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পরিবেশ ও েন  মন্ত্রণালয়/রেভাবেি আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থ েছবি এরিরপভুক্ত সমাপ্ত প্রকবেি মূল্যায়ন প্ররতবেদবনি 

ওপি মন্ত্রণালয়/রেভাে রভরিক সাি-সংবেপ 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/রেভাবেি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকবেি ধিণ মূল সময় ও ব্যবয়ি তুলনায় 

রেরনবয়াে 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

কারিেিী 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

মেরিরসএফ 

ভুক্ত 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অরতক্রান্ত 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রান্ত 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রান্ত 

শতকিা 

হাি (%) 

সে থরনম্ন  

সবে থাচ্চ 

ব্যয় 

অরতক্রাবন্তি 

প্রকবেি 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অরতক্রান্ত 

শতকিা 

হাি 

(%) 

সে থরনম্ন  

সবে থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 পরিবেশ ও েন 

মন্ত্রণালয় 

৬ ৬ - - - ১  ১ - 

 

১। সমাপ্ত প্রকবেি সংখ্যাঃ ৬টি 

২। সমাপ্ত প্রকবেি ব্যয় ও মময়াদ বৃরিি কািনঃ অর্ থ ছাবে রেলম্ব, সঠিক সমবয় প্রকবেি কার্ থক্রম শুরু না কিাি েন্য। 

 

৩। সমাপ্তকৃত প্রকে োস্তোয়বনি মেবে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ 

সমস্যা সুপারিশ 

1. ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কাজে  যথাযথ পরিচয যাি অভাব 

পরিলরিত হজয়জে।রিাপনকৃত রবরভন্ন বয়জেি চািা 

গুজলাজত  উইর িং/ আগাো বাোই, র া- ালা কাটা,  াল 

পালা োটাই, এি অভাজব গাজেি বৃরি বাধাগ্রস্থ হজে।  

1. রিাপনকৃত রবরভন্ন বয়জেি চািা গুজলাজত আগাো 

বাোই,  াল পালা োটােহ রনয়রিত পরিচয যাি রবষজয় 

িন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকািী েিংস্থাজক রনজ যশনা র জত 

পাজি ; 

2. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়জনাত্তি পয যাজয় স্থানীয় 

বন রবভাজগি িরনটরিিং এি অভাব িজয়জে। েিংরিষ্ট রবট 

অরিোি ও স্থানীয় উপকািজভাগীজ ি িজে বাগান 

িিনাজবিজণি রবষজয় রনয়রিত েভা অনুরিত হয় না। 

িজল উপকািজভাগীজ ি িাজে বাগাজনি উপি িারলকানা 

ততরি হজে না । 

2. বন রবভাজগি িরনটরিিং ব্যবস্থা রোি াি কজি স্থানীয় 

উপকািজভাগীজ ি  োজথ  বাগান  িিণাজবিজণি 

রবষজয় রনয়রিত েভা আজয়ােন কিা রযজত পাজি। 

স্বািরিত চুরিপত্র উপকািজভাগীগজনি িাজে দ্রুত 

রবতিণ কিা রযজত পাজি। 

৩. কজয়কটি বাগাজনি Starting & Ending এ 

Gap পরিলরিত হজয়জে। রকছু রকছু বাগাজনি 

িেস্থাজনও অল্প রবস্তি খারল োয়গা পরিলরিত হয়জে। 

িজল সৃরেত বাগান রথজক শতভাগ সুরবধা পাওয়া যাজব 

না; 

 Starting & Ending Gap এ দ্রুত চািা 

রিাপজণি ব্যবস্থা গ্রহণেহ বাগাজনি িেস্থাজনও রয 

েিস্ত খারল োয়গা িজয়জে রেখাজন প্রকল্প কর্তযপি চািা 

রিাপণ কজি সৃরেত বাগান রথজক শতভাগ সুরবধা 

পাওয়াি কায যকিী প জিপ গ্রহণ কিজত হজব; 

৪. স্থানীয় সুরবধাজভাগীজ ি প্ররশিণ প্র ান কিা হজলও 

তাজ ি রকান  াটা রবইে ততিী হয়রন। িজল েিংস্থাি 

প্ররশিণ কায যক্রজি অিংশগ্রহনকািীি নাি, োতীয় 

পরিচয়পত্র ও রিাবাইল নিং ইতযার  তথ্য েিংম্বরলত  াটা 

রবইে না থাকায় এি েতযতা যাচাই কিা যায়রন; 

 প্রকজল্পি আওতায় েম্পার ত প্ররশিণ কায যক্রজি  াটা 

রবইে (নাি, রপতাি নাি, ঠিকানা, োতীয় পরিচয়পত্র 

নিং, রিাবাইল নিং  ও েরবেহ) েিংরিষ্ট েিংস্থাি 

website এ েিংজযােন কিজত হজব; 
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চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ এলাকাি ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পয যায়) (১ি েিংজশারধত) প্রকল্প 

েিাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতজব ন 

(েিাপ্তঃ  জুন, ২০১৩) 

          

  

১। প্রকজল্পি নাি : চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ এলাকাি ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পয যায়) (১ি েিংজশারধত) প্রকল্প 

২। বাস্তবায়নকািী েিংস্থা : বন অরধ প্তি। 

৩। প্রশােরনক িন্ত্রণালয়               : পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালয় । 

৪। প্রকজল্পি এলাকা               : চট্টগ্রাি রেলাি রিজিিেিাই, েীতাকুন্ড, হাটহাোিী, িাঙ্গুরনয়া ও িটিকেরড়। 

৫। প্রকজল্পি বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়      :                                                                            

                                                                                                                             (লি টাকায়) 

অনুজিার ত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অনুজিার ত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত           

বাস্তবায়নকাল 

অরতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

অনুজিার ত 

ব্যজয়ি %) 

অরতক্রান্ত  েিয় 

 (মূল 

বাস্তবায়নকাজলি 

%) 

মূল েব যজশষ 

েিংজশারধত 

(১ি 

েিংজশারধত) 

মূল েব যজশষ 

েিংজশারধত 

(১ি েিংজশারধত) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৭০.৩৭৩ ২২৬১.৫৯৭ ২২৫৯.৬৭ জুলাই, ২০০৮ 

হজত জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৮ 

হজত জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৯ 

হজত জুন, ২০১৩ 

৯.১৪% - 

 

৬। প্রকজল্পি অথ যায়নঃ  প্রকল্পটি েম্পূণ য রেওরব অথ যায়জন বাস্তবারয়ত হজয়জে।  

 

৭। কাজেি অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়নঃ   

   (লি টাকায়) 

ক্রঃ নিং অিংজগি নাি একক 

েিংজশারধত র রপরপ অনুযায়ী 

অিংজগি প্রাক্কলন 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ভ্রিণ ভাতা রথাক রথাক ৫.০০ ১০০% ৫.০০ 

(১০০%) 

২।  াক রথাক রথাক ০.০৫ ১০০% ০.০৫ 

(১০০%) 

৩। রটরলজিান রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ০.২৭৪ 

(২৭.৪০%) 

৪। রবদ্যযৎ রবল রথাক রথাক ১.৫০ ১০০% ১.৫০ 

(১০০%) 

৫। জ্বালানী ও লুরিকযান্ট রথাক রথাক ৫.০০ ১০০% ৫.০০ 

(১০০%) 

৬। মুদ্রণ ও প্রকাশনা রথাক রথাক ২.০০ ১০০% ২.০০ 

(১০০%) 

৭। রষ্টশনািী রথাক রথাক ২.৫০ ১০০% ২.৫০ 

(১০০%) 

৮। প্রচাি ও প্রকাশনা রথাক রথাক ২.০০ ১০০% ২.০০ 

(১০০%) 

৯। োিারেক বনায়জন অিংশগ্রহণকািীজ ি 

প্ররশিণ 

েন ৯০০০ ৩০.০০ ৯০০ 

(১০০)% 

২৯.১৮১ 

(৯৭.২৭%) 

১০। রিাটিযান রিিািত রথাক রথাক ৪.১৮ ১০০% ৪.১৮ 

(১০০%) 

১১। করম্পউটাি ও অন্যান্য োিগ্রী রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১২। যন্ত্রপারত ও রবরবধ রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১৩। আবারেক ভবন রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১৪। অনাবারেক ভবন রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১৫। অন্যান্য রিিািত রথাক রথাক ০.৫০ ১০০% ০.৫০ 

(১০০%) 
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   (লি টাকায়) 

ক্রঃ নিং অিংজগি নাি একক 

েিংজশারধত র রপরপ অনুযায়ী 

অিংজগি প্রাক্কলন 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬। অরিে ও নাে যািী যন্ত্রপারত রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১৭। করম্পউটাি ক্রয় েিংখ্যা ২ ১.৬০ ১০০% ১.৬০ 

(১০০%) 

১৮। িজটাকরপয়াি ক্রয় েিংখ্যা ২ ২.০০ ২টি  

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

১৯।  ীর্ যজিয়া ী রিশ্র বাগান (চাপারলশ, 

রিহগরন, োল, তুন) 

রহঃ ১০০০ রহক্টি 

২২.০৬ লি চািা 

৩৯১.৪১৮ ১০০% ৩৯১.৩৭৯ 

(৯৯.৯৯%) 

২০।  ীর্ য রিয়া ী রেগুন গাে/বাগান রহঃ ৫০০ রহক্টি 

১৫ লি চািা 

১৬৫.৭৬৮ ১০০% ১৬৫.৭৬৮ 

(১০০%) 

২১। স্বল্পজিয়া ী বাগান রহঃ ২৫০০ রহঃ 

৭৫ লি চািা 

১২০১.২৮৫ ১০০% ১২০১.২৮৫ 

(১০০%) 

২২। জ্বালানী কাজেি বাগান রহঃ ১০০০ রহঃ 

২৫ লি চািা 

৪১৮.১০ ১০০% ৪১৮.১০ 

(১০০%) 

২৩। পুিাতন বাগান িিণাজবিণ রথাক রথাক ২১.৬৯৬ ১০০% ২১.৬৯৬ 

(১০০%) 

২৪ অন্যান্য রথাক রথাক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

 রিাট (িােস্ব+মূলধন)   ২২৬১.৫৯৭ ১০০% ২২৫৯.৬৭ 

(৯৯.৯১%) 

 

৮। কাে অেিাপ্ত থাকজল তাি কািণঃ  প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) পিীিা, েজিেরিন পরি শ যন ও েিংরিষ্ট 

 কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায় , র রপরপ’ি লিযিাত্রা অনুযায়ী েকল কাে েিাপ্ত হজয়জে ।  

 

৯। প্রকজল্পি পটভূরি, উজেশ্য ও মূল কায যক্রিঃ 

 

৯.১। প্রকল্প গ্রহজণি পটভূরিঃ  চট্টগ্রাজিি পাহাড়তলী হজত রিজিিেিাই পয যন্ত উত্তি-  রিজণ রবস্তৃত বন এলাকা। এ পাহাড়ী  

বন এলাকা িািগড়-েীতাকুন্ড ‘রিোভ য  িজিষ্ট’ (েিংিরিত বন) নাজি স্থানীয়ভাজব পরিরচত। এ পাহাড় রশ্রণী গজড় ১৫০ 

ফুট উঁচু এবিং অরধকািংশই খাড়া। পাহাড়তলী হজত রিজিিেিাই  পয যন্ত এবিং পার্শ্যবতী এলাকাি স্থানীয় েনগজণি কাে, 

জ্বালানী, খুটি ও োউনীি চারহ া পূিজণ বন গুরুত্বপূণ য ভূরিকা পালন কজি থাজক। এোড়া গ্রািীণ কুটিি রশজল্পি েন্য 

কাঁচািাল ও চাষাবাজ ি উপকিণ প্রারপ্ত, িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি উন্নয়জনও 

এ অঞ্চজলি বনায়ন েহায়ক ভূরিকা পালন কজি আেজে ।  

          

 উজেখ্য চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ এলাকাি ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন নাজি জুলাই, ২০০২ হজত জুন, ২০০৭ রিয়াজ  ১ি 

পয যাজয়ি প্রকজল্প রিাট ৫,০০০ হাোি রহক্টি পাহাড়ী এলাকায় স্থানীয় েনগজণি অিংশী ারিজত্বি রভরত্তজত বনায়ন 

কায যক্রি গ্রহণ কিা হজয়রেল । প্রথি পয যাজয় বনায়জনি িােজি   ীর্ য রিয়া ী ও স্বল্প রিয়া ী জ্বালানী কাজেি এবিং 

রেগুন কাজেি বাগান সৃেন কিা হজয়রেল। এ েিস্ত বাগান পয যায়ক্রজি ৮,১৮ ও ৪০ বৎেি রিয়া  পূরতযজত কতযন কিাি 

েন্য রনধ যারিত । োিারেক বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী বনে েম্পজ ি শতকিা ৫৫ ভাগ স্থানীয় উপকািজভাগীগণ প্রাপ্য 

হজব।  

            পিবতীজত এিই ধািাবারহকতায় স্থানীয় েনোধািণজক েম্পৃি কজি অিংশী ারিজত্বি রভরত্তজত বনায়জনি িােজি 

বনেেম্প  সৃরষ্ট কজি পরিজবশ ও প্ররতজবশ উন্নয়জনি লজিয রবষজয়াি প্রকল্পটি ২০৭০.৩৭ লি টাকা প্রাক্করলত ব্যজয় 

জুলাই, ২০০৮ রথজক জুন, ২০১৩ রিয়াজ  গ্রহণ কিা হজয়রেল।  

 

৯.২। প্রকজল্পি উজেশ্যঃ    

 (ক) বৃিশূন্য পাহাড়ী এলাকায় বনায়জনি িােজি বনেেম্প  সৃেন ; 

 (খ) কাে ও কািোত রশজল্প কাঁচািাল েিবিাহ ; 

 (গ) অিংশী ারিত্বমূলক বনায়জনি িােজি স্থানীয় েনগজণি আথ য-োিারেক অবস্থাি উন্নয়ন  এবিং 

 (র্) িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি উন্নয়ন। 
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৯.৩। প্রকজল্পি মূল কায যক্রিঃ     

 ১০০০ রহক্টজিি  ীর্ য রিয়া ী রিশ্র বাগান সৃেন ; 

 ৫০০ রহক্টজিি  ীর্ য রিয়া ী রেগুন বাগান সৃেন ; 

 ২৫০০ রহক্টজিি স্বল্প রিয়া ী বাগান সৃেন ; 

 ১০০০ রহক্টজিি জ্বালানী কাজেি বাগান সৃেন এবিং 

 োিারেক বনায়জন অিংশগ্রহকািীজ ি প্ররশিণ প্র ান। 

 

৯.৪। প্রকজল্পি অনুজিা ন ও েিংজশাধনঃ প্রকল্পটি ১৫/৭/২০০৮ তারিজখ িাননীয় পরিকল্পনা উপজ ষ্টা কর্তযক ২০৭০.৩৭৩ লি 

টাকা  ব্যজয় জুলাই ২০০৮ হজত জুন, ২০১৩ রিয়াজ  বাস্তবায়জনি েন্য অনুজিার ত হয়। পিবতীজত চািা উজত্তালন, 

বাগান সৃেন ও িিনাজবিজণি প্রজয়ােনীয় উপকিজণি মূল্য বৃরিি কািজণ ৯.২৩% ব্যয় বৃরে কজি ২২৬১.৫৯৭ লি 

টাকা ব্যজয় প্রকল্পটি েিংজশাধন কিা হয়। পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালজয় অনুরিত রবভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন করিটি 

(র রপইরে) েভাি সুপারিশ অনুযায়ী িাননীয় পরিজবশ ও বন িন্ত্রী কর্তযক গত ১১/০১/২০১১ তারিজখ রিয়া কাল 

অপরিবরতযত রিজখ প্রকল্পটিি ১ি েিংজশাধনী অনুজিা ন কিা হয়।  

 

৯.৫। েিংজশারধত এর রপ বিােঃ 

(লি টাকায়) 

আরথ যক বেি েিংজশারধত এর রপ বিাে টাকা  

অবমুরি 

ব্যয় 

রিাট টাকা প্রঃোঃ রিাট টাকা প্রঃোঃ 

২০০৮-২০০৯ ২০.০০ ২০.০০ - ২০.০০ ১৯.৮৫ ১৯.৮৫ - 

২০০৯-২০১০ ৩৮৪.০০ ৩৮৪.০০ - ৩৮৪.০০ ৩৮৪.০০ ৩৮৪.০০ - 

২০১০-২০১১ ৬১৯.০০ ৬১৯.০০ - ৬১৮.৭৮৮ ৬১৮.৫৬২ ৬১৮.৫৬২ - 

২০১১-২০১২ ৬৬৭.০০ ৬৬৭.০০ - ৬৬৬.৭৮৬ ৬৬৬.৬৬৮ ৬৬৬.৬৬৮ - 

২০১২-২০১৩ ৫৭১.০০ ৫৭১.০০ - ৫৭০.৭৮৭ ৫৭০.৮৫ ৫৭০.৫৯ - 

রিাট ২২৬১.০০ ২২৬১.০০ - ২২৬০.৩৬১ ২২৫৯.৯৩ ২২৫৯.৬৭ - 

 

৯.৬।   মূল্যায়ন পিরত (Methodology) t   প্রকজল্পি মূল্যায়ন প্ররতজব নটি প্রণয়জন রনজনাি পিরত অনুেিণ কিা 

হজয়জেঃ 

 অনুজিার ত প্রকল্প েক পয যাজলাচনা; 

 িন্ত্রণালয় কর্তযক রপ্ররিত প্রকজল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগরত পয যাজলাচনা; 

 রপরেআি পয যাজলাচনা; 

 PEC েভাি কায যরববিণী পয যাজলাচনা; 

 কাজেি বাস্তব অগ্রগরত যাচাই এবিং তথ্য েিংগ্রজহি েন্য েজিেরিন পরি শ যন এবিং 

 প্রাপ্ত তজথ্যি রভরত্তজত েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা; 

 

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক েম্পরকযত তথ্যঃ  

প্রকল্প পরিচালজকি নাি পূণ যকালীন/খন্ডকালীন রিয়া কাল 

১। েনাব রিাঃ আজনায়াি রহাজেন 

    বন েিংিিক, চট্টগ্রাি অঞ্চল, চট্টগ্রাি 

খন্ডকালীন ২০/৭/২০০৮ হজত ১৩/৯/২০০৯ পয যন্ত 

২। েনাব রিাঃ েরিউল আলি রচৌধুিী 

    বন েিংিিক, চট্টগ্রাি অঞ্চল, চট্টগ্রাি 

খন্ডকালীন ১৩/০৯/২০০৯ হজত ২৪/০৩/২০১৩ 

পয যন্ত। 

৩। েনাব রিাঃ আকবি রহাজেন  

    বন েিংিিক, চট্টগ্রাি অঞ্চল, চট্টগ্রাি 

খন্ডকালীন ২৪/০৩/২০১৩ হজত প্রকল্প জুন, ২০১৩ 

পয যন্ত 

 

১০। োধািণ পয যজবিণঃ 

চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ এলাকাি ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পয যায়) (১ি েিংজশারধত)  প্রকল্পটিি অনুজিার ত র রপরপ 

অনুযায়ী  অন্যতি কাে রেল ৪(চাি) ধিজণি রিাট  ৫০০০ রহক্টি এলাকা জুজড় ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কিা । প্রকল্প 

রিয়াজ  রিাট  ৫০০০ রহক্টি এলাকা জুজড় ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কিা হজয়জে । ২২/০৫/২০১৪ তারিজখ প্রকল্প এলাকা  

েজিেরিন পরি শ যন কিা হয়। পরি শ যনপূব যক প্ররতজব ন প্রনয়ণকালীন রপরেআিটি ুলল তথ্য েম্বরলত পরিলরিত হয় । 
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এ রবষজয় একারধকবাি রিৌরখক রযাগাজযাগ কজি েিংজশারধত রপরেআি না রপজয় ০২/৭/২০১৪ তারিজখ রপরেআি 

েিংজশাধনপূব যক রপ্রিণ কিাি েন্য এ রবভাগ রথজক পত্র র য়া হয়। েিংজশারধত রপরেআি না পাওয়ায় গত ১৯/৮/২০১৪ 

তারিজখ তারগ পত্র র য়া হয়। পিবতীজত ২৫/৮/২০১৪ তারিজখ রপরেআজিি েিংজশারধত করপ এ রবভাজগ পাওয়া যায়। 

চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগি েিবিাহকৃত তথ্য এবিং েিংরিষ্ট রবট অরিজেি োন যাল পয যজবিণ কজি বনায়জনি রননরূপ 

তথ্য পাওয়া যায়ঃ 

 

১০.১।  ীর্ য রিয়া ী রিশ্র বাগানঃ 

অনুজিার ত র রপরপ অনুযায়ী চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ এলাকায় ন্যাড়া পাহাড়গুজলাজত ১০০০ রহক্টি  ীর্ য রিয়া ী রিশ্র 

বাগান বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। রিশ্র বাগাজনি িজে রয েব প্রোরতি বৃি িজয়জে তাি িজে চাপারলশ, রিহগরন, শাল, 

তুন, গেযন, অন্যতি। চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাগ কর্তযক েিবিাহকৃত তজথ্য র খা যায়, ১০০০ রহক্টি  ীর্ য রিয়া ী রিশ্র 

বাগাজন রিাট চািাি েিংখ্যা ২২.০৬ লি যা পরিকরল্পত লিযিাত্রানুযায়ী েম্পন্ন হজয়জে। প্রকল্প রিয়াজ ি ২০০৮/০৯ 

রথজক ২০১২/১৩ অথ য বেজি এ বনায়ন েম্পন্ন কিা হজয়জে। চট্টগ্রাি রেলাি হাটহাোিী উপজেলাি হাটহাোিী রবজটি 

আওতায় সৃরেত  ীর্ যজিয়া ী রিশ্র বাগান পরি শ যন কিা হয়। এ বাগান পরি শ যনকাজল র খা যায়, ২/৩ বৎেি বয়জেি 

গাজেি চািাগুজলা প্রায়  ৫ রথজক োজড় ৫ ফুট উচ্চতাি হজয়জে।  

 

হাটহাোিী উপজেলাি ে ি রথজক প্রায় ২৫/৩০ রকঃরিঃ দূজি হাটহাোিী রবজটি বনায়ন কায যক্রি েম্পন্ন হজয়জে। 

েিতল ভূরি রথজক ১০০/১২০ রিট উচ্চতাি ন্যাড়া পাহাজড় এ বনায়ন কিা হজয়জে। ২০১২/১৩ অথ য বেজিি বনায়নকৃত 

চািা গাে গুজলাি বৃরি তুলনামূলক কি। পাহাজড়ি উচ্চতায় অরধক তাপিাত্রাি কািজণ এবিং েিয়িজতা বৃরষ্ট না হওয়ায় 

বৃরি রকছুটা ব্যাহত হজয়জে বজল োনা যায় । গাজেি বৃরি ব্যাহত হওয়াি রপেজন এি যথাযথ পরিচচ যাি অভাব ও 

পরিলরিত হজয়জে।রিাপনকৃত এক বেি বয়জেি চািাগুজলা উইর িং এি অভাজব বৃরি পাওয়া বাধাগ্রস্থ হজে। এোড়া 

সৃরেত বাগান রবদ্যিান  স্থানীয় বন রবভাগ কর্তযক যথাযথ িরনটরিিং এি অভাব িজয়জে।  

 

১০.২।  ীর্ য রিয়া ী রেগুন বাগানঃ 

প্রকল্প রিয়াজ  চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগ ৫০০ রহক্টি ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় রেগুন বাগান বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। 

রপরেআি পয যাজলাচনা এবিং চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগি প্র ত্ত তজথ্য র খা যায়, ৫০০ রহক্টি ন্যাড়া পাহাজড় ১৫ লি 

রেগুন চািাি বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। েজিেরিন পরি শ যনকাজল র খা যায়, রেগুন চািা বৃরি তুলনামূলক ভাল এবিং 

গজড় েীরবত চািাি হাি ৮০-৮৫%।  

 

১০.৩। স্বল্প রিয়া ী বাগানঃ 

রবরভন্ন প্রোরতি রযিন; আকাশিরন, গািা, হরিতরক, আিলরক, ক ি, রচকিারশ চািা রিাপজনি িােজি ২৫০০ রহক্টি 

ন্যাড়া পাহাড় এলাকা জুজড় প্রায় ৭৫ লি চািাি  স্বল্প রিয়া ী বাগান সৃেন েম্পন্ন হজয়জে। বন রবভাজগি েিংরিষ্ট 

কি যকতযািা োনান, স্বল্প রিয়া ী বাগাজনি গাে ৮/১০ বৎেি পজি কাটা যাজব। চুরি অনুযায়ী স্থানীয় সুরবধাজভাগীিা এ 

বনায়জনি বাগান রথজক োিারেক বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী ৫৫% লভযািংশ পাজব। 

১০.৪। জ্বালানী কাজেি বাগানঃ  

চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগি ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় ১০০০ রহক্টি েরিজত ক ি, রিইনরি, রিনরেয়াি  প্রোরতি ২৫ 

লি চািা রিাপজণি িােজি জ্বালানী কাজেি বাগান সৃেন কিা হজয়জে। েীরবত চািাি শতকিা হাি আনুিারনক ৮৫%। 

মৃত চািাি িজল রয শূন্যস্থান ততিী হজয়জে তা এখনও পূিণ কিা হয়রন। শূন্যস্থান ((Gap Filling) কজি শতভাগ 

চািা রিাপন রনরিত কিা প্রজয়ােন।    

 

১০.৫।  সুরবধাজভাগীজ ি োজথ চুরিপত্রঃ 

 প্রকল্প  রলল অনুযায়ী উপকািজভাগী রনব যাচনপূব যক োিারেক বনায়ন রবরধিালা/২০০৪ এি রবরধ-২৪ এি রভরত্তজত বন 

রবভাজগি োজথ রিপারিক চুরি স্বািরিত হওয়াি কথা। উপকািজভাগীগণ আগাো বাোই, র া- ালা কাটা,  াল পালা 

োটাই, গাে চুরি  রিাধ এবিং বাগান িিণাজবিণ কিজবন এবিং এেন্য তািা বনায়ন রথজক প্রাপ্ত আজয়ি একটা অিংশ 

পাজবন। বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী  উপকাি রভাগী ৫৫%, টি িারি যিং িান্ড ১০%, ুলরি িারলক েিংস্থা ২০%, বন 

অরধ প্তি ১০%, ইউরনয়ন পরিষ /রপৌিেভা ৫% পাজব। এ রবষজয় স্থানীয় বন রবভাগ োনায়, উপকািজভাগীজ ি 

তারলকা ততিী কজি তা রেলা/উপজেলা ‘পরিজবশ ও বন উন্নয়ন করিটি’ কর্তযক অনুজিা ন কজি চুরিপত্র 

উপকািজভাগীজ ি িাজে রবতিণ কিা হজয়জে। তজব েিেরিন পরি শ যনকাজল রকান উপকািজভাগী উপরস্থত রথজক 

চুরিপজত্রি করপ র খাজত পাজিনরন। 
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১০.৬।  সুরবধাজভাগীজ ি োজথ প্ররশিণঃ 

অনুজিার ত র রপরপ অনুযায়ী োিারেক বনায়জন অিংশগ্রহণকািীজ ি প্ররশিজণি েিংস্থান রেল। বনায়জন 

অিংশগ্রহণকািীজ ি প্ররশিণ রবষজয় োনাজনা হয়, বীেতলায় চািা ততিী, বাগান িিণাজবিণ ইতযার  রবষজয়  িতা ও 

রযাগ্যতা বৃরিি লজিয ইজতািজে ৯০০০ েন উপকািজভাগীজ ি ০৩ (রতন) র ন রিয়া ী প্ররশিণ র য়া হজয়জে।  

 

১১। বনায়ন কায যক্রি েম্প্রোিণঃ  

চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগি অধীন চট্টগ্রাজি ন্যাড়া পাহাজড়ি রিাট আয়তন ১৭৮১০.০ রহক্টি। যাি িজে প্রকজল্পি ১ি 

এবিং রিতীয় পয যাজয় ৫৬ শতািংশ ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী েিংস্থা 

কর্তযক আহরিত (১০ শতািংশ) Tree Farming Fund (TFF) এবিং েিংস্থাি রনেস্ব আয় রথজক অবরশষ্ট 

ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় বনায়ন কায যক্রি েম্প্রোিজণি প্রজয়ােনীয়তা িজয়জে।  

  

১২। উজেশ্য পুজিাপুরি অরেযত না হজল তাি কািণঃ প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) এি তথ্যানুযায়ী এবিং েজিেরিন 

পরি শ যন ও েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায় প্রকজল্পি আওতায় উজেশ্য পুজিাপুরি অরেযত 

হজয়জে।  

 

১৩। প্রকজল্পি প্রভাবঃ  

চট্টগ্রাি উত্তি বন রবভাজগি রিজিিেিাই, কুরিিা, বারিয়াঢালা, হাটহাোিী, ইোিরত এবিং হাোিীরখল রিঞ্জ এলাকায় 

প্রকল্পটি বাস্তবায়জনি িজল বৃিশুন্য পাহাড়ী এলাকায় ৫০০০ রহক্টি ব্যাপী রিাট ১৩৭.০৬ লি চািাি বাগান সৃেন কিা 

হজয়জে। তাি িজে গজড় প্রায় ৮০-৮৫% চািা বতযিাজন েীরবত আজে। বন রবভাজগি েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ 

আজলাচনা কজি োনা যায়,  ন্যাড়া পাহাজড়ি উচ্চতায় এ বনায়ন রথজক ২০/২৫ বৎেি পি রয বনে েম্প  (Wood 

Value) সৃরষ্ট হজব তাি আনুিারনক আরথ যক মূল্য ৪(চাি) শত রকাটি টাকা। তাোড়া এ বনায়ন রথজক কাে ও 

কােোত রশজল্প কাঁচািাল েিবিাহ কিা যাজব। বনায়ন রথজক স্থানীয় সুরবধাজভাগী ৫৫% হাজি আরথ যক সুরবধা রপজয় 

আথ য-োিারেক অবস্থাি উন্নয়জন েহায়ক হজব। েজব যাপরি িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ িিতাবৃরিেহ উি এলাকাি 

োিরগ্রক পরিজবশ উন্নয়জনি উপি ইরতবাচক প্রভাব রিলজব।  

 

১৪। প্রকজল্পি  উজেশ্য অেযনঃ   

পরিকরল্পত অরেযত িন্তব্য 

(ক) বৃিশূন্য পাহাড়ী এলাকায় 

বনায়জনি িােজি বনেেম্প  সৃেন। 

(ক) ৫০০০ রহঃ বৃিশূন্য পাহাড়ী এলাকায় 

৫০০০ রহঃ বনায়জনি িােজি বনেেম্প  সৃেন 

েম্পন্ন। 

প্রকজল্পি েিারপ্ত 

প্ররতজব ন (PCR) এি 

তথ্যানুযায়ী এবিং 

েজিেরিন পরি শ যজন 

র খা যায় অনুজিার ত 

র রপরপ’ি 

লিযিাত্রানুযায়ী উজেশ্য 

অরেযত হজয়জে। 

(খ) কাে ও কািোত রশজল্প কাঁচািাল 

েিবিাহ। 

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়জনি িজল কাে ও কািোত 

রশজল্প কাঁচািাল েিবিাহ কিা েম্ভব হজব। 

(গ) অিংশী ারিত্বমূলক বনায়জনি 

িােজি স্থানীয় েনগজণি আথ য-

োিারেক অবস্থাি উন্নয়ন। 

(গ) সুরবধাজভাগী স্থানীয় েনগণ 

অিংশী ারিত্বমূলক বনায়জনি িােজি সুিল 

পাজব। 

(র্) িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ 

িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি 

উন্নয়ন। 

(র্) ন্যাড়া পাহাজড় বৃিশূন্য স্থাজন ৫০০০ রহক্টি 

বনায়জনি িজল িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ 

িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি উন্নয়ন 

হজে। 

 

১৫। বাস্তবায়ন েিস্াঃ   

১৫.১। ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কাজে  যথাযথ পরিচয যাি অভাব পরিলরিত হজয়জে।রিাপনকৃত রবরভন্ন বয়জেি চািা গুজলাজত 

 উইর িং/ আগাো বাোই, র া- ালা কাটা,  াল পালা োটাই, এি অভাজব গাজেি বৃরি বাধাগ্রস্থ হজে।  

১৫.২ ।  প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়জনাত্তি পয যাজয় স্থানীয় বন রবভাজগি িরনটরিিং এি অভাব িজয়জে। েিংরিষ্ট রবট 

 অরিোি ও স্থানীয় উপকািজভাগীজ ি িজে বাগান িিনাজবিজণি রবষজয় রনয়রিত েভা অনুরিত হয় না। 

 িজলউপকািজভাগীজ ি িাজে  বাগাজনি উপি িারলকানা ততরি হজে না । 

১৫.৩ । োিারেক বনায়ন রবরধিালা/২০০৪ এি রবরধ-২৪ এি রভরত্তজত বন রবভাজগি োজথ উপকািজভাগীগজনি রিপারিক চুরি 

 স্বািি ও স্বািরিত চুরি রবতিণ কিাি কথা থাকজলও স্বািরিত চুরিপত্র উপকািজভাগীগজনি িাজে রবতিণ কিা 

 হয়রন । 
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১৬। সুপারিশঃ  

 

১৬.১। রিাপনকৃত রবরভন্ন বয়জেি চািা গুজলাজত আগাো বাোই,  াল পালা োটােহ রনয়রিত পরিচয যাি রবষজয় িন্ত্রণালয় 

 বাস্তবায়নকািী েিংস্থাজক রনজ যশনা র জত পাজি ;  

 

১৬.২ ।  বন রবভাজগি িরনটরিিং ব্যবস্থা রোি াি কজি স্থানীয় উপকািজভাগীজ ি  োজথ  বাগান  িিনাজবিজণি রবষজয় রনয়রিত 

 েভা আজয়ােন কিা রযজত পাজি ; 

 

১৬.৩ । স্বািরিত চুরিপত্র উপকািজভাগীগজণি িাজে দ্রুত রবতিণ কিা রযজত পাজি ; 

 

১৬.৪।    শুন্যস্থাজন নতুন কজি চািা রিাপজণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা রযজত পাজি ; 

 

১৬.৫ । র জশ যর  আজিা ন্যাড়া পাহাড় থাজক রেখাজন বনায়জনি উজদ্যাগ গ্রহণ কিা রযজত পাজি । 

 

১৬.৬।  শুষ্ক রিৌসুজি (যর  েম্ভব হয়) বনায়ন এলাকায় রেচ/পারন র য়াি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা রযজত পাজি। 
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বৃহত্তি িােশাহী ও কুরষ্টয়া রেলায় বনায়জনি িােজি েীব-তবরচত্র েিংিিণ ও  ারিদ্রয রবজিাচন (১ি েিংজশারধত) 

েিাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতজব ন 

   (েিাপ্তঃ  জুন, ২০১৩)  

  

১। প্রকজল্পি নাি :  বৃহত্তি িােশাহী ও কুরষ্টয়া রেলায় বনায়জনি িােজি েীব-তবরচত্র েিংিিণ ও  

       ারিদ্রয রবজিাচন (১ি েিংজশারধত)  

২। বাস্তবায়নকািী েিংস্থা :  বন অরধ প্তি। 

৩। প্রশােরনক িন্ত্রণালয়               :  পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালয় । 

৪। প্রকল্প এলাকা               :  বৃহত্তি িােশাহী (িােশাহী, নাজটাি, চাঁপাইনাবাবগঞ্জ, নওগাঁ) ও বৃহত্তি কুরষ্টয়া 

     রেলা (কুরষ্টয়া, রিজহিপুি ও চুয়া াঙ্গা)। 

৫। প্রকজল্পি বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়      :                                                                            

                                                                                                                            (লি টাকায়) 

অনুজিার ত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অনুজিার ত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত           

বাস্তবায়নকাল 

অরতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুজিার ত 

ব্যজয়ি %) 

অরতক্রান্ত  েিয় 

 (মূল 

বাস্তবায়নকাজলি 

%) 

মূল েিংজশারধত 

(১ি 

েিংজশারধত) 

মূল েিংজশারধত 

(১ি েিংজশারধত) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩১৯.৫৯ ১৫৫০.০০ ১৫৪৯.৮৯ জুলাই, ২০০৮ 

হজত জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৮ 

হজত জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৯ 

হজত জুন, ২০১৩ 

২৩০.৩ 

(১৭%) 

- 

 

৬। প্রকজল্পি অথ যায়ন : প্রকল্পটি েম্পূণ য রেওরব অথ যায়জন বাস্তবারয়ত হজয়জে।  
 

৭। কাজেি অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন : অনুজিার ত র রপরপ এবিং রপরেআজিি তথ্য অনুযায়ী   

   (লি টাকায়) 

ক্রঃ  অিংজগি নাি একক 
েিংজশারধত র রপরপ অনুযায়ী  প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। রপজট্টাল ও লুরিজকন্ট 

 

রথাক রথাক ৭.০০ রথাক (১০০) ৭.০০ 

(১০০) 

২। রেশনািী রথাক রথাক ৫.৭৫ রথাক 

(১০০) 

৫.৭৫ 

(১০০) 

৩। প্রচাি-প্রকাশনা, রবজ্ঞরপ্ত রথাক রথাক ৮.৩৪০ রথাক 

(১০০) 

৮.৩৪০ 

(১০০) 

৪। স্থানীয় প্ররশিণ েিংখ্যা ৩৩৩২  ১৬.৬৬০ ৩৩৩২  

(১০০) 

১৬.৬৬০ 

(১০০) 

৫। অন্যান্য ব্যয় রথাক রথাক ৬.১০০ রথাক 

(১০০) 

৫.৯৯ 

(৯৮.২০) 

৬। রিাটি যান রিিািত েিংখ্যা েীপগাড়ী 

২টি, 

রিাটিোই

রকল ১৫টি 

২.০০০ েীপগাড়ী ২টি, 

রিাটিোইজকল 

১৫টি 

(১০০) 

২.০০০ 

(১০০) 

৭। করম্পউটাি ও অরিে ইকুযইপজিন্ট রথাক রথাক ১.০০০ রথাক 

(১০০) 

১.০০০ 

(১০০) 

৮। ইকুযইপজিন্ট এন্ড টুল্ে রথাক রথাক ০.৫০০ রথাক 

(১০০) 

০.৫০০ 

(১০০) 
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   (লি টাকায়) 

ক্রঃ  অিংজগি নাি একক 
েিংজশারধত র রপরপ অনুযায়ী  প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯। অরিে ভবন রিিািত/রনি যাণ েিংখ্যা ৬ ১.০০০ ৬ 

(১০০) 

১.০০০ 

(১০০) 

১০। অন্যান্য ভবন রনি যাণ েিংখ্যা ৯ ০.৯৬০ ৯ 

(১০০) 

০.৯৬০ 

(১০০) 

১১। রিাটি োইজকল েিংখ্যা ৯ ৭.২০০ ৯ 

(১০০) 

৭.২০০ 

(১০০) 

১২। বাই োইজকল  েিংখ্যা ৩৫ ২.১০০ ৩৫ 

(১০০) 

২.১০০ 

(১০০) 

১৩। খজয়ি প্র শ যণী প্লট একি ৫.০ ২.৬৫০ ৫.০ 

(১০০) 

২.৬৫০ 

(১০০) 

১৪। খজয়ি বাগান সৃেন েিংখ্যা ২.০ লি 

চািা 

৬৮.৮৮০ ২.০ লি চািা 

(১০০) 

৬৮.৮৮০ 

(১০০) 

১৫। লািা প্র শ যণী প্লট একি ৫.০ ২.৬৫০ ৫.০ 

(১০০) 

২.৬৫০ 

(১০০) 

১৬। লািা বাগান সৃেন লি ১.০ লি 

চািা 

৪৪.৬০০ ১.০ লি চািা 

(১০০) 

৪৪.৬০০ 

(১০০) 

১৭। আি বাগান সৃেন লি ২.৩০ লি 

চািা 

২৯৭.৪১০ ২.৩০ লি চািা 

(১০০) 

২৯৭.৪১০ 

(১০০) 

১৮। রিপ বাগান সৃেন রকঃরিঃ ১১২০ ৫৪৫.৮৩০ ১১২০ 

(১০০) 

৫৪৫.৮৩০ 

(১০০) 

১৯। চি বনায়ন রহঃ ২৪৫.০ ১৮০.১৬০ ২৪৫.০ 

(১০০) 

১৮০.১৬০ 

(১০০) 

২০। স্বল্প আবজতযি (এে আি বনায়ন) রহঃ ৪৫.০  ৩৪.৬০০ ৪৫.০ 

(১০০) 

৩৪.৬০০ 

(১০০) 

২১। গারলে বনায়ন রকঃরিঃ ২০০.০  ৯৫.৮৬০ ২০০.০  

(১০০) 

৯৫.৮৬০ 

(১০০) 

২২। হনুিান, পারখি েন্য িলে বৃজিি 

বনায়ন 

লি ০.৩০  ১৫.৩৫০ ০.৩০  

(১০০) 

১৫.৩৫০ 

(১০০) 

২৩। িাস্তাি ধাজি রবত বাগান সৃেন রকঃরিঃ ১০.০  ১.৬৩০ ১০.০  

(১০০) 

১.৬৩০ 

(১০০) 

২৪। কবি স্থাজন বনায়ন লি ১.৭০ লি 

চািা 

৪৭.৩৮০ ১.৭০ লি চািা 

(১০০) 

৪৭.৩৮০ 

(১০০) 

২৫। প্রারন্তক ভূরি ও বেতবারড়জত রখজুি, 

তাল, িল  ও বনে বাগান সৃেন 

লি ৪.৭৫  ১৩৪.০৬০ ৪.৭৫  

(১০০) 

১৩৪.০৬০ 

(১০০) 

২৬। রবক্রজয়ি েন্য চািা উজত্তালন 

(িল , কাে, রভষে) 

লি ১.৪৫  ৬.৩০০ ১.৪৫  

(১০০) 

৬.৩০০ 

(১০০) 

২৭। রবক্রজয়ি েন্য সুপািী/রখজুি চািা 

উজত্তালন 

েিংখ্যা রথাক ১.০৫০ রথাক 

(১০০) 

১.০৫০ 

(১০০) 
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   (লি টাকায়) 

ক্রঃ  অিংজগি নাি একক 
েিংজশারধত র রপরপ অনুযায়ী  প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৮। রবক্রজয়ি েন্য রিাথা (ষ্টযাম্প) 

উজত্তালন 

েিংখ্যা ১.৮০ লি ১.২৫০ ১.৮০ লি 

(১০০) 

১.২৫০ 

(১০০) 

২৯। োিারেক বনায়ন নাে যািী প্ররশিণ 

রকন্দ্র উন্নয়ন 

েিংখ্যা ৫ ৫.০০০ ৫ 

(১০০) 

৫.০০০ 

(১০০) 

৩০। রোস্াল িজিষ্ট্রী প্লাজন্টশন রেন্টাজিি 

উন্নয়ন 

েিংখ্যা ১০ ৫.০০০ ১০ 

(১০০) 

৫.০০০ 

(১০০) 

৩১। কাঁটাতাজিি রবড়া রনি যাণ িারনিং ফুট ১৬৬.০  ১.৭৫০ ১৬৬.০  

(১০০) 

১.৭৫০ 

(১০০) 

 েব যজিাট   ১৫৫০.০০ ১০০ ১৫৪৯.৮৯ 

(৯৯.৯৯) 

 

৮। কাে অেিাপ্ত থাকজল তাি কািণ :  প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) এি তথ্য, েজিেরিন পরি শ যন ও েিংরিষ্ট 

 কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায় প্রকজল্পি আওতায় রকান কাে অেিাপ্ত রনই।  

৯। প্রকজল্পি পটভূরি, উজেশ্য ও মূল কায যক্রি : 
 

৯.১। প্রকল্প গ্রহজণি পটভূরি :   
  

 আি িােশাহী অঞ্চজলি েন্য একটি অথ যকিী িেল। বৃহত্তি িােশাহী রেলায় বারণরেযকভাজব আি উৎপা ন হজয় 

থাজক।  প্ররত বেি র জশি রিাট চারহ াি রেিংহভাগ আি এ অঞ্চজল উৎপার ত হয়।  প্রস্তারবত প্রকজল্পি আওতায় ২.৩০ 

লি চািাি আি বাগান সৃেজনি পরিকল্পনা কিা হজয়জে। এ এলাকায় ব্যাপকভাজব আি চাষ কিা হয় এবিং আি চাষ 

েম্প্রোিজণি আজিা সুজযাগ িজয়জে।   

            বৃহত্তি িােশাহী রেলায় লািা ও খজয়ি গাে প্রাকৃরতকভাজব েন্মায়। েিজয়ি পরিক্রিায় বরধ যষ্ণু েনেিংখ্যাি চাজপ এেব 

গাে রবলুপ্ত হজয় যাবাি উপক্রি হজয়জে। একই োজথ এেব গাে রনভ যি কুটিি রশজল্পি েিংখ্যা হ্রাে পাজে । এি িজল এেব 

রশজল্পি োজথ েিংরিষ্ট  ি শ্ররিক রবকাি হজয় পড়জে। র জশ লািা ও খজয়ি োিগ্রীি যজথষ্ট চারহ া িজয়জে। বতযিাজন 

প্ররত বেি র জশ ১২ (বাি) শত টন লািা ও ১ (এক) হাোি টন খজয়ি এি চারহ া িজয়জে। বতযিাজন র জশ চারহ াি 

অিংশ রবজশষ উৎপার ত হয়। অবরশষ্ট চারহ া মূলতঃ ভািত রথজক আি ারনি িােজি রিটাজনা হয়।  

 বৃহত্তি কুরষ্টয়া রেলায় ১৯৮০-১৯৮১ রথজক ২০০৫-২০০৬ েিয় কাজল রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকজল্পি আওতায় 

অিংশী ারিত্বমূলক বনায়ন কিা হজয়রেল। এেব বাগাজনি পরিপক্ক গাে রবক্রজয়ি িােজি উপকািজভাগী/ 

অিংশগ্রহণকািীিা আরথ যকভাজব লাভবান হজয়জেন। বৃহত্তি কুরষ্টয়া রেলায় বন রবভাজগি বনুলরি রনই। এখাজন বনায়জনি 

েন্য প্রারন্তকভূরি, রবেিকারিভূরি এবিং অন্যান্য েিংস্থা রযিন রিলওজয়, েড়ক ও েনপথ েিংস্থাি ভূরি িজয়জে। েম্প্ররত 

রেলা প্রশােক রকছু চিভূরি বনায়জনি েন্য বন অরধ প্তজিি রনকট ন্যস্ত কজিজেন।  এ েকল রবষয় রবজবচনা কজি 

প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হজয়রেল।  

৯.২। প্রকজল্পি উজেশ্য :    

(১) কাে, িল , রবলুপ্ত প্রায় এবিং অথ যরনরতকভাজব গুরুত্বপূণ য বৃি রিাপণ; 

(২) লািা ও খজয়ি উৎপা ন কািখানায় কাঁচািাল েিবিাহ এবিং এগুজলা রবলুরপ্তি হাত রথজক িিাকিণ; 

(৩)  ারিদ্রয রনিেনকজল্প রবকল্প আজয়ি ব্যবস্থাকিণ; 

(৪) অিংশী ারিত্বমূলক োিারেক বনায়জনি িােজি পরতত ভূরিি েজব যাচ্চ ব্যবহাি ; এবিং 

(৫) স্থানীয় েনগজনি িজে রবতিজণি েন্য রবরভন্ন প্রোরতি উরিজ ি চািা উজত্তালন। 

 

৯.৩। প্রকজল্পি মূল কায যক্রি :     

 ৩৩৩২ েন স্থানীয় রনব যারচত সুরবধাজভাগীজ ি  প্ররশিণ প্র ান ; 

  লািা ও খজয়ি প্র শ যনী প্লট স্থাপন; 

  বাগান সৃেন, খজয়ি (২ লি চািা), লািা  (১ লি চািা),আি বাগান (২ লি ৩০ হাোি চািা) ; 
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 িীপ বাগান (১১২০ রকঃরিঃ) সৃেন,চি বনায়ন (৪৮০ রহঃ), বানজিি েন্য িল  বৃজিি বনায়ন (৬০ হাোি 

চািা); 

 গারলে বনায়ন (২০০ রকঃরিঃ);  

 পরতত ভূরি ও বেতবাড়ীজত রখজুি, তাল, িল  ও কাে বাগান সৃেন (১৬ লি চািা); 

 রবক্রজয়ি েন্য রবরভন্ন প্রোরতি ৩.৭৫ লি চািা উজত্তালন; 
 

১০। প্রকজল্পি অনুজিা ন ও েিংজশাধন :  

প্রকল্পটি ০৮/০৭/২০০৮ তারিজখ িাননীয় পরিকল্পনা উপজ ষ্টা কর্তযক ১৩১৯.৫৯ লি টাকা ব্যজয় অনুজিার ত হয়।  

প্রকল্পটিি অনুজিার ত বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৮ হজত জুন’২০১৩ পয যন্ত। প্ররতটি চািাি উৎপা ন খিচ (৩.১৩ টাকা 

রথজক ৫.০ টাকা) বৃরি পাওয়ায় প্রকল্পটিি রিাট ব্যয় (১৭.৪৬%) বৃরি কজি েিংজশারধত আকাজি ১৫৫০.০০ লি টাকা 

ব্যজয় ৩০/৬/২০১১ তারিজখ পরিকল্পনা িন্ত্রী কর্তযক অনুজিার ত হয়। 

 

১১। েিংজশারধত এর রপ বিাে : 

(লি টাকায়) 

আরথ যক বেি েিংজশারধত এর রপ বিাে টাকা  

অবমুরি 

ব্যয় 

রিাট টাকা প্রঃোঃ রিাট টাকা প্রঃোঃ 

২০০৮-২০০৯ ১৯.২০ ১৯.২০ - ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.২০ - 

২০০৯-২০১০ ২৪৯.৮০ ২৪৯.৮০ - ২৪৯.৮০ ২৪৯.৮০ ২৪৯.৮০ - 

২০১০-২০১১ ৫৩৮.০০ ৫৩৮.০০ - ৫৩৮.০০ ৫৩৮.০০ ৫৩৮.০০ - 

২০১১-২০১২ ৫১৭.০০ ৫১৭.০০ - ৫১৭.০০ ৫১৭.০০ ৫১৭.০০ - 

২০১২-২০১৩ ২২৬.০০ ২২৬.০০ - ২২৬.০০ ২২৫.৮৯ ২২৫.৮৯ - 

রিাট ১৫৫০.০০ ১৫৫০.০০ - ১৫৫০.০০ ১৫৪৯.৮৯ ১৫৪৯.৮৯ - 

 

১২।   মূল্যায়ন পিরত (Methodology) :   প্রকজল্পি মূল্যায়ন প্ররতজব নটি প্রণয়জন রনজনাি পিরত অনুেিণ কিা 

হজয়জেঃ 

 অনুজিার ত প্রকল্প েক পয যাজলাচনা; 

 িন্ত্রণালয় কর্তযক রপ্ররিত প্রকজল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগরত পয যাজলাচনা; 

 রপরেআি পয যাজলাচনা; 

 PEC েভাি কায যরববিণী পয যাজলাচনা; 

 েজিেরিন পরি শ যন (১৪-১৫ আগষ্ট, ২০১৪); 

 প্রাপ্ত তজথ্যি রভরত্তজত েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা; 
 

১৩। প্রকল্প পরিচালক েম্পরকযত তথ্য :  

প্রকল্প পরিচালজকি নাি পূণ যকালীন/খন্ডকালীন রিয়া কাল 

১। েনাব রিাঃ েরহি রহাজেন খন্দকাি 

    বন েিংিিক 

খন্ডকালীন আগষ্ট ২০০৭ হজত ০২ র জেম্বি ২০০৯ পয যন্ত 

২। েনাব রিাঃ িারুক রহাজেন 

    বন েিংিিক 

খন্ডকালীন ০২ র জেম্বি ২০০৯ হজত ২৫ এরপ্রল ২০১৩ 

পয যন্ত 

৩। েনাব রিাঃ লস্কি মুকজেদ্যি িহিান 

    বন েিংিিক, চট্টগ্রাি অঞ্চল, চট্টগ্রাি 

খন্ডকালীন ২৫ এরপ্রল ২০১৩ হজত জুন, ২০১৩ পয যন্ত। 

 

১৪। োধািণ পয যজবিণ : 

“বৃহত্তি িােশাহী ও কুরষ্টয়া রেলায় বনায়জনি িােজি েীব তবরচত্রয েিংিিণ ও  ারিদ্রয রবজিাচন (১ি েিংজশারধত) 

প্রকজল্পি আওতায় িােশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাজটাি ও নওগাঁ রেলায় বনায়জনি কায যক্রি বাস্তবারয়ত হজয়জে। 

অপির জক বৃহত্তি কুরষ্টয়াি রতনটি রেলায় (কুরষ্টয়া, চুয়া াঙ্গা ও রিজহিপুি) প্রকজল্পি অধীন বনায়ন কায যক্রি গ্রহণ 

কিা হজয়জে। িােশাহী ও কুরষ্টয়া োিারেক বন রবভাগ কর্তযক েিবিাহকৃত তজথ্য র খা যায়, অনুজিার ত র রপরপ’ি 

েিংস্থান অনুযায়ী বনায়ন েম্পন্ন হয়জে । বনায়ন কাজে স্থানীয় সুরবধাজভাগীজ ি প্ররশিণ, রিিািত ও পুনব যােন, রিাটি 

োইজকল ও বাই োইজকল েিংগ্রজহি কাে েম্পন্ন হজয়জে। িােশাহী োিারেক বন রবভাগ কর্তযক এ প্রকজল্পি আওতায় 

রয ধিজণি বনায়ন কায যক্রি গ্রহণ কিা হজয়জে তাি িজে উজেখজযাগ্য হজে খজয়ি প্র শ যনী প্লট স্থাপন, খজয়ি বাগান 

সৃেন, লািা প্র শ যনী প্লট স্থাপন, লািা বাগান সৃেন, আি বাগান সৃেন, িীপ বাগান সৃেন, ও চি বনায়ন। 
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১৫/৮/২০১৪ তারিজখ নওগাঁ ও িােশাহী রেলায় বাস্তবারয়ত কায যক্রি েিেরিন পরি শ যন কিা হয়। উজেখজযাগ্য 

বনায়ন কায যক্রজিি েিংরিপ্ত বণ যনা র য়া হজলাঃ 

 

১৪.১। লািা বাগান সৃেন :  

 কুল, পলাশ বাবলা, ডুমুি গাে লািা রপাষক (Host plant) গাে। এেব গাজে লািা রপাকা রবস্তাজিি িােজি 

লািা বাগান সৃেন কিা হজয় থাজক। লািা রপাষক গাে রথজক বেজি দ্যইবাি লািা েিংগ্রহ কিা হয়। অনুজিার ত 

র রপরপ’ি লিযিাত্রা অনুযায়ী ৫ একি েরিজত লািা প্র শ যণী প্লট স্থাপন এবিং ১ লি লািা রপাষক গাজে লািা বাগান 

সৃেন কিা হজয়জে। লািাি উপোত (by product) রহোজব চাঁচ/গালা উৎপার ত হয়। অরিে আ ালজত রেল 

গালা এবিং অজনক েিকািী গুরুত্বপূণ য  রলল  স্তাজবে রেল-গালা কিজত চাঁচ/গালা ব্যবহৃত হয়। লািা ব্যবহাজি র জশি 

আভযন্তিীণ চারহ া র ন র ন বৃরি পাজে। র জশি চারহ া পূিজণি রনরিত্ত পার্শ্যবতী র শ ভািত রথজক লািা আি ানী 

কিজত হয়। েিংরিষ্ট প্রকল্প কি যকতযা োনান, এ প্রকজল্পি আওতায় পিীিামূলকভাজব লািা চাষ কিা হজয়জে।  লািা 

চাষ অজনক েিংজব নশীল বজল েিংরিষ্টিা োনান। অরত বৃরষ্টি িজল রপাষক গাে রথজক লািা রপাকা washout 

হজয় যায়। রবষয়টি পুজিাপুরি প্রকৃরত রনভ যি বলা যায়। বািংলাজ শ রবতাি িীজল রষ্টশন, কােলা, িােশাহীজত েজিেরিন 

পরি শ যনকাজল র খা যায় রপাষক কূল গাজে লািা চাষ কিা হজে। একই েরিজত োরথ িেল (Intermediate 

Crops) রহোজব আ া হলু , িােকালাইজয়ি  াল চাষ হজে। িজল কৃরষ েরিি রযিন েজব যাচ্চ ব্যবহাি হজে রতিরন 

রনব যারচত স্থানীয় সুরবধাজভাগী কৃষকগণও আরথ যকভাজব লাভবান হজেন। স্থানীয় কৃষকজ ি িাজে লািা চাষ েম্পজকয 

আিও প্রচািণা  িকাি। লািা চাষজক েনরপ্রয় ও লাভেনক কিজত হজল অরধকতি গজবষণা এবিং প্ররশিজণি 

প্রজয়ােন িজয়জে। উজেখ্য, রবদ্যিান চাষাবাজ ি বাইজি নতুন ধিজণি রকান রকছু উৎপা ন কিজত স্থানীয় কৃষকজ ি 

িাজে আগ্রজহি অভাব িজয়জে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“বৃহত্তি িােশাহী ও কুরষ্টয়া  প্রকজল্পি আওতায় বন রবভাগ কর্তযক  

সৃরেত লািা বাগান,লািা রপাষক (Host plant) কুল গাে এি কজয়কটি রস্থি রচত্র 
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১৪.২। খজয়ি বাগান সৃেন : অনুজিার ত র রপরপ অনুযায়ী এ প্রকজল্পি অধীজন ৫ একি েরিজত খজয়ি প্র শ যনী প্লট এবিং ২ লি 

খজয়ি চািাি বাগান সৃেজনি লিযিাত্রা রনধ যারিত রেল। পরিকল্পনা অনুযায়ী খজয়ি বাগান সৃেজনি কাে েম্পন্ন হজয়জে। 

নওগাঁ রেলাি পাইকপান্দা রিঞ্জ এলাকায় সৃরেত খজয়ি বাগান পরি শ যন কিা হয়। বাগাজন খজয়ি গােগুজলাি বৃরি রবশ 

ভাল র খা যায়।  

খজয়ি বাগান 

       পরি শ যনকাজল, উপরস্থত কি যকতযাগণ োনান, খজয়ি গােগুজলা গজড় ৫ ফুট উঁচু এবিং আড়াই ফুট রবড় হজল গােগুরল 

কতযন কিাি উপজযাগী হজব। এর জক িােশাহী রেলাি চাির্াট উপজেলাি োহাপুি রিৌোি ২০০০ খজয়ি গাজেি ব্লক বাগান 

পদ্মাি ক্রিবধ যিান ভাঙ্গজন ন ীগজভ য রবলীন হজয় রগজে।                                  

১৪.৩। চি বনায়ন : 

 িােশাহী োিারেক বন রবভাগ কর্তযক ২৪৫ রহক্টি চি েরিজত বনায়ন কিা হজয়জে। োিারেক বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী 

স্থানীয় সুরবধাজভাগী রনব যাচনপূব যক তাজ ি োজথ চুরিপত্র রিাতাজবক তাজ ি েম্পৃি কজি চি এলাকায় এ বনায়ন কিা 

হজয়জে। িােশাহী রেলাি রগা াগাড়ী এবিং নওগাঁ রেলাি ধািিইিহাট উপজেলায় চি বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। েজিেরিন 

পরি শ যজনকাজল চি বনায়জন রয েব গাজেি চািা র খা যায়, তাি িজে আকাশিরন, রবনরেয়াি, হাইরি , রনি, কড়ই 

রশশু, বকাইন, োরুল, রিহগরন উজেখজযাগ্য। 

পরতত  চি েরিজত বরণ যত রবরভন্ন প্রোরতি গাজেি 

বনায়জনি িজল িাটিি িয়জিাধ,  পরিজবজশি 

ভািোম্য িিা ও েীব তবরচত্রয েিংিিণ হজে। 

রবরভন্ন প্রকাজিি পারখ ও বন্য প্রাণীি অভয়াি্ 

রহজেজব এ বনায়ন কায যক্রি েহায়ক হজে। 

রগা াগাড়ী উপজেলায় পদ্মাি চজি রয বনায়ন 

হজয়জে তা এখন স্থানীয়  শ যনাথীজ ি কাজেও 

উপজভাগ্য রবজনা জনি স্পট রহজেজব ব্যবহাি হজে। 

এ অঞ্চজলি বনায়জনাত্তি একটি েিস্া পরিলরিত 

হজয়জে তা হজলা পদ্মাি ভাঙ্গন। বজনি রয অিংশ 

ভাঙ্গন কবরলত, তা স্থানীয় সুরবধাজভাগী যািা 

চুরিমুজল এ বজনি অিংশী াি তাজ ি েহায়তায় 

েিংিিজণি উজদ্যাগ গ্রহণ কিা প্রজয়ােন । 
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১৪.৪। আি বাগান সৃেন : 

 িােশাহী ও কুরষ্টয়া অঞ্চজল আি বারণরেযকভাজব 

উৎপা ন হয়। প্রকজল্পি আওতায় ২.৩০ লি চািাি 

আি বাগান সৃেন কিা হজয়জে। আজিি কলজিি 

চািা রথজক আি বাগান সৃেন কিা হজয়জে। রবগত 

বেজি এ েব সৃেনকৃত আি বাগান রথজক আজিি 

িলন হজয়জে। স্থানীয় সুরবধাজভাগীগণ বন রবভাজগি 

োজথ চুরি রিাতাজবক তাজ ি লভযািংশ রপজয়জেন। 

েজিেরিন পরি শ যন রগজয় োনা যায়, িােশাহী 

রেলাি চাির্াট উপজেলাি োহাপুি রিৌোি পদ্মাি 

চজি ৩০০০ চািাি আি বাগান পদ্মাি চজি রবলীন 

হজয়জে ।  

 

১৪.৫।  িীপ বাগান সৃেন : 

 র রপরপ’ি েিংস্থান অনুযায়ী 

বৃহত্তি িােশাহী এবিং কুরষ্টয়া 

রেলায় রিাট ১১২০ রকঃরিঃ 

িীপ বনায়ন কিা হজয়জে। 

িাস্তাি দ্য’পাজশ োরিবিভাজব এ 

বনায়ন কায যক্রি েম্পন্ন কিা 

হজয়জে। িীপ বাগান সৃেজনি 

েন্য রয ধিজণি গাজেি চািা 

লাগাজনা হজয়জে তাি িজে 

আকাশিরন, রিহগরন, 

ইউরকরলপটাে, র ব ারু, 

বকাইন, োি উজেখজযাগ্য। 

নওগাঁ রেলাি িহাজ বপুি 

উপজেলায় কজয়কটি বাগান 

পরি শ যন কিা হয়। কুশপুকুি 

রিৌোি কাউয়াতলী িন্ডব, 

িেতলী পয যন্ত ১০ রকঃরিঃ িীপ 

বাগান পরি শ যনকাজল বাগাজনি 

রবশ রকছু স্থাজন শুন্যস্থান পরিলরিত হয়। অন্যথায় গােগুজলাি গড় বৃরি ভাল। পরি শ যনকাজল উপরস্থত সুরবধাজভাগী 

রিজহি আলী, রিািাজুল রহাজেন, লুৎিি রিয়া, জুজলখা রবগি, িাসু া প্রমুখজ ি োজথ িত রবরনিয় কিা হয়। তািা 

বনায়জনি রবরভন্ন রবষজয় রতন র ন ব্যাপী প্ররশিণ রপজয়জেন । তাোড়া বন রবভাজগি োজথ েম্পার ত চুরিপত্র বুজে 

পাওয়াি রবষয়টি  তািা স্বীকাি কজিন।   

        

১৪.৬।  সুরবধাজভাগীজ ি োজথ চুরিপত্র : 

 প্রকজল্পি চুরিপত্র অনুযায়ী উপকািজভাগী রনব যাচনপূব যক োিারেক বনায়ন রবরধিালা/২০০৪ এি রবরধ-২৪ এি রভরত্তজত 

বন রবভাজগি োজথ রিপারিক চুরি স্বািরিত হজয়জে। উপকািজভাগীগণ আগাো বাোই, র া- ালা কাটা,  াল পালা 

োটাই, গাে চুরি  রিাধ এবিং বাগান িিনাজবিন কিজবন এবিং এেন্য তািা বনায়ন রথজক প্রাপ্ত আজয়ি একটা অিংশ 

পাজবন। বনায়ন নীরতিালা অনুযায়ী  উপকাি রভাগী ৫৫%, টি িারি যিং িান্ড ১০%, ুলরি িারলক েিংস্থা ২০%, বন 

অরধ প্তি ১০%, ইউরনয়ন পরিষ /রপৌিেভা ৫% পাজব। উপকািজভাগীজ ি তারলকা ততিী কজি তা রেলা/উপজেলা 

পরিজবশ ও বন উন্নয়ন করিটি কর্তযক অনুজিার ত হজয়জে।   

 

১৪.৭।  স্থানীয় প্ররশিণ : 

 অনুজিার ত র রপরপ অনুযায়ী বনায়জন অিংশগ্রহজণি েন্য ৩২৩২ েজনি প্ররশিজণি েিংস্থান রেল।  বীে তলায় চািা 

ততিী, বাগান িিণাজবিণ রবষজয়  িতা ও রযাগ্যতা বৃরিি লজিয প্রকল্প রিয়াজ  ০৩ (রতন) র ন ব্যাপী রিাট ৩২৩২ 
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উপকািজভাগীজক প্ররশিণ র য়া হয়। প্ররশিণপ্রাপ্ত  েকল উপকািজভাগী সৃরেত বাগান িিণাজবিণ ও গাে চুরি রিাজধ 

বি পরিকি বজল োনা যায়।    

 

১৪.৮।  যানবাহন েিংগ্রহ ও প্রচাি প্রকাশনা : 

 অনুজিার ত র রপরপ অনুযায়ী প্রকজল্পি আওতায় ০৯টি রিাটি োইজকল এবিং ৩৫টি বাইোইজকল ক্রজয়ি েিংস্থান রেল। 

প্রকল্প রিয়াজ   ০৯টি রিাটি োইজকল এবিং ৩৫টি বাইোইজকল ক্রয় কিা হজয়জে। ক্রয়কৃত  রিাটি োইজকল ও 

বাইোইজকল সৃেনকৃত বাগান িরনটরিিং কাজে ব্যবহাি হজে বজল োনা যায় । এোড়া প্রচাি প্রকাশনা  রবষজয় োনজত 

চাওয়া হজল পরিজবশ িিাজথ য গাে লাগাজনি রলাগান েম্পরকযত রয রনাটবুক ও োিারেক বনায়ন প্ররশিণ ম্যানুজয়ল 

োপাজনা হজয়জে তা র খাজনা হয়। প্রচাি প্রকাশনাি অিংশ রহোজব রগরঞ্জ ও োতা রবতিণ কিা হয়। 

 

১৫। উজেশ্য পুজিাপুরি অরেযত না হজল তাি কািণ : প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) এি তথ্য এবিং েজিেরিন 

 পরি শ যন ও েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায়, প্রকজল্পি  উজেশ্য পুজিাপুরি অরেযত হজয়জে।  

 

১৬। প্রকজল্পি প্রভাব :  

            লািা ও খজয়ি প্র শ যনী প্লট বাগান সৃেন, খজয়ি বাগান (২ লি চািা), লািা বাগান (১ লি চািা),আি বাগান (২ লি 

৩০ হাোি চািা) সৃেন ,িীপ বাগান (১১২০ রকঃরিঃ) সৃেন ,চি বনায়ন (৪৮০ রহঃ), গারলে বনায়ন (২০০ রকঃরিঃ) 

বনায়ন েম্পন্ন হজয়জে। তাি িজে গজড় প্রায় ৮০-৮৫% চািা বতযিাজন েীরবত আজে । স্থানীয় েনগজণি িাজে ১.২৫ 

লি রবরভন্ন প্রোরতি চািা রবতিজণি িােজি উি কাজে রনজয়ারেত েনগজণি কি যেিংস্থাজনি সুজযাগ সৃরষ্ট হজয়জে। 

বজিন্দ্র অঞ্চজল িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি উন্নয়জন এ বনায়ন েহায়ক ভূরিকা 

পালন কিজে । তাোড়া এ প্রকজল্পি বনায়ন রথজক পরিপক্ক বৃি কতযজনি পি স্থানীয় সুরবধাজভাগীগণ কতযনকৃত বৃি 

মূজল্যি ৫৫% হাজি আরথ যক সুরবধা রপজয় আথ য-োিারেক অবস্থাি উন্নয়জন েহায়ক হজবন। েজব যাপরি প্রকল্পটি পরিজবশ 

বান্ধব এবিং অত্র এলাকাি আথ য-োিারেক অবস্থাি উন্নয়জন েহায়ক ভূরিকা পালন কিজে । 
 

১৭। প্রকজল্পি  উজেশ্য অেযন :   

পরিকরল্পত অরেযত িন্তব্য 

(১) কাে, িল , রবলুপ্ত প্রায় এবিং অথ যরনরতকভাজব 

গুরুত্বপূণ য বৃি রিাপণ; 

৫ একি খজয়ি প্র শ যনী প্লট, ২ লি 

খজয়ি চািাি বাগান, ৫ একি লািা 

প্র শ যনী প্লট, ১  লি লািা চািাি বাগান, 

২.৩০ লি চািাি আি বাগান সৃেন, 

িীপ বাগান সৃেন, ১১২০ রকঃরিঃ এবিং 

২৪৫ রহক্টি চি বনায়জনি িােজি 

পরিকরল্পত উজেশ্য অরেযত হজয়জে; 

প্রকজল্পি েিারপ্ত 

প্ররতজব ন 

(PCR) এি 

তথ্য এবিং 

েজিেরিন 

পরি শ যজন র খা 

যায় অনুজিার ত 

র রপরপ’ি 

লিযিাত্রানুযায়ী 

উজেশ্য অরেযত 

হজয়জে। 

(২) লািা ও খজয়ি উৎপা ন কািখানায় কাঁচািাল 

েিবিাহ এবিং এগুজলা রবলুরপ্তি হাত রথজক িিাকিণ; 

সৃেনকৃত লািা Host Plant রথজক 

৬ বেি পি এবিং খজয়ি গাে রথজক ১০ 

বেি পি লািা ও খজয়ি উৎপা ন 

কািখানায় কাঁচািাল েিবিাহ এবিং 

এগুজলা রবলুরপ্তি হাত রথজক িিা হজব; 

(৩)  ারিদ্রয রনিেনকজল্প রবকল্প আজয়ি 

ব্যবস্থাকিণ; 

ভূরিহীন প্রারন্তক  রিদ্র কৃষকজ ি 

বাগাজনি অিংশী ারিত্ব র জয় বাগান 

িিনাজবিণ কাজে রনজয়ারেত কিা 

হজয়জে। কি যেিংস্থাজনি সুজযাগ সৃরষ্ট 

হজয়জে; 

(৪) অিংশী ারিত্বমূলক োিারেক বনায়জনি 

িােজি প্রারন্তক ও পরতত ভূরিি েজব যাচ্চ ব্যবহাি; 

প্রকজল্পি আওতায় িােশাহী ও কুরষ্টয়া 

অঞ্চজল রবরভন্ন ধিজণি বনায়ন কায যক্রি 

বাস্তবায়ন কজি পরতত েরি ও চি েরিি 

েজব যাচ্চ ব্যবহাি রনরিত কিা হজয়জে; 

এবিং 

(৫) স্থানীয় েনগজনি িজে রবতিজণি েন্য 

রবরভন্ন প্রোরতি উরিজ ি চািা উজত্তালন। 

স্থানীয় েনগজণি িজে রবতিজণি েন্য 

১.২৫ লি রবরভন্ন প্রোরতি উরিজ ি 

চািা উজত্তালন ও রবতিণ কিা হজয়জে। 



331 

 

১৮। বাস্তবায়ন েিস্া : 

১৮.১। লািা চাজষ স্থানীয় কৃষকজ ি িাজে আগ্রজহি অভাব িজয়জে; 

১৮.২। িােশাহী রেলাি চাির্াট উপজেলায় পদ্মায় ভাঙ্গজন সৃরেত আি বাগান, খজয়ি বাগান িরতগ্রস্থ হজে; 

১৮.৩। নওগাঁ রেলায় সৃরেত বাগান পরি শ যনকাজল  স্থানীয় উপজেলা বন কি যকতযা, রিঞ্জ কি যকতযা, রবট অরিোি তাজ ি িজে 

েিন্বজয়ি অভাব র খা যায় । সুরবধাজভাগীি োজথ রনয়রিত রবিরতজত রিটিিং এি আজয়ােন কিাি কথা থাকজলও তা 

কিা হজে না। িজল বাগান িিনাজবিণ ও পরিচচ যাি কাে ব্যাহত হজে; 

১৮.৪। িীপ বাগানেহ অন্যান্য বাগাজনি শুন্যস্থান পূিণ (Gap Filling) েঠিক েিজয় যথাযথভাজব কিা হজে না। 

 

১৯। সুপারিশ : 

১৯.১। লািা চাষজক েনরপ্রয় ও লাভেনক কিজত গজবষণা এবিং প্ররশিজণি উজদ্যাগ গ্রহণ কিা রযজত পাজি; 

১৯.২। িােশাহী রেলাি চাির্াট উপজেলায় সৃরেত আি বাগান ও খজয়ি বাগান পদ্মাি ভাঙ্গন রথজক িিাি েন্য কায যকিী 

ব্যবস্থা গ্রহজণি েন্য উজদ্যাগ গ্রহণ কিা রযজত পাজি;  

১৯.৩। নওগাঁ রেলায় প্রকজল্পি আওতায় সৃরেত বাগান িিনাজবিজণি রনরিত্ত রনব যারচত উপকািজভাগীজ ি রনজয় েিংরিষ্ট বন 

কি যকতযাজ ি রনয়রিত েভা েিাজবজশি আজয়ােন কিজত হজব;  

১৯.৪। বাগাজনি শুন্যস্থান পূিণ (Gap Filling) েঠিক েিজয় কিাি উজদ্যাগ গ্রহণ কিজত হজব ;  

১৯.৫ ।  বজিন্দ্র অঞ্চজল িাটিি িয়জিাধ ও পারন ধািণ িিতা বৃরিেহ োিরগ্রক পরিজবজশি উন্নয়জনি রনরিত্ত বন রবভাগ এি টি 

িারি যিং িাজন্ডি আওতায় প্রজয়ােনীয় বনায়জনি উজদ্যাগ গ্রহণ কিজত পাজি এবিং 

১৯.৬ ।  চি েরিি েজব যাচ্চ ব্যবহাি রনরিত কিজত ‘চি বনায়ন কায যক্রি’ েম্প্রোিজনি  উজদ্যাগ গ্রহণ কিা রযজত পাজি। 
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ইরন্টজগ্রজট  রপ্রাজটজক্ট  এরিয়া রকা-ম্যাজনেজিন্ট (আইজপক) রনেগ য প্রকল্প 

েিাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতজব ন 

(েিাপ্তঃ  জুন, ২০১৩) 

          
  

১। প্রকজল্পি নাি  ইরন্টজগ্রজট  রপ্রাজটজক্ট  এরিয়া রকা-ম্যাজনেজিন্ট (আইজপক) রনেগ য প্রকল্প 

২। বাস্তবায়নকািী েিংস্থা  বন অরধ প্তি 

৩। প্রশােরনক িন্ত্রণালয়                পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালয়  

৪। প্রকজল্পি এলাকা                রেজলট, রিৌলভীবাোি, হরবগঞ্জ, রেজলট ে ি, টাঙ্গাইল, িধুপুি, িয়িনরেিংহ, 

  মুিাগাো, হরবগঞ্জ-হরবগঞ্জ ে ি, চট্টগ্রাি-েীতাকুন্ড, রলাহাগড়া, বাঁশখালী,  

  কক্সবাোি-চকরিয়া, উরখয়া, রটকনাি, কক্সবাোি, িাঙ্গািাটি, কাপ্তাই, বার্াইেরড়, 

  লিংগদ্য, খুলনা- াজকাপ, বয়িা, বাজগিহাট-িিংলা, রিাড়লগঞ্জ-েিনজখালা, োতরিিা-

  শ্যািনগি। 

৫। প্রকজল্পি বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়                                                                                  

                                                                                                                             (লি 

টাকায়) 

অনুজিার ত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অনুজিার ত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত           

বাস্তবায়নকাল 

অরতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুজিার ত 

ব্যজয়ি %) 

অরতক্রান্ত  েিয় 

 (মূল 

বাস্তবায়নকাজলি 

%) 

মূল েব যজশষ 

েিংজশারধত 

মূল েব যজশষ 

েিংজশারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬১০৬.৮৮৪ ৬১০৬.৮৮৪ ৫০৮২.৮৪ জুলাই, ২০১০ হজত 

জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০১০ 

হজত জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০১০ 

হজত জুন, ২০১৩ 

- - 

 

 

৬। প্রকজল্পি অথ যায়নঃ  প্রকল্পটি রিাট ৬১০৬.৮৮৪ লি টাকা (রেওরব) ১৭২০.৯৫৬(ইন কাইন্ড)+USAID’ি প্রকল্প 

োহায্য ৪৩৮৫.৯২৮) প্রাক্করলত ব্যজয় বাস্তবারয়ত হজয়জে।  

 

৭। কাজেি অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়নঃ  
    

   (লি টাকায়) 

ক্রঃ 

নিং 
অিংজগি নাি একক 

র রপরপ অনুযায়ী অিংজগি 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কি যকতযাজ ি রবতন (রেওরব ইন 

কাইন্ড) 

েন ৩৮ ২০৩.১২ ৩৮(১০০%) ২০৩.১২(১০০%) 

২। স্থায়ী েনবল ব্যয় (রেওরব ইন কাইন্ড) েন ১৮৮ ৩৯৯.৯৬ ১৮৮(১০০%) ৩৯৯.৯৬(১০০%) 

৩। ভাতা েিংখ্যা ২২৬ ৫১৫.৪৭ ২২৬(১০০%) ৫১৫.৪৭(১০০%) 

৪। প্রারতিারনক েিংজযাগ েিংখ্যা ১৫ ২২০.০০ ১৫(১০০%) ২২০.০০(১০০%) 

৫। েহজযারগতামূলক কি যসূচী রথাক রথাক ২২০.০০ রথাক (১০০%) ২২০.০০(১০০%) 

৬। ভ্রিণ ব্যয় েন ২২৬ ৫০.০০ ২২৬ (১০০%)  ৫০.০০(১০০%) 

৭। অরিে ভাড়া রথাক ৬৮.০০ ৬৮.০০ রথাক (১০০%) ৬৮.০০(১০০%) 

৮।  াক িাসুল  রথাক রথাক ২.২০ রথাক (১০০%) ১.৪৫(৬৬%) 

৯। রটরলজিান/রটরলগ্রাি/রটরলরপ্রন্টাি রথাক রথাক ৭.৬৪ রথাক (১০০%) ৫.৬৪(৭৪%) 

১০। রটজলক্স/িযাক্স রথাক রথাক ৫.৫০ রথাক (৯১%) ৫.০০ (৯১%) 

১১। পারন রথাক রথাক ৬.৮৪ রথাক (১০০%) ৪.২১ (৬১.৫৪) 

১২। রবদ্যযৎ খিচ রথাক রথাক ২২.৭৫ রথাক (৮৭.২৫) ১৯.৮৫ (৮৭.২৫) 

১৩। গ্যাে এবিং ফুজয়ল রথাক রথাক ৪.৭৬ রথাক (২১.২১%) ১.০১ (২১.২১%) 

১৪। রপজিাল/লুরিকযান্ট রথাক রথাক ৪৪.০০ রথাক (৭২%) ৩১.৫০ (৭১.৫৯%) 

১৫। রেশনািী,েীল,ষ্টযাম্প রথাক রথাক ২৮.০০ রথাক (৮১%) ২২.৭৬ (৮১%) 

১৬। বই এবিং েিংবা পত্র রথাক রথাক ৭.০০ রথাক (৭৫%) ৫.২৪ (৭৫%) 

১৭। অর ও/রভর ও রিল্ম রথাক রথাক ৪৫.২০ রথাক(১০০%) ৪৫.২০(১০০%) 
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   (লি টাকায়) 

ক্রঃ 

নিং 
অিংজগি নাি একক 

র রপরপ অনুযায়ী অিংজগি 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮। করিউরনজকশন এন্ড এযা জভটাইেজিন্ট রথাক রথাক ৭৯.০০ রথাক(৯৭%) ৭৬.৪৪(৯৭%) 

১৯। প্রচাি ও প্রকাশনা রথাক রথাক ৮.০০ রথাক (৭৬%) ৬.০৪ (৭৬%) 

২০। ইউরনিি য েন ৭৭৫ ২১.৩০ ৭৭৫ (১০০%)  ২১.৩০ (১০০%) 

২১। গাড়ীভাড়া রথাক রথাক ৩২.৪০ রথাক (১০০%) ৩২.৪০ (১০০%) 

২২। রিরি/রটাল/ট্যাক্স রথাক রথাক ৫.৫২ রথাক (১০০%) ৫.৫২ (১০০%) 

২৩। পরিেন্নতা রথাক রথাক ৪.১৬ রথাক (৭৪%) ৩.০৬ (৭৪%) 

২৪। েম্মানী ভাতা রথাক রথাক ১০.০০ রথাক (১০০%) ১০.০০ (১০০%) 

২৫। োজভ য  রথাক রথাক ১২.০০ রথাক (১০০%) ১২.০০ (১০০%) 

২৬। িজটাকরপ বাব  খিচ রথাক ৭.০০ রথাক রথাক (১০০%) ৭.০০ (১০০%) 

২৭। করম্পউটাি যন্ত্রািংশ রখাক রথাক ৬.০০ রথাক (১০০%) ৬.০০ (১০০%) 

২৮। অনুিান উৎযাপন রথাক রথাক ১৭.৫০ রথাক (১০০%) ১২.৩০ (১০০%) 

২৯। করিটিি রিটিিং ব্যয় েিংখ্যা ১০টি ৩০.১৭ ১০ (১০০%) ৩০.১৭ (১০০%) 

৩০। অন্যান্য (৮টি রেএিরে-রক েহায়তা 

প্র ান) 

েিংখ্যা ৮টি ১৪.০০ ১৪ (১০০%) ১৪.০০ (১০০%) 

৩১। অন্যান্য (স্থানীয় 

েনগণ/সুরবধাজভাগীজ ি েহায়তা) 

রথাক রথাক ৪৮.০০ রথাক (১০০%) ৪৮.০০ (১০০%) 

৩২। অন্যান্য (রবরবধ প্রজেক্ট ইনপুট) রথাক রথাক ৭.৪৯ রথাক (৬৯%) ৫.১৪ (৬৯%) 

৩৩। েহ ব্যবস্থাপনাি উপি প্রাজয়ারগক 

গজবষণা 

েন ১৪েন ১৮.৭৮ ৬৮ (৪৮৬%) ১৮.৭৮ (১০০%) 

৩৪। স্থানীয় প্ররশিণ েন ৫৮৬৩েন ২৫২.২৭ ৫৮৬৩(১০০%) ২৫২.২৭(১০০%) 

৩৫। রবজ শ প্ররশিণ েন ৫৪েন ৯৭.৩৫ ৫৪ (১০০%) ৮৯.৮৭ (৯২%) 

৩৬। ওয়াকযশপ/রেরিনাি েিংখ্যা ৯৯টি ৫৫.০০ ৯৯ (১০০%) ৫৫.০০ (১০০%) 

৩৭। রবজ শী পিািশ যক রেবা েনিাে ৫৭ ৬৪৮.৪২ ৫৭ (১০০%) ৬৪৮.৪২ (১০০%) 

৩৮। স্থানীয় পিািশ যক রেবা েনিাে ২০৭১ ৮১০.৭১ ২০৭১ (১০০%) ৮১০.৭১ (১০০%) 

৩৯। টিএ টিিজক েহায়তা প্র ানকািী 

প্রজেক্ট পাজে যানাল 

েনিাে ৯৪৮ ৪৫৬.৯৬ ৯৪৮ (১০০%) ৪৫২.৪২ (১০০%) 

৪০। যানবাহন রথাক রথাক ১২.১৬ রথাক (১০০%) ১০.১৬(১০০%) 

৪১। আেবাবপত্র রথাক রথাক ৩.০৬ রথাক (৮২%) ২.৫০ (৮২%) 

৪২। করম্পউটাি ও অরিে এজক্সেরিে রথাক রথাক ৪.৪৯ রথাক (৭১%) ৩.২০ (৭১%) 

৪৩। ইকুইপজিন্ট এজক্সেরিে রথাক রথাক ৪.০০ রথাক (৭৫%) ৩.০০ (৭৫%) 

৪৪। অরিে রবরডিং রথাক রথাক ৪.৩২ রথাক (১০০%) ৪.৩২ (১০০%) 

৪৫। আবারেক ভবন রথাক রথাক ৫.০০ রথাক (৩৮%) ১.৯০ (৩৮%) 

৪৬। অন্যান্য ভবন রথাক রথাক ০.০০ রথাক ০.০০  

৪৭। অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা রথাক রথাক ৫.০০ রথাক (৮০%) ৪.০০ (৮০%) 

৪৮। অন্যান্য িিণাজবিণ কাে রথাক রথাক ৫০.০০ রথাক (১০০%) ৫০.০০ (১০০%) 

৪৯। রেওরব ইন কাইন্ড  - ৫০৭.৪৫ ০.০০ ৫০৭.৪৫ (১০০%) 

৫০। রিাটি োইজকল েিংখ্যা ১৫টি ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

৫১। রকরবন ক্রুোি েিংখ্যা ১টি ১০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৫২। র শী রনৌকা েিংখ্যা ১টি ১.০০ ০.০০ ০.০০ 

৫৩। র রেটাল কযাজিিা েিংখ্যা ২ ১.১৬ ২ (১০০%) ১.১৬ (১০০%) 

৫৪। আইরপএে েিংখ্যা ৩ ১.৭৪ ০.০০ ০.০০ 

৫৫। রেনাজিটি েিংখ্যা ৬ ২.৩৭ ১(১৬%) ০.৩৯ (১৬%) 

৫৬। টিরভ েিংখ্যা ২ ০.৯০ ২ (১০০%) ০.৯০ (১০০%) 

৫৭। র রভর /রভরের  রপ্লয়াি েিংখ্যা ২ ০.২৩ ২ (১০০%) ০.২৩ (১০০%) 

৫৮। িারিরির য়া, স্ক্রীণ েিংখ্যা ২ ৩.৫০ ১(৫০%) ১.৭৫ (৫০%) 

৫৯। ওভাি রহ  প্রজেক্টি এন্ড স্ক্রীন েিংখ্যা ১ ০.৮০ ০.০০ ০.০০ 
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বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬০। িজটাকরপয়াি (রহভী র উটি) েিংখ্যা ১০ ২২.৫০ ৩ (৩০%) ৫.০০ (২২%) 

৬১। িজটাকরপয়াি (র স্ক টপ) েিংখ্যা ১ ২.৫০ ১ (১০০%) ২.৫০ (১০০%) 

৬২। এরে (Split) েিংখ্যা ২ ২.৮০ ২ (১০০%) ২.৮০ (১০০%) 

৬৩। স্কযানাি েিংখ্যা ২ ০.৮২ ২ (১০০%) ০.৮২(১০০%) 

৬৪। িযাক্স েিংখ্যা ৪ ১.০০ ১ (২৫%) ০.২৫ (২৫%) 

৬৫। করম্পউটাি র স্ক টপ (র রপএ 

অিংশ) 

েিংখ্যা ১১ ১১.০০ ১১ (১০০%) ১১.০০(১০০%) 

৬৬। করম্পউটাি র স্ক টপ (আিরপএ 

অিংশ) 

েিংখ্যা ৫ ৩.৫০ ০.০০ ০.০০ 

৬৭। করম্পউটাি ল্যাপটপ েিংখ্যা ৪ ৫.১৪ ৩ (৭৫%) ৩.৮৫ (২৫%) 

৬৮। রপ্রন্টাি কালাি (রলোি) েিংখ্যা ৮ ৫.২০ ৮ (১০০%) ৫.২০ (১০০%) 

৬৯। রপ্রন্টাি রলোি েিংখ্যা ৫ ২.০০  ০.০০ 

৭০। রপ্রন্টাি (ইিংজেট ো া কাজলা) েিংখ্যা ১০ ০.৭৫ ১০ (১০০%) ০.৭৫ (১০০%) 

৭১। োভ যাি েিংখ্যা ১ ৩.১৫ ১ (১০০%) ৩.১৫ (১০০%) 

৭২। োভ যাজিি েন্য ইউরপএে (রহভী 

র উটি) 

েিংখ্যা ১ ০.৬০ ১ (১০০%) ০.৬০ (১০০%) 

৭৩। করম্পউটাজিি েন্য ইউরপএে েিংখ্যা ২০ ১.৯০ ১৬ (৮০%) ১.৪২ (৭৫%) 

৭৪। অপাজিটিিং এবিং অন্যান্য 

েিটওয়যাি 

রথাক রথাক ৪.১৫ রথাক (৯৫%) ২.৯০ (৯৫%) 

৭৫। এআিরেরেআইএে ভািেন রথজক 

৯.৩ োজথ ৩ ইউোি রিিে 

ইউরনজটি েন্য ৩ ইউরনট 

রথাক রথাক ৩.৬৭ রথাক (১০০%) ৩.৪৭ (১০০%) 

৭৬। আির এে ইজিে ভাে যন রথাক রথাক ২.০০ রথাক (১০০%) ২.০০ (১০০%) 

৭৭। অরিে এক্সেরিে রথাক রথাক ১৪.১৫ রথাক (১০০%) ৪.১৯ (১০০%) 

৭৮। আেবাবপত্র রথাক রথাক ২১.১৫ রথাক (২৭%) ৫.৬৮ (২৭%) 

৭৯। প্রকল্প পরিচালজকি অরিজেি েন্য 

রটরলজযাগাজযাগ স্থাপন 

রথাক রথাক ০.১৬ রথাক ০.০০ 

৮০। নতুন বনায়ন রহঃ ৬১০ ২৫৬.৬৮ ০.০০ ০.০০ 

৮১। বন্য প্রাণীি আবােভূরি পুনরুিাি রহঃ ২০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮২। িিণাজবিণ রহঃ ৬১০ ৯৮.০৪ ০.০০ ০.০০ 

৮৩। রনেগ য েহায়তা প্রকজল্প সৃরেত 

পুিাতন বন িিণাজবিণ 

রথাক ১৩০৮ ১১৪.১৯ ০.০০ ০.০০ 

৮৪। অন্যান্য রথাক ৭.৮৭ রথাক রথাক (১২%) ০.৯৬ (১২%) 

৮৫। অরিে ভবন (পাকয অরিে/এরেএি 

অরিে) 

বঃ রিঃ ৫০০ ৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮৬। আবারেক ভবন (োি ব্যািাক) বঃরিঃ ৯০০ ১১৭.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮৭। আবারেক ভবন (৪থ য রশ্রনীি েন্য 

ব্যািাক) 

বঃরিঃ ৯০ ১১.৭০ ০.০০ ০.০০ 

৮৮। অন্যান্য ভবন এবিং অবকাোজিা 

(ওয়াে রুি) 

েিংখ্যা ২২ ৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮৯। অন্যান্য ভবন এবিং অবকাোজিা 

(টিজকট) 

প্রজয়ােজন - ৩.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯০। অন্যান্য ভবন এবিং অবকাোজিা  প্রজয়ােজন - ১০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯১। েড়ক প্রজয়ােজন - ৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯২। ওয়াটাি োপ্লাই/র প টিউবওজয়ল প্রজয়ােজন - ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯৩। রবদ্যযৎ প্রজয়ােজন - ১৭.৫০ ০.০০ ০.০০ 
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বাস্তব  আরথ যক বাস্তব (%) আরথ যক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯৪। রোলাি প্যাজনল েিংখ্যা ১৮ ৯.৯০ ০.০০ ০.০০ 

৯৫। িটক েিংখ্যা ৬ ৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯৬। রপকরনক স্পট েিংখ্যা ১১ ২২.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯৭। রগালর্ড় েিংখ্যা ৬ ৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯৮। ওয়াটাি ট্যািংক প্রজয়ােজন - ৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯৯। বন্যপ্রাণীি েন্য ওয়াটাি রহাল প্রজয়ােজন - ২.৫০ ০.০০ ০.০০ 

১০০। পন্ড স্ান্ড রিিাি েিংখ্যা ৬ ৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০১। রিয়াি ওজয় াি রিা /রিা /ফু  

রিইল/রিরলিং 

প্রজয়ােজন - ৭.৩১ ০.০০ ০.০০ 

১০২। পুকুি/রলক খনন  প্রজয়ােজন - ৩.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৩। পুকুি/রলক পুনঃখনন প্রজয়ােজন - ২.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৪। বািংজলা েিংস্কাি প্রজয়ােজন - ৩.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৫। পুিাতন ভবন েিংস্কাি প্রজয়ােজন - ২.৪৩ ০.০০ ০.০০ 

১০৬। রিরসিং প্রজয়ােজন - ৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৭। টুরিেজ ি েন্য সুরবধার  প্রজয়ােজন - ১১.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৮। রেটি (সুন্দিবন) প্রজয়ােজন - ৫.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০৯। রের  ভযাট - - ৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ 

 েব যজিাট - - ৬১০৬.৮৮  ৫০৮২.৮৪ 

(৮৩%) 
 

৮। কাে অেিাপ্ত থাকজল তাি কািণঃ  প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) পিীিা, েজিেরিন পরি শ যন ও েিংরিষ্ট 

 কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায়, RPA বিাে না পাওয়াই র রপরপ’ি লিযিাত্রা অনুযায়ী েকল কাে 

 েম্পন্ন কিা যায়রন।  

৯। প্রকজল্পি পটভূরি, উজেশ্য ও মূল কায যক্রিঃ 

৯.১। প্রকল্প গ্রহজণি পটভূরিঃ  বািংলাজ জশি উন্মুি েলাশয় ও উষ্ণ িন্ডলীয় বনভূরিি উন্নতি ব্যবস্থাপনাি লজিয বািংলাজ শ 

ও িারকযন যুিিাজষ্ট্রি িজে Strategic Objective Grand Agreement (SOAG) শীষ যক 

একটি চুরি স্বািরিত হয়। উি চুরিি আওতায় বািংলাজ শ বন রবভাগ রনয়ন্ত্রণাধীন িরিত এলাকা(Protected 

Area) ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় েনজগািীজক েম্পৃি কজি এেব এলাকাি প্রকৃরত ও েীব তবরচত্রজক আগািী প্রেজন্মি 

েন্য েিংিিণ কিাি লজিয বন রবভাগ কর্তযক “রনেগ য েহায়তা” শীষ যক একটি রবরনজয়াগ প্রকল্প জুলাই ২০০৪ রথজক 

জুন ২০০৯ রিয়াজ  বাস্তবারয়ত হয়। 

  

 উি প্রকজল্পি আওতায় ইউএেএই  এি আরথ যক অনু াজন র জশি ৬(েয়)টি িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় 

েনগজণি অিংশগ্রহণ রনরিতকিজণি লজিয বন রবভাগ এবিং স্থানীয় সুরবধাজভাগীজ ি েিন্বজয় একটি েহ ব্যবস্থাপনা 

িজ ল প্রণয়ন কিা হয়। িরিত এলাকাি উন্নত ব্যবস্থাপনা ও  শ যনাথীজ ি/পয যটকজ ি উন্নত রেবা প্র াজনি লজিয 

কায যক্রি বাস্তবায়ন কিা হয়।  

 

 SOAG চুরিি ধািাবারহকতায় বািংলাজ শ েিকাি ও US AID এি িজে রবগত ২৯ রেজেম্বি, ২০০৭ তারিজখ 

Program Objective Grant Agreement (PROAG) চুরি স্বািরিত হয়। PROAG চুরিি 

আজলাজক ৫(পাঁচ) বেি রিয়াজ  গৃহীত Integrated Protected Area Co-management (IPAC) 

শীষ যক কি যসূচীি আওতায় ১ি বেি একটি TPP (অজক্টাবি ২০০৮-জুন, ২০০৯) পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালয় কর্তযক 

অনুজিার ত ও বাস্তবারয়ত হয়। উি TPP’ি আওতায় বন অরধ প্তি, পরিজবশ অরধ প্তি, িৎে অরধ প্তজিি েন্য 

পৃথকভাজব রতনটি ৪ বেি রিয়া ী রবরনজয়াগ প্রকল্প প্রণয়ন কিা হজয়জে। বন অরধ প্তজিি কায যক্রজিি অিংশ রহজেজব ১৮ 

(আোি) টি িরিত এলাকা রনজয় বৃহৎ পরিেজি “Integrated Protected Area Co-management 

(IPAC)-Nishorgo” শীষ যক রবরনজয়াগ প্রকল্পটি বাস্তবায়জনি েন্য গ্রহণ কিা হজয়জে।  
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৯.২। প্রকজল্পি উজেশ্যঃ প্রকল্পটিি মূল উজেশ্য হজলা িরিত এলাকাি েীব-তবরচত্রয েিংিিজণ েিরন্বত েহ-ব্যবস্থাপনা 

পিরতি প্রারতিারনক রূপ ান এবিং এি রবস্তাি লজিয কি যসূচী গ্রহণ কিা;   

 (ক)  িরিত এলাকাি (Protected Area)  েহ-ব্যবস্থাপনা পিরতি রকৌশলপত্র প্রণয়ন যা  

  প্ররতজবশগত ও অথ যরনরতকভাজব গুরুত্বপূণ য েকল িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনাি েন্য প্রজযােয; 

 (খ)  েলবায়ু পরিবতযজনি উপশিমূলক ও অরভজযােনমূলক প্রােরঙ্গক রবষজয় প জিপ গ্রহণ ; 

 (গ)  িরিত এলাকায়(Protected Area) েহ-ব্যবস্থাপনাি লজিয েিংরিষ্ট রেকজহাডাি এবিং  

  প্ররতিাজনি কারিগরি  িতা বৃরি কিা; 

 (র্)  বতযিাজন েহ-ব্যবস্থাপনাি আওতাুলি নয় এিন িরিত এলাকা েহ-ব্যবস্থাপনাি আওতাুলি কিা 

  যাজত েহ-ব্যবস্থাপনা পিরত  ীর্ যস্থায়ী হয় এবিং েহ-ব্যবস্থাপনা প্রবতযজনি িজল আথ য-োিারেক 

  উন্নয়জনি সুিল পার্শ্যবতী এলাকাি েনগজণি িজেও েরড়জয় পজড়; 

 (ঙ)  িরিত এলাকায়(Protected Area)  অবস্থা যা িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনা এবিং পয যটকজ ি 

  উন্নত রেবা প্র াজন েহায়তা কিজব ; এবিং 

 (চ)  বন ও বন্যপ্রাণীি আবােস্থল ব্যবস্থাপনা এবিং প্রাকৃরতক প্ররতজবশ পুনরুিাজিি েন্য কি যসূচী প্রণয়ন 

  বাস্তবায়ন। 
 

৯.৩। প্রকজল্পি মূল কায যক্রিঃ     

 ১১টি Co-management Committee গেন ও ৮টি রবদ্যিান Co-management 

Committee শরিশালীকিণ; 

 ৬১০ রহক্টি বনায়ন, ২০০ রহক্টি বনভূরি পুনরুিাি এবিং ১৯১৮ রহক্টি নতুন ও পুিাতন বন িিণাজবিণ ; 

 ৫৭ েনিাে রবজ শী পিািশ যক ও ২০৭১ েনিাে স্থানীয় পিািশ যক রেবা; 

 ৫৮৬৩ েজনি স্থানীয় প্ররশিণ, ৫৪ েজনি তবজ রশক প্ররশিণ এবিং ৯১টি ওয়াকযশপ/রেরিনাি;  

 ৯৯০ বগ য রিটাি োি ব্যািাক এবিং ৫০০ বগ য রিটাি অরিে ভবন রনি যাণ এবিং  

 ৩০ েনজক েহ-ব্যবস্থাপনাি উপি প্রাজয়ারগক গজবষণাি সুজযাগ প্র ান। 

 

৯.৪। প্রকজল্পি অনুজিা ন ও েিংজশাধনঃ  প্রকল্পটি ০৮/৬/২০১০ তারিজখ অনুরিত একজনক কর্তযক রিাট ৬১০৬.৮৮৪ লি 

টাকা ব্যজয় (রেওরব ১৭২০.৯৫৬০ লি, প্রকল্প োহায্য ৪৩৮৫.৯২৮০ লি) জুলাই ২০১০ হজত জুন ২০১৩ রিয়াজ  

বাস্তবায়জনি েন্য অনুজিার ত হয়। পিবতীজত ১৯/১০/২০১০ তারিজখ পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালয় কর্তযক পরবশ-

৪/১৭৭/আইপ্যাক/২০০৯/(অিংশ-১)/২৮৬ স্মািজক প্রশােরনক আজ শ োিী কিা হয়।  
 

৯.৫। েিংজশারধত এর রপ বিােঃ 

(লি টাকায়) 

আরথ যক বেি েিংজশারধত এর রপ বিাে টাকা  

অবমুরি 

ব্যয় 

রিাট টাকা প্রঃোঃ রিাট টাকা প্রঃোঃ 

২০১০-২০১১ ১৯৩৬.৫০ ৩১.৩৮ ১৯০৫.১২ ১৯৩৬.৫০ ১৯৩৬.৫০ ৩১.৩৮ ১৯০৫.১২ 

২০১১-২০১২ ৯১৮.০০ ০.০০ ৯১৮.০০ ৯১৮.০০ ৯১৮.০০ ০.০০ ৯১৮.০০ 

২০১২-২০১৩ ৬০৯.৮০ ০.০০ ৬০৯.৮০ ৬০৯.৮০ ৬০২.৩৩ ০.০০ ৬০২.৩৩ 

রিাট ৩৪৬৪.৩০ ৩১.৩৮ ৩৪৩২.৯২ ৩৪৬৪.৩০ ৩৪৫৬.৮৩ ৩১.৩৮ ৩৪২৫.৪৫ 

 

৯.৬।   মূল্যায়ন পিরত (Methodology) t   প্রকজল্পি মূল্যায়ন প্ররতজব নটি প্রণয়জন রনজনাি পিরত অনুেিণ কিা 

হজয়জেঃ 

 অনুজিার ত প্রকল্প েক পয যাজলাচনা; 

 িন্ত্রণালয় কর্তযক রপ্ররিত প্রকজল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগরত পয যাজলাচনা 

 রপরেআি পয যাজলাচনা; 

 PEC েভাি কায যরববিণী পয যাজলাচনা; 

 কাজেি বাস্তব অগ্রগরত যাচাই এবিং তথ্য েিংগ্রজহি েন্য ২৩/১০/১৪ তারিজখ েজিেরিন পরি শ যন এবিং 

 প্রাপ্ত তজথ্যি রভরত্তজত েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা; 
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৯.৭। প্রকল্প পরিচালক েম্পরকযত তথ্যঃ  

প্রকল্প পরিচালজকি নাি পূণ যকালীন/খন্ডকালীন রিয়া কাল 

১। েনাব ইশরতয়াক উেীন আহি  

    প্রধান বন েিংিিক 

খন্ডকালীন ১৯/১০/২০১০ হজত ৩০/১২/২০১০ পয যন্ত 

২। েনাব রিাঃ ইউনুে আলী 

    উপ প্রধান বন েিংিিক (পরিকল্পনা) ও   

    প্রধান বন েিংিিক  

খন্ডকালীন ৩০/১২/২০১০ হজত ৩০/০৬/২০১৩ 

পয যন্ত। 

 

১০। োধািণ পয যজবিণঃ 

১০.১ ইরন্টজগ্রজট  রপ্রাজটজক্ট  এরিয়া রকা-ম্যাজনেজিন্ট (আইজপক) রনেগ য প্রকল্পটি  াতা েিংস্থা United States 

Agency for International Development (USAID) এি অনু াজন বাস্তবারয়ত হজয়জে। 

পরিজবশ ও বন িন্ত্রণালজয়ি আওতায় বাস্তবায়নকািী েিংস্থা বন অরধ প্তি কর্তযক Reimbursable project 

Aid (RPA) এি অিংশ প্রকজল্পি ইন কাইন্ড রহজেজব ব্যয় বন অরধ প্তি কর্তযক রনব যাহ কিা হজয়জে। যাি িজে রবরভন্ন 

রবভাগীয় বন কায যালজয় রষ্টশনািী, প্রচাি প্রকাশনা, বৃি রিলাি আজয়ােন বাব  বিাে র য়া হজয়জে। এোড়া এ প্রকল্প 

রথজক বন অরধ প্তি রথজক উজেখজযাগ্য রকান কাে েম্পা ন কিা হয়রন বজল োনা যায়।র রপএ অিংজশি খিচ  াতা 

েিংস্থা কর্তযক কিা হয়। বন অরধ প্তজি র রপএ অিংজশি খিজচি রকান তথ্য/উপাত্ত েিবিাহ/রপ্রিণ কিা হয় না। প্রকল্প 

েিারপ্তি পি িন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকািী েিংস্থাি োজথ রপরেআি রপ্রিণ েিংক্রান্ত রবষজয় একারধকবাি রযাগাজযাগ কিা 

হয়। পরিকল্পনা শিংখলা অনুযায়ী প্রকল্প েিারপ্তি ০৩(রতন) িাজেি িজে প্রকল্প েিারপ্ত প্ররতজব ন (রপরেআি) 

িন্ত্রণালজয়ি িােজি এ রবভাজগি রপ্রিজণি রনজ যশনা থাকজলও আজলাচয প্রকল্পটিি রপরেআি রপ্রিজণি রিজত্র ০১(এক) 

বেি রবলম্ব কিা হজয়জে।  এ রবভাগ রথজক েরচব িজহা য় কর্তযক আধা েিকািী পত্র রপ্রিজণি পি এ রবভাজগ রপরেআি 

রপ্রিণ কিা হয়। রপরেআজিি অঙ্গরভরত্তক রবস্তারিত ব্যয় রববিণী র রপএ অিংশ রথজক কিা হজয়জে যাি খিচ রহোব বন 

অরধ প্তজিি কাজে রনই। USAID এি রনজয়ারেত প্ররতিান IRG এি িােজি রকছু এনরেও Protected 

Area (PA) গুজলাজত গ্রাি েিংিিণ  ল (VCF),  Peoples Forum, েহ ব্যবস্থাপনা কাউরসল, েহ ব্যবস্থাপনা 

করিটি গেজণি িােজি PA এলাকাগুজলাজত কায যক্রি পরিচালনা কিজে।  
 

১০.২ রবেিকািী প্ররতিান Center for Natural Resource Studies (CNRS) কর্তযক রেজলট বন রবভাগ 

ও রিৌলভীবাোি বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃরত েিংিিণ রবভাজগি অধীজন প্রকজল্পি আওতায় বাস্তবারয়ত রকছু 

কাজেি বণ যনা র য়া হজলাঃ  
 

(ক) েজচতনতা মূলক কায যক্রি:  

 োতীয়ভাজব েিংিরিত বন এলাকাগুজলজত পরিজবশ /প্ররতজবশ 

এলাকা িিাজথ য রকছু েজচতনতামূলক কায যক্রি গ্রহণ কিা হয়। 

এেব কাজেি িজে উজেখজযাগ্য হজে অরবধভাজব বজনি গাে 

কাটা রিাধ, কয়লা উৎপা জন গাে রপাড়াজনা বন্ধ ও পারখ রশকাি 

বজন্ধ িাইরকিং কিা। অিংশগ্রহণমূলক পারখ েরিপ প্ররশিণ ও ৫ 

েন স্থানীয় পারখ পয যজবিক ততিী এবিং রনয়রিত পারখ েরিপ 

কিা। ১৩ েন গ্রাি েিংিিণ  ল (VCF) ে স্জক ইজকা-টুযি 

গাই  প্ররশিণ প্র ান। ১৫ েন গ্রাি েিংিিণ  ল (VCF) 

ে স্জক উন্নত চুলাি উপি প্ররশিণ প্র ান। 

পরিজবশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপজন  রিদ্র 

উপকািজভারগজ ি উিুিকিণ ও েহায়তা প্র াজনি 

িােজি ১৮২ টি চুলা স্থাপন কিা হজয়জে।  পরিজবশ 

ও েীবরবরচত্রয েিংিিজণ েনেজচতনতা বৃরিজত 

রচত্র-১ রেএিরে কর্তযক পরিজবশ র বজেি ি যারল 

রচত্র-২ খার িনগি োতীয় উদ্যাজনি প্রজয়ােনীয় তথ্য েম্বরলত োইনজবা য 
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রবরভন্ন র বে রযিন; রবর্শ্ ধরিত্রী র বে, রবর্শ্ পরিজবশ র বে, েীব-তবরচত্রয র বে, েহ-ব্যবস্থাপনা র বে উ যাপন কিা 

হজয়জে। স্কুল পয যাজয় োত্র-োত্রীজ ি েন্য েজচতনতামূলক অনুিান আজয়ােন এবিং গণেজচতনতামূলক পথ নাটক প্র শ যণীি 

িােজি স্থানীয় েনগণজক বনে উরি  ও  েীবরবরচত্রয  েিংিিজণ উিুি কিা হয়। 

 

(খ) বন রনভযি  রিদ্র উপকািজভারগজ ি রবকল্প আয়বধ যক কাজে েহায়তা প্র ান: 

রনব যারচত এনরেও প্ররতরনরধজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায়, বজনি উপি 

রনভযিতা করিজয় বনে েম্প  িিাজথ য স্থানীয়  রিদ্র উপকািজভাগীজ ি িজে 

আয়বধ যক কায যক্রি গ্রহণ কিা হয়। উজেখজযাগ্য কায যক্রিগুজলা হজেঃ 

 ১৬১টি পরিবািজক শীতকালীন েবরে চাজষ 

উপকিণ েহায়তা প্র ান;  

 ৫৭০টি পরিবািজক রবকল্প আয়বধ যক কাজে কৃরষ 

ও িৎস্ উপকিণ েহায়তা প্র ান;  

 ৩০েন উপকািজভারগজক িাশরুি চাজষি 

প্ররশিণ প্র ান এবিং উপকিণ েহায়তা প্র ান; 

 বহিকজলাণী গ্রাজি ১টি ই ািা (পারনি কুপ) 

পুনঃপ্ররতিা কিা। 

 

(গ) পরিজবশ বান্ধব পয যটন সুরবধার : 

িরিত বন এলাকাগুজলাজত পয যটজনি আগিন র্জট থাজক। রবরশ 

রবরশ পয যটক আকৃষ্ট কিজত রকছু কায যক্রি গ্রহণ কিা হয়।তাি 

িজে উজেখজযাগ্য হজলাঃ  

 খার িনগি োতীয় উদ্যাজন পয যটক ভ্রিজণি েন্য ২টি রিইল 

প্ররতিা, রিইল ম্যাপস্থাপন এবিং রিইল ব্রুরশয়াি ততিী কিা; 

 ২টি ইজকা রগালর্ি ততিী; ৫টি পাকা 

রবঞ্চ ও ৫টি  ােরবন স্থাপন কিা;  

 রে এি রে অরিে র্ি রনি যাণ এবিং 

আেবাবপত্র েিবিাহ (রচয়াি, রটরবল, আলরিিা, 

র েজপ্ল রবা য)   

 ২টি রলরিন রনি যাণ কিা 

 রবরভন্ন ধিজনি ১০টি োইনজবা য স্থাপন কিা।  

 

 

(র্) েীব তবরচত্রয েিংিিণ: 

 েিংিরিত এলাকাগুজলাজত েীব তবরচত্রয েিংিজণ রকছু রকছু কায যক্রি গ্রহণ কিা হয়। পারখ রশকাি, বন্যপ্রাণী রশকাি 

 বজন্ধ েিংিরিত এলাকায় রনজয়ারেত বন পাহাড়া ািজ ি তৎপিতা িজয়জে। রেজলট ও রিৌলভী বাোজিি িরিত বন 

রচত্র-৩( আ া, আলুবীে) 

রচত্র-৪ ( চাষকৃত আলুবীে) 

রচত্র-৫ ইজকা রগালর্ি 

রচত্র-৬ পয যটক ল 
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এলাকায়  েচিাচি রয েব  েিস্ত প্রারণ র খা যায় তাজ ি িজে –র াজয়ল, িয়না, শ্যািা, কাক, রকারকল, টিয়া, কােজোকিা, 

িােিাঙ্গা, রচল, ঘুঘু, বক, টুনটুরন, চড়ুই, বুলবুরল, বন রিািগ, িথুিা, শারলক, বানি, হনুিান, রশয়াল, বন রবড়াল, রবরে, কাে 

রবড়াল, ইদ্যি, খিজগাে, রিজো বার্, রবরভন্ন ধিজণি োপ রযিন- অেগি,  ািাইশ, উলুপুড়া, চন্দ্রবুড়া, আল  উজেখজযাগ্য বজল 

স্থানীয় বন রবভাজগি কি যকতযািা োনান। তাোড়া এ বনাঞ্চজল রযেব বৃিিারে িজয়জে তাি িজে রেগুন, ঢারক োি, গেযণ, চম্পা 

ফুল, রচকিারশ, চাপারলশ, রিহরগরন, রশমুল, চন্দন, োরুল, আি, োি, কাউ, লটকন, বন বড়ই, োওয়া, কাইমূলা, গুরে, 

রপতিাে, বট, আিলরক, হরিতরক, বজহড়া, িান্দা, পারুয়া, রিনরেরি, অজুযন, একারশয়া, বাঁশ (োইবাশ, রবতুয়া বাঁশ, চা বাঁশ, 

পারুয়া বাঁশ) এবিং রবত (তাোজবত, োরলজবত) উজেখজযাগ্য। 

 

১০.৩।  েহ-ব্যবস্থাপনা কাউরসল (Co Management Council) গেন ও তাি কায যক্রি 

 িরিত তৎেিংলগ্ন এলাকাি অন্তযুলি স্থানীয় 

রেকজহাডািজ ি পূণ য ও েরক্রয় অিংশগ্রহজণি িােজি 

আজশপাজশি এলাকা ব্যবস্থনাপনাজথ য ৫১ ে স্ রবরশষ্ট 

েহ-ব্যবস্থাপনা কাউরসল করিটি গেন কিা হজয়জে। 

করিটিি উজেখজযাগ্য কােঃ  

 স্থানীয় েিকাি ও প্রশােন এবিং সুশীল েিাজেি 

রনর্তবৃন্দজক িরিত এলাকা েহ-ব্যবস্থাপনা 

কায যক্রজি অিংশগ্রহণ এবিং কায যক্রি তত্বাবধাজন 

েম্পৃিকিণ রনরিত কিা; 

 িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বারষ যক কি য-পরিকল্পনা 

পয যাজলাচনা ও অনুজিা ন; 

 িরিত ও তাি আশপাজশি এলাকাি েন্য গৃহীত 

িরনটরিিং ও মূল্যায়ন; 

 েহ-ব্যবস্থাপনা করিটিজক প্রজয়ােনীয় েহজযারগতা ও 

র ক রনজ যশনা প্র ান; 

 িরিত এলাকা হজত উৎপার ত এবিং প্রাপ্ত প্ ও রেবা েিংরিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় েরড়ত অিংশী ািজ ি িজে 

রবতিজণি েন্য নীরত রনধ যািণ ও পিািশ য প্র ান; 

 েহ ব্যবস্থাপনা করিটিি ে স্জ ি িজে রকিংবা ব্যবস্থা কায যক্রি বাস্তবায়জন রকান িন্ধ বা রববা  র খা র জল তা 

রনিেজন কাযৃকিী ভূরিকা পালন; 

 েহ-ব্যবস্থাপনা কায যক্রজিি িােজি প্রাপ্ত আয় ও ব্যজয়ি রহোব রনিীিা রনরিত কিা; 

 বারষ যক োধািণ েভােহ কাউরসজলি েভা অনুিাজনি আজয়ােন কিা। 

 

১০.৪। েহ ব্যবস্থাপনা করিটি (Co Management Committee) গেন ও তাজ ি কায যক্রিঃ 

 েিংিরিত এলাকায় (Protected Area) ২১(একুশ) ে স্ রবরশষ্ট একটি েহ ব্যবস্থাপনা করিটি গেন কিা হয়। 

 ৫১ ে স্ রবরশষ্ট েহ ব্যবস্থাপনা কাউরসল রথজক এই ২১ েনজক রনব যাচন কজি েহ ব্যবস্থাপনা করিটি গেন কিা হয়। 

 েিংিরিত এলাকায়  (Protected Area) রত এ করিটি রননরূপ কায যাবলী েম্পা ন কজি থাজকঃ 

 িরিত এলাকাি (Protected Area) ত নরন্দন কায যক্রি পরিচালনা ও তত্বাবধান কিা; 

 িরিত এলাকাি (Protected Area)  বারষ যক কি য-পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা এবিং পরিকরল্পত ব্যয় রনব যাজহি েন্য 

প্রজয়ােনীয় তহরবল Mobilization এি ব্যবস্থা কিা; 

 িরিত এলাকা(Protected Area) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুোজি িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কায যক্রি 

বাস্তবায়জন স্থানীয় েনজগািী হজত শ্ররিক রনজয়াগ ও তাজ ি কাে তত্বাবধান কিা; 

 েহ-ব্যবস্থাপনা কায যক্রজিি আওতায় চুরিি িােজি রকান কাে বাস্তবায়জনি রিজত্র তা স্বে এবিং েবাবর রহতামূলক 

েম্পা ন রনরিত কিা; 

 বন রবভাজগি কায যার  পরিচালনায় রপপলে রিািাজিি েহজযারগতায় িরিত এলাকাি েম্প  েিংিিণ ব্যবস্থাপনায় 

েম্পৃি েনজগািী হজত শ্ররিক রনজয়াগ কজি তা বাস্তবায়ন কিা; 

 িরিত এলাকায় (Protected Area) েহ-ব্যবস্থাপনাি আওতায় িােস্ব আহিণ ও অথ যায়ন ব্যজয়ি রহোব 

েিংিিণ কায যক্রি পরিচালনা কিা। 

 

রচত্র-৭ রেএিরে’ি োজথ িতরবরনিয় েভা 
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১২। উজেশ্য পুজিাপুরি অরেযত না হজল তাি কািণঃ প্রকজল্পি েিারপ্ত প্ররতজব ন (PCR) এি তথ্যানুযায়ী এবিং েজিেরিন 

পরি শ যন ও েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি োজথ আজলাচনা কজি োনা যায়  RPA অিংজশি বিাে না পাওয়ায় রকছু কায যক্রি 

েম্পন্ন হয়রন।  

১৪। প্রকজল্পি  উজেশ্য অেযনঃ   

পরিকরল্পত অরেযত িন্তব্য 

িরিত এলাকাি(Protected Area)েহ-

ব্যবস্থাপনা পিরতি রকৌশলপত্র প্রণয়ন যা 

প্ররতজবশগত ও অথ যরনরতকভাজব গুরুত্বপূণ য 

েকল  িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনাি েন্য 

প্রজযােয; 

প্ররতজবশগত ও অথ যরনরতকভাজব 

গুরুত্বপূণ য েকল   িরিত এলাকা 

ব্যবস্থাপনাি েন্য রকৌশলপত্র প্রণয়ন 

কিা হজয়জে । 

প্রকজল্পি েিারপ্ত 

প্ররতজব ন (PCR) 

পিীিা, েজিেরিন 

পরি শ যন ও েিংরিষ্ট 

কি যকতযাজ ি োজথ 

আজলাচনা কজি োনা 

যায়, RPA বিাে না 

পাওয়াই র রপরপ’ি 

লিযিাত্রা অনুযায়ী বন 

অরধ প্তি কর্তযক রকছু 

কাে েম্পন্ন হয়রন।  

 

েলবায়ু পরিবতযজনি উপশিমূলক ও 

অরভজযােনমূলক প্রােরঙ্গক রবষজয় প জিপ 

গ্রহণ ; 

েলবায়ু পরিবতযজনি িজল 

উপশিমূলক ও অরভজযােনমূলক 

প্রােরঙ্গক রবষজয় প জিপ গ্রহণ কিা 

হজয়জে;  

িরিত এলাকায় (Protected Area) 

েহ-ব্যবস্থাপনাি লজিয েিংরিষ্ট 

রেকজহাডাি এবিং প্ররতিাজনি কারিগরি 

 িতা বৃরি কিা; 

িরিত এলাকায়(Protected 

Area) েহ-ব্যবস্থাপনাি লজিয 

েিংরিষ্ট রেকজহাডাি এবিং 

প্ররতিাজনি কারিগরি  িতা বৃরি 

কজল্প প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

হজয়জে; 

বতযিাজন েহ-ব্যবস্থাপনাি আওতাুলি নয় 

এিন িরিত এলাকা েহ-ব্যবস্থাপনাি 

আওতাুলি কিা যাজত েহ- ব্যবস্থাপনা 

পিরত  ীর্ যস্থায়ী হয় এবিং েহ-ব্যবস্থাপনা 

প্রবতযজনি িজল আথ য-োিারেক উন্নয়জনি 

সুিল পার্শ্যবতী এলাকাি েনগজণি িজেও 

েরড়জয় পজড়; 

েহ-ব্যবস্থাপনাি আওতাুলি নয় এিন 

িরিত এলাকা েহ-ব্যবস্থাপনাি 

আওতাুলি কিা হজয়জে;  

িরিত এলাকায়(Protected Area) 

অবস্থান যা িরিত এলাকা ব্যবস্থাপনা এবিং 

পয যটকজ ি উন্নত রেবা প্র াজন েহায়তা 

কিজব ; এবিং 

িরিত এলাকায়(Protected 

Area) পয যটকজ ি উন্নত রেবা 

প্র াজনি েহায়তা রনরিত্ত কায যক্রি 

গৃহীত হজয়জে;  

বন ও বন্যপ্রাণীি আবােস্থল ব্যবস্থাপনা এবিং 

প্রাকৃরতক প্ররতজবশ পুনরুিাজিি েন্য কি যসূচী 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

বন ও বন্যপ্রাণীি আবােস্থল 

ব্যবস্থাপনা এবিং প্রাকৃরতক প্ররতজবশ 

পুনরুিাজিি েন্য কি যসূচী প্রণয়ন কজি 

তা বাস্তবায়ন হজয়জে। 

 

১৫। বাস্তবায়ন েিস্াঃ   

১৫.১। প্রকজল্পি আওতায় Reimbursable Project Aid বাব  ৯৫২.০০ লি টাকা বিাে থাকজলও  াতা েিংস্থা 

কর্তযক       রকান অথ য োড় কিা হয়রন। বন অরধ প্তি RPA অথ য না পাওয়াই প্রকজল্পি আওতায় রকছু কাে বাস্তবায়ন 

কিজত পাজিরন;  

১৫.২।  াতা েিংস্থা USAID কর্তযক রনজয়ারেত প্ররতিান International Resources Group (IRG) এি রয 

েব NGO িািা প্রকল্প কায যক্রি বাস্তবারয়ত হজয়জে, েিকািী  প্তি অথ যাৎ বন রবভাগ কর্তযক তা রনয়রিত িরনটরিিং 

হজে না; এবিং 

১৫.৩। বাস্তবায়নকািী েিংস্থা কর্তযক PCR রপ্রিজণ ০১(এক) বেি রবলম্ব হওয়ায় রনধ যারিত েিজয়ি িজে প্রকল্প েিারপ্ত 

 মূল্যায়ন প্ররতজব ন ততিী কিা েম্ভব হয়রন।  
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বাস্তবায়জনাত্তি েিস্াঃ 
 

১৫.৪। প্রকল্পটি  াতা েিংস্থাি েহায়তায় বাস্তবারয়ত হজয়জে। বতযিাজন প্রকল্পটি েিাপ্ত হজয়জে। প্রকজল্পি আওতায় গঠিত রবরভন্ন 

 করিটি ও  অন্যান্য সৃষ্ট সুরবধার  রকভাজব পরিচালনা কিজব  বন অরধ প্তি রে রবষয়টি রনরিত কিজত পািজে না।  

 

১৬। সুপারিশঃ  

 

১৬.১। ভরবষ্যজত প্রকল্প গ্রহজণি রিজত্র স্বািরিত প্রকল্প  রলল অনুযায়ী  াতা েিংস্থা কর্তযক েিয়িত আিরপএ অিংশ অবমুি 

 কিাি রবষজয় ইআির  ও প্রশােরনক িন্ত্রণালয় কায যকিী ব্যবস্থা গ্রহণ কিজত পাজি। এজত প্রকল্প রনরব যজে বাস্তবায়ন কিা 

 েম্ভব হজব;  

 

১৬.২। বন রবভাজগি েিংিরিত বন এলাকায় রয েিস্ত কায যক্রি বাস্তবারয়ত হজে তা বন অরধ প্তজিি েিংরিষ্ট কি যকতযাজ ি 

 রনবীড় িরনটরিিং কিজত হজব; 

 

১৬.৩। প্রকল্প েিারপ্তি ০৩(রতন) িাজেি িজে প্রকল্প েিারপ্ত প্ররতজব ন (রপরেআি) িন্ত্রণালজয়ি িােজি এ রবভাজগ রপ্রিজণ 

 েজচষ্ট থাকজত হজব; এবিং  

 

১৬.৪। প্রকজল্পি আওতায় গঠিত রবরভন্ন করিটি ও অন্যান্য সৃষ্ট সুরবধার  রকভাজব পরিচারলত হজব রে রবষজয় বন অরধ প্তি 

 প্রজয়ােনীয় উজদ্যাগ গ্রহণ কিজব।  


