2 AwZwi³ KvR t cÖK‡íi AvIZvq ewntwe©fvM feb wbg©vY, ˆe`ÿ wZK mve †÷kb feb wbg©vY I m¤cÖmviY, wjsK 

Kwi‡Wvi wbg©vY Ges iv¯Zv/nvW©÷¨vwÛs I dzUcvZ wbg©vY Lv‡Z Aby‡gvw`Z j¶¨gvÎvi †P‡q Abby‡gvw`Zfv‡e 
AwZwi³ KvR Kiv n‡q‡Q| hv Avw_©K I cwiKíbv k„•Ljv cwicš’x| 

 
14.3 AwWU AvcwË t cÖK‡íi m¤úvw`Z AwW‡U 6wU AwWU AvcwËi wecix‡Z me©‡gvU 12,57,093/- UvKv miKv‡ii 

Avw_©K ¶wZ n‡q‡Q e‡j D‡jL Kiv n‡q‡Q hv Av`vqc~e©K K‡i miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qvi Aby‡iva Kiv 
n‡q‡Q| 

 
14.4 cÖK‡íi †gqv` e„w× t cÖKíwUi g~j †gqv` RyjvB,2006-Ryb,2008 n‡Z RyjvB,2006-wW‡m¤̂i,2010 ch©šZ 

A_©vr 2 eQi 6gvm (125%) e„w× †c‡q‡Q| GZ AwaK mgq a‡i †Kvb cÖKí ev¯—evqb Kiv n‡j cÖK‡íi g~j 
D‡Ïk¨ A‡bKvs‡k e¨nZ nq| cÖK‡íi †gqv` e„w× cvIqvq e¨q AwaK nv‡i e„w× †c‡q‡Q| GQvovI cÖK‡íi 
AvIZvq cÖ_g w`‡K wbwg©Z feb¸‡jv †givgZ I ms¯‹v‡ii cÖ‡qvRb n‡q c‡o‡Q| 

 
14.5 c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK t cwiKíbv bxwZgvjv Abyhvqx 50.00 †KvwU UvKvi D‡aŸ© e¨q m¤ŵjZ cÖK‡í 

c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM `v‡bi wbqg _vK‡jI G cÖK‡í Zv gvbv nqwb| GQvovI cÖK‡íi 4 eQi 
6gvm †gqv‡` 4Rb cÖKí cwiPvjK `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| GZ Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b Kivq cÖK‡í 
AMÖMwZ evavMȪ Z n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb| Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©‡bi cÖ_v cwinvi Kiv Avek¨K| 

 
14.6 ‡givgZ I ms¯‹vi t cÖK‡íi AvIZvq †ek-wKQy AeKvVv‡gv m„wó n‡q‡Q| G¸‡jvi †givgZ I ms¯‹v‡ii Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ ivLv cÖ‡qvRb Zv bv n‡j †givgZ I ms¯‹v‡ii Afv‡e feb¸‡jvi ’̄vqxZ¡ bó n‡e| d‡j 
G¸‡jv n‡Z m‡e©vËg myweav MÖnY Kiv hv‡e bv| 
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15.0 mycvwik t  
15.1 cÖKíwUi ev¯Zevqb Kvh©µg mvwe©K we‡ePbvq m‡šZvlRbK e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 
 
15.2 wewfbœ c~Z© wbg©vY Lv‡Z h_vh_ KZ©„c¶ KZ…©K Aby‡gv`b e¨wZ‡i‡K Aby‡gvw`Z j¶¨gvÎvi †P‡q AwZwi³ wbg©vY 

KvR Kiv n‡q‡Q hv Avw_©K I cwiKíbv k„•Ljvi cwicš’x| welqwU LwZ‡q †`‡L `vqx e¨w³/e¨w³‡`i weiƒ‡× 
AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
15.3 cÖK‡íi AwW‡U DÌvwcZ AvcwË¸‡jv hZ ª̀“Z m¤¢e wb®úwË A_ev AvcwË Abyhvqx miKvix Avw_©K ¶wZi A_© 

Av`vqc~e©K miKvix †KvlvMv‡i Rgv`v‡bi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| AvcwË¸‡jv wb®úwË A_ev A_© miKvix 
†KvlvMv‡i Rgv `v‡bi welqwU G wefvM‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv nj| 

 
15.4 cÖKí `wjj cÖYq‡bi mgq cÖK‡íi †gqv` h_v m¤¢e mwVKfv‡e wbiƒcb Kivi w`‡K mswkó‡`i we‡kl bRi 

w`‡Z n‡e| 
 
15.5 cÖKí cwiPvjK wb‡qvM msµvš— bxZgvjv h_vh_fv‡e cvjb Ki‡Z n‡e| Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b 

cwinvi I fwel¨‡Z Av‡iv `¶ e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g cÖKí ev¯Zevqb Kivi Rb¨ mswkó gš¿Yvjq I ms ’̄v‡K 
D‡`¨vMx n‡Z n‡e| 

 
15.6 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z feb¸‡jv‡K h_vh_fv‡e †givgZ I msi‡¶‡Yi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| hv‡Z wbwg©Z 

AeKvVv‡gv¸‡jv †_‡K m‡eŸ©v”P Dc‡hvMxZv MÖnY Kiv hvq| †givgZ I ms¯‹v‡ii Rb¨ cÖ‡qvRb gvwdK ivR¯̂ 
Lv‡Z eivÏ ivL‡Z n‡e| 
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বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র  
 

61. ইম ভেম  অব মেটওেরালিজক াল রাডার িসে ম এ াট ক বাজার এ  খ পাড়া  
(২য় সংেশাধনী) 

(mgvß : Ryb, 2011) 
 
 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t K·evRvi I cUzqvLvjx (†Lcycvov)  
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ßi 
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖwZi¶v gš¿Yvjq| 
4.0|  cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev¯—
evqbKvj 

cÖK…Z  
ev¯—evqb 
Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖvt e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—evqb 
Kv‡ji %) g~j  

(cÖt mvt) 
me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwa
Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvUt  
12913.45 
wRIwet 
3030.95 
cÖtmvt 
9882.50 

‡gvUt   
12916.00 
wRIwet  
2614.00 
cÖtmvt 
10302.00 

‡gvUt   
12866.95 
wRIwet  
2564.95 
cÖtmvt 
10302.00 

‡m‡Þ¤î,
2005 
n‡Z 
gvP©,2008 

‡m‡Þ¤î
, 2005 
n‡Z 
wW‡m¤î,
2010 

‡m‡Þ¤î,
2005 
n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 

 2eQi 
9gvm 
(106%) 
 

-- 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z)t 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM  cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1| ‡mev I mieivn 

K) wf-m¨vU ‡_vK 7.50 -- 7.08 (94%) 100% 
L) ‡Uwj‡dvb  ‡_vK 0.60 -- 0.17 (28%) 100% 
M) e¨vsK Kwgkb/exgv ‡_vK 127.00 -- 126.47 (100%) 100% 
N) g‡bvnix ‡_vK 1.00 -- 1.00 (100%) 100% 
O) weÁvcb ‡_vK 1.40 -- 0.61 (42%) 100% 
P) cwienb e¨q ‡_vK 0.30 -- 0.25 (83%) 100% 
Q) civgk©K ‡_vK 1071.00 -- 1071.00 (100%) 100% 
R) ‡Uªwós wd/gvwU cix¶v ‡_vK 1.00 -- 0.52 (52%) 100% 
S) Kwc PvR© ‡_vK 0.10 -- 0.10 (100%) 100% 
T) Kw¤úDUvi miÄvg ‡_vK 1.00 -- 1.00 (100%) 100% 
U) Ab¨vb¨ (¯’vbxq Ki/ f¨vU,  
   wUBwm m¤§vbx BZ¨vw`v) 

‡_vK 12.50 -- 12.18 (97%) 
100% 

2| †givgZ, msi¶Y I cybev©mb 
K) hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb ‡_vK 2.50 -- 2.00 (80%) 100% 
L) K·evRvi Awdm feb 
Ges XvKvq GmWweDwm weªwds 

‡_vK 7.98 -- 7.98 (100%) 
100% 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM  cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
i“g ms¯‹vi 
M) K·evRv‡i cyivZb  
ivWvi feb ms¯‹vic~e©K 
cwi`k©b evs‡jv‡Z iƒcvšZi 

‡_vK 18.50 -- 18.50 (100%) 

100% 
N) K·evRvi †ók‡b 
AvevwmK feb ms¯‹vi  

‡_vK 84.62 -- 80.32 (95%) 
100% 

O) XvKvq GmWweDwm i“‡g 
Ges K·evRv‡i AvevwmK 
fe‡b ˆe`ÿ wZK ms¯‹vi 

‡_vK 22.40 -- 22.40 (100%) 
100% 

3| m¤ú` msMÖn 
K) BKz̈ c‡g›U I XvKvi Rb¨ 
wcG wm‡÷g 

†_vK 6766.00 -- 6766.00 (100%) 
100% 

L) cywjk e¨vivK, wcwW, 
XvKv, K·evRvi I †Lcycvov 
Awd‡mi Rb¨ AvmevecÎ  

†_vK 15.00 -- 15.00 (100%) 

100% 
f~wg AwaMÖnY (K·evRvi)  GKi 340.00 2 340.00 (100%) 2 (100%) 

04|  wbgv©Y Ges c~Z© KvR 
K) f~wg Dbœqb ‡_vK 7.00 -- 7.00 (100%) 100% 
L) †Lcycvov Ges XvKvq 
Awdm feb 

‡_vK 110.00 -- 110.00 (100%) 100% 

M) †Lcycvovq AvevwmK feb  msL¨v 215.00 3 202.78 (94%) 3(100%) 
N) UvIqvi wewìs  msL¨v 2480.00 2 2480.00 (100%) 2(100%) 

05| Ab¨vb¨ wbgv©Y Ges c~Z© KvR 
K) K·evRvi †K› ª̀ t 
K.1  gvB‡µv cvBwjs KvR ‡_vK 115.62 -- 192.20(25%) 100% 
K.2 mxgvbv cÖvPxi ‡_vK 43.47 -- 100% 
K.3 cywjk e¨vivK ‡_vK 34.45 -- 100% 
K.4 cv¤ú nvDR ‡_vK 5.00 -- 100% 
K.5 wbivcËv QvDwb ‡_vK 3.00 -- 100% 
L)  †Lcycvov †K›`ª t 
L.1  Af¨šZixb iv¯Zv ‡_vK 36.25 -- 199.52 (93%) 100% 
L.2 mxgvbv cÖvPxi ‡_vK 73.07 -- 100% 
L.3 AvmevecÎmn cwi`k©b 
wewìs  

‡_vK 48.44 -- 
100% 

L.4 cywjk e¨vivK ‡_vK 24.04 -- 100% 
L.5 cv¤ú nvDR ‡_vK 5.50 -- 100% 
L.6 wbivcËv QvDwb ‡_vK 2.00 -- 100% 
L.7 gvóvi †Wªb  ‡_vK 6.00 -- 100% 
L.8 wewìs Gi mv‡_ 
ms‡hv‡Mi Rb¨ Aviwmwm 
iv¯Zv wbg©vY 

‡_vK 20.00 -- 100% 

06|  cvwb mieivn, m¨vwbUvwi I 
Mfxi bjK~c 

‡_vK 24.75 -- 24.67 (100%) 99% 

07|  ‡Uwj‡hvMv‡hvM ‡_vK 61.00 -- 57.45 (94%) 77% 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM  cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
GKK Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08|  we`ÿ Zvqb ‡_vK 87.93 -- 87.67 (100%) 94% 
09| wmwW f¨vU ‡_vK 1033.08 -- 1033.08 (100%) 100% 
 me©‡gvU  -- 12916.00 -- 12866.95(100%) -- 

6.0|  KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t ‡Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB|  
 
7.0|   mvaviY ch©‡e¶Y t  
7.1|  cUf~wg t AvenvIqvi c~e©vfvm msµvšZ †mev cÖ̀ v‡b evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ßi †`‡ki GKgvÎ ivóxq 
cÖwZôvb| G cÖwZôvb AvenvIqv I Rjevqyi Dci msM„nxZ Z_¨vw` we‡klYc~e©K mg‡qvc‡hvMx I mwVK c~ev©fvm  cÖ̀ v‡bi 
gva¨‡g Rxeb I m¤ú‡`i ¶q-¶wZ n«v‡m ¸i“Z¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| G f~wgKvi Awe‡”Q`¨ Ask wn‡m‡e 
AvenvIqv Awa`ßi KZ…©K e‡½vcvmvM‡ii DcK~‡j NywY©So cwiex¶‡Yi Rb¨ Rvcvbx mn‡hvwMZvq 1988 mv‡j K·evRvi 
I †Lcycvovq we`¨gvb ỳÕwU †ók‡bi ivWvi cÖwZ ’̄vcb Kiv nq| XvKvi cÖavb AvenvIqv Awa`ß‡i Aew ’̄Z So mZKx©KiY 
†K‡› ª̀i mv‡_ G ivWviØq wf-m¨vU gva¨‡g mshy³ Kiv nq| XvKvq G So mZKx©KiY †K‡› ª̀ D³ ivWviØq KZ…©K †cÖwiZ 
NywY©S‡oi cÖwZ”Qwei gva¨‡g NywY©S‡oi MwZc_ wbY©q K‡i NywY©So msNU‡bi mgq m¤ú‡K© c~ev©fvm cÖ̀ vb Kiv nq|  
K·evRvi I †Lcycvovq ¯’vwcZ ivWvi ỳwUi eqm cÖvq 12 eQi| mvaviYZt GKwU ivWv‡ii jvBdUvBg 10 †_‡K 12 eQi 
aiv nq| ivWvi ỳwUi jvBd UvBg †kl n‡q hvIqvq m¤cÖwZ ivWvi `ywU‡Z wewfbœ ai‡bi mgm¨v †`Lv w`‡q‡Q| ivWvi 
`ywUi †h‡Kvb ¸i“Z¡c~Y© hš¿vsk weKj n‡q hvIqvi m¤¢vebvI i‡q‡Q hv †givgZ Ges i¶Yv‡e¶Y Kiv h‡_ó e¨qeûj 
n‡e| Dciš‘ mv¤cÖwZK mg‡q GB ivWvi `ywUi gva¨‡g e‡½vcmvM‡i msNwUZ mvB‡K¬vb Ges evsjv‡`‡ki DcK~j n‡Z 
710 wK‡jvwgUv‡ii wfZ‡i msNwUZ †h †Kvb S‡oi mwVK c~ev©fvm cÖ̀ vb evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ß‡ii c‡¶ m¤¢e 
n‡”Q bv| mvM‡i m„ó NywY©So wVK KLb Ges †Kvb ¯’v‡b AvNvZ nvb‡Z cv‡i Zvi mwVK c~ev©fvm cÖ̀ v‡bi Rb¨ ivWvi ỳwU 
mve©¶wYK mPj ivLv GKvšZ cÖ‡qvRb| G mg¯Z Kvi‡Y AwZ`ª“Z mg‡q ivWvi ỳwU cÖwZ ’̄vcb Kiv cÖ‡qvRb nq| G 
D‡Ï‡k¨ we‡eP¨ cÖKíwU K·evRvi I †Lcycvovq we`¨gvb ivWviØq AwaK kw³kvjx Gm-e¨vÛ Wcjvi ivWvi Øviv 
cÖwZ ’̄vc‡bi j‡¶¨ cÖKíwU MÖnY Kiv nq|  
   
7.2| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 K) g~j D‡Ïk¨ t K·evRvi I ‡Lcycvovq ¯’vwcZ ivWvi wm‡÷g Dbœq‡bi gva¨‡g evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ß‡ii 

ivWvi ch©‡e¶Y e¨e¯’vi Dbœqb mvab K‡i mvgyw`ªK N~wY©So, R‡jv”Q¡vm, eb¨v, AwZe„wó, Liv, Kvj‰ekvLx, U‡Y©‡Wv 
BZ¨vw` cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡Mi DbœZZi c~ev©fvm cÖ̀ vb K‡i G ‡`‡ki RbM‡Yi Rvb-gv‡ji ¶q-¶wZ A‡bKvs‡k n«vm 
Kivi gva¨‡g †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœqb Ae¨vnZ ivLvB cÖK‡íi g~L¨ D‡Ïk¨|  

 L) j¶¨ mg~n t  (1) †`‡ki `w¶Y-c~e©vÂ‡ji eb¨v cwiw ’̄wZ m¤ú‡K© c~e©vfvm cÖ̀ vb; (2) R‡jv”Q¡v‡mi 
msL¨vZvwË¡K c~e©vfvm cÖ̀ vb Kiv; (3) e‡½vcmvM‡i m„ó N~wY©S‡oi MwZc_ ch©‡e¶Y| 

 
7.3| cÖK‡íi Avw½K t cÖK‡íi AvIZvq cÖKí ev¯Zevq‡bi myweav‡_© ivWvi UvIqvi I AvevwmK feb wbg©vY, f~wg 
Dbœqb, civgk©K †mev MÖnY, hš¿cvwZ I AvmevecÎ msMÖn BZ¨vw` KvR AšZfy©³ i‡q‡Q| G Qvov Rvcvb miKv‡ii 
Aby‡gv`b mv‡c‡¶ cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y Lv‡Zi welqwUI c‡iv¶fv‡e QK AvKv‡i D‡jL Kiv nq| 
 
7.4|  Aby‡gv`b chv©q I ms‡kvab t ÒK·evRvi I †Lcycvov¯’ AvenvIqv wbix¶Y ivWviØ‡qi cÖwZ ’̄vcbÓ  cÖKíwUi 
wcwcÕi Dci weMZ 19-01-2002 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU 
ÒK·evRvi I †Lcycvov¯’ AvenvIqv wbix¶Y ivWviØ‡qi †gwUI‡ivjwRKvj-Kvg-nvB‡WªvjwRKvj Gm e¨vÛ Wcjvi Øviv 
cÖwZ ’̄vcbÓ bv‡g wWwcwc  cÖYqb Kiv Kiv nq| hvi Dci 13-06-2005 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi 
wm×v‡šZi Av‡jv‡K cyb©MwVZ cÖKíwU ÒImprovement of Meteorological Radar System at Cox’s Bazar 
& Khepupara” bv‡g weMZ 26-12-2005 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq 12,913.50 j¶ UvKv (wRIwe-3,031.00 
j¶ UvKv I Rvcvb miKv‡ii cÖKí mvnvh¨-9,882.50 j¶ UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q ‡mÞ¤̂i,2005-gvP©,2008 †gqv‡` ev —̄
evq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nq| hvi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq 06-02-2006 Zvwi‡L| AZ:ci cÖKíwU 
ms‡kva‡bi D‡Ï‡k¨ 06-11-2007 Zvwi‡L AbywôZ wWwcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K ms‡kvwaZ wWwcwc cwiKíbv 
Kwgk‡b †cªiY Kiv nq| ms‡kvwaZ wWwcwcÕi Dci weMZ 13-01-2008 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi 
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mycvwi‡ki Av‡jv‡K 12,560.72 j¶ UvKv (wRIwe-2,713.62 j¶ UvKv I Rvcvb miKv‡ii cÖKí mvnvh¨-9,847.10 
j¶ UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q ‡m‡Þ¤î,2005-Ryb,2009 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ gvbbxq cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K 06-02-
2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| hvi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq 19-02-2008 Zvwi‡L| GiciI Rvcvbx B‡qb 
Gi wewbgq nvi e„w×i d‡j †gvU e¨q e„w× cvIqv, bZzb wKQy AsM AšZfy©w³ K‡i cÖKíwU 2q ev‡ii gZ ms‡kvab Kiv 
nq| 2q ms‡kvwaZ wWwcwcÕi Dci weMZ 04-06-2009 Ges 01-10-2009 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm 
mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU 12,916.00 j¶ UvKv (wRIwe-2,614.00 j¶ UvKv I Rvcvb miKv‡ii cÖKí 
mvnvh¨-10,302.00 j¶ UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q ‡m‡Þ¤̂i,2005-wW‡m¤̂i,2010 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ gvbbxq 
cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K 26-10-2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| hvi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq 29-10-2009 
Zvwi‡L| 
 
7.5| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwUi Kvh©µg G wefvM KZ©„K MZ 22-10-2011 I 12-01-2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b 
cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j mswkó Kg©KZv©M‡Yi mwnZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| m‡iRwg‡b cwi`k©b I cÖKí 
mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) n‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
 
7.6| cÖKí e¨e¯’vcbv t cÖK‡í †Kvb c~b©Kvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki e¨e ’̄v wQj bv| cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ cÖKí 
†gqv‡` †gvU 3 Rb Kg©KZ©v wb‡gœv³ mg‡q cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb t  
 

µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ n¯ZvšZi Kvh©aib 

01| Rbve †gvt AvKivg †nv‡mb, 
cwiPvjK 

‡m‡Þ¤î,2005 19-11-2006 LÛKvjxb 

02| Rbve AviRygv›` nvwee 
Dc-cwiPvjK 

22-11-2006 14-09-2008 LÛKvjxb 

03| Rbve †gvt AvwRRyi ingvb, 
mnKvix cwiPvjK 

15-09-2008 eZ©gvb  LÛKvjxb 

 
7.7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology) AbymiY 
Kiv n‡q‡Q t 
 (K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv; 
 (L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv; 
 (M) PEC, Steering Committee, PIC Committee  mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx chv©‡jvPbv; 
 (N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
 (O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;  
 (P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 
 
8.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  
8.1| Avw_©K AMÖMwZ t  cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 12916.00 j¶ UvKv (m¤c~Y© wRIwe : 
2614.00 Ges cÖt mvt 10302.00 j¶ UvKv)| cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, 
cÖKíwUi wW‡m¤̂i, 2010 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 12866.47 j¶ UvKv (99.62%)| cÖKíwUi 
AbyKy‡j 2005-06 n‡Z 2010-11 ch©šZ mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegy³ I e¨q wb‡gœ 
†`Lv‡bv n‡jv t  

 (j¶ UvKvq) 
A_© ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv Aegy³  e¨q I ev —̄e AMÖMwZ 
 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e 

% 
 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2005-
2006 

804.00 24.00 780.00  804.00 800.37 20.37 780.00 -- 
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A_© ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv Aegy³  e¨q I ev —̄e AMÖMwZ 
 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e 

% 
 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2006-
2007 

5900.00 1700.00 4200.00  5816.50 5716.78 1516.78 4200.00 -- 

2007-
2008 

5228.00 361.00 4867.00  5228.00 5150.49 283.49 4867.00 -- 

2008-
2009 

465.00 465.00 --  414.50 307.86 307.86 -- -- 

2009-
2010 

600.00 600.00 --  600.00 395.27 395.27 -- -- 

2010-
2011 

459.00 459.00 --  470.18 457.62 457.62 -- -- 

†gvUt 13456.00 3609.00 9847.00  13333.18 12828.39 2981.39 9847.00  
cÖK‡íi AbyK~‡j 2010-11 A_©eQ‡i Aegy³ A‡_©i Ae¨wqZ A_© (12.56 j¶ UvKv) wnmvei¶Y Awd‡m mgc©b Kiv 
n‡q‡Q e‡j mswkóiv Rvwb‡q‡Qb| 
 
8.2    A½wfwËK Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ t cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| cÖKíwUi †fŠZ AeKvVv‡gvMZ wbg©vY KvR Mbc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡R 
Mbc~Z© wmwWDj `i  e¨envi K‡i †fŠZ Kv‡Ri cÖv°jb ‰Zwimn `icÎ cÖwµqvKiY I wVKv`vi wb‡qvM Kiv nq| 
cÖKíwUi A½ wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ wb‡gœ ch©vqµ‡g eY©bv Kiv n‡jv t    
  
8.2.1 mieivn I †mev t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx mieivn I †mev Lv‡Z wf-m¨vU, †Uwj‡dvb, 
BÝÿ ‡iÝ/e¨vsK Kwgkb, ‡÷kbvix, weÁvcb, cwienb e¨q, civgk©K, †Uªwós wd/gvwU cix¶v, Kw¤úDUvi miÄvg, m¤§vbx, 
d‡UvKwc PvR©mn Ab¨vb¨ e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ eivÏ wQj 1223.40 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` mieivn I †mev Lv‡Z 
1220.38 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ cÖvq 100%| civgk©K Lv‡Zi mgỳ q A_© RvBKvi cÖKí 
mvnvh¨ hv RvBKv KZ©„K e¨q Kiv n‡q‡Q| wb‡gœ mieivn I †mev Lv‡Z DcLvZ Abyhvqx j¶¨gvÎv I AMÖMwZ †`Lv‡bv njt 

 
(j¶ UvKvq) 

DcLvZ j¶¨gvÎv AMÖMwZ 
K) wf-m¨vU 7.50 7.08 (94%) 
L) ‡Uwj‡dvb  0.60 0.17 (28%) 
M) e¨vsK Kwgkb/exgv 127.00 126.47 (100%) 
N) g‡bvnix 1.00 1.00 (100%) 
O) weÁvcb 1.40 0.61 (42%) 
P) cwienb e¨q 0.30 0.25 (83%) 
Q) civgk©K 1071.00 1071.00 (100%) 
R) ‡Uªwós wd/gvwU cix¶v 1.00 0.52 (52%) 
S) Kwc PvR© 0.10 0.10 (100%) 
T) Kw¤úDUvi miÄvg 1.00 1.00 (100%) 
U) Ab¨vb¨ ( ’̄vbxq Ki/ f¨vU, wUBwm m¤§vbx BZ¨vw`v) 12.50 12.18 (97%) 
†gvUt 1223.40 1220.38 (100%) 

8.2.2 †givgZ, msi¶Y I cybe©vmb t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx ‡givgZ, msi¶Y I cybe©vmb 
Lv‡Z hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb, K·evRvi Awdm feb Ges XvKvq GmWweDwm weªwds i“g ms¯‹vi, K·evRv‡i cyivZb  ivWvi 
feb ms¯‹vic~e©K cwi`k©b evs‡jv‡Z iƒcvšZi, K·evRvi †ók‡b AvevwmK feb ms¯‹vi, XvKvq GmWweDwm i“‡g Ges 
K·evRv‡i AvevwmK fe‡b ˆe ỳ̈ wZK ms¯‹v‡ii e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ eivÏ wQj 136.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
‡givgZ, msi¶Y I c~be©vmb Lv‡Z 131.20 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 96% n‡jI ev¯Ze 
AMÖMwZ 100%| wb‡gœ ‡givgZ, msi¶Y I c~be©vmb Lv‡Z DcLvZ Abyhvqx j¶¨gvÎv I AMÖMwZ †`Lv‡bv nj t 
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(j¶ UvKvq) 
DcLvZ j¶¨gvÎv AMÖMwZ 
K) hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb 2.50 2.00 (80%) 
L) K·evRvi Awdm feb Ges XvKvq GmWweDwm weªwds i“g ms¯‹vi 7.98 7.98 (100%) 
M) K·evRv‡i cyivZb  ivWvi feb ms¯‹vic~e©K cwi`k©b evs‡jv‡Z iƒcvšZi 18.50 18.50 

(100%) 
N) K·evRvi †ók‡b AvevwmK feb ms¯‹vi  84.62 80.32 (95%) 
O) XvKvq GmWweDwm i“‡g Ges K·evRv‡i AvevwmK fe‡b ˆe`ÿ wZK ms¯‹vi 22.40 22.40 

(100%) 
†gvUt 136.00 131.20 (96%) 

 
8.2.3 m¤ú` msMÖn t 

K.  BKz̈ c‡g›U I XvKvi Rb¨ wcG wm‡÷g t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I †Lcycvovq 
ivWvi Ges XvKvi †mwgbvi K‡¶ wcG wm‡÷g ’̄vc‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq BKz̈ c‡g›U msMÖn I ’̄vc‡bi j‡¶¨ 
BKz̈ c‡g›U Lv‡Z eivÏ wQj 6766.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` K·evRvi I †Lcycvovq ivWvi Ges XvKvi 
†mwgbvi K‡¶ wcG wm‡÷g ’̄vc‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq BKz̈ c‡g›U msMÖn I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 
6766.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| BKz̈ Bc‡g›U Lv‡Zi 
6751.00 j¶ UvKv RvBKvi cÖKí mvnvh¨ hv RvBKv KZ©„K e¨q Kiv n‡q‡Q| ivWvi †÷kb ỳwUi Øviv GLb 
cy‡iv`‡g AvenvIqv ch©‡e¶Y Kiv n‡”Q|  

L.  AvmevecÎ t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cywjk e¨vivK, wcwW Awdm, XvKv,K·evRvi I 
†Lcycvov Awd‡mi Rb¨ cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ msMÖ‡ni j‡¶¨ AvmevecÎ Lv‡Z eivÏ wQj 15.00 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` cywjk e¨vivK, wcwW Awdm Ges XvKv,K·evRvi I †Lcycvov Awd‡mi Rb¨ cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ 
msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 15.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| AvmevecÎ G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze 
AMÖMwZ 100%| evwn¨K `„wó‡Z msM„nxZ AvmevecÎ¸‡jvi gvb m‡šZvlRbK| 

M.  f~wg AwaMÖnY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi †K‡› ª̀i Rb¨ cÖ‡qvRbxq 2 GKi Rwg 
AwaMÖn‡Yi j‡¶¨ Rwg AwaMÖnY Lv‡Z eivÏ wQj 340.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 340.00 j¶ UvKv e¨‡q 
K·evRvi †K‡› ª̀i Rb¨ 2 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMªMÖwZ 100%| 

 
8.2.4 wbgv©Y Ges c~Z© KvR  t 

K.  f~wg Dbœqb t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I †Lcycvov As‡k cÖ‡qvRbxq f~wg 
Dbœq‡bi j‡¶¨ f~wg Dbœqb Lv‡Z eivÏ wQj 7 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 7.0 j¶ UvKv e¨‡q †K› ª̀ `ywUi wbg©vY 
Kv‡R cÖ‡qvRbxq f~wg Dbœqb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

L.  †Lcycvov Ges XvKvq Awdm feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx XvKv I †Lcycvovq 
ivWvi Awd‡mi Rb¨ feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ Awdm feb wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 110.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
†Lcycvovq ivWvi I XvKv Awd‡mi Rb¨ feb wbg©v‡Yi Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 110 j¶ UvKv e¨q Kiv 
n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| evwn¨K `„wó‡Z wbg©vY Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

M.  †Lcycvovq AvevwmK feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx  †Lcycvovq ivWvi ‡K‡› ª̀ 
AvevwmK feb (1000 eM©dzU 2 BDwbU,  800 eM©dzU 8 BDwbU, 500 eM©dzU  3 BDwbU) wbg©v‡Yi j‡¶¨ 
‡Lcycvovq AvevwmK feb wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 215.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` †Lcycvovq ivWvi ‡K‡› ª̀ 
wZbwU AvevwmK feb (1000 eM©dzU 2 BDwbU,  800 eM©dzU 8 BDwbU, 500 eM©dzU  3 BDwbU) wbg©v‡Yi Kiv 
n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 202.78 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 94% n‡jI ev¯Ze AMÖMwZ 
100%| evwn¨K `„wó‡Z wbg©vY Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| Z‡e 800 eM©dzU †KvqvU©v‡i d¨vb jvMv‡bv nqwb| 

N.  UvIqvi feb wbg©vY t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I †Lcycvovq ivWvi ’̄vc‡bi 
D‡Ï‡k¨ UvIqvi feb wbg©v‡Yi j‡¶¨ UvIqvi feb wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 2480.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
K·vevRvi I †Lcycvovq ivWv‡ii Rb¨ UvIqvi feb wbg©v‡Yi Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 2480.00 j¶ UvKv 
e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| UvIqvi feb wbg©vY Lv‡Zi mgỳ q A_© RvBKvi 
cÖKí mvnvh¨ hv RvBKv KZ©„K e¨q Kiv n‡q‡Q| evwn¨K „̀wó‡Z wbg©vY Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 
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8.2.5  Ab¨vb¨ wbgv©Y t 
 K. K·evRvi †K› ª̀ t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi †K‡› ª̀ gvB‡µv cvBwjs, mxgvbv 

cÖvPxi, cywjk e¨vivK, cv¤ú nvDR I wbivcËv QvDwb wbg©v‡Yi j‡¶¨ Ab¨vb¨ wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 201.54 
j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 192.20 j¶ UvKv e¨‡q K·evRvi †K‡› ª̀ gvB‡µv cvBwjs, mxgvbv cÖvPxi, cywjk 
e¨vivK, cv¤ú nvDR I wbivcËv QvDwb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 95% n‡jI ev¯Ze 
AMÖMwZ 100%| wb‡gœ K·evRvi †K‡› ª̀i Ab¨vb¨ wbg©vY Lv‡Z DcLvZ Abyhvqx j¶¨gvÎv I AMÖMwZ †`Lv‡bv 
nj t 

 (j¶ UvKvq) 
DcLvZ j¶¨gvÎv AMÖMwZ 
1  gvB‡µv cvBwjs KvR 115.62 192.20 (95%) 
2 mxgvbv cÖvPxi 43.47 
3 cywjk e¨vivK 34.45 
4 cv¤ú nvDR 5.00 
5 wbivcËv QvDwb 3.00 
†gvU 201.54 192.20 (95%) 

  
L. ‡Lcycvov †K›`ª t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx ‡Lcycvov †K‡› ª̀ Af¨šZixb iv¯Zv, mxgvbv 
cÖvPxi, AvmevecÎmn cwi`k©b evs‡jv, cywjk e¨vivK, cv¤ú nvDR, wbivcËv QvDwb, gvóvi †Wªb I feb 
ms‡hv‡Mi Rb¨ Aviwmwm iv¯Zv wbg©v‡Yi j‡¶¨ Ab¨vb¨ wbg©vY Lv‡Z eivÏ wQj 215.30 j¶ UvKv| wcwmAvi 
n‡Z cÖvß Z‡_¨ †`Lv hvq, cÖKí †gqv‡` 199.52 j¶ UvKv e¨‡q ‡Lcycvov †K‡›`ª Af¨šZixb iv¯Zv, mxgvbv 
cÖvPxi, AvmevecÎmn cwi`k©b evs‡jv, cywjk e¨vivK, cv¤ú nvDR, wbivcËv QvDwb, gvóvi †Wªb I fe‡bi 
ms‡hv‡Mi Rb¨ Aviwmwm iv¯Zv wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 93% n‡jI ev¯Ze AMÖMwZ 
100%| Z‡e cwi`k©‡bi mgq j¶¨ Kiv hvq †h, gvóvi ‡Wª‡bi KvR nqwb| cÖKí mswkóiv Rvbvb †h, gvóvi 
†Wª‡bi Rb¨ eivÏK…Z A_© MYc~Z© wefvM‡K n¯ZvšZi Kiv n‡jI Zviv gvóvi †Wª‡bi KvR K‡iwb| G wel‡q 
MYc~Z© wefvM Rvbvb †h, Ab¨vb¨ wbg©vY Lv‡Z AwZwi³ e¨q nIqvq gvóvi †Wª‡bi KvR Kiv m¤¢e nqwb| wb‡gœ 
†Lcycvov †K‡›`ªi Ab¨vb¨ wbg©vY Lv‡Z DcLvZ Abyhvqx j¶¨gvÎv I AMÖMwZ †`Lv‡bv nj t 

 (j¶ UvKvq) 
DcLvZ j¶¨gvÎv AMÖMwZ 
1  Af¨šZixb iv¯Zv 36.25 199.52 (93%) 
2 mxgvbv cÖvPxi 73.07 
3 AvmevecÎmn cwi`k©b evs‡jv 48.44 
4 cywjk e¨vivK 24.04 
5 cv¤ú nvDR 5.50 
6 wbivcËv QvDwb 2.00 
7 gv÷vi †Wªb  6.00 
8 wewìs Gi mv‡_ ms‡hv‡Mi Rb¨ Aviwmwm 
iv¯Zv wbg©vY 

20.00 

†gvUt 215.30 199.52 (93%) 
 
8.2.6| cvwb mieivn, m¨vwbUvwi I Mfxi bjK~c ’̄vcb t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I 

†Lcycvov †K‡›`ª cÖ‡qvRbxq cvwb mieivn jvBb, m¨vwbUvwi I Mfxi bjKzc ’̄vc‡bi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 
24.75 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 24.67 j¶ UvKv e¨‡q K·evRvi I †Lcycvov †K‡› ª̀ cÖ‡qvRbxq cvwb mieivn 
jvBb, m¨vwbUvwi I Mfxi bjKzc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯Ze AMÖMwZ 100%| evwn¨K „̀wó‡Z 
Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| 

8.2.7| ‡Uwj‡hvMv‡hvM t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I †Lcycvov †K‡› ª̀ Avbylw½K 
KvRmn ‡Uwj‡hvMv‡hvM/ B›UviKg wm‡÷g ’̄vc‡bi j‡¶¨ G Lv‡Z eivÏ wQj 61.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
57.45 j¶ UvKv e¨‡q †Uwj‡hvMv‡hvM/B›UviKg wm‡÷g ’̄vc‡bi j‡¶¨ K¨vej, Kv‡bKkb I GK‡mmwiRmn 
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Kv‡bKUi msMÖn I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 94%| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb 
m‡šZvlRbK Ges †Uwj‡hvMv‡hvM/ B›UviKg wm‡÷g Pvjy i‡q‡Q| 

8.2.8| we`ÿ Zvqb t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx K·evRvi I †Lcycvov †K‡›` cÖ‡qvRbxq 
we`ÿ Zvq‡bi j‡¶¨ we ỳ̈ Zvqb Lv‡Z eivÏ wQj 87.93 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 87.67 j¶ UvKv e¨‡q 
K·evRvi I †Lcycvov †K‡›`ª cÖ‡qvRbxq we ỳ̈ Zvqb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMªMÖwZ 100%|  

8.2.9| wmwW f¨vU t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx wmwW f¨vU e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ wmwW f¨vU Lv‡Z 
eivÏ wQj 1033.08 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wmwW f¨vU Lv‡Z 1033.08 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 
AMÖMwZ 100%| 

 
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
K) g~j D‡Ïk¨ t K·evRvi I ‡Lcycvovq ’̄vwcZ ivWvi 
wm‡÷g Dbœq‡bi gva¨‡g evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ß‡ii 
ivWvi ch©‡e¶Y e¨e¯’vi Dbœqb mvab K‡i mvgyw`ªK N~wY©So, 
R‡jv”Q¡vm, eb¨v, AwZe„wó, Liv, Kvj‰ekvLx, U‡Y©‡Wv BZ¨vw` 
cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡Mi DbœZZi c~ev©fvm cÖ̀ vb K‡i G ‡`‡ki 
RbM‡Yi Rvb-gv‡ji ¶q-¶wZ A‡bKvs‡k n«vm Kivi gva¨‡g 
†`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœqb Ae¨vnZ ivLvB cÖK‡íi g~L¨ 
D‡Ïk¨|  
L) j¶¨ mg~n t   
(1) †`‡ki `w¶Y-c~e©vÂ‡ji eb¨v cwiw ’̄wZ m¤ú‡K© c~e©vfvm 

cÖ̀ vb| 
(2) R‡jv”Q¡v‡mi msL¨vZvwË¡K c~e©vfvm cÖ̀ vb Kiv| 
(3) e‡½vcmvM‡i m„ó N~wY©S‡oi MwZc_ ch©‡e¶Y| 

mgy‡`ª m„ó N~wY©S‡oi Ae¯’vb, MwZc_, 
¯’jfvM AwZµ‡gi ’̄vb I mgq,  
R‡jvPQ¡v‡mi ZxeªZv, BZ¨vw`i c~e©vfvm 
cÖ̀ v‡b ivWvi 2wU AZ¨š— ¸i“Z¡c~Y© fwgKv 
ivL‡Q| cÖKíwU ev¯—evq‡bi d‡j ¯̂í 
mg‡qi g‡a¨ N~wY©So I R‡jvPQ¡v‡mi 
mwVK c~e©vfvm cÖ̀ v‡bi gva¨‡g †`‡ki 
DcK‚j AÂ‡j N~wY©So AvNvZ nvbvi 
c~‡e©B RbMY‡K gvjvgvjmn wbivc` ’̄v‡b 
mwi‡q Avbv m¤¢e n‡”Q| d‡j, RbM‡Yi 
Rvbgv‡ji ¶q¶wZ A‡bKvs‡k K‡g 
Avm‡Q Ges †`‡ki Dbœqb Kvh©µg 
Z¡ivwš̂Z n‡”Q| 

 

10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
11.0| cÖK‡íi cÖfve t cÖKíwU ev¯ZevwqZ nIqvq AvenvIqv m¤úwK©Z wbLyZ I mgqgZ c~e©vfvm †`qv m¤fe n‡”Q| 

¯í̂ mg‡qi g‡a¨ N~wY©So I R‡jvPQ¡v‡mi mwVK c~e©vfvm cÖ̀ v‡bi gva¨‡g †`‡ki DcK‚j AÂ‡j N~wY©So AvNvZ 
nvbvi c~‡e©B RbMY‡K gvjvgvj mn wbivc` ’̄v‡b mwi‡q Avbv m¤¢e n‡”Q| d‡j, RbM‡Yi Rvbgv‡ji ¶q¶wZ 
A‡bKvs‡k K‡g Avm‡Q Ges †`‡ki Dbœqb Kvh©µg Z¡ivwš̂Z n‡”Q| 

 

12.0 ev¯—evqb mgm¨v t  
12.1 wbg©vY KvR Amgvß t cÖK‡íi AšZf©y³ †Lcycvov ivWvi †K‡›`ªi gvóvi †Wªb Ges AvevwmK fe‡b d¨vb 

jvMv‡bvi KvR Amgvß i‡q‡Q| ZvQvov cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z weUzwgbvm iv¯Zv cÖK‡íi ïi“‡Z m¤úbœ Kivq 
cÖK‡íi gvjvgvj Avbv-‡bIqvq Zv bó n‡q ‡M‡Q| 

12.2 j¶¨gvÎvi †P‡q AwZwi³ e¨q t cÖK‡íi AšZf~©³ †Lcycvov ivWvi †K‡› ª̀i wbg©vY Kv‡Ri wewfbœ As‡M (cywjk 
e¨vivK wbg©vY, Mfxi bjKzc ’̄vcb I Awdm feb wbg©vYmn wewfbœ As‡M) Aby‡gvw`Z wWwcwci †P‡q AwZwi³ 
e¨q Kiv n‡q‡Q hv Avw_©K I cwiKíbv k„•Ljv cwicš’x| D³ AwZwi³ A‡_©i ms ’̄vb Ki‡Z gvóvi †Wª‡b 
eivÏK…Z A_© e¨envi Kiv n‡q‡Q| d‡j gvóvi †Wªb wbg©vY KvR Amgvß i‡q‡Q| 

12.3 MYc~Z© wefvM KZ©„K AwZwi³ A_© `vex t MYc~Z© wefvM KZ©„K †Lcycvov †K‡› ª̀i wbg©vY Kv‡R wWwcwc eiv‡Ïi 
AwZwi³ 10.33 j¶ UvKv `vex Kiv n‡q‡Q| AwZwi³ A_© `vexi †hŠw³KZv wn‡m‡e Zviv D‡jL K‡i‡Qb †h, 
KvR Kivi mgq wewfbœ As‡M e¨q †ekx n‡q‡Q| AwZwi³ e¨‡qi welqwU h_vmg‡q mswkó‡`i Rvbv‡bv nqwb| 
Z_vwcI G welqwUi Avï mgvavb nIqv mgxPxb n‡e| 

12.4 cÖKí e¨e¯’vcbvq `ye©jZv t cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ wbg©vY KvR MYc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g Kiv n‡q‡Q| 
cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ c¨v‡K‡Ri Kvh© m¤úv`b ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, AwaKvsk †¶‡ÎB Kvh© 
m¤úv`‡b wba©vwiZ †gqv` I Kvh©g~j¨ cieZ©x‡Z ms‡kvab KiZt e„w× Kiv n‡q‡Q| AZGe, cÖZxqgvb nq †h, 
AwaKvsk c¨v‡KR wba©vwiZ g~j¨ I mg‡qi g‡a¨ mgvß nqwb| GUv mswkó KZ©„c‡¶i e¨e¯’vcbviB `ye©jZv e‡j 
cÖZxqgvb nq|    
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12.5 cÖK‡íi †gqv` e„w× t cÖKíwUi g~j †gqv` †m‡Þ¤̂i,2005-RyjvB,2008 n‡Z ‡m‡Þ¤̂i,2006-wW‡m¤î,2010 
ch©šZ A_©vr 2 eQi 9gvm (106%) e„w× †c‡q‡Q| GZ AwaK mgq a‡i †Kvb cÖKí ev¯—evqb Kiv n‡j 
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ A‡bKvs‡k e¨nZ nq| cÖK‡íi †gqv` e„w× cvIqvq e¨q AwaK nv‡i e„w× †c‡q‡Q| GQvovI 
cÖK‡íi AvIZvq cÖ_g w`‡K wbwg©Z feb¸‡jv †givgZ I ms¯‹v‡ii cÖ‡qvRb n‡q c‡o‡Q| 

12.6 c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK t cwiKíbv bxwZgvjv Abyhvqx 50.00 †KvwU UvKvi D‡aŸ© e¨q m¤ŵjZ cÖK‡í 
c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM `v‡bi wbqg _vK‡jI G cÖK‡í Zv gvbv nqwb| GQvovI cÖK‡íi 5 eQi 
4gvm †gqv‡` 3Rb cÖKí cwiPvjK `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| GZ Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b Kivq cÖK‡í 
AMÖMwZ evavMȪ Z n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb| Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©‡bi cÖ_v cwinvi Kiv Avek¨K| 

12.7 ‡givgZ I ms¯‹vi t cÖK‡íi AvIZvq †ek-wKQy AeKvVv‡gv m„wó n‡q‡Q| G¸‡jvi †givgZ I ms¯‹v‡ii Rb¨ 
cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ ivLv cÖ‡qvRb Zv bv n‡j †givgZ I ms¯‹v‡ii Afv‡e feb¸‡jvi ’̄vqxZ¡ bó n‡e| d‡j 
G¸‡jv n‡Z m‡e©vËg myweav MÖnY Kiv hv‡e bv| 

 
13.0 mycvwik t  
13.1 cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ gvóvi †Wªb I AvevwmK fe‡bi d¨vb jvMv‡bvi KvR AwZ ª̀“Z mgvß Kivi e¨e ’̄v 

MÖnY Ki‡Z n‡e| ZvQvov wVKv`v‡ii gvjvgvj cwien‡b iv¯Zv ¶wZMȪ Z nIqvq wVKv`v‡ii wbKU †_‡K cÖvß 
¶wZc~i‡Yi UvKv Øviv iv¯Zv †givgZ Ki‡Z n‡e| 

13.2 Aby‡gvw`Z wWwcwci AwZwi³ e¨‡qi welqwU ch©v‡jvPbv KiZ: fwel¨‡Z G wel‡q mZK© _vK‡Z n‡e| ZvQvov 
wWwcwci GK Lv‡Z A_© Ab¨ Lv‡Z e¨q bv Kivi wel‡q m‡Pó _vK‡Z n‡e| 

13.3   MYc~Z© wefvM KZ©„K AwZwi³ A_© `vexi welqwU AvšZ:gš¿Yvjq mfv/ Av‡jvPbvi gva¨‡g mgvavb Kivi 
D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

13.4 cÖK‡íi wewfbœ welq e¨e¯’vcbvi Rb¨ `¶ Rbej wb‡qvM`v‡b m‡Pó _vK‡Z n‡e hv‡Z wba©vwiZ mgq I e¨‡q 
j¶¨gvÎv Abyhvqx Kvh©vejx m¤úv`b Kiv hvq ;  

13.5 cÖKí cwiPvjK wb‡qvM msµvš— bxZgvjv h_vh_fv‡e cvjb Ki‡Z n‡e| Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b 
cwinvi I fwel¨‡Z Av‡iv `¶ e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g cÖKí ev¯Zevqb Kivi Rb¨ mswkó gš¿Yvjq I ms ’̄v‡K 
D‡`¨vMx n‡Z n‡e| 

13.6 cÖwZi¶v gš¿Yvjq I evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ß‡ii Dbœqb Kvh©vejx c~‡e©i †_‡K A‡bKvs‡k e„w× †c‡q‡Q| 
ZvB ev¯ZevwqZ cÖKí n‡Z m‡e©v”P Dc‡hvMxZv †c‡Z Zv‡`i cwiKíbv †Kvl‡K AviI kw³kvjx Kiv cÖ‡qvRb 
hv‡Z h_vmg‡q I h_vh_fv‡e cÖKí ev¯Zevqb Kiv m¤¢e nq| 

13.7 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z feb¸‡jv‡K h_vh_fv‡e †givgZ I msi‡¶‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  hv‡Z 
wbwg©Z AeKvVv‡gv¸‡jv †_‡K m‡eŸ©v”P Dc‡hvMxZv MÖnY Kiv hvq| †givgZ I ms¯‹v‡ii Rb¨ cÖ‡qvRb gvwdK 
ivR¯̂ Lv‡Z eivÏ ivLvi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 
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62.  এস াবিলশেম  অব মেটওেরালিজক াল রাডার িসে ম এ াট মৗলভীবাজার 
(mgvß : Ryb, 2011) 

 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t ‡gŠjfxevRvi| 
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ßi|  
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖwZi¶v gš¿Yvjq| 
4.0|  cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z 

ev —̄evqb 
Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 

cÖvt e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev —̄evqb 
Kv‡ji %) 

g~j 
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvUt  

8768.55 
wRIwet 

2908.55 
cÖtmvt 

5860.00 

‡gvUt   
8644.00 
wRIwet  

1352.00 
cÖtmvt 

7292.00 

‡gvUt   
8484.87 
wRIwet 

1192.87 
cÖtmvt 

7292.00 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

Ryb,2009 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

Ryb,2010 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

wW‡m¤î, 
2010 

-- 
 

1 eQi 6 gvm 
(25%) 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z)t 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 
 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

GKK Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01| ‡mev I mieivn      
K) ågY fvZv - 0.50 - 0.00 (0%) 0% 
L) wf-m¨vU - 28.00 - 24.44(87%) 87% 
M) ‡cŠimfv wd - 1.50 - 0(0%) 0% 
N) ‡Uwj‡dvb - 0.30 - 0.23 (76%) 76% 
O) ‡iwR‡ókb/jvB‡mÝ 
wd 

- 4.12 - 
2.75(66%) 66% 

P) we`ÿ r - 2.50 - 1.23(49.20%) 49.20% 
Q) M¨vm Ges R¡vjvbx - 2.00 - 2.00(100%) 100% 
R) e¨vsK Kwgkb/exgv - 10.00 - 0.00(0%) 0% 
S) g‡bvnix - 1.00 - 0.99(99%) 99% 
T) weÁvcb - 1.40 - 1.43(102%) 102% 
U) cwienb fvov - 0.35 - 0.34(97%) 97% 
V) Kbmvj‡UwÝ wd - 632.70 - 632.70(100%) 100% 
W) ‡Uwós wd - 7.82 - 7.82(100%) 100% 
X) d‡UvKwc PvR© - 0.20 - 0.19(95%) 95%) 
Y) Kw¤úDUvi hš¿vsk - 1.00 - 0.60(60%) 60% 

02| ‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y  
(So I mZK©xKib 
†K› ª̀, XvKv Gi 
ms¯‹vi) 

- 10.00 - 
9.98(99.80%) 
 
 

99.80% 
 
 

03| AcÖZ¨vwkZ e¨q (†cvU© - 9.42 - 8.88(94%) 94% 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
GKK Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
KZ…©c¶‡K cÖ‡`q 
†Wgv‡iR, wUBwm 
m¤§vbx, D‡Øvab e¨q) 

 
 

 
 

04| m¤ú` msMÖn 
K) hvbevnb - 23.00 1 22.90(99.56%) 1(100%) 
L) hš¿cvwZ AvBwcGm  - 4489.30 - 4481.22(99.82%) 99.82% 

 M) AvmevecÎ - 12.00 - 11.99(99.91%) 99.91% 
N) ‡UwjKwg‡bkb 
GK‡mmwim 

- 10.00 - 
4.95(50%) 50% 

O) B‡jKwUªK¨vj 
GK‡mmwim (Gqvi 
KwÛkb) 

- 2.00 - 
1.94(97%) 
 

97% 
 

P) ebvqb - 2.00 - 0.50(25%) 25% 
Q) AwMœwbe©vcK hš¿ - 1.00 - 0.97(97%) 97% 

05| f~wg AwaMÖnY GKi 355.00 0.75 354.81(99.94%) 0.75(99.94%) 
06| wbg©vY KvR 

K) f~wg Dbœqb - 9.63 - 1.80(19%) 19% 
L) AvevwmK feb - 306.00 - 274.41(89.67%) 89.67% 
M) UvIqvi wewìs - 2200.00 - 2200.00(100%) 100% 
N) K¤úvDÛ †ivW I 
mxgvbv cÖvPxi 

- 66.19 - - - 

O) cwi`k©b feb - 80.87 - - - 
P) cywjk e¨vivK - 67.33 - - - 
Q) cv¤ú nvDR - 13.14 - - - 
R) gvóvi †Wªb - 4.08 - - - 
S) Aviwmwm e· 
KvjfvU© 

- 8.00 - - - 

T) cvwb, cqtwb¯‹vkb 
I M¨vm ms‡hvM 

- 34.37 - 20.89(61%) 61% 

U) B‡jKwUªwd‡Kkb 
mve-‡ókb 

- 73.14 - 55.22(75%) 75% 

07| wmwW f¨vU - 174.14 - 174.13(99.99%) 99.99% 
 ‡gvU t - 8644.00  8485.11(98.16%) 98.16% 

 
6.0|     KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t ‡Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB|  
7.0|     mvaviY ch©‡e¶Yt  
7.1| cUf~wg t  evsjv‡`‡ki 4wU ’̄v‡b (XvKv, K·evRvi, †Lcycvov Ges iscyi) evsjv‡`k AvenvIqv Awa`ß‡ii 
GKwU K‡i †gvU 4wU AvenvIqv ivWvi ’̄vwcZ n‡q‡Q| K·evRvi I †Lcycvovq Aew ’̄Z ivWviØq g~jZ N~wY©So Ges eb¨v 
c~e©vfvm cÖ̀ v‡bi Rb¨ e¨eüZ nq| XvKv I iscy‡i Aew ’̄Z Aci ivWvi ỳwU g~jZ †`‡ki ga¨vÂj, DËivÂj Ges DËi-
cwðgvÂ‡j msMwVZ ’̄vbxq S‡oi c~e©vfvm cÖ̀ v‡b e¨eüZ nq| wKš‘ GB PviwU ivWvi w`‡q evsjv‡`k AvenvIqv 
Awa`ß‡ii c‡¶ e„wócv‡Zi ch©vß Z_¨ I DcvË msMÖn I cÖ̀ vb Kiv m¤¢e nq bv| d‡j ch©vß mgq c~‡e© eb¨vi c~e©vfvm 
cÖ̀ vb Kiv m¤¢e nq bv| ZvQvov eZ©gv‡b ¯’vwcZ ivovi¸‡ivi AvIZvi evB‡i _vKvq mxgv‡šZi Icv‡i fviZxq cve©Z¨ 
GjvKvq Lye ¯í̂ mg‡qi Rb¨ N‡U hvIqv wewfbœ cÖvK…wZK `y‡hv©M m¤úwK©Z Z_¨ I DcvË hv evsjv‡`‡ki eb¨v cwiw ’̄wZ‡K 
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cÖfvweZ K‡i cÖKíwUi Z_¨ msMÖn I weZiY Kiv m¤¢e nq bv| ZvB cȪ ZvweZ cÖK‡íi AvIZvq †gŠjfxevRv‡i GKwU 
Ò‡gwUI‡ivjwRK¨vj-Kvg-nvB‡WªvjwRK¨vj Gm e¨vÛ ivWvi” ¯’vcb Kiv n‡”Q| 
 
7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 K) g~j D‡Ïk¨ t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q †gŠjfxevRvi †Rjvq GKwU Ò‡gwUI‡ivjwRK¨vj-Kvg-nvB‡WªvjwRK¨vj 

Gm e¨vÛ ivWvi ’̄vcb Kiv Ges D³ ivWv‡ii gva¨‡g evsjv‡`‡ki DËi-c~e© AÂ‡j m„ó N~wYSo, eb¨v, f~wgaŸm 
cÖf„wZ cÖvK…wZK wech©‡qi c~e©vfvm XvKvq Aew¯’Z N~wY©So mZK©xKiY †K› ª̀ Ges eb¨v c~e©vfvm I mZK©xKiY 
†K‡› ª̀ `ª“Z †cŠQv‡bvi gva¨‡g H GjvKvq Rvbgv‡ji ¶q¶wZi cwigvY n«vm Kiv| 

 L) j¶¨ mg~n t  
 (1) †`‡ki DËi-c~e©vÂ‡ji eb¨v cwiw ’̄wZ m¤ú‡K© c~e©vfvm cÖ̀ vb| 

(2) ’̄vbxq So, N~wY©So, cÖvK…wZK ~̀‡hv©vM BZ¨vw` msMwVZ nIqvq AvbygvwbK mgq, ’̄vb I MwZ c‡_i 
c~e©vfvm †`Iqv hv‡Z H GjvKvi RbMY I Rvbgv‡ji ¶wZ Kgv‡bvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mZ©KZv 
Aej¤‡̂bi ch©vß mgq cvIqv hvq| 

 (3) e‡½vcmvM‡i m„ó N~wY©S‡oi MwZc_ ch©‡e¶Y| 
 
7.3| cÖK‡íi Avw½K t  

(K) †gŠjfxevRv‡i GKwU †gwUI‡ivjwRK¨vj ivWvi ’̄vcb| 
(L) †gŠjfxevRv‡i †gwUI‡ivjwRK¨vj ivWvi AeRvi‡fkb †÷kb, XvKvi So mZK©KiY †K‡› ª̀i Ges eb¨v c~e©vfvm 

mZK©xKiY †K‡› ª̀ GKwU K‡i Ò‡gwUI‡ivjwRK¨vj ivWvi wWm‡c wm‡÷g” ¯’vcb| 
(M) †gŠjfxevRv‡i †gvwUI‡ivjwRK¨vj ivWvi AeRvi‡fkb †÷kb, XvKvi So mZK©xKiY †K› ª̀, eb¨v c~e©vfvm I 

mZK©xKiY †K› ª̀ Ges iscyi †gwUI‡ivjwRK¨vj AeRvi‡fkb †K‡› ª̀i cÖ‡Z¨KwU‡Z GKwU K‡i 
†gwUI‡ivjwRK¨vj WvUv m¨v‡UjvBU KwgDwb‡Kkb wm‡÷g ’̄vcb| 

(N) XvKv I iscy‡i ’̄vwcZ ivWvi wm‡÷‡gi Dbœqb| 
(O) ‡gŠjfxevRv‡i †gwUI‡ivjwRK¨vj ivWvi AeRvi‡fkb †÷kb GKwU ivWvi UvIqvi wewìs wbg©vY| 

 
7.4| Aby‡gv`b chv©q I ms‡kvab t ``Establishment of Meteorological Radar System at 
Moulvibazar” cÖKíwUi wWwcwcÕi Dci weMZ 19-08-2007 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ wcBwm mfvi 
mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖK‡íi wWwcwc ms‡kvab Kiv nq| cybM©wVZ cÖKíwU weMZ 08-10-2007 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK 
mfvq 8768.55 j¶ UvKv (wRIwe 2908.55 j¶ UvKv I Rvcvb miKv‡ii cÖKí mvnvh¨ 5860.00 j¶ UvKv) 
cÖv°wjZ e¨‡q  RyjvB,2007-Ryb,2009 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z wcWweDwW 
wmwWDj †iU 2006 Gi AbymiYc~e©K wbg©vY Kv‡Ri cÖv°jb Kiv nq| wKš‘ wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w×i Kvi‡Y D³ 
cÖv°j‡b KvR mgvß Kiv m¤¢e bv nIqvq cÖKíwUi wWwcwc 1g ev‡ii gZ ms‡kvab Kiv nq| ms‡kvwaZ wWwcwci Dci 
04-06-2009 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU 8644.00 j¶ UvKv (wRIwe-
1352.00 j¶ UvKv I Rvcvb miKv‡ii cÖKí mvnvh¨-7292.00 j¶ UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q  RyjvB,2007-Ryb,2010 
†gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K weMZ 07-09-2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 
 
7.5| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwUi Kvh©µg G wefvM KZ©„K weMZ 11-05-2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 
n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j mswkó Kg©KZv©M‡Yi mwnZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| m‡iRwg‡b cwi`k©b I cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b 
(wcwmAvi) n‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
 
7.6| cÖKí e¨e ’̄vcbv t cÖK‡í †Kvb c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki e¨e¯’v wQj bv| cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ 
cÖKí †gqv‡` †gvU 2 Rb Kg©KZ©v wb‡gœv³ mg‡q cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jbt  
 

µtbs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ n¯ZvšZi Kvh©aib 
1| Rbve AviRygv›` nvwee 

cwiPvjK 
19-11-2006 15-01-2008 LÛKvjxb 

2| Rbve Avn‡g` Avwid iwk` 
DaŸ©Zb hvwš¿K cÖ‡KŠkjx 

15-01-2008 eZ©gvb LÛKvjxb 
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7.7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology)t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡b¥v³ c×wZ (Methodology) AbymiY 
Kiv n‡q‡Q t 

(K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv; 
(L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv; 
(M) PEC, Steering Committee, PIC Committee  mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx chv©‡jvPbv; 
(N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
(O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;  
(P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 

 
8.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  
 

8.1| Avw_©K AMÖMwZ t  cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 8761.55 j¶ UvKv Zb¥‡a¨ wRIwe :2908.55 
cÖ : mv : 5860.00 j¶ UvKv| cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 
2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 8644.00 j¶ UvKv (99%)| cÖKíwUi AbyK~‡j 2007-08 
n‡Z 2010-11 ch©šZ mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegy³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv 
t  

 (j¶ UvKvq) 
A_© 

ermi 
ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv Aegy³ e¨q I ev —̄e AMÖMwZ 

‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄
e% 

‡gvU UvKv cÖt mvt ev¯Z
e% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2007-
2008 

3120.00 514.00 2606.00 -- 514.00 1676.27 365.27 1311.00 100% 

2008-
2009 

4194.00 1345.00 2849.00 -- 1345.00 3207.21 358.21 5981.00 100% 

2009-
2010 

540.00 540.00 0.00 -- 540.00 418.51 418.51 0.00 100% 

2010-
2011 

95.00 56.00 0.00 -- 56.00 50.60 50.60 0.00 100% 

†gvUt 7949.00 2455.00 5455.00 -- 2455.00 5352.59 1192.59 7292.00 100% 
  

A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ t cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| cÖKíwUi †fŠZ AeKvVv‡gvMZ wbg©vY KvR MYc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| 
wbg©vY Kv‡R MYc~Z© wmwWDj `i e¨envi K‡i †fŠZ Kv‡Ri cÖv°jb ‰Zwimn `icÎ cÖwµqvKiY I wVKv`vi wb‡qvM 
Kiv nq| cÖKíwUi A½ wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ wb‡gœ ch©vqµ‡g eY©bv Kiv n‡jv t 

8.2.1 †mev I mieivn t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 693.39 j¶ UvKv Zb¥‡a¨ (wRIwet 
60.69 Ges wcG 632.070 j¶ UvKv)| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 672.7543 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 97.02% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

(K) ågY fvZv t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 0.50 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G 
Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ Ges ev —̄e AMÖMwZ †bB| 

L) wf-m¨vU t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z GLv‡Z eivÏ wQj 28.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wf-
m¨vU msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z †gvU e¨q Kiv n‡q‡Q 24.44 j¶ UvKv | G Lv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ 87% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

M) ‡cŠimfv wd t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 1.50 j¶ UvKv|  cÖKí †gqv‡` G 
Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ Ges ev —̄e AMÖMwZ †bB| 
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N) ‡Uwj‡dvb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 0.30 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
‡Uwj‡dvb wej eve` 0.23 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ 76% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

O) ‡iwR‡ókb/jvB‡mÝ wd t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 4.12 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
G eve` e¨q n‡q‡Q 2.75 j¶ UvKv| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 66% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

P) we`ÿ r t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 2.50 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z 
†gvU Uvt 1.23 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 49.20% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 
100%| 

Q) M¨vm Ges R¡vjvbx t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 2.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G 
Lv‡Z M¨vm Ges R¡vjvbx eve` m¤ú~Y© A_©B e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

R) e¨vsK Kwgkb/exgv t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 10.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ Ges ev —̄e AMÖMwZ †bB|  

S) g‡bvnvix t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wewfbœ ai‡bi 
g‡bvnvix ª̀e¨vw` µq eve` 0.99 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99% Ges ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|  

T) weÁvcb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.40 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` weÁvcb eve` 
1.43 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 102% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

U) cwienb fvov t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 0.35 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` cwienb 
fvov evev` G Lv‡Z †gvU 0.34 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 97% Ges ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

V) Kbmvj‡UwÝ wd t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 632.70 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Kbmvj‡UwÝ wd eve` 632.70 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

W) ‡Uি s wd t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 7.82 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` ‡Uw÷s wd 
eve` 7.82 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

X) d‡UvKwc PvR© t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 0.20 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
d‡UvKwc PvR© eve` 0.19 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 95% n‡jI ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 
100%| 

Y) Kw¤úDUvi hš¿vsk t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Kw¤úDUvi hš¿vsk µq Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z †gvU 0.60 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
n‡q‡Q 60% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 

8.2.2 †givgZ I msi¶Y (So mZK©xKiY †K› ª̀, XvKv Gi ms¯‹vi) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z 
eivÏ wQj  10.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` †givgZ I msi¶Y (So mZK©xKiY †K› ª̀, XvKv Gi ms¯‹vi) Kiv 
n‡q‡Q| G Lv‡Z †gvU 9.9898 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|   

 

8.2.3 AcÖZ¨vwkZ e¨q (†cvU© KZ©„c¶‡K cÖ‡`q †Wgv‡iR, wUBwm m¤§vbx, D‡Øvab e¨q) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z 
ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 9.42 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` (†cvU© KZ©„c¶‡K cÖ‡`q †Wgv‡iR, wUBwm m¤§vbx 
Ges D‡Øvab e¨q eve` †gvU 8.886 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 94.33% Ges 
ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|   

 

8.2.4 m¤ú` msMÖn t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 4539.30 j¶ UvKv| Zb¥‡a¨ (wcG 
4459.30 + wRIwe 80.00 j¶ UvKv)|  cÖKí †gqv‡` m¤ú` msMÖn Lv‡Z †gvU 4524.50 j¶ UvKv e¨q Kiv 
n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 99.67% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|  
K)  hvbevnb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 23.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

hvbevnb Lv‡Z †gvU 22.90 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.56% Ges 
ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

L)  hš¿cvwZ AvBwcGm t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 4489.30 j¶ UvKv| cÖKí 
†gqv‡` hš¿cvwZ AvBwcGm msMÖn Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 4481.22 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.82% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
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M)  AvmevecÎ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 12.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z †gvU 11.99 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.91% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

N)  ‡UwjKwgDwb‡Kkb GK‡mmwim t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 10.00 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 4.95 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 50% Ges ev¯—e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

O)  B‡jKwUªK¨vj GK‡mmwim (Gqvi KwÛkb) t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z G Lv‡Z eivÏ 
wQj 2.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` B‡jKwUªK¨vj GK‡mmwim (Gqvi KwÛkb msMÖn Kiv n‡q‡Q| G eve` 
1.94 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 97% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

P)  ebvqb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 2.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` ebvqb 
Lv‡Z 0.50 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 25% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 
100%| 

Q)  AwMœwbe©vcK hš¿ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
AwMœwbe©vcK hš¿ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G eve` †gvU 0.97 j¶ e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
n‡q‡Q 97% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 

8.2.5 f~wg AwaMÖnY t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z 0.75 GKi f~wg AwaMÖn‡Yi Rb¨ eivÏ wQj 355.00 
j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 0.75 GKi f~wg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q| G eve` e¨q Kiv n‡q‡Q 354.81 j¶ UvKv| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.94% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|  

 

8.2.6 wbg©vY KvR t     
K) f~wg Dbœqb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z 0.75 GKi f~wg Dbœq‡bi j‡¶¨ eivÏ wQj 9.63 j¶ 

UvKv| cÖKí †gqv‡` 0.75 GKi f~wg Dbœqb Kiv n‡q‡Q| cÖKí †gqv‡` f~wg Dbœqb eve` 1.80 j¶ UvKv e¨q 
Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 19% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|   

L) AvevwmK feb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z 956 eM© wgUvi AvevwmK fe‡bi Rb¨ eivÏ wQj 
306.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 956 eM© wgUvi AvevwmK feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 274.41 j¶ 
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 89.67% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|  

M) UvIqvi wewìs t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z 360 eM© wgUvi UvIqvi wewìs Gi Rb¨ eivÏ wQj 
2200.00 j¶ UvKv (wcG) | cÖKí †gqv‡` 360 eM© wgUvi UvIqvi wewìs wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z 
m¤ú~Y© A_©B e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|   

N) K¤úvDÛ †ivW I mxgvbv cÖvPxi t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 66.19 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` K¤úvDÛ †ivW I mxgvbv cÖvPxi wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb|  

O) cwi`k©b feb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` cwi`k©b 
feb wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| 

P) cywjk e¨vivK t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` cywjk 
e¨vivK wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb|  

Q) cv¤ú nvDR t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` cv¤ú 
nvDR wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb|  

R) gvóvi †Wªb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` gvóvi †Wªb 
wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ Ges ev —̄e AMÖMwZ †bB| 

S) Aviwmwm e· KvjfvU© t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Aviwmwm e· KvjfvU© wbg©vY Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ Ges 
ev¯—e AMÖMwZ †bB| 

T) cvwb, cqtwb¯‹vkb I M¨vm ms‡hvM t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 34.37 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` cvwb, cqtwb¯‹vkb I M¨vm ms‡hvM ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z 20.87 j¶ UvKv e¨q Kiv 
n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 61% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

U) B‡jKwUªwd‡Kkb mve-‡ókb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 73.14 j¶ UvKv| cÖKí 
†gqv‡` G ‡KwfG B‡jw±ªwd‡Kkb mve-‡÷kb ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G eve` e¨q n‡q‡Q 55.22 j¶ UvKv| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 75% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
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8.2.6 wmwW f¨vU t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 174.14 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wmwW f¨vU 
Lv‡Z 174.13 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  
100%|   

 
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
cÖK‡íi cwiKwíZ g~j D‡Ïk¨ n‡”Q †gŠjfxevRvi 
†Rjvq GKwU Ò‡gwUI‡ivjwRK¨vj-Kvg-nvB‡Wªvj 
wRK¨vj Gm e¨vÛ ivWvi ’̄vcb Kiv Ges D³ 
ivWv‡ii gva¨‡g evsjv‡`‡ki DËi-c~e© AÂ‡j m„ó 
N~wY©So, eb¨v, f~wgaŸm cÖf„wZ cÖvK…wZK wech©‡qi 
c~e©vfvm XvKvq Aew ’̄Z N~wY©So mZK©xKiY †K› ª̀ 
Ges eb¨v c~e©vfvm I mZK©xKiY †K‡› ª̀ `ª“Z 
†cuŠQv‡bvi gva¨‡g H GjvKvq Rvbgv‡ji ¶q¶wZi 
cwigvY n«vm Kiv| 

†gŠjfxevRvi †Rjvq GKwU Ò‡gwUI‡ivjwRK¨vj-
Kvg-nvB‡WªvjwRK¨vj Gm e¨vÛ ivWvi ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q Ges D³ ivWv‡ii gva¨‡g evsjv‡`‡ki DËi-
c~e© AÂ‡j m„ó N~wY©So, eb¨v, f~wgaŸm cÖf„wZ 
cÖvK…wZK wech©‡qi c~e©vfvm XvKvq Aew ’̄Z N~wY©So 
mZK©xKiY †K› ª̀ Ges eb¨v c~e©vfvm I mZK©xKiY 
†K‡› ª̀ `ª“Z †cuŠQv‡bv m¤¢e n‡”Q| Gi gva¨‡g H 
GjvKvq Rvbgv‡ji ¶q¶wZi cwigvY n«vm cv‡”Q| 

 

10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖKíwUi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q| 
 

11.0| cÖK‡íi cÖfve t cÖKíwUi BwZevPK cÖfve B‡Zvg‡a¨B Dcjãx Kiv m¤¢e n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki DËi-c~e© 
AÂ‡ji m„ó N~wY©So, eb¨v, f~wgK¤ú cªvK…wZK wech©q m¤ú‡K© wbf©~j c~e©vfvm I mZK©xKiY Kiv m¤¢e n‡”Q| Gi 
d‡j Rbmvavi‡Yi hvbgv‡ji ¶q¶wZ n«vm cv‡”Q| 

 

12.0| cÖKí e¨e ’̄vcbvq `ye©jZv t cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ c¨v‡K‡Ri KvR h_vmg‡q m¤úv`b Kiv hvqwb| MYc~Z© 
wefv‡Mi Kv‡Ri ̄_MwZi Rb¨ cÖK‡íi †gqv` Av‡iv 6 gvm e„w× Kiv nq| hv cÖKí e¨e ’̄vcbvq wKQzUv `~e©jZv 
e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

 

13.0| ev —̄evqb mgm¨v t  
13.1| †jvKe‡ji mgm¨v t cÖK‡íi AvIZvq Aby‡gvw`Z †jvKe‡ji msL¨v 15 Rb n‡jI gvÎ 7 Rb †jvK wb‡q 

cÖK‡íi KvR Kiv nq| ¸i“Z¡c~Y© GKwU cÖK‡í GZ Aí msL¨K †jvK w`‡q mwVKfv‡e cwiPvjbv Kiv Kómva¨, 
cÖKíwUi Kvh©µg wW‡m¤̂i,2010 †Z mgvß n‡jI GL‡bv †Kvb †jvKej wb‡qvM Kiv nqwb| hv cÖK‡íi 
D‡Ïk¨‡K e¨nZ Ki‡Z cv‡i| 

 

13.2|  wbivcËvi Afve t cÖKíwUi Kvh©µg cy‡iv`‡g ïi“ Kiv n‡jI †Kvb wbivcËv Kg©x wb‡qvwRZ Kiv nqwb| d‡j 
wbivcËvi Afve cwijw¶Z n‡”Q| B‡Zvg‡a¨ wbivcËv Afv‡e wW-UvBc AvevwmK fe‡bi Rvbvjvi KvuP †f‡½ 
†M‡Q| gvÎ GKRb gvóvi †iv‡j wb‡qvwRZ GgGjGmGm w`‡q wbivcËv Kg©xi KvR Kiv‡bv n‡”Q| gvÎ GKRb 
wbivcËvKg©x w`‡q cÖKíwUi mvwe©K wbivcËv I feb i¶Yv‡e¶Y cÖvq Am¤¢e| 

 

13.3|  wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡b dvUj t wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡Y dvUj †`Lv †M‡Q| 
cywjk e¨vivK I cvIqvi †÷k‡bi G·R‡÷W d¨vb B‡Zvg‡a¨ AKvh©Ki I RxY© Ae ’̄vq iƒcvš—wiZ n‡q‡Q hv 
cybt ¯’vwcZ Qvov e¨envi Abyc‡hvMx| wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡Y dvU‡ji Kvi‡Y el©v †gŠmy‡g 
†eBR‡g‡›U cvwb cÖ‡ek Ki‡e| G‡Z febwU ¶wZMȪ — n‡Z cv‡i| G-UvBc I we-UvBc fe‡bi `iRvi Kv‡Vi 
‡d«‡g eo dvU‡ji m„wó n‡q‡Q| `iRvi KvV¸‡jv wVKgZ seasoning Kiv nqwb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| G 
UvBc I we UvBc fe‡bi †g‡S‡Z dvUj †`Lv †M‡Q| fwel¨‡Z GwU febmg~‡ni ¶wZ mvab Ki‡Z cv‡i| 
BÝ‡cKkb evs‡jvi WªBs i“‡g `w¶Y cv‡ki †`qv‡j jeYv³Zvi Kvi‡Y W¨vg c‡o hv‡”Q| G‡Z febwUi 
Ab¨vb¨ †`qv‡jiI ¶wZ mvwaZ n‡Z cv‡i| 

 

14.0| mycvwik t  
14.1| cÖK‡íi AvIZvq A_© wefvM KZ©„K Aby‡gvw`Z 15wU c‡`i wb‡qvM cÖwµqv `ª“Z m¤úbœ Kiv †h‡Z cv‡i|  
14.2| wbwg©Z fe‡bi wbivcËvi Rb¨ Ri“ixwfwË‡Z wbivcËv Kg©©x wb‡qvwRZ Kivi c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e| 
14.3| MYc~Z© wefv‡Mi wbg©vY KvR †hgb- wW-UvBc Awdmvm© †KvqvU©v‡ii G‡cÖv‡b dvUj, G UvBc I we UvBc fe‡bi 

`iRvi Kv‡Vi ‡d«‡g eo dvUj, `iRvi KvV¸‡jv wVKgZ seasoning bv Kiv, G UvBc I we UvBc fe‡bi 
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†g‡S‡Z dvUj, BÝ‡cKkb evs‡jvi WªBs i“‡g `w¶Y cv‡ki †`qv‡j jeYv³ZvRwbZ Kvi‡Y W¨vg cov BZ¨vw` 
Î“wU¸‡jv ª̀“Z `~i Kivi Rb¨ †givg‡Zi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| 

14.4| cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z feb¸‡jv‡K h_vh_fv‡e †givgZ I msi‡¶‡Yi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| hv‡Z wbwg©Z 
AeKvVv‡gv¸‡jv †_‡K m‡e©v”P Dc‡hvMxZv MÖnY Kiv hvq| G Rb¨ cÖ‡qvRb gvwdK ivR¯̂ Lv‡Z eivÏ ivLv †h‡Z 
cv‡i| 
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evsjv‡`k gnvKvk M‡elYv I `~i Abyaveb cÖwZôvb  

63. এনভায়রনেম , িডজাসটারস এ  িরেসাস মিনটিরং িসে ম (ইিডআরইএমওএস) 
(mgvß : Ryb, 2011) 

 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi, XvKv| 
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t evsjv‡`k gnvKvk M‡elYv I `~i Abyaveb cÖwZôvb 
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖwZi¶v gš¿Yvjq| 
4.0|  cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev —̄

evqbKvj 
cÖK…Z 

ev —̄evqb 
Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j cÖvt 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—evqb 

Kv‡ji %) g~j 
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwa

Z 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwa

Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvU t  

3000.00 
wRIwet 

3000.00 
cÖtmvt -- 

‡gvU t   
3290.00 
wRIwet  

3290.00 
cÖtmvt -- 

‡gvUt   
2014.06 
wRIwet 

2014.06 
cÖtmvt -- 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 
Ryb, 

2009 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 
Ryb, 

2011 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

Ryb, 2011 

-- 2 eQi (100%) 
 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z)t 
 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

AsM 
 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

GKK Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Kg©KZ©v‡`i ‡eZb জন ৬.৯০ - - - 
 Kg©Pvix‡`i †eZb জন ৮.১২ - - - 
 evox fvov জন ৮.৮৯ - - - 
 ‡evbvm জন ২.৫৫ - - - 
 wPwKrmv fvZv জন ১.৮৪ - - - 
 Ab¨vb¨ জন ১.৮০ - - - 
 R¡vjvbx থাক ২০.০০ - ২০.০০(১০০%) ১০০% 
 e¨vsK Kwgkb থাক ১.০০ - - - 
 ‡÷kbvix থাক ১০.০০ - ৯.৫৩(৯৫.৩০%) ১০০% 
 M‡elYv থাক ১০.০০ - ৮.৭৭(৮৭.৭%) ১০০% 
 eB I mvwnZ¨ থাক ৩.০০ - ৩.১০(১০০%) ১০০% 
 ‡Uªwbs জন ৩০০.০০ ৪.৩ ২৩০.২৬(৭৬.৭৫%) ৪৩ (১০০%) 
 ‡mwgbvi থাক ৬.০০ - ৫.৭০(৯৫%) ১০০% 
 civgk©K (we‡`kx) জন ৩০.০০ ১ - - 
 m¤§vbx fvZv থাক ৫.০০ - ৩.৬৩(৭২.৬%) ১০০% 
 ‡i‡bv‡fkb থাক ৯৫.০০ ১ ৯৫.০০(১০০%) ১০০% 
 hvbevnb e¨q থাক ৭৪.৮৪ ৩ ৭৩.৬৪(৯৮.৪০%) ৩ (১০০%) 
 wWwRUvj K¨v‡giv থাক ২.০০ ২ ১.৩৬(৬৮%) ২ (১০০%) 
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 ‡gwkbvix GÛ BKzBc‡g›U থাক ১২১২.৪৪ - ৭৪০.৩৮(৬১.০৬%) (১০০%) 
 Kw¤úDUvim Ges †¯úqvi থাক ৭২.৩৮ ৪৬ ৭১.৭৬(৯৯.১৪%) ৪৬ (১০০%) 
 Kw¤úDUvi mdUIqv¨vi থাক ২৩৭.০০ ৩ ১৯৩.৫২(৮১.৬৫%) ৩ (১০০%) 
 AvmevecÎ থাক ২৪.০০ ১৯০ ২২.৬০(৮১.৬৫%) ১৯০ (১০০%) 
 m¨v‡UjvBU WvUv  ১৯৮.৫৫ - ১৪৫.৩০(৭৩.১৮%) ১০০% 
 G·‡Ubkb Ae cÖkvmwbK 

wewìs 
থাক ৪০০.০০ ১ ৩৩৮.৯০(৮৪.৭২%) ১ (১০০%) 

 wmwW f¨vU থাক ৩৯৪.০০ - - - 
 wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ থাক ৫০.০০ - ৫০.২৫(১০০%) ১০০% 
 cÖvBm Kw›Ub‡RwÝ থাক ১১৪.৬৯ - - - 
 †gvU t -- 3290.00 -- 2014.06(61%) 100% 

 
6.0| KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t  

(K) িবেদশী কনসাল া  wb‡qv‡Mi Rb¨ CPTU এর ওেয়বসাইট ও দশীয় পি কায় িতনবার িব ি  িদেয় সংি  
ব ািনকেদর িশ ‡Yর জ  কান িবেদশী কনসাল া  পাওয়া যায় িন| ফেল এ কাজ  বা বায়ন Kiv m¤¢e 

হয়িন| 
(L) cÖv°wjZ g~j¨ A‡c¶v evRvi g~j¨ †ewk nIqvq ỳBevi weÁwß w`‡qI m¨v‡UjvBU B‡gR wiwmwfs MÖvDÛ †÷k‡bi 

Rb¨ mdUIq¨viwU µq Kiv m¤¢e nqwb| 
 
7.0|     mvaviY ch©‡e¶Y t  
৭.১।  পট িমঃ বাংলােদশ এক  খরা, া িতক দ y যাগ I ব া বY দশ। এ সম  া িতক দ y যােগ মা েষর জান মাল 
সহ িব ল য় িত সািধত হে । মা েষর স দ, জানম‡ji য় িত কিমেয় আনার জ  দশেক এক  ােটলাইেটর 
সাহােয়  তাr wYক ছিব (Real Time Image) ত করা দরকার। v টলাইেটর সাহাে  মা েষর কােছ আগাম দy যাগ 
ত  পৗuছােনা স ব হেল mvaviY gvby‡li স দ ও জানমােলর য় িত অেনক কমােনা যােব। ারেসা এক  মহাকাশ 
গেবষণাধম  িত ান যখান থেক আ িনক য পািত সহ ােটলাইট িরিসিভং k নর সাহাে  Dপেরা  আগাম ত  দান 
করা স ব। 
বতমােন ারেসা মহাকাশ িভwËক ােটলাইট ত  দােন জাতীয় ফাকাল পেয়  িহেসেব কাজ করেছ। ারেসােক 
শি শালী করেত হেল আ িনক ােটলাইট য পািত ও ােটলাইট িরিসিভং kb াপন-এর কান িবক  নই। ারেসা 

ােটলাইট ছিব হYv থ পািথব স দ িবেশষ কের ফসল ,পািন ,বন ,স  ,কাবন িনঃ রY ,আবহাওয়া স েক িতিনয়ত 
গেবষণা লক িতেবদন সরকার তথা উপেরা  িবষয় িলর সােথ সংি  িত ান েলােক সরবরাহ কের দেশর অেনক 
উপকার করেত পাের। 
বতমােন ারেসা ত য সম  য পািত ও wi‡gvU‡mwbwms ও িজ আই এস ডাটা রেয়েছ স েলা রাতন এবং ত ত  দােন 
িবল  ঘেট তরাং এি ‡মvস ক  বা বায়ন করা স ব হেল উপ‡iv  সম া অেনকvs শ লাঘব হেব এবং মা েষর স দ ও 
জনগেনর য় িত কিমেয় আনার লে  আগাম ত  িদেত সহেযািগতা করেত পাের। বতমােন ারেসােত য সম  যš¿পািত 
ও িরেমাট সনিসং ও িজ আB এস ডাটা  রেযেছ স িল পyরাতন এ  ;`ª“Z Z_¨ cÖ̀ v‡b িবল  ঘেট । তরাs এি েমাস ক  
বা বাqন করা স ব হেল উপেরা  সম v  অেনকাংেশ লাঘব হেব এবং মা ‡lর স দ ও জানমােলর ¶q¶wZ কিমেয় আনার 
j ¨ আগাম ত  সহ‡hvিগতা cvIqv hv‡e| 
 
7.2| D‡Ïk¨ t  কে র ল উে  হে  িবে ষYধম  ও জনস দ গেবষYv শি শালী করা এবং ারেসার ব ািনক 
কমকতােদর  র অ ধাবY ও িজ আই এস প িতর সাহাে  পািন স দ যথা িষ কাজ পিরেবশ,ব া. িনঝo,খরা এর মেতা 
িবষয় িল স েক h‡_vchy³ িতেব`ন তিরকর‡Y দ তা অজন করা। এ িল অজেনর জ  িন বwY©ত িবষয় িল িবেবচনা 
করা হেয়েছ: 

ক)  ােটলাইেটর সাহাে  তাr wYক Qwe (Real Time Image) াি র লে  পিরেবশ িবষয়ক ােটলাইট যথা 
এক  এম  াট I GKwU আর আর ােটলাইট িরিসিভং শন াপন করা; 

খ)  বন , িষ , ি কা ,পািন স দ , স  সং া  আবহাওয়া এবং পিরেবশ স েক এ িলর বহার যেথó বিধত করা 
সহ এ স েক মানবস দ উ q‡bর লে ¨, িনিবড় িশ Y cÖ̀ vb; 

গ)  পযা  গেবষণাগার াপন কের ােটলাইট িচ  , েসিসং িবে ষY এবং সংর ‡Yর জ  যেথাপ  অবকাঠােমা 
বিধতকরY; 
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ঘ) র অ ধাবY ও িজ আই এস ি , িষ, ব া, খরা িনঝড় স েক mgwš̂Z গেবষণা এবং কাযকix প িত 
িবে l‡Yi পদে প হY করা। 

 
7.3| cÖK‡íi Avw½K t কে i আওতায় ারেসার রাতন গেবষণাগার সং vi I শাসিনক ভবন েক থম ও 
ি তীয় তলা ক চ থ তলা পয  বিধতKiY, জাপােনর এক  ােটলাইট েশন াপন করা এবং ইউএসGÕর রােমািডস-
এর িতন  তন ােটলাইট িরিসিভং েশন াপন, ইউএসএÕর নয়া m¨v‡UjvBU msi¶Y ,আ িনক কি উটার ও 
কি উটার সাম ী য় , ােটলাইট িচ  য় ও অ া  েয়াজনীয় য পািত য়। 
 
7.4|  Aby‡gv`b I ms‡kvab chv©q t Environment, Disasters and Resources Monitoring system 
(EDREMOS) kxl©K cÖKíwU MZ 01/03/2008 Bs Zvwi‡L GK‡bK ˆeV‡Ki 7g mfvq RyjvB, 2007-Ryb,2009 
ch©š— ev¯—evqb †gqv‡` 3000.00 j¶ UvKv e¨‡q Aby‡gvw`Z nq| 01/06/202009 Zvwi‡L 3290.00 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB 2007 †_‡K Ryb, 2010 ch©š— ev¯Zevqb †gqv‡` ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gv`b Kiv nq| Gici 
04-01-2010 Zvwi‡L cÖKí e¨q AcwiewZ©Z †i‡L RyjvB, 2007 n‡Z Ryb, 2011 ch©š— 1 eQi ev¯—evqb †gqv` e„w× 
Kiv nq| 
 
7.5| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwUi Kvh©µg G wefvM KZ©„K MZ 09-04-2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 
n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j mswkó Kg©KZv©M‡Yi mwnZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| m‡iRwg‡b cwi`k©b I cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b 
(wcwmAvi) n‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
 
7.6| cÖKí e¨e ’̄vcbv t cÖK‡í †Kvb c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki e¨e¯’v wQj bv| cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ 
cÖKí †gqv‡` †gvU 4 Rb Kg©KZ©v wb‡gœv³ mg‡q cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb t  
 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ n¯ZvšZi Kvh©aib 
01| W. Igi ˆLqg 

m`m¨ (Dc-mwPe) Ges 
cÖKí cwiPvjK 

16-03-2008 29-01-2009 LÛKvjxb 

02| Rbve Zvwni †nv‡mb 
m`m¨ (hyM¥-mwPe) Ges 
cÖKí cwiPvjK 

29-01-2009 14-01-2010 LÛKvjxb 

03| Rbve kvgmywÏb Avn‡g` 
m`m¨ (hyM¥-mwPe) Ges 
cÖKí cwiPvjK 

14-01-2010 22-02-2010 LÛKvjxb 

04| ‡gvt Avãym mvgv` 
hyM¥-mwPe I cÖKí cwiPvjK 

22-02-2010 30-06-12 LÛKvjxb 

 
7.7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology) AbymiY 
Kiv n‡q‡Q t 
 (K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv; 
 (L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv; 
 (M) PEC, Steering Committee, PIC mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx chv©‡jvPbv; 
 (N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
 (O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;  
 (P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 
 
8.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  
8.1| Avw_©K AMÖMwZ t  cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z cÖv°wjZ e¨q aiv n‡q‡Q 3290.00 j¶ UvKv 
(m¤c~Y© wRIwe)| cÖwZi¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ 
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Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 2114.06 j¶ UvKv (61%)| cÖKíwUi AbyKy‡j 2007-08 n‡Z 2010-11 ch©šZ mg‡q 
ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegyw³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t  
 

(j¶ UvKvq) 
A_© ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv Aegy³  e¨q I ev —̄e AMÖMwZ 
 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e%  ‡gvU UvKv cÖt mvt ev¯Ze% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2007-2008 ২৫০.০০ ২৫০.০০ -- 100% ২৫০.০০ ৭১.০২ ৭১.০২ -- ২৮.৪০% 
2008-2009 ৭০০.০০ ৭০০.০০ -- 100% ৭০০.০০ ৬৫৬.৩০ ৬৫৬.৩০ -- ৯৩.৭৫% 
2009-2010 ১০০০.০ ১০০০.০০ -- 100% ১০০০.০ ৮৪১.৫৯ ৮৪১.৫৯ -- ৮৪.১৬% 
2010-2011 ৫৫৩.০০ ৫৫৩.০০ -- 100% ৫০৪.৫০ ৪৪৫.১৬ ৪৪৫.১৬ -- ৮০.৫০% 

 
৮.২ অংগ িভি ক আিথক I বা ব অ গিত : সবেশষ অ গিত অংগিভি ক ক  িতেবদন অ যাqx বা ব অ গিত 
১০০%। ক র গেবষYv ভবb সং ার কাজ ও শাসিনক ভবেনর ৩য় ও ৪থ তলাi বিধতকরY কাজ  গY ত অিধদ র 
কZ©„K বা বািয়ত হেয়েছ। িনমvY কােজ গY ত িসিডউল দর াবহার কের ভৗত কােজর া লন তিরসহ দরপ  ি qvকরY 
ও কাদার িনেয়াগ করা হয়। ােটলাইট vউ  kন ,য পািত  ,কি উটার ,ফািনচার , শনাির মাল য় ইত িদ  িব ি  

কােশর পর কােজর কাদার িনেয়াগ করা হেয়েছ। এ ছাড়া মাটর mvইেকল ও  ােটলাইট ডাটা য় সরাসির প িতেত য় 
করা হেয়েছ। ক র অংগ িভি ক আিথক ও বা ব অ গিত িনে  দওয়া হল: 

৮.২.১  কমকতােদর বতন :  এ কে  কান লাক িনেয়াগ না কের ারেসার িনজ  কমকতা দর মা েম 
ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। য কার‡Y আরিড িপিপÕর উপখােত কান খরচ হয়িন। এর উপখােত বরা  

৬.৯০ ল  টাকা অ িয়Z থােক। 
৮.২.২   কমচারীেদর বতন :  Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z GLv‡Z 8.12 j¶ UvKvi ms ’̄vb i‡q‡Q| cÖKí †gqv‡` 

GLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i wecix‡Z †Kvb Kg©Pvix wb‡qvM Kiv nqwb| ZvB GLv‡Z †Kvb A_©I e¨q 
nqwb|  
evox fvov/Drme fvZv/wPwKrmv fvZv/ we‡bv`b fvZv t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z 4wU DcLv‡Z (evox 
fvov/Drme fvZv/wPwKrmv fvZv/ we‡bv`b fvZv h_vµ‡ªg (8.89 +2.55+1.84 +1.00)=14.28 
j¶ UvKvi ms¯’vb _vK‡jI DcLvZ¸‡jv‡Z †Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| 

৮.২.৩ R¡vjvbx ( Mvox I †Rbv‡iUi) t AviwWwcwc Gi G DcLv‡Z †gvU eivÏ wQj 20.00 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` GLv‡Zi m¤ú~Y© A_©B e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ 100%| 

 
৮.৩  e¨vsK Kwgkb : AviwWwcwc Gi G DcLv‡Z 1.00 j¶ UvKv †_‡K †Kvb e¨vs‡K Kwgkb eve` LiP nqwb| 

eivÏK…Z UvKvi m¤ú~Y©UvB Ae¨wqZ i‡q‡Q| 
৮.৪  ‡÷kbvix : Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx G DcLv‡Z †gvU eivÏ wQj 10.00 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z wewfbœ 

ai‡bi †÷kbvix µq eve` 9.53 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 95.30% n‡jI ev —̄e 
AMÖMwZ 100%| 

৮.৫  M‡elYv : Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx G DcLv‡Z eivÏ wQj 10.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` M‡elYv 
Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 8.77 j¶ UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 87.7% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

৮.৬  eyK&m GÛ Rvbv©j: Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx G DcLv‡Z eivÏ wQj 3.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` eyKm 
GÛ Rvb©vj µq Kiv n‡q‡Q Ges G eve` e¨q n‡q‡Q 3.01 j¶ UvKv A_©vr GLv‡Z 0.01 j¶ UvKv †ewk e¨q 
Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100%|  

৮.৭ ‰e‡`wkK cÖwk¶Y : Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z wewfbœ ‡`‡k wewfbœ †gqv‡` 43 Rb Kg©KZ©vi ˆe‡`wkK 
cÖwk¶‡Yi Rb¨ eivÏ wQj 300.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wbDwRj¨vÛ, _vBj¨vÛ, wf‡qZbvg, gvj‡qwkqv 
Ges wmsMvcy‡i wewfbœ †gqv‡` cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| ˆe‡`wkK cÖwk¶Y Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 230.26 j¶ 
UvKv| A_©vr Avw_©K AMÖMwZ 76.75%  Ges ev —̄e AMÖMwZ 98%| 

৮.৮ ‡mwgbvi: Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 6.00 j¶ UvKv| ¯úvi‡mvi Kvh©µg m¤ú‡K© mK‡ji 
AeMwZi Rb¨ G †mwgbvi Av‡qvRb Kiv nq Ges G eve` e¨q n‡q‡Q 5.70 j¶ UvKv| G Lv‡Z Avw_©K 
AMÖMwZ 95% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100%| 
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৮.৯ `~i AbyaveY cÖwk¶‡Yi Rb¨ we‡`kx Kbmvj‡U›U wb‡qvM: Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ 
wQj 30.00 j¶ UvKv| wKš‘ wewa †gvZv‡eK ci ci wZbwU weÁwß w`‡qI Dchy³ †Kvb Kbmvj‡U›U cvIqv 
hvqwb| d‡j †Kvb UvKv LiP Kiv m¤¢e nqwb| 

৮.১০  wewfbœ KwgwUmg~‡ni m¤§vbx : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z wewfbœ KwgwUmg~‡ni m¤§vbx fvZv eve` eivÏ 
wQj 5.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` D³ Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 3.63 j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 73.6% 
n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

৮.১১  M‡elYv feb ms¯‹vi : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 95.00 j¶ UvKv| cÖKí 
†gqv‡` M‡elYv feb ms¯‹vi eve` eivÏK…Z A‡_©i m¤ú~Y©UvB e¨q Kiv n‡q‡Q A_©vr G Lv‡Z Avw_©K I ev —̄e 
AMÖMwZ 100%| 

৮.১২  Mvox µq : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z 3wU Mvwo µq eve` eivÏ wQj 74.84 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` 3wU Mvox µq Kiv n‡q‡Q Ges G eve` 73.64 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖwZ 
98.40% n‡jI ev —̄e AMÖMwZ 100% |  

৮.১৩ wWwRUvj K¨v‡giv : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc Gi G DcLv‡Z `yÕwU K¨v‡giv eivÏ wQj 2.00 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` ỳwU K¨v‡giv µq eve` LiP n‡q‡Q 1.36 j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 68% n‡jI ev —̄e 
AMÖMwZ 100%|  

৮.১৪ m¨v‡UjvBU wiwmwfs †÷kb ¯’vcb I Ab¨vb¨ hš¿cvwZ µq : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z 
†gvU eivÏ wQj 1212.44 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` m¨v‡UjvBU wiwmwfs †÷kb ’̄vcb I Ab¨vb¨ hš¿cvwZ µq 
eve` e¨q 740.38 j¶ UvKv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 61.06% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100% | 

৮.১৫  Kw¤úDUvi I Kw¤úDUvi LyPiv hš¿vsk µq : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc Gi G DcLv‡Z eivÏ wQj 72.38 
j¶ UvKv| Kw¤úDUvi I Kw¤úDUvi LyPiv hš¿vsk µq eve` 71.76 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K 
AMÖMwZ 99.14% n‡jI ev —̄e AMÖMwZ 100%| 

৮.১৬  md&UIqvi µq: Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 237.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
md&UIqvi µq eve` 193.70 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 81.65% n‡jI ev —̄e AMÖMwZ 
100%| 

৮.১৭ dvwY©Pvi: Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 24.00 j¶ UvKv| wewfbœ cÖKvi dvwb©Pvi µq 
eve` 22.60 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 94.16% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

৮.১৮  M‡elYv KvR I m¨v‡UjvBU WvUv µq : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 198.55 j¶ 
UvKv| cÖKí †gqv‡` M‡elYv KvR m¨v‡UjvBU WvUv µq eve` 145.30 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ 73.18% n‡jI ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

৮.১৯ cÖkvmwbK feb ewa©ZKiY: eZ©gv‡b cÖkvmwbK fe‡bi 2q Zjvi Dci 3q I 4_© Zjv feb ewa©Z Kivi Rb¨ 
ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eivÏ wQj 400.00 j¶ UvKv| cÖkvmwbK fe‡bi 2q Zjvi Dci 3q I 4_© Zjv feb 
ewa©Z Kiv n‡q‡Q Ges G eve` e¨q n‡q‡Q 338.90 j¶ UvKv| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 84.72% n‡jI ev —̄e 
AMÖMwZ 100%|  

৮.২০ wmwW f¨vU : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx G DcLv‡Zi eivÏ wQj 394.00 j¶ UvKv| G DcLv‡Zi 
†Kvb UvKv wmwW f¨vU eve` cÖ̀ vb Kiv hvqwb| KviY cÖK‡íi DcLvZmg~‡ni †UÛv‡ii Aax‡b wVKv`vi KZ…©K 
cÖvß KvR¸wji wej †_‡K wmwW f¨v‡Ui UvKv KZ©b Kiv n‡q‡Q weavq GLv‡Z †Kvb A_© e¨q nqwb|  

৮.২১ wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 50.00 j¶ UvKv| GLv‡Z 
e¨q n‡q‡Q 50.25 j¶ UvKv A_©vr G Lv‡Z 0.25 j¶ UvKv AwZwi³ e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K I ev —̄e 
AMÖMwZ 100%| 

৮.২২  cÖvBm Kw›Ub‡RwÝ : Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G DcLv‡Z eivÏ wQj 114.69 j¶ UvKv| G DcLv‡Z 
†Kvb UvKv †Kvb AvB‡U‡gi DwPZ g~j¨ eve` LiP Ki‡Z nqwb, weavq G DcLv‡Z †Kvb UvKv e¨q nqwb| 

8.2৩|  wmwW f¨vU t cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx wmwW f¨vU e¨q wbe©v‡ni j‡¶¨ wmwW f¨vU Lv‡Z 
eivÏ wQj 1033.08 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wmwW f¨vU Lv‡Z 1033.08 j¶ UvKvi cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q 
A_©vr G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100%| 
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9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
cwiKwíZ AwR©Z 

ক) ােটলাইেটর সাহাে  তাr িনক Qwe (Real 
Time Image) াি র লে  পিরেবশ িবষয়ক 

ােটলাইট যথা এক  এম  mªvU I একটা আর আর 
ােটলাইট িরিসিভং শন াপন করা; 

খ) বন , িষ , ি কা ,পািন স দ , স  সং া  
আবহাওয়া এবং পিরেবশ স েক এ িলর বহার 
যেথó বিধত করা সহ এ স েক মানবস দ 
উ q‡bi লে ¨ িনিবড় িশ Y। 

গ) পযা  গেবষণাগার াপন কের ােটলাইট িচ   ,
েসিসং িবে ষY এবং সংর েনর জ  যেথাপ  

অবকাঠােমা বিধত করন; 
ঘ) র অ ধাবন ও িজ আই এস ি  িষ ব া খরা 

িনঝড় স েক সমি ত গেবষণা এবং কাযকির 
প িত িবে ষ‡Yর পদে প হY করা। 

ক) ােটলাইেটর সাহাে  তাr িনক Qwe (Real Time 
Image) াি র লে  পিরেবশ িবষয়ক ােটলাইট 
যথা এক  এম  mªvU ও একটা আর আর ােটলাইট 
িরিসিভং শন াপন করা n‡q‡Q| 

খ) বন , িষ , ি কা ,পািন স দ , স  সং া  
আবহাওয়া এবং পিরেবশ স েক এ িলর বহার 
যেথó বিধত করা সহ এ স েক মানবস দ উ েয়র 
লে ¨ িনিবড় িশ Y †`qv n‡q‡Q। 

গ) গেবষণাগার াপন কের ােটলাইট িচ   , েসিসং 
িবে ষY এবং সংর ‡Yর জ  যেথাপ  
অবকাঠােমা বিধতকরY Kiv n‡q‡Q; 

ঘ) র অ ধাবY ও িজ আই এস ি  িষ ব া খরা 
িনঝড় স েক mgwš̂Z গেবষণা এবং কাযকির 

প িত িবে ষ‡Yর পদে প হY করা n‡q‡Q| 
 
10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ †gvUvgywU AwR©Z n‡q‡Q| 
 
11.0| cÖK‡íi cÖfve t এি মস ক  বা বায়ন করাi d‡j মা েষর স দ ও জvbgv‡ji য় িত কিমেয় আনার লে  
আগাম ত  w`‡q সহেযািগতা করেত পাi‡Q| wewfbœ †gŠmy‡g cvwbi cwigvY I grm¨ m¤ú` M‡elYvi Kv‡R GwU ¸i“Z¡c~Y© 
f~wgKv cvjb Ki‡Q| GQvov ¸jkvb I evwiaviv ‡jK, Uvs¸qvi nvIo, my›`ieb, h‡kv‡ii giRv‡Zi evIo Gi cÖK…Z 
g¨vwcs cÖYq‡b GwU B‡Zvg‡a¨ ¸i“Z¡c~Y© mdjZv AR©b K‡i‡Q| GQvov el©v †gŠmy‡g cvweZ GjvKv Ges ï®‹ †gŠmy‡g 
KZUzKz cwigvY GjvKv cvwb‡Z wbgw¾Z _v‡K ZvI Gi gva¨‡g wbi“cY Kiv n‡”Q| 
 
12.0| cÖKí e¨e ’̄vcbvq `ye©jZv t cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ wbg©vY KvR MYc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g Kiv n‡q‡Q| 
cÖK‡íi AvIZvq DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi KvR ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, wba©vwiZ †gqv‡`i AwZwi³ mgq e¨q 
n‡q‡Q| Gi d‡j cÖKíwUi Kvh©µg cieZ©x‡Z ms‡kvab KiZ: e„w× Kiv n‡q‡Q| AZGe, cÖZxqgvb nq †h, c¨v‡K‡R 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ m¤úv`b Kiv m¤¢e nqwb| GUv mswkó KZ©„c‡¶i e¨e¯’vcbv `ye©jZv e‡j cÖZxqgvb nq| 
 
13.0| ev —̄evqb mgm¨v t  
13.1|  cÖKíwUi AvIZvq ¸i“Z¡c~Y© mdUIqvi µq Ki‡Z bv cviv t cÖK‡íi AvIZvq m¨v‡UjvBU B‡gR wiwmwfs 

MÖvDÛ †÷kb Gi Rb¨ mdUIq¨viwU msMÖn Kiv m¤¢e nqwb| Aby‡gvw`Z wWwcwci cÖv°wjZ g~j¨ A‡c¶v GwUi 
`vg †ewk nIqv‡Z msMÖn Kiv hvqwb| cÖKíwU †h‡nZz GKevi ms‡kvab Kiv n‡q‡Q, ZLb GwUi evRvi g~j¨ 
hvPvB K‡i cÖ‡qvRbxq eivÏ ivL‡j mdUIq¨viwU msMÖn Kiv †h‡Zv| ASTER optical Data RADAR 
SAT Micor wave Data, Quick Bird Optical Data Analysis Ki‡Z D³ mdUIq¨viwU LyeB 
¸i“Z¡c~Y© e‡j ˆeÁvwbKMY gZvgZ w`‡q‡Qb| Gi d‡j cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ wKQzUv e¨nZ n‡q‡Q e‡j g‡b nq| 

13.2| ¯úv‡m©vi `vexK…Z UvKv cwi‡kv‡a AcviMZv t cÖwk¶Y Av‡qvRK cÖwZôvb †Uªwbs GÛ †UK‡bvjRx UªvÝdvi 
(wUwUwU) ¸jkvb-Gi Kv‡Q ¯úv‡m©vi `vex Abyhvqx dvg©wUi Kv‡Q 5.00 j¶ UvKv `vex Kiv n‡q‡Q| wKš‘ 
cÖwZôvbwU D³ UvKv cwi‡kv‡a AcviMZv cÖKvk K‡i‡Q| G wel‡q GL‡bv †Kvb myivnv nqwb| 

13.3| hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ ev‡RU eiv‡Ïi AwbðqZv t cÖK‡íi Aaxb msM„nxZ hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶Y GKwU 
¸i“Z¡c~Y© welq| cÖKí ev¯—evqbKvjxb mg‡q hš¿cvwZ mg~‡ni i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© Aby‡gv`wZ 
wWwcwc Abyhvqx wbe©vn Kiv n‡jI cÖKí mgvwßi d‡j hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms ’̄vb Kiv 
AwbwðZ n‡q c‡o‡Q| GLv‡Z cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms¯’vb wbwðZ bv n‡j ¯úk©KvZi Gme AvaywbK hš¿cvwZ 
i¶Yv‡e¶Y AwbwðZ n‡q co‡e| cÖK‡íi gva¨‡g mieivnK…Z †Rbv‡iUi cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq R¡vjvbx 
mieivn Lv‡Z eivÏ bv _vKvq we`ÿ r P‡j †M‡j D³ †Rbv‡iUiwU Pvjy Kiv m¤¢e n‡”Q bv| Gi d‡j cÖK‡íi 
AvIZvq m„ó wewfbœ cÖhyw³ e¨envi Ki‡Z mgm¨vi m¤§ywLb n‡Z n‡”Q| 
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13.4| cÖKí ev —̄evq‡b `xN©m~ÎZv t cÖKíwUi g~j †gqv` RyjvB,2007 -Ryb,2009 n‡Z RyjvB,2007 n‡Z Ryb,2011 
ch©š— A_©vr 2 eQi (100%) e„w× †c‡q‡Q| GZ AwaK mgq e„w× K‡i cÖKíwU ev¯—evqb Kivi d‡j Dnvi g~j 
D‡Ïk¨ wKQzUv e¨nZ n‡q‡Q| 

 
14.0| mycvwik t 
14.1| cÖKíwUi cÖK…Z D‡Ïk¨ hv‡Z e¨vnZ bv nq †m Rb¨ m¨v‡UjvBU B‡gR wiwmwfs MÖvDÛ †÷kb Gi mdUIq¨viwU 

ivR¯̂ ev‡R‡Ui AvIZvq msMÖn Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 
14.2| cÖwk¶Y Av‡qvRb cÖwZôvb †Uªwbs GÛ †UK‡bvjwR UªvÝdvi (wUwUwU) ¸jkvb, XvKv-Gi Kv‡Q `vexK…Z AwZwi³ 

5.00 j¶ UvKvi welqwU mswkó gš¿Yvjq KZ©„K LwZ‡q †`‡L ª̀“Z myivnv Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv Avek¨K | 
14.3| cÖK‡íi AvIZvq m„ó AeKvVv‡gv I msM„nxZ hš¿cvwZmg~n i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ ivR¯̂ ev‡R‡Ui AvIZvq 

cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms ’̄vb ivLv †h‡Z cv‡i| cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ mve©¶wYK mPj ivLvi Rb¨ 
wbiew”Qbœ we`ÿ r mieivn wbwðZ Kivi j‡¶¨ †Rbv‡iUi cwiPvjbvi Rb¨ ivR¯̂ ev‡R‡Ui AvIZvq R¡vjvwb Lv‡Z 
cÖ‡qvRbxq eivÏ ivLv †h‡Z cv‡i| 

14.4| fwel¨‡Z cÖKí ev¯—evq‡b ev¯—evqbKvix ms¯’v‡K wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ cÖKí ev¯—evqb Kivi D‡`¨vM wb‡Z 
n‡e| G Rb¨ ev —̄evqbKvix ms ’̄vi cwiKíbv †Kvl‡K kw³kvjx K‡i M‡o ‡Zvjvi D‡`¨vM †bqv †h‡Z cv‡i| 
hv‡Z fwel¨‡Z myôyfv‡e I wba©vwiZ mg‡q cÖKí ev¯—evqb Kiv hvq| 
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বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় 

বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র আওতায় ২০10 -২০১1 অথ বছেরর 
এিডিপ  সমা  কে র ায়ন িতেবদেনর উপর সার -সংে প 

 
১।  সমা  কে র সং াঃ  

বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথবছের এিডিপ  এক  কািরগরী সহায়তা 
ক  সমা  হয়। 

 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 

ক র য় ল া িলত েয়র থেক ২৪.৮৪ %পয  ি  পায় এবং বা বায়নকাল ল অ েমািদত 
বা বায়নকােলর চেয় ৯ মাস অথাৎ ৭৫ %সময় অিত া  হেয়েছ। 

 
৩। সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণঃ 

সমা  ক র ময়াদকাল ি র ধান ধান কারণস হ হে - উ য়ন সহেযাগী সং া ক ক অিতির  অথ দান 
এবং কে র িক  অংেগর কাজ বা বায়েনর জ  অিধক সময় ও অেথর েয়াজন হওয়া। 

 
৪। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরন/ িতঃ   
 সমা  ক েলার মে  অ েমািদত িডিপিপ সং ান মাতােবক কান উে খেযা  কাজ অসমা  নই। 
 
৫। সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

সম াস হ পািরশস হ 
ক র ল উে  িছল বাংলােদেশর নারী িমকেদর 

অিভবাসন ি য়া উ ত করা এবং িক  িনবািচত ক াটাগরীেত 
নারী িমকেদর দ তা ি  করা। কে র আওতায় িবিভ  
কমশালা ,সভা , সিমনার ,িলফেলট ি ি ং ,মিডউল তির ,
গাইডলাইন তির এবং িভিডও তিরর মা েম নারী িমকেদর 
মােঝ সেচতনতা ি র চ া করা হেয়েছ ও কয়ার িগভােরর 
উপর নারীেদরেক িশ ণ। িক  উপকারেভাগীেদর মােঝ 
qualitative research করা তীত বলা স ব নয় য তারা 

ক  থেক কত  উপ ত হেয়েছ বা তােদর দ তা 
কত  ি  পেয়েছ। 

ভিব েত এ ধরেনর ক  হেণর ে  কে র 
আওতায় উপকারেভাগীেদর মে  Survey করার 

েয়াজনীয় ব া রাখা যেত পাের। যা কে র 
সফলতা িনধারেণ এক  মাপকা  িহেসেব 
িবেবচনা করা যায়। 

ক র আওতায় ৬.১১৫ ল  টাকা েয় মাট ৪ জন 
পরামশক-এর মা েম কেলট, মিডউল, গাইডলাইন, 

া য়াল তির করা হেয়েছ এবং ৪ জন পরামশকই un-
women ক ক িনবািচত করা হেয়েছ। কেলট, মিডউল, 
গাইডলাইন, া য়াল পযােলাচনা কের দখা যায় য ,
স িলেত ন ন  িক  নই। BMET- ত িব মান 

ত েলাই আলাদাভােব সংেযাজন করা হেয়েছ। 

ভিব েত উ য়ন সহেযাগীেদর অথায়েন যসব 
ক  বা বািয়ত হেব সখােন পরামশক িনেয়ােগ 

তােদর গাইডলাইন অ সরণ না কের িপিপআর -
২০০৮ অ সরণ করা যায় িকনা স াপাের 
আমােদরেক িচ া-ভাবনা করেত হেব। কারণ এেত 
আমােদর লাভবান হওয়ার স াবনা বশী। 
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জনশি  ,কমসং ান ও িশ ণ েরা  

64. এনিসউিরং সফ মাইে শন অব বাংলােদশ ওেমন ওয়াকাস (িরভাইসড) 
(সমা ঃ ন ,২০১১) 

 
 

১.০ কে র অব ান : ঢাকা। 
২.০ ম ণালয়/িবভাগ : বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া : জনশি  ,কমসং ান ও িশ ণ েরা। 

 
     ৪.০     কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

মাট 
টাকা 

( ঃসাঃ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়ন

কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র (%) 

অিত া  সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

 

ল 
মাট 

টাকা 
( ঃসাঃ) 

 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা 

( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

৪৫.২১ 
- 

৪৫.২১ 

৫৬.৪৪ 
- 

৫৬.৪৪ 

৫৬.৪৪ 
- 

৫৬.৪৪ 

অে াবর , 
২০০৯ 
হেত 

সে র , 
২০১০ 

অে াবর , 
২০০৯ 
হেত 

ন , ২০১১ 

অে াবর , 
২০০৯ 
হেত 

ন , ২০১১ 

১১.২৩ 
২৪.৮৪% 

৯ মাস 
৭৫% 

 

 
    ৫.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন ( ক  সমা  িতেবদন )িপিসআর এর িভি েত : 

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

সংেশািধত িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ একক সংেশাধিত িপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

ন ,২০১১ পয  ম ি ত 
অ গিত 

আিথক বা ব আিথক(%) বা ব (%) 
১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১। কমশালা সং া ৩.০০ ৬ ৩.০০ ৬ 
০২। িরেসাস স ার কমকতার বতন সং া ২.৮৮ ১ ২.৮৮ ১ 
০৩। িলফেলট ি ি ং থাক ০.২০ - ০.২০ - 
০৪। এডেভােকিস ওয়াক (ই ার াশনাল মাইে  

ড ,রাউ  টিবল িডসকাশন , াবাল ফারাম 
ফর মাইে শন এ  ডেভলপেম ) 

সং া ৪.৪৫ ৩ ৪.৪৫ ৩ 

০৫। িশ কেদর িশ ণ থাক ১.১০ - ১.১০ - 
০৬। যানবাহন থাক ০.৩০ - ০.৩০ - 
০৭। শনাির থাক ১.০০ - ১.০০ - 
০৮। িবিবধ  (িপএসিস ,িপএমিস , ইিস ও অ া  

সভা ,ভ াট , া  এ  া াম ফর িরটািন 
ওেমন মাইে  ওয়াকাস ) 

থাক ২.১৫ - ২.১৫ - 

০৯। ওিরেয়ে শন ওয়াকশপ সং া ০.৮০ ১ ০.৮০ ১ 
১০। ত  ক  সং া ৮.০০ ১০ ৮.০০ ১০ 
১১।  আইইিস মটািরয়ালস এ  এয়ারেনস রইিসং 

িডসে  বাড 
থাক ২.০০ - ২.০০ - 

১২।  িশ ণ মিডউল সং া ২.২০ ১ ২.২০ ১ 
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িমক 
নং 

সংেশািধত িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ একক সংেশাধিত িপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

ন ,২০১১ পয  ম ি ত 
অ গিত 

আিথক বা ব আিথক(%) বা ব (%) 
১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৩।  য পািত থাক ১৪.৩৩ - ১৪.৩৩ - 
১৪।  ত সবা দান ক  থাক ২.৩৫ - ২.৩৫ - 
১৫। িভিসিবিল  অব ডেমা ,িডিপেকিড থাক ৩.০০ - ৩.০০ - 
১৬।  মিহলা অিভবাসীেদর কেলট তির সং া ১.৫০ ১ ১.৫০ ১ 
১৭।  এমআরিস গাইডলাইন থাক ১.৩৮ - ১.৩৮ - 
১৮। িভিডও তির থাক ২.০০ - ২.০০ - 
১৯। লবার এ ািচ া য়াল থাক ৩.৮০ - ৩.৮০ - 
 মাটঃ  ৫৬.৪৪ - ৫৬.৪৪ - 

 

৬.০ কাজ অসমা  থািকেল উহার কারণঃ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কে র কাজ অসমা  নই।  
 

৭.০  সাধারণ পযেব ণ t  
৭.১  পট িমঃ  

দীঘকাল হেত অিভবাসন বাংলােদেশর জনগেণর জীিবকার এক  অ তম মা ম। বতমােন বাংলােদশ ১০০-এর বশী 
দেশ অিভবাসী িমক পাঠাে । ন ,২০০৯ পয  িবে র িবিভ  জায়গায় ায় ৬৫ ল  বাংলােদশী িমক কমরত িছল।  

এেদর মে  ২০০৪ পয  নারী িমেকর সং া িছল মা  ১%,িক  ২০০৯-এ এ  ি  পেয় ৪ %উ ীত হেয়েছ। 
আ জািতক অথনীিতর সােথ  হেত হেল আমােদরেক নারী িমেকর অিভবাসেনর ি য়া আরও ম ণ করেত হেব। 
এজ  এক  সামািজক অ ল পিরেবশ তির করেত হে ।। এখনও িল  বষ  আমােদর সমােজ নারী ও েষর 
অিভবাসেন িবেশষ ভাব রােখ। সহ া  উ য়ন ল মা া এবং নারীর মতায়েনর জ  িল  সমতা িনি ত করেত 
হেব। অিভবাসন ি য়ায় নারী ও ষ উভেয়র জীিবকার অ তম মা ম হেলও গেবষণায় দখা িগেয়েছ য ,নারী 
অিভবাসীরা েষর চেয় বশী স য় কের ও বশী পিরমােণ িবেদশী া দেশ পাঠায় এবং নারী িমকেদর আেয়র 
ারাই তােদর পিরবার বশী লাভবান হয়। িক  ভা জনক য , দেশর বাইের নারীেদর কােজর েযাগ কম। িবেদশ 
যেত ই ক অিভবাসী িমক িবেশষ কের নারীরা ,যারা গরীব এবং অদ  তারা েরা অিভবাসন ি য়ায় িবিভ  সম ার 
েখ পেড় এবং অিধকার বি ত হয়। কােজই েরা অিভবাসন িকয়ায় এক  সমি ত ি য়ার মা েম স  হওয়া 

উিচত যােত সকেলর িনরাপদ অিভবাসেনর জ  অ ল পিরেবশ তির হয় ,িবেশষ কের নারী িমকেদর জ  কারণ 
েষর লনায় তারা অিধক িতর িশকার। এটা সত  য ,বাংলােদেশর গরীব ,িনর র এবং অদ  নারী িমকরা এক  

ভালভােব েচ থাকার তািগেদ  ময়ােদ িবেদশ যেত ই ক িক  তারা অিভবাসন ি য়া স েক অবগত নয় এবং 
কাথায় ত  পাওয়া যায় বা িকভােব লনা লক কম খরেচ িবেদশ যাওয়া যায় ,তা জােন না। িবিভ  ও সিমনাের 

আেলাচনার মা েম বিরেয় এেসেছ য ,িনরাপদ অিভবাসেনর াপাের ণ ল পযােয় িবিভ  ত  চার হে  িনরাপদ 
অিভবাসেনর এক  ধান মা ম। বাংলােদশ সরকার নারীেদর ণ ল পযােয় িনরাপদ অিভবাসন স িকত িবিভ  ত  
ছিড়েয় দয়ার িনিম  ৪৫.২১ ল  টাকা া িলত েয় অে াবর , ২০০৯ হেত সে র , ২০১০ ময়ােদ আেলাচ  ক  
হীত হেয়েছ। 

 
৭.২ উে ে ঃ 

কে র ল ল  হে  বাংলােদেশর নারী িমকেদর িনরাপদ অিভবাসন ি য়া উ ত করা। এছাড়া কে র আরও িক  ল  
িন পঃ 

১) কািরগরী িশ ণ কে র মা েম িক  িনবািচত ক াটাগিরেত নারীেদর দ তা ি করণ; 
২) িনরাপদ অিভবাসেনর াপাের নারী িমকেদর মােঝ সতকতা ি র লে  ণ ল পযােয় ত  সরবরােহর 

ে  জলা কমসং ান এবং জনশি  অিফেসর স মতা ি  করা; 
৩) নারী অিভবাসীেদর িনেয় সিমনার আেয়াজন। 

 
৮.০ কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 
৮.১ ক  অ েমাদনঃ ক র িপিপর উপর ২৭.০২.২০১০ তািরেখ িবভাগীয় িবেশষ ক  ায়ন কিম  
(িডএসিপইিস) এর সভা অ ি ত হয়। উপ  সভার পািরেশর আেলােক নগ ত িপিপ মাননীয় বাসী ক াণ ও বেদিশক 
কমসং ান ম ী ক ক ০২.০৫.২০১০ তািরেখ ৪৫.২১ ল  টাকা েয় অে াবর ,২০০৯ হেত সে র ,২০১০ ময়ােদ 



401 
 

বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ১৫.১২.২০১০ তািরেখ ক র া িলত য় অপিরবিতত রেখ ক র 
ময়াদ মাচ,২০১০ পয  ি  করা হয়। িক  উ য়ন সহেযাগী সং া UN-WOMEN ক ক অিতির  অথ দান এবং 
কে র িক  অংেগর কাজ বা বায়েন আরও সমেয়র েয়াজন িবধায় ১৯/০৬/২০১১ তািরেখ মাট ৫৬.৪৪ ল  টাকা া িলত 
েয় অে াবর ২০০৯ হেত ন ,২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক  সংেশািধত আকাের অ েমািদত হয়। 

 
৮.২ ক  সংেশাধেনর কারণঃ াথিমক অব ায় ক  বা বায়েনর সময় এর উপকারীেভাগীেদর মতামেতর ি েত 
িবএমই - ত এক  ওয়ান প সািভস স ার াপেনর েয়াজনীয়তা অ ভব করা হয়। যােত অিভবাসীরা সখান থেক 
সমি ত সবা হণ করেত পাের। কােজই সকল ধরেনর ত  সরবরােহর িনিম  সংেশািধত কে  Quick Delivery 
Service Point াপেনর াব করা হয়। এছাড়াও িন িলিখত কারেণ ক  সংেশাধন করা হয়ঃ 
   *UNIFEM-এর জিরপ কােযর জ  আরও সময় েয়াজন িছল। 
  *নারী অিভবাসীেদর জ  িবিভ  ণ ত  স িলত ি কা কােশর জ  আরও সমেয়র েয়াজন িছল। 
  * জলা কমসং ান অিফেসর কমকতােদর স মতা ি র জ  এক  মিডউল তির করা। 
  *নারীেদর জ  সম  অিভবাসন ি য়ার উপর এক  সংি  িভিডও তির করা। 
 
৯.০ বছর িভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
আিথক বছর এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃ
সাঃ 

মাট টা
কা 

ঃসাঃ 

২০০৯-২০১০  -  - ১০.৪১ - ১০.৪১ - ১০.৪১ 
২০১০-২০১১ ৪৫.০০ - ৪৫.০০ - ৪৬.০৩ - ৪৬.০৩ - ৪৬.০৩ 
মাটঃ ৪৫.০০ - ৪৫.০০ - ৫৬.৪৪ - ৫৬.৪৪ - ৫৬.৪৪ 

 
১০.০ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ   

বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র জনশি  ,কমসং ান ও িশ ণ েরার পিরচালক ড . মাঃ ল 
ইসলাম এ কে র  থেক শষ পয  খ কালীন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছন। 

 

১১.০ ক  পিরদশনঃ 
ক র সমা  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড ক ক গত ২৪/০৫/২০১২ তািরেখ ক  এলাকায় 

বা বািয়ত কায ম সেরজিমেন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা করা হয়। িনে  পিরদিশত 
ধান ধান অংেগর িববরণ উে খ করা হলঃ 

 

১১.১ য পািত য়ঃ হাউজ িকিপং ও কয়ার িগভার িনং দােনর জ  শখ ফিজলা ে ছা িজব মিহলা টকিনক াল 
কেলজ ,বাংলােদশ- কািরয়া টকিনক াল কেলজ ,বাংলােদশ-জামান টকিনক াল কেলজ ও ব ড়া টকিনক াল কেলেজ 

বহােরর িনিম  ক  থেক িবিভ  কােরর ৬৫০  য পািত সরবরাহ করা হয়। এসব য পািত সরবরাহ বাবদ 
িপিপ সং ান অ যায়ী ১৪.৩৩ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 

 

১১.২ ত  ক ঃ িবেদশ গমেন ক নারীেদরেক িবিভ  কার ত  সরবরােহর িনিম  ১০  DEMO অিফেস ১০  
ইনফরেমশন ড  াপন করা হয়। ইনফরেমশন ডে  ক  থেক ৮.০০ ল  টাকা েয় িবিভ  কার আসবাবপ  
সরবরাহ করা হয়। 

 

১১.৩ কমশালাঃ অিভবাসন ি য়া স েক সেচতনতা ি র লে  ৬  জলায় মাট ৩.০০ ল  টাকা েয় ৬  কমশালার 
আেয়াজন করা হেয়েছ। 

 

১১.৪ এডেভােকিস ওয়াকঃ আ জািতক অিভবাসন িদবেস গাল টিবল আেলাচনা ,অিভবাসন ি য়ােক আরও গিতশীল 
করার লে  ঢাকায় ৪.৪৫ ল  টাকা েয় ৩  সিমনার আেয়াজন করা হেয়েছ। 

 
১১.৫ মিডউল/গাইডলাইন তির ক র আওতায় ৬.১১৫ ল  টাকা েয় মাট ৪ জন পরামশক -এর মা েম কেলট, 

মিডউল, গাইডলাইন, া য়াল তির করা হেয়েছ। কেলট, মিডউল, গাইডলাইন, া য়াল পযােলাচনা কের দখা যায় 
য , স িলেত ন ন  িক  নই। BMET- ত িব মান ত েলাই আলাদাভােব সংেযাজন করা হেয়েছ। 
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১২.০ কে র উে  ও অজনঃ 
পিরকি ত উে  অজন 
ক) বাংলােদেশর নারী িমকেদর িনরাপদ 

অিভবাসন ি য়া উ ত করা। 
ক) সভা , সিমনার ,ওয়াকশপ , কেলট তিরর মা েম নারী 

িমকেদর মােঝ সেচতনতা ি র চ া করা হেয়েছ। 
এছাড়াও নারী িমকেদর সহায়তার জ  BMET ত 
quick delivery service point এবং ১০  
DEMO office-এ information desk াপন করা 
হেয়েছ। িক  উপকারেভাগীেদর মােঝ survey করা 

তীত এ াপাের অজন িনণয় করা স ব নয়। 
 

খ) কািরগরী িশ ণ কে র মা েম 
িক  িনবািচত ক াটাগিরেত নারীেদর 
দ তা ি করণ; 

খ) উপকারেভাগীেদর মােঝ survey করা তীত বলা স ব নয় 
য ,তােদর দ তা ি  পেয়েছ িকনা। 

গ) িনরাপদ অিভবাসেনর াপাের নারী 
িমকেদর মােঝ সতকতা ি র লে  
ণ ল পযােয় ত  সরবরােহর ে  

জলা কমসং ান এবং জনশি  
অিফেসর স মতা ি  করা; 

গ) ১০  DEMO office -এ information desk াপন 
করা হেয়েছ। 

ঘ) নারী অিভবাসীেদর িনেয় সিমনার 
আেয়াজন। 

ঘ) িলিবয়া ফরৎ নারী িমকেদর িনেয় সিমনার আেয়াজন 
করা হেয়েছ। 

 

১৩.০ উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ সভা , সিমনার ,ওয়াকশপ , কেলট তিরর মা েম নারী 
িমকেদর মােঝ সেচতনতা ি  , িশ েণর মা েম নারী িমকেদর দ তা ি র চ া করা হেয়েছ। আবার নারী 
িমকেদর সহায়তার জ  BMET ত quick delivery service point ও ১০  DEMO office -এ 

information desk াপন করা হেয়েছ। িক  উপকারেভাগীেদর মােঝ survey করা তীত এ াপাের অজন িনণয় 
করা স ব নয়। 

 

১৪.০ বা বায়ন সম াt 
১৪.১ ক র ল উে  িছল বাংলােদেশর নারী িমকেদর অিভবাসন ি য়া উ ত করা এবং িক  িনবািচত ক াটাগরীেত 

নারী িমকেদর দ তা ি  করা। কে র আওতায় িবিভ  কমশালা ,সভা , সিমনার ,িলফেলট ি ি ং ,মিডউল তির ,
গাইডলাইন তির এবং িভিডও তিরর মা েম নারী িমকেদর মােঝ সেচতনতা ি র চ া করা হেয়েছ ও কয়ার 
িগভােরর উপর নারীেদরেক িশ ণ। িক  উপকারেভাগীেদর মােঝ qualitative research করা তীত বলা স ব 
নয় য তারা ক  থেক কত  উপ ত হেয়েছ বা তােদর দ তা কত  ি  পেয়েছ। 

 

১৪.২ ক র আওতায় ৬.১১৫ ল  টাকা েয় মাট ৪ জন পরামশক -এর মা েম কেলট, মিডউল, গাইডলাইন, া য়াল 
তির করা হেয়েছ এবং ৪ জন পরামশকই un-women ক ক িনবািচত করা হেয়েছ। কেলট, মিডউল, গাইডলাইন, 
া য়াল পযােলাচনা কের দখা যায় য , স িলেত ন ন  িক  নই। BMET- ত িব মান ত েলাই আলাদাভােব 

সংেযাজন করা হেয়েছ। 
 

১৫.০ পািরশ/িদক -িনেদশনা t  
১৫.১ ভিব েত এ ধরেনর ক  হেণর ে  কে র আওতায় উপকারেভাগীেদর মে  Survey করার েয়াজনীয় ব া 

রাখা যেত পাের। যা কে র সফলতা িনধারেণ এক  মাপকা  িহেসেব িবেবচনা করা যায়। 
 

১৫.২ ভিব েত উ য়ন সহেযাগীেদর অথায়েন যসব ক  বা বািয়ত হেব সখােন পরামশক িনেয়ােগ তােদর গাইডলাইন 
অ সরণ না কের িপিপআর -২০০৮ অ সরণ করা যায় িকনা স াপাের আমােদরেক িচ া-ভাবনা করেত হেব। কারণ 
এেত আমােদর লাভবান হওয়ার স াবনা বশী। 
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াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii 
GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
1| mgvß cÖK‡íi msL¨v t 3wU 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t mgvß cÖKí¸‡jvi g‡a¨ 1wU cÖK‡íi e¨q AwZµvšZ n‡q‡Q, evKx 

2wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mgvß n‡q‡Q Ges cÖK…Z ev¯ZevqbKvj g~j Aby‡gvw`Z mgqmxgv 
AwZµvšÍ n‡q‡Q| 

3|        mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviY t  
 wWwcwc Pvwn`v Abyhvqx GwWwc‡Z A_© ms¯’vb bv ivLv; 
 mswkó gš¿Yvjq KZ…©K A_© Qv‡o wej¤;̂ 
 ‡UÛvi cÖwµqvq wej¤̂ nIqv Ges wVKv`v‡ii A`¶Zv/Abxnv; Ges 
 cÖKí ev¯Zevq‡b h_vh_ cwiKíbvi Ges cÖKí ev¯ZevqbKvix ms ’̄vi A`¶Zv| 

 
4| mgvßK…Z cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwik t 

mgm¨v mycvwik 
4.1| wWwcwcÕi ms¯’vbK…Z cÖKí mvnvh¨ Ask mvaviYZ 
`vZvms¯’v KZ©„K mivmwi e¨wqZ nq Gi d‡j cÖKí mvnvh¨ 
As‡ki e¨‡qi wnmve h_vh_fv‡e cvIqv hvq bv| 

4.1| wWwcwcÕi ms ’̄vbK…Z cÖKí mvnvh¨ Ask mvaviYZ 
`vZvms¯’v KZ©„K mivmwi e¨wqZ nq | G cÖKí mvnvh¨ 
As‡ki e¨‡qi wnmve mswkó KZ©„c‡¶I wbKU h_vmg‡q 
‡cÖiY Ki‡Z n‡e| 

4.2| cÖK‡íi AvIZvq AeKvVv‡gv wbg©vY Kv‡Ri 
¸YMZgvb fvj nqwb g‡g© cwijw¶Z n‡q‡Q| 

4.2| ‡h mKj cÖK‡íi AvIZvq AeKvVv‡gv wbg©vY Kv‡Ri 
¸YMZgvb fvj nqwb g‡g© cwijw¶Z n‡q‡Q| †m mKj 
wel‡q mswkó gš¿Yvjq cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MªnY Ki‡e| 

4.3| cÖK‡íi AvIZvq wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨ 
wewfbœ we`¨vj‡q Kw¤úDUvi I gvwëwgwWqvmg~n mieivn 
Kiv n‡jI B›Uvi‡bU ms‡hvM †`qv nqwb| ZvQvov `¶ 
cÖwk¶‡Ki Afv‡e Kw¤úDUvi I gvwëwgwWqv h_vh_ e¨envi 
n‡”Q bv| 

4.3| wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨ wewfbœ we`¨vj‡q 
`¶  cÖwk¶K wb‡qv‡Mi gva¨‡g Kw¤úDUvi e¨env‡i 
cvi`k©x n‡Z n‡e| GQvov we`¨vjqmg~‡n B›Uvi‡bU 
ms‡hvM wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

4.4| wWwcwci e¨Z¨q NwU‡q h_vh_ KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b 
Qvov wWRvBb cwieZ©b K‡i AeKvVv‡gv wbg©vY 

4.4| wWwcwci e¨Z¨q NwU‡q h_vh_ KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b 
Qvov wWRvBb cwieZ©b K‡i AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv 
cwiKíbv k„•Ljvi cwicš’x| G wel‡q mswkó gš¿Yvjq 
cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e| 

4.5| ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbv bv K‡i GKB ai‡bi 
AeKvVv‡gv wbg©vY 

4.5| ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbv K‡i AeKvVv‡gv wbg©vY 
Ki‡Z n‡e| 

4.6| cÖKí ev¯Zevq‡bi ci wWwcwc Abyhvqx Avkvbyiƒc 
dj bv cvIqv Ges cÖK‡íi avivevwnK Kvh©µg Pjgvb bv 
ivLv| 

4.6| cÖKí ev¯Zevq‡bi ci wWwcwc Abyhvqx Avkvbyiƒc 
dj cªvwß wbwðZ Ki‡Z n‡e| GRb¨ cÖKí mgvwßi c‡iI 
avivevwnK Kvh©µg Pjgvb ivLv †h‡Z cv‡i| 
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াথিমক িশ া অিধদ র 

65. ি পােরটির টকিনক াল এিসসেট  ফর ইংিলশ ইন এ াকশন 
(mgvß : Ryb, 2011) 

 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t mviv‡`‡ki 22wU †Rjvi 24wU Dc‡Rjv| 
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq  
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi| 
4.0|  cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z 

ev —̄evqb 
Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 

cÖvt e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 
g~j 

(cÖt mvt) 
me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvUt  341.70 

wRIwet -- 
cÖt mvt 341.70 

‡gvUt  -- 
wRIwet -- 
cÖt mvt -- 

‡gvUt   
330.70 
wRIwet -- 

cÖt mvt 
330.70 

‡g, 2009 
n‡Z 

A‡±vei,10 

‡g, 2009 
n‡Z 

Ryb,11 

‡g, 2009 
n‡Z 

Ryb,2011 

-- 
 

8 gvm 
(44%) 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi 
wfwË‡Z)t 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

AsM 
 cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

GKK Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Baseline Study LS 5000000 LS 5000000(100%) 100% 
 Materialsdevelopment LS 5300000 LS 5300000(100%) 100% 
 Monitoring and 

Evaluation 
LS 3400000 LS 3400000(100%) 100% 

 Piloting of Training 
activities 

LS 10300000 LS 10300000(100%) 100% 

 Communications LS 500000 LS 500000(100%) 100% 
 TPP preparations LS 700000 LS 700000(100%) 100% 
 Study Tours LS 5000000 LS 5000000(100%) 100% 
 Others - 3970000 - 3970000(100%) 100% 
 Total - 34170000.00 - 34170000.00 100% 

 
6.0|     KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t D‡jL‡hvM¨ ‡Kvb KvR Amgvß †bB|  
 
7.0|     mvaviY ch©‡e¶Yt  
 

7.1| cUf~wg t  cÖwkw¶Z Bs‡iRx wk¶‡Ki Afv‡e evsjv‡`‡k Bs‡iRx fvlv wk¶v`v‡bi gvb wbgœMvgx| Bs‡iRx fvlv 
wk¶vi h_vh_ I ch©vß DcKiY cÖvq †bB ej‡jB P‡j| d‡j `¶ I ¯̂Z:ù~Z© Bs‡iRx‡Z K‡_vcK_‡b m¶g 
RbmsL¨v LyeB Kg Ges cÖv_wgK I gva¨wgK ch©v‡q Bs‡iRx wel‡q me‡P‡q ‡ekx wk¶v_©x AK…ZKvh© nq| eZ©gv‡b 
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Bs‡iwR ˆewk¦K fvlv wn‡m‡e ¯̂xK…Z| we‡k¦i wKQz †`‡k Bs‡iwR gvZ…fvlv Ges Ab¨vb¨ A‡bK †`‡k 
we`¨vjq¸‡jv‡Z wØZxq fvlv wn‡m‡e cÖPwjZ i‡q‡Q| Ab¨w`‡K Bs‡iwR weÁvb cÖhyw³ I Kw¤úDUv‡ii fvlv wn‡m‡e 
cwiwPZ| myZivs mviv we‡k¦ B›Uvi‡bU †UK‡bvjwR Ges B-‡gB‡ji gva¨‡g Bs‡iwR‡Z KwgDwb‡Kkb Kiv hvq| 
Aciw`‡K evsjv‡`k we‡k¦i Ab¨Zg cÖavb Rbkw³ ißvwbKviK †`k wn‡m‡e cwiwPZ| G‡¶‡Î Bs‡iwR‡Z 
`ye©jZvi Rb¨ we‡`‡k idZvwbK…Z kªwgKiv wVKgZ Bs‡iwR‡Z KwgDwb‡KU Ki‡Z cv‡i bv GgbwK D”P wk¶v 
MÖn‡Yi ciI Bs‡iwR‡Z `¶Zv AwR©Z nq bv| cÖv_wgK wk¶v †h‡nZz fwel¨Z wk¶vi fxZ wn‡m‡e MY¨ myZivs 
cÖv_wgK ch©v‡q Bs‡iwR wk¶vi fxZ kw³kvjx Kivi Rb¨ cÖKíwU MÖnY Ki‡Z DrmvwnZ Ki‡Q| 

 

7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t cÖv_wgK I gva¨wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i Bs‡iRx fvlvq †hvMv‡hvM `¶Zv e„w×, cÖK‡íi 
AvIZvq wk¶Y welqK GKwU ’̄vqx KvVv‡gv ˆZix I Bs‡iwR fvlv‡K D”P wk¶v Ges wek¦ A_©bxwZ‡Z cÖ‡e‡ki 
GKwU nvwZqvi wn‡m‡e e¨envi K‡i evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK cÖe„w× AR©b I mvgvwRK Ges A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û 
Ae`vb ivLvB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| 

 

7.3| cÖK‡íi Avw½K t cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡jv- †eRjvBb ÷vwW, g¨vUvwiqvj Dbœqb I e¨e ’̄vcbv, wk¶K‡`i 
cÖwk¶Y I Ab¨vb¨ mn‡hvwMZv Kvh©µg, Ae¨vnZ M‡elYv, g~j¨vqb I cwiex¶Y Kvh©µg ; miKv‡ii Bs‡iwR fvlv 
wk¶v msµvš— cwjwm MvBW jvBb ˆZix, wk¶K‡`i †ckvMZ `¶Zv e„w×i Rb¨ AvBwmwU BKzBc‡g›U µq I e¨envi 
BZ¨vw`| 

 

7.4| Aby‡gv`b chv©q I ms‡kvab t cÖKíwUi wUwcwcÕi Dci weMZ 16/01/2009 I 13/05/2009 Zvwi‡L we‡kl 
wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ we‡kl wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖK‡íi wUwcwc ms‡kvab Kiv nq|  
cieZ©x‡Z 9/6/2009 Zvwi‡L gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K wWGdAvBwWÕi Abỳ v‡b 341.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ 
e¨‡q †g,2009 n‡Z A‡±vei,2010 ch©š— ev¯Zevqb †gqv‡` Aby‡gvw`Z nq| cybivq 24/2/2011 Zvwi‡L 
†g,2009 n‡Z Ryb, 2011 ch©š— ev¯—evqb †gqv‡` e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` e„w× Kiv nq|  

 

7.5| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwUi Kvh©µg mswkó Kg©KZv©M‡Yi mwnZ Av‡jvPbv I cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) 
n‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

  
7.6| cÖKí e¨e ’̄vcbv t cÖK‡í †Kvb c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki e¨e¯’v wQj bv| cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ cÖKí 

†gqv‡` †gvU 3 Rb Kg©KZ©v wb‡gœv³ mg‡q cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jbt  
 

µtbs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ 
n¯ZvšZi 

Kvh©aib 

1| Rqbv AvwRR AvM÷,2008 A‡±vei,2009 LÛKvjxb 
2| gvneeyb bvnvi A‡±vei,2009 ‡deª“qvix,2011 LÛKvjxb 
3| ‡gvt dvi“K Rwjqvj ‡deª“qvix,2011 Ryb,2011 LÛKvjxb 

 
7.7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology)t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡b¥v³ c×wZ (Methodology) AbymiY 
Kiv n‡q‡Q t 
 (K) wWwcwc, gwbUwis wi‡cvU© I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b chv©‡jvPbv; 
 (L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ wcwmAvi chv©‡jvPbv; 
 (M) PEC, Steering Committee, PIC Committee  mn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx chv©‡jvPbv; 
 (N) Kv‡Ri gvb I ev¯Ze AMÖMwZ hvPvB; 
 (O) wbev©wPZ DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY;  
 (P) cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 
 

8.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  
 

8.1| Avw_©K AMÖMwZ t  cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 341.70 j¶ UvKv hv m¤ú~Y© wWGdAvBwWÕi A_©vq‡b              
ev¯—evwqZ| cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— 
µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 330.70 j¶ UvKv (97%)| cÖKíwUi AbyKy‡j 2009-2010 n‡Z 2010-11 
ch©šZ mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegy³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t  
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(j¶ UvKvq) 
A_© ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv e¨q I ev¯—e AMÖMwZ 

 ‡gvU UvKv cÖt mvt ev —̄e% ‡gvU UvKv cÖt mvt ev¯Ze
% 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
2009-2010 176.34 -- 176.34 100% 176.34 -- 176.34 100% 
2010-2011 147.66 -- 147.66 100% 147.66 -- 147.66 100% 
†gvUt 341.70 -- 341.70 100% 341.70 -- 341.70 100% 

 
8.2| A½wfwËK Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ t cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx ev¯—e AMÖMwZ 
 n‡q‡Q 100%| cÖKíwUi A½ wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ wb‡gœ ch©vqµ‡g eY©bv Kiv n‡jv t 

8.2.1 Baseline Study: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 50,00,000.00 UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Baseline Study Lv‡Z 50,00,000.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| 

8.2.2 Materialsdevelopment: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 53,00,000.00 UvKv| cÖKí 
†gqv‡` Materialsdevelopment Lv‡Z 53,00,000.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|   

8.2.3 Monitoring and Evaluation: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 34,00,000.00 UvKv| 
cÖKí †gqv‡` Monitoring and Evaluation Lv‡Z 34,00,000.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|   

8.2.4 Piloting of Training activities: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 
1,03,00,000.00  UvKv| cÖKí †gqv‡` Piloting of Training activities Lv‡Z 1,03,00,000.00 
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|   

8.2.5 Communications: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 5,00,000.00 UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Communications Lv‡Z 5,00,000.00 UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|   

8.2.6 TPP preparations: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 7,00,000.00 UvKv| 
cÖKí †gqv‡` TPP preparations Lv‡Z 7,00,000.00 UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
n‡q‡Q 99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|  

8.2.7 Study Tours: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 50,00,000.00 UvKv| cÖKí 
†gqv‡` ‡`‡k/we‡`‡k Study Tour Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.99% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|  

8.2.8 Others: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wUwcwc-‡Z eivÏ wQj 39,70,000.00 UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Others Lv‡Z 39,70,000.00 UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.99% Ges 
ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q  100%|  

 
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
cÖv_wgK I gva¨wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i Bs‡iRx fvlvq 
†hvMv‡hvM `¶Zv e„w× I Bs‡iwR fvlv‡K D”P wk¶v Ges 
wek¦ A_©bxwZ‡Z cÖ‡e‡ki GKwU nvwZqvi wn‡m‡e e¨envi 
K‡i evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK cÖe„w× AR©‡b Ae`vb ivLvB 
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| 

cÖK‡íi gva¨‡g wk¶v_©x‡`i Bs‡iRx fvlvq 
†hvMv‡hvM `¶Zv e„w× †c‡q‡Q| wk¶v_©xiv 
Bs‡iwR fvlvi gva¨‡g ‡hvMv‡hvM Ki‡Z 
cvi‡Q| 

 
10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖKíwUi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 
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11.0| cÖK‡íi cÖfve t cÖK‡íi AvIZvq c~‡e© QvÎQvÎx‡`i English –G Comminication `¶Zv †Kgb wQj Zv 
Base line survey Gi gva¨‡g wbiƒcY Kiv n‡q‡Q| cÖKí ev¯—evq‡bi d‡j †`Lv †M‡Q †h mKj we`¨vj‡q 
cvBjU wfwË‡Z cÖKíwUi ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q, †mLv‡b wk¶v_©x‡`i English –G Comminication `¶Zv 
wKQzUv e„w× †c‡q‡Q Ges AvaywbK wk¶vcÖhyw³ e¨env‡i m¶gZv jvf K‡i‡Q| 

 
12.0| cÖKí e¨e ’̄vcbvq ỳe©jZv t cÖKíwU GwWwc‡Z Aš—f©y³ n‡jI Gi AMÖMwZ m¤ú‡K© Z_¨ mswkó gš¿Yvjq I 

AvBGgBwW‡Z †cÖiY Kiv nqwb| G Ae ’̄vq cÖKíwUi mwVK Ae¯’v m¤ú‡K© Rvbv m¤¢e nqwb| ZvQvov Î“wUc~Y© I 
wej‡¤̂ wcwmAvi †cÖiY Kiv n‡q‡Q| GgZve ’̄vq, cÖKíwUi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b cȪ ‘Z Ki‡Z mgm¨vi m¤§yLxb 
n‡Z n‡q‡Q| GwU cÖKí e¨e¯’vcbvi GKwU `ye©j w`K e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

 
13.0| ev —̄evqb mgm¨v t  
13.1| cÖKíwU wWGdAvBwWÕi Abỳ v‡b cvBjU wfwË‡Z ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| GwU evsjv‡`k miKv‡ii evwl©K Dbœqb 

Kg©m~Px‡Z Aš—f©y³ Kiv n‡jI cÖK‡íi AMÖMwZ m¤ú‡K© Z_¨vw` mswkó gš¿Yvjq I AvBGgBwW‡K AewnZ Kiv 
nqwb| 

13.2| mgqgZ I mywbw ©̀ó Z_¨ eûj wcwmAvi cÖYq‡b D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM/ev —̄evqbKvix ms¯’vi Avš—wiKZvi Afve 
cwijw¶Z n‡q‡Q| G‡Z cÖKíwU g~j¨vqb Ki‡Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q| 

13.3| cÖKíwUi cvBjU †dR-Gi mgvß g~j¨vq‡bi c~‡e©B G ai‡bi Av‡iKwU cÖKí GKB bv‡g MÖnY Kiv n‡q‡Q|  
13.4| cÖv_wgK ch©v‡q †h mKj we`¨vj‡q cÖKíwU ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q, †mLv‡b wk¶K I QvÎQvÎx‡`i Bs‡iwR‡Z 

Communication `¶Zv Avkvbyi“c nqwb| 
 
14.0| mycvwik t  
14.1| fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí evwl©K Dbœqb Kg©m~Px‡Z cÖwZdwjZ Kiv n‡jI cÖKí m¤úwK©Z AMÖMwZ I cÖ‡qvRbxq 

Z_¨vw` mswkó gš¿Yvjq I AvBGgBwW‡Z †cÖi‡Yi welqwU wbwðZ Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 
14.2| Z_¨eûj wcwmAvi cÖYq‡b ev¯—evqbKvix ms¯’v‡K Av‡iv Avš—wiK n‡Z n‡e| 
14.3| fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© mgvß cÖKíwU g~j¨vq‡bi mycvwi‡ki wfwË‡Z mgRvZxq Ab¨ cÖKí MÖnY 

Kiv mgxPxb n‡e| 
14.4| Bs‡iwR wk¶K‡`i Av‡iv wbweo cÖwk¶‡Yi gva¨‡g Bs‡iwR‡Z `¶ K‡i M‡o †Zvjvi Rb¨ Kvh©Kix c`‡¶c MÖn‡Yi 

Rb¨ cieZ©x cÖK‡í cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM ‡bqv †h‡Z cv‡i| Gi d‡j QvÎQvÎx‡`i Bs‡iwR Communication 
`¶Zv AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 
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66. ২০০৭ সােলর ব ায় ও নদী ভা ন এলাকায় িত  াথিমক িব ালয় ন:িনমাণ  
(mgvßt Ryb, 2011) 

 
     
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb t 2007 mv‡j eb¨v KewjZ 52wU †Rjv 
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi 
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq| 
 
4.0|   cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q   t        

                                          (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z ev —̄

evqb Kvj 
AwZµv
š— e¨q 

(g~j cÖvt 
e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev —̄evqb 

Kv‡ji %) 

g~j 
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvU  t 

9680.57 
wRIwet 

9680.57 
cÖtmv t -- 

‡gvUt 
11597.24 

wRIwet 
11597.24 
cÖtmvt -- 

†gvUt 
10278.07 

UvKvt 
10278.07 
cÖtmvt -- 

Rvbyqvix,
2008 
n‡Z 

wW‡m¤î, 
10 

Rvbyqvix,08 
n‡Z 

Ryb,2011 

Rvbyqvix,08 
n‡Z 

Ryb,2011 

-- 
 

1 eQi 
(33.33%) 

 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb  wk¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)-Gi wfwË‡Z)t 
 
µ: 
bs 

wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
 Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01| cÖv_wgK we`¨vjq 

cybtwbg©vY t 
     

 K) mvaviY eb¨vcÖeY 
GjvKv (wUvBc-we) 

msL¨v  
 
10208.80 

92 
(14720 etwgt) 

 
 
100009.95 
(98.05%) 

 
 
100%  L)  AwZ eb¨vcÖeY 

GjvKv (UvBc-wm) 
-- 173 

(74812 etwgt) 
 M)  b`x fv½b/Pi 

GjvKvq- (UvBc-wW) 
-- 95 

(14820 etwgt) 
02| AvmevecÎ mieivn msL¨v 360 
03| m‡qj †Uó ïaygvÎ wm 

UvBc we`¨vj‡qi Rb¨ 
-- 25.95 12.98 12.98 

(50.01% 
51.44% 

04| hš¿cvwZ Ges BKzBc‡g›U 
(wcAvBBD Gi Rb¨)1wU 
Kw¤úDUvi,1wUGwm I 1wU 
AvBwcGm 

msL¨v 2.40 3 1.00 
(41.65%) 

100% 

05| Rbej msL¨v 63.62 4 Rb 24.71 
(38.83%) 

100% 

06| wi‡cqvi †gBb‡UB‡Ý Ges 
Ab¨vb¨ e¨q 

-- 3.00 †_vK 1.13 
(37.66%) 

100% 

07| cÖKí e¨e¯’vcbv e¨q -- 48.00 ‡_vK 28.14 100% 
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µ: 
bs 

wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
 Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(58.62%) 

08| wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ I 
cÖvBm GmK¨v‡jkb 

-- 1020.88 -- -- -- 

09| cÖ‡dmbvj wd 
(GjwRBwWÕi Rb¨) 

-- 224.59 ‡_vK 200.16 
(89.12%) 

-- 

 ‡gvUt -- 11597.24 -- 10278.07 
(88.62%) 

91.90% 

 
6.0| KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t  cÖK‡íi AvIZvq †Kvb KvR Amgvß †bB| 
 
7.0| mvaviY ch©‡e¶Y t  
7.1| cÖK‡íi cUf~wg t 2007 mv‡ji eb¨vq evsjv‡`‡ki 52wU †Rjv ¶wZMȪ Z nq| eb¨vq †`‡ki cÖZ¨šZ GjvKvi 
Ab¨vb¨ AeKvVv‡gvi b¨vq cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni AeKvVv‡gvI ¶wZMȪ Z nq| Gme wk¶v cÖwZôv‡bi AvmevecÎ 
AvswkK/m¤c~Y© ¶wZMȪ Z n‡q‡Q| wk¶vµg myôzfv‡e cwiPvjbvi j‡¶¨ AvswkK ¶wZMȪ Z cÖv_wgK we`¨vjqmg~n †givgZ 
Ges m¤c~Y© ¶wZMȪ Z we`¨vjq¸‡jv cybtwbg©vY Ges cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ mieivn Kiv AZ¨šZ cÖ‡qvRb n‡q c‡o| G 
mKj wk¶v cÖwZôv‡bi cybe©vmb/cybtwbg©vY Ges AvmevecÎ mieiv‡ni Rb¨ cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq KZ©„K mijxK…Z 
Q‡K Ò2007 mv‡ji eb¨vq ¶wZMȪ Z cÖv_wgK we`¨vjq cybe©vmb/cybtwbg©vYÓ kxl©K cÖKíwU 9680.57 j¶ UvKv e¨q 
m¤ŵjZ 2007 mv‡ji eb¨v DËi cybe©vmb msµvšZ cÖKí msw¶ßmvi Aby‡gv`bv‡_© cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv n‡j 
D³ cȪ Zve mijxK…Z Q‡K wk¶v DBs Gi gZvgZmn Kvh©µg wefv‡M †cÖiY Kiv nq| D³ mijxK…Z Q‡Ki gva¨‡g 
m¤ú~Y©fv‡e weaŸ¯Z 205wU we`¨vjq cybtwbg©vY Ges 8686wU AvswkK ¶wZMȪ Z cÖv_wgK we`¨vjq †givg‡Zi cȪ Zve 
Kiv n‡qwQj| cieZ©x‡Z cȪ ZvweZ wWwcwc‡Z AvswkK ¶wZMȪ Z we`¨vj‡qi msL¨v ev` w`‡q 360wU m¤c~Y© ¶wZMȪ Z 
we`¨vjq cybtwbg©v‡Yi ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| GLv‡b we`¨vj‡qi UvBc n‡e 3wU, G¸‡jv n‡jv- (K) UvBc-we bigvj d¬̈ vW 
Gwiqv. (L) UvBc-wm eb¨vKvjxb Avkªq‡K› ª̀mn we`¨vjq cybtwbg©vY Ges (M) UvBc-wW Pi/b`x fv½b GjvKvq †¯úkvj 
wWRvBb| D‡jL¨, UvBc-wW †¯úkvj wWRvBb bZzb ms‡hvRb| Gi ˆewkó¨ n‡jv cÖ‡qvR‡b D³ we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv 
wbivc` ’̄v‡b ¯’vbvšZi Kiv hv‡e| 
 
7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb Dbœqb Ges Gi m‡½ m½wZc~Y©fv‡e AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb mvab G cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| 
(K) 2007 mv‡ji eb¨v I b`x fv½‡b m¤c~Y© ¶wZMȪ Z 360wU (we UvBc-92wU, wm UvBc 173wU Ges wW UvBc 

95wU) miKvix /†iwRóvW©/†emiKvix/KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vjq cybtwbg©vY ; 
 (L) cybtwbg©vYK…Z we`¨vjq¸‡jv‡Z 2wU K‡i Uq‡jU ’̄vcb Ges wUDeI‡qj I AvmevecÎ mieivn| 
 
7.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t weMZ 06-12-2007 Bs Zvwi‡L cÖKíwUi Dci wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm 
mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq| AZtci cÖKíwU MZ 31-12-2007 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK 
mfvq  9680.57 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Rvbyqvix,2008 †_‡K wW‡m¤̂i,2010 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z 
nq| cieZ©x‡Z wmwWDj †iU cwieZ©b I Kv‡Ri AvIZv cwieZ©b nIqvq cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq hvi Dci weMZ 26-
02-2009 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi wm×v‡šZi Av‡jv‡K ms‡kvwaZ wWwcwcwU gvbbxq cwiKíbv 
gš¿x KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| weMZ 29-06-2009 Zvwi‡L Aby‡gv`b Ges 18-08-2009 Zvwi‡L cÖkvmwbK Aby‡gv`b 
Rvix Kiv nq| cÖKíwU 11597.24 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q I Rvbyqvix,2008 †_‡K Ryb,2011 †gqv‡` ev¯ZevwqZ 
n‡q‡Q| 
 
7.4| cÖK‡íi g~j Kvh©µgt  cÖK‡íi AvIZvq g~j Kvh©µg n‡jv 360wU wewfbœ cÖKvi cÖv_wgK we`¨vjq¸‡jv 
cybtwbg©vY Kiv| GQvovI cybtwbg©vYK…Z we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn Ges D³ Kvh©µ‡gi mv‡_ mswkó KvR¸‡jvI G 
cÖK‡íi AšZfy©³| 
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7.5| cÖKí e¨e ’̄vcbv t cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ cÖKí †gqv‡` wbgœwjwLZ 5 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb t 
µ. 
bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ n¯—vš—i cÖKí cwiPvj‡Ki 

aiY 
1| Rbve ‡gvt byi“j Avwgb, 

Dc-mwPe I cÖKí cwiPvjK 
24-01-2008 19-03-2009 LÛKvjxb 

2| Rbve Avey †nbv †gvnvt ivngvZzj gywgb, 
Dc-mwPe I cÖKí cwiPvjK 

23-02-2008 08-03-2008 LÛKvjxb 

3| Rbve ‡gvt byi“j Avwgb, 
Dc-mwPe I cÖKí cwiPvjK 

09.03.2008 19.03.2008 LÛKvjxb 

4| Rbve kªxwZ ivbx †Mv¯evgx 
Dc-mwPe I cÖKí cwiPvjK 

20.03.2009 23.03.2009 LÛKvjxb 

5| Rbve †gvt gwkDi ingvb 
hyM¥-mwPe I cÖKí cwiPvjK 

24-03-2009 30-06-2011 LÛKvjxb 

 
8.0| cÖK‡íi Avw_©K I ev —̄evqb AMÖMwZ t  
8.1| Avw_©K AMÖMwZ t cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 11597.24 j¶ UvKv| cÖv_wgK I MYwk¶v 
gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
†gvU 10278.07 j¶ UvKv (88.62%)| cÖKíwUi AbyK~‡j 2008-2009 n‡Z 2010-11 ch©š— mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K 
Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegyw³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t  

(j¶ UvKvq) 
Avw_©K ermi ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv e¨q I AMÖMwZ 

†gvU UvKv cÖt mvt †gvU UvKv cÖt 
mvt 

1 2 3 4 7 8 9 
2007-08 302.47 302.47 -- 302.62 302.47 -- 
2008-09 3472.18 3472.18 -- 3020.59 3020.59 -- 
2009-10 6030.17 6030.17 -- 4128.48 4128.48 -- 
2010-11 1792.42 1792.42 -- 2826.38 2826.38 -- 
†gvU t 11597.24 11597.24 -- 10278.07 10278.07 -- 

 

8.1.1| wbg©vY KvR I AvmevecÎ t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z AvmevecÎ msMÖn eve` eivÏ wQj 
10208.80 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` wewfbœ ai‡bi AvmevecÎ msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges G eve` †gvU 10009.95 j¶ 
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K 98.05% I ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 

8.1.2 | m‡qj †U÷ ïaygvÎ wm UvBc we`¨vj‡qi Rb¨ t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z m‡qj †U÷ Kivi 
Rb¨  eivÏ wQj 25.95 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` m‡qj †U÷ (ïaygvÎ wm UvBc we`¨vj‡qi Rb¨) Kiv n‡q‡Q Ges G 
eve` †gvU 12.98 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K 50.01% I ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 51.44%| 
 

8.1.3| hš¿cvwZ Ges BKzBc‡g›U t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z hš¿cvwZ Ges BKzBc‡g›U msMÖn eve` 
j¶ UvKv eivÏ wQj| cÖKí †gqv‡` wewfbœ ai‡bi hš¿cvwZ Ges BKzBc‡g›U msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z †gvU 1.00 
j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 41.65% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 

8.1.4| Rbej t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z Rbej Lv‡Z eivÏ wQj 63.62 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
Rbe‡ji †eZb fvZv eve` †gvU 24.71 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 38.83% I ev¯—e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 



412 
 

8.2.5| wi‡cqvi †gBb‡UB‡Ý Ges Ab¨vb¨ e¨q t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z wi‡cqvi †gBb‡UB‡Ý 
Ges Ab¨vb¨ e¨q eve` eivÏ wQj 3.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 1.13 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z 
Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 37.66 % I ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
8.2.6| cÖKí e¨e ’̄vcbv e¨q t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z cÖKí e¨e¯’vcbv e¨q eve` eivÏ wQj 
48.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 28.14 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
58.62% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 
8.2.7| wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ I cÖvBm GmK¨v‡jkb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z wdwRK¨vj 
Kw›Ub‡RwÝ I cÖvBm GmK¨v‡jkb eve` eivÏ wQj 1020.88 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †Kvb A_© e¨q Kiv 
nqwb| ZvB GLv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 0%| 
 
8.2.8| cÖ‡dmbvj wd (GjwRBwWÕi Rb¨) t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z cÖ‡dmbvj wd eivÏ wQj 
224.59 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 200.16 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
89.12% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t  
 

cwiKwíZ  (Objectives as per PP) AR©b  (Actual achievement) 
(K) 2007 mv‡ji eb¨vq m¤c~Y© ¶wZMȪ Z 
360wU (we UvBc-92wU, wm UvBc 173wU Ges 
Pi/wW UvBc 95wU) miKvix 
/†iwRóvW©/†emiKvix/KwgDwbwU cÖv_wgK 
we`¨vjq cybtwbg©vY| 

(K) 2007 mv‡ji eb¨vq m¤c~Y© ¶wZMȪ Z 360wU (we 
UvBc-92wU, wm UvBc 173wU Ges Pi/wW UvBc 95wU) 
miKvix /†iwRóvW©/ †emiKvix/ KwgDwbwU cÖv_wgK 
we`¨vjq cybtwbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

L) cybtwbg©vYK…Z we`¨vjq¸‡jv‡Z 2wU K‡i 
Uq‡jU ’̄vcb Ges wUDeI‡qj I AvmevecÎ 
mieivn 

L) cybtwbg©vYK…Z we`¨vjq¸‡jv‡Z 2wU K‡i Uq‡jU 
¯’vcb Ges wUDeI‡qj I AvmevecÎ mieivn Kiv 
n‡q‡Q 

 
10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t  
11.0| cwi`k©b t 
11.1| gÛjevM †emiKvix †iwR: we`¨vjq t we`¨vjqwU bovBj †Rjvi †jvnvMov Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| 
09/03/2009 Zvwi‡L 13,00,664.14 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q GKwU wW UvBc feb wbg©v‡Yi Rb¨ 15-04-2009 n‡Z 12-
10-2009Bs ch©š— mg‡qi g‡a¨ wbg©v‡Yi j‡¶¨ †gmvm© ïf G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| wba©vwiZ mg‡qi 
g‡a¨B wbg©vY KvR m¤cbœ Kiv nq| cÖK‡íi AvIZvq 174196 AvqZb wewkó 3wU K¶ Ges 8Õ8Ó I 19Õ6Ó AvqZb 
wewkó GKwU wk¶K K¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi AvIZvq 1wU bjK~c, 2wU Uq‡jU Ges Avmeve wn‡m‡e 48 
†Rvov †eÂ, 4wU †Uwej, 6wU †Pqvi 1wU ÷x‡ji Avjgvix mieivn Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, we`¨vj‡qi 
mvg‡bi eviv›`vi †d¬vi †`‡e hv‡”Q| GRb¨ †d¬v‡i dvUj †`Lv †M‡Q| GQvov mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb 
†gvUvgywU fvj| Z‡e `iRvi Kv‡Vi ¸YMZ gvb fvj g‡b nqwb| G‡¶‡Î Acwic° KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q| 
we`¨vjqwU‡Z QvÎQvÎxi msL¨v 50 Rb Ges wk¶‡Ki msL¨v 3 Rb| cwi`k©bKv‡j we`¨vj‡qi Av‡kcv‡ki emevmKvixiv 
Rvbvb †h, cÖavb wk¶K we`¨vj‡q wbqwgZ Av‡mb bv| gv‡m GKevi wKsev ỳevi we`¨vj‡q Av‡mb| GQvov we`¨vj‡qi 
Ab¨vb¨ wk¶Kiv wbqwgZ Av‡mb bv| we`¨vj‡q wk¶vi gvb fvj bq| GQvov we`¨vj‡qi cwi‡ekI †bvsiv cwijw¶Z 
n‡q‡Q| we`¨vjq QzwUi c‡i GLv‡b QvMj †e‡a ivLv nq| 
 

11.2| gwjKcyi †emiKvix †iwR: we`¨vjq t we`¨vjqwU bovBj †Rjvi †jvnvMov Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| 
20/04/2009 Zvwi‡L 998150.14 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 26-04-2008 n‡Z 22-10-2008Bs ch©š— ev¯—evqb †gqv‡` 
weKvk Kzgvi Kzix‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| we`¨vjqwU‡Z 17,4196 AvqZb wewkó 3wU wk¶K K¶ wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q| Avmeve wn‡m‡e 48 †Rvov †eÂ, 4wU †Uwej, 6wU †Pqvi, 1wU ÷x‡ji Avjgvix Ges GKwU wUDeI‡qj I 2wU 
Uq‡jU ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| we`¨vjqwUi wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb fvj e‡j g‡b n‡q‡Q| Z‡e mieivnK…Z AvmevecÎ 
†hgb- `iRv I Rvbvjvi Kv‡Vi ¸YMZgvb †Zgb fvj e‡j g‡b nqwb| G‡¶‡Î Acwic° KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q| 
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cwi`k©bKv‡j we`¨vj‡qi cwi‡ek †bvsiv I Acwi”Qbœ cwijw¶Z n‡q‡Q| cv‡k GKwU cwiZ¨³ feb _vKvq we`¨vj‡qi 
†Ljvi gvV msKzwPZ n‡q‡Q| 
 
11.3| `vD`cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU mybvgMÄ †Rjvi kvjv Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| we`¨vjq MZ 7-
8-09-12 Zvwi‡L cwi`k©b Kiv nq| 05-10-2009 Zvwi‡L eveyj P›`ª̀ vm †K 4645005.24 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 
GdwWAviBwcGm/WweDwW 3.169 c¨v‡K‡Ri AvIZvq wm UvBc GKwU feb wbg©v‡Yi Rb¨ Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| 
Kvh©mgvwßi Rb¨ wba©vwi_ mgq wQj 28/07/2010| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, we`¨vjqwUi wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb 
fvj e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 1wU wUDeI‡qj I 2wU Uq‡jU, we ỳ̈ r Iq¨vwis Gi KvR Ges AvmevecÎ 
wn‡m‡e 48 †Rvov †eÂ mieivn Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j Dc‡Rjv BwÄwbqvi Rvbvb kvjv GKwU `yM©g GjvKv| GLv‡b 
el©v †gŠmyg Qvov Ab¨ mg‡q wbg©vY mvgMÖx Avbv †bqv Kiv m¤¢e bq| d‡j el©v †gŠmy‡g wbg©vY mvgMÖx †hgb- iW, BU, evjy 
wm‡g›U BZ¨vw` enb K‡i wb‡q Avmv nq| wKš‘ b‡f¤̂‡ii c~‡e© KvR ïi“ Kiv hvq bv| `xN© mgq wm‡g›U I iW evB‡i 
ivLvi d‡j wm‡g‡›U RgvU †e‡a hvq Ges i‡W gwiPv c‡o hvq| d‡j GLvbKvi wVKv`viMY Avw_©K ¶wZi m¤§yLxb n‡”Q| 
GRb¨ A‡bK wVKv`vi we`¨vj‡qi KvR Kivi AvMÖn nvwi‡q †dj‡Q| GgZve ’̄vq D³ AÂ‡ji Rb¨ Avjv`v cÖv°wjZ g~j¨ 
wba©viY Kiv cÖ‡qvRb e‡j wZwb g‡b K‡ib| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZgvb fvj| 
Z‡e we`¨vj‡qi bxPZjvi ỳÕGKwU ’̄v‡b cv÷vi D‡V †M‡Q| kvjv el©v †gŠmy‡g Rbwew”Qbœ _v‡K d‡j QvÎQvÎxiv ~̀i †_‡K 
we`¨vj‡q Avm‡Z cv‡i bv Ges G Kvi‡Y we`¨vj‡q Dcw ’̄wZi nvi LyeB Kg| ZvQvov GLv‡b GKwU ¯‹zj †_‡K Ab¨ GKwU 
¯‹z‡ji ~̀iZ¡ 3/4 wK‡jvwgUv‡ii †ewk| d‡j G AÂ‡j cÖv_wgK wk¶vi nvi AZ¨š— Kg| mevi Rb¨ cÖv_wgK wk¶v e¨e¯’v 
wbwðZ Ki‡Z D³ AÂ‡j Av‡iv †ewk cÖv_wgK we`¨vjq wbg©v‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| D³ nvIi AÂj, cvnvwo 
AÂj, mgỳ ªZxieZ©x AÂjmn Ab¨vb¨ mKj `yM©g AÂ‡ji Rb¨ Avjv`v Avjv`v bKkv wbg©vY I cÖv°wjZ e¨q wba©viY K‡i 
wWwcwc cÖYq‡bi welqwU Dcর ¸i“Z¡v‡ivc Kiv DwPZ| 
 
11.4|  ivgbMi †iwRt‡emiKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡MvcvjMÄ †Rjvi †KvUvjxcvov Dc‡Rjvq Kjvevox 
BDwbq‡b Aew ’̄Z| we`¨vjq febwU GKwU †QvU nvIo GjvKvq Aew ’̄Z hvi PZyw`©‡KB cvwb Øviv cwi‡ewóZ Ges 
†hvMv‡hv‡Mi GKgvÎ gva¨g †bŠKv| GKwU wmÐUvBc wewìs(hvi bxPZjv D¤§y³ Ges †`vÐZjvq K¬vki“g) wbg©v‡Yi j‡¶¨ 
2007Ð2008 A_© eQ‡i 51.71 j¶ UvKv Pyw³g~‡j¨ †gmvm© iwb G›UvicÖvBRÐ‡K weMZ 01Ð06Ð2009 Zvwi‡L Kvh©v‡`k 
cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh©v‡`k Abyhvqx 14Ð06Ð2010 Zvwi‡L Kvh© mgvwßi K_v| wba©vwiZ Zvwi‡LB wewìs wbwg©Z n‡jI wbg©vY 
Kv‡Ri e¨vcK Awbqg cwijw¶Z n‡q‡Q| wWwcwcÐ‡Z wmÐUvBc wewìs wbg©v‡Yi ms¯’vb _vK‡jI †mLv‡b weÐUvBc ( ỳB 
K¶ wewkó wUb‡kW Ni) wbg©vY Kiv n‡q‡Q| welqwU mswkó cÖ‡KŠkjxi „̀wó AvKl©Y Kiv n‡j wZwb Rvbvb †h, we`¨vjq 
febwUi Rb¨ m¦vfvweK dvD‡Ûkbc~e©K Kjvg I exg DVv‡bv n‡q‡Q| cieZx©‡Z cvBwjs bv Kivq exg I Kjvg AvuKvÐevuKv 
n‡q hvIqvq †mLv‡b cvKv fe‡bi cwie‡Z© wUb‡kW Ni wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi wbg©vY Kv‡Ri AMªMwZ cÖwZ‡e`‡b 
100% AMªMwZ †`Lv‡bv n‡jI GB wUb‡kW feb wbg©vY eve` 41.58 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q, hv Awek¦vm¨| 
D‡jL¨ †h, febwU wbg©v‡Yi c~‡e© g„wËKv cix¶v Kivi K_v _vK‡jI Zv bv K‡i wKfv‡e febwUi wbg©vY KvR ïi“ Kiv 
n‡qwQj Zv cÖ‡kœi AeKvk iv‡L| 
 
11.5| KvKevox KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡MvcvjMÄ †Rjvi †KvUvjxcvov Dc‡Rjvq ivavMÄ 
BDwbq‡b Aew¯’Z| we`¨vjq febwU GKwU †QvU nvIo GjvKvq Aew ’̄Z hvi wZb w`‡KB cvwb Øviv cwi‡ewóZ Ges 
†hvMv‡hv‡Mi GKgvÎ gva¨g †bŠKv I moK c_| GKwU wmÐUvBc wewìs(hvi bxPZjv D¤§y³ Ges †`vÐZjvq K¬vki“g) 
wbg©v‡Yi j‡¶¨ 2007Ð2008 A_© eQ‡i 46.16 j¶ UvKv Pyw³g~‡j¨ †gmvm© nvRx Rqbvj Av‡e`xb G›UvicÖvBRÐ‡K weMZ 
22Ð12Ð2008 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh©v‡`k Abyhvqx 21Ð12Ð2009 Zvwi‡L Kvh© mgvwßi K_v| wba©vwiZ 
Zvwi‡LB wewìs  wbg©vYc~e©K Zv mswkó KZ „©c‡¶i Kv‡Q n¯ZvšZi Kiv n‡q‡Q| ev¯Ze AMªMwZ 100% Ges †gvU LiP 
45.57 j¶ UvKv| wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZ gvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|  
 
11.6| Zvivwk miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡MvcvjMÄ †Rjvi †KvUvjxcvov ‡cŠimfvq Aew ’̄Z| GKwU 
wmÐUvBc wewìs(hvi bxPZjv D¤§y³ Ges †`vÐZjvq K¬vki“g) wbg©v‡Yi j‡¶¨ 2009Ð2010 A_© eQ‡i 42.81 j¶ UvKv 
Pyw³g~‡j¨  †gmvm© AvwK©‡UKPvivj G¨vÛ BÝUªvKPvivj wjwg‡UWÐ‡K weMZ 08Ð03Ð2010 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv 
nq| Kvh©v‡`k Abyhvqx 22Ð03Ð2011 Zvwi‡L Kvh© mgvwßi K_v| wba©vwiZ Zvwi‡LB wewìs  wbg©vYc~e©K Zv mswkó 
KZ„©c‡¶i Kv‡Q n¯ZšZi Kiv n‡q‡Q| ev¯Ze AMªMwZ 100% Ges †gvU LiP 43.00 j¶ UvKv| wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZ 
gvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|  



414 
 

 
11.7| evmy‡`e miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t evmy‡`e miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU eªvþYevoxqv †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 577 Rb| we`¨vjqwU‡Z 17©  4  19©  6 AvqZb wewkó 3wU K¶ Ges 
8©  8  19©  6 AvqZb wewkó 1wU K¶ (hv cieZ©x‡Z DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi †¶‡Î wmwou ˆZwii Kv‡R e¨eüZ n‡e) 
cybtwbg©v‡Yi j‡¶¨ 2007-08 A_© eQ‡i 2321982.38 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-07-2008 Zvwi‡L †gmvm© c¨v‡i›Um 
G¨vÛ mÝ‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kv‡Ri g‡a¨ AšZfy©³ wQj 4wU K¶ wbg©vY (3wU K¶ I 1wU wmuwoNi), 1wU 
wUDeI‡qj ’̄vcb Ges 2wU Uq‡jU wbg©vY| GQvovI we`¨vjqwU‡Z Ab¨ GKwU c¨v‡K‡Ri AvIZvq AvmevecÎ (48 †Rvov 
†eÂ, 4wU †Uwej I 6wU †Pqvi, 1wU ÷x‡ji Avjgxiv) mieivn Kiv n‡q‡Q|  mg¯Z KvR mgvß K‡i Rvbyqvix,2009 G 
KZ©„c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡Ri †QvU Lv‡Uv µzwU _vK‡jI †h mg¯Z KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Zvi 
gvb m‡šZvlRbK|  
 
11.8| ‡NvovPiv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi 
msL¨v cÖvq 382Rb| we`¨vjqwU‡Z 17©  4  19©  6 AvqZb wewkó 3wU K¶ Ges 8©  8  19©  6 AvqZb wewkó 
1wU K¶ (hv cieZ©x‡Z DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi †¶‡Î wmwou ˆZwii Kv‡R e¨eüZ n‡e) wbg©v‡Yi wbwgË cybtwbg©v‡Yi j‡¶¨ 
2007-08 A_© eQ‡i 4095924.74 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 16-09-2008 Zvwi‡L †gvt mvB`yj Bmjvg‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb 
Kiv nq| Kv‡Ri g‡a¨ AšZfy©³ nj 4wU K¶ wbg©vY (3wU K¶ I 1wU wmuwoNi), AvmevecÎ (48 †Rvov †eÂ, 4wU †Uwej 
I 6wU †Pqvi, 1wU ÷x‡ji Avjgxiv) mieivn, 1wU wUDeI‡qj Ges 2wU Uq‡jU ’̄vcb| we`¨vjqwU UvBc wWRvBb ÔÔwmÕÕ 
AšZf©y³| mg¯Z KvR mgvß K‡i Rvbyqvix,2009 G KZ©„c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡Ri †QvU Lv‡Uv 
µzwU _vK‡jI †h mg¯Z KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Zvi gvb m‡šZvlRbK| we`¨vjqwU‡Z bjK~c ’̄vcb Kiv nqwb e‡j 
Rvbv hvq| Z‡e wk¶Kiv Rvwb‡q‡Qb †h, D³ A_© Øviv we`¨vjqwU‡Z cvwb mieivn jvBb ¯’vc‡bi KvR Kiv n‡e| 
we`¨vjqwU‡Z mgmvgwqK mg‡q wcBwWwc-2 Gi AvIZvq UvBc wWRvBb-G AbymiY K‡i ỳwU K¶ m¤cÖmviY Kiv n‡q‡Q| 
GKB we`¨vj‡q GKB mg‡q ỳBwU Avjv`v feb bv K‡i GKwU feb m¤cÖmvi‡Yi e¨e ’̄v Ki‡j DËg n‡Zv, ZvQvov GKB 
we`¨vj‡q GKB mg‡q ỳBwU cÖK‡íi AvIZvq ỳB ai‡bi UvBc wWRvBb AbymiY K‡i feb wbg©vY Kiv mgxPxb nqwb| 
 
12.0|  mgm¨v t  
12.1| Aby‡gv`b Qvov wWRvBb cwieZ©b wbg©vY KvR I Awbqg t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jvi g‡a¨ ivgbMi 

†iwRt‡emiKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi wbg©vY Kv‡Ri ¸i“Zi Awbqg/mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q| Av‡jvP¨ 
we`¨vj‡qi feb wbg©v‡Yi †¶‡Î  wWwcwcÐ‡Z wmÐUvBc wewìs Kivi ms ’̄vb _vK‡jI †mLv‡b weÐUvBc ( ỳB 
K¶wewkó wUb‡kW Ni) wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  welqwU mswkó cÖ‡KŠkjxi „̀wó AvKl©Y Kiv n‡j wZwb Rvbvb †h, 
we`¨vjq febwUi Rb¨ m¦vfvweK dvD‡Ûkbc~e©K Kjvg I exg DVv‡bv n‡q‡Q| cieZx©‡Z cvBwjs bv Kivq exg 
I Kjvg AvuKvÐevuKv n‡q hvIqvq †mLv‡b cvKv fe‡bi cwie‡Z© wUb‡kW Ni wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi wbg©vY 
Kv‡Ri AMªMwZi cÖwZ‡e`‡b 100% AMªMwZ †`Lv‡bv n‡jI GB wUb‡kW feb wbg©vY eve` 51.71 j¶ UvKvi 
eiv‡Ïi wecix‡Z 41.58 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q| D‡jL¨ †h, febwU wbg©v‡Yi c~‡e© g„wËKv cix¶v Kivi 
K_v _vK‡jI Zv bv K‡i wKfv‡e febwUi wbg©vY KvR ïi“ Kiv n‡qwQj Zv cÖ‡kœi AeKvk iv‡L| 

12.2| Kv‡Ri gvb t evmy‡`e miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q Qv‡` cvwb R‡g _v‡K hv fwel¨‡Z fe‡bi ’̄vqxZ¡‡K 
¶wZMȪ Z Ki‡Z cv‡i weavq welqwUi w`‡K mswkó‡`i `„wó ‡`qv Avek¨K| ZvQvov mieivnK…Z 
AvmevecÎ¸‡jvi Kv‡Vi gvb m‡šZvlRbK bq| welqwU mswkó‡`i LwZ‡q †`Lv mgxPxb n‡e|  

12.3|   wbgv©Y KvR cwiex¶Y KwgwU t bxwZgvjv Abyhvqx †h mg¯Z ¯‹z‡ji wbgv©Y KvR Kiv n‡”Q †mLv‡b wbgv©Y KvR 
cwiex¶Y Kivi Rb¨ ’̄vbxq I ¯‹z‡ji cÖwZwbwai mgš̂‡q wbgv©Y KvR cwiex¶Y KwgwU MVb Kiv nq| wKš‘ 
Zv‡`i `vwqZ¡ h_vh_ fv‡e cvjb bv Kivq A‡bK ¯‹z‡ji wbgv©Y KvR wbgœgv‡bi n‡q‡Q|  

12.4|   bjK~c ’̄vcb t cÖKíwUi AvIZvq †NvovPov miKvix cÖv_wgK we`¨vjqwUi cybtwbg©vY Kv‡Ri g‡a¨ AšZf©y³ 
bjK~cwU ’̄vcb Kiv nqwb e‡j Rvbv hvq| Z‡e wk¶Kiv Rvwb‡q‡Qb †h, D³ A_© Øviv we`¨vjqwU‡Z cvwb 
mieivn jvBb ¯’vc‡bi KvR Kiv n‡e| 

12.5 GKvwaK feb wbg©vY t †NvovPiv miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q GKB we`¨vj‡q GKB mgq `ywU cÖK‡íi AvIZvq 
`yB ai‡bi UvBc Abȳ îY K‡i feb wbg©vY Kiv mgxPxb nqwb| we`¨vjqwU‡Z mgmvgwqK mg‡q wcBwWwc-2Gi 
AvIZvq 2wU K¶ m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ 1wU Avjv`v feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ we`¨vjqwU‡Z GB cÖK‡íi 
AvIZvq †h feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q Zvi DaŸ©gyLx m¤cÖmviY Kiv n‡j f~wg e¨env‡i AcPq ‡iva Kiv †hZ| 
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12.6| ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq wWwcwc cÖYqb bv Kiv t ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq wb‡q Avjv`v wWRvBb I 
cÖv°wjZ e¨q wba©viY K‡i wWwcwc cÖYqb bv Kivi d‡j Ab¨vb¨ GjvKvi gZ nvIi I cvnvox AÂj Ges mgỳ ª 
ZxieZ©x AÂ‡j we`¨vjq wbg©v‡Y mgm¨v m„wó n‡”Q| †fŠMwjK Ae¯’vb‡K we‡ePbv bv K‡i wWwcwc cÖYqb GKwU 
`ye©j e¨e¯’vcbv e‡j we‡ewPZ nq| 

12.7| wbgœgv‡bi AvmevecÎ mieivn t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jv‡Z mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZgvb †Zgb m‡š—
vlRbK bq e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| G‡¶‡Î Rvbvjv I `iRvq e¨eüZ Kv‡Vi gvb AZ¨š— wbgœgv‡bi e‡j 
cwijw¶Z n‡q‡Q| 

12.8| we`¨vj‡qi cwi‡ek Acwi”Qbœ I †bvsiv t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jv‡Z †`Lv hvq †h, AwaKvsk we`¨vj‡qi 
cwi‡ek Acwi”Qbœ I †bvsiv| K¬vm mgvß nIqvi c‡i we`¨vjq cÖv½‡Y I eviv›`vq M„ncvwjZ cï (†hgb-Mi“, 
QvMj BZ¨vw`) †eu‡a ivLv nq| G wel‡q ¯‹zj g¨v‡bR‡g›U KwgwU wVKgZ Z`viwK K‡ib bv| †hgb-gwjKcyi 
†iwR: cÖv: we`¨vjq I gÛjevM †iwR: miKvix cÖv_wgK we`¨vjq cwi`k©bKv‡j welqwU cwijw¶Z n‡q‡Q| 

 
13.0| mycvwik t 
13.1| cwi`wk©Z ivgbMi †iwRt‡emiKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi wbg©vY Kv‡Ri Awbqg/mgm¨vi welqwU h_vh_ KZ„©c¶ 

KZ„©K LwZ‡q ‡`‡L we`¨vjqwUi †givg‡Zi wel‡q Ri“ix c`‡¶c MªnY Ki‡Z n‡e| Aby‡gv`b Qvov we`¨vj‡qi 
UvBc wbg©v‡Yi A_©vr wm UvBc Gi cwie‡Z© wW UvBc †Kb Kiv n‡jv welqwU LwZ‡q †`‡L mswkó gš¿Yvjq 
AvBGgBwW‡K e¨vL¨v cÖ̀ vb Ki‡eb Ges wm UvBc Gi wbg©v‡Yi Rb¨ wba©vwiZ GKB cwigvY e¨q wW UvBc 
we`¨vj‡q †Kb nj welqwU †evaMg¨ bq| wWwcwci e¨Z¨q NwU‡q wbg©vY Kv‡R UvBc cwieZ©b cwiKíbv k„•Ljv 
cwicš’x n‡q‡Q| G wel‡q mswkó gš¿Yvjq `vqx e¨w³‡`i wPwýZ K‡i h_vh_ cÖkvmwbK e¨e ’̄v MªnY Ki‡Z 
cv‡i| 

13.2| GKB we`¨vj‡q GKB mgq ỳwU cÖK‡íi AvIZvq ỳB ai‡bi UvBc Abȳ §iY K‡i feb wbg©vY Kiv mgxPxb 
nqwb| feb wbgv©‡Y h_vh_ cwiKíbv MÖnY Ki‡Z n‡e Ges ev¯ZeZv I ’̄vb we‡ePbvq fe‡bi †j-AvDU c̈ vb, 
wWRvBbmn Avbylw½K Kvh©µg m¤úbœ Ki‡Z n‡e| GQvovI †h mg¯Z we`¨vj‡q DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi my‡hvM 
i‡q‡Q; †m¸‡jv DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g m¤ú‡`i myôz e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

13.3| evmy‡`e miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi fe‡bi ’̄vqxZ¡ e„w×‡Z Qv` n‡Z cvwb Acmvi‡Yi e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| 
ZvQvov fwel¨‡Z AvmevecÎ mieiv‡ni †¶‡Î wWwcwc‡Z DwjwLZ Kv‡Vi AvmevecÎ mieiv‡ni w`‡K mRvM 
`„wó w`‡Z n‡e| | 

13.4|  wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb DbœZ ivL‡Z wbgv©Y KvR cwiex¶Y KwgwU‡K h_vh_ `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z n‡e Ges ª̀“Z 
KvR mgvwßi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e | 

13.5| cÖK‡íi AvIZvq †NvovPiv miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q bjK~c ’̄vc‡bi Rb¨ eivÏK…Z A_© Øviv Ri“ix wfwË‡Z 
cvwb mieivn jvBb ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| 

13.6| evmy‡`ecyi we`¨vj‡qi fe‡bi ’̄vqxZ¡ e„w×‡Z Qv` n‡Z cvwb Acmvi‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e| ZvQvov 
fwel¨‡Z AvmevecÎ mieiv‡ni †¶‡Î wWwcwc‡Z DwjwLZ Kv‡Vi AvmevecÎ mieiv‡ni w`‡K mRvM „̀wó w`‡Z 
n‡e|  

13.7| wbwg©Z febmg~‡ni h_vh_ i¶Yv‡e¶Y I m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| †givgZ Lv‡Z (Maintenance) 
wbqwgZ A_© eivÏ ivL‡Z n‡e| 

13.8| nvIi-evIo,wbPz AÂj, cvnvox AÂj I mgỳ ª ZxieZ©x AÂ‡ji †fŠMwjK KvVv‡gv‡K we‡ePbvq G‡b fwel¨‡Z 
cÖK‡íi wWwcwc cÖYqb Ki‡Z n‡e Ges H mKj †fŠMwjK Ae ’̄v‡bi K_v we‡ePbvq †i‡L cÖwZwU ¯‹z‡ji bKkv 
I cÖv°wjZ e¨q wba©viY Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

13.9| AvBGgBwW KZ©„K gvV ch©v‡qi Kvh©µg cwi`k©‡b †h mKj mgm¨v wPwýZ Kiv n‡q‡Q Zv wbim‡b cÖ‡qvRbxq 
D‡`¨vM wb‡Z n‡e Ges mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K M„nxZ c`‡¶c m¤ú‡K© G wefvM AewnZ Ki‡Z 
n‡e| 

13.10| cwi`k©Z we`¨vjq¸‡jvi Rvbvjv I `iRvq e¨eüZ Kv‡Vi gvb AZ¨š— wbgœgv‡bi e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q| 
mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

13.11| we`¨vj‡q cwi¯‹vi cwi”QbœZv eRvq ivLvi Rb¨ ¯‹zj g¨v‡bR‡g›U KwgwU‡K Av‡iv AwaK Zrci n‡Z n‡e Ges 
we`¨vjq fe‡b hv‡Z M„ncvwjZ cï †eu‡a ivLv bv nq ‡m wel‡q cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM †bqv Avek¨K|  
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	_Toc160655966
	_Toc160662696
	_Toc345241661
	_Toc345574853
	_Toc348967763
	_Toc358017438
	_Hlk319921046
	 
	 
	53. �রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন (১ম সংশোধিত)



	_Hlk318880227
	_Toc160655967
	_Toc160662697
	_Toc345241662
	_Toc345574854
	_Toc348967764
	_Toc358017439
	 
	 
	54. �মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়)



	_Toc160655968
	_Toc160662698
	_Toc345241663
	_Toc345574855
	_Toc348967765
	_Toc358017440
	 
	 
	55. ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন



	_Toc160655971
	_Toc160662701
	_Toc345241666
	_Toc345574856
	_Toc348967766
	_Toc358017441
	 
	 
	56. �চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)



	_Toc160655972
	_Toc160662702
	_Toc345241667
	_Toc345574857
	_Toc348967767
	_Toc358017442
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