
 

রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবেয অওতাে ২০১৫-১৬ থ থ ফছবযয এরডরভুক্ত ভাপ্ত প্রকবেয মূল্যােন 

প্ররতবফদবনয ওয ভন্ত্রণারে/রফবাগ রবরিক াযংবে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারে/রফবাবগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকবেয ধযণ মূর ভে ও ব্যবেয তুরনা 

রফরনবোগ 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

কারযগযী 

ােতা 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

মজরডরএপ 

ভুক্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে 

রতক্রাবন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন-

বফ থাচ্চ 

ব্যে 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ব্যে 

রতক্রাবন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন-

বফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। রযবফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে 

৫ ২ ৩  ১ ৫ 

২১% 

১ ১৫.৬৫% 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকবেয ংখ্যা: ০৫টি। 

 

০২।  ভাপ্ত প্রকবেয ব্যে ও মভোদ বৃরিয কাযণ: প্রকেমূবয মভোদকার বৃরিয প্রধান প্রধান কাযণ বে মথামথ ম্ভাব্যতা 

ব্যতীত প্রকে প্রণেন ও ক্রে কাম থ প্ররক্রোকযবণ ভেবেন। তাছাড়া মবৌত াভগ্রীয মূল্য বৃরি, এয পবর প্রকে 

ংবাধন, ঠিক রযকেনায বাফ, দুফ থর প্রকে ব্যফস্থনা, থ থ ছাবড় রফরম্বনা আতযারদ কাযবণ ভাপ্ত প্রকবেয ব্যে ও 

মভোদ বৃরি ে। 

 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােবনয মেবে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারয: 
 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

০১। টিররবত রনধ থারযত মভোবদয ভবে প্রকবেয মাফতীে 

কাজ ম্পাদন কযা মােরন , রতরযক্ত াঁচ ভা মভোদ 

বৃরিয কযবত বেবছ । এয মূর কাযণ র উন্নেন বমাগী 
মজফ্ এয রনকট মথবক প্রতযারত থ থ প্রারপ্তবত রফরম্ব। 

 

০১। প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ প্রণীত Avc‡WwUs GÛ †gBbw÷ªwgs 

Af& b¨vkbvj ev‡qvWvBfviwmwU÷ª¨v‡UwR GÛ 

A¨vKkb cø¨vb di evsjv‡`k (Gbwem¨vc) ংক্রান্ত 

প্রততল্পফদল্পন ফরণ থত সুাতযমূ মথামথবাল্পফ  

ফাস্তফায়ল্পনয রক্ষ্যে প্রাতনক ভন্ত্রণারয়  প্রল্পয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; 

 

দ্রুতগরতয থ থােন ব্যরতবযবক এনরফস্যাবয ২০ টি 

টাবগ থবট অাব্যন্জক াপল্য জথন ম্ভফ না। তাআ  

মটকআ উন্নেন রেযভাো ( SDG) ফাস্তফােনবক 

গ্রারধকায রফবফচনাে মযবে এনরফস্যা (২০১৬-

২০২১) মাবত মথাথ থ ফাস্তফারেত ে ম রবেয উন্নেন 

প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফােবন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তথক 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযবফ;  

 

এনরফস্যা ফাস্তফােনবক উন্নেন প্ররক্রোয মূরধাযাে 

অনেবনয (মভআনরিরভং) রবেয মম কর ররর 

গ্রবণয কথা উবেে কযা বেবছ তায মথামথ 

ফাস্তফােবন াভরগ্রক উবযাগ গ্রণ কযবত বফ। 

০২। এটি স্বল্প ব্যয়ের একটি টিএ প্রকল্প য়ও উন্নেন 
য়যোগী GEF এর টনকি থেয়ক প্রত্যোটলত্ অনুদোন 
থেয়ত্ টব্ম্ব ে। প্রকয়ল্পর মূ থমেোদ টি জুোই 
২০১৩ য়ত্ জুন ২০১৫ েযযন্ত। এটপ্র ২০১৩-থত্ 
টব্শ্ব ব্যোাংক এর াংয়গ ইআরটি’র ঋণচুটি স্বোক্ষটরত্ 
য়ও GEF এর টনকি থেয়ক অেয েোওেো যোে 

০২। প্রকল্পটির অটজযত্ ফোফ থিকই করয়ত্ েটরয়ব্ল 
অটিদপ্তয়রর প্রোটত্ষ্ঠোটনক ক্ষমত্ো বৃ্টি েোওেোে  

UNCCD-থত্ টরয়েোিয প্রদোন অয়নকিোই জ 
য়েয়ি। এয়ক্ষয়ে মোনম্মত্ টরয়েোিয প্রদোয়নর  
টব্েটি েটরয়ব্ল ও ব্ন মন্ত্রণোেয়ক টনটিত্ করয়ত্ 
য়ব্; 



 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

এটপ্র ২০১৪ থত্। ফয় মেমত্ প্রকয়ল্পর 
কামযক্রভভূ শুরু করো যোেটন। অমোপ্ত কোজগুয়ো 
মোপ্ত করোর য়ক্ষয প্রকয়ল্পর থমেোদ ৬ মো বৃ্টি 
করো ে। 

 

প্রকয়ল্পর আওত্োে থয মস্ত িকুয়মন্ি প্রস্তুত্ করো 
য়েয়ি থগুয়োর মোন ব্জোে রোখো অটজযত্ 
ফোফ থিকই মুন্নত্ রোখয়ত্ াংটিষ্ট 
মন্ত্রণোেয়ক যেোযে ভুটমকো রোখয়ত্ য়ব্; 
 

প্রকল্পটির অটজযত্ ফোফ থিকই করয়ত্ েটরয়ব্ল 
অটিদপ্তয়রর প্রোটত্ষ্ঠোটনক ক্ষমত্ো বৃ্টি েোওেোে  

UNCCD-থত্ টরয়েোিয প্রদোন অয়নকিোই জ 
য়েয়ি। এয়ক্ষয়ে মোনম্মত্ টরয়েোিয প্রদোয়নর  
টব্েটি েটরয়ব্ল ও ব্ন মন্ত্রণোেয়ক টনটিত্ করয়ত্ 
য়ব্। 

০৩। প্রকেটি জানুোরয  ২০১১ ল্পত জুন ২০১৫ ম থন্ত মভোবদ 

নুবভারদত ে। যফতীবত ১ ফছয ভে বৃরি কবয জুন 

২০১৬ এ ভাপ্ত ম ালনা কযা ে। প্রকে ভারপ্ত 

প্ররতবফদবনয (ররঅয) একটি জােগাে প্রকে প্রস্তাফ 

(রর) নুবভাদবনয তারযে ৩০/০৩/২০১৫ উবেে কযা 

বেবছ, পবর ফাস্তফােনকার শুরুয ভেটি াভঞ্জস্যপূণ থ 

ভবভ থ রযররেত ে। এছাড়া ররঅয প্রারপ্তবত রফরম্ব 

ওোে ভন্ত্রণারবেয াবথ মমাগাবমাগ কযা বর মভোদ 

বৃরি রফলবে ভন্ত্রণারে ফগত নে ভবভ থ মভৌরেকবাবফ 

ফরত কবয।পবর প্রকেটিয মভোদ ংক্রান্ত মম জটিরতা 

উদ্ভূত বেবছ তা নরববপ্রত। এছাড়া  শুদৄ ২০১৫-২০১৬ 

থ থফছবযয ংবারধত এরডরবত ফযাদ্দ ও ব্যে মদোবনা 

বেবছ এফং ংস্থান ও থ থ ব্যবেয তবে রজওরফ ও প্রকে 

াাবেয প্ররতপররত তবে গযরভর যবেবছ, ংবাধন 

ংক্রান্ত রফলেটি স্পষ্ট নে। 

রযে নুযণ না কযা ও তে প্রারপ্তবত বমারগতা: 

প্রকে ভারপ্তয প্রাে অড়াআ ফছয য ররঅয মপ্রযণ কযা 

ে এফং ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবন ফাস্তফােন 

গ্রগরতয তোরদ প্রদাবন বমারগতা কযাে প্রকৃত 

জথন রনরুণ কযা ম্ভফ েরন। 

০৩। ররঅয -এ উবেরেত  প্রকবেয নুবভারদত  ব্যে, 

ংবারধত এরডর ফযাদ্দ,  ফছয রবরিক থ থ  

ফমুরক্ত ও প্রকৃত ব্যে এফং ংগরবরিক ফযাদ্দ ও 

ব্যে ংক্রান্ত তে গত রফভ্রাট গ্রণবমাগ্য নে; 

ররঅয এ ফরণ থত রফভ্রারন্তমূরক তোরদ 

ংবাধনপূফ থক রযভারজথত ররঅয এয প্ররত পৃষ্ঠাে 

স্বােযপূফ থক এ রফবাবগ পূনঃ  মপ্রযণ কযা ভীচীন; 

ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবন ফাস্তফােন গ্রগরতয 

তোরদ প্রদাবন বমারগতা কযাে প্রকৃত জথন রনরুণ 

কযা ম্ভফ েরন। ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে ররঅয প্রণেবনয 

াবথ মৃ্পক্তবদয রফলবে রফরধ মভাতাবফক রফবাগীে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয; 

বরফষ্যবত প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন প্রণেনকাবর 

রধকতয তকথ ওো প্রবোজন। 

০৪। প্রোকৃটত্ক থৌন্দয়যযর অেরুে ীোভূটম ব্োাংোয়দয়লর 
জীব্-বব্টচয়ের মৃি এব্াং ইয়কোিুযটরজয়মর জন্য 
অেোর ম্ভোব্নোমে ৩৫টি স্থোয়ন ব্ত্যমোন প্রকয়ল্পর 
আওত্োে নোনোটব্ি উন্নেন কোযযক্রম গ্রণ করো 
য়েয়ি; যো  একটি যুগোন্তকোরী েদয়ক্ষে টোয়ব্ 
টব্য়ব্চনো করো থযয়ত্ েোয়র। প্রকয়ল্পর  টেটআর 
এব্াং আইএমইটি ’র কমযকত্যো কত্ৃযক প্রকল্প এোকো 
য়রজটময়ন েযযয়ব্ক্ষণ থেয়ক প্রটত্ভোত্ য়েয়ি থয, 
এোকো মুয়র প্রোকৃটত্ক েটরয়ব্য়লর ও জীব্ 
বব্টচয়ের উয়েখযয়যোগো উন্নটত্ য়েয়ি  এব্াং েযযিয়নর 
নত্ুন নত্ুন সুয়যোগ ৃটষ্ট /দ্বোর উয়ম্মোটচত্ য়েয়ি। 
ত্য়ব্ প্রয়ল্পর আওত্োে স্থোটেত্ টব্টভন্ন স্থোেনোমূয়র 
রক্ষণোয়ব্ক্ষণ ও ব্যব্স্থোেনো এব্াং ব্নোেন াংরক্ষয়ণর 

০৪। ফাংরাবদবয প্রাকৃরতক রযবফবয বাযাম্য যো, 

জীফ-বফরচে ংযেণ এফং ম থটন সুরফধা রফকাবয 

রবেয  প্রকবেয অওতাে স্থারত রফরবন্ন আবকাাকথ 

এফং স্থানামূবয যেণাবফেণ ও সুষ্ঠ ব্যফস্থানায 

একটি স্থােী ওবে-অউট রযকেনা কযা প্রবোজন; 

 

দদশয রযবফবয বাযাম্য যো, জীবববচিত্রের 

ংযেণ ও উন্নয়ন   এফং ম থটন সুরফধা রফকাবয 

রবেয বাাংাত্রদত্রলর অন্যান্য অঞ্চত্রও  দফযকাযী 

খাশত ককিংফা ককক -এয আওতায়ও অনুরু 

আবকাাকথ স্থাবনয উশযাগ দনয়া দমশত াশয; 

 



 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

জন্য স্থোেী থকোন ওয়েআউি েটরকল্পনো টব্য়ব্চয 
প্রকয়ল্প রোখো েটন। স্থোেী ব্যব্স্থোেনো নো েোকয় 
প্রকল্প থেয়ক দীঘযয়মেোদী সুফ োয়ভর ম্ভব্নো  
কম।  
প্রকয়ল্পর েোাঁচ ব্ির  থমেোয়দ ব্ন অটিদপ্তয়রর 
একজন ব্ন াংরক্ষক  টত্নজন উেপ্রিোন ব্ন 
াংরক্ষক   টনজ দোটেয়ের অটত্টরি দোটেে টোয়ব্ 
প্রকল্প েটরচোয়কর দোটেে েোন কয়রয়িন। ঘন 
ঘন প্রকল্প েটরচোয়কর েটরব্ত্যন এব্াং েূণযকোীন 
নো য়ে অটত্টরি দোটেে টোয়ব্  প্রকল্প 
েটরচোয়কর দোটেে েোন করোে প্রকয়ল্পর টনরব্টিন্ন 
ব্োস্তব্োেন টব্টিত্ য়েয়ি ব্ো থযয়ত্ েোয়র 
 
মযবফক্ষণকৃত ৮-টি আবকাাবকয টনটভযত টকটনক 
স্পি, আবকাকবিজ ন্যান্য স্থানাগুটরবত টফদ্যুৎ 
ংবমাগ এফং  অফাফত্র দ্বাযা টিত না থাকায 
পবর স্থানা ভূ ফুফহৃত যবেবে। পবর, 
একটদবক যকায যমভন যাজস্ব াযাবে যতভটন 
জনগণ স্থানা ভূ ফুফাবযয সুটফধা যথবক ফটিত 
বে। 

প্রাকনক ভন্ত্রণারয়  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা 

বকফষ্যশত কনধ ধাকযত ভয় ও অনুশভাকদত ব্যশয় 

প্রকশল্পয কর অিংশগয ফাস্তফায়ন ভাকিয জন্য 

কাম ধকযী দশে গ্রণ কযশফ। 

০৫। প্রকল্প ব্োস্তব্োেয়ন থত্মন থকোন মস্যো উদু্ভত্ েটন। ০৫। াতক্ষীযা যজরায শ্যাভনগবয ৫ নং যাল্ডাবয টফটবন্ন 
স্থাবন িাটপযং মথামথবাবফ কযা েটন। যাল্ডায 
যক্ষাবথয াটন উন্নেন যফাবডযয াবথ ভন্বেূফযক 
স্থানীে জনগণবক মৃ্পক্ত কবয িাটপযং কযা 
প্রবোজন; 
  
টিটট’য ৬টি ংবগ উন্নেন বমাগী ংব 
ফযাবেয টতটযক্ত খয চ কযা বেবে। উন্নেন 
বমাগী কতৃযক যাটয থয খযচ কযা বরও 
প্রকল্প টযচারক এয দাে এড়াবত াবযন না। 
বটফষ্যবত টিটট ’য ংস্থাবনয ভবধু থয খযবচয 
টফলবে উন্নেন বমাগী এফং প্রকল্প টযচারক 
বচষ্ট থাকবফন এফং তকযতা ফরম্বন কযবফন; 
 
প্রকবল্পয অওতাে টফকল্প জীটফকায বন্বলবণ হ্য াচাযীবত 
কাাঁকড়ায যানা উৎাদন দ্ধটত অ টফষ্ক ায কযা বেবে। 
এ দ্ধটতবত কাাঁকড়ায যানা উৎাদনফূ যক তা 
ফাটণটজুকবাবফ চাল কবয স্থানীে জনগণ সুন্দযফবনয উয 
টনব যযীরতা কভাবফ। এ রক্ষু টনবে হ্য াচাযী স্থান কযা 
বরও রক্ষুটি যূণ েটন। তাআ স্থাটত হ্য াচাযীয  ক্ষভতা 
নু:ফুফায কযায টফলবে ভন্ত্রণারে /ফন টধদপ্তয কাম যকয 
উবেুাগ কযবফ। 



 

ফাংরাবদ জীফবফটচত্রু ংযক্ষণ ও আবকািুুটযজভ উন্নেন 
-লীযক প্রকয়ল্পর মোটপ্ত মূযোেন প্রটত্য়ব্দন 

 
 

ক.   দভৌকরক তথ্যঃ 

১। প্রকবেয নাভ ংযক্ষণ 

২। প্রারনকভন্ত্রণারে

৩। ফাস্তফােনকাযীংস্থা

৪। প্রকবেয ফস্থান প্রকেটি ফাংরাল্পদ টফস্ততৃ
ক্ষ্ভয জন্য প্রতত

ক্ষ্ে।

ংযটক্ষত

ংযটক্ষত সংরক্ষিত
সংরক্ষিত

সংরিণ
সংরিণ সংরক্ষিত

ন্নয়ন ম্পন্ন 
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০৫। প্রকবেয উবদ্দশ্য: 

  

 সংরক্ষিত
সংরক্ষিত

 ঝুঁকুপূণ ণ In situ,  Ex-situ সংরিনে
 

 

 সংরিণ এফং

 

 
০৬। প্রকল্পের র্ থায়ন প্রকেটি সম্পূর্ থ জিওজি র্ থায়ল্পন িাস্তিাজয়ত। 



 

 

প্রকল্পেয মূর অনুল্পভাতদত ব্যয় তের  রয টাকা এফং প্রকল্পেয ক্ষ্ভয়াদ তের ম ণন্ত। 

ফ ণল্পল ংল্পাধন ক্ষ্ভাতাল্পফক প্রকল্পেয ব্যয় বৃতি ায় রয টাকায় এফং ক্ষ্ভয়াদ তনধ ণাতযত য় 

ম ণন্ত। অথ ণাৎ প্রকে ব্যয় ও ক্ষ্ভয়াদ বৃতি ায় মথাক্রল্পভ ২০ ০০% ও । তকন্তু অনুল্পভাতদত প্রকে ব্যল্পয়য 

রকন্তু প্রকৃত ব্যে ে ৫৫৭.৪৯  রয টাকা  থ থাৎ নুবভারদত ংবারধত ব্যবেয ৩ ৫৪ ২ রয টাকা  অব্যতয়ত 

থাল্পক।   
 

০৮। প্রকে গ্রবণয টভূরভ

ক্ষ্নয ক্ষ্য

দুলণ দুলণ

Ecological Balance

প্রাকৃততক

সংরিণ ক্ষ্ভয

ংযক্ষণ

০৯। প্রকল্পের নুল্প াদন ও সংল্প াধন

মূল প্রকেটি ম াট লক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুলাআ ২০১০ হল্পত ২০১ ম য়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর িন্য ২০১ তাজরল্পে

একল্পনক কর্তথক নুল্প াজদত হয়। রিতীল্পত টাকা ব্যল্পয় জুলাআ ২০১ মর্ল্পক

জুন ২০১৫ ম য়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর িন্য ১ সংল্প াজধত জহল্পসল্পি প্রকেটি নুল্প াজদত হয়

খ. প্রকশল্পয অগ্রগকত িংক্রান্ত তথ্যঃ 

১০। সংল্প াজধত এজিজ িরাদ্দ িমুজি ও ব্যয়

 

০৭।    প্রকবেয ব্যে ও মভোদকার প্রকবেয ব্যে ও মভোদকার ংক্রান্ত তোরদ মটরফর ১ এ মদোবনা র: 

 

মটরফর ১  প্রকবেয ব্যে ও মভোদকার ংক্রান্ত তে 

নুবভারদত ব্যে ক্ষ টাকা  প্রকৃত ব্যে 

(রজওরফ) 

রতক্রান্ত 

ব্যে/অব্যতয়

ত (মূর 

নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফাে

নকার 

রতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মূর 

নুবভারদ

ত ব্যে 

(রজওরফ) 

১ভ 

ংবারধত 

ব্যে 

(রজওরফ) 

২ে 

ংবারধ

ত ব্যে 

(রজওরফ) 

মূর 

নুবভারদ

ত মভোদ 

১ভ 

ংবারধ

ত 

২ে 

ংবারধ

ত 

১ ২ ৬ ৯ 

 ফছয 

 



 

মটরফর ২  প্রকবেয এজিজ িরাদ্দ িমুজি ও ব্যয় ক্রান্ত তে 

ক্ষ টাকা

আচথ িক বছর সাংত্রলাচধত এচিচ বরাদ্দ িমুি প্রকৃত ব্যয়

টাকা বরামদ্দয টাকা টাকা

১ ৭

১০ ৫১

২৩ ৭

৪৬ ৬৭

১ ৫

ফ থবভাট 

প্রকল্পেয মূর অনুল্পভাতদত সাংত্রলাচধত ব্যয় তের রয টাকা। তন্মল্পধ্য প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পে রয টাকা ; মা 

অনুল্পভাতদত প্রকে ব্যল্পয়য । র্ থাৎ অনুল্পভাতদত প্রকে ব্যল্পয়য ( রয টাকা অব্যতয়ত থাল্পক। প্রকে 

তযচারক জানান ক্ষ্ম , প্রকল্পেয ক্ষ্কান ক্ষ্কান অল্পঙ্গয প্রাক্কতরত মূল্পেয তুরনায় চুতি মূে অল্পযাকৃত কভ ওয়ায় প্রকল্পেয 

রয টাকা াশ্রয় ল্পয়ক্ষ্ে; মা যফতীল্পত যকাল্পযয যাজস্ব খাল্পত জভা ক্ষ্দয়া ল্পয়ল্পে।   

১১। ংগজিজিক িাস্তিায়ন গ্রগজত

বত প্রাপ্ত প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন ( PCR) এফং ভাঠ রযদ থনকাবর প্রাপ্ত তোরদ নুমােী 

প্রকবেয ংগরবরিক অরথ থক ও ফাস্তফ গ্রগরত রযরষ্ট কবত ংমৄক্ত কযা বরা। 

 

১২। কাি স াপ্ত র্াকল্পল তার কারর্

প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন (PCR) নুমােী প্রকবেয মকান ংবগয ফাস্তফােন ভাপ্ত মনআ।

১৩। প্রকে জরচালল্পকর তথ্য

মটরফর ৩  প্রকে রযচারক ক্রান্ত তে 

প্রকল্প পররচাককর নাম ও পদবী দারেবেয ধযণ মময়াদ কা

১। ংযক্ষণ েন্ডকারীন মযন্ত 

২। জনাফ ংযক্ষণ েন্ডকারীন মযন্ত

। জনাফ ংযক্ষণ েন্ডকারীন মযন্ত

। জনাফ ংযক্ষণ েন্ডকারীন ৩০ ৬ মযন্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গ. প্রকশল্পয কযদ ধন িংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪।     াধাযণ ম থবফেণ: 

ম্পূণ থ রজওরফ থ থােবন ংযক্ষণ ভাধ্যল্পভ ফাংরাল্পদল্পয 
ক্ষ্ভয জন্য স্থাল্পন শু খাদ্য, তফলুপ্ত ও তফন্ন প্রায় এফং 

ক্ষ্াবাফধ ণনকাযী গাল্পেয ফাগান সৃজন রফরবন্ন  পূতথ কাজ মমভনঃ যাস্তা, আবকাকবটজ, রকরনক স্পট, ম থবফেণ টাওোয, 

মযঞ্জ রপ, ব্যাযাক, দ থনাথী ছাঊরন/ছাতা, ফায অযরর মফঞ্চ আতযারদ  রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা বেবছ। 

 

আল্পরাচে প্রকল্পেয ভাতপ্ত প্রততল্পফদন প্রণয়ল্পনয রল্পযে ৩৫ টি প্রকে এরাকায ভল্পধ্য আইএভই কফবাশগয কযচারক দভাাঃ 

তাজশকযা খাতুন  ৮ অশটাফয, ২০১৬ তাকযশখ ঢাকা ফন তফবাল্পগয আওতাধীন তভযপুয জাতী য় উদ্যান , ফাড়ইাড়া ন্যাচায 

াকণ, গাতজপুয ফন তফবাল্পগয আওতাধীন বাওয়ার জাতীয় উদ্যান , ভয়ভনতং ফন তফবাল্পগয আওতাধীন , কাতদগড় 

ইল্পকাাকণ; ১৫ অশটাফয, ২০১৬ তাকযশখ চট্টগ্রাভ উত্তয ফন তফবাল্পগয অধীনস্থ ভাভায়া ইল্পকাাকণ (তভল্পযযাই), ১৬ 

অশটাফয, ২০১৬ তাকযশখ চট্টগ্রাভ ফন্যপ্রাণী ংযযণ তফবাল্পগয আওতাধীন  চুনতত ক্ষ্যঞ্জ এফং কক্সফাজায উত্তয ফন তফবাল্পগয 

আওতাধীন কাম ণক্রভ এফং ১৭ অশটাফয, ২০১৬ তাকযশখ  কক্সফাজায দতযণ ফন তফবাল্পগয আওতাধী ন একাতধক কল্পম্পাল্পনন্ট 

তযদ ণন কল্পযন। 

 

তযদ ণনকাল্পর জানা মায় , ফন অতধদপ্তল্পযয একজন  রনজ দারেবেয রতরযক্ত দারেে রাবফ এআ 

প্রকবেয প্রকে রযচারবকয দারেবে রনবোরজত রছবরন; রমরন প্রকবেয ারফ থক তত্ত্বাফধান কবযবছন। রফরবন্ন ফন রফবাবগয 

ংরিষ্ট রফবাগীে কভ থকতথা ফন রফবাবগয রফরবন্ন ম থাবেয কভ থকতথাবৃবেয নীরফড় তত্ত্বাফধাবন প্রকেটি ফাস্তফারেত বেবছ। 

এছাড়া প্রকবেয রফরবন্ন ংবগয ফাস্তফােন ভাঠ ম থাবে  সূক্ষ্ণবাবফ তদাযরকয জন্য ৩৫ জন কভ ণকতণা ক্ষ্ভাট ১১০ জনফবরয 

তনল্পয়াগ ক্ষ্দয়া য়। তযদ ণনকাল্পর ংতিষ্ট তফবাগীয় ফন কভ ণকতণা প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয াল্পথ ম্পৃি ভাঠ ম ণাল্পয়য 

কভ ণতণাবৃন্দ উতস্থত তেল্পরন এফং প্রল্পয়াজনীয় তথ্য-উাত্ত যফযা কল্পয ায়তা কল্পযল্পেন। 



 

 

 

১৫।  মূল্যায়ন দ্ধজত প্রকশল্পয মূল্যায়ন প্রকতশফদনটি প্রণয়শন কনশনাক্ত দ্ধকত অনুযণ কযা শয়শে: 

 

  অনুত্রমাচদত প্রকল্প ছক য িাত্রািনা; 

 মন্ত্রণায় কর্তিক সমত্রয় সমত্রয় প্রপ্রচরত প্রকত্রল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগচত য িাত্রািনা; 

 প্রকত্রল্পর অগ্রগচত মচনটচরাং প্রচতত্রবদন য িাত্রািনা; 

 প্রকল্পেয ভাতপ্ত প্রততল্পফদন (চচসআর) য িাত্রািনা; 

 প্রকল্প মূল্যায়ন ককভটিয (PEC) সভার কায িচববরণী য িাত্রািনা; 

 কাত্রজর বাস্তব অগ্রগচত যািাই এবাং তথ্য সাংগ্রত্রের জন্য সত্ররজচমন চদল িন; এবাং 

 প্রাপ্ত তত্রথ্যর চভচিত্রত সাংচিষ্ট কম িকতিা ও প্রকত্রল্পর সুচবধাত্রভাগীত্রদর সাত্রথ আত্রািন। 
 

১৬। প্রকল্পের অওতায় সম্পাজদত কাল্পির ঙ্গজিজিক সংজক্ষপ্ত জিিরর্  

 

প্রকবেয অওতাে ম্পারদত প্রধান প্রধান কাম থক্রবভয ংরেপ্ত  ফণ থনা রনবম্ন মদো র তফস্তাতযত ংমৄতি -১ এ 

ক্ষ্দখাল্পনা র)  

১৬.  

যাতনং তভটায

 

১৬.  

 

 

১৬.  

।

 

১৬.  

 

১৬.  সংরিণ

 



 

 

১৭।  বযজরভন ংগরবরিক জরদ থন ও ম থবফেণ রযদ থনকৃত এরাকামূবয করতে ফাস্তফারেত 

কাম থক্রবভয ংরেপ্ত ফণ থনা রনবম্ন উবেে কযা বরা:

 

১৭.১। কভযপুয জাতীয় উযান (কভযপুয, ঢাকা; কযদ ধশনয তাকযখঃ ০৮.১০.২০১৬) 

 

য 

সংরিণ য ক্ষ্ে াল্পর

।  তভযপুল্পযয 

য ক্ষ্ে 
এ উদ্যা ক্ষ্ন ক্ষ্য সংরিণ দল্পয

এ রশেে কনশনয দেকফশর উকিকখত  দবৌত ও ফনায়নমূ রক 

ক্ষ্েেঃ 

 

দেকফর ৪  কভযপুয দন ম্পাকদত দবৌত ও ফনায়নমূরক 

 

       দবৌত ফনায়ন/ফাগান সৃজন 
1. ৪০

2. ২
3. ১০

4. ১

5. ৮৩৫

6. ৫

7. মূরক ৫

8. মূরক 
9. াকা যাস্তা ৫২১ কভোয এফিং কক ওয়াকওশয় ৬০০ 

কভোয

1. ৫০০০ 

2. কভোয 
3. ১৭০০ টি
4. ১২৫০

5. 

 

 

আশরাচে  প্রকশল্পয অওতায় কভযপুয জাতীয় উযাশন ৫০০০টি দাবাফধ ধনকাযী পৄশরয চাযা , ১৭০০টি দগারা চাযা 

দযান, ১২৫০টি কফযর ও কফন্ন প্রায় প্রজাকতয অককধড িংগ্র ,  ও  অককধড াউ /না ধাকযশত িংযেণ, ১৫০কভোয 

জীফন্ত দফড়া , ১০৮৫ কভোয ীভানা প্রাচীয , প্রাকৃকতক কডজাইশনয ৪০টি আযকক দফঞ্চ কনভ ধাণ কযা য়। 

কযদ ধনকাশর দাবাফধ ধনকাযী ফাগাশনয অফস্থা বার দদখা দগশরও দগারা ফাগাশন ৫০০০ চাযা আশে ককনা তা 

গণনা কযা ম্ভফ য়কন। তশফ, দগারা পৄশরয চাযা খুফই াভান্য ফশর প্রতীয়ভান য়। তাোড়া, দগারা পৄর গাশেয 

স্বাস্থেও অতোন্ত জীণ ধ-ীণ ধ এফিং দগারাশয ফাগান আগাোয় বযপুয যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায় (কচত্র - ১)। এ প্রিংশগ 

জানশত চাওয়া শর প্রকল্প িংকিষ্ট কভ ধকতধাবৃন্দ জানান দম , ফতধভাশন ফল ধাকার কফধায় গােগুশরায  অফস্থা বার 

দনই। প্রকৃত শে  পৄশরয গাশেয অফস্থা ীত ও ফন্তকাশর বার শফ। ফতধভাশন দগারা পৄর গাশেয চাযা োোই 

কযা শে। করভ কশয নশবম্বয ভাশ নতুনবাশফ রাগাশনা শফ এফিং ীতকাশর পৄর কাশেয প্রকৃত দাবা দদখা 

মাশফ।  

 

উযাশন কফকবন্ন প্রজাতীয কফযর প্রজাকতয অককধড ও কোকো িংগ্র কযা শয়শে ভশভ ধ  দদখা মায়। ভাদায 

কোকো রুশভয অফস্থা বার দদখা দগশরও প্রকশল্পয আওতায় িংস্কাযকৃত রুশভ কোকোশয িংখ্যা অপ্রতুর এফিং 

কোটাশয অফস্থাও বার দদখা মায়কন। কোকো িংযেশণ অফশরা ও অমশেয ো কযরকেত য়। জীফন্ত 

দফড়ায অফস্থা বার যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায়।  কফ কবন্ন প্রজাকতয পরজ ও কাষ্টর গাশেয চাযা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

উৎাদশনয না ধাকয এফিং না ধাকযয াপ গ্রীর ((কচত্র - ২),  ীভানা প্রাচীয , াকা যাস্তায অফস্থা বার ভশভ ধ দদখা 

মায়। তশফ, াশয় াঁোয কক যাস্তায ভাশে ভাশে পাের /বািংগা যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায় (কচত্র - ৩)।  দ ধণাথীশদয 

ফায জন্য প্রাকৃকতক কডজাইশনয আযকক ফায দফঞ্চ কনভ ধাশণয কথা থাকশরও এখাশন কনকভ ধত ফায দফঞ্চ মূশ 

প্রাকৃকতক কডজাইশন (কচত্র - ৪)। কনভ ধাণ কযা য়কন এফিং দফঞ্চমূ ফায জন্য  আযাভ দায়ক ফশরও প্রতীয়ভান 



 

য়কন।  

কভযপুয জাতীয় উযাশন একটি  ১০টি ংফ

কনভ ধাণ দয়শে| তশফ, কযদ ধনকাশর জানা মায় , াশকধয 

গুদাভ কাশফ ব্যফহৃত না শয়  আফা স্থর কাশফ ব্যফহৃত শে। দত এখনও 

দদয়া য়কন। পশর , নন প্রযীশদয এখাশন থাকশত দফ অসুকফধা শে  ফশর প্রকল্প 

িংকিষ্ট কভ ধকতধাবৃন্দ জানান।       

 

তচত্র - ১: আগাোয় বযপুয দগারাশয ফাগান , তভযপুয 

জাতীয় উদ্যান

তচত্র - ২: , তভযপুয জাতীয় 

উদ্যান 

তচত্র – ৩: াল্পয় াঁটায তত যাস্তায় সৃষ্ট পাটর , তভযপুয 

জাতীয় উদ্যান 

তচত্র – ৪: ফায তভযপুয জাতীয় 

উদ্যান 

১৭.২।   াকধ (আশুকরয়া, াবায, ঢাকা; কযদ ধশনয তাকযখঃ ০৮.১০.২০১৬) 

ঢাকা ফন কফবাশগয অন্তগ ধত ফাড়ই াড়া ফীশে প্রকশল্পয আওতায় কনকভ ধত অকপ বফন , ইশকা-কশেজ, ম ধেন দকন্দ্র, 

২টি দকি দাস্ট , কককনক স্পে, ব্যাযাক াউ, ১০ কভোয ীভানা প্রাচীয (কচত্র- ৫) , ২টি োতা , ১টি দগারঘয , 

াফভাকজধফর াম্প ওবাযশড ট্যা দেয (কচত্র- ৬)।  অফস্থা কযদ ধশন বার অফস্থায় াওয়া মায়। তশফ 

 কনভ ধাণ কযা শয়শে ভশভ ধ উশিখ কযা শরও দফঞ্চ গুশরা প্রাকৃকতক কডজাশনয 

ভত কশয নতযী কযা য়কন । তাোড়া ,  ব্যফাশযয পূশফ ধই দফঞ্চগুশরায কফকবন্ন স্থান বািংগা যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায়  

(কচত্র- ৭)।  দফঞ্চ কনভ ধাশণ ব্যফহৃত উকযণমূ মথমথ অনুাশত যশয়শে ককনা তা যীো কযায প্রশয়াজন যশয়শে 

ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। াশকধ যাস্তায কযভাণ অম ধাি ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। দকান সৃকজত ফাশেঁয চাযা দদখা মায়কন।  

 

৫০০০-টি কশয কফযর ও কফন্ন প্রজাকতয ও দগারাশয চা যা রাগাশনায কথা থাকশরও খুফই াভান্য িংখ্যক 

দগারাশয চাযা রাগাশনা শয়শে ভশভ ধ দদখা মায় (কচত্র- ৮)।  াশকধয এক াশ প্রাকৃকতক ফনভূকভ /গাে-ারা খুফই 

কভ এফিং দ াশ াফকরক যাস্তা কফযভান। ীভানা প্রাচীয দ্বাযা াকধটি িংযকেত না থাকায় াশকধয ভধ্য 

কফযভান  যাস্তা  কদশয় াফকরক মানফাণ ও াধাযণ জনগণশক চরাচর কযশত দদখা মায়। কশয়কটি 

ব্যকক্তভাকরকানাধীন দদাকানও াশকধয কদশক উন্মুক্ত থাকায় াশকধয অবেন্তশয দদাকান দককন্দ্রক প্রচুয জনাধাযশণয 

ভাগভ ঘেশে। পশর, ন্যাচায াশকধয ইশকারকজকোর নফকষ্ট কফকিত ফায মূ আিংকা যশয়শে  ভশভ ধ প্রতীয়ভান 

য়।  

 

াশকধ কনকভ ধত শুদৄভাত্র অকপ বফন ব্যতীত অন্যান্য স্থানাগুশরাশত কফদ্যেত িংশমাগ দদয়া য়কন এফিং ব্যফায 



 

উশমাগী দকান আফাফত্র না থাকায় স্থানাগুশরা করজ দদয়ায ব্যফস্থা কযা মাশেনা ভশভ ধ াকধ িংকিষ্ট 

কভ ধকতধাবৃন্দ জানান। এয পশর এককদশক  যকায দমভন যাজস্ব াযাশে, অন্যকদশক  জনগণ দতভকন াকধ ব্যফায 

ও কফশনাদন সুকফধা দথশক ফকঞ্চত শে। অযশে স্থানগুশরা ব্যফায না কযায পশর নষ্ট শয় মাফায আিংকা 

যশয়শে ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। ঢাকা শযয অদূশয আশুকরয়ায ঘণফকতপূণ ধ এরাকায় াকধটি কনভ ধাণ কযা শরও 

াদকধয প্রধান পেক কনভ ধাণ না কযায় এফিং াশকধয  প্রচাযণা ফা কযকচকতমূরক মূরক দকান নাভ পরক না থাকায় 

জনগণ এ াকধ ম্পশকধ জানশত াযশেনা। াকধ ম্পশকধ জনগণশক অফকত কযায জন্য উযুক্ত প্রচাযণায 

প্রশয়াজন যশয়শে ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। 

কচত্র - ৫  অভাপ্ত ীভানা প্রাচীয,

াকধ, ঢাকা

কচত্র - ৬  
াকধ, ঢাকা

কচত্র – ৭  অ

াকধ, ঢাকা

 

তচত্র - ৮  ক্ষ্গারাল্পয চাযা তফীন ফাগাল্পনয ক্ষ্ফড়া , 

াকধ, ঢাকা 

১৭.৩।  কাকদগড় জাতীয় উযান, বালুকা , ভয়ভনকিংঃ (কযদ ধশনয তাকযখঃ ০৮.১০.২০১৬) 

 

প্রাকৃকতক ম্পশদ বযপুয ভয়ভনকিং দজরায় কফযভান ারফশনয জীফ নফকচত্র  িংযেণ এফিং এরাকায জনগশণয 

টুকযজভ সুকফধা বৃকদ্ধয রশেে বালুকা উশজরায  দভাে ৯৫০ একয ারফশনয 

প্রাকৃকতক কযশফশ প্রকশল্পয আওতায় কাকদগড় জাতীয় উযান গশড় দতারা শয়শে।  জাতীয় উযানটি 

কযদ ধনকাশর প্রাকৃকতক ফশন কফযভাশন কফকবন্ন প্রজাকতয গাে-ারা দমভন- ার, কযতকক, আগয, ফশযা, জারুর, 

অর্জধন, দভগকন, ফে আভারকক , তার, জাভ কাঠাঁ র, কতযাজ, কদভ, ফাঁ, দফত এফিং ফানয, নুভান, গুইা, 

দফইকজ কফকবন্ন দেণীয প্রাণীযও উকস্থকত র েে কযা মায়।   

                                                                                                                                                                                                   



 

 
 

 

কচত্র-৯   

কাকদগড়

কচত্র-১০  কাতদগড়, 

ভয়ভনতং

কযদ ধনকাশর জানা মায়, কাকদগড় জাতীয় উযাশন  (কচত্র  -৯)

, দভইন দগশেয অবেন্তশয তা তফতষ্ট াকা যাস্তা, দভ
তফতষ্ট

 (কচত্র  - ১০), অকপ বফন, ইশকা-কশেজ, দগারঘয, ম ধশফেণ োওয়ায, ২টি দদারনা, 

২টি ব্যারান্স দঢকক, ২টি কিায, ২ টি ফায দফঞ্চ ও ১টি  োতা দৃে  কনকভ ধত কভকন কশু-াকধ (কচত্র  

-১১), ওয়ারুভ কোকিন , পুরুল ও ভকরাশদয জন্য ২টি কশয পৃথক ৪টি েশয়শরে (কচত্র  - ১২), 

পুকুয, োতা দৃে (কফোভাগায ৩টি),  ১৫টি 

তডজাইল্পনয ফায ক্ষ্ফঞ্চ (কচত্র  - ১৩), 

 ণ (কচত্র  - ১৪) ইতোকদ কনভ ধাণ কযা শয়শে। কযদ ধনকাশর এ 

কর স্থানায ফাকেক অফস্থা আাতঃ দৃকষ্টশত বার যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায়। তশফ , য

দনয উয স্থাকত দাকরিং ভাশে ভাশে উশঠ দগশে ভশভ ধ দদখা মায়।  

 

ম ধশফেণ োওয়াশয মাফায শথ দীঘ ধ থ কাঁচা ভাটিয যাস্তা যশয়শে। পশর ফল ধাকাশর ভাটিয যাস্তা কদশয় ম ধশফেণ 

োওয়াশয মাওয়া কষ্টকয ভশভ ধ প্রতীয়ভান শয়শে। তাোড়া  কফযর প্রজাকতয , দাবাফধ ধনকাযী ও দগারাশয চাযা 

মথাক্রশভ, ৮০০০, ১০৫০০ এফিং ৯০০টি দযান কযা শয়শে। তশফ , ফাস্তশফ ফাগাশন সৃকজত চাযায িংখ্যা গণনা 

কযা ম্ভফ না শরও ফাকেক দৃকষ্টশত চাযায িংখ্যা ম ধাি নয় ভশভ ধ কযরকেত য়। কাকদগড় অকপশয াভশন 

সৃকজত দগারা ও কফযর প্রজাকতয ফাগাশনয অফস্থা বার  দনই ভশভ ধ কযরকেত য়। প্রকল্প িংকিষ্ট কভ ধকতধাবৃন্দ 

জানান দম, ফতধভাশন ফল ধা দভৌসুভ অব্যাত থাকায় পৄর গাশেয অফস্থা বার না। ীশতয দভৌসুভ আফান শর পৄশরয 

প্রকৃত দৌন্দম ধ পৄশে উঠশফ।  

 

জাতীয় উযাশনয ভশধ্য ম ধাি কযভান াকা যাস্তা না থাকায় এফিং াশকধয প্র দফ শথয পূশফ ধ প্রায় ৫০০ কভোয 

ভাটিয কাঁচা যাস্তা এফিং জাতীয় উযানটি ঢাকা ভয়ভনকিং যাস্তা দথশক প্রায় ১৫ককঃকভঃ কিশভ অফকস্থত ওয়ায় 

এফিং যাস্তায অফস্থা বার না  ওয়ায় ম ধাি কযভাশন দ ধনাথী  শফনা ভশভ ধ আিংকা ব্যক্ত কযা য়। াশকধয ভশধ্য 

প্রায় ১০০ একয ব্যকক্ত ভাকরকানা ভুকভ (ফাইত) যশয়শে এফিং উযাশনয ৫টি কযফায তাশদয কনজ কনজ 

ভাকরকানাধীন ফাকড়শত এখনও ফফা কযশে (কচত্র  -১৫) । তাযা মুরতঃ উযান কনব ধয কৃকল কাজ , ভাে আযণ 

এফিং ফশনয কফকবন্ন গাশেয াতা , পৄর-পর, ভদৄ, কাঠ ইতোকদ আযণ কশয জীকফকা কনফ ধা ক দয দথশক (কচত্র  -

১৬)। এ জাতীয় কাম ধক্রভ উযাশনয জীফবফকচশত্রয জন্য হুভকক শত াশয ভশভ ধ আিংকা প্রকা কযা য়। সুতযািং 

ব্যকক্তগত ভাকরকাধীন ১০০ একয জকভ জাতীয় উযাশনয আওতাভূক্ত কযায এফিং জাতীয় উযাশন ফফাকাযী 

কযফাযগুশরাশক অন্যত্র স্থানান্তশযয প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা আফশ্যক ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। 



 

কচত্র  - ১১  

, কাতদগড়, ভয়ভনতং

কচত্র  - ১২  োতা দৃে  তডজাইল্পনয 

ফায ক্ষ্ফঞ্চ কাতদগড়, ভয়ভনতং

কচত্র -১৪  ণ কাতদগড়, 

ভয়ভনতং

কচত্র  - ১৫  াকধ অকপশয াভশন জীণ ধ ীণ ধ দগারাশয ফাগান

 

কচত্র  - ১৫  াকধ এরাকায় কফযভান ব্যকক্তভাকরকানাধীন ফাকড় কচত্র  - ১৬  জীফীকায অশেলশণ াকধ এরাকায অকধফাীবৃন্দ  

১৭.৪। ন, গাজীপুযেঃ (কযদ ধশনয তাকযখঃ ০৮.১০.২০১৬) 
ন সংরিনণর

দনয একান্ত 



 

ক্ষ্নাটিতপল্পকল্পনয ভাধ্যল্পভ

জীফ- জাতীয় উদ্যাল্পনয বৃতি 

এফং ম ণটকল্পদয সুল্পমাগ -সুতফধা বৃতিয রল্পযে ঢাকা ফন্য প্রাণী কফবগ কর্তধক বাওয়ার জাতীয় উদ্যাল্পন 

সংরিণ  প্রকল্পেয আওতায় ম্পাতদত কাম ণক্রভমূ গত ০৮।১০।২০১৬ তাতযক্ষ্খ তযদ ণন কযা য়।  

তযদ ণনকাল্পর জানা মায়, গাজীপুশযয বাওয়ার জাতীয় উযাশন প্রকশল্পয আওতায় মূে , ২টি দকি দাস্ট, ১টি 

াফকরক েয়শরে, ১০০ কভোয ীভানা প্রাচীয, ১টি অককধড াউ (কচত্র  -১৭), প্রাকৃকতক কডজাইশনয আযকক দফঞ্চ ২টি দগারঘয (কচত্র  -

১৮) ইতোকদ কনভ ধাণ কযা শয়শে। কযদ ধনকাশর ফাতেক দৃতষ্টল্পত তনতভ ণত স্থানামুল্পয অফস্থা বার যশয়শে ভশভ ধ দদখা মায়। তফল্পলাতয়ত 

প্রততষ্ঠাল্পনয যীযা ব্যতীত গুনগত ভাল্পনয তফলল্পয় ক্ষ্কান ভন্তব্য কযা তভচীন নয়। উল্পেখ্য অতকণড াউল্প ক্ষ্কান অতকণড পৄল্পরয গাে ক্ষ্দখা 

মায়তন। তল্পফ, যফতীল্পত অতকণল্পডয ংযযণ ও প্রাল্পযয জন্য াউটি ব্যফহৃত ল্পর ম ণটক ও বৃযল্পপ্রভীল্পদয আকল ণণ ফাড়ল্পফ ভল্পভ ণ আা 

কযা মায়।  তাোড়া, দগারা পৄশরয ফাগাশনও ম ধাি িংখ্যক দগারাশয চাযা রাগাশনা শয়শে ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়কন। 

কচত্র  -১৭: গাজীপুশযয বাওয়ার জাতীয় উযাশন কনকভ ধত অককধড াউ
কচত্র  -১8: গাজীপুশযয বাওয়ার জাতীয় উযাশন কনকভ ধত 

দগারঘয

১৭.৫। কণ ভেঃ তযদ ণল্পনয তাতযখেঃ ১৫.১০.২০১৬)  

 
ক্ষ্েয সংরক্ষিত টি প্রাকৃততক ঝণ ণা, ক্ষ্রক, বৃযযাতজ ও নানা 

প্রজাততয শু-াতখ ও প্রাতণকুল্পরয ভন্বল্পয় গঠিত এক মৃি জীফ- ক্ষ্ত্রয ভাায। ক্ষ্ত

সংরিণ এফং তফন্ন ও  ফাংরাল্পদ সংরিণ
ক্ষ্য ইল্পকাাকণ গঠিত ল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য , ইল্পতাপূল্পফ ণ, াল্পর 

ক্ষ্ত 
যা ল্পয়ল্পে| ভা

ইল্পকাাকণটি কয ক্ষ্তারা, 
ও ক্ষ্রল্পক ও

ইতোতদয রল্পযে  সংরিণ
চট্টগ্রাভ উত্তয গ কর্তণক নানাতফধ কাম ণক্রভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পে। তন্মল্পধ্য প্রধান প্রধান কা ম ণক্রভগুতর  তনল্পেয ক্ষ্টতফল্পর ক্ষ্দখাল্পনা 

রেঃ 

 

তযদ ণনকাল্পর তফবাগীয় ফন কভ ণকতণা , চট্টগ্রাভ উত্তয কর্তণক যফযাকৃত তথ্য ক্ষ্থল্পক জানা মায় , এফং

ংরগ্ন যাস্তা   



 

(তচত্র -১৯ ) জ, ওোরুভ তড় 
(তচত্র -২০) যাস্তা ব্যাংল্পগয  ন্টার তনভ ণাণ ও তফযর ও 

তফন্ন প্রজাততয ফনায়ন /ফাগান সৃজন তফতবন্ন সৃজন কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ণনকাল্পর আাতেঃ দৃতষ্টল্পত প্রকল্পেয 

আওতায় তনতভ ণত তফতবন্ন স্থানামূল্পয অফস্থা বার ফল্পর প্রতীয়ভান েল্পয়ল্পে। তল্পফ , তভল্পযযাই ক্ষ্যঞ্জ অতপল্পয াভল্পনয আযতত যাস্তায 

উবয়াল্পবণ ক্ষ্াল্ডাল্পযয ম ণাপ্ত ভাটি না থাকায় যাস্তা যততগ্রস্ত ফায আংকা যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ প্রতীয়ভান য় (তচত্র -২১ )।  তকতনক স্পল্পটয 

াভল্পনয যাস্তাও তকছুটা যততগ্রস্ত যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায়। 

 

ক্ষ্টতফর ৫: ভাভায়া ইল্পকাাল্পকণ ম্পাতদত তনভ ণাণ ও ফনায়ন কাম ণক্রভ 

 

রুম 

রাস্তা

x 

x 

ফনায়ন কাম ণক্রভ

 

উৎেঃ তফবাগীয় ফন কভ ণকতণা, চট্টগ্রাভ উত্তয ফন তফবাগ 

 

াাল্পড়য চূড়ায় তনতভ ণত ইল্পকা -কল্পটজ এফং তকতনক স্পল্পট  উঠায জন্য  াাল্পড়য ঢার ক্ষ্ফল্পয় ততড় তনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ ততড়য 

উবয় াল্পবণ ক্ষ্কান ক্ষ্যতরং তনভ ণাণ না কযায় ম ণটকল্পদয তফল্পলতেঃ তশু ও বৃি দ ণনাথীল্পদয ক্ষ্যতরং তফীন ততড় তদল্পয় উল্পয উঠা ঝুঁতকপূণ ণ  

(তচত্র -২০ )।  এোড়া তকতনক স্পট ও  ইল্পকা -কল্পটজ  তফতবন্ন স্থানায় তফদুেৎ  ংল্পমা গ  এফং ক্ষ্কান আফাফত্র না থাকায় 



 

স্থানামূ অব্যফহৃত  যল্পয়ল্পে। পল্পর , একতদল্পক ক্ষ্মভন ম ণটল্পকযা সুতফধা ক্ষ্থল্পক ফতঞ্চত ল্পে ; অযতদল্পক যকাযও ক্ষ্তভতন যাজস্ব 

াযাল্পে।   

 

প্রধান পটক ক্ষ্থল্পক  াল্পকণয অবেন্তল্পয  উঁচু -তনচু তফতবন্ন াাল্পড়য ঢার ক্ষ্কল্পট গাতড় চরাচল্পরয জন্য আযতত যাস্তা  তনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পে। 

যাস্তায অফস্থা বার যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায় তল্পফ , যাস্তায উবয়াল্পব প্রচুযতযভাল্পণ ভাটিয স্তু জভা কল্পয যাখা ল্পয়ল্পে (তচত্র -২২ )। । 

বৃতষ্টয পল্পর এ ভস্ত ভাটি যাস্তায উয জভা ল্পয় যাস্তা ততের ল্পয় চরাচল্পরয জন্য ঝুঁতকপূণ ণ ওয়ায আংকা যল্পয়ল্পে। সুতযাং  এ ভস্ত 

ভাটি স্থানান্তয কযা প্রল্পয়াজন।     

তচত্র-১৯  ক্ষ্নৌভ্রভল্পণয উল্পেল্পে ক্ষ্রল্পক মাওয়ায জন্য তনতভ ণত 
তচত্র-২০  ক্ষ্রক ক্ষ্থল্পক ইল্পকাকল্পটল্পজ মাফায জন্য াাল্পড়য ঢার 

ফযাফয ক্ষ্যতরং তফীন ততড়

তচত্র-২১  তভল্পযয যাই ক্ষ্যঞ্জ অতপল্পয াভল্পনয আযতত যাস্তা

তচত্র-২২  াল্পকণয অবেন্তল্পযয গাতড় চরাচল্পরয জনা আযতত যাস্তা 

 

১৭.৬।     চুনতত ক্ষ্যঞ্জ, এফং তযদ ণল্পনয তাতযখেঃ ১৬ অল্পটাফয,২০১৬) 

 



 

এ ক্ষ্যল্পঞ্জ বৃয, গুল্ম ও র্তণ জাতীয় ক্ষ্ভাট  এফং ৮৩ প্রজাততয শু-াখী ও প্রাণীয ভা ভাল্পযা  তফদ্যভান। 

তন্মল্পধ্য প্রা ণীকুল্পরয ভল্পধ্য   এফং বৃয যাতজয ভল্পধ্য োতা দৃে গজণন এই রল্পক কল্পযল্পে তফল্পল বফতষ্ট ভতেত। এ 

প্রাকৃততক ফনাঞ্চল্পরয মৃি জীফ -বফতচত্র ংযযণ  এফং ম ণটন সুতফধা বৃতিয রল্পযে ফন্য

এয তত্ত্বাফধায়ল্পন  ‘‘ ন’’ য আওতায় তনেফতণ ণত 

কাম ণক্রভমু ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পেেঃ  

উৎেঃ 
 

ক্ষ্টতফর ৬: চূনতত ক্ষ্যল্পঞ্জ ম্পাতদত কাম ণক্রভ   

চুনতত ক্ষ্য ক্ষ্ঞ্জ ক্ষ্নয 

রল্পযে ফতণ ণত প্রকল্পেয আওতায় তনতভ ণত তফতবন্ন স্থানা মূল্পয 

ভল্পধ্য ৩১,৯৮,০০০.০০ টাকা ব্যল্পয় তনতভ ণত ইল্পকা -কল্পটজ, 

৪,৯৯,৪১২.০০ টাকা ব্যল্পয় াল্পকণয প্রল্পফ ল্পথ তনতভ ণত ভল্পডর 

মুযার এফং ২২,৪৯,৪১২.০০ টাকা ব্যল্পয় তনতভ ণত ৫০০ তভেঃ াকা 

যাস্তা তযদ ণন কযা য়। তযদ ণনকাল্পর স্থানা মূল্পয অফস্থা 

ফাতেক দৃতষ্টল্পত বার যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায়। তল্পফ ইল্পকা -কল্পটল্পজ 

প্রল্পফল্পয যাস্তা অফস্থা তফতবন্ন আগাোয় ক্ষ্ঘযা যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা 

মায় (তচত্য -২৩)। তাোড়া ইল্পকা -কল্পটল্পজ তফদুেৎ ংল্পমাগ এফং 

আফাফত্র না থাকায় কল্পটজটি অব্যফহৃত যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দা 

মায়।    
তচত্র –২৩  চুনতত ক্ষ্যল্পঞ্জয ইল্পকাকল্পটজ 

১৭.৭।  গেঃ তযদ ণল্পনয তাতযখেঃ ১৭ অল্পটাফয, ২০১৬) 

র 

তফতবন্ন প্রকায উতিদ এফং নানাতফধ প্রাণীকূল্পরয  মৃি জীফ -বফতচত্রে। 

ক্রভাগত ংস্থা ফ, বৃয তনধন

ণী ফাস্থর

সংরিণ
তয়ত ল্পয়ল্পে  তায ভল্পধ্য 

তযদ ণনকৃত অংগমূল্পয তফফযণী রেঃ

তনতভ ণত 



 

বফন; তফতবন্ন যংল্পগয 
ও ক্ষ্ফত ফাগান তযদ ণন কযা য়। পৄরেতড় ক্ষ্যল্পঞ্জয একটি তকতনক স্পল্পটয তনভ ণাণ কাজ অভাপ্ত অথ ণাৎ ওয়ার ও ক্ষ্ভল্পঝয প্লাস্টায, 

দযজা-জানারা রাগাল্পনা , ফাথরুল্পভয তপটিং অল্পনক কাজ অভাপ্ত যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায় (তচত্র - ২৪)। অথচ, তনভ ণাণাধীন বফল্পণয 

জন্য ফযােকৃত ৯,৯৯,১২৫.০০ টাকা তযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পে। তাোড়া ক্ষ্যঞ্জ অতপল্পয াভল্পন ৬,৯৯,৮৫৩.০০ টাকা ব্যল্পয় তনতভ ণত গাইড 

ওয়াল্পরয অফস্থাও ভান ম্মত ভল্পন য়তন (তচত্র - ২৫ )। এোড়া, ক্ষ্গারা পৄল্পরয ফাগান ,

ও ক্ষ্ফত ফাগান ইতোতদ  ও ক্ষ্াবা ফধ ণনকাযী  তফতবন্ন প্রজাততয 

গাে-ারায অফস্থাও ক্ষ্াচনীয় ভল্পভ ণ তযরতযত য় (তচত্র  - ২৬)। ক্ষ্যঞ্জ অতপল্পয াভল্পনয ক্ষ্ভল্পঝ ক্ষ্থল্পক অল্পনক স্থাল্পনয তরং উল্পঠ ক্ষ্গল্পে 

ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায় (তচত্র –২৭)। 

 

তচত্র –২৪ পৄরছরড় মযবঞ্জ তনভ ণাণাধীন অভাপ্ত তকতনক স্পট 

 

তচত্র –২৫  ক্ষ্যঞ্জ অতপল্পয াভল্পন তনতভ ণত গাইড ওয়ার 

তচত্র –২৬  

 

 

তচত্র –২৩   

১৭.৮।   দতযণ গেঃ তযদ ণল্পনয তাতযখেঃ ১৭ অল্পটাফয,২০১৬) 



 

র তফতবন্ন উতিদযাতজ ও অংখ্য প্রজাততয প্রাণীকূল্পরয । জীফ-

বফতচল্পত্র বযপুয কক্সফাজায দতযল্পণয মৃি ফনাঞ্চর ক্রভাগত বৃযতনধন ও ইতোতদ নানাতফধ 

হুভতকয মূল্পখ  ল্পড় কক্সফাজাল্পযয ম্পদ হ্রা াল্পে।  এভতাফস্থায়, তফলুপ্ত প্রায় 

ম ণটল্পনয 

সংরিণ দতযণ ক্ষ্টতফর ৭ 

এ উতেতখত উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ ফাস্তফাতয়ত ল্পয়ল্পেেঃ

ক্ষ্টতফর ৭: দতযণ গ কর্তণক ম্পাতদত ক্ষ্বৌত ও ফনায়ন কাম ণক্রভ 

ক্ষ্বৌত কাম ণক্রভ 

ক্ষ্বৌত কাল্পজয তফতফযণ কাল্পজয তযভান কাল্পজয স্থান 

 স্যাল্পরা নরকূ  ২ টি ক্ষ্ফাটাতনকোর 

গাল্পড ণন/দাতযয়ানগয 

 কাল্পঠয ক্ষ্তু  ১ টি ক্ষ্ফাটাতনকোর গাল্পড ণন 

 াল্পয় াটায যাস্তা ২.০ তকল্পরাতভটায দাতযয়ানগয 

 ওবাযল্পড ট্যাঙ্ক ১টি ফাাযেড়া 

 গাতড়য গ্যাল্পযজ তনভ ণাণ ১ টি তডএ’য ফাংল্পরা  

 ক্ষ্তি ক্ষ্াস্ট ১ টি তডএপও অতপ 

 টয়ল্পরট ১ টি দাতযয়ানগয 

 ঝণ ণা ংস্কায ১ টি তভেতড় জাতীয় উদ্যান 

 োতা ক্ষ্ড তনভ ণাণ ২ টি দাতযয়ানগয 

 তশুল্পদয ক্ষ্খরায জন্য তস্টল্পরয ক্ষ্দারনা  ১ টি দাতযয়ানগয 

 তশুল্পদয ক্ষ্খরায জন্য তিায ১ টি দাতযয়ানগয 

 তশুল্পদয  জন্য ক্ষ্খরনা ক্ষ্ঢতক ১ টি দাতযয়ানগয 

 দাতযয়ানগয 

 শুয তডজাইল্পনয ডাস্টতফন ২টি  দাতযয়ানগয 

 (১.৫ তভটায উচ্চতা)  তফজতরা ক্ষ্কন্দ্র 

 (২.০ তভটায উচ্চতা)  ফাাযেড়া 

 ২ ফগ ণ ক্ষ্ধায়াারং 

ফনায়ন কাম ণক্রভ  

 পর, ও  খাক্ষ্দ্যয ৭৮ করাতরী, আাযল্পযঞ্জু, 

উতখয়াঘাট, ক্ষ্ভাচনী, 

ক্ষ্ভাোযল্পখারা 

 ৩০ করাতরী ফীট/তভেতড় 

 ফাগান সৃজন ১২৮ চাযা যাজাযকুর ফীট 

 ফাগান ২৭০০০ চাযা ক্ষ্ধায়াারং, ক্ষ্ভাচনী, 

ক্ষ্ফাটাতনকোর গাল্পড ণন 

 সৃজন ৩৬৭        চাযা যাজাযকুর ফীট 

 ৪৫০   যাতনং ক্ষ্ফাটাতনকোর গাল্পড ণন 

উৎেঃ তফবাগীয় ফন কভ ণকতণা, কক্সফাজায দতযণ ফন তফবাগ 

তযদ ণনকাল্পর  তভেতড় জাতীয় উদ্যাল্পনয ঝণ ণা ংস্কায  এফং দাতযয়ানগয াল্পকণ  তনতভ ণত তফতবন্ন ক্ষ্বৌত কাজ ও ফনায়ন 

কাম ণক্রভ ম ণল্পফযণ কযা য়।  

 



 

তভেতড় জাতীয় উদ্যানেঃ  

 

তযদ ণনকাল্পর ক্ষ্দখা মায় ক্ষ্ম , তভেতড় এরাকায়  তফযভান প্রাকৃকতক েণ ধাটি ক্রভাগতবাশফ াাড় ধ্বশয পশর ঝুঁককশত ড়শত থাশক। 

াাড় ধ্বশয ঝকিঁ দথশক কভেকড় ে ণ ধাশক যোয জন্য ২৯.৯৭.৭০০/- োকা ব্যশয় িংস্কায কাম ধক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শে । েণ ধাটিশক 

াাড় ধ্বশয কফর দথশক যোয জন্য  মূর েণ ধাটি  াথয দ্বাযা ফাধাশনা শয়শে  (কচত্র -২৮)। মুর েণ ধায উকযবাশগ দমখান দথশক াকন 

নীশচ গকড়শয় শড় দ স্থানটি াকা কশয ফাধাশনা শয়শে । তাোড়া, মূর েণ ধায াশ অশোকৃত কভ ঢাশরয একটি কিঁকড় কনভ ধাণ কযা 

শয়শে (তচত্র –২৯)। ফল ধাকাশর মখন াকনয প্রফা বৃকদ্ধ ায় দ ভয়  অকতকযক্ত াকন কিঁকড়  কদশয় নীশচ কতত য়। তশফ , কিঁকড় কদশয় 

েণ ধায াকন দ্রুতশফশগ নীশচয ড়ায পশর ককড়য নীচ দথশক  ভাটি শয দগশে  ভশভ ধ দদখা মায়। সুতযািং ককড়টিয স্থাকয়ত্ব দীঘ ধস্থায়ী কযায 

জন্য ককড়য নীশচ আযও কশয়কটি ককড়য স্তয /ধা কনভ ধাণ ককিংফা ক্ত ভাটি ফা াথয জাতীয় দাথ ধ দ্বাযা বযাে কযা প্রশয়াজন ভশভ ধ 

প্রতীয়ভান য়।  

 

কচত্র –২৮ াথয দ্বাযা ফাধাশনা মূর েণ ধা 

 

কচত্র –২৯ াথয দ্বাযা ফাধাশনা মূর েণ ধায াশ প্রকশল্পয আওতায় 

কনকভ ধত স্বল্প ঢাশরয ককড় ; মায উয কদশয় ফল ধাকাশরয অকতকযক্ত 

াকন নীশচ গকড়শয় শড়। 

দাতযয়ানগয াকণেঃ  

কক্সফাজায – দেকনাপ দভকযন ড্রাইব এয াশ দাকযয়ানগয নাভক স্থাশন ইশতাপূশফ ধ স্থাকত াকধটি ম ধেকশদয কনকে আদযাও আকল ধণীয় 

ও উশবাগ্য কযায কনকভত্ত ফািংরাশদশয জীফ -নফকচত্র িংযেণ ও ইশকাটুেকযজন উন্নয়ন প্রকশল্পয ৩.২৪.৮০০/- োকা ব্যশয়   

২.০০ককঃকভঃ দকযিং দফান াশয় াোয যাস্তা , ৯.৯৯.৯৯০/- টাকা ব্যল্পয় টয়ল্পরট ও যান্নাঘয তকতনক স্পট , ব্যাল্পঙ্গয োতা দৃে 

ক্ষ্ড  আযতত ফায ক্ষ্ফঞ্চ তনভ ণাণ এফং কততয় ক্ষ্খরনা ংফতরত ক্ষ্োট একটি তশু াকণ তনভ ণাণ কযা ল্পয়ল্পে। তযদ ণনকাল্পর ফাতেক 

দৃতষ্টল্পত তকতনক স্পট এফং ব্যাল্পঙ্গয োতা দৃে ক্ষ্ড ও ফায আযতত ক্ষ্ফল্পঞ্চয অফস্থা বার ফল্পর প্রতীয়ভান য়। তল্পফ, তকতনক স্পল্পট 

ক্ষ্কান তফদুেত ংল্পমাগ ও আফাফত্র না থাকায় তা অব্য ফহৃত যল্পয়ল্পে। তল্পফ , ক্ষ্তযং ক্ষ্ফান যাস্তায উবয় া ক্ষ্থল্পক ভাটি ল্পয তগল্পয়ল্পে 

ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা মায়। সুতযাং যাস্তায উয তদল্পয় ভানুল জল্পনয চরাচর বৃতি ক্ষ্ল্পর তকংফা ফল ণাকাল্পর অতততযি বৃতষ্টয পল্পর যাস্তায  ইটমূ 

তফচুেত (displace) ফায আংকা যল্পয়ল্পে। অনুল্পভাতদত তডতত -ক্ষ্ত  প্রাকৃততক তডজাইল্পনয আযতত ফায ক্ষ্ফঞ্চ তনভ ণাণ কযায কথা 

থাকল্পরও তনতভ ণত ক্ষ্ফঞ্চমূল্প ক্ষ্কান প্রকৃততয ক্ষ্োয়া ক্ষ্দখা মায়তন (কচত্র -৩০)।  তশফ, কশুশদয জন্য কনকভ ধত কশু কণ ধাশযয দখরনামূ 

২০১৪ – ২০১৫ অথ ধফেশয ক্রয় কযা শরও দ তুরনায় দফ পুযাতন ফশর ভশন শয়শে  (কচত্র -৩১)। উশিখ্য াকধটি আয়তশন দোে শরও 

কক্সফাজায – দেকনাপ দভকযন ড্রাইব এয াশ  অফস্থাশনয কাযশণ প্রচুয দ ধনাথীয ভাগভ ফায ম্ভাফনা যশয়শে। ককন্তু , াকধটিশত  

দাবাফধ ধনকাকয দকান পৄশরয ফাগান গাে -ারা ককিংফা ম ধেকশদয আকল ধনীয় দকান উকযণ নাথাকায়  জনগশনয ভাগভ কভ ফায 

আিংকা যশয়দে ভশভ ধ প্রতীয়ভান য়। 



 

কচত্র - ৩০ দাকযয়ানগয াশকধ কনকভ ধত অপ্রাকৃকতক কডজাইশনয 

আযকক দফঞ্চ।      

কচত্র - ৩১  দাকযয়ানগয াশকধ কনকভ ধত কশুশদয জন্য দখরনা।      

ঘ. প্রকশল্পয কফশিলণমূরক তথ্যঃ 

১৮। প্রকবেয উবদ্দশ্য জথন

ক্রতভক চরকচল্পত অচজিত

১৮.১। 

 
 

ঔলধী

১৮.২। 

 
 

সংরক্ষিত
সংরক্ষিত

সংরক্ষিত
ণ

সংরিণ

১৮.৩। 

 
 

In situ,  Ex-situ
সংরক্ষিত  

 
 

In situ,  Ex-situ



 

১৮.৪। 

 
 

১৮.৫। 

 
 

১৮.৬।  সংরিণ

১৮.৭।  

 

১৯।   উকেশ্য রজিত না হকয় থাকক তার কারণঃ প্রকল্পের উল্পদ্দল্পে জিথত হল্পয়ল্পে  ল্প থ প্রতীয় ান হয়।

২০। জিটঃ ভন্ত্রণারল্পয়য ক্ষ্প্রতযত ততআয অনুমায়ী প্রকশল্পয internal ফা external দকান অকডেই ম্পন্ন । 
তযদ ণনকাল্পর এপ্রংল্পগ প্রকে তযচারক জানান ক্ষ্ম, যাজস্ব ফাল্পজল্পট ফন অতধদপ্তল্পযয তত্বাফধাল্পন ফাস্তফাতয়ত ক্ষ্কান প্রকল্পেযই প্রকে 

চরাকারীন ক্ষ্কান অতডট কযা য় না। প্রকে ভাতপ্তয য অন্যান্য প্রকল্পেয ভত আল্পরাচে প্রকল্পেযও ওতডট  খুফ ীঘ্রই ম্পন্ন কযা ল্পফ 

ফল্পর প্রকে  তযচারক জানান। 
 

২১। অআএ আজি‘র র্ থল্পিক্ষর্ জিদ্য ান স স্যািলীঃ

২১.১। 

 

প্রাকৃরতক মৌেবম থয রু রীরাভূরভ ফাংরাবদবয জীফ-বফরচবেয মৃি এফং আবকাট্যযরযজবভয জন্য ায ম্ভাফনাভে 

৩৫টি স্থাবন ফতথভান প্রকবেয অওতাে নানারফধ উন্নেন কাম থক্রভ গ্রণ কযা বেবছ; মা  একটি মৄগান্তকাযী দবে রাবফ 

রফবফচনা কযা মমবত াবয। প্রকবেয  ররঅয এফং অআএভআরড ’য কভ থকতথা কর্তথক প্রকে এরাকা বযজরভবন ম থবফেণ 

মথবক প্ররতবাত বেবছ মম, এরাকা মুবয প্রাকৃরতক রযবফবয ও জীফ বফরচবেয উবেখ্যবমাগা উন্নরত বেবছ  এফং 

ম থটবনয নতুন নতুন সুবমাগ সৃরষ্ট /দ্বায উবমারচত বেবছ। তবফ প্রবেয অওতাে স্থারত রফরবন্ন স্থানামূবয যেণাবফেণ 

ও ব্যফস্থানা এফং ফনােন ংযেবণয জন্য স্থােী মকান ওবেঅউট রযকেনা রফবফচয প্রকবে যাো েরন। স্থােী ব্যফস্থানা 

না থাকবর প্রকে মথবক দী থবভোদী সুপর রাববয ম্ভফনা  কভ।  

 

২১.২। 

 

প্রকত্রল্পর আওতায়  প্রদত্রলর ৩৫ টি গুরুত্বপূণ ি স্থাত্রন চবচভন্ন কায িক্রম গ্রেণ করা েত্রয়ত্রছ।  জীবববচিত্রের উন্নয়ন এবাং  য িটত্রনর 

চবকাত্রলর ত্রক্ষে উচিচিত কায িক্রম মন্ত্রণাত্রয়র রাজস্ব বাত্রজট বা অন্য প্রকান প্রকত্রল্পর আওতায় সম্ভাবনা পূণ ি বাাংাত্রদত্রলর 

অন্যান্য অঞ্চত্রও  অনুরু গ্রেণ করা প্রযত্রত াত্রর (অনুত্রেদ ৪); 

২১.৩। 

 

প্রকেটিয মূর নুবভারদত ব্যে ৪৮০৪.৭৫  রে টাকা এফং ফাস্তফােন মভোদকার জুরাআ ২০১১ বত জুন ২০১৪ ম থন্ত। 

প্রকেটি দুআ ফায ংবাধবনয পবর প্রকে ব্যে মফবড় দাঁরড়বেবছ ৫৭৬১.৪০  রয টাকা এফং ভাতপ্তয জন্য ক্ষ্ভয়াদ তনধ ণাতযত 

ল্পয়ল্পে ২০১১ বত জুন ২০১৬ ম থন্ত। । অথ ণাৎ মুর অনুল্পভাতদত ব্যয় ও ক্ষ্ভয়াল্পদয তুরনায় প্রকল্পেয ব্যয় (২০.০০%) ও ক্ষ্ভয়াদ 

(৬৬.৬৭%) উবয়ই বৃতি ক্ষ্ল্পয়ল্পে। প্রকে প্রণয়ল্পন ও ফাস্তফায়ল্পন দূয দৃরষ্টয বাফ রছর ভবভ থ প্রতীেভান ে। প্রকে 

প্রণেনকাবর মথামথবাবফ রডজাআন এফং ম নুমােী প্রাক্করন কযা বর প্রকেটি ফায ফায ংবাধবনয প্রবোজন তনা 

(অনুত্রেদ – 07, 09); 

২১.৪। 

 

প্রকবেয াঁচ ফছয  মভোবদ ফন রধদপ্তবযয একজন ফন ংযেক  রতনজন উপ্রধান ফন ংযেক   রনজ দারেবেয 

রতরযক্ত দারেে রাবফ প্রকে রযচারবকয দারেে ারন কবযবছন।  ন  ন প্রকে রযচারবকয রযফতথন এফং পূণ থকারীন 

না বে রতরযক্ত দারেে রাবফ  প্রকে রযচারবকয দারেে ারন কযাে প্রকবেয রনযফরছন্ন ফাস্তফােন রফরিত বেবছ ফরা 

মমবত াবয (নুবেদ -১৪); 

২১.৫। 

 

প্রকে ফাস্তফােনকাবর প্রকবেয নুকূবর রনবোগকৃত  মাগত ও কারযগরয জ্ঞানম্পন্ন দে জনফর প্রকে ব্যফস্থানাে দেতা 

জথন কবযবছ।  থচ, প্রকে ভারপ্তয য তাবদয অত্মীকযণ না ওোে  রকংফা াকথগুরর রফবলতঃ নতুনবাবফ সৃষ্ট কারদগড় 

ফীট, ভাভাো আবকাাকথ) চালু যাোয জন্য ফন রধদপ্তবযয যাজস্ব োবত ম থাপ্ত জনফবরয ংকট থাকাে াকথগুররয মথামথ 



 

ব্যফস্থানা রফরিত বে। এ প্রংবগ প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাবৃে জানান মম, প্রকবেয রনবোগকৃত ১১০ জন জনফবরয যাজস্ব 

ফাবজবট স্থানান্তবযয প্রস্তাফ জন প্রান ভন্ত্রণারে কর্তথক নুবভারদত বে থ থ রফবাবগ মপ্রযণ কযা বেবছ।  সুতযাং 

াকথগুররয সুষ্ঠ ব্যফস্থানায জন্য আবতাপূবফ থ প্রকবে রনবোরজত কারযগরয জ্ঞান ও রবজ্ঞতা ম্পন্ন জনফবরয যাজস্ব ফাবজবট 

স্থানান্তয রকংফা  ংরিষ্ট রফলবে দে ও  রবজ্ঞ জনফরবক নতুনবাবফ াবকথয স্থােী জনফর রাবফ রনবোগ দান কযা মমবত 

াবয (অনুত্রেদ - 17);  

২১.৬। 

 

ককআয এ কন্নশফকত তথ্য ও প্রকল্প কযচারশকয কনকে শত জানা মায় প্রকশল্পয internal ফা  External দকান 

অকডেই ম্পন্ন কযা য়কন; মা প্রকল্প ফাস্তফায়ন প্রকক্রয়ায একটি গুরুত্বপূণ ধ ব্যতেয়। অকডশেয ভাধ্যদভ প্রকশল্পয অথ ধ ব্যশয়য 

একটি স্বে কচত্র াওয়া মায় (অনুত্রেদ – ২0); 

২১.৭। 

 

প্রকশল্পয অনুশভাকদত কডককশত কফকবন্ন  ইশকাাকধগুকরশত  প্রাকৃকতক কডজাইশনয ফায ফায  দফঞ্চ কনভ ধাশণয কথা থাকশরও 

শুদৄভাত্র ভাভায়া ইশকাাকধ (কাকদগড়, বালুকা, ভয়ভনকিং) ব্যতীত অন্যশকান ইশকাাশকধ প্রাকৃকতক কডজাইশনয ফায দফঞ্চ 

দদখা মায়কন (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.2, 18.4); 

২১.৮। 

 

কফকবন্ন ইশকাাকধগুকরশত মতিংখ্যক দগারাশয চাযা, দাবাফধ ধনকাযী গাশেয চাযা, ঔলধী, কফযর ও কফন্ন প্রজাকতয চাযা 

দযাশনয তথ্যাকদ প্রকতশফদশন উশিখ থাকশরও ফাস্তশফ কযদ ধনকাদর দযানকৃত চাযায িংখ্যা ম ধাি িংখ্যক নয় ভশভ ধ 

ফাকেক দৃকষ্টশত প্রতীয়ভান শয়শে। তাোড়া, কফকবন্ন গাশেয চাযা কফশলত; দগারা পৄশরয ফাগান দকাথাও ভানম্মত ভশন 

য়কন (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.2, 18.3, 18.4); 

২১.৯। 

 

ম ধশফেণকৃত ৮-টি ইশকাাশকধ কনকভ ধত কককনক স্পে, ইদকাকশেজ অন্যান্য স্থানাগুকরশত কফদ্যেৎ িংশমাগ এফিং  

আফাফত্র দ্বাযা কিত না থাকায পশর স্থানা মূ অব্যফহৃত যশয়শে। পশর, এককদশক যকায দমভন যাজস্ব াযাশে 

দতভকন জনগণ স্থানা মূ ব্যফাশযয সুকফধা দথশক ফকঞ্চত শে (অনুত্রেদ – ১৮.1 - 18.8); 

২১.১০। 

 

ভাভয়া (কভশযযযাই ,চট্টগ্রাভ) ইশকাাশকধয াাশড়য চূড়ায় কনকভ ধত ইশকা কশেজ এফিং কককনক স্পশে াাশড়য ঢার দফশয়  

উঠায জন্য দযকরিং কফীন ককড় কনভ ধাণ কযায পশর ককড় দফশয় উশয উঠা  নাভায দেশত্র শড় মাওয়ায ঝকক/ আিংকা  

যশয়শে। এোড়া এ াশকধয অবেন্তশয গাড়ী চরাচশরয জন্য কনকভ ধত যাা্স্তায উবয় াশ স্তুককৃত ভাটি ফল ধাকাশর বৃকষ্টয াকনশত 

যাস্তায় গকড়শয় শড় যাস্তা ব্যফাশযয অসুকফধা সৃকষ্ট কযশত াশয (অনুত্রেদ – ১৮.5); 

২১.১১। 

 

কভযপুয জাতীয় উযাশনয  আযকক ফায দফঞ্চগুকর ২০১৩ -১৪ অথ ধফেশয কনকভ ধত শরও অশনক পুযাতন ফশর ভশন শয়শে 

এফিং ফাড়ইাড়া ন্যাচায াশকধ কনকভ ধত আযকক ফায দফঞ্চগুকর ব্যফশশয পূশফ ধই ককছু ককছু স্থান দবিংশগ দগশে । দফঞ্চমূ 

কনভ ধশণ ব্যফহৃত উকযণ মূ মশথাযুক্ত  কযভাশণ য়কন ভশভ ধ প্রতীয়ভান য় (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.2); 

২১.১২। 

 

কভযপুয জাতীয় উযাশন কোকো িংযেশণয জন্য কনকভ ধত কোকো াউশ কোকো গাশেয অতোন্ত অস্বাস্থেকয ও অপ্রতুর 

ভশভ ধ  প্রতীয়ভান শয়শে এফিং বাওয়ার জাতীয় উযাশন কনকভ ধত অককধড াউশ দকান অশকধড গাে দদখা মায়কন (অনুত্রেদ – 

১৮.1, 18.4);   

২১.১৩। 

 

কভশযযাই  দযঞ্জ অকপশয াভশন কনকভ ধত আযকক যাস্তায উবয় াশয দাল্ডাশয ম ধাি ভাটি বযাে না থাকায় বৃকষ্ট/ফল ধায় 

যাস্তায দাল্ডায দথশক ভাটি শয কগশয় আযকক যাস্তা  েকতগ্রস্ত ফায আিংকা যশয়শে (অনুত্রেদ – ১৮.5);  

২১.১৪। 

 

কক্সফাজায উত্তয ফনকফবাশগয আওতাধীন পৄরেকড় দযশঞ্জ কনকভ ধত কককনক স্পশেয দলায কাশ ধটিিং, দযজা জানারা রাগাশনা, 

ফাথরুশভয কপটিিং, ওয়ার ফাকন ধ ইতোকদ কাজ  অভাি দযশখই কাশজয ভাকি দঘালণা কযা শয়শে। এ কফবাশগয দযঞ্জ 

অকপশয াভশন গাইড ওয়ারও কনভ ধাশণয পশর দযঞ্জ অকপ ঝুঁককমুক্ত শয়শে ফশর প্রতীয়ভান য়না (অনুত্রেদ – ১৮.৭); 

২১.১৫। কক্সফাজাশযয দাকযয়ানগয াশকধ স্থাকত কশুশদয জন্য দখরনা মূ অতোন্ত পুযাতন ভশন ও কননভাশনয  ফশর প্রতীয়ভান 

শয়শে।  াকধটিশক ম ধেকশদয ন কে আকল ধণীয় াশকধ পৄর ফা দাবাফধ ধনকাযী গাশেয চাযা দযান ফা অন্য দকান কাম ধক্রভ এ 



 

 গ্রণ দকান গ্রণ কযা য় নাই (অনুত্রেদ – ১৮.8);    

  

২১.১৬। 

 

কাকদগড় জাতীয় উযাশনয ভশধ্য প্রায় ১০০ একয ব্যকক্ত ভাকরকানা ভুকভ (ফাইত) যশয়শে এফিং ৫টি কযফায তাশদয ব্যকক্ত 

ভাকরকানাধীন ফাকড়শত ফফা কযশে ; মাযা ফনশককন্দ্রক জীকফকা কনফ ধা ক দয থাশক।  এ জাতীয় কাম ধক্রভ উযাশনয 

জীফবফকচশত্রয জন্য হুভকক স্বরু (অনুত্রেদ – ১৮.3);  

২১.১৭। 

 

ফাড়ইাড়া ন্যাচায াশকধয এক াশ খুফই াভান্য গাে -ারা থাকা; চাযা কদশয় ীভানা প্রাচীয না থাকায় (মৎ াভান্য 

যশয়শে) াশকধয ভধ্য কদশয় অকতক্রভকাযী াফকরক যাস্তা কদশয় াধাযণ ভানুল ও াফকরক মানফাশনয অফাধ চরাচর ; াকধ 

ীভানায কন্নকশে কফযভান ব্যকক্তভাকরকানাধীন দদাকানগুকরশত াধাযণ জনগশণয ভাগভ াশকধয ইশকারকজকোর নফকশষ্টয 

াশথ ািংঘকল ধক। এয পশর পশর  াশকধয জীফ -নফকচত্রে কফকিত ফায আিংকা যশয়শে ভশভ ধ প্রতীয়ভান য় (অনুত্রেদ – 

১৮.2);  

২১.১৮। 

 

কক্সফাজাশযয কভেকড় দযশঞ্জয েণ ধায অকতকযক্ত াকন গকড় দয় ড়ায জন্য ককড়য নীচ দথশক  ভাটি শয কগশয় ককড় দবিংশগ 

ড়ায ঝুঁককশত যশয়ে। ককড়টিয স্থাকয়ত্ব দীঘ ধস্থায়ী কযায জন্য ককড়য নীশচ আযও কশয়কটি ককড়য স্তয /ধা কনভ ধাণ ককিংফা 

ক্ত ভাটি ফা াথয জাতীয় দাথ ধ দ্বাযা বযাে কযা প্রশয়াজন ভশভ ধ প্রতীয়ভান য় (অনুত্রেদ – ১৮.8); 

 

২২।  অআএ আজি‘র  তা ত  

২২.১। 

 

ফাংরাবদবয প্রাকৃরতক রযবফবয বাযাম্য যো, জীফ-বফরচে ংযেণ এফং ম থটন সুরফধা রফকাবয রবেয  প্রকবেয 

অওতাে স্থারত রফরবন্ন আবকাাকথ এফং স্থানামূবয যেণাবফেণ ও সুষ্ঠ ব্যফস্থানায একটি স্থােী ওবে-অউট রযকেনা 

কযা প্রবোজন (অনুত্রেদ - ২১.1); 

 

২২.২। 

 

দদশয রযবফবয বাযাম্য যো, জীবববচিত্রের ংযেণ ও উন্নয়ন   এফং ম থটন সুরফধা রফকাবয রবেয বাাংাত্রদত্রলর 

অন্যান্য অঞ্চত্রও  দফযকাযী খাশত ককিংফা ককক -এয আওতায়ও অনুরু আবকাাকথ স্থাবনয উশযাগ দনয়া দমশত াশয 

(অনুত্রেদ ৪, ২১.2); 

 

২২.৩। 

 

প্রকবেয অওতাে সৃষ্ট কাতদগড় জাতীয় উদ্যান ও ভাভাো আবকাাকথ ন্যান্য আবকাাকথ ও আবকাাবকথ রনরভ থত 

স্থানামূবয সুষ্ঠ ব্যফস্থানায জন্য আবতাপূবফ থ প্রকবে রনবোরজত কারযগরয জ্ঞান ও রবজ্ঞতা ম্পন্ন জনফবরয যাজস্ব 

ফাবজবট স্থানান্তয রকংফা  ংরিষ্ট রফলবে দে ও  রবজ্ঞ জনফরবক নতুনবাবফ াবকথয স্থােী জনফর রাবফ রনবোগ দান 

কযা মমবত াবয (অনুত্রেদ - ১7);  

   

২২.৪। 

 

প্রাকনক ভন্ত্রণারয়  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা বকফষ্যশত কনধ ধাকযত ভয় ও অনুশভাকদত ব্যশয় প্রকশল্পয কর অিংশগয 

ফাস্তফায়ন ভাকিয জন্য কাম ধকযী দশে গ্রণ কযশফ (অনুত্রেদ – 07, 09, ২১.3); 

 

২২.৫। 

 

প্রকবেয রনযফরছন্ন ফাস্তফােন রনরিত কযায রবেয রতরযক্ত দারেে রাবফ প্রকে রযচারবকয দারেে ারনকাযী 

েন্ডকারীন প্রকে রযচারকবদয  ন  ন রযফতথন মযাধকবে প্রকে রযচারক রনবোগ ংক্রান্ত রযকেনা করভবনয  

ফ থবল নীরতভারা নুযণ কযবত বফ (নুবেদ -১৪); 

 

২২.৬। 

 

প্রকশল্পয internal ও  external অকডে দ্রুত ম্পন্ন কযদত শফ এফিং দকান আকত্ত ফা ম ধশফশোন থাকশর তা 

কনস্পকত্তপূফ ধক  প্রকতশফদন আইএভই কফবাশগ দপ্রযণ কযশত শফ (অনুত্রেদ – 20 , 21.6);  

 

২২.৭। 

 

ইশকাাকধগুকরশত  অপ্রাকৃকতক কডজাইশন কনকভ ধত ফায  দফঞ্চগুকর প্রকশল্পয অনুশভাকদত কডকক অনুমায়ী প্রাকৃকতক কডজাইন 

কনভ ধাণ কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.2, 18.4, 21.7); 

 



 

২২.৮। 

 

কফকবন্ন ইশকাাকধগুকরশত কনদৃষ্ট িংখ্যক  দগারাশয চাযা, দাবাফধ ধনকাযী গাশেয চাযা,  কফযর, কফন্ন ও ঔলধী গাশেয চাযা 

দযান কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.1 - 18.8, 21.08); 

 

২২.৯। ইশকাাকধগুকরশত কনকভ ধত কককনক স্পে, ইশকাকশেজ অন্যান্য স্থানাগুকরশত কফদ্যেৎ িংশমাগ এফিং  আফাফত্র দ্বাযা 

কিত কশয করজ প্রদাশনয ব্যফস্থা কযশত ফ (অনুত্রেদ – ১৮.1 - 18.8, 21.09); 

 

২২.১০। ভাভায়া (কভশযযযাই ,চট্টগ্রাভ) ইশকাাশকধয াাশড়য চূড়ায় কনকভ ধত ইশকা কশেজ এফিং কককনক স্পশে উঠায জন্য কনকভ ধত 

দযকরিং কফীন ককড়দত দযকরিং স্থান কযশত শফ এফিং াশকধয অবেন্তশয গাড়ী চরাচশরয যাা্স্তায উবয় াশ স্তুককৃত ভাটি 

অাযণ কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.5, 21.10); 

 

২২.১১। কভযপুয জাতীয় উযান, ফাড়ইাড়া ন্যাচায াকধ অন্যন্য াকধ গুকরশত কনকভ ধত আযকক ফায দফঞ্চগুকরয গুনগত ভান 

যীোপূফ ধক পূনঃ কনভ ধাশণয ব্যফস্থা কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.2, 21.11);  

 

২২.১২। কভযপুয জাতীয় উযাশন কনকভ ধত কোকো াউশ প্রশয়াজনীয় কোকো গাে  এফিং বাওয়ার জাতীয় উযাশন কনকভ ধত অককধড 

াউশ ম ধাি অককধড গাশেয ব্যফস্থা কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.1, 18.4, 21.12); 

    

২২.১৩। কভশযযাই  দযঞ্জ অকপশয াভশন কনকভ ধত আযকক যাস্তায উবয় াদয দাল্ডাশয িংযেশণয ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ 

(অনুত্রেদ – ১৮.5, 21.13); 

        

২২.১৪। কক্সফাজায উত্তয ফনকফবাশগয আওতায় পৄরেকড় দযশঞ্জ কনভ ধাণাধীন  কককনক স্পশেয অম্পূণ ধ কাজ ম্পন্ন কযশত শফ 

(অনুত্রেদ – ১৮.৭, ২১.৪);     

 

২২.১৫। কক্সফাজাশযয দাকযয়ানগয াকধটি  ম ধেকশদয কনকে আকল ধণীয় কশয তুরশত প্রশয়াজনীয় উশযাগ গ্রণ কযশত শফ (অনুত্রেদ 

- ১৮.8, 21.5);  

   

২২.১৬। প্রকত্রল্পর আওতায় চনচম িত ইত্রকাাকিগুচ জনগত্রণর চনকট সুচরচিত করার ত্রক্ষে চবচভন্ন প্রিারণামূক কায িক্রম করত্রত েত্রব 

(অনুত্রেদ – ১৮.2, 18.5);   

  

২২.১৭। 

 

কাকদগড় জাতীয় উযাশনয ভশধ্য কফযভান  ১০০ একয ব্যকক্ত ভাকরকানা ভুকভ ফন কফবাশগয আওতাভূক্ত কযা  এফিং জাতীয় 

উযাশন ফফাকাযী কযফাযগুশরাশক অন্যত্র স্থানান্তশযয প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.3, 21.16); 

২২.১৮। 

 

ফাড়ইাড়া ন্যাচায াশকধয ই দকারকজকোর নফকষ্ট ধশয যাখা , জীফ-নফকচত্রে িংযেণ এফিং াশকধ ম ধেকশদয আকল ধণ বৃকদ্ধয 

রশেে আযও গাে -ারা দযান , চাযা কদশয় ীভানা প্রাচীয কনভ ধাণ ,  াশকধয ভধ্য কদশয় াফকরক মানফাণ ও জনগশণয 

অফাধ চরাচর ীকভত কযণ এফিং াকধ ীভানায কন্নকশে কফযভান ব্যকক্ত ভাকরকানাধীন দদাকানগুকর স্থানান্তশযয প্রশয়াজনীয় 

কাম ধক্রভ কযশত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.2, 21. 17); 

    

২২.১৯। কক্সফাজাশযয কভেকড় দযশঞ্জয েণ ধায অকতকযক্ত াকন গকড়শয় ড়ায জন্য কনকভ ধত ককড়টিয স্থাকয়ত্ব দীঘ ধস্থায়ী ফা দেকই কযায 

রশেে প্রশয়াজনীয় কাম ধক্রভ গ্রণ কযদত শফ (অনুত্রেদ – ১৮.8, 21.18); এবাং 

২২.২০। অনুশেদ ২২.১ দথশক ২২.১৯ -এয আশরাশক গৃীত কাম ধক্রভ প্রাকনক ভন্ত্রণারয়  আগাভী ০২ ভাশয ভশধ্য আইএকভকডশক 

অফকত কযশফ। 

                                  



 

রযরষ্ট ১: প্রকল্পেয অঙ্গ তবতত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগতত 
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ন্তগযত

  

যক্ষণাবফক্ষণ   

যক্ষণাবফক্ষণ   

যক্ষণাবফক্ষণ   

  

জীফন্ত

ন্তগযত

  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

জীফন্ত
যক্ষণাবফক্ষণ

  

ন্তগযত

  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

ন্তগযত

  

  

ন্তগযত

  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

  



 

আ
ক
ল্প
ন
াজ
 
ক
ম
ক
াড

নুকমারদত রডরপরপ নুযায়ী ক্ষযমাত্রা

প্রককল্পর শুরু মথকক জুন

২০১৬পয িন্ত ক্রমপুরিভূত

গ্রগরত

অররডরপরপ নুযায়ী

গ্রগরত

ংকগর নাম পররমাণ বাস্তব অরথ িক বাস্তব অরথ িক

বাস্তব অরথ িক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

যক্ষণাবফক্ষণ

যক্ষণাবফক্ষণ
  

ন্তগযত

  

  
  
  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

যক্ষণাবফক্ষণ
  

   
       

  

  

  

রুভ   

  
  

  

  

  

যাস্তা   

  

  

  
  
  

  

ুরুল   



 

আ
ক
ল্প
ন
াজ
 
ক
ম
ক
াড

নুকমারদত রডরপরপ নুযায়ী ক্ষযমাত্রা

প্রককল্পর শুরু মথকক জুন

২০১৬পয িন্ত ক্রমপুরিভূত

গ্রগরত

অররডরপরপ নুযায়ী

গ্রগরত

ংকগর নাম পররমাণ বাস্তব অরথ িক বাস্তব অরথ িক

বাস্তব অরথ িক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
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ম
ক
াড

নুকমারদত রডরপরপ নুযায়ী ক্ষযমাত্রা

প্রককল্পর শুরু মথকক জুন

২০১৬পয িন্ত ক্রমপুরিভূত

গ্রগরত

অররডরপরপ নুযায়ী

গ্রগরত

ংকগর নাম পররমাণ বাস্তব অরথ িক বাস্তব অরথ িক

বাস্তব অরথ িক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

    

    

 



 

উকূরীে (যটক্ষত) ফন এরাকাে যিকআ উন্নেন এফং জীফবফটচত্র ংযক্ষণ (এটডটফট-সুন্দযফন)  
-লীযক প্রকয়ল্পর মোটপ্ত মূযোেন প্রটত্য়ব্দন 

 
১.০  প্রকবেয নাভ:  উকূরীয় (যতযত) ফন এরাকায় ক্ষ্টকই উন্নয়ন এফং জী ফবফতচত্র ংযযণ  

(এতডতফত-সুন্দযফন) 

 

 

২.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা: 
 ফন অতধদপ্তয (রীড এল্পজন্সী) 

 

ফাংরাল্পদ াতন উন্নয়ন ক্ষ্ফাড ণ, ফাংরাল্পদ ভৎস্য উন্নয়ন কযল্পাল্পযন। 

 
৩.০  প্রারনক ভন্ত্রণারে/রফবাগ:  রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে। 

 
৪.০  প্রকবেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে:   

                                                                                                                            (রে টাকাে)  
প্রাক্কররত ব্যে (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যে 

(প্রঃ াঃ) 
রযকরেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 
রতরযক্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কররত 

ব্যবেয %) 

রতরযক্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন

কাবরয 

%) 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

(১ভ ংবা:) 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

(১ভ ংবা:) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪৩৫৩.৫১ 

(৪০০০.০০) 
৪১৭২.১৩ 

(৩৭৯১.৭৪) 

 

৪১৭২.১৩ ০১/০৭/২০১২ 
বত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০৭/২০১২ 
বত 

৩০/১২/২০১৫ 

০১/০৭/২০১২ 
বত 

৩০/১২/২০১৫ 

(- ) ১৮১.৩৮  

(- ৪.১৬) % 

৬ ভা 

(১৬.৬৬)

% 

 
৫.০ প্রকে াাল্পেয উৎ: জাভ ণান ক্ষ্পডাল্পযর তভতনতি পয ইল্পকানতভক ক্ষ্কা-অাল্পযন এে ক্ষ্ডবরল্পভন্ট। 

 

৬.০  প্রকল্পেয অফস্থান: খুরনা, াতযীযা ও ফাল্পগযাট ক্ষ্জরায সুন্দযফন ংরগ্ন ১৭টি উল্পজরা। 

 

৬.০ প্রকবেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােন  (ররঅয নুাবয): রযরষ্ট-ক দ্রষ্টব্য। 

                                                                                                            
৭.০    কাজ ম্পূণ থ থাকবর তায কাযণ: নুবভারদত রডরর নুমােী কাজ ভাপ্ত বেবছ।  

 

৮.০     প্রকবেয টভূরভ:   

            তফল্পবয জরফায়ু তযফতণল্পনয ঝুঁতকল্পত থাকা ক্ষ্দগুল্পরায ভল্পধ্য ফাংরাল্পদ অন্যতভ। আগাভী ২০-৩০ ফেল্পযয ভল্পধ্য মুদ্র 

পৃল্পষ্ঠয উচ্চতা বৃতি এফং অতততযি ফন্যায কাযল্পণ প্রায় ৩০ তভতরয়ন ভানুলল্পক তাল্পদয ফতফাতড় ক্ষ্থল্পক স্থায়ীবাল্পফ ল্পয 

ক্ষ্মল্পত ল্পত াল্পয। সুন্দযফন ংর গ্ন ক্ষ্ফড়ী ফাঁধ এফং এয আাল্পয এরাকা ফাস্তুতাতন্ত্রক ংকটান্ন এরাকা নাল্পভ 

তযতচত মায জীফবফতচত্রেও ভাযাত্মক হুভকীয ভল্পধ্য যল্পয়ল্পে।  

 

            ফাংরাল্পদল্পয দতযণ তিল্পভ অফতস্থত সুন্দযফন ৬০০০ ফগ ণ তকেঃতভেঃ এরাকা জুল্পড় অফতস্থত। এটি পৃতথফীয বৃত্তভ 

ম্যানল্পগ্রাব ফন এফং  UNESCO কর্তণক World Heritage Site তল্পল্পফ ক্ষ্ঘাতলত। প্রায় ১০ তভতরয়ন 

ক্ষ্রাক এই সুন্দযফনল্পক তঘল্পয জীফনধাযণ কল্পয , মাল্পদয মূর ক্ষ্া ভাে ধযা। ম্যানল্পগ্রাব ফন দতযণ -তিল্পভয নীচু 

এরাকাল্পক ঘূতণ ণঝড় ও জল্পরাচ্ছ্বাল্পয াত ক্ষ্থল্পক যযা কল্পয এফং এই ফন অল্পনক উতিদ ও প্রাণীকূল্পরয তফল্পলতেঃ  

ইযাফতত ডরতপন, যল্পয়র ক্ষ্ফঙ্গর টাইগাল্পযয আফাস্থর। সুন্দযফন ংরগ্ন উত্তল্পযয এরাকায় তফদ্যভান ব্যফা ফাতণল্পজেয 

প্রায ল্পত ল্পত এখন ফল্পনয ক্ষ্বতল্পযও ম্প্রাতযত ল্পে মা ফনম্পল্পদয ক্ষ্টকই ব্যফাযল্পক তফতিত কযল্পে। অতধক 

জনংখ্যায ঘনত্ব এফং ভাত্রাতততযি অথ ণবনততক কাম ণাফরীয কা যল্পণ সুন্দযফল্পনয জীফবফতচত্রে এফং প্রততল্পফ ভাযাত্মক 

হুভকীয মু্মখীন। এয কাযণমু ল্পে অতধক ভাত্রায় ধান উৎাদন এফং এয জন্য বৃৎ আকাল্পযয াতন ব্যফস্থানা 

অফকাঠাল্পভা তনভ ণাণ, যপ্তাতনয উল্পেল্পে অতধক রাবজনক তচংতড় চাল্পলয ব্যকতা এফং অফতষ্ট প্রাকৃততক ফল্পনয অবফধ 

ব্যফায। ফাঁধগুল্পরাল্পত অতধক তযভাল্পন ফতফাতড় তনভ ণাল্পণয কাযল্পণ ক্ষ্গুল্পরা যততগ্রস্থ ল্পে ফা ক্ষ্বল্পঙ্গ মাল্পে। এয 

াাাত তফতবন্ন ংস্থায ন্বনয়ীনতা জীফবফতচত্রে ও ফন ম্পদ ংযযল্পণয মূর কাম ণক্রভল্পক যততগ্রস্থ কযল্পে। আয 

এয যততকয প্রবাফগুল্পরা ক্ষ্মভন , জীফবফতচত্রে ধ্বং , প্রততল্পফগত বাযাম্য নষ্ট ওয়া , উকূরীয় এরাকা যযাকাযী 



 

ম্যানল্পগ্রাব ফন ধ্বং , ফাঁল্পধয প্রততযযা যভতা কল্পভ মাওয়া , প্রকৃততক ম্পল্পদয বফতচত্রেতা কভা ইতোতদ কাযল্পণ 

এরাকায জনল্পগাষ্ঠীয জীতফকায়ন ঝুঁতকয মু্মখীন। এ ক্ষ্প্রতযল্পত ক্ষ্দল্পয দতযণাঞ্চল্পর জীফবফতচত্রে ংযযণ ও ক্ষ্টকই 

উন্নয়ল্পনয জন্য তজ আই ক্ষ্জড এয অথ ণায়ল্পন প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৯.০ প্রকবেয উবদ্দশ্য:   প্রকে এরাকায ঝুঁতকপূণ ণ ক্ষ্ফতড়ফাধ ংরগ্ন এরাকায জীফবফতচত্রে ংযযণ এফং ফাঁধ ব্যফস্থানায় 

তক্রয় অংগ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ ফাঁধ ংরগ্ন এরাকায জীফবফতচত্রে বৃতিল্পত া য়তা কযা মা অন্যান্য ফাঁধ ংরগ্ন এরাকায় 

ভল্পডর তাল্পফ কাজ কযল্পফ। 
 

১০.০ প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধন:  

  (ক) ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তণক কাতযগতয ায়তা প্রকেটি গত ০৫/০২/২০১৪ তি: তাতযল্পখ ৪৩৫৩.৫১ রয 

(তজওতফ: ৩৫৩.৫১+প্র: া: ৪০০০.০০) টাকা ব্যয় ও জুরাই, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৫ ক্ষ্ভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

অনুল্পভাতদত য়; 

  

 (খ) প্রকেটি তফরল্পে অনুল্পভাদন, আন্তজণাততক ফাজাল্পয ইউল্পযায মূে বৃতি ইতোতদ কাযল্পণ প্রকেটিয ক্ষ্ভয়াদ তডল্পেয, 

২০১৫ ম ণন্ত বৃতিপূফ ণক ৪১৭২.১৩  রয (তজওতফ: ৩৮০.৩৯২৫ রয + প্র: া: ৩৭৯১.৭৪০৫ রয) টাকা প্রাক্কতরত ব্যল্পয় 

১ভ ংল্পাতধত প্রকেটি অনুল্পভাতদত য়। 

 

১১.০   প্রকল্পেয প্রধান প্রধান কাম ণক্রভ:  

 

(১) সুন্দযফন ংরগ্ন ততনটি ক্ষ্জরায (খুরনা, ফাল্পগযাট ও াযীযা) ন্যেনতভ একটি ক্ষ্জরায উকূরীয় তফদান্ন ফাঁধ 

এরাকায পুনফ ণান; 

(২) রনফ থারচত রফদান্ন ফাঁধ এরাকায মফজরাআন তে ংগ্রপূফ থক উক্ত এরাকায জনগবণয রক্রে ংগ্রবণ 

জীফবফরচে ংযেবণয জন্য -ব্যফস্থানায উবযাগ গ্রণ; 

(৩) স্থানীে প্রান উবজরা ম থাবেয ংরিষ্ট ন্যান্য যকারয ংস্থায কভ থকতথাবদয ভন্ববে -ব্যফস্থানায 

কাম থক্রভ রযচারনা; 

(৪) ১ ০০০ জন স্থানীে জনগণবক  প্রবোজনীে রফকে অবেয কাম থক্রবভয উয প্ররেণ প্রদাবনয ভােবভ সুেযফবনয 

উয রনবথযীরতা হ্রা কযা; 

(৫) রফরবন্ন ধযবণয ফনােন কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা;  

(৬) প্রাে ৫.০০ রে  ন রভটায ভাটি কাটায ভােবভ রফদান্ন ফাঁধ পুনফ থান ও পুকুয েনন;  এফং  

(৭) প্ররেণ প্রদান। 

 

১২.০ রযদ থন: প্রকেটি ৩০-৩১ রডবম্বয, ২০১৬ রি: তারযবে  অআএভআরড ’য রযচারক রযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক রযদ থন 

কযা ে। রযদ থনকাবর প্রকে ংরিষ্ট রডএপও ন্যান্য ংরিষ্ট কভ থকতথাগণ উরস্থত রছবরন।  

 

১৩.০     ম থবফেণ:  

 

১৩.১    প্রকল্পেয আওতায় খুরনায দাল্পকা উল্পজরায় ৩১ নং ক্ষ্াল্ডাল্পযয তফতবন্ন অং ক্ষ্ভযাভত কযা ল্পয়ল্পে। প্রকে 

তযচারক জানান ক্ষ্ম, লাল্পটয দল্পক ক্ষ্াল্ডাযগুল্পরা তনতভ ণত ল্পয়ল্পে। তফতবন্ন ভল্পয় প্রাকৃততক দূল্পম ণাল্পগ ক্ষ্াল্ডাযগুল্পরা 

যততগ্রস্থ ল্পয়ল্পে। তকন্তু অল্পনক ক্ষ্যল্পত্রই ক্ষ্াল্ডাযগুল্পরা ক্ষ্ভযাভত কযা য়তন। এ প্রকল্পেয আওতায় স্থানীয় জনগল্পণয 

যাাতয শ্রভ দ্বাযা ক্ষ্াল্ডায ক্ষ্ভযাভত কযা ল্পয়ল্পে। এ ক্ষ্ভযাভত কাজ মন্ত্র দ্বাযা কযা য়তন মাল্পত স্থানীয় জনগণ কাল্পজয 

সুল্পমাগ ায়। ক্ষ্াল্ডাল্পযয দুই াল্প বৃয ক্ষ্যান কযা ল্পয়ল্পে এফং ঢাল্পর মথামথবাল্পফ টাতপণং কযা ল্পয়ল্পে। প্রকে 

তযচারক জানান ক্ষ্ম, ফাঁধ যযণাল্পফযল্পণয জন্য Embankment Management Committee 

(EMC) গঠন কযা ল্পয়ল্পে। ফাঁল্পধয গাে ল্পত ক্ষ্ম আয় ল্পফ তা তদল্পয় ফাঁল্পধয ক্ষ্োট ক্ষ্ভযাভত কাজ এ কতভটি কযল্পফ। 

প্রকে তযচারক আযও জানান ক্ষ্ম, অংগ্রন মূরক ব্যফস্থানায় অবেস্ত কযল্পত প্রকল্পে এ ক্ষ্োট অংগটি যাখা ল্পয়ল্পে। 

কল্পয়কজন গ্রাভফাীয াল্পথ আরা কল্পয জানা মায় ক্ষ্ম, স্থানীয় জনগল্পণয শ্রল্পভ ক্ষ্াল্ডায ংস্কায কযা ল্পয়ল্পে এফং 

তাঁযা এল্পত উকৃত ল্পয়ল্পে। ক্ষ্াল্ডায তনভ ণাণ কাল্পজ মথামথ ঢার অনুযণ কযা ল্পয়ল্পে; 

 



 

 

 

তচত্র-১: খুরনায দাল্পকা উল্পজরায় ক্ষ্ভাজাভনগল্পয ক্ষ্াল্ডায ৩১-এয ক্ষ্ভযাভত কাজ।  
 

১৩.২ াতযীযা ক্ষ্জরায োভনগয উল্পজরায় ৫ নং ক্ষ্াল্ডাল্পযয ক্ষ্ভযাভত কাজ ও বৃয ক্ষ্যান কাজ তযদ ণল্পন ক্ষ্দখা মায় ক্ষ্ম, 

ক্ষ্াল্ডাল্পযয দুই াল্প রফনাি তঞ্চু ক্ষ্গওয়া, ক্ষ্কওড়া কড়ই ও েল্পফদা পল্পরয গাে ক্ষ্যান কযা ল্পয়ল্পে। স্থানীয় 

জনগণল্পক ম্পৃি কল্পয ক্ষ্াল্ডাল্পযয ংস্কায কাজ কযা ল্পয়ল্পে। এ ক্ষ্াল্ডাল্পয টাতপণং মথামথবাল্পফ কযা য়তন ভল্পভ ণ ক্ষ্দখা 

ক্ষ্গল্পে। তযদ ণল্পনয ভয় উতস্থত কভ ণকতণা ও স্থানীয় জনগণল্পক ক্ষ্াল্ডায যযাল্পথ ণ বাল্পরাবাল্পফ টাতপণং কযফায যাভ ণ 

ক্ষ্দয়া য়; 

 

 

 

তচত্র-২: াতযীযা ক্ষ্জরায োভনগল্পয ক্ষ্াল্ডাল্পয বৃযল্পযান। 

 

১৩.৩ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ প্রকে এরাকায াধাযণ  জনগণ/উকাযল্পবাগীল্পদয  ভল্পধ্য ১৫ াজায নাযল্পকর চাযা , ৪ রয ৭০ 

াজায ক্ষ্বলজ ও পল্পরয গাে ক্ষ্যাল্পনয জন্য তফনামূল্পে তফতযণ কযা ল্পয়ল্পে। এ োড়াও ক্ষ্াল্ডায ংরগ্ন ৯০ ক্ষ্টয 

ততত জতভল্পত ম্যানল্পগ্রাব গাল্পেয চাযা ক্ষ্যান কল্পয ফনায়ন কযা ল্পয়ল্পে। ফ ণল্পভাট ৮০ তক:তভ: যাস্তায দু ’াল্প 

Strip ফাগান সৃজন কযা ল্পয়ল্পে। ফাঁধ /যাস্তায দু’াল্প ফনায়ন তত্ত্বাফধায়ল্পনয ক্ষ্কান ব্যফস্থা যাখা য়তন। পল্পর এ ফন 

টিল্পক থাকা তনল্পয় ংয় যল্পয়ল্পে। ফন যযাল্পথ ণ উকাযল্পবাগীল্পদয ভন্বল্পয় ফন যযণাল্পফযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

প্রল্পয়াজন; 

 
 

১৩.৪ প্রকল্পেয আওতায় পরবাল্পফ কাঁকড়ায (Mud Crab) ক্ষ্ানা উৎাদন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ এ কাম ণক্রভ এখন আয চরল্পে না। 

তজআইল্পজড-এয অথ ণায়ল্পন Sundarban Management Project (SMP)  নাল্পভ একটি  প্রকে অনুল্পভাদল্পনয 

চূড়ান্ত ম ণাল্পয় যল্পয়ল্পে ভল্পভ ণ প্রকে তযচারক জানান। উি প্রকল্পেয আওতায় আফায োচাযীয কাম ণক্রভ চালু কযা ল্পফ ফল্পর প্রকে 

তযচারক ল্পত জানা মায়। তফকে জীতফকায অল্পন্বলল্পণ কাঁকড়ায ক্ষ্ানা উৎাদন িতত আতফষ্কায কযা ল্পয়ল্পে। এ িততল্পত 



 

কাঁকড়ায ক্ষ্ানা উৎাদনপূফ ণক তা ফাতণতজেকবাল্পফ চাল কল্পয স্থানীয় জনগণ সুন্দযফল্পনয উয তনব ণযীরতা কভাল্পফ , ক্ষ্ রযে তনল্পয় 

োচাযী স্থান কযা ল্পরও রযেটি পূযণ য়তন। সুন্দযফল্পনয উয তনব ণযীরতা কভাল্পত তফকে এ জীতফকায় জনগণল্পক আকৃষ্ট 

কযফায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন;  

 

১৩.৫ প্রকল্পেয আওতায় ৪টি পুকুয পুন:খনন/ংস্কায কযা ল্পয়ল্পে। এরাকায জনগণল্পক ানীয় জর যফযাল্পয জন্য এ পুকুযগুল্পরা ংস্কায 

কযা ল্পয়ল্পে। প্রকে তযচারক জানান ক্ষ্ম, এরাকায জনগণ এ কর পুকুল্পযয াতন ান কল্পযন; 

 

 

 

তচত্র-৪: কয়যা উল্পজরায কাতফাদ পল্পযস্ট ক্ষ্স্টল্পনয পুকুয খনন। 

 

১৩.৬ PCR অনুমায়ী প্রকল্পেয ৪টি তজওতফ অথ ণাতয়ত অংল্পগ এফং ১টি উন্নয়ন ল্পমাগীয অংল্পগ অনুল্পভাতদত টিতত ’য ংস্থাল্পনয  

অতততযি খযচ কযা ল্পয়ল্পে। তজওতফ অংগ  Books and Proceedings , Print and Publication , 

Telex/Fax/Internet এফং Telephone খাল্পত ৯.০৭৫৩, ২১.১৩৫১, ১.৬০০০  এফং ১.৪৫১১ রয টাকা ংস্থাল্পনয 

তফযীল্পত মথাক্রল্পভ খযচ কযা ল্পয়ল্পে ১১.৭২৫৩, ২৩.৩৯০১, ১.৮০০ এফং ১.৪৮৩৬ রয টাকা। অন্যতদল্পক উন্নয়ন ল্পমাগী কর্ত ণক 

অথ ণাতয়ত অংগ Training for Local People খাল্পত ৫১.৫০০০ রয টাকা ফযাল্পেয তফযীল্পত ৫৩.৫০০ রয টাকা 

খযচ কযা ল্পয়ল্পে। টিতত’য ংস্থাল্পনয  ফাইল্পয এ কর অংল্পগয খযচ তযকেনা ও আতথ ণক শৃঙ্খরায তযন্থী। এ তফলল্পয় প্রকে 

তযচারকল্পক তজজ্ঞাা কযা ল্পর তততন জানান ক্ষ্ম , PCR-এ ক্ষ্ম কর তজ ওতফ অংল্পগ অতততযি খযচ ক্ষ্দখাল্পনা ল্পয়ল্পে ক্ষ্ কর 

অংল্পগ তজওতফ ও উন্নয়ন ল্পমাগীয ক্ষ্মৌথ অথ ণায়ন যল্পয়ল্পে। উন্নয়ন ল্পমাগীয অংল্প অতততযি খযচ ল্পয়ল্পে এফং তা উন্নয়ন 

ল্পমাগী প্রততষ্ঠান কল্পযল্পে। তজওতফ অংল্প অতততযি অথ ণ ব্যয় কযা য়তন ভল্পভ ণ প্রকে তযচারক জানান। প্রকল্পে অনুল্পভাতদত 

টিতত’য ংস্থান ক্ষ্ভাতাল্পফক অথ ণ ব্যল্পয়য দাতয়ত্ব প্রকে তযচারল্পকয। উন্নয়ন ল্পমাগী প্রততষ্ঠানল্পক টিতত ’য ংস্থাল্পনয ভল্পধ্য অথ ণ 

খযল্পচয তনল্পদ ণনা প্রদান কযা উতচত তের মা কযা য়তন ভল্পভ ণ প্রতীয়ভান য়। বতফষ্যল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয় অথ ণ খযল্পচয তফলল্পয় 

তক ণতা অফরেন কযল্পত প্রকে তযচারকল্পক যাভ ণ ক্ষ্দয়া য়; 

 

১৪.০  প্রকল্পেয উল্পেে অজণন:  

রযে অজণন  

(ততআয-এয তথ্য ভল্পত) 

ভন্তব্য 

ক) স্থানীয় জনগল্পণয তক্রয় অংগ্রল্পণ 

খুরনা ও াতযীযায যততগ্রস্থ ক্ষ্াল্ডায 

এরাকা পুনফ ণান ও ব্যফস্থানা কযা; 

ক্ষ্ম উল্পেে তনল্পয় প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়তের তা তনল্পোি 

সুতফধাতদ তনভ ণাল্পণয পল্পর অতজ ণত ল্পয়ল্পে: 

 

 প্রকল্পেয আওতায় ৫.১৬৫ তকল্পরাতভটায 

ক্ষ্াল্ডায পুনফ ণান কযা ল্পয়ল্পে; 

 োভনগয উল্পজরায় ৫ নং ক্ষ্াল্ডাল্পযয ৬টি 

ক্ষ্কল্পন ৩.২২৫ তক:তভ: ংস্কায কযা ল্পয়ল্পে; 

 দাল্পকা উল্পজরায় ৫টি ক্ষ্কল্পন ১.৯১৫ 

তক:তভ: ক্ষ্াল্ডায ক্ষ্ভযাভত কযা ক্ষ্য়ল্পে; 

 

রযেভাত্রা অনুমায়ী ক্ষ্াল্ডায 

ংস্কায কযা ল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 



 

রযে অজণন  

(ততআয-এয তথ্য ভল্পত) 

ভন্তব্য 

খ) স্থানীয় জনগণ/কভ ণকতণাল্পদয যভতা 

বৃতিয ভাধ্যল্পভ প্রাততষ্ঠাতনক -

ব্যফস্থানা এফং আন্ত:ংস্থায ভন্বয় 

ব্যফস্থায উন্নয়ন 

 স্থানীয় ১৯৪০ জনল্পক জীতফকায়ন , -

ব্যফস্থানা তফলল্পয়  প্রতযণ প্রদান কযা ক্ষ্য়ল্পে; 

 তফতবন্ন যকাযী ংস্থা ও তজআইল্পজড -এয ৪১ 

জন কভ ণকত ণাল্পক  -ব্যফস্থানা, জরফায়ু 

তযফত ণন নীরতা, জীফ বফতচত্র ংযযণ 

তফলল্পয় প্রতযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে; 

 

গ) তফদান্ন ক্ষ্াল্ডায এরাকায় 

জীফবফতচত্র সুযযা; 

 এনতজওল্পদয ায়তায় ১৪০ ক্ষ্ডতরং তক : তভ: 

ম্যানল্পগ্রাব ও নন -ম্যানল্পগ্রাব ক্ষ্যান কযা 

ল্পয়ল্পে; 

 ৪ রয ৭০ াজায ম্যানল্পগ্রাব ও নন -ম্যানল্পগ্রাব 

গাল্পেয চাযা স্থানীয় জনগল্পণয ভল্পধ্য তফতযণ 

কযা ল্পয়ল্পে এফং গাে ক্ষ্যান তফলল্পয় প্রচাযণা 

কযা ল্পয়ল্পে; 

 ফাঁধ ল্পত নদীয (ক্ষ্রানা াতন ) তীয ম ণন্ত 

এরাকায ৯০ ক্ষ্টয জতভল্পত ফনায়ন কযা 

ল্পয়ল্পে; 

 

ঘ) উন্নয়ন ল্পমাগীল্পদয তফতনল্পয়াগ আকৃষ্ট 

কযল্পত -ব্যফস্থানা িতত প্রদ ণন। 

 ফাংরাল্পদ ভৎস্য গল্পফলণা ইনতস্টটিউল্পটয 

ভাধ্যল্পভ োচাযীল্পত পরবাল্পফ কাঁকড়ায 

(Mud Crab) ক্ষ্ানা উৎাদন; 

 কাঁকড়ায (Mud Crab ) ক্ষ্ানা উৎাদন 

কাকড়া চাল্পল ভাইরপরক তল্পল্পফ কাজ কযল্পফ 

মা সুন্দযফন এরাকায জনাধাযল্পণয তফকে 

জীতফকায়ন ল্পত াল্পয। 

পরবাল্পফ কাঁকড়ায ক্ষ্ানা 

উৎাদন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পফ 

এ কাম ণক্রভ এখন আয চরল্পে 

না। তজআইল্পজড-এয আযও 

একটি  প্রকে অনুল্পভাদল্পনয 

চূড়ান্ত ম ণাল্পয় যল্পয়ল্পে। উি 

প্রকল্পেয আওতায় আফায 

োচাযী চালু কযা ল্পফ ফল্পর 

প্রকে তযচারক ল্পত জানা 

মায়। তফকে কভ ণংস্থান 

সৃজন প্র কল্পেয অন্যতভ 

প্রধান উল্পেে ল্পরও তা এ 

প্রকে ল্পত অতজ ণত য়তন। 

 

১৫.০ ংবারধত অযরডরর ফযাদ্দ ও গ্রগরত:  প্রকবেয ররঅয ও ংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তে নুমােী অবরাচয 

প্রকবেয নুকূবর ফছযওোযী থ থ ফযাদ্দ, ফমুরক্ত এফং ব্যে রনম্নরূ:   

        (রে টাকাে) 

থ থফছয RADP ফযাদ্দ ও রেযভাো টাকা 

ফমুরক্ত 
প্রকৃত ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগরত 

মভাট 

 

টাকা প্রকে 

াাে 
ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

মভাট 

 

টাকা প্রকে 

াাে 
ফাস্তফ 

গ্রগরত 

% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-২০১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০% 

২০১৩-২০১৪ ২৬০০.০০ ১২.০০ ২৫৮৮.০০ ৫৬.৬৯ ৬.০০ ১৯৭০.৯১ ৫.০০ ১৯৬৫.৯১ ৫০.৯৯ 

২০১৪-২০১৫ ৯৭৫.০০ ৬৩.০০ ৯১২.০০ ২১.২৬ ৬৩.০০ ৯১৫.৪৮ ৫৮.৬৯ ৮৫৬.৭৯ ২৩.৬৮ 

২০১৫-২০১৬ ১০১১.০০ ৬৩.০০ ৯৪৮.০০ ২২.০৫ ৩১.৫০ ৯৭৯.১১ ৩১.১২ ৯৪৮.০০ ২৫.৩৩ 

ক্ষ্ভাট ৪৫৮৬.০০ ১৩৮.০০ ৪৪৪৮.০০ ১০০.০০ ১০০.৫০ *৩৮৬৫.৫১ ৯৪.৮১ ৩৭৭০.৭০ ১০০.০০ 

 

*In kind তজওতফ অং অন্তর্ভ ণি নয় 

 



 

১৬.০ উবদ্দশ্য রজথত না বে থাকবর তায কাযণ: প্রবমাজয নে। 

 

১৭.০ প্রকে ফাস্তফােন ভস্যা:   প্রকে ফাস্তফােবন মতভন মকান ভস্যা উদু্ভত েরন। 

 

১৮.০   রডট ংক্রান্ত: এ প্রকবেয এেনও External Audit ম্পাদন কযা য়তন। External Audit ম্পাদন 

কল্পয আইএভই তফবাগল্পক অফতত কযা প্রল্পয়াজন; 

 

১৯.০   আইএভইতড’য ভতাভত:  

 

১৯.১ াতযীযা ক্ষ্জরায োভনগল্পয ৫ নং ক্ষ্াল্ডাল্পয তফতবন্ন স্থাল্পন টাতপণং মথামথবাল্পফ কযা য়তন। ক্ষ্াল্ডায যযাল্পথ ণ াতন 

উন্নয়ন ক্ষ্ফাল্পড ণয াল্পথ ভন্বয়পূফ ণক স্থানীয় জনগণল্পক ম্পৃি কল্পয টাতপণং কযা প্রল্পয়াজন;  

 

১৯.২ ফাঁধ/যাস্তায দু ’াল্প ফনায়ন তত্ত্বাফধায়ল্পনয ক্ষ্কান ব্যফস্থা যাখা য়তন। পল্পর এ ফন টিল্পক থাকা তনল্পয় ংয় যল্পয়ল্পে। 

উকাযল্পবাগীল্পদয ভন্বল্পয় কতভটি গঠন কল্পয ফন যযণাল্পফযল্পণয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন; 

 

১৯.৩ টিতত’য ৬টি অংল্পগ উন্নয়ন ল্পমাগী অংল্প ফযাল্পেয অতততযি খযচ কযা ল্পয়ল্পে। উন্নয়ন ল্পমাগী কর্তণক যাতয 

অথ ণ খযচ কযা ল্পরও প্রকে তযচারক এয দায় এড়াল্পত াল্পযন না। বতফষ্যল্পত টিতত ’য ংস্থাল্পনয ভল্পধ্য অথ ণ খযল্পচয 

তফলল্পয় উন্নয়ন ল্পমাগী এফং প্রকে তযচারক ল্পচষ্ট থাকল্পফন এফং তকণতা অফরেন কযল্পফন; 

 

১৯.৪ প্রকল্পেয আওতায় তফকে জীতফকায অল্পন্বলল্পণ োচাযীল্পত কাঁকড়ায ক্ষ্ানা উৎাদন িতত আতফষ্কায কযা ল্পয়ল্পে। এ িততল্পত 

কাঁকড়ায ক্ষ্ানা উৎাদনপূফ ণক তা ফাতণতজেকবাল্পফ চাল কল্পয স্থানীয় জনগণ সুন্দযফল্পনয উয তনব ণযীরতা কভাল্পফ। এ রযে তনল্পয় 

োচাযী স্থান কযা ল্পরও রযেটি পূযণ য়তন। তাই স্থাতত োচাযীয যভতা পুন :ব্যফায কযায তফলল্পয় ভন্ত্রণারয়/ফন অতধদপ্তয 

কাম ণকয উল্পেোগ কযল্পফ; 

 

১৯.৫ প্রকেটি উয External Audit ম্পাদন কযা য়তন। External Audit মথাীঘ্র ম্পাদন কযল্পত ল্পফ; 

 

১৯.৬ অনুল্পেদ: ১৮.১ ল্পত ১৮.৫ এ ফতণ ণত ভতাভল্পতয আল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ২(দুই) ভাল্পয ভল্পধ্য আইএভই 

তফবাগল্পক অফতত কযা ক্ষ্মল্পত াল্পয। 



 

Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10 

Year Strategic Plan and Framework -লীযক প্রকয়ল্পর মোটপ্ত মূযোেন প্রটত্য়ব্দন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ                      :  Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program 

(NAP) with UNCCD 10 Year Strategic Plan and Framework. 

২। প্রকল্পেয অফস্থান                 :   রযবফ রধদপ্তয, প্রধান কাম থারে, ঢাকা। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা           :   রযবফ রধদপ্তয 

৪। প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাগ    :   রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

(রয টাকায়) 

প্রাক্কতরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় তযকতেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরত 

ব্যল্পয়য %) 

অততক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয %) মূর ফ ণল্পল 

ংল্পাতধত 

মূর ফ ণল্পল 

ংল্পাতধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক্ষ্ভাট-   ২০৭.১৬ 

টাকা-    ৯১.২১ 

 

- ক্ষ্ভাট-    ২০৭.১৬ 

টাকা-    ৯১.২১ 

 

জুরাই ২০১৩  

ল্পত 

জুন ২০১৫ 

 (২৪ ভা) 

জুরাই ২০১৩  

ল্পত 

রডবম্বয ২০১৫ 

(৩০ ভা) 

জুরাই ২০১৩  

ল্পত 

রডবম্বয ২০১৫ 

(৩০ ভা) 

- ৬ ভা 

(২৫%) 

 

৬। প্রকল্পেয অংগতবতত্তক ফাস্তফায়ন:  

(রয টাকায়) 

ক্রতভক 

নং 
টিতত অনুমায়ী কাল্পজয অংগ একক 

তযকতেত রযেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আতথ ণক ফাস্তফ আতথ ণক ফাস্তফ (%) 

১. প্রকে রযচারক জনভা ৭.১০ ২৪ ৭.১০ ২৪ (১০০%) 

২ কাযী রযচারক জনভা ৪.৩২ ২৪ ৪.৩২ ২৪ (১০০%) 

৩. গবফলণা কভ থকতথা জনভা ৪.৩২ ২৪ ৪.৩২ ২৪ (১০০%) 

৪. রাফ যেণ কভ থকতথা জনভা ৪.৩২ ২৪ ৪.৩২ ২৪ (১০০%) 

৫. রপ ােক জনভা ১.৬৮ ২৪ ১.৬৮ ২৪ (১০০%) 

৬. রিনায জনভা ১.২০ ৪ ১.২০ ২৪ (১০০%) 

৭. রপ মস্প মথাক ৬৮.১৭ - ৬৮.১৭ - 

৮. রপ্ররটং, াফররবকন এফং অউটযীচ মথাক ৫.৪০ - ৫.৪০ ১০০% 

 মেনাযী যফযা মথাক ০.৬০ - ০.৬০ - 

৯. জাতীে/অঞ্চররক ম থাবে ওোকথ ংখ্যা ৪০.৬৪ ১০ ৪০.৬৪ ১০ (১০০%) 



 

ক্রতভক 

নং 
টিতত অনুমায়ী কাল্পজয অংগ একক 

তযকতেত রযেভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আতথ ণক ফাস্তফ আতথ ণক ফাস্তফ (%) 

১০. Senior Consultant (DLDD 

Expert) 

জনভা ১৪.১৬ ১২ ১৪.১৬ ১২ (১০০%) 

১১. Consultant জনভা ৩১.২৯ ১২ ৩১.২৯ ১২ (১০০%) 

১২. Junior Consultant (Land 

Resource) 

জনভা ০.৯০ ১.৫ ০.৯০ ১.৫ (১০০%) 

১৩. Consultant  (Accounts) জনভা ৮.৯৬ ১৪ ৮.৯৬ ১৪ (১০০%) 

১৪. ভ্রভণ ও মানফান বাড়া মথাক ৫.০০ - ৫.০০ - 

১৫. রযবাট থ প্রকানা নুষ্ঠান মথাক ৩.০০ - ৩.০০ ১০০% 

১৬. ন্যান্য ব্যে মথাক ১.৫০ - ১.৫০ - 

১৭. মমাগাবমাগ (কুরযোয, মভাফাআর, আটাযবনট) মথাক ০.৮০ - ০.৮০ ১০০% 

১৮. করম্পউটায ও এবেযীজ মট ৩.৭০ ৪ ৩.৭০ ৪ (১০০%) 

 মভাট:  ২০৭.১৬ ১০০% ২০৭.১৬ 

(১০০%) 

১০০% 
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৭। কাজ অভাপ্ত থাকল্পর তায রফফযণ এফং কাজ ভাপ্ত থাকায কাযণ: প্রকবেয অওতাে রনধ থারযত কর কাজ ফাস্তফারেত বেবছ।  

৮। াধাযণ ম ণল্পফযণ: 

৮.১ টভূতভ: ফাংরাবদ ভরুভেতা ও ভূরভ েেবযাবধয জন্য জারতং  কর্তথক গ্রীত UNCCD এয স্বােযকাযী মদ। এরবেয ফাংরাবদব 

আরতপূবফ থ একটি কারযগরয ােতা প্রকবেয অওতাে এ ংক্রান্ত National Action Program (NAP) প্রণেন কযা বেরছর। 

ফাস্তফতায রনরযবে প্রণীত NAP টি ারনাগাদ কযায প্রবোজন ে। তাছাড়া, UNCCD-য দস্য ক্ষ্দ তল্পল্পফ  ফাংরাবদবয  রনেরভত 

ফারল থক প্ররতবফদন দারেবরয দােফিতা যবেবছ। পূবফ থয প্রকবেয অওতাে এ মাফত ৪থ থ প্ররতবফদন দারের কযা বেবছ। ৫ভ ও ৬ষ্ঠ 

প্ররতবফদন Submission-এয বোে অবছ। প্ররতবফদন দুটি ীঘ্রআ প্রণেন কযবত বফ। এ রবেয ফ থবভাট ২০৭.১৬ রে টাকা 

প্রাক্কররত ব্যবে জুরাআ ২০১৩ বত জুন ২০১৫  মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য রফবফচয প্রকেটি রযবফ রধদপ্তয প্রস্তাফ কবয। এ ব্যবেয ভবে 

১১৫.৯৫ রে টাকা প্রকে ােতা রববফ Global Environmental Facility (GEF) ল্পত াওয়া মাে। অফতষ্ট ৯১.২১ 

রয টাকা অনুদান (in kind) রববফ ফাংরাবদ যকাবযয তরফর বত মমাগান মদো ে। দাতা ংস্থা  কর্তথক প্রকবেয থ থ ছাবড় 

রফরম্ব ওোে মথাভবে প্রকবেয কাম থক্রভ শুরু কযা ম্ভফ েরন। এ মপ্ররেবত মভাট ব্যে রযফরতথত মযবে করতে ংবগয অন্ত:োত 

ভন্বে কবয ০৫/০৭/২০১৫ তারযবেয প্রারনক অবদব প্রকবেয মভোদ রডবম্বয ২০১৫ ম থন্ত বৃরি কযা ে।  

৮.২ প্রকল্পেয মূর উল্পেে: ভরুভেতা, ভূরভয েেবযাধ ও েযায রফরুবি কযণীে ন্যানার একন মপ্রাগ্রাভ (NAP) ারনাগাদ কযা। এ প্রকবেয 

সুরনরদ থষ্ট উবদ্দশ্য বরা: 

 ১০ ফছয মভোদী মকৌরগত রযকেনায ংবগ ন্যানার একন প্ল্যান-এয সুংরতকযণ; এফং  

 UNCCD কনববনন ফাস্তফােন প্ররতবফদন প্রণেন। 



 

৮.৩ প্রধান প্রধান কাবজয ংগ: প্রকবেয অওতাে প্রধান মম কাম থক্রভগুবরা ম্পন্ন বেবছ তা রনম্নরূ: 

(রে টাকাে) 

ক্ররভক নং কাবজয ংগ প্রাক্কররত ব্যে প্রকৃত ব্যে ফাস্তফ গ্রগরত 

১. রপ্ররটং, াফররবকন এফং অউটরযচ  ৫.৪০ ৫.৪০ ১০০% 

২. জাতীে/অঞ্চররক ম থাবে ওোকথ ৪০.৬৪ ৪০.৬৪ ১০০% 

৩. করম্পউটায ও এবেরযজ ৩.৭০ ৩.৭০ ১০০% 

 

৮.৪ প্রকবেয থ থােন: অবরাচয টিএ প্রকেটি Global Environmental Facility (GEF) ও ফাংরাবদ যকাবযয মমৌথ থ থােবন 

ফাস্তফারেত ে। এবেবে GEF ও GoB এয থ থ প্রদাবনয রযভাণ মথাক্রবভ ১১৫.৯৫ ও ৯১.২১ রে টাকা। মভাট প্রকে ব্যে ২০৭.১৬ 

রে টাকা। 

৮.৫ অযএরডর ফযাদ্দ ও ব্যে: 

 (রয টাকায়) 

অথ ণফেয 

ংল্পাতধত এতডত ফযাে 
অথ ণোড় 

(তজওতফ) 

ব্যয় 

ক্ষ্ভাট টাকা প্রকে াাে ক্ষ্ভাট টাকা প্রকে াাে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২০১৩-২০১৪ ৫০.০০ ০ ৫০.০০ ০ ৭.৮৯৬ ০ ৭.৮৯৬ 

২০১৪-২০১৫ ৭২.০০ ০ ৭২.০০ ০ ৭২.০০ ০ ৭২.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৩৭.০০ ০ ৩৭.০০ ০ ৩৬.০৫৪ ০ ৩৬.০৫৪ 

ক্ষ্ভাট: ১৫৯.০০ ০ ১৫৯.০০ ০ ১১৫.৯৫ ০ ১১৫.৯৫ 
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৯। প্রকে তযচারক ম্পতকণত তথ্য:

নাভ ও দফী পূণ ণকারীন খেকারীন মভোদকার 

ড. মভা: মাযাফ অরর খেকারীন ২৪/১২/২০১৩ বত ৩১/১২/২০১৫ 

 

১০। প্রকবেয প্রধান প্রধান ক্রে ংক্রান্ত তে:  

(রে টাকাে) 

ংবগয নাভ অরথ থক 

ংস্থান 

চুরক্তমূল্য দযে 

অফাবনয 

তারযে 

চুরক্তয তারযে চুরক্ত নুমােী 

কাজ ভারপ্তয 

তারযে 

প্রকৃতবে কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

Senior Consultant 

(DLDD Expert) 

১৪.১৬ ১৪.১৬ ১৪/৫/২০১৪ ১২/৬/২০১৪ ১৫/৯/২০১৫ ১৫/৯/২০১৫ 

Consultant 

(Accounts) 

৮.৯৬ ৮.৯৬ ২৮/৮/২০১৪ ১৯/১০/২০১৪ ৩১/১২/২০১৫ ৩১/১২/২০১৫ 



 

ংবগয নাভ অরথ থক 

ংস্থান 

চুরক্তমূল্য দযে 

অফাবনয 

তারযে 

চুরক্তয তারযে চুরক্ত নুমােী 

কাজ ভারপ্তয 

তারযে 

প্রকৃতবে কাজ 

ভারপ্তয তারযে 

Consultant 

(Individual/Group) 

৩১.২৯ ৩১.২৯ ১৪/৯/২০১৪ ১৯/১০/২০১৪ ১৫/৩/২০১৫ ১৫/৩/২০১৫ 

 

১১। যাভ থক ংক্রান্ত তে: 

যাভ থবকয ধযণ (স্থানীে যাভ থক) নুবভারদত ভেকার চুরক্তয ভেকার প্রকৃত ভেকার 

Senior Consultant (DLDD Expert) ১২ জনভা ১২ জনভা ১২ জনভা 

Junior Consultant (Land Resource) ১০ জনভা ১০ জনভা ১.৫ জনভা 

Consultant (Accounts) ১৪ জনভা ১৪ জনভা ১৪ জনভা 

Consultant (Individual/Group) ৬ জনভা ৬ জনভা ৬ জনভা 

 

১২। প্রকে কাম থারে রযদ থন: গত ১৬/৮/২০১৭ তারযবে রযবফ রধদপ্তয, অগাযগাঁওবে প্রকে কাম থক্রভ রযদ থন কযা ে।এ ভে প্রকে 

রযচারক ও প্রকে ংরিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাগণ উরস্থত রছবরন।রযদ থনকাবর বযজরভন প্রকে কাম থক্রভ ম থবফেণ কযা ে। টিরর’য 

রেযভাো নুমােী প্রকবেয মাফতীে ংবগয ফাস্তফােন বেবছ ভবভ থ রযররেত ে।  

১৩। প্রকল্পেয উল্পেে অজণন: 

 তযকতেত উল্পেে   প্রকৃত জথন 

(ক) ১০ ফছয মভোদী মকৌরগত রযকেনায ংবগ ন্যানার 

একন প্ল্যান-এয সুংরতকযণ; এফং 

ভরুভেতা ভূরভয েেবযাধ ও েযা ভস্যা মভাকাবফরাে ফাংরাবদ 

যকাবযয ন্যানার একন মপ্রাগ্রাভ (NAP) ারনাগাদ কযা 

বেবছ। একআ ংবগ ১০ ফছয মভোদী মকৌরগত রযকেনায ংবগ 

ন্যানার একন প্ল্যান এয সুংরতকযণ কযা বেবছ। ২ে উবদ্দশ্য 

রববফ UNCCD কনববনন ফাস্তফােন প্ররতবফদন প্রণেন কযা 

বেবছ (UNCCD 6
th

 National Report)। 

(খ) UNCCD কনববনন ফাস্তফােন প্ররতবফদন প্রণেন। 

 

১৪। উল্পেে পুল্পযাপুতয অতজণত না ল্পর তায কাযণ: প্রকল্পেয উবদ্দশ্যমূ রজথত বেবছ।  

১৫। ফাস্তফায়ন ভস্যা: এটি স্বে ব্যবেয একটি টিএ প্রকে বরও উন্নেন বমাগী GEF এয রনকট মথবক প্রতযারত নুদান মবত রফরম্ব ে। 

প্রকবেয মূর মভোদ রছর জুরাআ ২০১৩ বত জুন ২০১৫ ম থন্ত। এরপ্রর ২০১৩-মত রফশ্ব ব্যাংক এয ংবগ আঅযরড’য ঋণচুরক্ত স্বােরযত 

বরও GEF এয রনকট মথবক থ থ াওো মাে এরপ্রর ২০১৪ মত। পবর ভেভত প্রকবেয কাম ণক্রভমূ শুরু কযা মােরন। ভাপ্ত 

কাজগুবরা ভাপ্ত কযায রবেয প্রকবেয মভোদ ৬ ভা বৃরি কযা ে।  



 

 

   ১৬। সুাতয:  

১৬.১ ঋণ/নুদান এয উয গৃীত প্রকেমূবয মেবে রনধ থারযত ভবেয ভবে উন্নেন বমাগীয থ থ ছাড় রনরিত কযায রবেয প্রারনক 

ভন্ত্রণারে প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবফ। 

১৬.২ প্রকবেয অওতাে প্রণীত ২টি প্ররতবফদন মথা- Bangladesh National Action Program for Combating 

Desertification, Land Degradation and Drought, 2015-2024 এফং NCCD Sixth 

National Report Bangladesh এ মম ফ সুারয কযা বেবছ মগুবরায মথামথ ফাস্তফােবন উবযাগী ভন্ত্রণারে রববফ 

রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে তদাযকী ব্যাত যােবফ। 

১৬.৩ প্রকেটিয রজথত পরাপর মটকআ কযবত রযবফ রধদপ্তবযয প্রারতষ্ঠারনক েভতা বৃরি াওোে  UNCCD-মত রযবাট থ প্রদান 

বনকটাআ জ বেবছ। এবেবে ভানমত রযবাট থ প্রদাবনয  রফলেটি রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারেবক রনরিত কযবত বফ। 

১৬.৪ প্রকবেয অওতাে মম ভস্ত ডকুবভট প্রস্তুত কযা বেবছ মগুবরায ভান ফজাে যাো রজথত পরাপর মটকআ মুন্নত যােবত ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারেবক মথামথ ভুরভকা যােবত বফ। 

১৬.৫ ১৬.১ মথবক  ১৬.৪ এয অবরাবক গৃীত কাম থক্রভ প্রারনক ভন্ত্রণারে অগাভী ০১ (এক) ভাবয ভবে অআএভআরডবক ফরত কযবফ। 

 

 



 

অবডটিং এন্ড ভুাআনটিটভং ফ ন্যানার ফাবোডাআবাযটটি িুাবিটজ এন্ড একন প্ল্ুান পয ফাংরাবদ  
-লীযক প্রকয়ল্পর মোটপ্ত মূযোেন প্রটত্য়ব্দন 

 
অবডটিং এন্ড ভুাআনটিটভং ফ ন্যানার ফাবোডাআবাযটটি িুাবিটজ এন্ড 

একন প্ল্ুান পয ফাংরাবদ -ীল থক কারযগরয ােতা প্রকে। 

বাস্তবায়ে

৫ ভা 

(২১%) 

 

ফাস্তফােনঃ 



 

ন ন

থাকবর তায সমস্ত 
ফাস্তফাটেত  মাা প্রকে ভারপ্ত প্ররতফবদবন উবেে কযা বেবছ। 

নাবগাোে



 

বাস্তবায়ে সংক্রান্ত Enabling Activity)

 

Updating and Mainstreaming of National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 

পযম্যাট

Updating and Mainstreaming of National 

Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 

মপব্রুমাযী ২০১৬ মত মল ে  (াঁচ ভা 

মভোদ বৃরিয প্রবোজন বড়)। 

National Biodiversity Strategy and Action Plan 

(NBSAP) 

বাস্তবাক্ষয়ত 

বাস্তবায়ে

DSPEC

পর্যন্ত 



 

বাস্তবায়ে

 

 সংক্রান্ত : 

           (Tk. in lakh)   

Description of 

procurement 

Tender/ Bid/ Proposal Cost Tender/BID/ Proposal Date of completion of 

work/ services 

 As per PP Contract value Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

As per bid 

document 

Project 

AID 

GOB Project 

AID 

GOB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Laptop 4.320 0 4.170 0 14.09.14 30.09.14 05.10.14 30.09.14 

Photocopier 2.000 0 2.130 0 27.08.14 15.09.14 20.09.14 17.09.14 

Transport Hiring 

(Daily Basis) 

5.530 0 5.530 0 21.10.14 07.11.14 29.02.16 29.02.16 

Printing and 

Publication of 

Outreach 

5.000 0 4.925 0 13.01.15 02.02.15 02.05.15 02.05.15 



 

Description of 

procurement 

Tender/ Bid/ Proposal Cost Tender/BID/ Proposal Date of completion of 

work/ services 

 As per PP Contract value Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

As per bid 

document 

Project 

AID 

GOB Project 

AID 

GOB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Materials 

Printing and 

Publication of 

5th National 

Report 

5.000 0 4.910 0 01.12.15 10.12.15 25.12.15 14.01.16 

 

Printing and 

Publication of 

Revised NBSAP 

5.000 0 4.920 0 03.02.16 11.02.16 26.02.16 28.02.16 

Printing and 

Publication of 

CHM Manual 

and others 

Reports 

4.200 0 3.930 0 14.02.16 22.02.16 29.02.16 29.02.16 

Senior 

Consultant 

(Biodiversity) 

19.400 0 19.400 0 16.04.14 19.11.14 

 

29.02.16 29.02.16 

Junior 

Consultant 

(Biodiversity) 

13.710 0 13.710 0 16.04.14 01.07.14 29.02.16 29.02.16 

Junior 

Consultant 

(Accounts and 

Admin) 

14.500 0 14.500 0 16.04.16 22.07.14 29.02.16 29.02.16 

Consultant on 

Establishment of 

CHM in 

Bangladesh 

9.480 0 9.480 0 04.11.15 17.12.15 29.02.16 29.02.16 

Firm 

Consultancy 

68.450 0 68.450 0 04.05.14 29.06.14 28.06.15 28.06.15 

 



 

সংক্রান্ত : 

 

Name of the Field 

Approved Person Week Actual  

Person Week 

Utilized  

Remarks 

As per PP As per 

contract 

 

1 2 3 4 5 

a) Foreign  N/A 

b) Local     

Senior Consultant 

(Biodiversity) 

46.19 PW 46.19 PW 34.57 PW  

Junior Consultant 

(Biodiversity) 

78.32 PW 78.32 PW 78.32 PW  

Junior Consultant  

(Accounts and Admin) 

82.86 PW 82.86 PW 82.86 PW  

Consultant on 

Establishment of CHM in 

Bangladesh 

17.14 PW 17.14 PW 17.14 PW  

Firm Consultancy LS LS LS  

National Biodiversity Strategy and 

Action Plan (NBSAP) 

১২।     

 Development of Updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 

 CBD- Biodiverty National Assessment

 web-based http://www.chmbd.org/bdchm/

Clearing House Mechanism (CHM) 

http://www.chmbd.org/bdchm/


 

 

সংক্ষিষ্ট

১৩। বাস্তবায়ে  টিররবত রনধ থারযত মভোবদয ভবে প্রকবেয মাফতীে কাজ ম্পাদন কযা মােরন, রতরযক্ত 

াঁচ ভা মভোদ বৃরিয কযবত বেবছ। এয মূর কাযণ র উন্নেন বমাগী মজফ্ এয রনকট মথবক প্রতযারত থ থ প্রারপ্তবত 
রফরম্ব। 

৪ ভতাভত ও 

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ প্রণীত 

ংক্রান্ত প্রততল্পফদল্পন ফরণ থত সুাতযমূ মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয রক্ষ্যে প্রাতনক 

ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ; 

১৪.২      দ্রুতগরতয থ থােন ব্যরতবযবক এনরফস্যাবয ২০ টি টাবগ থবট অাব্যন্জক াপল্য জথন ম্ভফ না। তাআ 

           মটকআ উন্নেন রেযভাো (SDG) ফাস্তফােনবক গ্রারধকায রফবফচনাে মযবে এনরফস্যা (২০১৬-২০২১) মাবত মথাথ থ 

ফাস্তফারেত ে ম রবেয উন্নেন প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফােবন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তথক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযবফ;  

১৪.৩ প্রকৃরত ও প্রাকৃরতক ম্পদ ংযেবণ ভবফত প্রবচষ্টাে এনরফস্যা ফাস্তফােবন উন্নেন ংরিষ্ট কর ভন্ত্রণারবেয 

কাম থক্রবভ জীফবফরচে ংযেণ ও মটকআ ব্যফাযবক গুরুে প্রদান কযবত বফ। উন্নেন ংরিষ্ট কর ভন্ত্রণারবেয 

ভন্ববে রযবফ ও জীফবফরচে রফলেক মকাল গঠন কযা মমবত াবয। মকাল গঠবনয রযকেনা ও মকৌর রনধ থাযবণ 

রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারেবক মথামথ ভূরভকা যােবত বফ; এফং 

১৪.৪    এনরফস্যা ফাস্তফােনবক উন্নেন প্ররক্রোয মূরধাযাে অনেবনয (মভআনরিরভং) রবেয মম কর ররর গ্রবণয কথা 

উবেে কযা বেবছ তায মথামথ ফাস্তফােবন াভরগ্রক উবযাগ গ্রণ কযবত বফ। 



 

Management of Natural Resources and Community Forestry (MNCRF-Chanati)  

-লীযক প্রকয়ল্পর মোটপ্ত মূযোেন প্রটত্য়ব্দন 
 

১। প্রকল্পেয নাভ                       : Management of Natural Resources and Community Forestry 

(MNCRF-Chanati) 

২। প্রকল্পেয অফস্থান                    : Chinati Wildlige Sanctuary, Chittagong 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা               : ফন অতধদপ্তয 

৪। প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাগ        : রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

(রয টাকায়) 

প্রাক্কতরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় তযকতেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরত 

ব্যল্পয়য %)  

অততক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%) 

মূর ফ ণল্পল 

ংল্পাতধত 

মূর ফ ণল্পল 

ংল্পাতধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

মভাট-

২৮৩৩.৩৩ 

টাকা-৩৩৩.৩৩ 

রএ-২৫০০.০০ 

- মভাট-

২৭৮৮.৯৫ 

টাকা-

২৮৮.৯৫ 

রএ-

২৫০০.০০ 

জানুোরয 

২০১১ ল্পত  

জুন ২০১৫ 

- জানুোরয 

২০১১ ল্পত  

জুন ২০১৫ 

- - 

৬। প্রকল্পেয অংগতবতত্তক ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত ততআয-এয তবতত্তল্পত):  

(রয টাকায়) 

ক্রতভক 

নং 

তডতত অনুমায়ী কাল্পজয অংগ 

 
একক 

তডতত অনুমায়ী তযকতেত 

রযেভাত্রা 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

রএ টাকা রএ টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

         

১. pay of officer (GOB) (in kind)  No  8 78.4350  8 78.4350  

২. pay of officer (GIZ) (in cash)  No 2 62.1000  2 62.1000  

৩. Snb –total-4500  10 140.5350  10 140.5350  

৪. pAY OF sTAFFS (GOB) (in 

kind) 

No 33 76.8690  33 76.8690  

৫. PAY OF Staffs  (GIZ) (in cash) No 6 67.5000  6 67.5000  

৬. Snb –total-4600  39 144.3690  39 144.3690  

 Allowances (in kind) No 41 125.5505  41 125.5505  

 Snb –total-4600 - - 125.5505  - 125.5505  

 Travel Cost (for project staff. 

international and locai 

 Ls 137.3600  Ls 137.3600  



 

ক্রতভক 

নং 

তডতত অনুমায়ী কাল্পজয অংগ 

 
একক 

তডতত অনুমায়ী তযকতেত 

রযেভাত্রা 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

রএ টাকা রএ টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

eonsultants, Senior Forecst 

Advisor, project Officer) 

 CD and VAT (in cash)  Ls 20.0000  Ls 0.0000  

 Postage and courier  Ls 1.2500  Ls 1.0000  

 TElcphone  Ls 0.8000  Ls 0.5000  

 Talcx/Fax/Internct  Ls 1.8000  Ls 1.2000  

 Fuel and Gas  Ls 4.8500  Ls 3.0000  

 petrol and Lubricant   Ls 7.0000  Ls 5.000  

৭. Print and Publicaton  - 20.7000  - 15.0000  

৮. Stationary,Stamp,and Seal  Ls 8.0000  Ls 5.0000  

৯. Books and Proceedings  Ls 0.6800  Ls 0.5000  

১০. Pablicity and Advertisement   Ls 5.0000  Ls  4.0000  

১১. training Environmental 

Education and Awareness 

 5000 75.0000  5000 75.0000  

১২. Study Tour (regional) Co-

management-one week 

 7pres

on 

21.0000  7preso

n 

21.0000  

১৩. Study Tour (international) 

CDM/REDD strategy-one 

week 

 3pres

on 

15.0000  3preso

n 

15.0000  

১৪. Resource Person for Training   Ls  5.0000  Ls 5.0000  

 Seminar and Conference  Ls 15.0000  Ls 15.000  

 Entertainment (project 

Office and Steering 

Committce Meeting) 

 Ls  4.0000  Ls 3.0000  

১৫. Consultani (International) 

principal adviser,GIZ 

 12M

M 

100.0000  12MM 100.0000  

 Consultant (International) 

Livclihood support  

 9MM 60.0000  9MM 60.0000  

 Consultant (International) 

CDM/REDD Strategy and 

Carbon Finanncing  

 10M

M 

110.0000  10MM 110.0000  

 Consultant (Local) Livelihood 

Support, Micro  

 57M

M 

37.8000  57MM 37.8000  

 Consultant (Local) 

CDM/REDD sinegy 

 20M

M 

14.0000  20MM 14.0000  

১৬. Consultaney by Firm (Carbon 

Valieation  

 Ls  22.0000  Ls 22.0000  

১৭. Consultancy by rResearch 

Organisation Baseline survey 

 Ls 40.0000  Ls  40.0000  



 

ক্রতভক 

নং 

তডতত অনুমায়ী কাল্পজয অংগ 

 
একক 

তডতত অনুমায়ী তযকতেত 

রযেভাত্রা 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

ফাস্তফ 
আতথ ণক 

রএ টাকা রএ টাকা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

and Monitoring  

১৮. Survey,Demarcation and 

Mapping  

 Ls 4.0000  Ls 2.0000  

১৯. Rent aCar   Ls  5.0000  Ls 3.5000  

২০. Alternative inconie 

Gerneration Activitics 

 - 407.7900  - 407.7900  

 Overbead Cost (GIZ)   Ls 169.6000  Ls 169.6000  
 Snb –total-4800  - 1312.630

0 

 - 1268.2500  

 Office Renovation and 

Maintenance 

 Ls 55.0000  - 55.0000  

 Sub-total (Capital 

Component  

       

 TPPGrand-total (a+b)   ২৮৩৩.৩৩   ২৭৮৮.৯৫  

তথ্য সূত্র: ততআয অনুমায়ী 

 

৭। কাজ অভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ : প্রকল্পেয রযেভাত্রায তফযীল্পত ততআয -এয তথ্যানুমায়ী (অরথ থক গ্রগরত) ক্ষ্কান কাজ 

অভাপ্ত ক্ষ্নই।  

 

৮. উল্পেে: প্রকেটিয সুতনতদ ণষ্ট উল্পেেমূ র:  

 To improve participatory sustainable forest management in Chunati Wildlife Scantuary 

(SWC); 

 To feduce the dependency of local people on foreset resources and reduce use of 

unsustainable use of forest resources; 

 To engage local people in sustainable forest protection and effective afforestation; 

 To aware local people about protection of Chunati Wildlife Scantuary (SWC); and  

 To improve sustainable forestry.  

 

৯। 

 

প্রকল্পেয অনুল্পভাদন ও ংল্পাধন: কারযগরয ােতা এ cÖKíwU মভাট ২৮৩৩.৩৩ রয টাকা (রজওরফ ৩৩৩.৩৩ রে টাকা এফং 

প্রকে াাে ২৫০০.০০ রে টাকা) cÖv°wjZ e¨‡q জানুোরয ২০১১ ল্পত জুন ২০১৫ ক্ষ্ভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয রল্পযে ০৩/০৩/২০১৫ 

তাতযল্পখ মথামথ কর্তথে কর্তথক Aby‡gvw`Z nq|

 

১৩। প্রধান প্রধান অংল্পগয ফাস্তফায়ন অগ্রগতত: cÖK‡íi ক্রে রযকেনাে “ণ্য ও মফা” ক্রবেয ংস্থান যাো ে। মা উন্নেন বমারগ 

ংস্থা Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) কর্তথক ফাস্তফারেত বেবছ।  

 

১৪। প্রকল্পেয াতফ ণক অগ্রগতত: cÖKíwU µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ ২৭৮৮.৯৫ j¶ UvKv, hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi ৯৮.৪৩% 

Ges evস্তe AMÖMwZ ১০০%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒct 

 

 



 

(রয টাকায়) 

অথ ণফেয 

ংল্পাতধত এতডত ফযাে 

অফমুু্তি 

ব্যয় 
অব্যতয়ত 

অথ ণ 
ক্ষ্ভাট টাকা প্রকে 

াাে 

ক্ষ্ভাট টাকা প্রকে 

াাে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৫-

২০১৬ 

২৮৩৩.৩৩ ৫.০০ ২৫০০.০০ ২৭৮৮.৯৫ ২৭৮৮.৯৫ ০.০০ ২৫০০.০০ - 

 

১৫। প্রকে তযচারক ম্পতকণত তথ্য : Aby‡gvw`Z cÖKíwUi শুরু †_‡K †kl ম ণন্ত cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ (†cÖl‡Y) থাকা 

কভ ণকতণাল্পদয bvg I c`ex, †hvM`v‡bi ZvwiL I e`jxi ZvwiL wb‡gœ †`Iqv njt

 

bvg I c`ex c~Y© Kvjxb LÛKvjxb যমাগদাবনয ZvwiL e`jxi ZvwiL 

মভাামদ াভসুর অরভ 

উ-প্রধান কনজাযববটয ফ পবযে 

Development and 

Planning Wing Ban 

Bhabab,  Agargaon, Dhaka 

c~Y©Kvjxb ২৬ এরপ্রর ২০১৫ ২৫ মভ ২০১৬ 

মভা: জারদ হুাআন ভু ুঁআো 

উ-প্রধান কনজাযববটয ফ পবযে 

Development and 

Planning Wing Ban 

Bhabab,  Agargaon, Dhaka 

c~Y©Kvjxb ২৬ মভ ২০১৬ ৩০ জুন ২০১৬ 

 

1৬| প্রকল্পেয উল্পেে অজণন:   

উল্পেে  অজণনAwR© Z djvdj 

To improve participatory sustainable forest 

management in Chunati Wildlife Scantuary 

(SWC); 

ররঅয নুমােী রযকরেত উবদ্দশ্য তবাগ রজথত বেবছ। 

তবফ প্রকৃতবে উবদ্দশ্য কতট্যকু জথন বেবছ তা রনরূণ কযা 

ম্ভফ েরন। কাযণ প্রকেটিয গুরুেপূণ থ ংগমূবয ফাস্তফােন 

গ্রগরত এফং ন্যান্য তোফরী প্রকে ংরিষ্ট কর্তথবেয রনকট 

বত াওো মােরন।   

To feduce the dependency of local people on 

foreset resources and reduce use of 

unsustainable use of forest resources; 

To engage local people in sustainable forest 

protection and effective afforestation; 

To aware local people about protection of 

Chunati Wildlife Scantuary (SWC); and  

To Improve sustainable forestry. 

  ১৭| উল্পেে পুল্পযাপুতয অতজণত না ল্পর এয কাযণ: প্রকল্পেয মূর উল্পেে পুল্পযাপুতয অতজণত ল্পয়ল্পে। তল্পফ রযকরেত উবদ্দশ্য তবাগ 

রজথত বেবছ। তবফ প্রকৃতবে উবদ্দশ্য কতট্যকু জথন বেবছ তা রনরূণ কযা ম্ভফ েরন। কাযণ প্রকেটিয গুরুেপূণ থ 

ংগমূবয ফাস্তফােন গ্রগরত এফং ন্যান্য তোফরী প্রকে ংরিষ্ট কর্তথবেয রনকট বত াওো মােরন।   

 

 

  



 

   ১৮| ম থবফেণ ও ফাস্তফােন ভস্যাঃ  

 

১৮.১ প্রকেটি জানুোরয ২০১১ ল্পত জুন ২০১৫ ম থন্ত মভোবদ নুবভারদত ে। যফতীবত ১ ফছয ভে বৃরি কবয জুন ২০১৬ এ ভাপ্ত 

ম ালনা কযা ে। প্রকে ভারপ্ত প্ররতবফদবনয (ররঅয) একটি জােগাে প্রকে প্রস্তাফ (রর) নুবভাদবনয তারযে 

৩০/০৩/২০১৫ উবেে কযা বেবছ, পবর ফাস্তফােনকার শুরুয ভেটি াভঞ্জস্যপূণ থ ভবভ থ রযররেত ে। এছাড়া ররঅয 

প্রারপ্তবত রফরম্ব ওোে ভন্ত্রণারবেয াবথ মমাগাবমাগ কযা বর মভোদ বৃরি রফলবে ভন্ত্রণারে ফগত নে ভবভ থ মভৌরেকবাবফ 

ফরত কবয।পবর প্রকেটিয মভোদ ংক্রান্ত মম জটিরতা উদূ্ভত বেবছ তা নরববপ্রত। এছাড়া  শুদৄ ২০১৫-২০১৬ থ থফছবযয 

ংবারধত এরডরবত ফযাদ্দ ও ব্যে মদোবনা বেবছ এফং ংস্থান ও থ থ ব্যবেয তবে রজওরফ ও প্রকে াাবেয প্ররতপররত 

তবে গযরভর যবেবছ, ংবাধন ংক্রান্ত রফলেটি স্পষ্ট নে। 

১৮.২ রযে নুযণ না কযা ও তে প্রারপ্তবত বমারগতা: প্রকে ভারপ্তয প্রাে অড়াআ ফছয য ররঅয মপ্রযণ কযা ে এফং 

ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবন ফাস্তফােন গ্রগরতয তোরদ প্রদাবন বমারগতা কযাে প্রকৃত জথন রনরুণ কযা ম্ভফ 

েরন। 

 

   ১৯ সুাতয: 

১৯.১ ররঅয -এ উবেরেত  প্রকবেয নুবভারদত  ব্যে, ংবারধত এরডর ফযাদ্দ,  ফছয রবরিক থ থ  ফমুরক্ত ও প্রকৃত ব্যে এফং 

ংগরবরিক ফযাদ্দ ও ব্যে ংক্রান্ত তে গত রফভ্রাট গ্রণবমাগ্য নে; 

১৯.২ ররঅয এ ফরণ থত রফভ্রারন্তমূরক তোরদ ংবাধনপূফ থক রযভারজথত ররঅয এয প্ররত পৃ ষ্ঠাে স্বােযপূফ থক এ রফবাবগ পূনঃ   

মপ্রযণ কযা ভীচীন; 

১৯.৩ বরফষ্যবত প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন প্রণেনকাবর রধকতয তকথ ওো প্রবোজন;  

১৯.৪ ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবন ফাস্তফােন গ্রগরতয তোরদ প্রদাবন বমারগতা কযাে প্রকৃত জথন রনরুণ কযা ম্ভফ 

েরন। ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে ররঅয প্রণেবনয াবথ মৃ্পক্তবদয রফলবে রফরধ মভাতাবফক রফবাগীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয;  

১৯.৫ নুবেদ ১৯.১ মথবক ১৯.৪ -এ উরেরেত ম থবফেণ/ভতাভবতয অবরাবক গৃীত কাম থক্রভ প্রারনক ভন্ত্রণারে অগাভী ০১ ভাবয 

ভবে অআএরভরড-মক ফরত কযবত বফ। 

 


