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মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের আওতাে ২০১২-১৩ অর্ থবছয়রর এণিণিভুক্ত সমাপ্ত  

প্রকয়ের মূল্যােন প্রণতয়বদয়নর ওির সারংয়েি 

 

ক্রঃ

নং 

মন্ত্রিালে/ 

ণবভায়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরি মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ণবণনয়োে 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাণরেণর 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেণিণসএফ 

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রায়ন্তর 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সব থণনম্ন -

সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অণতক্রান্ত 

শতকরা 

হার(%) 

সব থণনম্ন -

সয়ব থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ 

মন্ত্রিালে 

০৮ ০৮ ০ ০  ০৫টি ০১ ২০-১১৬% ০১ ৪-৯৯% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০৮ 

 

২।  সমাপ্ত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ সমাপ্ত ০৮টি প্রকয়ের ময়ে একটি মাত্র প্রকে ণনধ থাণরত সময়ে ও ব্যয়ের ময়ে 

মশষ হয়েয়ছ। ০৫টি প্রকয়ের সমে ও ব্যে উভয়েই বৃণি মিয়েয়ছ। অবণশষ্ট ০২টি প্রকয়ের ময়ে ০১টি মকবল মাত্র সমে এবং 

অিরটি শুধু ব্যে বৃণি মিয়েয়ছ।  

 

৩।  সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃণির কারিঃ েিপূয়তথর নতুন মরিণসণিউল কার্ থকর হওো, Scope of work বৃণি 

ইতযাণদর কারয়ি প্রকয়ের ব্যে বৃণি মিয়েয়ছ। অনুয়মাদয়ন ণবলম্ব র্র্াসয়মের কার্ থক্রম সম্পন্ন না হওোে ক্রে কার্ থক্রয়ম 

ণবলম্ব ইতযাণদ কারয়ি মমোদ বৃণি মিয়েয়ছ।  

 

 

৪।  সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাণরশঃ 

 

সমস্যা সুিাণরশ 

ক)  প্রকয়ে উিকারয়ভােী ও প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর 

িাটা মবইে না র্াকাে মকান িাটা মবইে করা সম্ভব 

হেণন।  

ক)  প্রণশেি গ্রহনকারীয়দর ফয়লা-আয়ির সুণবধার েন্য 

িাটি থসীয়িন্ট ণলয়ে মমাবাইল নম্বর ও োতীে 

িণরচেিয়ত্রর নম্বর অন্তভু থক্ত করা মর্য়ত িায়র।  

খ) এক্সটান থাল অণিট সম্পন্ন না হওো খ)  এক্সটান থাল অণিট সম্পন্ন কয়র আইএমইণিয়ক অবণহত 

করা।  

ে)  বাউন্ডারী ওোল না র্াকাে মূল োেো মবদখল 

হওোর সম্ভবনা আয়ছ।  

ে)  ভূণম উন্নেন ও বাউন্ডারী ওোল ণনম থাি করা প্রয়োেন।  

ঘ)  ল্যাবয়রটরীয়ত কম থরত েনবয়লর িদয়ন্নাণত কম 

র্াকাে প্রণশেি ণদয়ে ততরী করার তারা অন্যত্র চয়ল 

র্াে।  

ঘ)  ল্যাবয়রটণরয়ত কম থরত েনবলয়ক প্রণশেি ণদয়ে ততরী 

করার ির তারা মর্ন একটা ণনণদ থষ্ট সমে অন্ততঃ ৫ 

(িাঁচ) বছর ল্যায়ব কাে কয়রন তা ণনণিত করা এবং 

ির্ থােক্রণমকভায়ব েনবল ততরী করার ব্যবস্থা গ্রহি করা 

সমীচীন হয়ব।  

ঙ)  ল্যাব ইকুইিয়মন্ট, আববাবিত্র ও েনবয়লর অভায়ব 

প্রণতষ্ঠান চালু  না হওো।   

ঙ)  প্রণতষ্ঠান চালু করার েন্য প্রয়োেনীে র্ন্ত্রিাণত ও 

েনবয়লর ব্যবস্থা করয়ত হয়ব।  
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আঞ্চণলক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নেন (বণরশাল কয়ম্পায়নন্ট) 

সমাণপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়ের নাম : আঞ্চণলক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নেন (বণরশাল কয়ম্পায়নন্ট) 

২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে 

৩। বাস্তবােনকারী সংস্থা : মৎস্য অণধদপ্তর  

৪। প্রকয়ের অবস্থান : বণরশাল ণবভায়ের ৬টি মেলার ৪০টি উিয়েলা 

৫। প্রকে গ্রহয়ির িটভূণম :  

 আঞ্চণলক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নেন (বণরশাল কয়ম্পায়নন্ট) প্রকেটি বাংলায়দশ সরকার ও মিণনশ সরকায়রর ময়ে 

উন্নেন সহয়র্াণেতা চুণক্ত এবং োতীে দাণরদ্র্য ণবয়মাচন মকৌশলিয়ত্রর উির ণভণি কয়র গৃহীত হয়েণছল। প্রকেটি কৃণষ, 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নেন ও ণবয়কণিকরি কার্ থক্রয়মর মােয়ম বাংলায়দয়শর গ্রামীি েনয়োণষ্ঠর েীবন মান উন্নেয়নর 

েন্য প্রিীত হে।  কৃণষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রণতিালন বাংলায়দয়শর গ্রামীি েনিয়দ প্রণতটি গৃহস্থালীয়তই সমণিত 

ভায়ব চয়ল আসয়ছ। দণরদ্র্ েনয়োণষ্ঠর েীবনর্াত্রার মান উন্নেয়নর েন্য এই ণতণনটি খায়ত সমণিত ব্যবস্থািনা ও উন্নেন 

অতযন্ত েরুণর এবং ফলপ্রসু িদয়েি ণহয়সয়ব ণবয়বণচত হয়ে আসয়ছ। প্রকেটির মূল উয়েশ্য হল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ 

উিখায়তর সমণিত ব্যববস্থািনার মােয়ম মটকসইভায়ব উৎিাদন বৃণির মােয়ম দণরদ্র্ েনয়োষ্ঠীর েীবন মায়নর 

উন্নেয়ন সহােতা করা। মর্ সমস্থ িণরবার সম্পয়দ েরীব অর্বা ভূণমহীন এবং র্ায়দর  প্রাণন্তক ির্ থায়ে মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ প্রণতিালয়নর মােয়ম  েীণবকার মান উন্নেয়নর সুয়র্াে রয়েয়ছ মসই সকল িণরবারই এই প্রকয়ের অন্যতম 

সুফলয়ভােী বা টায়ে থট গ্রুি। স্থানীে সরকায়রর ণনম্ন স্তয়রর প্রণতষ্ঠায়নর সয়হায়র্াণেতাে তায়দর দেতা উন্নেয়নর মােয়ম 

প্রাণন্তক উৎিাদক দলয়ক সংেঠিত কয়র তায়দর মােয়ম মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়তর উৎিাদন বৃণি করাই ণছল 

প্রকয়ের মাঠ ির্ থায়ের কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর কম থিথা।া। এই মেয়ত্র সমােণভণিক সংেঠন ততণর এবং তায়দর আণর্ থক  

অনুদান প্রদায়নর মােয়ম সুসংেঠিত করা এবং উৎিাদন কার্ থক্রম উৎসাহী করাই ণছল মূল লেয। কৃষক মাঠ স্কুল 

প্রণতষ্ঠার মােয়ম স্থানীে প্রাণন্তক চাষীয়দর কাণরেণর প্রণশেি প্রদায়নর মােয়ম মৎস্য ও প্রািী প্রণতিালয়নর মেয়ত্র দে 

কয়র মতালার মােয়ম উৎিাদন বৃণি কয়র েীবন মায়নর উন্নেন করা হে।   

৬। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ  : ১.দণরদ্র্ িণরবারসমূয়হর েন্য ফলপ্রসূ ণবয়কণিক, সমণিত ও চাণহদাণভণিক 

মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারি মসবা প্রদান; 

   ২.মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃণষ ও গ্রামীি উন্নেন এবং ণবয়কিীকরয়ির মােয়ম 

দাণরদ্র্য ণবয়মাচন; 

   ৩. দণরদ্র্ গ্রামীি িণরবায়রর মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কম থকায়ন্ডর উৎিাদন ও 

আে বৃণি এবং এর স্থােী রূি প্রদান এবং 

   ৪. স্থানীে সরকায়রর প্রণতষ্ঠানসমূহ (ইউণনেন িণরষদ) র্ায়ত মৎস্য এবং 

প্রাণিসম্পদ উন্নেয়ন স্থানীে সমায়ের/েনেয়ির চাণহদা মমটায়ত িায়র মস েন্য 

কাে করা।  

৭। প্রকয়ের অনুয়মাদন ও 

সংয়শাধন (প্রর্ম সংয়শাধন) 

: মূল অনুয়মাদন - ৮ অয়টাবর ২০০৭ 

 প্রকে সংয়শাধন - ৩০ এণপ্রল ২০১৩ 

৮। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যে : ১ জুলাই ২০০৭ হয়ত ৩০ জুন ২০০১৩  

১১৫০৭.৩৮ লে টাকা (প্রকে সাহায্য ১০৬৩১.২৭ লে ও ণেওণব ৮৭৬.১১ লে)  
    

 

অনুয়মাণদত ব্যে  

(লে টাকা) 

প্রকৃত ব্যে  

(লে টাকা) 

অনুয়মাণদত বাস্তবােনকাল  প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

অনুয়মাণদত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত  

সমে মূল  

বাস্তবােন 

কায়লর %) 
মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

(প্রর্ম) 

মূল  সব থয়শষ 

সংয়শাণধত  

১০০৮২.৯০ 

(ণেওণব. 

৯২২.৯০+ 

প্রকে 

সাহায্য 

৯১৬০.০০) 

১২৪৩০.৪৩ 

(ণেওণব 

৮৮২.২০ + 

প্রকে সাহায্য 

১১৫৪৮.২৩) 

১১৫০৭.৩৮ 

(ণেওণব 

৮৭৬.১১+ 

প্রকে সাহায্য 

১০৬৩১.২৭) 

০১/০৭/২০০৭  

 হয়ত 

৩০/০৬/১২ 

০১/০৭/২০০৮ 

 হয়ত  

৩০/০৬/২০১৩ 

০১/০৭/২০০৭      

হয়ত  

 ৩০/০৬/২০১৩ 

২৫.৬৩% ২০% 
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৯। প্রকয়ের প্রধান প্রধান 

অংেণভণিক বাস্তবােন 

: প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ম াট ব্যয় হয়  ১১৫০৭.৩৮ লে টাকা (জিওজব ৮৭৬.১১ লক্ষ  

টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৬৩১.২৭ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প সাহায্য এর সম্পুর্ ণ অর্ ণ 

ডাজেডা কর্তণক ব্যয় করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত 

প্রণতয়বদন (PCR) এবং মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্যাণদ অনুর্ােী প্রকয়ের 

অংেণভণিক আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত িণরণশষ্ট ‘ক’-মত সংযুক্ত করা হয়লা। 
 

১০। প্রকয়ের সাণব থক অগ্রেণত : সব থয়শষ সংয়শাণধত প্রকে দণলল অনুর্ােী ণেওণব খায়ত মমাট বরাে ণছল ৮৮২.২০ 

লে টাকা এবং প্রকে সাহায্য বরাে ণছল ১১৫৪৮.২৩ লে টাকা। ণেওণব খায়ত 

ব্যে হয়েয়ছ ৮৭৬.১১ লে টাকা র্া লেযমাত্রার ৯৯.৩১ শতাংশ। প্রকে সাহায্য 

ব্যে হয়েয়ছ ১০৬৩১.২৭ লে টাকা র্া লেযমাত্রার ৯২.০৬ শতাংশ। প্রকেটির 

মমাট আণর্ থক অগ্রেণত ৯২.৫৭ শতাংশ। প্রকে সাহায্য কম ব্যে হওোে প্রকেটির 

মমাট আণর্ থক অগ্রেণত ণকছুটা কম হয়েয়ছ। প্রকে সাহায়য্যর অংশ দাতা সংস্থা 

িাণনিা কর্তথক ব্যে করা হয়েয়ছ। তয়ব প্রকেটির বাস্তব অগ্রেণত প্রাে শতভাে। 

১১। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার 

কারি 

: সংয়শাণধত প্রকে দণলল অনুর্ােী প্রণশেকয়দর প্রণশেি লেমাত্রা ণছল ১০০০ েন। 

প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ ৮০০ েনয়ক। ইনপুট সায়িাট থ মপ্রাভাইিারয়দর প্রণশেি 

লেমাত্রা ণছল ১২০০০ েন এবং  প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ ৮২০০ েনয়ক। 

প্রণশেকয়দর প্রণশেি মূলত কৃষক মাঠস্কুল িণরচালনার েন্য Local 

Facilitator এবং প্রণতটি কৃষক মাঠ স্কুল এর েন্য ণনধ থাণরত। র্ণদ মকান 

Local Facilitator ঝয়র র্াে বা অন্য মকার্াও চয়ল র্াে মস েন্য একই দাতা 

সংস্থার অর্ থােয়ন বাস্তবাণেত সমণিত খামার ব্যবস্থািনা প্রকয়ের কৃষক মাঠ স্কুয়লর 

েন্য অণতণরক্ত সংস্থান রাখা হয়েণছল। ণকন্তু এ মেয়ত্র এমনটা ঘয়টণন। মসেন্য 

প্রণশেয়ির প্রকৃত লেমাত্রা পূরি হয়েয়ছ। অর্ থাৎ প্রকেটির কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ব 

বাস্তবােন করার েন্য মর্ িণরমান প্রণশেক এবং ইনপুট সায়িাট থ মপ্রাভাইিারয়দর 

প্রণশেি প্রদান করার কর্া ণছল; তা প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 

১২। িণরদশ থয়নর বাস্তব অবস্থা : প্রকেটি বণরশাল ণবভায়ের ৬টি মেলার ৪০টি উিয়েলাে বাস্তবাণেত হয়েয়ছ। 

প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম ণনয়ে প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা 

করা হয়েয়ছ। অতঃির ২২/০৬/২০১৪ মর্য়ক ২৪/০৬/২০১৪ তাণরখ বণরশাল ও 

ঝালকাঠি মেলাে প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম িণরদশ থন করা হয়েয়ছ 

(ভ্রমিসূণচয়ত বণরশাল ও মভালা মেলাে র্াওোর কর্া উয়েখ র্াকয়লও আবহাওো 

অনুকূয়ল না র্াকাে মভালার িণরবয়তথ ঝালকাঠি মেলাে প্রকয়ের আওতাে 

বাস্তবাণেত কার্ থক্রম িণরদশ থন করা হে। এ ণবষয়ে আইএমইণির আরণি সাব-

মসটয়রর িণরচালক ময়হাদেয়ক মফায়ন অবণহত কয়র অনুমণত মনওো হে)। 

িণরদশ থনকায়ল প্রকয়ের সহকারী িণরচালক উিণস্থত ণছয়লন। তাঁর কাছ মর্য়ক প্রাপ্ত 

তথ্য ও উিাি এবং সংণিষ্টয়দর সায়র্ কর্া বয়ল চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রণতয়বদন প্রিেন 

করা হয়েয়ছ। 

 

১৩। প্রধান প্রধান অংেণভণিক অগ্রেণত: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) এবং 

মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্যাণদ অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ণনয়ম্ন মদো হ’ল: 

 

 (ক) মিাণি ইনণকউণবটর ক্রে: 

বণরশাল অঞ্চয়ল প্রাণিসম্পদ প্রণতিালন কার্ থক্রময়ক েণতশীল করয়ত এবং প্রাণন্তক েনয়োণষ্ঠর কায়ছ সুলভ মূয়ল্য 

মুরেীর বাচ্চা প্রাণপ্ত ণনণিত করার েন্য বণরশায়লর আমানতেঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরেী খামায়র  ২৯.৮৪ লে টাকা ব্যায়ে 

আনুসণিক র্ন্ত্রিাণতসহ Hatching Power এর একটি ইনণকউয়বটর মমণশন স্থািন করা হয়েয়ছ। প্রকে দণলয়ল 

মিাণি ইনণকইয়বটর খায়ত বরাে ণছল ২৯.৮৪ লে টাকা।  এই খায়ত আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%।  
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(খ) ৪০ মকণভ মেনায়রটর ক্রে: 

বণরশাল আমানতেঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরেী খামায়রর হযাচাণর কার্ থক্রম চালু করার েন্য ণবকে ণবদ্যযৎ ব্যবস্থা ণনণিত 

করয়ত একটি ৪০ মকণভ মেনায়রটর স্থািন করা হয়েয়ছ। এ খায়ত বরাে ণছল ১৩.৬৮ লে টাকা, ব্যে হয়েয়ছ ১৩.৬৮ 

লে টাকা।  বাস্তব ও আণর্ থক অগ্রেণত ১০০%।  
 

(ে) র্ন্ত্রিাণত ও সরঞ্জাম ক্রে: 

প্রকে এলাকা বণরশাল ণবভায়ে অবণস্থত মৎস্য অণধদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অণফসসমূয়হর মভৌত অবকাঠায়মা উন্নেন 

করার লয়েয ণবভােীে উি-িণরচালয়কর সয়েলন কয়ে এক মসট ণমটিং রুম সাউন্ড ণসয়েম ও তার ণবহীন সাউন্ড 

ণসয়েম স্থািন করা হয়েয়ছ। এছাড়াও সয়েলন কয়ের েন্য দ্যইটি ও মেলা মৎস্য কম থকতথার দপ্তয়রর েন্য একটি 

শীতাতি ণনেন্ত্রি র্ন্ত্র ক্রে করা হয়েয়ছ। এছাড়া সরকারী মৎস্যবীে উৎিাদন খামার, কাশীপুর, বণরশায়ল হযাচাণর 

কার্ থক্রম িণরচালনার েন্য একটি তবদ্যযণতক মটর স্থািন করা হয়েয়ছ । প্রকণ্ি দণলয়ল এসব কায়ের েন্য বরাে ণছল 

১২.০০ লে টাকা, ব্যে হয়েয়ছ ১২.০০ লে টাকা। এই খায়ত অণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 

 

 
 

(ঘ) কণম্পউটার র্ন্ত্রংশ ( স্ক্যানার ও মাণিণমণিো) ক্রে: 

মৎস্য অণধদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তরয়ক অণধকতর কার্ থকর প্রণতষ্ঠান ণহয়সয়ব েয়ড় তুলয়ত তথ্য প্রযুণক্তর ব্যবহার ও 

সম্পৃক্তকরি আবশ্যক। মসেয়ন্য এই প্রকয়ের আওতাে ১৪ টি স্ক্যানার ও ১৪ টি মাণিণমণিো কণম্পউটার ক্রে করা 

হয়েয়ছ। র্া বতথমায়ন বণরশাল ণবভায়ের ছেটি মেলা মৎস্য দপ্তর, একটি ণবভােীে মৎস্য দপ্তর একটি উিয়েলা মৎস্য 

দপ্তর এবং ছেটি মেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তয়র ব্যবহৃত হয়ে বয়ল োনা র্াে। এ খায়ত বরাে ণছল ১৫.০০ লে টাকা, ব্যে 

হয়েয়ছ ১৪.৯৯ লে টাকা। এই খায়ত অণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 

 
 

(ঙ) ফয়টাকণিোর ও ফযাক্স মমণশন ক্রে: 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর মাঠ ির্ থায়ের কার্ থালেগুয়লার প্রাণতষ্ঠাণনক সেমতা বৃণির এবং সংণিষ্টয়দর সায়র্ 

দ্রুত মর্াোয়র্াে ণনণিত করার লয়েয সংয়শাণধত প্রকে দণলয়ল ৭(সাত)টি ফয়টাকণিোর মমণশন ও ১৪ টি ফযাক্স 

মমণশন ক্রে করার উয়েখ ণছল। ক্রেকৃত ফয়টাকণিোর ও ফযাক্স মমণশনগুণল বণরশাল ণবভায়ের চারটি মেলা মৎস্য 

অণফয়স, একটি মেলা প্রাণিসম্পদ অণফয়স এবং একটি বাংলায়দশ িণরকেনা কণমশয়ন ব্যবহৃত হয়ে। এছাড়া ১৪টি 

ফযাক্স মমণশয়নর ময়ে বণরশাল ণবভায়ের মৎস্য অণধদপ্তয়রর ছেটি মেলা কার্ থালয়ে ছেটি, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর 

ছেটি মেলা কার্ থালয়ে ছেটি, একটি ণবভােীে কার্ থালয়ে এবং একটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ে ব্যবহৃত হয়ে। এ 

খায়ত বরাে রাখা হয়েণছল ১৫.০০ লে  টাকা, ব্যে হয়েয়ছ ১৫.০০ লে টাকা। এই খায়ত অণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত 

১০০%। 

 

(চ) ঝালকাঠি এবং বরগুনা মেলা মৎস্য ভবন ণনম থাি: 

মৎস্য অণধদপ্তয়রর সকল মেলাে ণনেস্ব অণফস ভবন র্াকয়লও ঝালকাঠি ও বরগুনায়ত মকান ণনেস্ব অণফস ভবন ণছল 

না। মেলা ির্ থায়ের কার্ থক্রম সঠিকভায়ব বাস্তবােয়নর েন্য প্রকে দণলয়ল ঝালকাঠি এবং বরগুনা মেলা কার্ থালে 

ইেজকউনবটনর ফুটানো বাচ্চা ইেজকউনবটর 
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ণনম থায়ির সংস্থান রাখা হে। এ খায়ত বরাে রাখা হে ১৭৩.০০ লে টাকা। ব্যে ১৭৩.০০ লে টাকা; অগ্রেণত ১০০%। 

বরগুনা মেলা অণফস ভবি ণনম থায়ির েন্য ০.৩৩ একর ভূণম অণধগ্রহয়ির সংস্থান রাখা হে ভূণম অণধগ্রহি বাবদ মমাট 

৩৩.০০ লে টাকা বরাে ণছল, ব্যে হয়েয়ছ ৩৩.০০ লে টাকা। এ মেয়ত্র আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%।  

 

(ছ) ণসণি ভযাট: 

প্রকে দণলয়ল মাঠ ির্ থায়ে কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর  উিয়েলা দপ্তর সমুয়হ 

ব্যবহায়রর েন্য প্রকে সাহায্য হয়ত ১০০টি (একশত)  ১০০ ণসণস ময়টারসাইয়কল ক্রে করা হে। মটরসাইয়কল ক্রয়ের 

েন্য প্রয়োেনীে ভযাট ণেওণব অর্ থ হয়ত িণরয়শাধ করা হে।  

 

(ে) র্ানবাহন:  

প্রকয়ের ণিণিএর (প্রকে সাহায্য) অয়র্ থ মাঠ ির্ থায়ে কার্ থক্রম বাস্তবােন এবং মৎস্য অণধদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ 

অণধদপ্তয়রর উিয়েলা দপ্তরসমূয়হর েন্য ১০০টি ১০০ণসণস মটরসাইয়কল এবং মাঠ ির্ থায়ের মলাকাল 

মফণসণলয়টটরয়দর েন্য ৭৩টি বাইসাইয়কল ক্রে করা হে। বতথমায়ন উণেণখত ১০০টি মটরসাইয়কয়লর ৪০টি  মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর উিয়েলা দপ্তরসমুয়হ  এবং অির ৬০টি একই দাতা সংস্থার অর্ থােয়ন বাস্তবাণেত কৃণষ 

মন্ত্রিালয়ের ণনেন্ত্রিাধীন কৃণষ সম্প্রসারি অণধদপ্তর কর্তথক িণরচাণলত সমণিত খামার ব্যবস্থািনা প্রকয়ে  ব্যবহৃত 

হয়ে। প্রকে দণলয়ল ণেি োণড় ক্রয়ের উয়েখ র্াকয়লও িরবতী সময়ে দাতা সংস্থার অসেণতর কারয়ি তা ক্রে করা 

হেণন। প্রকয়ে ব্যবহৃত দ্যইটি েীি োণড়, দ্যইটি মাইয়ক্রাবাস এবং ণতনটি ণিকআি োণড় একই দাতা সংস্থা িাণনিার 

অর্ থােয়ন িণরচাণলত িটুোখালী বরগুনা এযকুোকালচার এক্সয়টনশন প্রয়েট হয়ত সংগৃহীত ণছল। োণড়গুণলর ময়ে 

একটি ণেি োণড়, একটি মাইয়ক্রাবাস এবং একটি ণিকআি মৎস্য অণধদপ্তয়র হস্তান্তর করা হয়েয়ছ, র্া বতথমায়ন মৎস্য 

ভবন ঢাকাে ব্যবহৃত হয়ে। এছাড়া বাণক োণড়গুণল,  একই দাতা সংস্থার অর্ থােয়ন কৃণষ মন্ত্রিালয়ের অধীয়ন 

কৃণষসম্প্রসারি অণধদপ্তর কর্তথক বাস্তবাণেত সমণিত খামার ব্যবস্থািনা প্রকয়ে ব্যবহৃত হয়ে। 

 

(ঝ) স্বতন্ত্র মবইে লাইন সায়ভথ:   

অনুয়মাণদত সংয়শাণধত প্রকে দণলয়ল মমাট ২৯.৪১ লে টাকা ব্যয়ে ণতনটি মবইে লাইন সায়ভ থর লেযমাত্রা ণনধ থারি 

ণছল। প্রকয়ের শুরুয়ত, প্রকে বাস্তবােয়নর মেবতী সময়ে এবং প্রকে মশয়ষ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়ত ণনধ থাণরত 

সুফলয়ভােীয়দর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎিাদন ও এই খায়ত প্রকে বাস্তবােয়নর ফয়ল অণেথত সাফয়ল্যর মাত্রা ণনধ থারয়ি 

মমাট ২২.০২ লে টাকা ব্যয়ে ণতনটি মবইে লাইন সায়ভ থ িণরচাণলত হয়েয়ছ। এই খায়ত অণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত 

র্র্াক্রয়ম ৭৪.৮৭% ও ১০০%। 

    

(ঞ) ণফল্ড সাব কয়ম্পায়নন্ট: 

আঞ্চণলক মৎস্য প্রাণিসম্পদ উন্নেন শীষ থক প্রকেটি বণরশাল ণবভায়ের ৬টি মেলার ৪০ উিয়েলাে বাস্তবাণেত হয়েয়ছ। 

মাঠির্ থায়ে প্রকয়ের কার্ থক্রম ৪০টি উিয়েলা অণফয়সর মােয়ম বাস্তবাণেত হয়েয়ছ। এই খায়ত মমাট ণছল ৫৩৮.৯৭ 

লে টাকা বরাে ণছল। এই খায়ত ব্যে হয়েয়ছ মমাট ৪৮৫.৫২ লে টাকা। মূলতঃ উিয়েলা ির্ থায়ে প্রকয়ে ণনয়োণেত 

কম থকতথা কম থচারীয়দর মবতন-ভাতা এ ব্যে হয়েয়ছ। প্রকয়ের মশষ ির্ থায়ে ণকছু সংখ্যক কম থকতা চাকুরী মর্য়ক চয়ল 

র্াওোর কারয়ি তায়দর েন্য বরােকৃত মবতন-ভাতা ঐ সময়ে ব্যে হেণন। মসেন্য এই খায়ত ব্যে কম হয়েয়ছ।  

 

(ট) প্রায়োণেক েয়বষিা: 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়তর অণধক উন্নেন এবং এই খায়ত নতুন নতুন উৎিাদনশীল প্রযুণক্ত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারয়ির 

েন্য প্রকে দণলয়ল প্রকে এলাকার েন্য উিযুক্ত এবং লােসই প্রযুণক্ত উদ্ভাবয়নর েন্য প্রায়োণেক েয়বষিা বাস্তবােয়নর 

েন্য ৩৬৫.২৯ লে টাকা বরাে ণছল। প্রকে মমোয়দ ৩৬৩.৮৪ লে টাকা ব্যয়ে খুলনা ণবশ্বণবদ্যালে, িটুোখালী 

ণবজ্ঞান ও প্রযুণক্ত ণবশ্বণবদ্যালে এবং মিনমায়কথর মকায়িনয়হয়েন ণবশ্বণবদ্যালে  এর মর্ৌর্ উয়দ্যায়ে এবং মবসরকারী 

উন্নেন সংস্থা তরি এর সহােতাে র্খাক্রয়ম “Mud Crab Culture As An Adaptive Measure For 

The Climatically Stressed Coastal Fisher-Folks Of Patuakhali District”,  “Off Flavor 

of fish Causes and remedy” ও “Sustainable Water rescues management and 

Utilization” শীষ থক ণতনটি প্রােণেক েয়বষিা িণরচাণলত হয়েয়ছ।    

 

(ঠ) ণসণবও: 

ণসণবও েঠন, ণসণবও কর্তথক কৃষক মাঠ স্কুল িণরচালনা বণি থত প্রকয়ের অন্যতম প্রধান অংে। সব থয়শষ সংয়শাণধত 

প্রকে দণলয়ল মমাট ৫২৬.৪৪ লে টাকা ব্যয়ে ৩০৫টি ণসণবও েঠন ও এর দেতা উন্নেয়নর লেযমাত্রা ণনধ থাণরত ণছল। 
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প্রকে মশয়ষ  ৬১২.১০ লে টাকা ব্যয়ে মমাট ৩২৮টি ণসণবও েঠন ও তায়দর দেতা উন্নেন করা হয়েয়ছ।  

 

(ি) তবয়দণশক প্রণশেি: 

অনুয়মাণদত প্রকে দণলয়ল ৪৭.৯৮ লে  টাকা ব্যয়ে ণসণবওয়দর দেতা উন্নেয়নর েন্য আন্তেথাণতক ণশো সফর, 

১০.৮২ লে টাকা ব্যয়ে প্রাইয়ভট মসটয়রর দেতা উন্নেয়নর েন্য ণতনটি আন্তেথাণতক ণশো সফর এবং ইউণনেন 

িণরষয়দর দেতা উন্নেয়নর েন্য ণতনটি আন্তেথাণতক ণশো সফর এর সংস্থান ণছল । প্রকে মমোয়দ ৪৭.১১ লে  টাকা 

ব্যয়ে ণতনটি ব্যায়চ মমাট ৬০(ষাট) েন ণসণবও সদস্য ণভয়েতনায়ম ণশো সফর কয়রন এবং ১০.৮২ লে টাকা ব্যয়ে 

ণতনটি ব্যায়চ ৬০(ষাট) েন মবসরকারী উয়দ্যাক্তার েন্য আন্তেথাণতক ণশো সফর আয়োেন করা হে। এছাড়াও 

২৬.১৩ লে টাকা ব্যয়ে ণতনটি ব্যায়চ মমাট ৬০ েন ইউণনেন িণরষয়দর মচোরম্যানেয়ির দেতা উন্নেয়নর েন্য 

ভারত ও মনিায়ল ণশো সফর করা হয়েয়ছ।  

  

(ঢ) েনবল: 

আঞ্চণলক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নেন (বণরশাল কয়ম্পায়নন্ট) শীষ থক প্রকেটি টিএ (কাণরেরী সহােতা) িায়ট থর েনবল 

ণদয়ে বাস্তবাণেত হয়েয়ছ। মমাট ১০৭ েন েনবল ণদয়ে মাঠ ির্ থায়ে প্রকয়ের কার্ থক্রম বাস্তবাণেত হয়েয়ছ।  

 

(ি) মুদ্র্ি ও িাবণলয়কশন: 

প্রকে মমোয়দ মমাট ৩.৭ লে টাকা ব্যয়ে মাছ চাষ ম্যানুোল, ণসণবও  মপ্রাফাইল, মেন্ডার ইসুয ইতযাণদ ণবষয়ের উির 

৫টি  বই প্রকাশ করা হয়েয়ছ । 

 

১৪।        প্রকনল্পর উনেশ্য ও অিণে 
 

: প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন অনুসায়র। 

 

অনুন াদজি অজিণি 

১।  দণরদ্র্ িণরবারসমূয়হর েন্য ফলপ্রসূভায়ব 

ণবয়কণিক, সমণিত ও চাণহদাণভণিক মৎস্য 

এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারি মসবা প্রদান।  

 

প্রকল্পটি যর্াযর্ ভানব বাস্তবায়নের ফনল বজরশাল জবভানের ৬টি 

মিলার ৪০টি উপনিলার ২৮৭৫০০টি পজরবারনক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ 

সম্প্রসারর্ মসবা প্রদানের  াধ্যন   িানদর িীবে  ানের উন্নয়ে সাধে 

করা সম্ভব হনয়নে। প্রকল্প বাস্তবায়োধীে এলাকায় ৩২৮টি জসজবও’র 

অজধনে ৮৫১২টি কৃষক  াঠ স্কুল পজরচালোর  াধ্যন    ৎস্য ও 

প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে বৃজির  াধ্যন  সংজিষ্ট দজরদ্র পজরবারগুজলর 

উৎপাদেশীলিা বৃজি মপনয়নে।  

 

২। স্থানীে মবসরকাণর এবং সরকাণর প্রণতষ্ঠানসমূহ 

মর্য়ক চাণহদা অনুর্ােী মসবা িাওোর েন্য 

সমােণভণিক সংেঠন এবং চাণষ সঙ্ঘ/ 

এয়সাণসয়েশন ততণর।  

প্রকল্পটি বাস্তবায়ে ম য়ানদ ৩২৮টি স াি জভজিক কৃষক সংেঠে এবং 

৫টি মিলা পয ণানয়র কৃষক সংেঠে তিজরর  াধ্যন  গ্রা ীর্ 

পজরবারগুজলর  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ খানি উৎপাদে বৃজির িন্য 

প্রনয়ািেীয় উপকরর্ প্রাজি এবং িানদর উৎপাজদি ফসল 

বািারিািকরর্ সহি হনয়নে। এোড়াও জবজভন্ন সরকারী ও 

মবসরকারী মসবাদােকারী প্রজিষ্ঠানের সানর্ জেজবড় মযাোনযাে 

স্থাপনের  াধ্যন  উৎপাদে ও জবপর্ে কায ণক্রন  েজি সঞ্চার হনয়নে। 

ফনল  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উৎপাদনের  াধ্যন  গ্রা ীর্ িেনোষ্ঠীর 

িীবে যাত্রার  াে উন্নয়ে হনয়নে।  

 

৩। স্থানীে সরকায়রর প্রণতষ্ঠানসমূহ (ইউণনেন 

িণরষদ) মর্ন মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ উন্নেয়ন 

স্থানীে সমায়ের/েনেয়ির চাণহদা মমটায়ত 

িায়র মস েন্য কাে করা। 

প্রকল্পটির  াধ্যন  স্থােীয় সরকার প্রজিষ্ঠাে যারা গ্রা ীে িেনোষ্ঠীর 

 ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ খানি উৎপাদে বৃজিনি সরাসরী সম্পৃক্ত মর্নক 

সহায়িা করনি পানর মস লনক্ষে প্রকল্প ম য়ানদ ৬৬টি ইউজেয়ে পজরষদ 

এবং ৩টি উপনিলা পজরষনদর দক্ষিা উন্নয়নের িন্য ২৭৫৪ িে 

ইউজেয়ে পজরষনদর জেব ণাজচি সদস্যনক স্থােীয়ভানব এবং  এবং ৬০ 

িে মচয়ারম্যােনক তবনদজশক প্রজশক্ষর্ প্রদাে করা হনয়নে।  
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১৫। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদ:   

ক্রজ ক 

েং 

প্রকল্প পজরচালনকর ো  ও পদবী পূে ণকালীে খন্ডকালীে দাজয়ত্ব পালনের ম য়াদ  ন্তব্য 

মযােদানের 

িাজরখ 

অব্যাহজির 

িাজরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ম াোঃ ওহাজহদুে েবী মচাধুরী, মিলা  ৎস্য ক ণকিণা পূে ণকালীে - জুলাই ২০০৭ ০২/১২/২০০৭ - 

২. মশখ মুস্তাজফজুর রহ ােনচাধুরী, মিলা  ৎস্য ক ণকিণা পূে ণকালীে - ০৩/১২/২০০৭ ২৫/০৩/২০০৯ - 

৩.  . কজবর আহন দ মচাধুরী, মিলা  ৎস্য ক ণকিণা পূে ণকালীে - ২৫/০৩/২০০৯ ১৭/১১/২০০৯  - 

৪. ম াোঃ  নোয়ার মহানসেনচাধুরী, মিলা  ৎস্য ক ণকিণা পূে ণকালীে - ০১/০৮/২০১০ ৩০/০৬/২০১৩ - 

 

জবোঃদ্রোঃ- প্রকল্প স াজি প্রজিনবদনে প্রকল্প পজরচালক সংক্রান্ত িথ্য অসম্পূর্ ণ জেল। সব ণনশষ প্রকল্প পজরচালনকর কাে মর্নক িথ্য জেনয় িা 

সংনশাধে করা হনয়নে। 
 

 

১৬। সাণব থক ণবয়িষিঃ 

 ১৬.১ আঞ্চজলক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উন্নয় প্রকল্প (বজরশাল কনম্পানেন্ট) এর কায ণক্র  বজরশাল জবভানের ৬টি মিলার 

৪০টি উপনিলায় বাস্তবাজয়ি হনয়নে। িনলাচ্ছ্বাস, ঝড় ও প্রাকৃজিক দূনয ণাে প্রবর্ প্রকল্প এলাকায় জসজবওর  াধ্যন  

বাস্তবাজয়ি বসিবাড়ী জভজিক কায ণক্র  পজরনবশ বান্ধব। প্রাকৃজিক দুনয ণাে ময ে বন্যা, িনলাচ্ছ্বাস, খরা, ঝড় প্রভৃজি 

ম াকানবলায় স য় উপনযােী। জবনশষ কনর Climate Change Adaptation এর সনে সেজিপূর্ ণ এবং এটি 

মটকসই উন্নয়নে সহায়িা কনরনে বনল  নে হনয়নে; 

১৬.২ প্রকল্প পজরচালনকর মদওয়া িথ্য অনুসানর প্রকনল্পর অন্যি  অংে জসজবওর ম াট সুফলনভােীর অজধকাংশ 

 জহলা। বজরশাল অঞ্চনল  জহলানদর ব্যাপক অংশগ্রহর্ প্রকনল্পর জবরাট সাফল্য। জসজবও পয ণানয় পুজষ্টর উপর অজধনবশে 

র্াকায় েভ ণবিী  জহলা, জশশুনদর পুজষ্ট জ্ঞাে বৃজি মপনয়নে। সুফলনভােীনদর উৎপাদে ও আয় বৃজির ফনল পুজষ্টকর 

খানের প্রাপ্যিা বৃজি মপনয়নে, বহুমুখী উৎপাদে ও উন্নয়ে বৃজি মপনয়নে, সনব ণাপজর  জহলানদর আয় এবং জসিান্ত গ্রহনর্র 

ক্ষ িা পূনব ণর অনপক্ষা বৃজি মপনয়নে বনল আনলাচোয় িাো যায়; 

 

১৬.৩ মটকসই স জিি ব্যবস্থাপো ক ণসূজচর  াধ্যন  সরকাজর মবসরকাজর অব্যবহৃি ভূজ  ও িলাশয়সমূনহ (চরাঞ্চল 

সহ) দজরদ্র িেনোষ্ঠী ির্া চাষীনদর প্রনবশাজধকার জেজিি করার িন্য স্থােীয় স াি জভজিক সংেঠনের  াধ্যন  

চাষীনদর স িয় সাধে, জবজভন্ন স জিি খা ানর িানদর যুক্ত করার  াধ্যন  এসকল অব্যবহৃি মুক্ত ভুজ  ও 

িলাশয়সমূহ ইিারা জেনি িানদর সহায়িা প্রদাে করা হয়। এর ফনল অনেক মুক্ত ভূজ  ও িলাশয় এখনো স জিি 

খা ানরর  াধ্যন  চাষীরা ব্যবহার করনে; 

 

১৬.৪ প্রকল্প এলাকার মুরজে বাচ্চা উৎপাদে ও সরবরাহ কানি সহায়িা করার িন্য বণরশায়লর আমানতেঞ্জ সরকারী 

হাঁস-মুরেী খামায়র একটি হোচাজর জবজডং জে ণার্ করা হয়। এনি একটি ইেজকউনবটর ও একটি মিোনরটর স্থাপে করা 

হয়। যজদও জবে াে খা ানর উৎপাজদি জড  মর্নক বাচ্চা ফুটানোর লনক্ষে এখানে হোচাজরটি স্থাপে করা হয় জকন্তু 

খা ারটি প্রনয়ািেীয় িেবনলর অভাব এবং অবকাঠান ার স স্যার কারনে লক্ষ াত্রা অনুযায়ী হাঁস -মুরজে এবং জড  

উৎপাজদি হয় ো  ন ণ পজরদশ ণেকানল  িাো যায়। মযহনেু খা ারটি পুনরাপুজর সচল েয় মসিন্য মযই লনক্ষে হোচাজরটি 

স্থাপে করা হনয়নে িা অিণে করা সম্ভব হনে ো। এোড়াও খা ারটিনি জকছু স স্যা জবে াে। খা ানরর িজ  

সরকানরর ১েম্বর খাস খজিয়ােভুক্ত। িজ টি  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় বা প্রাজর্সম্পদ অজধদিনরর োন  এখেও 

মরকড ণভুক্ত হয় োই। খা ারটি ম াট ১৮ একর িজ র উপর অবজস্থি। এর  নধ্য েয় একর ভূজ  এবং বাজক ১২ একর 

একটি অশ্বখুড়াকৃজির মলক যা ভূজ নক জিেজদনক মবষ্টে কনর আনে। এই কারনর্ Bio-security জবনবচোয় এই 

খা ারটিনক খুবই যুনোপনযােী। খা ারটিনি আংজশক সী াো প্রাচীর রনয়নে; যার কারনর্ ফাঁকা অংশ জদনয় অববধ 

অনুপ্রনবনশর সুনযাে তিজর হনয়নে। িাোড়া িজ র  াজলকাো জেনয় সৃষ্ট িটিলিার কারনর্ খা ানরর পাশ্বণবিী িজ র 

 াজলকনদর কারও কারও দ্বারা বা  ভূজ  দসুেনদর দ্বারা খা ানরর িজ  দখনলর সুনযাে রনয়নে; 

 

১৬.৫ এই প্রকনল্পর জবজভন্ন পয ণানয়র সুফলনভােীনদর সানর্ কর্া বনল িাো যায়, প্রকনল্পর  াধ্যন  িানদর িীবে -যাত্রার 

 ানের ইজিবাচক পজরবিণে হনলও প্রকল্প মশষ হনয় যাবার কারনর্ িানদর কায ণক্র  সঠিকভানব পজরচালো করার িন্য 

Logistic সহায়িা পানেে ো। িাঁরা  নে কনরে িাঁনদর দীর্ ণ ম য়াদী Logistic সহায়িা প্রনয়ািে। প্রকনল্পর 

আওিায় গৃহীি জসজবও ও জসজবও এোনসাজসনয়শনের কায ণক্র সমূহ প্রকল্প পরবিী স নয় Sustainable করার 

জবষনয় Project Design এ উনেখ মেই; 
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১৬.৬ ডাজেডার আজর্ ণক সহায়িা ও সরাসজর িত্বাবধানে বাস্তবায়েকৃি এ প্রকনল্পর সুফল পাওয়া মেনলও পরবিীনি  

 ৎস্য ও প্রার্ী সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক বাস্তবাজয়ি প্রকল্পসমূনহ ডাজেডা সম্পৃক্ত ো র্াকার জবষয়টি স্পষ্ট েয়। যজদও 

ডাজেডা অন্য  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক বাস্তবায়োধীে প্রকনল্প আজর্ ণক ও কাজরেজর সহায়িা প্রদাে করনে; 

 

১৬.৭ প্রকল্প পজরচালনকর মদওয়া িথ্য অনুসানর প্রকল্প বাস্তবায়ে মশনষ অব্যজয়ি টাকা স প ণর্ করা হনয়নে। িনব 

জপজসআনর এ সংক্রান্ত মকাে িথ্য সংনযািে করা হয়জে। জবজভন্ন জবষনয় অজডট আপজি জেষ্পন্ন করা হনয়নে বনল 

জপজসআনর উনেখ করা হনয়নে; 

 

১৬.৮ জপজসআর-এ বজর্ ণি ব্যনয়র জহসাব হনি মদখা যায় জডজপজপ’র খাি অনুযায়ী আজর্ ণক বরানের জবপরীনি প্রায় 

প্রজিটি খানি বরানের স াে ব্যয় হনয়নে, যা বাস্তব বনল  নে হয় ো। এ জবষনয় প্রকল্প পজরচালক িাোে, জডজপজপ’র 

খাি অনুযায়ী আজর্ ণক ও মভৌি লক্ষে াত্রা যর্াযর্ভানব অিণে করাই প্রকল্প পজরচালনকর অন্যি  দাজয়ত্ব ও কিণব্য। এর 

ব্যিেয় হনল অজডট আপজিসহ  ন্ত্রর্ালয় ও জবভানে িবাবজদজহ করনি হয়। মস কারনর্ বাস্তবিার জেজরনখ এবং ক্রয় 

েীজি ালা যর্াযর্ভানব অনুসরর্ কনরই খাি অনুযায়ী পূর্ ণ টাকা খরনচর সনব ণাচ্চ মচষ্টা করা হনয়নে। বাস্তনব মদখা যায়, 

 ন্ত্রর্ালনয়র  াজসক এজডজপ পয ণানলাচো সভায় প্রকল্প পজরচালকনদর প্রকনল্পর িন্য বরােকৃি অর্ ণ জেধ ণাজরি স নয়র 

 নধ্য সঠিক ভানব ব্যয় করার িন্য  ন্ত্রর্ালনয়র পক্ষ মর্নক িাজেদ প্রদাে করা হয়। আইএ ইজড  নে কনর প্রকল্প 

বাস্তবায়নের মক্ষনত্র প্রিোজশি গুর্েি  ােসহ মভৌি লক্ষ াত্রা অিণে করাই মূল উনেশ্য। মকাে প্রকনল্পর গুর্েি  ােসহ 

মভৌি লক্ষ াত্রা অিণে করার পরও যজদ জডজপজপনি বরােকৃি অর্ ণ অনপক্ষা ক  অর্ ণ ব্যয় হয়, িাহনল সরকাজর অনর্ ণর 

সনব ণাি  ব্যবহার জেজিি করার িন্য সংজিষ্ট প্রকল্প পজরচালকনক মূল্যায়ে করা প্রনয়ািে। এনি সরকাজর অনর্ ণর 

সনব ণাি  ব্যাবহার জেজিি হনব; 

 

১৬.৯ প্রকনল্পর আওিায় জবজভন্ন পয ণানয় জবজভন্ন জবষনয় প্রজশক্ষর্ প্রদাে করা হনয়নে। জসজবও এোনসাজসনয়শনের িাজলকা 

সংবজলি মিলা জভজিক বই ডাজেডা কর্তণক প্রকাশ করা হনয়নে। িনব পজরদশ ণনের স য় প্রকল্প চলাকালীে জবজভন্ন 

জবষনয় প্রজশক্ষর্ গ্রহর্কারীনদর সম্পূর্ ণ িাজলকা পাওয়া যায়জে এবং প্রজশক্ষর্ার্ীনদর মকাে Database তিরী করা 

হয়জে।  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক বাস্তবাজয়ি/বাস্তবায়োধীে প্রায় প্রকনল্পই প্রজশক্ষর্ সঙ্ক্রান্ত Component 

র্ানক। জকন্তু প্রজশক্ষোর্ার্ীনদর েজব, ো , মপশা, বয়স, িািীয় পজরচয়পত্র, প্রজশক্ষনর্র ধরে ও ম য়াদ ইিোজদ 

সংবজলি মকাে Database ো র্াকার কারনর্ মকাে ধরনের ব্যজক্ত মকাে জবষনয় প্রজশক্ষর্ পানেে মসই িথ্য 

জবনিষনর্র সুনযাে র্ানক ো। িাোড়া একই ব্যজক্তর প্রকল্প ম য়ানদ একই জবষনয় একাজধকবার প্রজশক্ষনর্র জবষয়টিও 

র্টনি পানর; 

 

১৬.১০  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক বাস্তবাজয়ি প্রায় প্রকনল্পই  াে চাষ  ,হাঁস-মুরেী ও েবাজদ পশুপালে এবং 

ম জেং ম্যানুোল ততরীর অংে র্ায়ক। বাস্তয়ব একই ধরয়ির ম্যানুোল একাণধক প্রকনল্প ব্যবহার করা হয়। মসিনন্য 

ম্যানুোল ততরীয়ত মর্ েয়বষিার প্রয়োেন হে তা প্রয়তযক প্রকয়ের েন্য অলাদাভায়ব করার প্রয়োেন হে না। তাই 

প্রয়তযক প্রকয়ে ম্যানুোল ততরীয়ত েয়বষিা সংক্রান্ত ব্যে রাখা মর্ৌণক্তক নে;  

 

১৬.১১ প্রকে মমোয়দ চার েন প্রকে িণরচালক দাণেত্ব িালন কয়রয়ছন। ঘন ঘন প্রকে িণরচালক িণরবতথন করা হয়ল 

প্রকে বাস্তবােয়ন সমস্যার সেুখীন হয়ত হে। তয়ব মর্ৌণক্তক কারয়ি প্রকে িণরচালক িণরবতথন করা মর্য়ত িায়র  এবং 

 

16.1২ এজডজপভুক্ত মযসব প্রকল্প দািা সংস্থার আংজশক বা সম্পূর্ ণ অর্ ণায়নে বাস্তবাজয়ি হয় মসসব প্রকল্প স াজির সানর্ 

সানর্ই দািা সংস্থা সংজিষ্ট প্রকল্প মর্নক িানদর মলাকবলসহ অন্যান্য কায ণক্র  প্রিোহার কনর। জকন্তু মসই স য় 

প্রকনল্পর স াজি প্রজিনবদে (PCR) প্রর্য়েসহ আনুষজেক জকছু কাি বাকী মর্নক যায়। মস কারনর্ প্রকল্প স াজি 

প্রজিনবদে প্রাজির পর প্রকল্প সাহায্য অংনশর িথ্যসহ প্রকল্প বাস্তবায়েকালীে অন্যান্য প্রনয়ািেীয় িথ্য সরবরানহর িন্য 

দািা সংস্থার কাউনক পাওয়া যায়ো। এনক্ষনত্র প্রকল্প বাস্তবায়েকালীে বাংলানদশ সরকানরর জেনয়ােকৃি একিে প্রকল্প 

পজরচালক র্াকনলও দািাসংস্থার সানর্ সম্পাজদি MoU/  Prodoc এ দািা সংস্থা কর্তণক ব্যনয়র জহসাব প্রকল্প 

পজরচালকনক মদওয়ার শিণ ো র্াকবার কারনর্ প্রকল্প পজরচালক দািা সংস্থা কর্তণক বাস্তবাজয়ি অংনশর জবস্তাজরি িথ্য 

সম্বনন্ধ অবেি হনি পানরে ো। এোড়া, একই কারনর্ দািা সংস্থা বাস্তবায়ে পজরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ে জবভানেও 

(আইএ ইজড) মকাে িথ্য প্রদাে কনর ো। ফনল আইএ ইজড দািা সংস্থা কর্তণক ব্যজয়ি অনর্ ণর অেজভজিক জবভািেসহ 

অন্যান্য জবষনয় অবেি র্ানক ো। মসিন্য প্রকল্প স াজির পর প্রনয়ািেীয় িনথ্যর অভানব স াজি মূল্যায়ে প্রজিনবদে 

প্রর্য়নের স য় আইএ ইজডনক স স্যার সমু্মখীে হনি হয়। মকাে প্রকল্প  মূল্যায়নের মক্ষনত্র আইএ ইজড মযে অনুরূপ 

স স্যার সমু্মখীে ো হয় মস িন্য দািাসংস্থার সানর্ সম্পাজদি MoU/  Prodoc এ প্রনিেক প্রকনল্পর 
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বাস্তবায়েকালীে ও বাস্তবায়ে মশনষ দািাসংস্থার অংে জভজিক ব্যয় জেব ণানহর জববরর্ী প্রদাে এবং আইএ ইজডর 

জেধ ণাজরি Format এ আইএ ইজডনি জেয়জ ি িথ্য প্রদাে বাধ্যিামূলক  ন ণ শিণানরাপ করার িন্য ERD পদনক্ষপ 

গ্রহর্ করনল যর্াযর্ভানব প্রকনল্পর মূল্যায়ে করা সম্ভব হনব। 

 

১৭। প্রকয়ের বাস্তবােন সমস্যা :  

  প্রকে িণরচালক োনান আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়ন উয়েখয়র্াগ্য মকান সমস্যা না র্াকাে প্রকেটির বাস্তবােন সুচারু 

রূয়িই সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

    

১৮। সুিাণরশমালা 

 

:  

 আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়নাির সাণব থক মূল্যােয়নর আয়লায়ক আইএমইণি’র সুিাণরশ ণনম্নরূি:  

 

 ১৮.১ ডাজেডার অজভজ্ঞিানক কানি লাজেনয়   ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় এ ধরনের কায ণক্র  অব্যাহি রাখনি 

পানর; 

 ১৮.২ প্রকল্প মশষ হবার পরও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল িথ্য প্রকল্প স্থানে অর্বা প্রকনল্পর জেকটস্থ প্রকল্প জেয়ন্ত্রর্কারী 

সংস্থা বা দিনর সংরক্ষর্ করা িররী; 

 ১৮.৩ বণরশায়লর আমানতেঞ্জ সরকারী হাঁস -মুরজে খা ানর স্থাজপি হোচাজরটিনক সারা বের উৎপাদেমুখী রাখনি 

এবং উৎপাজদি মুরজের বাচ্চা জবপর্নে কায ণকর ব্যবস্থা গ্রহনর্র িন্য   ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক 

উয়দ্যাে মনো েরুণর। এেন্য খামায়রর েনবল বাড়ায়নার িাশািাণশ প্রয়োেনীে অবকাঠায়মার উন্নেন 

করয়ত হয়ব; 

 ১৮.৪  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক খা ানরর িজ র  াজলকাো খা ানরর অনুকূনল মরকড ণভুক্ত করার 

জবষনয় ভূজ   ন্ত্রর্ালনয়র সানর্ পরা শ ণ কনর িরজর জভজিনি উনোে গ্রহর্ করনি পানর; 

 ১৮.৫ বণরশায়লর আমানতেঞ্জ সরকারী হাঁস -মুরজে খা ানর র সী াো প্রাচীর জে ণানর্র িন্য  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ 

 ন্ত্রর্ালয়  ব্যবস্থা গ্রহর্ করনি পানর; 

 ১৮.৬ প্রকনল্পর অব্যজয়ি ৬ .০৯ লক্ষ টাকা ) জিওজব( যর্াযর্ভানব স প ণর্ করা হনয়নে জকো িা  ৎস্য ও 

প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় খজিনয় মদখনি পানর; 

 ১৮.৭ প্রকল্প চলাকালীে মযসব অর্ ণ বেনর অর্ ণ স প ণর্ করা হনয়নে মসটি  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক প্রিেয়েসহ জপজসআর এ 

সংযুক্ত করার জবষনয়  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় উয়দ্যাে ণনয়ত িায়র; 

 ১৮.৮ প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র আণর্ থক ব্যয়ের িাশািাণশ ণিণিণি অনুসায়র গুিেত মানসম্পন্ন মভৌত লেমাত্রা 

অেথন করয়ত িারায়ক সব থাণধক গুরুত্ব ণদয়ত হয়ব এবং এই ণবষয়ে প্রকে িণরচালকয়দর মন্ত্রিালে /ণবভাে 

প্রয়োেনীে ণনয়দ থশনা প্রদান করয়ত িায়র;  

 ১৮.৯ প্রজশক্ষর্ কায ণক্রন  স্বেিা ও িবাবজদজহিা জেজিি করবার িন্য ময মকানো প্রজশক্ষর্ কায ণক্রন  

প্রজশক্ষর্ার্ীনদর মমাবাইল নাম্বার ও োতীে িণরচেিত্র নম্বর সহ পূি থাি Database তিরী করা 

আবশ্যক; 

 ১৮.১০  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় এবং এর অধীে সংস্থাগুজল প্রকয়ের েন্য ণবণভন্ন ম্যানুোল ততরীর সমে 

তায়ত েয়বষিা  সংক্রান্ত ব্যে রাখার মর্ৌণক্তকতা র্াচাই করয়ব; 

 ১৮.১১ মর্ৌণক্তক কারি ছাড়া মকান প্রকয়ের প্রকে িণরচালক িণরবতথন করা র্ায়ব না;  

 ১৮.১২ সরকাজর বাস্তবায়েকারী সংস্থাগুজল মযভানব এজডজপভুক্ত ও জিওজব অনর্ ণ বাস্তবায়েকৃি প্রকল্পসমূনহর িথ্য 

সংজিষ্ট  ন্ত্রর্ালয় / জবভাে ও আইএ ইজডনি মপ্ররর্ কনর মসইরূনপ দািাসংস্থা কর্তণক িথ্য প্রদানের 

প্রনয়ািেীয় শিণানরাপ করার জবষনয় ERD পদনক্ষপ গ্রহর্ করনি পানর; এবং 

 ১৮.১৩ প্রকনল্পর External Audit  দ্রুি সম্পাদে কনর এর কজপ আইএ ইজডনি মপ্ররর্ করনি হনব।  

১৯। উিয়রাক্ত সুিাণরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রণতয়বদন প্রাণপ্তর ০১ (এক) মায়সর ময়ে আইএমইণি-মক 

অবণহত করয়ত হয়ব। 
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“ব্রুি ব্যাংক স্থািন প্রকে (২ে ির্ থাে)” 

সমাণপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়ের নামঃ  ব্রুি ব্যাংক স্থািন প্রকে (২ে ির্ থাে) 

২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালেঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে 

৩। বাস্তবােনকারী সংস্থাঃ  মৎস্য অণধদপ্তর 

৪। প্রকয়ের অবস্থানঃ  ৭ টি ণবভায়ের ১৯ টি মেলাধীন ২০ টি উিয়েলার ২০ টি মৎস্য বীে উৎিাদন খামার 

৫। প্রকে গ্রহয়ির িটভূণমঃ   
 

 বাংলায়দয়শর অর্ থননণতক উন্নেয়ন ণবপুল েনয়োষ্ঠীর দাণরদ্র্ ণবয়মাচন, কম থসংস্থান, প্রাণিে আণময়ষর ঘাটণত পূরি ও 

তবয়দণশক মূদ্র্া অেথয়ন মৎস্য চাষ গুরুত্বপূি থ ভূণমকা রাখয়ছ। মৎস্য চায়ষর ণবণভন্ন উিকরয়ির ময়ে মৎস্য বীে বা 

মায়ছর মিানা অন্যতম প্রধান উিকরি। অতীয়ত প্রাকৃণতক উৎস্য মর্য়কই মদশীে কাি থ োতীে মায়ছর মরণু সংগ্রহ কয়র 

মিানা উৎিাদন করা হয়তা। ণবণভন্ন কারয়ি প্রাকৃণতক উৎয়সর প্রেনন মেত্র সংকুণচত হয়ে র্াওোে মদয়শর ক্রমবধ থমান 

মাছ চাষ কার্ থক্রম হযাচাণরয়ত উৎিাণদত মিানার ওিরই ণনভ থরশীল হয়ে িয়ড়। এ কারয়ি মদয়শর মিানা উৎিাদয়নর 

েন্য মরণুর চাণহদা মমটায়নার ণনণমি সরকাণর ও মবসরকাণর ির্ থায়ে প্রাে নে শতাণধক মৎস্য হযাচাণর েয়ড় উয়ঠ এবং 

ক্রমবধ থমান হায়র মরণু-মিানা উৎিাণদত হয়ে। এয়ত মদয়শ মরণু-মিানার চাণহদা অয়নকাংয়শ মমটায়না সম্ভব হয়লও 

মিানার গুিেতমান ভীষিভায়ব ণবণিত হয়ে। হযাচাণরসমূয়হর মরণু ও মিানা উৎিাদয়ন িণরমািেত অগ্রেণত হয়লও এর 

গুিেত মায়নর অবনণত ঘয়টয়ছ। গুিেত তবণশয়ষ্টযর অবেয়ের প্রধান কারিগুয়লা হয়ে- ব্রুি মায়ছর লােসই 

প্রযুণক্তণভণিক ণনব থাচন ও িণরচর্ থার অভাব, অন্তঃপ্রেনন সমস্যা সম্পয়কথ অজ্ঞতা ও অণধক মুনাফা লায়ভর প্রতযাশাে 

ইোকৃতভায়ব অনাকাণিত সংকরােি। 
 

হযাচারীয়ত মায়ছর অন্তঃপ্রেনন, অিণরকণেত সংকরােি, অিণরিত মছাট আকার ও কম বধ থনশীল মায়ছর প্রেনন 

ইতযাণদ কারয়ি চাষয়র্াগ্য মায়ছর মকৌণলতাণিক (Genetic) অবেে ঘটয়ছ। ফয়ল মিানার তদণহক বৃণির হার, ণিম 

উৎিাদন েমতা ও মরাে প্রণতয়রাধ েমতা উয়েখয়র্াগ্য হায়র হ্রাস িায়ে। র্া সামণগ্রক মৎস্য উৎিাদয়ন মনণতবাচক 

প্রভাব মফলয়ছ। তাই হযাচাণরয়ত মিানা উৎিাদন কার্ থক্রম মটকসই করা এবং সামণগ্রক মৎস্য উৎিাদন বৃণি ও 

সম্প্রসারয়ির লয়েয মদয়শর ১২টি সরকাণর মৎস্য বীে উৎিাদন খামার/হযাচাণরয়ত সরকার প্রর্ম ির্ থায়ে এ প্রকে 

কার্ থক্রম শুরু কয়র। প্রর্ম ির্ থায়ের সফল বাস্তবােয়নর ফয়ল হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক এবং মৎস্য চাণষয়দর ময়ে 

সরকাণর মৎস্য খামায়র উৎিাণদত ব্রুি ও মরণু-মিানার ব্যািক চাণহদা িণরলণেত হে এবং হযাচাণর মাণলকেি 

কম থশালা/মসণমনারসহ অন্যান্য মতণবণনমে সভাে গুিেত মানসম্পন্ন ব্রুয়ির গুরুত্ব ও চাণহদার কর্া তুয়ল ধয়রন। এর 

িণরয়প্রণেয়ত মৎস্য অণধদপ্তয়রর আওতাে িণরচালনাধীন ১৯টি মেলার ২০টি মৎস্য বীে উৎিাদন খামার ণনয়ে ণিতীে 

ির্ থায়ে িাঁচ বাছর মমোয়দ (২০০৭-২০০৮ মর্য়ক ২০১২-২০১৩) এ ব্রুি ব্যাংক স্থািন প্রকে বাস্তবাণেত হে।  

 

৬। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ   আয়লাচয প্রকেটির উয়েশ্যসমূহ ণনন্মরূিঃ 

   ১। মদয়শর মৎস্যসম্পয়দর সাণব থক উন্নেয়নর লয়ে ব্রুি ব্যাংক স্থািন, 

অন্তঃপ্রেনন সমস্যা ণনরসন ও হযাচাণর মাণলকয়দর ণনকট গুিেত মানসম্পন্ন ব্রুি 

মাছ সরবরাহকরি; 

   ২। মকৌণলতাণিক (Genetic) গুিাগুি সম্পন্ন ব্রুি মাছ উৎিাদয়নর মােয়ম 

োতীে মৎস্য উৎিাদন লেযমাত্রা অেথন; 

   ৩। অন্তঃপ্রেনন সমস্যা দূরীকরয়ির লয়ে খামারসমূয়হর অবকাঠায়মা উন্নেয়নর 

মােয়ম উন্নত মায়নর মিানা সরবরাহকরি; 

   ৪। মৎস্যচাষ ব্যবস্থািনার আধুণনক কলায়কৌশল প্রদশ থন ও প্রণশেি প্রদায়নর 

মােয়ম মৎস্যচাণষ, হযাচাণর ও নাস থাণর মাণলকেয়ির দেতা বৃণিকরি এবং 

   ৫। উন্নত ব্রুি মাছ ও মিানা সবরায়হর মােয়ম কম থসংস্থান সৃণষ্ট ও দাণরদ্র্য 

ণবয়মাচন। 

৭। প্রকয়ের অনুয়মাদন,  

মমোদ বৃণি ও সংয়শাধনঃ 

 মূল অনুয়মাদনঃ  ০৬/০২/২০০৮ 

 অন্তঃখাত সমিেঃ  ০৫/০৪/২০১২ 
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৮। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যেঃ   

    

 
৯। প্রকয়ের অংেণভণিক বাস্তবােনঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) 

এবং মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্যাণদ অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক আণর্ থক 

ও বাস্তব অগ্রেণত ণনয়ম্ন মদো হ’লঃ 

  

ক্রণমক 

নং 

কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম একক ণিণিণি অনুর্ােী 

লেযমাত্রা 

(লে টাকা) 

প্রকৃত বাস্তবােন 

(লে টাকা) 

বাস্তবােয়নর 

হার (%) 

রােস্ব  

১। অণফসারয়দর মবতন ৭ েন ৬৯.০০ ৬৮.৯৯ ৯৯.৯৯ 

২। কম থচারীয়দর মবতন ৬ েন ৬.৭০ ৬.২৬ ৯৩.৪৩ 

৩। ভাতাণদ ১৩ েন ৭০.৫৬ ৬৯.৩০ ৯৮.২১ 

৪। উৎিাদন খরচ  

(১) মরণু  

(২) মিানা 

(৩) ব্রুি মাছ 

 

৫.১০ মম.টন 

৫০.০০ লে টি 

১০০.০০মম.টন 

 

৪৭.৮০ 

২২.৫০ 

৭৯.৭০ 

 

৪৭.৮০ 

২২.৫০ 

৭৯.৭০ 

 

১০০ 

১০০ 

১০০ 

উণেণখত ব্যয়ের ণবিরীয়ত ৫.৩৬ মম.টন মরণু, ৫০.৭৫ লে মিানা ও ১০২ মম.টন ব্রুি মাছ উৎিাদন করা 

হয়েয়ছ। উৎিাণদত সকল মরণু ও মিানা ণবক্রে করা হয়েয়ছ এবং উৎিাণদত ব্রুি মাছ হয়ত সরকাণর 

খামারগুয়লার চাণহদা অনুর্ােী ির্ থাপ্ত ব্রুি মরয়খ অবণশষ্ট  ব্রুি মাছ ণবক্রে করা হয়েয়ছ। সব থয়মাট ণবক্রে মূল্য 

১৫০.০ লে টাকা। 
৫। রাসােণনক দ্র্ব্যাণদ মর্াক ১৫.৩৩ ১৫.৩৩ ১০০ 

৬। প্রণশেি ১৬৫০ েন ৪৪.২০ ৪৪.২০ ১০০ 

৭। অণফস আনুষাংণেক মর্াক ২৫.০০ ২৫.০০ ১০০ 

৮। মতল/ গ্যাস মর্াক ৪৭.০০ ৪৭.০০ ১০০ 

৯। ভ্রমি মর্াক ৫০.০০ ৫০.০০ ১০০ 

১০। আনুষাংণেক (মি-মলবার, ণবদ্যযৎ 

ণবল, ওভার টাইম, মৎস্য মমলা) 

মর্াক ৫৯.৯৮ ৫৯.৯৮ ১০০ 

১১। প্রকে িণরবীেন এবং মূল্যােন, 

ওোকথসি / মসণমনার / েয়বষিা 

মর্াক ২০.০০ ১৬.৩১ ৮১.৫৫ 

প্রকয়ের মেবতী মূল্যােয়ন ৩.০০ লে টাকা ও ওোকথশি/মসণমনার (মকিীে, ণবভােীে ও মেলা ির্ থায়ে মমাট 

৯টি)- ১৩.৩১ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। 

১২। েয়বষিা মর্াক ২০.০০ ২০.০০ ১০০ 

১৩। প্রচার-প্রচারিা মর্াক ১৫.০০ ১৪.৯৯ ১০০ 

১৪। প্রকয়ের ১ম ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত 

খামারসমূয়হর উৎিাদন খরচ 

মর্াক ৪৪.২০ 

 

৪৪.২০ ১০০ 

১০.০ লে টাকা  ১.৩৬ মম.টন মরণু উৎিাদয়নর েন্য, ২.৫ লে টাকা ৭.২৫ লে মিানা উৎিাদয়নর েন্য ও 

৩১.৭  লে টাকা ২০.১২ মম.টন ব্রুি মাছ উৎিাদয়নর েন্য ব্যবহৃত হয়েয়ছ। 
১৫। মমরামত ও রেিায়বেি মর্াক ২০.০০ ২০.০০ ১০০ 

মূলধন 

প্রাক্কণলত ব্যে (লে টাকা) প্রকৃত ব্যে 

(লে টাকা) 

িণরকণেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কণলত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত সমে 

(মূল বাস্তবােন 

কায়লর %) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১২৪৯.৮০ ১৩৭০.০০ ১৩৬৪.৫৪ জুলাই ২০০৭ 

মর্য়ক 

জুন ২০১২ 

জুলাই ২০০৭ 

মর্য়ক 

জুন ২০১৩ 

জুলাই ২০০৭ 

মর্য়ক 

জুন ২০১৩ 

- ২০ % 
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১৬। কণম্পউটার ক্রে ৩ মসট ২.৬০ ২.৬০ ১০০ 

১৭। ফয়টাকণিোর ১টি ১.০০ ১.০০ ১০০ 

১৮। মটণলয়ফান ২টি ০.১৮ ০.১৮ ১০০ 

১৯। োল ক্রে ২০ মসট ১২.০০ ১২.০০ ১০০ 

২০। িাম্প মমণশন ২০ মসট ৭.৭৮ ৭.৭৮ ১০০ 

২১। ণকট-বক্স ২০টি ৭.২৯ ৭.২৯ ১০০ 

২২। মাণিণমণিো ১টি ১.২০ ১.২০ ১০০ 

২৩। ণিণেটাল কযায়মরা ১টি ০.৪০ ০.৪০ ১০০ 

২৪। ফযাক্স মমণশন ১টি ০.৬০ ০.৬০ ১০০ 

২৫। মমাটরসাইয়কল ২০টি ২৫.৬৬ ২৫.৬৬ ১০০ 

২৬। মরণিোয়রটর, এণরয়েটর / 

ণিয়লট মমণশন 

(তবদ্যযণতক/ণিয়েল), মেনায়রটর, 

ট্রান্সফরমার 

২০টি ৩৩.৮৮ ৩৩.৮৫ ৯৯.৯১ 

মরণিোয়রটর (২০টি, প্রণতটি ০.৩০ লে টাকা) = ৬.০০ লে টাকা, ণিয়লট মমণশন (২০টি, প্রণতটি ০.৬৯২৫ 

লে টাকা) = ১৩.৮৫ লে টাকা ও  মেনায়রটর ও ট্রান্সফরমার = ১৪.০০ লে টাকা। 

২৭। কযানভাস ট্যাঙ্ক মিমসহ ৩২টি ১৪.৪০ ১৪.৪০ ১০০ 

২৮। আসবাবিত্র মর্াক ১০.০০ ১০.০০ ১০০ 

২৯। ণনম থাি ও পূতথ মর্াক ৫৯৬.০৪ ৫৯৬.০২ ৯৯.৯৯ 

সব থয়মাট = ১৩৭০.০০ ১৩৬৪.৫৪ ৯৯.৬০ 

 

 

১০। প্রকয়ের সাণব থক অগ্রেণতঃ  সম্পূি থ ণেওণব অনুদায়ন মমাট ১৩৭০.৭০ লে টাকা ব্যে সম্বণলত প্রকেটির মমাট 

ব্যে হয়েয়ছ ১৩৬৪.৫৪ লে টাকা। মস ণহয়সয়ব প্রকেটির আণর্ থক অগ্রেণত 

৯৯.৬০%। অন্যণদয়ক প্রকেটির বাস্তব অগ্রেণত ১০০%।  

১১। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার 

কারিঃ 

 প্রকে িণরচালয়কর মদো তথ্য ময়ত প্রকয়ের আওতাে উয়েখয়র্াগ্য মকান কাে 

অসমাপ্ত মনই। 

১২। িণরদশ থয়নর বাস্তব অবস্থাঃ   প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম ণনয়ে প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ 

আয়লাচনা করা হয়েয়ছ। অতঃির চট্টগ্রাম মেলার িটিো, কুণমো মেলার 

োঙোণলো ও  োেীপুর মেলার মবাি থ বাোয়র অবণহহত মৎস্য বীে উৎিাদন 

খামায়র প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত ণবণভন্ন কার্ থক্রম িণরদশ থন করা হয়েয়ছ। 

এছাড়া উি-িণরচালক, মৎস্য অণধদপ্তর, চট্টোম ণবভাে, সংণিষ্ট খামার 

ব্যবস্থািক ও সংণিষ্ট মেলা মৎস্য কম থকতথায়দর সায়র্ উক্ত এলাকাসমূয়হ 

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম সম্পয়কথ পৃর্কভায়ব আয়লাচনা 

হয়েয়ছ। িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্য ও উিাি এর ওির ণভণি কয়র চূড়ান্ত সমাপ্ত 

প্রণতয়বদন প্রিেন করা হয়েয়ছ। 

 

১২.১ প্রধান প্রধান অিণভণিক অগ্রেণতঃ 

 ক) েনবলঃ 

 

আয়লাচয প্রকয়ের কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত ৭ েন কম থকতথা ও ৬ েন কম থচারীর (১ েন 

কণম্পউটার অিায়রটর সরাসণর ণনয়োে) সংস্থান রয়েয়ছ। উক্ত ৭ েন কম থকতথা মৎস্য অণধদপ্তর হয়ত মপ্রষয়ি ণনয়োে 

মদওো হে। এ প্রকয়ে ৬ েন কম থচারীর ময়ে মৎস্য অণধদপ্তর হয়ত ৫ েনয়ক মপ্রষয়ি ও ১ েন কণম্পউটার 

অিায়রটরয়ক প্রকে মমোয়দর েন্য সরাসণর ণনয়োে মদওো হে।  

 

উয়েখ্য, এ প্রকয়ে ৭ েন কম থকতথার  মবতন বাবদ ৬৯.০০ লে টাকা রাখা হয়েণছল এবং খরচ হয়েয়ছ ৬৮.৯৯ লে 

টাকা (৯৯.৯৯%), ৭ েন কম থচারীর মবতন বাবদ ৬.৭০ লে টাকা রাখা হয়েণছল এবং খরচ হয়েয়ছ ৬.২৬ লে টাকা 

(৯৩.৪৩%)। একই ধারাবাণহকতাে কম থকতথা-কম থচারীয়দর ভাতা বাবদ ৭০.৫৬ লে টাকার ময়ে ব্যে হয়েয়ছ ৬৯.৩০ 

file:///C:/Users/user/Downloads/সধরষঃড়:২০টি@০.৩০
file:///C:/Users/user/Downloads/সধরষঃড়:২০টি@০.৩০
file:///C:/Users/user/Downloads/সধরষঃড়:২০টি@০.৩০
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লে টাকা (৯৮.২১%)। সাণব থক ণবয়বচনাে, সঠিকভায়ব এ প্রকয়ে েনবল ণনয়োে করার ফয়ল প্রকয়ের কার্ থক্রম 

বাস্তবােয়ন েনবল সংক্রান্ত সমস্যার সেুখীন হয়ত হেণন বয়ল প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন।  

 

 খ) মরণু / মিানা / ব্রুি মাছ উৎিাদনঃ 

 

আয়লাচয প্রকয়ের মূল উয়েশ্য ণছল মদয়শর মৎস্য সম্পয়দর 

সাণব থক উন্নেয়নর লয়ে ব্রুি ব্যাংক স্থািন। আয়লাচয প্রকয়ে 

২০টি মৎস্য বীে উৎিাদন খামায়র উন্নতমায়নর ৬১০০ 

মকণে মরণু, ৫৫ লে মিানা ও ১২০ মম. টন ব্রুি মাছ 

উৎিাদয়নর েন্য র্র্াক্রয়ম ৪৭.৮০, ২২.৫০ ও ৭৯.৭০ লে 

টাকা বরাে ণছল। প্রকয়ের লেযমাত্রা অনুর্ােী তা উৎিাদন 

করা সম্ভব হয়েয়ছ ও এ খায়ত মকান টাকা অব্যণেত মনই। 

সয়রেণমন িণরদশ থনকায়ল সংণিষ্ট খামার ব্যবস্থািকয়দর 

সায়র্ কর্া বয়ল এই ণবষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। টিী 

মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, োেীপুু্র-এ ব্রুি ব্যাংক স্থািন 

প্রকে (২ে ির্ থাে) এর আওতাে ৩৮৩.০৫ মকণে ণবণভন্ন 

মায়ছর মরনু, ৫৫৩৬ মকণে ব্রুি মাছ এবং ১৮৬৫০০ টি 

প্রাকৃণতক উৎয়সর মিানা উৎিাদন করা হয়েয়ছ। মৎস্য বীে 

উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-এ প্রকয়ের আওতাে ৪০২ 

মকণে মরনু, ৩৮৬৪০০০ টি প্রাকৃণতক উৎয়সর মিানা 

উৎিাদন এবং ৪৫০০ মকণে ব্রুি মাছ উৎিাদন করা হয়েয়ছ। 

এই খামায়র হালদা নদীর প্রাকৃণতক উৎস্য মর্য়ক ২ মকণে 

মরনু ও ৩৫৫০০টি মিানা সংগ্রহ বাবদ ১২৩০০০ হাোর 

টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, 

োংোণলো, কুণমো-মত প্রকে মমোয়দ হালদা নদীর 

প্রাকৃণতক উৎস মর্য়ক ১.৬৫ মকণে মরনু সংগ্রহ কয়র তা 

মর্য়ক ৩৮৪২ মকণে ব্রুি মাছ উৎিাদন করা হয়েয়ছ। এছাড়া, 

১৫৫০০০টি প্রাকৃণতক উৎয়সর মিানা ও ২৫৬.৬৫ মকণে মরনু 

উৎিাদন করা হয়েয়ছ। উিণরউক্ত ৩টি খামার হয়ত মরনু, ব্রুি 

 

এক ণদন বেয়সর মায়ছর মরণু 

 

ব্রুি মাছ (োংোণলো খামার, কুণমো) 

 মাছ এবং প্রাকৃণতক উৎয়সর মিানা সংগ্রহকারী মাছ চাণষ এবং মাছ চায়ষ সংণিষ্টয়দর সায়র্ কর্া বয়ল োনা র্াে মর্, 

তারা এসব খামার মর্য়ক সংগৃহীত মরনু, ব্রুি মাছ এবং প্রাকৃণতক উৎয়সর মিানা ব্যবহার কয়র সুফল মিয়েয়ছন। 

 ে) প্রণশেিঃ 

 

প্রকয়ের আওতাে উন্নত মকৌণলতাণিক (Genetic) গুিসম্পন্ন মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন, িণরচর্ থা, সংরেি 

ও উন্নেন ণবষয়ে মবসরকাণর হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক/অিায়রটরয়দর মমাট ১৬৫০ েনয়ক (িণরদশ থনকৃত ৩টি খামায়র 

সংণিষ্ট প্রণশেি গ্রহনকারীয়দর তাণলকা রয়েয়ছ) প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ। এ খায়ত ৪৪.২০ লে টাকা বরাে ণছল। 

প্রণশেি বাবদ সম্পূি থ অর্ থ ব্যে করা হয়েয়ছ। সয়রেণমন িণরদশ থনকায়ল োনা র্াে, টিী মৎস্য বীে উৎিাদন খামার-

এ প্রকে মমোয়দ ২টি ব্যায়চ ৫০ েনয়ক ৫ ণদয়নর প্রণশেি মদো হয়েয়ছ। মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-

এ ৪টি ব্যায়চ মমাট ১০০ েনয়ক ৫ণদয়নর প্রণশেি মদো হয়েয়ছ। মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, োংোণলো, কুণমো-মত 

একটি ব্যায়চ ২৫ েনয়ক ৫ ণদয়নর প্রণশেি মদো হয়েয়ছ।  
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ণনেণমত প্রণশেি কম থশালা: িটিো, চট্টগ্রাম 

 

মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, োংোণলো, কুণমো-মত 

সংণিষ্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা 

 এ ণবষয়ে মবসরকাণর হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক/অিায়রটরয়দর সায়র্ কর্া বয়ল োনা র্াে, প্রণশেয়ির ফয়ল লব্ধ জ্ঞান ও 

দেতা কায়ে লাণেয়ে তাঁরা উন্নত মকৌণলতাণিক (Genetic)  গুিসম্পন্ন মরণু/মিানা/ব্রুি উৎিাদয়নর মােয়ম 

চাণষয়দর আস্থা ণফণরয়ে আনয়ত সেম হয়েয়ছ। ফয়ল সংণিষ্ট মিানা চাণষ ও মৎস্যচাণষেি মবসরকাণর হযাচাণর হয়ত 

মরণু-মিানা সংগ্রয়হ আস্থা ণফয়র মিয়েয়ছন। িণরদশ থনকায়ল উিয়েলা ির্ থায়ে কম থরত মৎস্য কম থকতথােি ণবষেটি 

ণনণিত কয়র োণনয়েয়ছন মর্, প্রণশেি কার্ থক্রমটি মবসরকাণর হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক/অিায়রটরয়দর েন্য 

সময়োিয়র্ােী হয়েয়ছ। 

  

ঘ) প্রকেভূক্ত খামায়র উিকরি ণবতরিঃ  

 

প্রকয়ের আওতাে ণবণভন্ন রকম উিকরি ণনম্নণলণখত ছক অনুোেী ণবতরি করার কর্া ণছল।  

ক্রণম

ক নং 

ণবতরিকৃত উিকরি সংখ্যা ণবতরি 

1.  মাছ ধরার ণবণভন্ন োল ২০ মসট ২০ টি খামার 

2.  আসবাবিত্র মর্াক বরাে ২০ টি খামার 

3.  ণিয়লট ণফি মমণশন ২০টি ২০ টি খামার 

4.  মরণিোয়রটর ২০টি ২০ টি খামার 

5.  িাম্প মমণশন ২০টি ২০ টি খামার 

6.  ওোটার এনালাইণসস ণকট বক্স ২০টি ২০ টি খামার 

7.  মমাটর সাইয়কল ২০টি ২০ টি খামার 

8.  মিমসহ ব্রুি িণরবহনয়ির কযানভাস ট্যাংক (প্রর্ম ির্ থায়ের 

১২টি খামারসহ) 

৩২টি ৩২টি খামার  

 

 

 

প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত মরণিোয়রটর 

 

 

প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত মটর সাইয়কল 
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প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত ণিয়লট ণফি মমণশন 

 

প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত মেনায়রটর 

 এছাড়া টিী খামায়রর েন্য একটি মেনায়রটর স্থািয়নর ণসিান্ত ণছল। সয়রেণমন িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে িণরদণশ থত 

ণতনটি খামায়রই মমাটর সাইয়কল, িাণনর িাম্প, মরণিোয়রটরসহ অনান্য প্রদানকৃত সামগ্রী চালু অবস্থাে রয়েয়ছ। 

তয়ব ণিয়লট মমণশয়নর সায়র্ সংযুক্ত ণিয়েল ইণজ্ঞনটি পুকুয়র িাণন সরবরায়হর কায়ে ব্যাবহার করা হয়ে। মৎস্য বীে 

উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-এ প্রকয়ের আওতাে সরবরাহকৃত সাবমারণসবল িাম্পটি অব্যাবহৃত আয়ছ। কারি 

ণহয়সয়ব খামার ব্যবস্থািক োনান, ভূ-েভথস্ত িাণনর স্তর মনয়ম র্াবার েন্য নতুন কয়র মবাণরং না করয়ল এই িাম্পটি 

ব্যাবহার করা র্ায়ে না। টিী খামায়র মেনায়রটর স্থািয়নর ফয়ল মরণু উৎিাদয়নর সমে ণবদ্যযৎ ণবভ্রাট ঘটয়লও ণবদ্যযৎ 

সরবরাহ স্বাভাণবক র্কার কারয়ি মরণু উৎিাদয়ন ণবি ঘয়ট না। মেনায়রটর স্থািয়নর পূয়ব থ মরণু উৎিাদয়নর সমে 

ণবদ্যযৎ ণবভ্রাট ঘটয়ল মরণু উৎিাদয়নর কায়ে ব্যাবহৃত তবদ্যযণতক সামগ্রী (মর্মন: িাম্প, এণরয়েটর ইতযাণদ) সচল না 

র্াকার কারয়ি ণিম/মরণু নষ্ট হওোে খামায়রর অয়নক টাকার আণর্ থক েণত হয়তা। 

  

ঙ) আসবাবিত্রঃ 

 

প্রকয়ের আওতাে ণবণভন্ন মৎস্য বীে উৎিাদন খামায়র 

অসবাবিত্র সরবারয়হর েন্য ১০.০০ লে টাকা মর্াক বরাে 

ণছল। এই অয়র্ থর সম্পূি থ ব্যে করা হয়েয়ছ। িণরদশ থনকায়ল 

মদখা র্াে টিী মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, োেীপুু্র ও 

মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-এ প্রকয়ের 

আওতাে প্রণশেনার্ীয়দর েন্য ণবণভন্ন অসবাবিত্র (মচোর, 

মটণবল ইতযাণদ) ক্রে করা হয়েয়ছ। এর ফয়ল প্রণশেি 

কার্ থক্রয়ম অংশগ্রহিকারী প্রণশেনার্ীয়দর বসার সংস্থান 

হয়েয়ছ। তয়ব মট্রণনং মসন্টায়রর েন্য ক্রেকৃত মচোরগুণলয়ত 

ণলখার েন্য হাতল মনই। 

প্রণশেনার্ীয়দর েন্য ক্রেকৃত আসবাবিত্র: 

  

ে) ণনম থাি, মমরামত ও রেিায়বেিঃ 

 

প্রকয়ের আওতাে ণবণভন্ন মৎস্য বীে উৎিাদন খামায়র অবকাঠায়মা ণনম থাি, মমরামত ও রেিায়বেয়ির েন্য 

ণিণিণিয়ত মমাট ৫৯৬.০৪ লে টাকা বরাে ণছল। র্ার ময়ে ৫৯৬.০২ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এর ময়ে ২০টি 

খামায়রর ১১৮ টি পুকুয়রর পুনঃখনন, সংস্ক্ার, রেনায়বেি ইতযাণদ কায়ের েন্য ১৯৬.৩৭ লে টাকা বরাে ণছল 

এবং এই খায়ত ব্যে হয়েয়ছ ১৯৬.৪০ লে টাকা। পুকুয়র িাণনর লাইন সংয়র্াে, পুকুয়রর িাণন ণনষ্কাশন, েভীর নলকূি 

স্থািন/মমরামত এবং িাণনর ট্যাংণক ণনম থাি/সংস্ক্ার বাবদ মমাট ১৬৭ লে টাকা বরাে ণছল এবং এসব খায়ত মমাট 

ব্যে হয়েয়ছ ১৬৩.৮৮ লে টাকা। আভযন্তরীি সংয়র্াে সড়ক ণনম থাি/পুনঃণনম থাি, হযাচাণর ণনম থাি/পুনঃণনম থাি, ণবদ্যমান 

ভবন বণধ থতকরি/পুনঃণনম থাি, িরয়মটণর কাম মট্রণনং মসন্টার ণনম থাি/পুনঃণনম থাি, সীমানা প্রাচীর ণনম থাি/পুনঃণনম থাি 

এবং তবদ্যযণতক সংয়র্াে স্থািন/সংস্ক্ার বাবদ মমাট ২৩২.১৭ লে টাকা বরাে ণছল এবং এসব খায়ত মমাট ব্যে 

হয়েয়ছ ২৩৫.৭৪ লে টাকা।  
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নবণনণম থত হযাচারী মসি: টিী মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, 

োেীপুু্র 

 

হযাচারী মসি: মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, 

োংোণলো, কুণমো 

 সয়রেণমন িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, োংোণলো, কুণমো-মত খামায়রর প্রয়বশিার মর্য়ক 

মূল ভবন ির্ থন্ত আনুমাণনক ২০০ ণমটার এযায়প্রাচ মরাি ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এছাড়া দ্যটি পুকুয়রর Retaining 

Wall ণনম থাি  এবং অন্যান্য পুকুয়র পুনঃখনন করা হয়েয়ছ। একই ধরয়নর কাে টিী মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, 

োেীপুু্র ও মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-এ করা হয়েয়ছ। এছাড়া িণরদশ থনকৃত খামারগুণলয়ত মট্রণনং 

মসন্টার মমরামত / সম্প্রসারি, িরয়মটণর কাম অণফস ভবন মমরামত করা হয়েয়ছ। টিী মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, 

োেীপুু্র-এ পূব থ িায়শ্বথর সীমানা প্রাচীয়রর প্রাে ৪০ ফুট এবং হযাচাণর মসি পুনঃণনম থাি করা হয়েয়ছ।  

১৩। প্রকয়ের উয়েশ্য অেথনঃ   

    

 

 

িণরকণেত অণেথত আইএমইণির মন্তব্য 

১। মদয়শর মৎস্যসম্পয়দর সাণব থক 

উন্নেয়নর েন্য ব্রুি ব্যাংক স্থািন, 

অন্তঃপ্রেনন সমস্যা ণনরসন ও হযাচাণর 

মাণলকয়দর ণনকট গুনেত মানসম্পন্ন ব্রুি 

মাছ সরবরাহ করা। 

ব্রুি ব্যাংক প্রকে (২ে ির্ থাে) 

বাস্তবােয়নর মােয়ম সব থয়মাট ১২৭ 

মম.টন গুিেত মানসম্পন্ন ব্রুি মাছ 

উৎিাদন কয়র তা মবসরকাণর ির্ থায়ের 

হযাচাণর মাণলকয়দর ণনকট সরবরাহ 

করা হয়েয়ছ। 

ব্রুি ব্যাংক স্থািয়নর মােয়ম উন্নত 

মায়নর ব্রুি উৎিাদন কার্ থক্রম একটি 

পুয়রাপুণর ণবজ্ঞানণভণিক প্রয়চষ্টা। এ 

কাে করার েন্য দে েনবয়লর 

প্রয়োেন। সরকাণর এ উয়দ্যায়ের সায়র্ 

মবসরকাণর ির্ থায়ের হযাচাণর 

মাণলক/মৎস্য চাণষরা েণড়ত।তাই 

মবসরকাণর ির্ থায়ের হযাচাণর 

মাণলক/মৎস্য চাণষয়দর ময়ে 

সয়চতনতা বৃণির উয়দ্যাে গ্রহন করা 

েরুরী। 
২। মৎস্য চাষ ব্যবস্থািনা, আধুণনক 

কলায়কৌশল প্রদশ থন ও প্রণশেি প্রদায়নর 

মােয়ম মৎস্যচাণষ, হযাচাণর ও নাস থাণর 

মাণলকেয়ির দেতা বৃণি করা 

উক্ত প্রকেটির আওতাে ১৬৫০ েন 

মবসরকাণর হযাচাণর মাণলক ও নাস থাণর 

অিায়রটরয়দর মায়ছর মকৌণলতাণিক 

(Genetic)  উন্নেন ও ব্রুি 

ব্যবস্থািনা/নাস থাণর ব্যবস্থািনা ণবষয়ে 

প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ। 

প্রণশেি প্রাপ্ত হযাচারী মাণলক ও 

নাস থারী অিায়রটরেয়ির প্রণশেি 

িরবতী ফয়লাআয়ির প্রয়োেন। 

৩। উন্নত ব্রুি মাছ ও মিানা সরবরায়হর 

মােয়ম কম থসংস্থান সৃণষ্ট ও দাণরদ্র্ 

ণবয়মাচন। 

প্রকে বাস্তবােনকায়ল ২৫০০০ েন 

মৎস্যচাণষ/ মৎস্যেীবী, দণরদ্র্ ও 

ভূণমহীন মবকার যুবক ও যুবমণহলার 

সরাসণর কম থসংস্থান সৃণষ্ট করা হয়েয়ছ 

এবং তায়দর মােয়ম আয়রা অয়নয়কর 

খন্ডকালীন কম থসংস্থায়নর সৃণষ্ট হয়েয়ছ। 

র্া দাণরদ্র্ ণবয়মাচয়ন ইণতবাচক প্রভাব 

মফলয়ছ। 

উন্নত ব্রুি মাছ ও মিানা সরবরায়হর 

কারয়ি মর্হয়তু মায়ছর গুিেত মান ও 

উৎিাদন  বৃণি িাে, মসয়হতু বলা র্াে 

এই প্রকে বাস্তবােয়ন ফয়ল দাণরদ্র্ 

ণবয়মাচয়ন ইণতবাচক প্রভাব মফলয়ছ। 

তয়ব কী িণরমাি কম থসংস্থায়নর সৃণষ্ট 

হয়েয়ছ, মস ণবষয়ে ণবজ্ঞান ণভণিক 

তথ্য প্রয়োেন। 
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৪। অন্তঃপ্রেনন সমস্যা দূর করার লয়ে 

খামারসমূয়হর অবকাঠায়মা উন্নেয়নর 

মােয়ম উন্নত মায়নর মিানা সরবরাহ করা 

ও মকৌণলতাণিক (Genetic)  গুনাগুি 

সম্পন্ন ব্রুি মাছ উৎিাদয়নর মােয়ম 

োতীে মৎস্য উৎিাদন লেযমাত্রা অেথন। 

প্রকে বাস্তবােয়নর মােয়ম মায়ছর 

উৎিাদন প্রাে ৬.০০ লে মম.টন বৃণি 

মিয়েয়ছ। 

৬.০০ লে মম.টন উৎিাদন বৃণি ণক 

বাৎসণরক নাণক প্রকেকালীন। এ 

ণবষয়ে ণবজ্ঞান ণভণিক তথ্য ও 

ণবয়িষি প্রয়োেন।  

সূত্রঃ মৎস্য অণধদপ্তর। 

১৪। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদঃ   

 

ক্রণমক

নং 

প্রকে িণরচালয়কর নাম ও 

িদবী 
পূি থকালীন খন্ডকালীন 

দাণেত্ব িালয়নর মমোদ 
মন্তব্য 

মর্ােদায়নর তাণরখ অব্যাহণতর তাণরখ 

১। ি. মমাঃ আবুল হাসনাত পূি থকালীন - ০২-০৩-২০০৮ ০৫-০৩-২০০৯ - 

২। মমাঃ ওোণহদ্যজ্জামন পূি থকালীন - ০৫-০৩-২০০৯ ৩০-০৬-২০১৩ - 

১৫। সাণব থক ণবয়িষিঃ 

 ১৫.১ িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে ণবণভন্ন সরকাণর খামায়র মরণু, মিানা ও ব্রুি মায়ছর ণবক্রে মূল্য ণবণভন্ন এবং প্রাে মেয়ত্রই 

তা মবসরকাণর হযাচাণর হয়ত মবণশ। এ ণবষয়ে সংণিষ্ট খামার ব্যবস্থািক ও মৎস্য অণধদপ্তয়রর কম থকতথায়দর সায়র্ কর্া 

বয়ল োনা র্াে মর্, সরকাণর খামায়রর মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ ণবণক্রসহ সকল কার্ থক্রয়মর েন্য একটি বাৎসণরক 

উৎিাদন িণরকেনা মহািণরচালক, মৎস্য অণধদপ্তর কর্তথক অনুয়মাণদত হে। ণবভােীে উি-িণরচালক, মেলা মৎস্য 

কম থকতথা ও সংণিষ্ট খামার ব্যবস্থািক এলাকার চাণহদা, খামায়রর উৎিাদন েমতা, ব্রুি মায়ছর মান ও িণরমাি, 

খামায়রর সাণব থক অবস্থা, ণবক্রয়ের সমে, চায়ষর মমৌসুম ইতযাণদ ণবয়বচনা কয়রই উক্ত িণরকেনা প্রিেন কয়রন। উক্ত 

ণনধ থাণরত মূল্যমায়নর চাইয়ত মবণশ বা কয়ম মকান মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ ণবক্রয়ের সুয়র্াে খামার ব্যবস্থািক এর মনই। 

এছাড়া সরকাণর খামায়র মরণু, মিানা ও ব্রুি মায়ছর ণবক্রে মূল্য মবসরকাণর হযাচাণর অয়িো মবণশ হবার কারি ণহসায়ব 

তাঁরা োনান, ণনম্ন মায়নর এবং মছাট ব্রুি মাছ মর্য়ক মরণু উৎিাদয়নর খরচ অয়নক কম। হযাচাণর িণরচালনার প্রয়টাকল 

(Protocol) র্র্ার্র্ভায়ব না মানাে উৎিাদন খরচ কয়ম আয়স। নদী মর্য়ক ব্রুি সংগ্রহ িিণত অনুসরি না কয়র 

ণনয়ের খামায়রর একই মাছ মর্য়ক বার বার মরণু সংগ্রহ কয়র ব্রুি উৎিাদয়নর খরচ অয়নক কম। মর্মন- এক মকণে 

হালদা নদী হয়ত সংগৃহীত মরণুর দাম ৫০-৬০ হাোর টাকা। অর্চ এক মকণে মবসরকাণর হযাচাণর মরণুর দাম প্রোণত 

মভয়দ ১.৫-৪ হাোর টাকা। উৎিাদন খরয়চর তুলনা মূলক ণচত্র ণনম্নরূি: 

 

ণববরি সরকারী খামার মবসরকারী খামার 

মরণু ১০০০ টাকা প্রণত মকণে ৬০০-৭০০ টাকা প্রণত মকণে 

মিানা (৩ - ৪ ইণঞ্চ সাইে) ১.৫০ টাকা প্রণত মিানা ০.৭০- ১.০ টাকা প্রণত মিানা 

ব্রুি মাছ ১০০-১২০ টাকা প্রণত মকণে ৭০-৮০ টাকা প্রণত মকণে 

                                                                                               সূত্রঃ মৎস্য অণধদপ্তর। 

মৎস্য অণধদপ্তয়রর সংণিষ্টয়দর সায়র্ আয়লাচনাে এই ণবষেটি প্রণতেমান হয়েয়ছ মর্, গুিেত মান বোে মরয়খ মরণু, 

মিানা ও ব্রুি মায়ছর উৎিাদন মূল্য কমায়নার মকান অবকাশ মনই। বরং মবসরকাণর খামার মাণলকয়দর মক র্র্ার্র্ 

প্রণশেি প্রদান ও সয়চতন কয়র তায়দর ব্রুি মায়ছর গুিেতমান বোে রাখা এবং সয়ব থািণর হযাচাণর আইন র্র্ার্র্ভায়ব 

অনুসরি কয়র মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন করার ণবষয়ে িদয়েি ণনয়ত হয়ব।  

 

১৫.২ বতথমায়ন মদয়শ সরকাণর ির্ থাে ১২৮টি ও মবসরকাণর ির্ থায়ে প্রাে নে শতাণধক মৎস্য প্রেনন মকি/হযাচাণর আয়ছ। 

মবসরকাণর হযাচাণর ব্যবস্থািকয়দর অয়নয়কই কাণরেণর জ্ঞায়ন সমৃি নে। তাছাড়া কাণরেণর জ্ঞায়ন সমৃি অয়নক হযাচাণর 

মাণলকেিও অণধক মুনাফা লায়ভর েন্য মায়ছর মকৌণলতাণিক গুিাগুয়ির ওির গুরুত্ব প্রদান না কয়র মায়ছর মিানা 

উৎিাদয়নর ণদয়কই মবণশ আগ্রহী। হযাচাণরর উৎিাদন েমতা অনুর্ােী মর্ িণরমাি ব্রুি মাছ প্রণতিালন করা প্রয়োেন তা 

অয়নক হযাচাণরয়তই করা হে না এবং মায়ছর বংশেণতধারা সম্পণকথত তথ্যাণদও সঠিকভায়ব সংরেি করা হে না। 

মবসরকাণর হযাচণর মাণলক/ব্যবস্থািকেি মায়ছর আকার স্বাস্থয, বেস ও বংশেণত মকান ণকছুই ণবয়বচনা না কয়র প্রােশই 

আয়শিায়শর মাছ চায়ষর পুকুর মর্য়ক তাংেণিকভায়ব মাছ সংগ্রহ কয়র প্রেনন ঘটায়ে র্ায়ক। ফয়ল উৎিাণদত মিানার 

মকৌণলতাণিক নানা অবেে মদখা মদে এবং সাণব থকভায়ব মায়ছর উৎিাদন আশানুরুি িাওো র্াে না। েয়বষিার ফলাফল 
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মর্য়ক প্রমাণিত হয়েয়ছ মর্, হযাচাণরয়ত বতথমায়ন প্রণতিাণলত ব্রুিষ্টক হয়ত উৎিাণদত মিানার মচয়ে প্রাকৃণতক উৎস মর্য়ক 

সংগৃহীত মরণু ও মিানা মর্য়ক উৎিাণদত মায়ছর বৃণিহার মবণশ। তাছাড়া প্রাকৃণতক উৎস মর্য়ক সংগৃহীত মরণু মিানার 

মকৌণলতাণিক শুিতাও প্রমাণিত হয়েয়ছ। এই কারয়ি মদয়শ ণবদ্যমান প্রাকৃণতক মৎস্য প্রেনন মেত্রগুণল সংরেয়ির 

ব্যবস্থা গ্রহি করা েরুরী। 

 

১৫.৩ এই প্রকয়ের প্রর্ম ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামার সমূয়হ প্রকয়ের ণিতীে ির্ থাে মর্য়ক ৪৪.২০ লে টাকা আণর্ থক বরাে 

ণছল, র্া মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন করার েন্য ব্যবহার করা হয়েয়ছ এবং এই ব্যে প্রকয়ের ণিতীে ির্ থায়ের মমাট 

ব্যয়ের  শতকরা প্রাে ৩.২৪ ভাে। মকান প্রকয়ের র্ণদ Sustainability না র্ায়ক তাহয়ল মসই প্রকয়ের িরবতী 

ির্ থাে গ্রহি করার মর্ৌণক্তকতা র্ায়ক না। ণবয়িষয়ি মদখা র্াে ব্রুি ব্যাংক প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম হয়লা মরণু, মিানা ও ব্রুি 

মায়ছর উৎিাদন এবং এই ণবষয়ে সেমতা অেথন করা বাঞ্চনীে। সুতরাং মরণু, মিানা ও ব্রুি মায়ছর উৎিাদয়নর েন্য 

র্ণদ একই খামায়র একাণধক বার প্রকয়ের ণবণভন্ন ির্ থাে হয়ত অর্ থােন করা হে তাহয়ল প্রকয়ের Sustainability 

স্পষ্টভায়ব ণনি থে করা সম্ভব হে না। প্রকয়ের ণিতীে ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামার সমূয়হ অবকাঠায়মা উন্নেন করা হয়েয়ছ এবং 

মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন বাবদ মমাট ১৫০.০০ লে টাকা বরাে ণছল। প্রকয়ের আওতাে উৎিাণদত মরণু, মিানা 

ও ব্রুি মাছ মমাট ১৫০.০০ লে টাকাে ণবক্রে করা হে। সংণিষ্টরা োনান, উৎিাণদত ব্রুি মাছ হয়ত সরকাণর 

খামারগুয়লার চাণহদা অনুর্ােী ির্ থাপ্ত ব্রুি মরয়খ অবণশষ্ট  ব্রুি মাছ ণবক্রে করা হয়েয়ছ। এ মর্য়ক বলা র্াে প্রকয়ের ণিতীে 

ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামার সমূহ মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন করার ণবষয়ে  Sustainability অেথন কয়রয়ছ। 

অর্ থাৎ, প্রকয়ের ণিতীে ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামারগুয়লায়ত মর্য়হতু চাণহদা অনুর্ােী ির্ থাপ্ত ব্রুি মরয়খ অবণশষ্ট  ব্রুি মাছ 

ণবক্রে করা হয়েয়ছ এবং অবকাঠায়মা উন্নেন করা হয়েয়ছ, মসয়হতু এই খামারগুণলয়ত মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন 

করার েন্য িরবতীয়ত প্রকে হয়ত সহােতার প্রয়োেন মনই। মস কারয়ি এই প্রকয়ের প্রর্ম ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামারসমূয়হ 

প্রকয়ের ণিতীে ির্ থাে হয়ত অর্ থ বরাে মদওো হয়লও িরবতীয়ত এই প্রকয়ের মকান Phase গ্রহি করা হয়ল মসখায়ন 

ণিতীে ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামারগুয়লায়ত অর্ থােন করা সমীচীন হয়ব না। 

 

১৫.৪ ণিণসআর-এ বণি থত ব্যয়ের ণহসাব হয়ত মদখা র্াে ণিণিণি’র খাত অনুর্ােী আণর্ থক বরায়ের ণবিরীয়ত প্রাে প্রণতটি 

খায়ত বরায়ের সমান ব্যে হয়েয়ছ, র্া বাস্তব বয়ল ময়ন হে না। এ ণবষয়ে প্রকে িণরচালক োনান, ণিণিণি’র খাত 

অনুর্ােী আণর্ থক ও মভৌত লেযমাত্রা র্র্ার্র্ভায়ব অেথন করাই প্রকে িণরচালয়কর অন্যতম দাণেত্ব ও কতথব্য। এর 

ব্যতযে হয়ল অণিট আিণিসহ মন্ত্রিালে ও ণবভায়ে েবাবণদণহ করয়ত হে। মস কারয়ি বাস্তবতার ণনণরয়খ এবং ক্রে 

নীণতমালা র্র্ার্র্ভায়ব অনুসরি কয়রই খাত অনুর্ােী পূি থ টাকা খরয়চর সয়ব থাচ্চ মচষ্টা করা হয়েয়ছ। বাস্তয়ব মদখা র্াে, 

মন্ত্রিালয়ের মাণসক এণিণি ির্ থায়লাচনা সভাে প্রকে িণরচালকয়দর প্রকয়ের েন্য বরােকৃত অর্ থ ণনধ থাণরত সময়ের 

ময়ে সঠিক ভায়ব ব্যে করার েন্য মন্ত্রিালয়ের িে মর্য়ক তাণেদ প্রদান করা হে। আইএমইণি ময়ন কয়র প্রকে 

বাস্তবােয়নর মেয়ত্র মভৌত লেমাত্রা অেথন করাই মূল উয়েশ্য। মকান প্রকয়ের গুিেত মানসহ মভৌত লেমাত্রা অেথন 

করার িরও র্ণদ ণিণিণিয়ত বরােকৃত অর্ থ অয়িো কম অর্ থ ব্যাে হে, তাহয়ল সরকাণর অয়র্ থর সয়ব থািম ব্যাবহার 

ণনণিত করার েন্য সংণিষ্ট প্রকে িণরচালকয়ক মূল্যাণেত করা প্রয়োেন। এয়ত সরকাণর অয়র্ থর সয়ব থািম ব্যাবহার 

ণনণিত হয়ব। 

 

১৫.৫ প্রকয়ের আওতাে উন্নত মকৌণলতাণিক (Genetic)  গুিসম্পন্ন মরণু, মিানা ও ব্রুি মাছ উৎিাদন, িণরচর্ থা, 

সংরেি ও উন্নেন ণবষয়ে মবসরকাণর হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক/অিায়রটরয়দর মমাট ১৬৫০ েনয়ক প্রণশেি প্রদান করা 

হয়েয়ছ। িণরদশ থনকৃত ৩টি খামায়র সংণিষ্ট প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর তাণলকা রয়েয়ছ। ণকন্তু প্রণশেনার্ীয়দর মকান 

Database ততরী করা হেণন। প্রণশেি কার্ থক্রয়ম স্বেতা ও েবাবণদণহতা ণনণিত করবার েন্য  প্রণশেিার্ীয়দর 

Database ততরী করা আবশ্যক।  

১৬। প্রকয়ের বাস্তবােন সমস্যাঃ   

 প্রকে িণরচালক োনান আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়ন উয়েখয়র্াগ্য মকান সমস্যা না র্াকাে প্রকেটির বাস্তবােন 

সুচারুরূয়িই সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

 

১৭। সুিাণরশমালাঃ 
 

  

 আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়নাির সাণব থক মূল্যােয়নর আয়লায়ক আইএমইণি’র সুিাণরশ ণনম্নরূি:  
 

 ১৭.১ আয়লাচয প্রকয়ের কার্ থক্রম দ্য’টি ির্ থায়ে ণবেত ১০ বছর (২০০২-২০০৬ ণরঃ ও ২০০৭-২০১৩ ণরঃ) র্াবত 

বাস্তবাণেত হয়েয়ছ। এ প্রকে বাস্তবােয়নর মােয়ম প্রকেভুক্ত এলাকাে মায়ছর মকৌণলতাণিক (Genetic)  

তবণচত্রয সম্পন্ন ব্রুি মাছ উৎিাদয়নর ণনণমি প্রাকৃণতক উৎস মর্য়ক ণবশুি মরণু সংগ্রহ করার ণবষয়ে মবসরকাণর 
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হযাচাণর/নাস থাণর মাণলক/অিায়রটর ও মৎস্য চাণষয়দর ময়ে সয়চতনতা ততণর হয়ে। এই কার্ থক্রম মদয়শর 

অন্যান্য স্থায়ন  গ্রহি করার েন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে / মৎস্য অণধদপ্তর কর্তথক প্রয়োেনীে ব্যবস্থা 

গ্রহি করা প্রয়োেন। 

 ১৭.২ প্রকৃত িয়ে ব্রুি ব্যাংক স্থািয়নর মর্ৌণক্তকতা ও এর িণরচালনার ণবষেটি ণবজ্ঞানণভণিক ণবষে। মায়ছর মিানা 

পুকুয়র ছাড়য়লই লাভবান হওো র্ায়ব তা ণকন্তু নে। সফল হওোর েন্য গুিেতমান সম্পন্ন মিানা খুবই 

গুরুত্বপূি থ। মসেন্য এ ণবষয়ে সকল মৎস্য চাণষর সয়চতনতা বৃণির েন্য কার্ থক্রম গ্রহি করা প্রয়োেন। 

যুেিৎভায়ব মৎস্য হযাচাণর আইন এবং মৎস্য ও িশুখাদ্য বাস্তবােন আইয়নর প্রয়োে মোরদার করয়ত হয়ব। 

 ১৭.৩ সরকাণর উয়দ্যাে ণদয়ে সারা মদয়শর মিানার চাণহদা পূরি করা কঠিন। মস মেয়ত্র সরকাণর/ মবসরকাণর ির্ থায়ে 

উন্নত ব্রুি ব্যাবহায়রর ণবষেটি বােবাধকতাে আনয়ত হয়ব। সংণিষ্টয়দর িরামশ থ গ্রহি কয়র সরকায়রর 

িাশািাণশ মবসরকাণর ির্ থায়েও এ কার্ থক্রম িণরচালনার ণবষয়ে মৎস্য অণধদপ্তর কর্তথক প্রয়োেনীে ব্যবস্থা 

গ্রহি করা সমীচীন হয়ব।  

  ১৭.৪ মদয়শ ণবদ্যমান প্রাকৃণতক মৎস্য প্রেনন মেত্রগুণল সংরেয়ির ব্যবস্থা গ্রহি করা েরুণর। প্রয়োেয়ন আইন 

প্রিেয়নর উয়দ্যাে গ্রহি করয়ত হয়ব। 

 ১৭.৫ িরবতীয়ত এই প্রকয়ের মকান Phase গ্রহি করা হয়ল মসখায়ন ণিতীে ির্ থায়ে অন্তভু থক্ত খামারগুয়লায়ত 

অর্ থােন করা সমীচীন হয়ব না। 

 ১৭.৬ প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র ণিণিণি অনুসায়র গুিেত মানসম্পন্ন মভৌত লেমাত্রা অেথন করয়ত িারায়ক সব থাণধক 

গুরুত্ব ণদয়ত হয়ব এবং এই ণবষয়ে প্রকে িণরচালকয়দর মন্ত্রিালে/ণবভাে প্রয়োেনীে ণনয়দ থশনা প্রদান করয়ত 

িায়র। 

 ১৭.৭ প্রকয়ের িরবতী ির্ থাে গ্রহি করা হয়ল প্রণশেনার্ীয়দর মমাবাইল নাম্বার ও োতীে িণরচেিত্র নম্বর সহ 

Database ততরী করার উয়দ্যাে ণনয়ত হয়ব। 

 ১৭.৮ মায়ছর মরণু উৎিাদয়নর সমে ণনরবণেন্ন ণবদ্যযৎ সরবরাহ ণনণিত করার েন্য ির্ থােক্রয়ম প্রণতটি খামায়র 

উিযুক্ত েমতার মেনায়রটর স্থািয়নর ব্যবস্থা করা প্রয়োেন। 

 ১৭.৯ টিী খামায়রর উির ও িণিম ণদয়কর মদোল মহয়ল মেয়ছ। এটি েরুণর ণভণিয়ত মমরামত করা প্রয়োেন। 

এছাড়া িণিম ণদয়কর মদোয়লর সমান্তরায়ল োেীপুর ণসটি কয়ি থায়রশয়নর বড় মেন র্াকাে মসখায়ন োইি 

ওোল ণনম থাি করা প্রয়োেন। তা নাহয়ল মদোল পুনঃণনম থায়ির িরও তা েণতগ্রস্থ হয়ব।  

 ১৭.১০ প্রকয়ের আওতাে মৎস্য বীে উৎিাদন খামার, িটিো, চট্টগ্রাম-এ  সরবরাহকৃত সাবমারণসবল িাম্পটি 

ব্যবহায়রর ব্যবস্থা করয়ত হয়ব। 

 ১৭.১১ িরবতী ির্ থাে গ্রহি করা হয়ল প্রকয়ের মট্রণনং মসন্টায়রর েন্য ক্রেকৃত আসবাবিত্র মর্ন প্রণশেিার্ীয়দর 

ণলখবার উিয়র্ােী হে।  

 ১৭.১২ মৎস্য অণধদপ্তয়রর আওতাে ণবদ্যমান স্থািনাসমূহ রেিায়বেি করা েরুণর। ণবয়শষতঃ স্থািনাসমূয়হর সঠিক 

সীমানা ণনধ থারিপূব থক (মর্ সকল স্থায়ন প্রয়োেন) মৎস্য অণধদপ্তর কর্তথক সীমানা প্রাচীর ণনম থায়ির উয়দ্যাে গ্রহি 

করয়ত হয়ব।  

১৮। উিয়রাক্ত সুিাণরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত িদয়েি এ প্রণতয়বদন প্রাণপ্তর ০১ (এক) মায়সর ময়ে আইএমইণি-মক 

অবণহত করয়ত হয়ব। 

 

  



623 

 

“আঞ্চজলক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে প্রকল্প, মোয়াখালী কনম্পানেন্ট” 

সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১। প্রশাসজেক  ন্ত্রর্ালয় :  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় 

২। )ক ( বাস্তবায়েকারী সংস্থা : প্রাজর্সম্পদ অজধদির। 

৩। )খ (সহায়ক বাস্তবায়েকারী সংস্থা :  ৎস্য অজধদির। 

 প্রকনল্পর অবস্থাে : বৃহির মোয়াখালী মিলার  (মফেী, লক্ষ্মীপুর, মোয়াখালী) ২০ টি উপনিলা ও 

চটগ্রা  মিলার ৩টি উপনিলা ( ীরশরাই, ফটিকেজড় ও সন্দ্বীপ উপনিলা) 

৪।    প্রশাসজেক  ন্ত্রর্ালয় :  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় 

৫।   প্রকল্প গ্রহনের পটভূজ   :  

 আ ানদর মদনশর কৃজষজভজিক অর্ ণেীজিনি  প্রাজর্সম্পদ প্রার্ীি আজ নষর চাজহদা ম টানোর পাশাপাজশ ক ণসংস্থাে সৃজষ্ট 

করা, দাজরদ্রে হ্রাস কনর িািীয় অর্ ণবেজিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ ণ ভূজ কা পালে কনর। িািীয় অর্ ণেীজিনি কৃজষখানির 

মযাোনের ১৭.৩২% এর  নধ্য প্রাজর্সম্পদ খানির অবদাে ২.৯৫% (ইনকানোজ ক জরজভউ ২০০৫-০৬)। প্রকল্প আরনম্ভর 

প্রাক্কানল বাংলানদনশর জিজডজপনি কৃজষখানির অবদাে জেল ২৫%, যার  নধ্য ৩% প্রাজর্সম্পদ ও হাঁস-মুরজে হনি এবং 

৬%  ৎস্য খাি হনি আসনিা।  মদনশর ক ণসংস্থানের প্রায় জিেভানের দুইভাে এবং রিােী আনয়র চার ভানের 

একভাে প্রাজর্সম্পদ খাি হনি আনস। িািীয় অর্ ণবেজিক উন্নয়নে কৃজষর  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উপখানির জচংজড় (েলদা 

ও বােদা) একাই জদ্বিীয় বৃহি  রিােী আনয়র খাি জহনসনব প্র াজর্ি হনয়নে। িািীয় বাৎসজরক ৬-৭% অর্ ণবেজিক 

প্রবৃজি অিনে ণর সহায়ক জহসানব   দাজরদ্রে জবন াচে মকৌশলপত্রনি (জপআরএসজপ) কৃজষখানি প্রজিবের ৪% প্রবৃজি 

অিণনের লক্ষ াত্রা জেধ ণারে করা হনয়নে। মযটি বাংলানদনশ দাজরদ্রিার সী া আো ী ২০১৫ সানলর  নধ্য অনধ ণনক 

োজ নয় এনে জ নলজেয়া  মডনভলপন ন্ট মোল (এ জিজড) অিণনের িনন্য খুবই প্রনয়ািে। উনেখ্য ময,  জবেি ২০ বেনর 

কৃজষখানি অজিণি প্রবৃজির হার মদনশর সা জগ্রক অর্ ণবেজিক প্রবৃজি হানরর মচনয় মবশী।  

২০০৫ সানল বাংলানদশ সরকার কর্তণক গৃহীি জপআরএসজপনি  নধ্য  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উপ-খানির িািীয় 

মকৌশলপত্র উনেখ রনয়নে। জপআরএসজপনি দ্রুি দাজরদ্রে হ্রানসর িনন্য কৃজষখানির উন্নয়ে ও গ্রা ীর্ উন্নয়েনক সনব ণাচ্চ 

অগ্রজধকার খাি জহজসনব জচজিি কনরনে। হিদজরদ্র উন্নয়ে মকৌশনল কৃজষ ও গ্রা ীর্ অর্ ণেীজি উন্নয়নের মুখ্য চাজলকা শজক্ত 

জহনসনব স্বীকৃজি মপনয়নে। এ খানির উন্নয়নের িন্য সরকানরর েীজি ালা হনে উন্নয়ে সহায়ক পজরনবশ সৃজষ্ট করা ও 

সহায়ক ভুজ কা পালে করা। জপআরএসজপর বর্ ণো অনুযায়ী কৃজষখানি জবনশষ কনর  ৎস্য, হাঁস-মুরজে ও প্রাজর্সম্পদ 

উন্নয়নের িনন্য যাবিীয় কৃজষ উপকরর্ সরবরাহ, ঋর্ সহায়িা প্রদাে, কাজরেজর সহায়িা প্রদাে, উৎপাজদি পন্য 

বািারিািকরর্সহ েীজি ালাসমুহনক সহজিকরনর্ সরকার েীজিেিভানব প্রজিশ্রুজিবি। সরকানরর হিদজরদ্র ক ণসূচীর 

পাশাপাজশ ব্যাজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠাে, মবসরকারী সংস্থাসমূহ এখানির উন্নয়নের িনন্য ির্া গ্রা ীর্ অর্ ণবেজিক 

উন্নয়নে আনরা সজক্রয়ভানব সহায়িা বৃজি করনব। 

সাম্প্রজিক বেরগুনলানি বাংলানদনশর  ৎস্যখাি উনেখনযাগ্য প্রবৃজি অিণে কনরনে। েববই এর দশনক  বাংলানদনশর 

সা জগ্রক  ৎস্য উৎপাদে ৬-৮% বৃজি মপনয়নে। যজদও ২০০০/০১ সানলর পর এই হার জকছুটা হ্রাস মপনয়নে। এই স নয় 

জ ঠা পাজেনি জচংড়ী চাষ, ধাে মক্ষনি জ শ্র  ৎস্য চাষ ইিোজদর  াধ্যন  দজরদ্র পজরবারগুনলা উন্মুক্ত এবং অব্যবহৃি 

িলাশয়সমূহ িানদর  াে চানষর আওিায় জেনয় এনসনে এবং িানদর িীজবকা জেব ণানহর একটি বড় অংশ এখাি হনি 

অিণে করা শুর কনরনে। যার ফনল দ্রুি কৃজষখানির সম্প্রসারর্ হনয়নে। দাজরদ্রিা দূরীকরর্ লক্ষ াত্রার একটি গুরত্বপূর্ ণ ও  

মুখ্য উপাদাে জহসানব  ৎস্য উপখাি সাম্প্রজিককানল গুরত্বপূর্ ণ ভূজ কা মরনখনে।  

দাজরদ্রিা দুরীকরনর্ সম্প্রজি হাঁস-মুরজে ও প্রাজর্সম্পদ খািও বৃহৎ এবং গুরত্বপুর্ ণ খাি জহনসনব ভূজ কা রাখনে। দজরদ্র 

কৃষকনদর পুজষ্ট চাজহদা পূরর্ ও গ্রা ীর্ অর্ ণবেজিক উন্নয়নের িনন্য জপআরএসজপনি দুগ্ধ খা ার ও হাঁস-মুরজে উৎপাদনের 

উপর যনর্ষ্ট গুরত্ব প্রদাে করা হনয়নে। গ্রান  হািার হািার দজরদ্র পজরবানরর োরী পুরষ জশশুরা জ নল ক্ষুদ্র পয ণানয় সহি 

ও পজরনবশ বান্ধব চচ ণার  াধ্যন  প্রাজর্সম্পদ ও হাঁস-মুরজে পালনে সম্পৃক্ত আনে, মযগুনলা অনেক মক্ষনত্র সফলভানব 

স জিি  ৎস্য খা ার কায ণক্রন র সানর্ যুক্ত হনি পানর।  ৎস্য উৎপাদনের পাশাপাজশ প্রাজর্সম্পদ ও হাঁস-মুরজের 

খানির উৎপাদে চাজহদা ও অজধক আনয়র কর্া জবনবচোয় এখানির উন্নয়ে ধারা অব্যহি র্াকনব বনল আশা করা হনে। 

 

ের্প্রিািন্ত্রী বাংলানদশ সরকার এবং মডে াকণ সরকানরর  নধ্য জদ্ব-পাজক্ষক আনলাচোর জভজিনি গৃহীি 

Agriculture Sector Program Support প্রর্  পয ণায় (ASPS-I) জুলাই ২০০০ মর্নক 

মসনেম্বর ২০০৬ ম য়ানদ স াি হয় এবং ৫ বের ম য়াজদ Agriculture Sector Programme 
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  )লক্ষ টাকায়(  

কানির জবজভন্ন অংনের ো  আরজডজপজপ অনুযায়ী লক্ষ াত্রা প্রকৃি বাস্তবায়ে 

 আজর্ ণক বাস্তব আজর্ ণক বাস্তব 

 টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 
ম াট টাকা প্রকল্প 

সাহায্য 
ম াট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১.স জিি কৃষক  াঠ স্কুল         
১.১   াস্টার 

ফোজসজলনটটনরর 

প্রজশক্ষর্ 

- 
৩২.৫৭ ৩২.৫৭ ৭০ িে 

- 
৩২.৫৭ ৩২.৫৭ ৭০ িে 

১.২  পাঠ্যসূচী ও উপকরর্ 

উন্নয়ে 

- 

৮.৯৫ ৮.৯৫ মর্াক 

- 

৮.৯৫ ৮.৯৫ 

পরা শ ণক 

৩িে াস, 

ক ণশালা, 

মুদ্রর্ 
 

১.৩  স্থােীয় 

ফোজসজলনটটনরর 

প্রজশক্ষর্  

- 
১৩৪.১৪ ১৩৪.১৪ ৭৫০ িে 

- 
১৩১.৭৯ ১৩১.৭৯ ৭৫০ িে 

Support ২য় পয ণায় (ASPS-II) শুর করার িন্য দুই মদনশর  নধ্য ১৫-১০-২০০৬ িাজরনখ চুজক্ত স্বাক্ষজরি হয়। 

জপআরএসজপনি বজর্ ণি মদনশর দজরদ্র  ানুনষর অর্ ণবেজিক উন্নয়ে এবং দাজরদ্র জবন াচনে ASPS-II সহায়িা প্রদাে 

করনে। প্রর্  পয ণানয় অজিণি অজভজ্ঞিার জভজিনি ASPS-II এর কায ণক্র  গ্রহর্ করা হয়। যা জবনকন্দ্রীকরর্ ও উন্নয়ে 

কায ণক্রন  মদশীয়  াজলকাো বৃজিনি সহায়ক ভূজ কা পালে করনে। ASPS-II এর ৩টি কনম্পানেন্ট এর অন্যি  

কনম্পানেন্ট Regional Fisheries and Livestock Development (RFLD) এর আওিায় 

জবনবচে প্রকল্পটি  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় মর্নক প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাজবি প্রকল্পটি আবার দুটি অংনশ 

Regional Fisheries and Livestock Development Project, Noakhali 

Component & Regional Fisheries and Livestock Development Project, 

Barishal Component জহনসনব প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাজবি Regional Fisheries and 

Livestock Development Project, Noakhali Component প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ মর্নক 

জুে ২০১২ ম য়ানদ ম াট 77.1083 মকাটি টাকা (জিওজব 7.1083 মকাটি  টাকা ও প্রকল্প সাহায্য 70.00 মকাটি টাকা) 

প্রাক্কজলি ব্যনয় অনুন াজদি হয়। প্রকনল্পর ম য়াদ পরবিীনি জুে ২০১৩ পয ণন্ত বজধ ণি করা হয় এবং ম াট ৯৭.৪৮২৮ 

মকাটি টাকা (জিওজব ৯.৩৭৪৮ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ৮৮.১০৮০ মকাটি) ব্যয় পুেোঃজেধ ণারর্ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে 

ম াট ব্যয় হয়  ৯৫.৭১১৫ মকাটি টাকা (জিওজব ৯.০০৮৯ মকাটি  টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৮৬.৭০২৬ মকাটি টাকা)। 

   

৬।      প্রকনল্পর উনেশ্য :  ক) প্রকল্প এলাকায়  ৎস্য ও েবাজদ পশু পালনের িন্য উন্নিির এবং 

মটকসই উৎপাদে ব্যাবস্থা এবং িা হনি আয়বৃজি করনর্র  াধ্যন  দজরদ্র 

পজরবারগুনলার িীবে াে উন্নয়ে করা; 

   খ)   ৎস্য ও প্রাজর্সম্পনদর উন্নয়নের িন্য ির্া দজরদ্র চাষীনদর িীবে-

যাত্রার  াে উন্নয়নের লনক্ষ এডাজেভ েনবষর্া কায ণক্র  বাস্তবায়ে কনর 

এবং এগুনলার অজিণি জশক্ষা প্রকল্প এলাকার চাষীনদর  নধ্য প্রদাে করা; 

   ে) মপাজি জরসাচ ণ এোন্ড ম জেং মসন্টার জে ণার্; 

   র্ (উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নযেনকন্দ্র (ইউএলজডজস) ও হোচারী জবজডং 

জে ণার্। 
 

৭। প্রকনল্পর অনুন াদে এবং ম য়াদ বৃজি 

ও সংনশাধে: 

 মুল অনুন াদে: ৭৭১০ .৮৩ লক্ষ টাকা  

 প্রকল্প সংনশাধে: ৯৭৪৮ .২৮  লক্ষ টাকা 

৮। প্রকনল্পর বাস্তবায়েকাল ও ব্যয়:    

৯। প্রকয়ের প্রধান প্রধান অংেণভণিক 

বাস্তবােনঃ 

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) 

এবং মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্যাণদ অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক 

আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ণনয়ম্ন মদো হ’লঃ 
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১.৪  পুজষ্ট জবষয়ক 

প্রজশক্ষর্  

 
   

 
   

১.৪.১ ক ণশালা 
- 

১৯.৪০ ১৯.৪০ 
৬০ 

ক ণশালা 

- 
১৯.৪০ ১৯.৪০ 

৬০  

ক ণশালা 
১.৪.২ পরা শ ণক - ০.৭১ ০.৭১ ৩ িে াস - ০.৭১ ০.৭১ ৩ িে াস 

১.৫   ােবাজধকার, 

সুশাসে  ও 

এইচআইজভ সংক্রান্ত 

প্রচারার্া 

- 

১৭.৮২ ১৭.৮২ মর্াক 

- 

১৭.০৬ ১৭.০৬ 

েনভষর্া ১টি, 

ও 

অনেকগুনলা 

দলীয় 

প্রচারর্া 
১.৬ কৃষক  াঠ স্কুল         
১.৬.১ কৃষক  াঠ স্কুল - ১,৯৯২.৯৯ ১,৯৯২.৯৯ ৫৯২৬ টি - ১,৯৮১.৪৭ ১,৯৮১.৪৭ ৫৯২৬ টি 
১.৬.২  াঠজদবস/ক্রস 

জভজিট 

- 
১৪.৭৫ ১৪.৭৫ ৫০০ ক ণ 

- 
১২.০০ ১২.০০ ৫০০ ক ণ 

১.৭ ঋর্ িহজবল - - - - - - -  
১.৮ আঞ্চজলক পরা শ ণ - ১০.৪১ ১০.৪১ ৩ িে াস - ১০.৪১ ১০.৪১ ৩িে াস 
উপ-ম াট আউটপুট ১  ২,২৩১.৭৪ ২,২৩১.৭৪   ২,২১৪.৩৬ ২,২১৪.৩৬  

২. জসজবও েঠে ও উন্নয়ে         

২.১ জশক্ষা ও মুল্যায়ে  ০.৩৪ ০.৩৪ ১ িে াস  ০.৩৪ ০.৩৪ ১িে াস 
২.২ জসজবও’র দক্ষিা 

উন্নয়ে 
 

   
 

   

২.২.১ প্রজশক্ষর্ ও 

উপকরর্ 

- 

১২.৩২ ১২.৩২ মর্াক 

- 

১২.৩২ ১২.৩২ 

জসজবও 

ব্যবস্থাপো 

োইডলাইে, 

জসজবও 

মপ্রাপাইল বই 

ও অন্যন্য 

উপকরর্ 

উন্নয়ে ও 

মুদ্রর্ 
২.২.২ জসজবও ও জসজবও 

এোনসাজসনয়শনের 

দক্ষিা  উন্নয়ে 

- 

৩৮৩.৫৯ ৩৮৩.৫৯ ২৩০ টি 

- 

৩৭৮.৩০ ৩৭৮.৩০ ২০৬ টি 

২.৩ তবনদজশক জশক্ষা 

সফর 

- 
৪০.০০ ৪০.০০ ৩ টি 

- 
৪০.০০ ৪০.০০ ৩ টি 

উপ-ম াট আউটপুট ২  ৪৩৬.২৫ ৪৩৬.২৫   ৪৩০.৯৬ ৪৩০.৯৬  
৩. মবসরকারী খানি 

সহায়িা ও সংনযাে 

স্থাপে 

 
   

 
   

৩.১ কন াজডটি জশক্ষা ও 

ক ণশালা 

- 
৯০.৪১ ৯০.৪১ ৯ িে াস 

- 
৯০.৪১ ৯০.৪১ ৯িে াস 

৩.২ মবসরকারী খানি 

কাজরেজর সহায়িা 

- 
৯১.৮৮ ৯১.৮৮ 

২০০ 

িে াস 

- 
৯০.৫৫ ৯০.৫৫ ২০০ িে াস 

৩.৩. মদশী ও তবনদজশক 

জশ জশক্ষা সফর 

- 
৪১.০০ ৪১.০০ ৩ টি 

- 
৪১.০০ ৪১.০০ ৩ টি 

উপ-ম াট আউটপুট ৩  ২২৩.২৯ ২২৩.২৯   ২২১.৯৬ ২২১.৯৬  
৪. ইউজেয়ে পজরষনদর 

দক্ষিা বৃজি 
 

   
 

   

৪.১ মবইিলাইে সানভ ণ - ৫.০৯ ৫.০৯ ৫ িে াস - ৫.০৯ ৫.০৯ ৫িে াস 

৪.২ ইউজেয়ে/উপনিলা 

পজরষনদর দক্ষিা 

উন্নয়ে 

- 

৩৩.৯৪ ৩৩.৯৪ 

৮০টি 

ইউজপ ও 

৪টি 

উপনিলা 

- 

৩৩.৯৪ ৩৩.৯৪ 
১২৯টি ইউজপ 

ও ৪টি 

উপনিলা 
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৪.৩ মর্াক অনুদাে 

- 

১,০৭৫.০৭ ১,০৭৫.০৭ 

৮০টি 

ইউজপ ও 

২৩০টি 

জসজবও 

- 

১,০৭৫.০৭ ১,০৭৫.০৭ 
১৩৩টি ইউজপ 

২০৬টি 

জসজবও 

৪.৪ জশক্ষা সফর  ৫৫.০০ ৫৫.০০ ১০ সফর  ৫৩.৫৯ ৫৩.৫৯ ১০ সফর 
উপ-ম াট আউটপুট ৪  ১,১৬৯.১০ ১,১৬৯.১০   ১,১৬৭.৬৯ ১,১৬৭.৬৯  
৫. স্থােীয়  ৎস্য ও 

প্রাজর্সম্পদ 

ক ণকিণােনর্র 

দক্ষিা উন্নয়ে 

 

   

 

   

৫.১ উপনিলা উন্নয়ে 

ক ণসুচী 

- 
৫০.০১ ৫০.০১ মর্াক 

- 
৪৭.৬৬ ৪৭.৬৬ 

৪৪টি 

উপনিলা 

৫.২  ােবসম্পদ উন্নয়ে 

- 

২.০৫ ২.০৫ মর্াক 

- 

২.০৫ ২.০৫ 
২২৮ িে 

(১০.৬ 

িে াস) 
৫.৩ জপআরটিজস         
৫.৩.১ জপআরটিজসনি 

স্বল্পন য়াদী প্রজশক্ষর্ 

- 
৫০৯.২৩ ৫০৯.২৩ মর্াক 

- 
৪৭৩.৩৯ ৪৭৩.৩৯ 

১৯৫.৮৩ 

িে াস 
৫.৩.২ জপআরটিজস 

ক ণকিণা/ক ণচারীনদ

ও প্রজশক্ষর্ 

- 

১২৮.২৪ ১২৮.২৪ মর্াক 

- 

১২৮.২৪ ১২৮.২৪ ৩৬ িে াস 

৫.৩.৩ জপআরটিজস 

েনবষর্া ও  

সম্প্রসারর্ 

- 

৮০.২৮ ৮০.২৮ মর্াক 

- 

৮০.২৮ ৮০.২৮ 

১টি েনবষর্া, 

১৭িে 

জশক্ষার্ীর 

জর্জসস, ৩টি 

আন্তিণাজিক 

সনম্মলে, 

১৪৭ িে 

জশক্ষােবীশ 
৫.৪ উপনিলা পজরচালে 

ব্যয় 

- 
৯৪.১৮ ৯৪.১৮ 

৫০ 

কায ণালয় 

- 
৯৩.৫৪ ৯৩.৫৪ ৪৪ কায ণালয় 

উপ-ম াট আউটপুট ৫  ৮৬৩.৯৯ ৮৬৩.৯৯   ৮২৫.১৬ ৮২৫.১৬  
৬. প্রকল্প ব্যবস্থাপো         
৬.১ তবনদজশক পরা শ ণক         
৬.২.১ কাজরেরী সহায়িা 

ক ী ও পরা শ ণক 

- 
২,২৮৯.৩৯ ২,২৮৯.৩৯ ৬ বের 

- 
২,২৭৬.৬৯ ২,২৭৬.৬৯ ৬ বের 

৬.২.২ আঞ্চজলক 

পরা শ ণক পুল 

- 
১.৬৩ ১.৬৩ ২ িে াস 

- 
১.৬৩ ১.৬৩ ২ িে াস 

৬.৩ আউটজরচ কায ণক্র  - ১৫.৫৭ ১৫.৫৭ মর্াক - ১৫.৫৭ ১৫.৫৭ - 
৬.৪ মবইিলাইে ও 

ই নপক্ট সানভ ণ 

- 
৩৪.৩৮ ৩৪.৩৮ ৩ টি সানভ ণ 

- 
২৩.৩৩ ২৩.৩৩ ৩ টি সানভ ণ 

৬.৫ জেরীক্ষা - ১০.০৮ ১০.০৮ ৬ বের - ১০.০৮ ১০.০৮ ৬ বের 
৬.৬ যােবাহে         
৬.৬.১  োড়ী - ৫৭.০১ ৫৭.০১ ৩ টি - ৫২.৫১ ৫২.৫১ ৩ টি 
৬.৬.২  টরসাইনকল - ৪৪.৯২ ৪৪.৯২ ৬৪ টি - ৪৪.৯২ ৪৪.৯২ ৬৪ টি 
৬.৬.৩ বাইসাইনকল - ১০.৩৮ ১০.৩৮ ৫০০ টি - ১০.৩৮ ১০.৩৮ ৫০০ টি 
৬.৭ পজরচালে ব্যয় - ৭৫২.৪৬ ৭৫২.৪৬ ৬ বের - ৭৪১.৪২ ৭৪১.৪২ ৬ বের 
৬.৮ অজফস যন্ত্রপাজি - ৯২.৯৮ ৯২.৯৮ ৬ বের - ৯২.৬৬ ৯২.৬৬ ৬ বের 
৬.৯ মেস্ট হাউি ব্যয় *  ১০০.৪৫ ১০০.৪৫ ৬ বের  ১০১.৭৫ ১০১.৭৫ ৬ বের 
উপ-ম াট আউটপুট ৬  ৩,৪০৯.২৫ ৩,৪০৯.২৫   ৩,৩৭০.৯৪ ৩,৩৭০.৯৪  
৭. েনবষর্া         
৭.১ অোনুষ্ঠাজেক েনবষর্া - ১৭৩.৫১ ১৭৩.৫১ মর্াক - ১৭৩.৫১ ১৭৩.৫১ - 
৭.১  এএসজপএস-২ এর 

এডাপটিভ েনবষর্া 

- 
৩০৩.৬৭ ৩০৩.৬৭ ৮ প্রকল্প 

- 
২৬৫.৬৫ ২৬৫.৬৫ ৮ প্রকল্প 

উপ-ম াট আউটপুট ৭ - ৪৭৭.১৮ ৪৭৭.১৮ - - ৪৩৯.১৬ ৪৩৯.১৬ - 
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ম াট  (১-৭)  ৮,৮১০.৮০ ৮,৮১০.৮০   ৮,৬৭০.২৩ ৮,৬৭০.২৩  
জবজবধ  

(১+২+৩+৪+৫+

৬+৭)  ১০% হানর 

- 

- - - 

- 

- - - 

সব ণন াট ডোজেডা প্রকল্প 

সাহায্য (১-৭) 

 
৮,৮১০.৮০ ৮,৮১০.৮০  

 
৮,৬৭০.২৩ ৮,৬৭০.২৩  

 এটি জবনদশী উপনদষ্টা কর্তণক জেয়জন্ত্রি জেনলা এবং এর মর্নক জকছু আয় হনিা যা মডে াকণ দূিাবানসর সানর্ স িয় করা হনয়নে। 
৮. অন্যান্য ব্যয়         

৮.১ িেবল ৪১.৩২ 
- 

৪১.৩২ ৬ বের ৩২.১৮ 
- 

৩২.১৮ ৫.৫ বের 

৮.২ সরকারী ক কিণা 

ক ণচারীনদও 

টিএজডএ 
৪.০০ 

- 

৪.০০ ৬ বের ৩.৪৭ 

- 

৩.৪৭ ৫.৫ বের 

৮.৪ পরা শ ণক - - -  - - - - 

৮.৫  াটি পরীক্ষা - - - - - - - - 
৮.৬ আনুষজেক ব্যয় ও 

অন্যান্য 
৫৪.৩৮ 

- 
৫৪.৩৮ ৬ বের ৫৪.৩৮ 

- 
৫৪.৩৮ ৬ বের 

৮.৭ প্রকল্প পজরচালক, 

জডএও, জডএফও, ও 

মুরজে খা ানরর 

জ্বালাজে 

৩৩.৩৩ 

- 

৩৩.৩৩ ৭ টি ২৮.৯৮ 

- 

২৮.৯৮ ৭ টি 

৮.৮ যােবাহে 

রক্ষার্ানবক্ষর্ 
৩০.০০ 

- 
৩০.০০ ৬ টি ২৩.৯৯ 

- 
২৩.৯৯ ৬ টি 

উপ-ম াট ১৬৩.০৩  ১৬৩.০৩  ১৪৩.০১  ১৪৩.০১  

৯. ইউএলজডজস উন্নয়ে 

জে ণার্ ব্যয় 
 

 
   

 
  

৯.১ ভুজ  অজধগ্রহর্ ৫২.২৩ - ৫২.২৩ ২.৫ একর ৫২.২৩ - ৫২.২৩ ২.০৪ একর 
৯.২-৯.১১ ভুজ  উন্নয়ে, 

জভজিস্থাপে, উপজর 

কাঠান া, 

ডরন টজর, 

প্রাজর্জচজকৎসা মশড, 

লাই  ম জসং, 

মসজেটাজর ও 

তবদুেজিক কাি, 

আভেন্তরীর্ সড়ক, 

বজহোঃববদুেজিক 

কাি, সী াো 

প্রাচীর ও প্রনবশদ্বার 

৫৬০.০০ 

- 

৫৬০.০০ 
৫টি 

ইউএলজডজস 
৫৪৮.৩২ 

- 

৫৪৮.৩২ 
৫টি 

ইউএলজডজস 

উপ-ম াট ৬১২.২৩  ৬১২.২৩  ৬০০.৫৫  ৬০০.৫৫  

১০. হোচারী জবজডং 

জে ণার্ 
-  

-  -  
-  

১০.১ -১০.৫ হোচাজর 

জে ণাে, জভজি 

স্থাপে, 

উপজরকাঠান া, 

লাই  ম জসং, 

আভেন্তরীর্ 

তবদুেজিক কাি, 

পাজে সরবরাহ, 

ম নঝ ম ািাইক, 

বার্র  টাইলস, 

এোলুমুজেয়া  

স্লাইজডং দরিা ও 

িাোলা 

৪৫.৭১ 

- 

৪৫.৭১ 
১ টি 

হোচারী 
৪১.১৮ 

- 

৪১.১৮ ১ টি হোচারী 

১০.৬ ইেজকউনবটর ২৯.৯২ - ২৯.৯২ ১ টি ২৯.৯২ - ২৯.৯২ ১ টি 
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১০.৭ মিোনরটর ও 

 ান্সফর ার 
১০.০১ 

- 
১০.০১ ১ টি ১০.০১ 

- 
১০.০১ 

১ টি 

মিোনরটর 
১০.৮ কজম্পউটার ৮.২৫ - ৮.২৫ ১৩ টি ৭.৯৫ - ৭.৯৫ ১৩ টি 

১০.৯ অজফস আসবাবপত্র ১০.০০ 

- 

১০.০০ 

৫ টি 

ইউএলজডজস 

ও অন্যান্য 

অজফস 

৯.৯৪ 

- 

৯.৯৪ 
৫টি 

ইউএলজডজস 

উপ-ম াট ১০৩.৮৯  ১০৩.৮৯  ৯৯.০০  ৯৯.০০  

 ৭১৬.১২  ৭১৬.১২  ৬৯৯.৫৫  ৬৯৯.৫৫  

১১.কাস্ট  জডউটি ও মূল্য 

সংনযািে কর 
৫৮.৩৩ 

- 

৫৮.৩৩ মর্াক ৫৮.৩৩ 

- 

৫৮.৩৩ 
৩টি োজড় ও 

৬৪টি 

 টরসাইনকল 
উপ-ম াট ৯৩৭.৪৮ - ৯৩৭.৪৮ - ৯০০.৮৮ - ৯০০.৮৮  

ম াট জিওজব ৯৩৭.৪৮ - ৯৩৭.৪৮ - ৯০০.৮৮ - ৯০০.৮৮  

সব ণন াট প্রকল্প ব্যয় ৮,৮১০.৮০ ৮,৮১০.৮০ ৯,৭৪৮.২৮  ৯০০.৮৮ ৮,৬৭০.২৩ ৯,৫৭১.১১  

 

১০। প্রকনল্পর সাজব ণক অগ্রেজি:  প্রকয়ের আরণিণিণি অনুার্ােী প্রকয়ের আণর্ থক ও বাস্তব 

লেমাত্রা শতভাে অণেথত হয়েয়ছ। এরময়ে প্রকয়ে িাণনিার 

প্রকে সাহায্য বরাে ণছল ৮৮১০.৮০ লে টাকা এবং 

সরকাণর অর্ থ বরাে ণছল ৯৩৭.৪৮ লে টাকা। প্রকয়ের 

বাস্তব লেমাত্রা অেথয়নর েন্য িাণনিার প্রকে সাহায়য্যর 

৮৬৭০.২৩ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ র্া প্রাে শতভাে এবং 

সরকারী ব্যে বরায়ের ৯০০.৮৮ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ।   
১১।     কাি অস াি র্াকনল িার কারর্:  প্রকে িণরচালয়কর মদো তথ্য ময়ত প্রকয়ের আওতাে 

উয়েখয়র্াগ্য মকান কাে অসমাপ্ত মনই। 

১২।    পজরদশ ণনের বাস্তব অবস্থা:  প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম ণনয়ে প্রকে 

িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা করা হয়েয়ছ। অতঃির 

চট্টগ্রাম  ,মনাোখালী ও মফনী  মেলার ণবণভন্ন স্থায়ন প্রকয়ের 

আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম িণরদশ থন করা হয়েয়ছ। 

িণরদশ থনকায়ল প্রকে িণরচালক উিণস্থত ণছয়লন। তাঁর কাছ 

মর্য়ক প্রাপ্ত তথ্য ও উিাি এবং সংণিষ্টয়দর সায়র্ কর্া বয়ল 

চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রণতয়বদন প্রিেন করা হয়েয়ছ। 

১৩ পজরদশ ণেকৃি জবজভন্ন অংে জভজিক অগ্রেজি : 

 
 

ক) মিাণিিঁ ণরসাচ থ এন্ড মট্রণনং মসন্টার )ণিআরটিণস (স্থািন:  

আনলাচে প্রকনল্পর আওিায় চট্টগ্রা  মভনটোজর জবশ্বজবোলনয় ডাজেডার অর্ ণায়নে ২০১২ সানলর িানুয়াজর  ানস 

৭০৭ .৩৫  লক্ষ টাকা ব্যনয় মপাজটিঁ জরসাচ ণ এন্ড ম জেং মসন্টার স্থাপে করা হয় এবং ২০১৩ সানলর িানুয়াজর  ানস 

প্রনয়ািেীয় যন্ত্রপাজি ক্রয় মশনষ মূল কায ণক্র  শুর হয়। পজরদশ ণেকানল িাো যায় জপআরটিজস স্বল্পন য়াদী প্রজশক্ষনর্র 

ব্যবস্থা করার পাশাপাজশ েনবষর্া উন্নয়ে ও মপাজি এবং প্রাজর্সম্পদ খানি জেনয়াজিি জবজভন্ন সরকাজর ও মবসরকাজর 

প্রজিষ্ঠানের সানর্ মযাোনযাে ও সহনযাজেিা বৃজির  াধ্যন  প্রাজর্সম্পদ উন্নয়নে কাি করনে। জপআরটিজসনি মূলি 

েবাজদপশুর মরাে জের্ ণয় এবং খাে াে জবনিষর্ ও খাে জেরাপিা মসবা প্রদাে করা হয়। এখােকার Animal 

Disese Diagonstic Laboratory মি  PCR & RT-PCR, ELISA Test, HA & HI 

Test, Serum Plate Agglutination Test, Rapid Test(Lateral flow device), 

Antibiotic Sensivity Test, Culture of Organism, Water 

Test(Bacteriological & Chemical), Chick Culture Test, Faces 

Examination, Postmortem Examination করা হয়। 

 

 )খ (ফাম থার ণফি স্কুল  )এফএসএস( ও কণমউণনটি মবেি অে থানাইয়েসন )ণসণবও:(  
 

প্রকনল্পর আওিায় ফা ণার জফড স্কুল স্থাপে  ,জসজবও েঠে ও অনুদাে জবিরর্ করা জেল জেল অন্যি  কনম্পানেন্ট । প্রকে 

িণরচালক োনান প্রকনল্প ৫৯২৬টি কৃষক  াঠস্কুল েঠে এবং এরসানর্ সম্পৃক্ত অন্যান্য কায ণক্র ও সঠিকভানব 

বাস্তবাজয়ি হনয়নে। এোড়া ২৩০টি জসজবওর  নধ্য ২০৬টি জসজবও েঠে ও আরজডজপজপ অনুাযায়ী অন্যন্য উপ-অংেসমূহ 

বাস্তবাজয়ি হনয়নে। 
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প্রকল্প স য়কানল ১৩টি ব্যাজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠানের সানর্ প্রকনল্পর target িেনোষ্ঠীর মযাোনযাে স্থাপে করা 

প্রকল্প স য়কানল ১৩টি ব্যাজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠানের সানর্ প্রকনল্পর target িেনোষ্ঠীর মযাোনযাে স্থাপে করা 

হনয়নে এবং এনদর দক্ষিা উন্নয়নের  াধ্যন  target িনেনোষ্ঠীর চাজহদা অনুযায়ী কৃজষখা ার বাস্তবায়নের িন্য 

উপকরর্ সরবরাহ ও বািারিািকরনর্ সহায়িা করা হনয়নে । এোড়া জিজে আরও োনান ১৩৩টি ইউজেয়ে পজরষদনক 

প্রকনল্পর  আওিায় এনে 

 

 

আরজডজপজপ অনুযায়ী দক্ষিা উন্নয়ে ও ইউজেয়ে পজরষনদর 

 াধ্যন  ১৩৩টি জসজবওনক মর্াক অনুদাে জবিরর্ করা হনয়নে। 

চট্টগ্রা  মিলার  ীরসরাই উপনিলার কনররহাট ইউজেয়নে 

সাইনবর্ীজখল গ্রান  “িাগ্রি কৃষক স বায় সজ জি জলোঃ” জসজবও, 

একই উপনিলার ভূিপুর ইউজেয়নের মহয়ানকা বািানর “সিিা 

বহুমুখী কৃজষ ও স াি কল্যার্ সংস্থা” এবং মফর্ীনি “মফজর্ 

ফা ণস এোনসাজসনয়সে মকাঅপানরটিভ মসাসাইটি”র কায ণক্র  

সনরিজ ে পজরদশ ণে করা হয়। পজরদশ ণেকানল সংজিষ্টরা িাোে 

প্রকনল্পর আওিায় গৃহীি কায ণক্রন  িানদর িীবেযাত্রার  াে 

উন্নয়ে হনয়নে। জবনশষি প্রিেন্ত ও দূে ণ  পাহাজড় এলাকায় 

েবাজদপশু, হাঁস-মুরেী ইিোজদর জচজকৎসা ও ঔষধ হানির োোনল 

এনসনে এবং  ধ্যস্বত্বনভােীনদর ভূজ কা  

 হ্রাস মপনয়নে। ফনল িারা পূনব ণর অনপক্ষা েবাজদপশু, হাঁস-মুরেী ও  ৎস্য পালে কনর মবশী লাভবাে হনে এবং আজর্ ণক 

স্বেলিা এনসনে। 

 )ে  (উিয়েলা প্রাণিসম্পদ উন্নেন মকি ণনম থাি:  

প্রকনল্পর বরাে অনুযায়ী সরকারী অর্ ণ ব্যনয় ২ .০৪ একর ভুজ  অ জধগ্রহর্ কনর িানি ৫টি উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে 

মকন্দ্র )ইউএলজডজস (জে ণার্ করা হনয়নে এবং প্রাজর্সম্পদ উন্নয়নে িা ব্যবহার করা হনে। উক্ত মকন্দ্রসমূনহ 

কজম্পউটারসহ যাবিীয় যন্ত্রপাজি প্রকনল্পর লক্ষ াত্রা অনুযায়ী সরবরাহ করা হনয়নে প্রকে িণরচালক োনান। 

মনাোখালী মেলার কণবরহাট ও  মসানাইমুণড় উিয়েলাে প্রাণিসম্পদ উন্নেন মকি সনরিজ ে পজরদশ ণে করা হয়। 

বাজহেকভানব ভবে জে ণার্  ােসম্পন্ন বনল  নে হনয়নে। িনব মসানাইমুণড় উিয়েলা প্রাণিসম্পদ উন্নেন মকয়ির মূল 

ভবন সংলগ্ন উির িায়শ থর বাউন্ডাণর ওোল বাণহর ণদয়ক 

 

  
 উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে মকন্দ্র , কজবরহাট, মোয়াখালী                         উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে মকন্দ্র , মসাোইমুজড়, মোয়াখালী 

 

  
 উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নয়ে মকন্দ্র, মসাোইমুজড়, মোয়াখালীর বাউন্ডাজর ওয়াল মহনল মেনে এবং ভবনের এোনপ্রাচ বনস জেনয় সৃষ্ট ফাটল 
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 মহয়ল ণেয়েয়ছ এবং মূল ভবয়নর  উির ও িণিম িায়শর এযায়প্রাচ বয়স ণেয়ে ফাটয়লর সৃণষ্ট হয়েয়ছ। এ ণবষয়ে 

মসানাইমুণড় উিয়েলা ণনব থাহী প্রয়কৌশলী েনাব মমাঃ আয়নাোর মহায়সনয়ক অবণহত করা হয়ল ণতণন তৎেিাত 

মসানাইমুণড় উিয়েলা প্রাণিসম্পদ উন্নেন মকি িণরদশ থন কয়রন এবং েনান মর্  ,ভবনটি ণনচু েণময়ত মাটি ভরাট কয়র 

ণনম থাি করা হয়েয়ছ ও মাটি র্র্ার্র্ভায়ব কমপ্যাকসন না করবার কারয়ি এটি হয়েয়ছ। ণতণন এ ণবষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা 

গ্রহয়নর আশ্বাস মদন। এই প্রণতয়বদন ততরী করার সমে মসানাইমুণড় উিয়েলা প্রাণিসম্পদ কম থকতথার সায়র্ মর্াোয়র্াে 

করা হয়ল ণতণন োনান  ,বাউন্ডাণর ওোল ও এর সংলগ্ন এযায়প্রাচ মমরামত শুরু করা হে ম য়ছ তয়ব বষ থাকায়লর েন্য 

কাে বন্ধ আয়ছ। 

 

 

 

)ঘ ( হযাচারী ণবণল্ডং ণনম থাি: 
 

মোয়খালী মিলার সরকারী হাঁস -মুরেী খা ানর প্রকনল্পর আওিায় হোচাজর জবজডং জে ণার্ এবং হোচাজরর িন্য 

ইেজকউনবটর ও মিোনরটর ক্রয় করা হনয়নে। পজরদশ ণেকানল হোচাজরনি মুরেীর বাচ্চা উৎপাদে বন্ধ জেল। এ জবষনয় 

খা ার ব্যপস্থাপক িাোে প্রনয়ািেীয় জডন র অভাব এবং উৎপাজদি বাচ্চা সুষ্ঠুভানব জবিরর্ ব্যবস্থা ো র্াকায় সারা 

বের ধারাবাজহকভানব বাচ্চা উৎপাদে 

 

  

  

 

ইেজকউনবটর 

 

 

মিোনরটর 

 করা সম্ভব হয়ো। যজদও স্থাপেকৃি ইেজকউনবটরটির  াধ্যন  সিানহ প্রায় ১৪ হািার জড  মর্নক বাচ্চা ফুটানো সম্ভব। 

হোচাজর জবজডং এর জে ণার্ কাি আপািদৃজষ্টনি  ােসম্মি  নে হনলও ভবনের মকার্াও মকার্াও kiar ariah 

সৃজষ্ট হনয়নে। 
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১৪।        প্রকনল্পর উনেশ্য অিণে:   

 

পজরকজল্পি অজিণি 

মুল উনেশোঃ প্রকনল্পর মুখ্য উনেশ্য  ৎস্য ও 

েবাজদপ্রাজর্ পালনের মক্ষত্র হনি উন্নিির এবং 

মটকসই উৎপাদে এবং এর  াধ্যন  

আয়বৃজিকরনর্র দ্বারা দজরদ্র পজরবারগুনলার 

িীবে াে উন্নয়ে করা। 

প্রকনল্পর মূল উনেশ্য বাস্তবায়নের িনন্য প্রকল্প জবজভন্ন প্রকার দক্ষিা 

বৃজিমূলক কায ণক্র  পজরচালো কনরনে, ময ে- প্রজশক্ষর্, ক ণশালা, 

মসজ োর, জশক্ষর্, মদশীয় ও তবনদশীক জবজভন্ন জশক্ষা সফর, ক্রস 

জভজিট, আনুষ্ঠাজেক ও অোনুষ্ঠাজেক ধারর্মুলক েনবষর্া। পাশাপাজশ 

জবজভন্ন জবষয় জভজিক মদশী ও জবনদশী পরা শ ণ জেনয়াে কনরনে। 

প্রকনল্পর মূল উনেশ্য অিণনের িন্য জবজভন্ন আউটপুনটর  াধ্যন  

কায ণক্র  বাস্তবায়ে করা হনয়নে। 

আউটপুট-১: জবনকন্দ্রীি, স জিি এবং চাজহদা 

জভজিক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ সম্প্রসারর্ সুনযানের 

(কৃষক  াঠ স্কুল)  াধ্যন  দজরদ্র িেনোষ্ঠীনক 

কায ণকর  মসবা প্রদাে। 

এ আউটপুনটর আওিায় প্রকল্প ৮টি  জডউল  হাঁস-মুরজে পালে, 

প্রাজর্সম্পদ পালে,  ৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ, পুজষ্ট, দজরদ্র চাষীনদর 

সম্পনদর পজরকল্পো, বািারিাি করর্ ইিোজদও উপর  ৪  াস ব্যাপী 

‘‘ম ৌসু ন য়াদী’’ প্রজশক্ষনের  াধ্যন  ৭০ িে  াস্টার সহায়ক তিরী 

কনরনে।  এনি প্রায় ১১২ ব্যাজক্ত াস স য় ব্যয় করা হনয়নে।   

আউটপুট-২: কজ উজেটি মবইিড অরোোইনিশে 

বা জসজবও (স াি জভজিক সংেঠে) এবং কৃষক 

এোনসাজসনয়শে েঠে ও ক্ষ িায়ে করা যানি 

িারা সফলভানব চাষীনদর চাজহদা সরকারী ও 

মবসরকারী মসবা প্রদােকারী সংস্থাসমূনহর কানে 

েুনল ধরনি পানর। 

ব্যজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠাে ও অন্যান্য মসবাদােকারী প্রজিষ্ঠানের 

কানে দজরদ্র চাষীনদর জবজভন্ন উপকরর্ চাজহদা সঠিকভানব েুনল ধরার 

উনেনশ্য এবং দজরদ্র চাষীনদর খা ার ব্যবস্থাপোয় জবজভন্ননসবা জেজিি 

করনর্র উনেনশ্য প্রকনল্পর আওিায় ম াট ২০৬টি সংেঠনের দক্ষিা 

উন্নয়নের জবজভন্ন কায ণক্র  বাস্তবায়ে করা হয়। সংেঠেগুনলার  নধ্য 

১৯৯টি স াি জভজিক সংেঠে (জসজবও) ও ৭টি জসজবওনদর স িনয় 

েঠিি জসজবও এনসাজসনয়শে। 

আউটপুট-৩: ব্যজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠানের সানর্ 

কৃষকনদর সংনযাে স্থাপে করা, যানি কৃষকের্ 

ব্যজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠাে হনি  ােসম্পন্ন 

উপকরর্ পায় এবং উৎপাজদি পণ্য বািারিাি 

করনি পানর। 

প্রকনল্পর আওিায় ১৩টি ব্যজক্ত াজলকাোধীে উপকরর্ উৎপাদে 

প্রজিষ্ঠানক কাজরেরী সহায়িা প্রদাে করা হনয়নে। জবনশষ কনর- জচংজড় 

ও সাদা  ানের মপাো উৎপাদেকারী প্রজিষ্ঠাে, হাঁস-মুরজে ও  ানের 

খাে উৎপাদেকারী প্রজিষ্ঠাে, মিলাজপয়ানপাো উৎপাদেকারী প্রজিষ্ঠাে 

ব্লাকনবেল োেনলর বাচ্চা উৎপাদকারী প্রজিষ্ঠাে ইিোজদ। সনব ণাপজর 

ব্যাজক্ত াজলকাোধীে প্রজিষ্ঠােসমূহনক জেনয় এোনসাজসনয়শে েঠে ও 

জবজভন্ননসবা প্রদােকারী প্রজিষ্ঠােসমূনহর সানর্ মসবা, মুোফা অিণে ও 

অজধকার আদানয় মযৌজক্তক সম্পকণ স্থাপনে সহায়িা করা হনয়নে। 

আউটপুট-৪: প্রকল্প এলাকায়  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ 

সম্পজকণি স্থােীয় িেনোষ্ঠীর চাজহদা জচজিি করর্ 

ও এর স াধানে প্রনয়ািেীয় পদনক্ষপ গ্রহনর্ স্থােীয় 

সরকার প্রজিষ্ঠােনক (ইউজেয়ে পজরষদ) সা র্ ণবাে 

কনর মিালা। 

ইউজেয়ে পজরষদ এলাকায়  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উন্নায়ে কায ণক্র  

বাস্তবায়নে ইউজেয়ে পজরষদ মচয়ারম্যাে ও স্থায়ী কজ টির দায়দাজয়ত্ব 

জবষনয় প্রজশক্ষনর্র আনয়ািে করা হনয়নে। 

 

আউটপুট-৫: িেনসবা প্রদানে প্রাজর্সম্পদ 

অজধদির ও  ৎস্য অজধদিনরর দক্ষিা উন্নয়ে। 

উপনিলা পয ণানয়  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ দির সমূনহর  ােবসম্পদ 

উন্নয়নে  প্রজশক্ষর্ কায ণক্র  গ্রহর্ করা হয়। অজধদিনরর জবজভন্ন পয ণানয়র 

ক ণকিণাের্নক তবনদজশক  জশক্ষা সফনর অংশগ্রহনর্র সুনযাে প্রদাে করা 

হয়। ডাজেডা মফনলাশীপ মসন্টার কর্তণক আনয়াজিি জবজভন্ন মকানস ণ 

অংশগ্রহনর্ সুনযাে প্রদাে করা হয়। 

জপআরটিজস জপআরটিজস প্রকল্প এলাকাধীে  মপাজট ওয়াকণার ও স ািজভজিক 

প্রাজর্সম্পদ ওয়াকণানদর িনন্য শট ণনকানস ণর আনয়ািে কনর। এোড়াও 

৮টি ক ণশালা  ,১টি  আন্তিণাজিক কেফানরন্স আনয়ািে কনর। 

েনবষর্া কায ণক্র  প্রকল্প  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পনদর উন্নয়নের িনন্য ির্া দজরদ্র চাষীনদর 

উন্নয়নের লনক্ষে ৮টি এডাজেভ েনবষর্া কায ণক্র  বাস্তবায়ে কনর এবং 

এগুনলার অজিণি জশক্ষা প্রকল্প এলাকার চাষীনদর িীবে াে উন্নয়নে 

অজধক উৎপাদে ও আয় বর্ধ্ণনের িনন্য গ্রহর্ করা হয়।  
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উপনিলা প্রাজর্সম্পদ উন্নযেনকন্দ্র (ইউএলজডজস) ও 

হোচারী জবজডং জে ণার্ 

প্রকনল্পর সরকারী বরাে ব্যনয় প্রকল্প এলাকায় েবেঠিি ৫টি উপনিলায় 

২.০৪ একর িায়ো ভুজ  অজধগ্রহর্ কনর ৫টি উপনিলা প্রাজর্ম্পদ উন্নয়ে 

মকন্দ্র (ইউএলজডজস) জে ণার্ (সংজিষ্ট অন্যান্য অবকাঠান াসহ), জবদুেৎ 

সংনযাে এবং যাবিীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। মোয়াখালী 

সরকারী হাঁস-মুরজে খা ানর একটি হোচারী জবজডং জে ণার্ করা হয়; 

এনি একটি ইেজকউনবটর ও একটি মিোনরটর স্থাপে করা হয়। 

ব্যবস্থাপো প্রকল্প বাস্তবায়নের লনক্ষে বরাে অনুযায়ী পজর ার্ ি জশজক্ষি, দক্ষ ও 

অজভজ্ঞ কাজরেজর ক ণকিণা/ক ণচাজর ও পরা শ ণক জেনয়াে করা হয়। 

প্রকল্প কায ণক্র  বাস্তবায়নে প্রনয়ািেীয়  টরযাে,  টরসাইনকল, 

বাইসাইনকল, আসবাবপত্র, কজম্পউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাজি সরবরানহর 

 াধ্যন  সহায়িা প্রদাে করা হয়। 

 

১৫। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদঃ   

 

ক্রজ ক 

েং 
প্রকল্প পজরচালনকর ো  ও পদবী পূে ণকালীে খন্ডকালীে দাজয়ত্ব পালনের ম য়াদ  ত্মব্য 

মযােদানের 

িাজরখ 
অব্যাহজির 

িাজরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১. ডা: ম া:আব্দুস মসাবহাে  

মুখ্য তবজ্ঞাজেক ক ণকিণা, 

টজিনকালজি শাখা 

প্রাজর্সম্পদ েনবষর্া প্রজিষ্ঠাে, ৪৮ 

কািী আলাউজেে মরাড, ঢাকা। 

পূে ণকালীে - ২০-০৮-২০০৭ ৩০-০৬-২০১৩  

 
১৬। সাণব থক ণবয়িষিঃ 

 
১৬.১ আঞ্চজলক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ উন্নয় প্রকল্প মোয়াখালী কনম্পানেন্ট এর কায ণক্র  উপকুলীয় ৪টি মিলার ২৩টি 

উপনিলায় বাস্তবাজয়ি হনয়নে। িনলাোস, ঝড় ও প্রাকৃজিক দূনয ণাে প্রবর্ প্রকল্প এলাকায় কৃষক  াঠ স্কুনলর  াধ্যন  

বাস্তবাজয়ি বসিবাড়ী জভজিক কায ণক্র  পজরনবশ বান্ধব। প্রাকৃজিক দূনয ণাে ময ে বন্যা, িনলাোস, খরা, ঝড় প্রভৃজি 

ম াকানবলায় স নয়াপনযােী জবনশষ কনর Climate Change Adaptation এর সনে সেজিপূর্ ণ এবং 

এটি মটকসই উন্নয়নে সহায়িা কনরনে বনল  নে হনয়নে। 

 

১৬.২ প্রকল্প পজরচালনকর মদওয়া িথ্য অনুসানর প্রকনল্পর অন্যি  অংে কৃষক  াঠ স্কুনলর ম াট সুফলনভােীর শিকরা 

৯৭% িে  জহলা। মোয়াখালী অঞ্চনল  জহলানদর ব্যাপক অংশগ্রহর্ প্রকনল্পর জবরাট সাফল্য। কৃষক  াঠ স্কুনলর 

সানপাট ণ অজধনবশনে পুজষ্টর উপর ৪টি অজধনবশে র্াকায় েভ ণবিী  জহলা, জশশুনদর পুজষ্ট জ্ঞাে বৃজি মপনয়নে। 

সুফলনভােীনদর উৎপাদে ও আয় বৃজির ফনল পুজষ্টকর খানের প্রাপ্যিা বৃজি মপনয়নে, বহুমুখী উৎপাদে ও উন্নয়ে বৃজি 

মপনয়নে, সনব ণাপজর  জহলানদর আয় এবং জসিান্ত গ্রহনর্র ক্ষ িা পূনব ণর অনপক্ষা বৃজি মপনয়নে বনল আনলাচোয় িাো 

যায়। 

 

১৬.৩ মটকসই স জিি ব্যবস্থাপো ক ণসূচীর  াধ্যন  সরকারী মবসরকারী অব্যবহৃি ভুজ  ও িলাশয়সমূনহ (চরাঞ্চল 

সহ) দজরদ্র িেনোষ্ঠী ির্া চাষীনদর প্রনবশাজধকার জেজিি করার িন্য স্থােীয় স াি জভজিক সংেঠনের  াধ্যন  

চাষীনদর স িয় সাধে, জবজভন্ন স জিি খা ানর িানদর যুক্ত করার  াধ্যন  এসকল অব্যবহৃি মুক্ত ভুজ  ও 

িলাশয়সমূহ ইিারা জেনি িানদর সহায়িা প্রদাে করা হয়। এর ফনল অনেক মুক্ত ভুজ  ও িলাশয় এখনো স জিি 

খা ানরর  াধ্যন  চাষীরা ব্যবহার করনে। 

 

১৬ .৪ প্রকল্প এলাকার মুরজে বাচ্চা উৎপাদে ও সরবরাহ কানি ব্যবহার হনে মোয়াখালী সরকারী হাঁস -মুরজে খা ানর 

একটি হোচারী জবজডং জে ণার্ করা হয়। এনি একটি ইেজকউনবটর ও একটি মিোনরটর স্থাপে করা হয়। 
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১৬.৫ এই প্রকনল্পর জবজভন্ন পয ণানয়র সুফলনভােীনদর সানর্ কর্া বনল িাো যায়, প্রকনল্পর  াধ্যন  িানদর িীবে -যাত্রার 

 ানের ইজিবাচক পজরবিণে হনলও প্রকল্প মশষ হনয় যাবার কারনর্ িানদর কায ণক্র  সঠিকভানব পজরচালো করার িন্য 

লজিজস্টক সহায়িা পানেে ো। িাঁরা  নে কনরে িাঁনদর দীর্ ণ ম য়াদী লজিজস্টক সহায়িা প্রনয়ািে। 

 

১৬.৬ ডাজেডার আজর্ ণক সহায়িা ও সরাসজর িত্বাবধানে বাস্তবায়েকৃি এ প্রকনল্পর সুফল পাওয়া মেনলও পরবিীনি  

 ৎস্য ও প্রার্ী সম্পদ  ন্ত্রর্ালনয়র কর্তণক বাস্তবাজয়ি প্রকল্পসমূনহ ডাজেডার সম্পৃক্ত ো র্াকার জবষয়টি স্পষ্ট েয়। যজদও 

ডাজেডা অন্য  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক বাস্তবায়োধীে প্রকনল্প বিণ ানে আজর্ ণক ও কাজরেরী সহায়িা প্রদাে করনে। 

 

১৬.৭ প্রকল্প পজরচালনকর মদওয়া িথ্য অনুসানর প্রকল্প বাস্তবায়ে মশনষ অব্যজয়ি টাকা স প ণর্ করা হনয়নে। িনব 

জপজসআনর এ সংক্রান্ত মকাে িথ্য সংনযািে করা হয়জে। এ জবষয়টি  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় জেজিি করনি 

পানর। জবজভন্ন জবষনয় অজডট আপজি জেষ্পন্ন করা হনয়নে বনল জপজসআনর উনেখ করা হনয়নে।  

 

১৬.৮ জপজসআর-এ বজর্ ণি ব্যনয়র জহসাব হনি মদখা যায় জডজপজপ’র খাি অনুযায়ী আজর্ ণক বরানের জবপরীনি প্রায় 

প্রজিটি খানি বরানের স াে ব্যয় হনয়নে, যা বাস্তব বনল  নে হয় ো। এ জবষনয় প্রকল্প পজরচালক িাোে, জডজপজপ’র 

খাি অনুযায়ী আজর্ ণক ও মভৌি লক্ষে াত্রা যর্াযর্ভানব অিণে করাই প্রকল্প পজরচালনকর অন্যি  দাজয়ত্ব ও কিণব্য। এর 

ব্যিেয় হনল অজডট আপজিসহ  ন্ত্রর্ালয় ও জবভানে িবাবজদজহ করনি হয়। মস কারনর্ বাস্তবিার জেজরনখ এবং ক্রয় 

েীজি ালা যর্াযর্ভানব অনুসরর্ কনরই খাি অনুযায়ী পূর্ ণ টাকা খরনচর সনব ণাচ্চ মচষ্টা করা হনয়নে। বাস্তনব মদখা যায়, 

 ন্ত্রর্ালনয়র  াজসক এজডজপ পয ণানলাচো সভায় প্রকল্প পজরচালকনদর প্রকনল্পর িন্য বরােকৃি অর্ ণ জেধ ণাজরি স নয়র 

 নধ্য সঠিক ভানব ব্যয় করার িন্য  ন্ত্রর্ালনয়র পক্ষ মর্নক িাজেদ প্রদাে করা হয়। আইএ ইজড  নে কনর প্রকল্প 

বাস্তবায়নের মক্ষনত্র মভৌি লক্ষ াত্রা অিণে করাই মূল উনেশ্য। মকাে প্রকনল্পর গুর্েি  ােসহ মভৌি লক্ষ াত্রা অিণে 

করার পরও যজদ জডজপজপনি বরােকৃি অর্ ণ অনপক্ষা ক  অর্ ণ ব্যয় হয়, িাহনল সরকাজর অনর্ ণর সনব ণাি  ব্যবহার 

জেজিি করার িন্য সংজিষ্ট প্রকল্প পজরচালকনক মূল্যায়ে করা প্রনয়ািে। এনি সরকাজর অনর্ ণর সনব ণাি  ব্যাবহার 

জেজিি হনব। 

 

১৬.৯ প্রকনল্পর আওিায় জবজভন্ন পয ণানয় জবজভন্ন জবষনয় প্রজশক্ষর্ প্রদাে করা হনয়নে। জসজবও এোনসাজসনয়সনের িাজলকা 

সম্বজলি মিলা জভজিক বই ডাজেডা কর্তণক প্রকাশ করা হনয়নে। িনব পজরদশ ণনের স য় প্রকল্প চলাকালীে জবজভন্ন জবষনয় 

প্রজশক্ষর্ গ্রহর্কারীনদর সম্পূর্ ণ িাজলকা পাওয়া যায়জে এবং প্রজশক্ষোর্ার্ীনদর মকাে Database তিরী করা হয়জে।  

 

১৭। প্রকয়ের বাস্তবােন সমস্যাঃ   

 প্রকে িণরচালক োনান আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়ন উয়েখয়র্াগ্য মকান সমস্যা না র্াকাে প্রকেটির বাস্তবােন 

সুচারুরূয়িই সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

 

১৮। সুিাণরশমালাঃ 
 

  

 আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়নাির সাণব থক মূল্যােয়নর আয়লায়ক আইএমইণি’র সুিাণরশ ণনম্নরূি:  

 

 ১৮.১ এই প্রকয়ের অণভজ্ঞতার অয়লায়ক  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় স নয়াপনযােী প্রকল্প গ্রহর্ করনি পানর। 

 ১৮ .২  ডাজেডানক পুেরায় এ ধরনের প্রকয়ে সংণিষ্ট করার েন্য  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় এবং অর্ থননণতক 

সম্পকথ ণবভাে উয়দ্যাে ণনয়ত িায়র। 

 ১৮.৩ প্রকল্প মশষ হবার পরও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল িথ্য প্রকল্পস্থানে অর্বা প্রকনল্পর জেকটস্থ প্রকল্প জেয়ন্ত্রর্কারী 

সংস্থা বা দিনর সংরক্ষর্ করা িররী।  

 ১৮.৪ মোয়াখালী সরকারী হাঁস -মুরজে খা ানর স্থাজপি হোচারীটিনক সারা বের উৎপাদেমুখী রাখনি এবং উৎপাজদি 

মুরেীর বাচ্চা জবপেনর্ কায ণকর ব্যবস্থা গ্রহনর্র িন্য   ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক উয়দ্যাে মনো 

েরুণর। তা নাহয়ল ইেজকউনবটর ও মিোনরটর েষ্ট হনয় মযনি পানর। 
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 ১৮.৫ প্রকনল্পর অব্যজয়ি অর্ ণ যর্াযর্ভানব স প ণর্ করা হনয়নে জকো িা  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় খজিনয় 

মদখনি পানর। 

 ১৮.৬ প্রকল্প চলাকালীে মযসব অর্ ণ বেনর অর্ ণ স প ণর্ করা হনয়নে মসটির  ন্ত্রর্ালয় কর্তণক প্রিেয়ে জপজসআর এ 

সংযুক্ত করার জবষনয়  ৎস্য ও প্রাজর্সম্পদ  ন্ত্রর্ালয় উয়দ্যাে ণনয়ত িায়র। 

 ১৮ .৭  প্রকল্প বাস্তবায়নের মক্ষনত্র আজর্ ণক ব্যনয়র পাশাপাজশ জডজপজপ অনুসানর গুর্েি  ােসম্পন্ন মভৌি লক্ষ াত্রা 

অিণে করনি পারানক সব ণাজধক গুরত্ব জদনি হনব এবং এই জবষনয় প্রকল্প পজরচালকনদর  ন্ত্রর্ালয় /জবভাে 

প্রনয়ািেীয় জেনদ ণশো প্রদাে করনি পানর। 

 ১৮ .৮  প্রজশক্ষর্ কায ণক্রন  স্বেিা ও িবাবজদজহিা জেজিি করবার িন্য ময মকানো প্রজশক্ষর্ কায ণক্রন  

প্রজশক্ষর্ার্ীনদর মমাবাইল নাম্বার ও োতীে িণরচেিত্র নম্বর সহ Database তিরী করা আবশ্যক।  

 

১৯। উিয়রাক্ত সুিাণরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত িদয়েি এ প্রণতয়বদন প্রাণপ্তর ০১ (এক) মায়সর ময়ে আইএমইণি-মক 

অবণহত করয়ত হয়ব। 
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“ণিি আিয়গ্রয়িশন মরা প্রয়েণন মটে (২ে ির্ থাে)” 

সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৩) 

 

১। প্রকয়ের নামঃ  ণিি আিয়গ্রয়িশন মরা প্রয়েণন মটে (২ে ির্ থাে) 

২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালেঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে। 

৩। বাস্তবােনকারী সংস্থাঃ  প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর। 

৪। প্রকয়ের অবস্থানঃ  মেলা কৃণত্রম প্রেনন মকি আয়ছ মদয়শর এমন ২২টি বৃহির মেলা এবং মসন্ট্রাল 

কযায়টল ণিণিং এন্ড মিইণর ফাম থ, সাভার, ঢাকা। 

৫। প্রকে গ্রহয়ির িটভূণমঃ  
 

 কৃণষ প্রধান বাংলায়দয়শর অর্ থনীণতয়ত িশুসম্পয়দর গুরুত্ব অিণরসীম। আমায়দর মদয়শ মদশীে োভীর দ্যধ উৎিাদন খুবই 

কম এবং মেয়নটিক গুিাবলীও ণনম্নমায়নর। এই অনুন্নত েবাণদ িশুর োত উন্নেয়নর লয়েয ণবেত ১৯৫৮ সায়ল সব থ 

প্রর্ম এয়দয়শ কয়েকটি ণনণদ থষ্ট এলাকাে েবাণদ িশুর কৃণত্রম প্রেনন কার্ থক্রম শুরু হয়লও ১৯৭৫ সায়ল বাংলায়দয়শ সারা 

মদশ ব্যািী কৃণত্রম প্রেনন সম্প্রসারি কার্ থক্রম শুরু হে ও েনণপ্রেতা লাভ কয়র।  

 

ক্রস ণিণিং এর ফয়ল ণবেত ২৫-৩০ বছয়র মদয়শ দ্যধ ও মাংস উৎিাদন বৃণি মিয়লও িরবতীয়ত এই কম থসূচীর র্র্ার্ থ 

মূল্যােন এবং ণবজ্ঞানণভণিক প্রেনন ব্যবস্থা ও ণসয়লকশন/কাণলং িিণত অনুসরি না করার কারয়ি ইণতময়ে সংকর 

োয়তর েবাণদ িশুর উৎিাদন ও পুনরুৎিাদন তবণশষ্টযাবলীয়ত অণনবার্ থ ণনম্নমূখীতা িণরলণেত হয়ে। এ সমস্যা 

দূরীকরয়ি সুণিণরের প্রেনন ষাঁড় ও োভী ণনব থাচনপূব থক িণরকণেত প্রেনন মকৌশল অনুসরয়ির মােয়ম অদূর ভণবষ্যয়ত 

েবাণদ িশুর  োত উন্নেন ও উৎিাদন প্রণক্রোে িিণতেত মমৌণলক িণরবতথন আনেন করা সম্ভব হয়ব বয়ল আশা করা 

র্াে। প্রকৃত অয়র্ থ েবাণদ িশুর ধারাবাণহক ও স্থােী োত উন্নেন প্রণক্রোে “প্রয়েণন মটণেং” ণবশ্বব্যািী বহুল প্রচণলত ও 

অিণরহার্ থ ণবজ্ঞানণভণিক িশু প্রেনন মকৌশল। ণিি আিয়গ্রয়িশন থ্রু প্রয়েণন মটে প্রকেটি তাই এয়দয়শর েবাণদিশুর 

স্থােী ও মটকসই োত উন্নেয়ন সরকায়রর একটি অতযন্ত গুরুত্বপূি থ ও সমেয়িায়র্ােী  িদয়েি। এটি একটি 

Specialized ‘Animal Breeding’ কার্ থক্রম। প্রর্ম ির্ থায়ে প্রকেটির কার্ থক্রম জুলাই ২০০৩-এ শুরু হয়ে 

জুন ২০০৭-এ সমাপ্ত হয়েয়ছ এবং উক্ত ির্ থাে সমািনায়ন্ত Proven Bull মঘাষিা করার েন্য ৫টি Candidate 

Bull িাওো মেয়ছ। িরবতীয়ত প্রকেটির প্রর্ম ির্ থায়ের ধারাবাণহকতা রো করা এবং মদশীে োয়তর েবাণদ িশুর 

েীন সংরেি ও োত উন্নেয়নর লয়েয  জুলাই ২০০৮ হয়ত জুন ২০১৩ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য প্রকেটির ২ে 

ির্ থায়ের কার্ থক্রম শুরু হয়েয়ছ।  

 

৬। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ   আয়লাচয প্রকেটির উয়েশ্যসমূহ ণনন্মরূিঃ 

   ক) সুণিণরের প্রুয়ভন ষাঁড় (Bull) উৎিাদন; 
   খ) মদশীে োয়তর েবাণদ িশুর েীন সংরেি ও োত উন্নেন; 
   ে) প্রুয়ভন  ষাঁড় উৎিাদয়নর লয়েয ণনব থাণচত কন্ট্রাট খামারীয়দর সংেঠিত ও 

দেতা বৃণিকরি। 

    

৭। প্রকয়ের অনুয়মাদন,  

মমোদ বৃণি ও সংয়শাধনঃ 

 মূল অনুয়মাদনঃ  ০৪/০৫/২০০৮ 

 প্রর্ম সংয়শাধন ০৯/০৫/২০১০ 

 অন্তঃখাত সমিেঃ  ২৯/১১/২০১২ 

৮। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যেঃ   
    

 

৯। প্রকয়ের অংেণভণিক বাস্তবােনঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) 

এবং মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্যাণদ অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক 

প্রাক্কণলত ব্যে (লে টাকা) প্রকৃত ব্যে 

(লে টাকা) 

িণরকণেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কণলত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত সমে 

(মূল বাস্তবােন 

কায়লর %) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০৫২.৫৩ ১১৩৮.৬৯ ১০৯২.২৭২ 

জুলাই ২০০৮ 

মর্য়ক 

জুন ২০১৩ 

- জুলাই ২০০৮ 

মর্য়ক 

জুন ২০১৩ 

- - 
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আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ণনয়ম্ন মদো হ’লঃ 
  

ক্রণমক

নং 
কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম 

একক/ 

িণরমাি/ 

সংখ্যা 

ণিণিণি অনুর্ােী লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

আণর্ থক 
বাস্তব 

(িণরমাি) 
আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রােস্বঃ 

১। মবতন-ভাতাণদ      

ক) কম থকতথায়দর মবতন েন ১৪৭.০০ ২৩েন ১৩৬.১৯ 

(৯৩%) 

১০০% 

খ) কম থচারীয়দর মবতন েন ৩.৫৮ ০১েন ২.৮৮ 

(৮০%) 

১০০% 

ে) ভাতাণদ েন ১০৪.৪৫ ২৪েন ৯৯.৯৮১ 

(৯৬%) 

১০০% 

ঘ) আউটয়সাণস থং  েন ১৩২.৬০ ৩৫েন ১২৭.৫৭৫ 

(৯৬%) 

১০০% 

 উিয়মাটঃ মবতন-ভাতাণদ  ৩৮৭.৬৩ - ৩৬৬.৬২৬ _ 

২। সরবরাহ ও মসবা      

ক) প্রণশেি েন ১৪৪.৮৮ ৫৫৫৫েন ১৪৪.২৮  

(১০০%) 

৪৯৩০েন 

(৮৯%) 

খ) মসণমনার/ওোকথস  সংখ্যা ৬.০০ ০২টি ৬.০০  

(১০০%) 

১০০% 

ে) জ্বালানী এল,এস ৪২.৫০ এল,এস ৪২.৪৯৩ 

(১০০%) 

১০০% 

ঘ) ষাঁয়ড়র খাদ্য এল,এস ৪৭.০০ এল,এস ৪৬.৯৩১ 

(১০০%) 

১০০% 

ঙ) ষাঁড় বাছুয়রর েন্য ইনয়সনটিভ এল,এস ৪.০০ এল,এস ২.১৬ 

(৫৪%) 

১০০% 

চ) কৃষক ইনয়সনটিভ েন ৮০.০০ ৪০০০েন ৮০.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

ছ) ষাঁড় বাছুর কময়িনয়সসন এল,এস ৩.০০ এল,এস ১.৭৪৫ 

(৫৮%) 

১০০% 

ে) িণরবহি ব্যে এল,এস ৯.১০ এল,এস ৬.১৭৭ 

(৬৭.৮৮%) 

১০০% 

ঝ) মকণমকযাল ও ণর-এয়েন্ট এল,এস ৬.০০ এল,এস ৫.৯৭ 

(৯৯.৫০%) 

১০০% 

ঞ) পুস্তকাণদ এল,এস ২.০০ এল,এস ২.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

ট) মুদ্র্ি ও প্রকাশনা এল,এস ১৩.০০ এল,এস ১২.৯১ 

(৯৯%) 

১০০% 

ঠ) ণবজ্ঞািন ও প্রচারনা এল,এস ৯.০০ এল,এস ৮.৬৫৪ 

(৯৬%) 

১০০% 

ি) টিএ/ণিএ এল,এস ৩৬.০০ এল,এস ৩৫.৯৫ 

(১০০%) 

১০০% 

ঢ) মটণলয়ফান ও িাক এল,এস ৪.৫০ এল,এস ১.৬৭৯ 

(৩৭%) 

১০০% 

ি) ঔষধ/ ণভটাণমন/ ভযাকণসন এল,এস ১৩৬.০০ এল,এস ১৩৫.৯৯৯ 

(১০০%) 

১০০% 

ত) িাটা এনালাইণসণস এল,এস ৪.৫০ এল,এস ৩.৩৯৫ ১০০% 
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ক্রণমক

নং 
কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম 

একক/ 

িণরমাি/ 

সংখ্যা 

ণিণিণি অনুর্ােী লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

আণর্ থক 
বাস্তব 

(িণরমাি) 
আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৭৫%) 

র্) প্রয়েণন মশা ৪টি ৭.০০ ৪টি ৬.৯৮ 

(১০০%) 

১০০% 

দ) কনসালয়টণন্স  Man-day ১০.৯০ ৪০০ ম্যান-মি ১০.৭৮ 

(৯৯%) 

৩৭৯ ম্যান-মি 

(৯৫%) 

ধ) সোনী ভাতা এল,এস ৫.০০ এল,এস ৪.৮৭৬ 

(৯৮%) 

১০০% 

ন) ওভারটাইম ভাতা এল,এস ১.০০ এল,এস ০.৭৫ 

(৭৫%) 

১০০% 

ি) মূল্যােন এল,এস ৪.০০ এল,এস ৩.৫৭৪ 

(৮৯%) 

১০০% 

ফ) ওণসণস এল,এস ২৬.৫০ এল,এস ২৬.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

 উিয়মাটঃ সরবরাহ ও মসবা 
- 

৬০১.৮৮ 
- 

৫৮৯.৮০৩ - 

৩। মমরামত ও রেিায়বেি    

ক) র্ানবাহন রেনায়বেি 

(২৩টি মটরসাইয়কল, ১টি 

েীি, প্রর্ম ির্ থাে হয়ত প্রাপ্ত) 

এল,এস ১১.৫০ এল,এস ১১.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

খ) আসবাবিত্র রেনায়বেি এল,এস ৩.০০ এল,এস ৩.০০  

(১০০%) 

১০০% 

ে) কণম্পউটার রেনায়বেি এল,এস ১৩.৫০ এল,এস ১৩.৫০  

(১০০%) 

১০০% 

ঘ) র্ন্ত্রিাণত রেনায়বেি এল,এস ১.০০ এল,এস ১.০০  

(১০০%) 

১০০% 

ঙ) অণফস ণবণল্ডং রেনায়বেি এল,এস ৪.০০ এল,এস ৩.৯৯৪ 

 (১০০%) 

১০০% 

 উিয়মাটঃ মমরামত ও রেিায়বেি ৩৩.০০ - ৩২.৯৯৪  - 

উিয়মাট (রােস্ব) ঃ  ১০২২.৫১  ৯৮৯.৪২৩ 

(৯৭%) 

১০০% 

মূলধনঃ  

৪। র্ন্ত্রিাণত/সরঞ্জামাণদ ও আসবাবিত্র ক্রে     

ক) মটণলয়ফান সংয়র্াে  এল,এস ০.৩৬ এল,এস ০.২১২ 

(৫৯%) 

৬৭% 

খ) ষাঁড় বাছুর ক্রে  ৪০ ২৯.৫০ ৪০ ১৭.৪৫২ 

(৫৯%) 

 

১০০% 

ে) তবদ্যযণতক র্ন্ত্রিাণত এল,এস ৩.৫০ এল,এস ৩.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

ঘ) আসবাব িত্র      

 ১. ফুল মসয়ক্রটাণরয়েট মটণবল  ০২ ০.৪৮২ ০২ ০.৪৮২ 

(১০০%) 

১০০% 

 ২. কায়ঠর আলমাণর ০১ ০.১৪৮ ০১ ০.১৪৮ 

(১০০%) 

১০০% 
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ক্রণমক

নং 
কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম 

একক/ 

িণরমাি/ 

সংখ্যা 

ণিণিণি অনুর্ােী লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

আণর্ থক 
বাস্তব 

(িণরমাি) 
আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ৩. ণরভলণভং মচোর ০১ ০.১৮০ ০১ ০.১৮০ 

(১০০%) 

১০০% 

 ৪. হাতলসহ কুশন মচোর ০৭ ০.২৬০ ০৭ ০.২৫৯ 

(১০০%) 

১০০% 

 ৫. হাতলছাড়া কুশন মচোর ২৩ ০.৬৪৫ ২৩ ০.৬৪৪ 

(১০০%) 

১০০% 

 ৬. প্লাণেক টুল ৩০ ০.১৩৫ ৩০ ০.১৩৫ 

(১০০%) 

১০০% 

ঙ) র্ন্ত্রিাণত ও সরঞ্জামাণদ      

 ১.   দ্যধ িণরমািক র্ন্ত্র ১০০০ ৬.০০ ১০০০ ৫.৯০  

(১০০%) 

১০০% 

 ২.   মচইনসহ সনাক্তকরি 

নম্বর মপ্লট 

১৫০০০ ১৩.২০ ১৫০০০ ১৩.২০ 

(১০০%) 

১০০% 

 ৩.  আনুসণিক সহ 

ল্যাকয়টাণমটার 

৫০০ ৪.৪৮ ৫০০ ৪.৪৭৫  

(১০০%) 

১০০% 

 ৪.   মিইণর র্ায়ম থাণমটার  ৬০ ০.৩০ ৬০ ০.২৯৭ 

(৯৯%) 

১০০% 

 ৫.  মরণিোয়রটর ০১ ০.৩৫ ০১ ০.৩৪৫  

(৯৯%) 

১০০% 

 ৬.   ক্রায়োকযান (৫০-৫৫ 

ণল:) 

২০ ১৩.০০ ২০ ১২.৭১  

(৯৮%) 

১০০% 

 ৭.   ক্রায়োকযান (১০-১২ ণল:) ১৫ ৫.১০ ১৫ ৪.৯১২  

(৯৬%) 

১০০% 

 ৮.   ণসয়মন মোয়রয়ের েন্য 

ক্রায়োবায়োলণেকযাল 

কযান (৩০-৪০) 

২০ ২০.০০ ২০ ১৯.৯০  

(১০০%) 

১০০% 

 ৯.  র্ায়ম থাফ্লাস্ক্ ৫০ ০.৫০ ৫০ ০.৪৮৮  

(৯৮%) 

১০০% 

 ১০. ওেন িণরমািক র্ন্ত্র ২৫ ১.২৫ ২৫ ১.২৪৫ 

(১০০%) 

১০০% 

 ১১. কালার মটণলণভশন ০১ ০.৩৪ ০১ ০.৩৩৫  

(৯৯%) 

১০০% 

 ১২. ফয়টাকণিোর ০১ ৩.৫০ ০১ ৩.৪০  

(৯৭%) 

১০০% 

 ১৩. আনুসংণেক সহ 

কণম্পউটার 

০২ ২.০০ ০২ ১.৯৬  

(৯৮%) 

১০০% 

 ১৪. ণিণেটাল কযায়মরা ০১ ০.৫০ ০১ ০.৪৭  

(৯৪%) 

 

১০০% 

 ১৫. ল্যািটি ০১ ১.০০ ০১ ০.৯৮  

(৯৮%) 

১০০% 

 ১৬. ণভণিও কযায়মরা ০১ ০.৮০ ০১ ০.৭৫  

(৯৪%) 

১০০% 

 ১৭. এোর কণন্ডশনার ০২ ২.০০ ০২ ১.৯২  ১০০% 
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ক্রণমক

নং 
কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম 

একক/ 

িণরমাি/ 

সংখ্যা 

ণিণিণি অনুর্ােী লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

আণর্ থক 
বাস্তব 

(িণরমাি) 
আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৯৬%) 

 ১৮. ফযাক্স ০১ ০.৪০ ০১ ০.৩৬৫  

(৯১%) 

১০০% 

 ১৯. কণম্পউটায়রর ইউ,ণি,এস ১০ ১.৫০ ১০ ১.৪৭  

(৯৮%) 

১০০% 

 ২০. কণম্পউটার ণপ্রন্টার ০৫ ১.২৫ ০৫ ১.২৪ 

(৯৯%) 

১০০% 

 ২১. মেনায়রটর ০১ ১.৫০ ০১ ১.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

চ) বাইসাইয়কল ২৫ ২.০০ ২৫ ১.৯৭৫ 

(৯৯%) 

১০০% 

 উিয়মাট (মূলধন) - ১১৬.১৮ - ১০২.৮৪৯ 

(৮৯%) 

১০০% 

 সব থয়মাট  - ১১৩৮.৬৯ - ১০৯২.২৭২ 

(৯৬%) 

১০০% 

 
 

১০। প্রকয়ের সাণব থক অগ্রেণতঃ  সম্পূি থ ণেওণব অনুদায়ন মমাট ১১৩৮.৬৯ লে টাকা ব্যে সংবণলত প্রকেটির 

মমাট ব্যে হয়েয়ছ ১০৯২.২৭২ লে টাকা। মস ণহয়সয়ব প্রকেটির আণর্ থক অগ্রেণত 

৯৬%। অন্যণদয়ক, প্রণশেি খায়ত বায়েট স্বেতার কারয়ি ৬২৫েন সংয়র্াে 

চাষীয়ক প্রণশেি প্রদান করা সম্ভব না হয়লও প্রকেটির বাস্তব অগ্রেণত ১০০% 

ণহয়সয়ব অনুণমত।   

১১। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার 

কারিঃ 

 প্রকে িণরচালয়কর মদো তথ্য ময়ত প্রকয়ের আওতাে উয়েখয়র্াগ্য মকান কাে 

অসমাপ্ত মনই। 
 

১২। িণরদশ থয়নর বাস্তব অবস্থাঃ   প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম ণনয়ে প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ 

আয়লাচনা করা হয়েয়ছ। অতঃির মসন্ট্রাল কযায়টল ণিণিং এন্ড মিইণর ফাম থ, 

সাভার, ঢাকা; ঢাকা মহানেরীর ণমরপুর ও কল্যািপুর এলাকা, মেমনণসংয়হর 

সদর ও মুক্তাোছা উিয়েলা এবং বগুড়া সদর উিয়েলাে প্রকয়ের আওতাে 

বাস্তবাণেত ণবণভন্ন কার্ থক্রম িণরদশ থন করা হয়েয়ছ। িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্য ও 

উিাি এর ওির ণভণি কয়র চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রণতয়বদন প্রিেন করা হয়েয়ছ। 

 

১২.১ প্রধান প্রধান অিণভণিক অগ্রেণতঃ  

 ক) েনবলঃ  

আয়লাচয প্রয়কের কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত মপ্রষয়ি ১েন প্রকে িণরচালক, ১েন 

মটকণনকযাল মকা-অণি থয়নটর, ১েন মপ্রাগ্রাম মকা-অণি থয়নটর এবং ১েন উর্ধ্থতন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা ণনয়োয়ের উয়েখ 

রয়েয়ছ। উক্ত ৪টি িয়দর ময়ে উর্ধ্থতন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা ব্যতীত অন্য ৩টি িয়দ প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর হয়ত মপ্রষয়ি 

কম থকতথা িদােন করা হয়েয়ছ। উয়েখ্য, প্রকে অণফসটি সাভারস্থ মসন্ট্রাল কযায়টল ণিণিং এন্ড মিইণর ফাম থ এ হওোে 

উর্ধ্থতন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা িয়দ কম থকতথা িদােন না করাে প্রকয়ের কার্ থক্রয়ম মতমন মকান ব্যাঘাত ঘয়টণন। 

অন্যণদয়ক, মাঠ ির্ থায়ে প্রকয়ের কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য ২৩ েন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা ও ১েন একাউয়ন্টন্ট কাম 

অণফস সহকারীয়ক সরাসণর ণনয়োে এবং ২৩ েন িাটা-কায়লকটরসহ মমাট ৩৫েন কম থচারীয়ক আউট মসাণস থং এর 

মােয়ম প্রকে মমোয়দর েন্য ণনয়োে মদো হয়েয়ছ। এ সকল কম থকতথা-কম থচারী সমগ্র প্রকে মমোয়দ প্রকয়ের কায়ে 

ণনয়োণেত ণছয়লন। উয়েখ্য, ২৩ েন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা সরাসণর ণনয়োয়ে প্রকেটির প্রর্ম ির্ থায়ে কম থরতয়দর 

অণভজ্ঞতা ণবয়বচনাে ণনয়োয়ে প্রাধান্য মদো হয়েয়ছ ময়ম থ প্রকে িণরচালয়কর ণনকট হয়ত োনা মেয়ছ। এ সকল 

েনবয়লর মবতন-ভাতা বাবদ অনুয়মাণদত ণিণিণি ৩৮৭.৬৩ লে টাকা বরাে ণছল, র্ার ময়ে ব্যে হয়েয়ছ মমাট 

৩৬৬.৬২৬ লে টাকা (৯৫%)।  

 



640 

 

 খ) প্রণশেি, মসণমনার/ওোকথশিঃ 

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে ণিি আিয়গ্রয়িশন ণবষয়ে ৩৫১ েন কম থকতথায়ক মদয়শ Methodology in 

Progeny and Dairy Hard Improvement Techniques ও Computer Database 

management and Analytical Procedure এবং ১০েন কম থকতথায়ক Prgeny Testing 

Methodoloy ণবষয়ে প্রণশেি প্রদান, ১৯৪ েন কম থচারীয়ক Collection, Accumulation & 

Management of Data ণবষয়ে প্রণশেি এবং ৫,০০০ েন সংয়র্াে চাষীয়ক Modern Cattle 

Rairing Based on Progeny Testing Principles ণবষয়ে প্রণশেি প্রদায়নর লেযমাত্রা রয়েয়ছ। 

প্রণশেয়ির মমাট লেযমাত্রা ৫,৫৫৫ েন। িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে, প্রকয়ের লেযমাত্রার আয়লায়ক ৩৫৩ েন 

কম থকতথায়ক Methodology in Progeny and Dairy Hard Improvement Techniques 

ও Computer Database management and Analytical Procedure এবং ৮ েন 

কম থকতথায়ক অয়েণলোে Progeny Testing Methodoloy ণবষয়ে প্রণশেি প্রদান, ১৯৪ েন কম থচারীয়ক 

Collection, Accumulation & Management of Data ণবষয়ে প্রণশেি এবং ৪,৩৭৫ েন 

সংয়র্াে চাষীয়ক Modern Cattle Rairing Based on Progeny Testing Principle ণবষয়ে 

প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ। প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনাকায়ল োনা র্াে, প্রণশেি খায়তর অয়র্ থর 

অপ্রতুলতার কারয়ি সংয়র্াে চাষী প্রণশেয়ির লেযমাত্রা অেথন করা সম্ভব হেণন। তয়ব এর ফয়ল প্রকয়ের কার্ থক্রম বা 

উয়েশ্য অেথয়ন মকান ব্যাঘাত ঘয়টণন, মকননা, মর্ সমস্ত সংয়র্াে চাষীর খামায়র কযাণন্ডয়িট বুয়লর বীে মদো হয়েয়ছ, 

তায়দর সকয়লই প্রণশেয়ির আওতাভুক্ত ণছয়লন। মাঠ ির্ থায়ে প্রকয়ের কার্ থক্রম িণরদশ থনকায়ল প্রণশেি প্রাপ্ত সংয়র্াে 

চাষীয়দর সায়র্ আয়লাচনাে োনা র্াে, প্রণশেিকায়ল তাঁরা ভাতা এবং ণবণভন্ন প্রণশেি সামগ্রী মর্মন প্যাি, কলম 

ইতযাণদ মিয়েয়ছন। তয়ব মর্ সকল কৃষক/খামারী এখনও প্রণশেয়ির আওতাে আয়সনণন, লাভেনকভায়ব খামার 

িণরচালনার েন্য Modern Cattle Rairing-এ প্রণশেি গ্রহয়ি তায়দর মায়ঝ প্রচন্ড আগ্রহ িণরলণেত 

হয়েয়ছ। অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত প্রণশেি বাবদ মমাট বরায়ের িণরমাি ১৪৪.৮৮ লে টাকা র্ার ণবিরীয়ত ব্যে হয়েয়ছ 

মমাট ১৪৪.২৮ লে টাকা (১০০%)। প্রণশেয়ির বাস্তব অগ্রেণতর িণরমাি ৮৯%।  

 

অন্যণদয়ক, সংণিষ্ট Stakeholder-মদর ণনকট প্রকয়ের কার্ থক্রম ও অেথন তুয়ল ধরার েন্য ণিণিণি’র 

সংস্থান অনুর্ােী প্রকয়ের আওতাে ২টি ওোকথশি অনুণষ্ঠত হয়েয়ছ। এ উিখায়তর বাস্তব ও আণর্ থক অগ্রেণত ১০০%। 

 

 ে) ষাঁড় বাছুর সংগ্রহঃ  

প্রকয়ের আওতাে ৪০টি কযাণন্ডয়িট বুল ণনব থাচয়নর েন্য ণবণভন্ন মেলার কৃষকয়দর ণনকট উন্নত োয়তর মা 

(মফয়নাটাইণিক োত, মায়ের দ্যধ উৎিাদন েমতা, তদণহক ওেন ইতযাণদ তবণশয়ষ্টযর ওির ণভণি কয়র) হয়ত ৬৩টি 

ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। ণিণিণি অনুর্ােী ১০০টি ষাঁড় বাছুর সংগ্রয়হর কর্া র্াকয়লও তার প্রয়োেন হেণন 

ময়ম থ প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন। অনুয়মাণদত ণিণিণির Modality অনুর্ােী প্রার্ণমকভায়ব কৃষকয়দর ণনকট 

হয়ত চুণক্তনামার মােয়ম ষাঁড়গুয়লা সংগ্রহ করা হে এ শয়তথ মর্, ণনণদ থষ্ট ণকছু মটয়ে/ট্রাোল-এ (সংগৃহীত ণসয়ময়নর 

গুিেত মান) বাছুরটি টিয়ক মেয়ল তা চূড়ান্তভায়ব গ্রহি কয়র এ সংক্রান্ত কণমটির  সুিাণরশ অনুর্ােী সয়বাচ থ ৭৫,০০০/- 

হায়র মূল্য িণরয়শাধ করা হয়ব। িোন্তয়র, ষাঁড় বাছুরটি চূড়ান্ত িরীোে অনুিীি থ হয়ল সংণিষ্ট কৃষক/খামার মাণলকয়ক 

১০,০০০/-টাকা ইনয়সনটিভসহ বাছুরটি মফরত প্রদান করা হয়ব।  

 

মাঠ ির্ থাে হয়ত সংগৃহীত ৬৩টি ষাঁড় বাছুর হয়ত চূড়ান্তভায়ব ৩৩টি ষাঁড় বাছুরয়ক Candidate Bull 

ণহয়সয়ব গ্রহি করা হয়েয়ছ এবং এ বাবদ মমাট ১৭.৪৫২ লে টাকা (আণর্ থক অগ্রেণত ৫৯%) িণরয়শাধ করা হয়েয়ছ। 

প্রকয়ের প্রর্ম ির্ থাে হয়ত প্রাপ্ত ৭টি Candidate Bull িারা অনুয়মাণদত ণিণিণির Candidate Bull এর 

লেযমাত্রা (৪০টি) পূরি করা হয়েয়ছ। অন্যণদয়ক, চূড়ান্ত িরীোে অনুিীি থ ষাঁড় বাছুরসমূহ ণনেমানুর্ােী সংণিষ্ট 

কৃষক/খামার মাণলকয়ক মফরত প্রদান করা হয়েয়ছ। অণধকন্ত, মর্ সকল বাছুরয়ক অসুস্থতা বা দূঘ থটনার কারয়ি 

কযাণন্ডয়িট বুল ণনব থাচয়নর পূয়ব থই বাণতল করয়ত হয়েয়ছ, ণিণিণি’র সংস্থান অনুর্ােী সংণিষ্ট কৃষক/খামার মাণলকয়ক 

এ ব্যািায়র েণতপূরি প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 

আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবাণেত কার্ থক্রম িণরদশ থনকায়ল ঢাকার কল্যািপুয়রর েনাব মমাঃ মাহবুব মচৌধুরীর 

আল-আমান দ্যগ্ধ খামার হয়ত সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14001), ণমরপুয়রর েনাব আফোল 

এইচ. খান এর এ. মেি.মিইণর ফাম থ হয়ত সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14014), বগুড়া সদর 

উিয়েলার মাটিিালী এলাকার েনাব মমাঃ হারুন-অর-রণশদ এর খামার হয়ত সংগৃহীত Candidate Bull (ID 

No. 14502) এবং নাড়ুোমালা এলাকার েনাব অণখল চি এর ণনকট মর্য়ক সংগৃহীত Candidate Bull 

(ID No. 14503)  এর Pedigree সম্পয়কথ তথ্য র্াচাই কয়র বুলসমূয়হর মায়ের উন্নত োত সম্পয়কথ ণনণিত 

তথ্য িাওো মেয়ছ। এ সকল Candidate Bull এর েন্য প্রকে হয়ত সংণিষ্ট খামারীেিয়ক কণমটির সুিাণরশ 



641 

 

অনুর্ােী র্র্ার্র্ভায়ব মূল্য িণরয়শাধ করা হয়েয়ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

মঘাণষত Proven Bull (JR-1) 

Candidate Bull: Bull No. 801 (L), Bull No. 822 (R) 

Progeny of Bull No. 345 (L) and Bull No. 850 (R) 
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 ঘ) ষাঁড় বাছুয়রর খাদ্য সরবরাহঃ 

প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত/ক্রেকৃত ষাঁড় বাছুরসমূহ মকিীে মো-প্রেেন ও দ্যগ্ধ খামায়র প্রণতিালন করা হয়েয়ছ। 

এ সকল ষাঁয়ড়র খাদ্য ক্রয়ের েন্য অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত ৪৭.০০ লে টাকা বরাে রয়েয়ছ। জুন ২০১৩ ির্ থন্ত ক্রে কৃত ষাঁড় 

বাছুরসমূহ প্রণতিালয়নর েন্য খাদ্য ক্রে করা হয়েয়ছ মমাট ৪৬.৯৩১ লে টাকার। প্রকে হয়ত এ ব্যািায়র  মকিীে মো-

প্রেেন ও দ্যগ্ধ খামায়রর উি-িণরচালক বরাবর ণিণিণির সংস্থান অনুর্ােী অর্ থ সরবরাহ করা হয়েয়ছ এবং উক্ত কর্তথিে 

কর্তথক প্রয়োেনীে খাদ্য ক্রে কয়র ব্যয়ের ণহসাব প্রকে অণফয়স দাণখল করা হয়েয়ছ। এ খায়তর আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত 

১০০%। প্রকে সমাণপ্তর ির বতথমায়ন ঐ সকল ষাঁড়য়ক মকিীে মো-প্রেেন ও দ্যগ্ধ খামায়রর রােস্ব বায়েট হয়তই খাবার 

প্রদান করা হয়ে ময়ম থ প্রকে িণরচালয়কর ণনকট হয়ত োনা মেয়ছ।। 

 

 ঙ) কৃষক ইনয়টনণসভঃ  

প্রকয়ের আওতাে খামারী প্রণত ২০০০/- (দ্যই হাোর) টাকা হায়র ৪০০০েন খামারীয়ক তায়দর খামার ব্যবস্থািনার 

েন্য অনুদান প্রদায়নর সংস্থান রয়েয়ছ। ইনয়সনটিভ প্রদায়নর নীণতমালার আয়লায়ক মেলা ির্ থায়ে েঠিত কণমটির মােয়ম 

প্রণশণেত এবং োভীয়ত Candidate Bull এর ণসয়মন ব্যবহার করয়ত মদো হয়ব এমন খামারীয়দর মে হয়ত 

ইনয়সনটিভ প্রদায়নর েন্য খামারী ণনব থাচন করা হয়েয়ছ। এ খায়তর আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। তয়ব ইনয়সনটিভ 

ণহয়সয়ব ২০০০/- টাকা খুবই অপ্রতুল বয়ল খামারীেি অণভমত ব্যক্ত কয়রন।   

  

 চ) ঔষধ/ণভটাণমন/ভযাকণসন/কৃষক ইনয়টনণসভঃ  

প্রকয়ের আওতাে সংয়র্াে খামারীয়দর োভী, বকনা, ষাঁড় বাছুয়রর র্র্ার্র্ বৃণি, মরাে প্রণতয়রাধ এবং মরাে 

ণনরাময়ের েন্য সংণিষ্ট মেলা কৃণত্রম প্রেনন মকয়ির মােয়ম প্রয়োেনীে ঔষধ, ণভটাণমন, কৃণমনাশক, ণভটাণমন-ণমনায়রল 

ণপ্রণমস্ক্ প্রভৃণত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। তাছাড়া মকিীে মো-প্রেেন ও দ্যগ্ধ খামায়র রণেত ষাঁড় বাছুর ও কযাণন্ডয়িট বুয়লর 

প্রয়োেনানুসায়র এ সকল ঔষধ, ণভটাণমন, কৃণমনাশক, ণভটাণমন-ণমনায়রল ণপ্রণমস্ক্ ব্যবহার করা হয়েয়ছ। প্রকে অণফস  

িণরদশ থনকায়ল ক্রে িিণতর িণরোয়ন্ত মদখা র্াে, উন্মুক্ত দরিত্র িিণতর মােয়ম এ সকল দ্র্ব্যাণদ ক্রে করা হয়েয়ছ। মাঠ 

ির্ থায়ে খামারীয়দর সায়র্ আয়লাচনাে োনা র্াে, সংয়র্াে খামারীেি প্রকে হয়ত অন্ততঃ একবার কয়র ঔষধ, ণভটাণমন, 

কৃণমনাশক, ণভটাণমন-ণমনায়রল ইতযাণদ মিয়েয়ছন। তয়ব এটিও প্রয়োেয়নর তুলনাে অপ্রতুল বয়ল খামারীেি অণভমত ব্যক্ত 

কয়রন। মাঠ ির্ থায়ে িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে, অণধকাংশ খামারীর োভীর সংখ্যা ৪-৫টি বা তারও অণধক। মস ণহয়সয়ব 

প্রকে হয়ত প্রদি ঔষধ অপ্রতুল হয়লও প্রকৃত অয়র্ থ তাঁরা এর উিয়র খুব একটা ণনভ থরশীল নন। ণনে উয়দ্যায়েই তাঁরা 

খামায়রর েন্য প্রয়োেনীে ঔষধ, কৃণমনাশক ইতযাণদ ক্রে কয়র র্ায়কন।  এ খায়তরও আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 

 

 ছ) কনসালয়টণন্স ব্যেঃ  

আয়লাচয প্রকয়ের অন্যতম উয়েশ্য Proven Bull মঘাষিার মেয়ত্র সব থাণধক গুরুত্বপূি থ ণবষে হয়লা মাঠ ির্ থাে 

হয়ত প্রাপ্ত তয়থ্যর প্রকৃত ণবচার-ণবয়িষি।  প্রাপ্ত তথ্য-উিায়ির তবজ্ঞাণনক ব্যবস্থািনা, প্রাইমাণর ও মসয়কন্ডাণর িাটায়বে 

প্রস্তুতকরি, আকাণিত েীয়নর আণধকয সৃণষ্টর েন্য িণরকণেত মমটিং প্লযান ততরী করা সয়ব থািণর মকৌণলক উন্নেন ণনি থে 

করার েন্য প্রকয়ের আওতাে একেন স্থানীে ব্যণক্ত িরামশ থক ণনয়োে মদো হয়েয়ছ। মমাট ৪০০ কম থণদবয়সর (Man-

day) েন্য িরামশ থক ণনয়োে করা হয়লও িরামশ থক-এর প্রকৃত কম থণদবস ৩৭৯ ণদন। ণনয়োেপ্রাপ্ত ব্যণক্ত িরামশ থক কর্তথক 

মাঠ ির্ থায়ের তথ্য ণবয়িষিপূব থক ইয়তাময়ে একটি Proven Bull মঘাষিা হয়েয়ছ। তয়ব প্রকে সমাণপ্তর ির বতথমায়ন 

িরামশ থক ণনয়োণেত না র্াকাে ২০১৪ এবং িরবতী বছরগুয়লায়ত Proven Bull মঘাষিাে সমস্যার সেুখীন হয়ত হয়ব।    

অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত িরামশ থক খায়তর মমাট বরাে ণছল ১০.৯০ লে টাকা এবং ব্যে হয়েয়ছ ১০.৭৮ লে টাকা। এ 

খায়তর মভৌত অগ্রেণত ৯৫% এবং আণর্ থক অগ্রেণত ৯৯%। 

 

 ে) মমরামত ও রেিায়বেিঃ  

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে মকান নতুন র্ানবাহন ক্রে করা হেণন; প্রকেটির প্রর্ম ির্ থায়ে ব্যবহৃত ণেি এবং 

২৩টি মটর সাইয়কল, কণম্পউটার, ক্রেকৃত ণবণভন্ন নতুন ও পুরাতন র্ন্ত্রিাণত, অণফস ভবন রেিায়বেি ইতযাণদর েন্য 

অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত মমাট ৩৩.০০ লে টাকা বরাে ণছল। প্রকে মমোয়দ এ উিখায়ত মমাট ব্যে হয়েয়ছ ৩২.৯৯৪ লে 

টাকা (১০০%)। র্ানবাহন ও র্ন্ত্রিাণতসমূহ পুরাতন হওোে মমরামত খায়তর পুয়রা অর্ থই ব্যে হয়েয়ছ। প্রকে িণরচালয়কর 

সায়র্ আয়লাচনাে োনা র্াে, প্রকয়ের মশষ ির্ থায়ে মমরামত খায়ত অয়র্ থর অভায়ব প্রকে িণরচালনাে মবশ সমস্যার সেুখীন 

হয়ত হয়েয়ছ।  
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 ঝ) আসবাবিত্র, র্ন্ত্রিাণত ও সরঞ্জামাণদ ক্রেঃ  

প্রকয়ের আওতাে মূলধন খায়ত ৩০টি ণবণভন্ন আসবাবিত্র ক্রয়ের েন্য ১.৮৫ লে টাকা, তবদ্যযণতক র্ন্ত্রিাণত 

ক্রয়ের েন্য ৩.৫০ লে টাকা, প্রকে অণফয়স ব্যবহার ও সংয়র্াে খামারীয়দর প্রদায়নর েন্য ণবণভন্ন র্ন্ত্রিাণত ও সরঞ্জামাণদ 

ক্রয়ের েন্য মমাট ৮০.৯৭ লে টাকা বরাে রয়েয়ছ। এর ময়ে RFQ িিণতর মােয়ম তবদ্যযণতক র্ন্ত্রিাণত, আসবাবিত্র, 

সরঞ্জামাণদ এবং OTM িিণতর মােয়ম ক্রায়োকযানসমূহ ক্রে করা হয়েয়ছ। এছাড়া প্রকয়ের কার্ থক্রম িণরচালনার েন্য 

মূলধন খায়ত ৩টি মটণলয়ফান সংয়র্ায়ের সংস্থান র্াকয়লও সংয়র্াে মনো হয়েয়ছ ২টি। মূলতঃ মূলধন খায়তর আওতাে 

সকল আসবাবিত্র, র্ন্ত্রিাণত ও সরঞ্জামাণদ ক্রয়ের সংস্থান ণছল। এ েন্য অনুয়মাণদত ণিণিণি বরাে ণছল মমাট ৮৬.৬৮ লে 

টাকা র্ার ময়ে ব্যে হয়েয়ছ মমাট ৮৫.৩৯৭ লে টাকা। আসবাবিত্র ও র্ন্ত্রিাণত ক্রয়ের বাস্তব অগ্রেণত ১০০% এবং আণর্ থক 

অগ্রেণত ৯৯%।   

 

১২.২ সাণব থক ণবয়িষিঃ 

আয়লাচয প্রকেটি একটি প্রায়োণেক েয়বষিাধমী প্রকে। উন্নত োয়তর োভী হয়ত প্রাপ্ত বাচ্চা ষাঁড়য়ক Candidate Bull 

ণহয়সয়ব ণনব থাচন, Candidate Bull এর ণসয়মন িারা মাঠ ির্ থায়ে কৃণত্রম প্রেনন করায়না, কৃণত্রম প্রেেয়নর ির েন্ম 

মনো বকনা বাছুর এর Heat-এ আসা, উক্ত বকনার পুনরাে কৃণত্রম প্রেনয়নর মােয়ম বাছুর েয়ন্মর ির তার মায়ের 

(োভীর) প্রর্ম ১০০ ণদয়নর দ্যধ উৎিাদয়নর মরকি থ মনো-এ সকল কার্ থক্রম একটি সুদীঘ থ প্রণক্রো। ির্ থায়লাচনাে মদখা র্াে, 

আয়লাচয প্রকেটির মূল উয়েশ্য (Superior Proven Bull Production) অেথয়নর েন্য মর্ সকল Candidate 

Bull সংগ্রহ করা হয়েয়ছ, প্রকে মমোদ মশষ হয়লও অদ্যবণধ তার একটিও Superior Proven Bull ণহয়সয়ব 

মঘাষনা করা সম্ভব হেণন। এ সকল Candidate Bull এর ময়ে ৬টি ২০১৪ সায়ল, ১২টি ২০১৫ সায়ল, ৮টি ২০১৫-

২০১৬ সায়ল, ৮টি ২০১৬ সায়ল এবং ১টি ২০১৭ সায়ল Superior Proven Bull ণহয়সয়ব মঘাষনা করা হয়ব। এর েন্য 

প্রয়োেন হয়লা র্র্ার্র্ভায়ব তথ্য সংগ্রহ, সংরেি ও ণবয়িষি। ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ, Candidate Bull ণনব থাচন এবং তা 

হয়ত সংগৃহীত ণসয়মন িারা কৃণত্রম প্রেনয়নর ির েন্ম মনো ণকছু বকনা বাছুয়রর তথ্য োনা মেয়লও অণধকাংশ মেয়ত্রই তারা 

প্রেেনেম হয়ে ওয়ঠণন। ফয়ল প্রকেটির প্রকৃত লেয ও উয়েশ্য এখনও অণেথত হেণন। এমতাবস্থাে, জুন ২০১৩ এ প্রকেটি 

সমাপ্ত করা মকান ক্রয়মই মর্ৌণক্তক হেণন বয়ল প্রতীেমান হয়েয়ছ। প্রায়োণেক েয়বষিাধমী এ প্রকয়ের ণিতীে ির্ থায়ের মমোদ 

৫বছর ণনধ থারি তাই প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর অদূরদশীতারই নামান্তর। 

  

১৩। প্রকয়ের উয়েশ্য অেথনঃ   
 

  

 

িণরকণেত অণেথত আইএমইণি’র মতামত 

১) সুণিণরের প্রুয়ভন ষাঁড় (Bull) 

উৎিাদন; 

প্রকে চলাকালীন সময়ে ৪০টি কযাণন্ডয়িট বুল 

ণনব থাচন করা হয়েয়ছ। চূড়ান্তভায়ব মূল্যােয়নর 

েন্য এ সকল বুল হয়ত ৫টি মদশী-ণিণেোন 

সংকর োয়তর বুয়লর কন্যার তথ্যাণদ 

সংগ্রহপূব থক  ণবয়িষি করা হে। মূল্যােনকৃত 

এ সকল বুলয়ক প্রয়েণন মটয়েি বুল বা প্রুয়ভন 

বুল বয়ল। JR-01 বুলটিয়ক মূল্যােনপূব থক  

র যাংণকং কয়র প্রুয়ভন বুল ণহয়সয়ব মঘাষিা 

করা হে।   

প্রকৃতিয়ে চলণত প্রকয়ে অর্ থাৎ 

প্রকেটির ণিতীে ির্ থায়ে সংগৃহীত 

৬২টি Bull Calf হয়ত চূড়ান্তভায়ব 

৪০টি Candidate Bull ণনব থাচন 

করা হয়েয়ছ, র্ার ময়ে বতথমায়ন ৩৫টি 

েীণবত/চূড়ান্তভায়ব Proven Bull 

ণহয়সয়ব মঘাষিার অয়িোধীন রয়েয়ছ। 

এ সকল Candidate Bull এর ৬টি 

হয়ত ২০১৪ সায়ল,  ১২টি হয়ত ২০১৫ 

সায়ল, ৮টি হয়ত ২০১৫-২০১৬ সায়ল, 

৮টি হয়ত ২০১৬ সায়ল এবং ১টি হয়ত 

২০১৭ সায়ল  Proven Bull 

মঘাষনার লেযমাত্রা ণনধ থারি করা 

হয়েয়ছ। ২০১৩ সায়ল মঘাণষত 

Proven Bull টি (JR-01) 

প্রকয়ের প্রর্ম ির্ থায়ের ধারাবাণহকতা 

হয়ত মনো হয়লও মাঠ ির্ থায়ে 

েয়বষিার কার্ থক্রম মশষ হয়েয়ছ 

প্রকেটির ২ে ির্ থায়ে। 
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২) মদশীে োয়তর েবাণদ িশুর েীন 

সংরেি ও োত উন্নেন; 
বাংলায়দশ লাইভষ্টক ণরসাচ থ ইন্সটিটিউট 

(BLRI) এবং বাংলায়দশ কৃণষ 

ণবশ্বণবদ্যালে (BAU)  মরি ণচটাোং এবং 

িাবনা োয়তর েরুর েীন সংরেি এবং 

উন্নেয়নর েন্য প্রয়োেনীে কার্ থক্রম 

িণরচালনা কয়র র্ায়ে । ভূলবশতঃ প্রকয়ের 

উয়েশ্য হয়ত এই উয়েশ্যটি বাদ মদো হেণন।    

প্রয়র্ােয নয়হ। 

িণরকণেত অণেথত আইএমইণি’র মতামত 

 ৩) প্রুয়ভন ষাঁড় উৎিাদয়নর লয়েয  

ণনব থাণচত কন্ট্রাট খামারীয়দর সংেঠিত 

ও দেতা বৃণিকরি। 

৪৩৭৫ েন সংয়র্াে খামারীয়ক তায়দর দেতা 

বৃণির উয়েয়শ্য মিইণর খামার িণরচালনার 

আধুণনক কলা-মকৌশল ণবষয়ে  প্রণশেি প্রদান 

করা হে। ৪০০০ েন খামারীয়ক 

স্বাস্থযসেতভায়ব তায়দর বাছুর লালন-

িালয়নর েন্য  এবং ভণবষ্যয়ত প্রুয়ভন বুল 

ততরীর উয়েয়শ্য প্রয়োেনীে তথ্য সরবরায়হ 

সহয়র্াণেতা প্রদায়নর েন্য ইনয়সনটিভ প্রদান 

করা হে।   

মমাট ৫,৫৫৫ েনয়ক (কম থকতথা 

৩৬১েন, কম থচারী ১৯৪েন এবং 

সংয়র্াে চাষী ৫,০০০েন) প্রদায়নর 

েন্য ণিণিণির সংস্থান র্াকয়লও 

প্রণশেি খায়তর বায়েট স্বেতার 

৬২৫েন সংয়র্াে চাষীয়ক প্রণশেি 

প্রদান করা সম্ভব হেণন। ফয়ল প্রকয়ের 

একটি অন্যতম উয়েশ্য পুয়রাপুণর 

অণেথত হেণন। 

 

১৪। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদঃ   

 

ক্রণমক

নং 

প্রকে িণরচালয়কর 

নাম ও িদবী 
পূি থকালীন খন্ডকালীন 

দাণেত্ব িালয়নর মমোদ 
মন্তব্য 

মর্ােদায়নর তাণরখ অব্যাহণতর তাণরখ 

১। ি.মমাঃ সায়হব আলী পূি থকালীন -- ০১/০৭/২০০৮ ০৭/০৬/২০১০ 

২। মমাঃ আবুল ফায়েে পূি থকালীন -- ০৮/০৬/২০১০ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১৫। প্রকয়ের বাস্তবােন সমস্যাঃ   
 

১৫.১ প্রকেটি বাস্তবােয়ন অন্য একটি সমস্যা ণছল প্রকয়ের েনবল সংক্রান্ত। আয়লাচয প্রকেটির মাঠ ির্ থায়ের কার্ থক্রম 

বাস্তবােয়ন মমাট ২৩ েন তবজ্ঞাণনক কম থকতথায়ক সরাসণর ণনয়োে এবং ২৩ েন িাটা-কায়লকটরয়ক আউট মসাণস থং 

এর মােয়ম ণনয়োে করা হয়েয়ছ। প্রণতটি মেলার কৃণত্রম প্রেনন মকয়ির আওতাে ২-৩টি উিয়েলাে প্রকেটির 

কার্ থক্রম বাস্তবােন করা হয়েয়ছ। ফয়ল প্রকেটির সাণব থক কার্ থক্রম তদারণক ও তথ্য সংগ্রয়হ সমস্যার সেুখীন হয়ত 

হয়েয়ছ। তাছাড়া, প্রণতটি কৃণত্রম প্রেেন মকয়ি প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর রােস্ব বায়েয়টর একেন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা 

র্াকয়লও প্রকয়ের মণনটণরং কায়ে তায়দর মতমন মকান সম্পৃক্ততা ণছল না ময়ম থ োনা মেয়ছ। প্রকয়ের মণনটণরং 

কায়ে মেলা কৃণত্রম প্রেেন মকয়ি রােস্ব খায়তর েনবয়লর সম্পৃক্ততা বৃণি করা আবশ্যক।  
 

১৫.২ আয়লাচয প্রকেটির অন্যতম কার্ থক্রম হয়লা খামারীয়দর ণনকট হয়ত উন্নত োয়তর ষাঁড় বাছুর (Bull Calf) সংগ্রহ 

করা, র্া হয়ত িরবতী ির্ থায়ে Candidate Bull এবং Proven Bull ণনব থাচন করা হয়েয়ছ। মাঠ ির্ থায়ের 

কার্ থক্রম িণরদশ থনকায়ল সংণিষ্ট কম থকতথা-কম থচারীয়দর সায়র্ আয়লাচনাে োনা র্াে, প্রকয়ের Modality অনুসায়র 

খামারীয়দর ণনকট হয়ত চুণক্তনামার মােয়ম ষাঁড় বাছুর (Bull Calf) সংগ্রহ করা হে এ শয়তথ মর্, ণনণদ থষ্ট ণকছু 

মটয়ে/ট্রাোল-এ (সংগৃহীত ণসয়ময়নর গুিেত মান) বাছুরটি টিয়ক মেয়ল তা চূড়ান্তভায়ব গ্রহি কয়র এ সংক্রান্ত কণমটির  

সুিাণরশ অনুর্ােী সয়বাচ থ ৭৫,০০০/- হায়র মূল্য িণরয়শাধ করা হয়ব। িোন্তয়র, ষাঁড় বাছুরটি চূড়ান্ত িরীোে অনুিীি থ 

হয়ল সংণিষ্ট কৃষক/খামার মাণলকয়ক ১০,০০০/-টাকা ইনয়সনটিভসহ বাছুরটি মফরত প্রদান করা হয়ব। ণকন্তু অণধকাংশ 

খামারীই এ ণবষেটিয়ত আিণি কয়র বাছুরটি এয়কবায়র ণকয়ন ণনয়ত বয়লন। তাছাড়া, মকান ষাঁড় বাছুর 

Candidate Bull এর উিযুক্ত ণবয়বণচত না হয়ল খামারীেি তা মফরত ণনয়তও অনীহা প্রকাশ কয়রন। 

এমতাবস্থাে, Candidate Bull ণনব থাচয়নর েন্য খামারীয়দর ণনকট হয়ত এয়কবায়র ষাঁড় বাছুর ক্রে করা 

প্রয়োেন ময়ম থ মাঠ ির্ থায়ের কম থকতথা-কম থচারীেি মতামত ব্যক্ত কয়রন। 

 

১৫.৩ প্রকেটির বাস্তবােয়ন খামারীয়দর মর্ ইনয়সনটিভ এবং ঔষধ, কৃণমনাশক ইতযাণদ প্রদান করা হয়েয়ছ তা প্রয়োেয়নর 

তুলনাে খুবই অির্ থাপ্ত ময়ম থ খামারীয়দর ণনকট হয়ত োনা মেয়ছ। প্রকেটির র্ততীে ির্ থাে গ্রহি করা হয়ল এ ণবষেটিয়ত 

গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক।  
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১৬। সুিাণরশমালাঃ 
 

  

 আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়নাির সাণব থক মূল্যােয়নর আয়লায়ক আইএমইণি’র সুিাণরশ ণনন্মরুিঃ  
 

 ১৬.১ আয়লাচয প্রকেটির সুফলয়ভাে তর্া Candidate Bull সমূহয়ক Superior Proven Bull 

ণহয়সয়ব মঘাষিা করা এবং একই সায়র্ োতীে ভায়ব ণসয়ময়নর চাণহদা পূরয়ির েন্য প্রয়োেনীে ন্যযনতম 

৩০০টি Superior Proven Bull উৎিাদয়নর েন্য অণবলয়ম্ব প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর কর্তথক প্রয়োেনীে 

িদয়েি গ্রহি করা আবশ্যক। প্রকেটির ণিতীে ির্ থায়ের অণভজ্ঞ তবজ্ঞাণনক কম থকতথা ও অন্যান্য েনবলয়ক 

প্রয়োেয়ন বেস ণশণর্ল কয়র এ প্রকয়ের র্ততীে ির্ থায়ে অগ্রাণধকার ণভণিয়ত ণনয়োয়ের ণবষেটি মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে সণক্রেভায়ব ণবয়বচনা করয়ত িায়র। তাছাড়া মাঠ ির্ থায়ে প্রায়োণেক েয়বষিাধমী এ 

ধরয়ির প্রকয়ের মমোদ বাস্তবতার আয়লায়ক ণনধ থারি করা দরকার। 

 ১৬.২ প্রকেটির র্ততীে ির্ থাে গ্রহি করা হয়ল প্রকে এলাকার ণবস্তৃণতর (কতটি উিয়েলাে) ওির ণনভ থর কয়র িাটা-

কায়লকটর এর সংখ্যা ণনধ থারি করা বাস্তবানুে হয়ব। এছাড়া, ষাঁড় বাছুর সংগ্রয়হর মূল্য এবং সংয়র্াে 

চাষীয়দর েন্য ইনয়সনটিভ এর িণরমাি বৃণি করা বাস্তবানুে হয়ব। অণধকন্ত, কৃষক/খামারীয়দর ণনকট 

ণভটাণমন-ণপ্রণমক্স, কৃণমর ঔষধ ইতযাণদর সহেলভযতা ণনণিতকরয়ির ব্যবস্থা গ্রহি করয়ত হয়ব।  

  ১৬.৩ প্রকেটির মণনটণরং কায়ে প্রকয়ের েনবয়লর িাশািাণশ প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তয়রর কৃণত্রম প্রেেন মকিসমূয়হর 

রােস্ব খায়তর েনবয়লর সম্পৃক্ততা বাড়ায়না প্রয়োেন। 

 ১৬.৪ উিয়রাক্ত সুিাণরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত িদয়েি এ প্রণতয়বদন প্রাণপ্তর ০১ (এক) মায়সর ময়ে 

আইএমইণি-মক অবণহত করয়ত হয়ব। 
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‘‘এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা ণপ্রয়িোি থয়নস এন্ড মরসিন্স (২ে ির্ থাে)’’  

প্রকয়ের সমাণপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন  

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 
 

০১।  বাস্তবােনকারী সংস্থা :  প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর  

০২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে 

০৩। প্রকয়ের অবস্থান : সমগ্র বাংলায়দশ  

 

০৪।      প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে   :   

(লে টাকাে) 

অনুয়মাণদত ব্যে প্রকৃত ব্যে অনুয়মাণদত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে 

(মূল 

প্রাক্কণলত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত  

সমে (মূল 

বাস্তবােন

কায়লর 

(%) 

মূল 

 

সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

মমাট 

টাকা 

প্রকে সাঃ 

 

মূল সব থয়শষ  

সংয়শাণধত 

মমাট  

টাকা 

প্রকে সাঃ 

মমাট 

টাকা 

প্রকে সাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৪০০.০০ 

২১০০.০০ 

১৩৩০০.০০ 

 

১৩৩০০.০০ 

 

 

১০৮৯৭.৩১ 

১১৯৮.০০ 

৯৬৯৯.৩১ 

৯৭৭৫.৫৭ 

৮৪৫.০৬ 

৮৬৩০.৫১ 

 

মাচ থ, ২০০৭  

হয়ত 

জুন, ১১ 

মাচ থ, ২০০৭  

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

মাচ থ, ২০০৭ 

হয়ত  

 জুন, ২০১৩ 

 

- 

 

২বছর 

(৫০%) 

 

০৫। প্রকয়ের অর্ থােনঃ ণেওণব ও ণবশ্বব্যাংক এর মর্ৌর্ অর্ থােয়ন বাস্তবাণেত হয়েয়ছ।   

০৬। প্রকয়ের অিণভণিক বাস্তবােন অগ্রেণত: িণরণশষ্ট ‘ক’-মত সংযুক্ত। 

০৭।  কাে অসম্পূি থ র্াকয়ল তার কারিঃ প্রকয়ের সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (ণিণসআর) িরীো, সয়রেণময়ন িণরদশ থন ও প্রকে 

সংণিষ্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা কয়র োনা র্াে, ণিণিণি’র লেযমাত্রা অনুর্ােী সকল কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ।  
 

০৮। প্রকয়ের িটভূণম, উয়েয়শ্য ও মূল কার্ থক্রমঃ  
 

৮.১ এণভোন ইনফ্লুয়েনঞ্জা হাঁস-মুরেী ও মানুয়ষ সংক্রমিয়র্াগ্য একটি মারাত্মক মরাে। ২০০৩ সাল মর্য়ক এ ির্ থন্ত ৬০টিরও 

অণধক মদয়শ এ মরায়ের সংক্রময়ি ণবশ্বব্যািী আতংক সৃণষ্ট হে । এণশোর ণবণভন্ন মদয়শ লে লে হাঁস-মুরেী এ মরায়ে 

আক্রন্ত হয়ে মারা মেয়ছ বা মময়র মফলা হয়েয়ছ। বাংলায়দয়শ মর্য়হতু ণবয়দশ মর্য়ক মুরেীর বাচ্চা ও খাদ্য সামগ্রী 

আমদানী করা হে মসয়হতু আমায়দর মদয়শও এ মরায়ের প্রাদ্যভ থাব হওোর র্য়র্ষ্ট সম্ভাবনা রয়েয়ছ। মিাণি সম্পদ মদয়শর 

পুণষ্ট অর্ থনীণতর মেয়ত্র গুরুত্বপূি থ ভূণমকা রায়খ। তাই এ সম্পদয়ক ভোবহ এণভোন ইনফ্লুয়েনঞ্জা মরাে হয়ত রোর েন্য 

মরােসনাক্তকরি এবং মরায়ের ণবস্তার মরায়ধ পূি থপ্রস্তুণত র্াকা প্রয়োেন। মদয়শর প্রাে ৬০ লোণধক মানুয়ষর কম থসংস্থান 

এবং কয়েক হাোর মকাটি টাকা ণবণনয়োয়ের মােয়ম ণবকাশমান মিাণি ণশেয়ক এ মরায়ের েণতকর প্রভাব হয়ত 

রোর েন্য ণবশ্বব্যাংয়কর আণর্ থক সহােতাে আয়লাচয প্রকেটি গ্রহি করা হয়েণছল।  

 

৮.২ উয়েয়শ্যঃ   

(ক)  এণভোন ইনফ্লুয়েনঞ্জা মরাে প্রণতয়রাধ কম থসূণচ শণক্তশালীকরি, প্রাদ্যভ থাব ণনেন্ত্রি এবং মরাে িণরণস্থণত 

মমাকায়বলার েমতা বৃণিকরি; 

(খ) মরায়ের উিণস্থণত ণনি থে, সঠিকভায়ব মরাে ণনি থে কযািাণসটি বৃণিকরি এবং ভাইরাস ণনয়ে েয়বষিা 

মোরদারকরি;  

(ে) মিাণি উৎিাদন ও ণবিিন িিণতয়ত তেব ণনরািিা ব্যবস্থা উন্নতকরি এবং 

(ঘ)  মিাণি মরাে ণনেন্ত্রি ও প্রণশেয়ির মােয়ম এ মরাে সম্পয়কথ মানুয়ষর ময়ে আতংণকত ভাব কণময়ে আনা।  

 

৯।  প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ আয়লাচয প্রকেটি ২৯/০৩/২০০৭ তাণরয়খ ১৫৪০০.০০ লে টাক ব্যয়ে মাচ থ,২০০৭ 

মর্য়ক জুন,২০১১ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য ‘একয়নক’ কর্তথক অনুয়মাণদত হে। িরবতীয়ত সাণভ থয়লন্স কার্ থক্রম, 

মমরামত ও সংস্ক্ার, মেনায়রটর ও ইনয়সয়নয়রটর কে ণনম থাি, েণতপূরি খায়ত ব্যে হ্রাস-বৃণি, চট্টগ্রাম এফণিআইএল 

ণনম থাি ও দ্যইটি িাবল মকণবন ণিক-আি ক্রে, প্রকে মমোদ বৃণি ইতযাণদ কারয়ি মাননীে িণরকেনা মন্ত্রী কর্তথক 

১১/০৩/২০১২ তাণরয়খ প্রকেটি সংয়শাধন করা হে। সংয়শাধন অনুর্ােী প্রকেটির অনুয়মাণদত ব্যে ১০৮৯৭.৩১ লে 
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টাকা এবং বাস্তবােনকাল মাচ থ, ২০০৭ মর্য়ক জুন, ২০১৩। ০১/০৪/২০১২ তাণরয়খ মন্ত্রিালে হয়ত প্রশাসণনক আয়দশ 

োণর হে।  
 

১০।   ণিণিণি লেযমাত্রা, এণিণি/আরএণিণি বরাে, অবমুণক্ত ও ব্যে সংক্রান্ত তথ্য (ণিণসআর এর ণভণিয়ত):   

(লে টাকাে) 

অর্ থ বছর সংয়শাণধত  ণিণিণি অনুর্ােী 

লেযমাত্রা 

সংয়শাণধত এণিণি বরাে অর্ থ 

অবমু

ণক্ত 

প্রকৃত ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃ সাঃ মমাট টাকা প্রঃ সাঃ মমাট টাকা প্রঃ সাঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

২০০৭-০৮ ৫০২.৩৬ ১৮৪.৬৪ ৩২০.৭২ ৭০৫.০০ ২৫০.০০ ৪৫৫.০০ ১২১.৬৪ ৪৪২.৩৬ ১২১.৬৪ ৩২০.৭২ 

২০০৮-০৯ ৬০৬.৩৫ ৮১.৫৮ ৫২৪.৭৭ ১০০৫.০০ ২২.০০ ৯৮৩.০০ ২১.৫৮ ৫৩৯.৬৮ ২১.৫৮ ৫১৮.১০ 

২০০৯-১০ ৭৭০.৪৩ ৫৭.৭৯ ৭১২.৬৪ ১৪০০.০০ ৫৮.০০ ১৩৪২.০০ ৫৭.৭৯ ৯৮২.০৪ ৫৭.৭৯ ৯২৪.২৫ 

২০১০-১১ ২১৬৪.৯০ ১৮৪.৮৪ ১৯৮০.০৬ ২২০২.০০ ১৯৬.০০ ২০০৬.০০ ১৮৪.৮৪ ২৭২৩.৯৪ ১৮৪.৮৪ ১৯০৯.২৮ 

২০১১-১২ ৪৭২৬.৪৪ ৪৩৩.০০ ৪২৯৩.৪৪ ২৮৬৪.০০ ৪১৬.০০ ২৪৪৮.০০ ৪১৫.৮০ ২৪৪২.৩০ ৪১৫.৮০ ২৩৪৮.১৪ 

২০১২-১৩ ২১২৬.৮৩ ২৫৯.১৫ ১৮৬৭.৬৮ ২৭৮৪.০০ ৮৪.০০ ২৭০০.০০ ৬৩.০০ ২৬৯৩.৪৩ ৪৩.৪১ ২৬১০.০২ 

সব থয়মাট ১০৮৯৭.৩১ ১১৯৮.০০ ৯৬৯৯.৩১ ১০৯৬০.০০ ১০২৬.০০ ৯৯৩৪.০০ ৮৬৪.৬৫ ৯৪৭৫.৫৭ ৮৪৫.০৬ ৮৬৩০.৫১ 

 ণেওণব ইনকাইন্ড এর ৩০০.০০ লে টাকা মর্য়হতু নেদ অয়র্ থ নে তাই এখায়ন মদখায়ন হেণন। অব্যণেত অর্ থ র্র্ার্র্ ভায়ব 

সরকারী মকাষাোয়র মফরত প্রদান করা হয়েয়ছ ময়ম থ নণর্িত্র ণবয়িষয়ি োনা র্াে। 
 
 

১১।  প্রকে িণরচালক সম্পণকথত তথ্যঃ   

ক্রঃনঃ কম থকতথার নাম, িদবী  পূি থকালীন/ খন্ডকালীন মমোদকাল 

১. িা. মমাঃ ইিাণহম মহায়সন, মূখ্য তবজ্ঞাণনক কম থকতথা পূি থকালীি ১০/০৬/০৭ হয়ত ০১/১০/০৯ 

২. িা. এস.এম নেরুল ইসলাম, সহকারী িণরচালক পূি থকালীি ০১/১০/০৯ হয়ত ১২/০৯/১২ 

৩. িা. এ.মক.এম আতাউর রহমান, সহকারী িণরচালক পূি থকালীি  ১২/০৯/১২ হয়ত ৩০/০৬/১৩ 
 

 

১২।   প্রকে িণরদশ থনঃ প্রকেটির সমাণপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন প্রিেয়নর লয়েয ২০/১১/২০১৪ তাণরয়খ োেীপুর মেলাে ও 

বাংলায়দশ প্রাণিসম্পদ েয়বষিা ইনণেটিউট সাভার এবং ২১/১১/২০১৪ তাণরখ র্য়শাহর মেলাে প্রকয়ের আওতাে 

বাস্তবাণেত ণবণভন্ন কার্ থক্রম সয়রেণমন িণরদশ থন করা হে। িণরদশ থনকায়ল প্রকে িণরচালকসহ সংণিষ্ট মেলা ও 

উিয়েলা প্রাণিসস্পদ কম থকতথােি উিণস্থত মর্য়ক িণরদশ থন কায়ে সহােতা কয়রন।  
 

১৩।  িণরদশ থন ির্ থয়বেিঃ  
 

১৩.১।  এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত খামার িণরদশ থনঃ িণরদশ থনকায়ল োেীপুর মেলাে েনাব মমাকয়ছদ আলী ভূ িঁইোর মণরেম 

মিাণি ফাম থ িণরদশ থন করা হে। ২০০৭ সায়ল এ খামায়র এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্ত করা হে এবং ২১০০ মুরেী র্ধ্ংস 

করা হে। ণতণন এক লে নবই হাোর টাকার েণতপূরি মিয়েয়ছন। এই েণতপূরয়ির টাকা ণদয়ে ণতণন িরবতীয়ত 

আবার মিাণি ফায়ম থর কাে শুরু কয়রন। বতথমায়ন এ খামায়র ৩৪০০টি মুরেী রয়েয়ছ।   
 

১৩.২।  বাংলায়দশ প্রাণিসম্পদ েয়বষিা প্রণতষ্ঠায়ন ল্যাবয়রটণরর উন্নেন কাে িণরদশ থনঃ িণরদশ থনকায়ল ণবএলআরআই এর 

এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরফায়রন্স ল্যাবয়টণরটি িণরদশ থন করা হে। এ ল্যায়বর অবকাঠায়মা ণনম থাি, ইকুইিয়মন্ট ও 

ণরএয়েন্ট  এ প্রকে হয়ত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা এর ফাইনাল িাোেয়নাণসস এবং এর মরকি থ 

সংরেি এ ল্যাবয়রটণরয়ত করা হে। এ ল্যাবয়রটণর হয়ত, এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জার ভযাকণসন ততণরর েন্য এণন্টয়েন 

সরবরাহসহ ণিএলএস এর অধীন অন্যান্য ল্যাবয়রটণরর প্রয়োেনীে সায়ি থাট মদওো হে। ল্যাবয়রটণরর িণরচালক 

ল্যাবয়রটণরটিয়ক ণবশ্বমায়নর Bio-Safety Level (II) Standard Certified বয়ল োনান। ণতণন 

উয়েখ কয়রন মর্, এখায়ন কম থরত েনবয়লর চাকুরী বদলীয়র্াগ্য এবং িয়দান্নণতর সুয়র্াে কম র্াকাে তায়দর প্রণশেি 

ণদয়ে কায়ের উিযুক্ত করার িয়র তারা অন্যত্র বদলী হয়ে র্ান ফয়ল এ ল্যাবয়রটণরয়ত কাে করার মত দে ও 

প্রণশণেত েনবয়লর অভাব রয়েয়ছ।   
 

   

ণচত্র-১, বাংলায়দশ প্রাণিসম্পদ েয়বষিা মকয়ি (ণবএলআরআই) সরবরাহকৃত র্ন্ত্রিাণত। 
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১৩.৩।  আঞ্চণলক মরাে ণনি থে মকি র্য়শার িণরদশ থনঃ র্য়শায়র নবণনণম থত আঞ্চণলক মরাে ণনি থে মকি িণরদশ থন করা হে। 

মকিটিয়ত ণকছু আসবাবিত্র র্াকয়লও মকান ল্যাব ইকুইিয়মন্ট, ইনণসনায়রটর এবং মেনায়রটর মনই। োনা র্াে, 

এগুয়লা ক্রয়ের েন্য মটন্ডার প্রণক্রো চলমান র্াকয়তই প্রকয়ের মমোদ মশষ হয়ে র্াওোে এগুয়লা সংগ্রহ করা সম্ভব 

হেণন। এছাড়া, প্রণতষ্ঠানটিয়ক কার্ থকর রাখার েন্য মকান েনবল ও আণর্ থক বরাে মনই। ণবদ্যযৎ ণবল বয়কো র্াকাে 

মকিটির ণবদ্যযৎ সংয়র্াে ণবণেন্ন করা হয়েয়ছ। 

 এফণিআইএলটি র্য়শার কৃণত্রম প্রেনন মকয়ির আওতাভুক্ত োেোয়ত ণনণম থত। এই ণিতল ভবনটির ণিছয়নর ণকছু 

োেো মবদখল হয়ে ণেয়েণছল র্া িরবতীয়ত পুনরুিার হয়লও বরাে না র্াকাে বাউন্ডাণর ওোল করা র্াে নাই। ফয়ল 

এ মূল্যবান োেো পুনরাে মবদখল হয়ে র্াওোর সম্ভাবনা রয়েয়ছ। ভবনটির সংলগ্ন ণকছু নীঁচু োেো র্াকাে মসখায়ন 

িাণন েয়ম র্াকাে একণদয়ক মর্মন মসৌন্দর্ থ নষ্ট হয়ে অন্যণদয়ক মশা-মাণছর উিদ্র্ব মদখা ণদয়েয়ছ।   
 

 
 

 

 

ণচত্র-২, এফণিআইএল, র্য়শার এবং এর ণিছয়নর বাউন্ডাণর ণবহীন খাণল োেো। 

 

 

 
 

 

 

ণচত্র-৩, এফণিআইএল, র্য়শার এর অভযন্তয়র ণিঁচু োেোে েয়ম র্াকা িাণন। 
 

১৩.৪।  প্রণশেি মকয়ির পূতথকাে িণরদশ থনঃ র্য়শার আঞ্চণলক িণরচালক কার্ থালয়ের চতুর্ থ তলাে উর্ধ্থমুখী সম্প্রসারয়ির 

মােয়ম একটি প্রণশেি কে, দ্যইটি আবাণসক কে এবং টেয়লট সুণবধাসহ প্রণশেি মকি ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এছাড়া 

ভবনটির একতলা হয়ত চতুর্ থ তলা ির্ থন্ত টাইলস এর কােও প্রকয়ের  আওতাে করা হে।  

 

 

 

 

 

 

ণচত্র-৪, প্রকয়ের আওতাে ণনণম থত র্য়শার আঞ্চণলক প্রণশেি মকি এবং আরএফএলণিয়ত সরবরাহকৃত োণড়। 
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১৩.৫।  Live Bird Market, Demonstration Farm এবং Adaptor Farm িণরদশ থনঃ র্য়শার 

শহয়র সরকারী সহােতাে প্রণতণষ্ঠত একটি মবসরকারী Live Bird Market িণরদশ থন করা হে। মায়কথটটির 

ছাদ টিয়নর, মদোল িাকা এবং মময়ঝ টাইলস ণনণম থত । এখায়ন মুরেী িালন, মেণসং ও ণবক্রয়ের েন্য পৃর্ক পৃর্ক 

কে রয়েয়ছ। প্রকে চলাকায়ল ণনধ থাণরত কে Maintain কয়রই Live Bird ক্রে-ণবক্রে হয়লও প্রকে সমণপ্তর 

ির বতথমায়ন প্রাে সকল কয়েই মুরেীর মেণসং ও ণবক্রে চলয়ছ। ফয়ল Hygiene Maintain এবং 

Contamination মরাধ এর মর্ উয়েয়শ্য  এই ময়িলটি ততরী করা হয়েণছল তা ব্যহত হয়ে।  

 

 এ মায়কথয়ট Demonstration Farm (মর্ সকল ফায়ম থ বায়োণসণকউণরটি বোে মরয়খ ণকভায়ব মুরেী িালন 

করা র্াে তা প্রদশ থি করা হয়ব) এবং Adaptor Farm (Demonstration Farm মদয়খ অনুপ্রাণিত 

হয়ে মর্ সকল ফায়ম থ বায়োণসণকউণরটি বোে রাখার িিণত অনুসরি করা হয়ব) হয়ত মুরেী সরবরায়হর েন্য ইণঞ্জন 

চাণলত মিণলভাণর ভযায়নর ব্যবস্থাও আয়লাচয প্রকে হয়ত করা হয়েয়ছ। Transporter, Dresser, 

Seller, Demonstration এবং Adaptor খামারীেি এ প্রকয়ের আওতাে প্রণশেি মিয়েয়ছন। 

 

িরবতীয়ত Demonstration Farm-মাণলহা এযায়গ্রা ফাম থ এবং Adaptor Farm-অনুি মিাণি ফাম থ 

িণরদশ থন করা হে। Demonstration Farm-এ অণফস, মিাশাক িণরবতথন কে, ফুট বার্, মিাণি মসি, 

মফণন্সং, বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং িাণনর ট্যাংক প্রকে হয়ত ততরী কয়র মদো হয়েয়ছ। Adaptor Farm-এ অণফস, 

মিাশাক িণরবতথন কে, মেন, মিাণি মসি ও মফণন্সং প্রকয়ের আওতাে ণনম থাি করা হয়েয়ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ণচত্র-৫, লাইভ বাি থ মায়কথট, র্য়শার এবং মায়কথয়ট মুরেী িণরবহয়ির েন্য ক্রেকৃত ভযান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ণচত্র-৫, মিয়মায়নয়েশন ফাম থ (মাণলহা এযায়গ্রা ফাম থ) ণচত্র-৬, এিািটার ফাম থ (অনুি মিাণি ফাম থ)।  

 

১৪।  ক্রে কার্ থক্রম সংক্রান্তঃ  তবয়দণশক সাহায্যপুষ্ট প্রকে অণিট অণধদপ্তর হয়ত প্রকেটির এক্সটান থাল অণিট সম্পন্ন হয়েয়ছ 

এবং এ সংক্রান্ত অণনষ্পন্ন মকান ইসুয মনই। তয়ব, ণকছু ণকছু প্যায়কয়ের ণবষয়ে ণবশ্বব্যাংক হয়ত 

Misprocurement এর অণভয়র্াে আনা হয়েয়ছ। ৬ আেষ্ট,২০১৩ তাণরয়খ ণনম্নবণি থত ণতনটি Contract-

এর ণবষয়ে অণভয়র্াে উত্থািন করা হে এবং এ বাবদ ব্যেকৃত ৩০৫,১৩৪ ইউএস িলার Refund করার ণনয়দ থশ 

মদওো হে। মস অনুর্ােী উক্ত অর্ থ ণবশ্বব্যাংয়কর অনুকূয়ল Refund করা হে। উক্ত অর্ থ মফরত িাবার ির 

ণবশ্বব্যাংক প্রকে সহােতা হয়ত উয়েণখত িণরমাি অর্ থ বাদ ণদয়ে ১লা জুলাই ২০১৪ তাণরয়খ প্রকয়ের অনুকূয়ল 

Closure Letter ইসুয কয়র।  
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S.L Contract reference 

Number 
Description Contract 

Amount (BDT) 
01. G8.4; Date: October 10, 

2010 
Procurement of computers and accessories  6,490,000 

02. W5; Date: November 2, 

2010 
Repairs, renovation and extension of PCU 

building  
4,278,118 

03. W7; Date: July 12, 2011 Construction of 2 stiried Field Disease 

Investigation Laboratory (FDIL) building. 
13,017,091 

 Total Amount (BDT)  23,785,209 

 Total in equivalent USS (1 US$ = BDT 77.95) (as of July 30, 2013) 305,134 

 Cancel Amount in equivalent US$  305,134 
  

 

২৭ জুলাই ২০১৪ তাণরয়খ পুনরাে ণবশ্বব্যাংক হয়ত ণনম্নবণি থত Contract সমূয়হ Misprocurement এর 

অণভয়র্াে আনা হে এবং এ বাবদ ব্যেকৃত ৩৫৫,৯১৯.৩৯ ইউএস িলার Refund করার ণনয়দ থশ মদওো হে। 

িণরদশ থনকায়ল োনা র্াে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে কর্তথক একটি কণমটি েঠন কয়র ণবষেটি তদন্ত করা হয়ে।  

 
  

S.L Contract reference 

Number 
Description Contract 

Amount (BDT) 
01. W11.4(a);  

Date: August 13, 2012 
Construction/reconstruction/repair of Live 

Bird Market at Tungipara, Gopalgonj 

District 

6,58,106.95 

02. W12; Date: August 8, 2012 Construction  of Two Storied Field Disease 

Investigation Laboratory building in 

Chittagong 

13,695,298.12 

03. G2; Date: January 10, 2012 Procurement of Disinfectant  4,995,936.00 
04. G24.4.1;Date:March 22, 

2012 
Procurement of Surveillance Reporting 

Forms for Field Offices 
2,028,950.00 

05. G37; May 16, 2012 Procurement of Furniture  299,825.00 

 Total Amount (BDT)  27,605,116.07 

 Total in equivalent USS (1 US$ = BDT 77.95) (as of July 30, 2013) 355,919.39 
 

 

১৫.  প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম এবং প্রকে বাস্তবােয়নর প্রভাবঃ 

 

১৫.১  সণভ থয়লন্স কার্ থক্রম: 

সণভ থয়লন্স কার্ থক্রয়মর আওতাে ১০০৫ েন A.I.W এবং ৬৪ েন A.V.S ৩০৬ টি উিয়েলাে ণনয়োণেত ণছয়লন। 

মকার্াও মকান  িাণখর অস্বাভাণবক মৃতুয মদখা ণদয়ল A.I.W েি সায়র্ সায়র্ S.M.S Gate Ways এর 

মােয়ম সংবাদ প্রদান করয়তন। এ সংবায়দর ণভণিয়ত সংণিষ্ট উিয়েলা প্রাণিসম্পদ কম থকতথা, মেলা প্রাণিসম্পদ 

কম থকতথােি মরাে শনাক্তকরি মর্য়ক মুরেী ণনধন ও মসফ ণিসয়িাোয়লর ব্যবস্থা ির্ থন্ত দ্রুততার সায়র্ কাে করয়তন। 

এই ণসয়েম চালুর পূয়ব থ মর্খায়ন মরায়ের তথ্য প্রাণপ্তর ির মর্য়ক মুরেী ণনধন ির্ থন্ত সমে লােত ৪ -৫ ণদন মসখায়ন এই 

ণসয়েম চালুর িয়র এ সমে মলয়েয়ছ েয়ড় মাত্র ১ .৪ ণদন।  



651 

 

 

Additional Vet 
Surg. (AVS)/ 
Veterinary 
Officer(VO)

Avian Influenza 
Worker(AIW)

U. Livestock 
Officer (ULO)

Administrator
( Maintaining Server )

Please contact
AIW Cell No 01711…

Please contact
AIW Cell No 01711…

Web based SMS Server

Veterinary investigation

SMS Gateway System

 

১৫.২ প্রচার কার্ থক্রমঃ:  

েনসয়চতনতা বৃণির েন্য ণপ্রন্ট ও ইয়লকট্রণনক ণমণিোয়ত  ণবজ্ঞািন প্রদান, TV Scroll ততরী কয়র  টিণভয়ত 

প্রচার, অণিও-ণভণিও ণসণি ততরী কয়র মেলা উিয়েলাে সরবরাহ, েনবহুল স্থান সমূয়হ ণবলয়বাি থ স্থািন, ণলফয়লট 

মিাোর হযান্ডণবল ণবতরয়ির মােয়ম েনসয়চতনতা বৃণি করা হে।  

 

 

           

  

 

ণচত্র-৭, প্রকয়ের আওতাে স্থাণিত ণবলয়বাি থ এবং মিাোর। 

 

১৫.৩ প্রণশেি ও োণি টুযর: 

ণলিফথামার, ণবভােীে কম থকতথা/কম থচারী, ণনউে ণরয়ি থাটার, মসণেয়দর ইমাম, মচৌণকদার,দফাদার, স্কুয়লর ছাত্র ণশেক, 

মুরেী ও মুরেীোত দ্র্ব্য উৎিাদন ও বাোরোতকরয়ির সায়র্ সংণিষ্ট সকয়লয়ক এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা ণবষয়ে অবণহত 
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করয়ির েন্য প্রকয়ের আওতাে ওোকথশি ও প্রণশেি অনুণষ্ঠত হে । ওোকথশয়ি ৪৪১৬৫ েন এবং প্রণশেয়ি ১৭২৯০ 

েন অংশগ্রহি কয়রি। এছাড়া, নাইয়েণরো, ণভয়েতনাম ও র্াইল্যায়ন্ডর চারটি ব্যায়চ ১৯ (উণনশ) েয়নর তবয়দণশক 

ণশো সফর অনুণষ্ঠত হয়েয়ছ।   

 

১৫.৪ ণবণভন্ন ির্ থায়ের ল্যাব  ণরয়িোর এন্ড মরয়নায়ভশন এবং নতুন ল্যাব স্থািন:  

ণবএলআরআইয়ত ন্যাশনাল মরফায়রন্স ল্যাবয়রটণর স্থািন (বায়োয়সফটি মলয়ভল-২ প্লাস) ও  র্ন্ত্রিাণত সরবরাহ করা 

হয়েয়ছ। র্ার ফয়ল ণবএলআরআইয়ত এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরাে ণনি থয়ের সকল প্রকার িরীো-ণনরীো (PCR 

RTPCR ও Gene Sequencing) করা সম্ভব হয়েয়ছ। ৭টি এফণিআইএলয়ক ণরয়িোর ও মরয়নায়ভশন  

এবং র্ন্ত্রিাণত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। ফয়ল এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য সকল প্রাণির মরাে ব্যাণধ ণনি থে ও ণরয়ি থাট 

প্রদায়ন ল্যাবগুণল সেমতা অেথন কয়রয়ছ। উয়েখ্য মর্, র্য়শার এবং চট্রগ্রাম অঞ্চয়ল এফণিআইএল না র্াকাে এ 

প্রকয়ের মােয়ম উণেণখত োেোে ০২টি নতুন ল্যাব স্থািন করা হয়েয়ছ। 

 

১৫.৫ মিাণি মায়কথট মচইন বায়োণসণকউণরটি (PMCB):     

মরাে ণবস্তার মরাধকয়ে মুরেী ও ণিম উৎিাদনকারী খামার এবং মিাণি মট্রয়ির ণবণভন্ন ির্ থায়ে ও েীণবত মুরেীর 

বাোয়রর (LBM) তেবণনরািিা ণনণিতকরয়ির েন্য প্রকয়ে মিাণি মায়কথট মচইন বায়োণসণকউণরটি (PMCB)  

অংে সংয়র্ােন করা হয়েণছল।  এর আওতাে িাইলট মপ্রাগ্রাম ণহয়সয়ব ৯টি মেলায়ত ৯টি লাইভ বাি থ মায়কথট ণনম থাি, 

প্রণতটির সায়র্ ২টি কয়র প্রদশ থনী ফাম থ এবং ১০টি কয়র এিাপ্টার ফাম থ মিয়ভলি করা হয়েয়ছ। এ সমস্ত খামায়রর 

বায়োণসণকউণরটি, ম্যায়নেয়মন্ট, ণফণিং ণসয়েম ও ওয়েে ণিসয়িাোল ণসয়েম উন্নততর করা হে। উন্নত 

বায়োণসণকউণরটি সম্পন্ন এসব প্রদশ থনী খামায়রর ম্যায়নেয়মন্ট ও ণফণিং ণসয়েম মদয়খ অনুপ্রাণিত হয়ে এিাপ্টার 

খামারগুণল প্রণতণষ্ঠত হয়েয়ছ এবং আয়রা অণধক সংখ্যক খামার এরুি বায়োণসণকউণরটির ব্যবস্থা গ্রহি করয়ছ। এসব 

খামারগুণল মর্য়ক তায়দর উৎিাণদত মুরেী ও ণিম ণনেস্ব ভযায়ন কয়র ঐ ণনণদ থষ্ট মায়কথয়ট বাোর োত করা হে। ফয়ল 

েীণবত মুরেীর বাোর গুয়লা (LBM) মর্য়ক মরাে েীবানু ণবস্তার কয়ম মেয়ছ এবং সারায়দয়শ এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা 

মরায়ের প্রাদ্যভ থাব কয়ম মেয়ছ । 

 

১৫.৬ েণতগ্রস্ত খামারীয়দর েণতপুরি প্রদান: 

এ প্রকয়ে এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জাে েণতগ্রস্ত খামারীয়দর েণতপুরি প্রদায়নর ব্যবস্থা ণছল । এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরায়ের 

ণবস্তার মরাধকয়ে মরাে সনাক্তকরয়ির সায়র্ সায়র্ মসই খামায়রর সকল মুরেী, ণিম, অবণশষ্ট খাবার  ইতযাণদ ণনধন 

করা হয়তা এবং সরকার কর্তথক ণনধ থাণরত হায়র তায়দরয়ক েণতপূরি করা হে। মস উয়েয়শ্য েণতপূরি প্রদায়নর একটা 

োইিলাইনও ততরী করা হে। মেলা প্রশাসয়কর সভািণতয়ত্ব েঠিত কণমটির মােয়ম এই েণতপূরয়ির মচক প্রদান করা 

হে। এই সকল কার্ থক্রয়মর ফয়ল ঐ খামায়রর মরাে েীবাণু ঐ খামায়রর ময়েই সীমাবি রাখা সম্ভব হে এবং েণতপূরি 

প্রাপ্ত অণধকাংশ খামারী নতুন উদ্যয়ম মুরেী িালন অব্যহত রায়খন। । 

  

েীবন্ত মুরেীর বাোর সহ মিাণির অন্যান্য মট্রণিং এ বায়োণসণকউণরটি ব্যবস্থা, েীবানুনাশক ব্যবহার ও স্বাস্থযসেত 

খামার ব্যবস্থা ইতযাণদ মোরদার করার মােয়ম এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরায়ের প্রাদ্যভ থাব ও ণবস্তার বহুলাংয়শ বন্ধ হয়েয়ছ 

এবং এ মরায়ের অর্র্া আতংক কণময়ে আনা সম্ভব হয়েয়ছ। র্ার কারয়ি ২০০৭ সায়ল ৬৯টি, ২ে বছয়র ২২৬টি 

HPAI আউটয়িয়কর তুলনাে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, অর্ থবছয়র ধীয়র ধীয়র 

প্রাদ্যভ থায়বর মাত্রা কয়ম র্াে এবং ২০১৪-মত মাত্র ২টি আউটয়িক হে। 

 

১৬।  প্রকয়ের উয়েশ্য অেথনঃ 

 

িণরকণেত উয়েশ্য অেথন 

(ক)  এণভয়েন ইনফ্লুয়েনঞ্জা মরাে প্রণতয়রাধ কম থসূণচ শণক্তশালীকরি, প্রাদ্যভ থাব 

ণনেন্ত্রি এবং মরাে িণরণস্থণত মমাকায়বলার েমতা বৃণিকরি; 

অনুু্য়েদ ১৫ মত বণি থত প্রকে 

বাস্তবােয়নর প্রভাব হয়ত 

প্রতীেমান হে মর্, আয়লাচয 

প্রকয়ের উয়েশ্য সয়ন্তাষেনক 

ির্ থাে অণেথত হয়েয়ছ  

(খ) মরায়ের উিণস্থণত ণনি থে, সঠিকভায়ব মরাে ণনি থে, কযািাণসটি বৃণিকরি এবং 

ভাইরাস ণনয়ে েয়বষিা মোরদারকি; 

(ে) মিাণি উৎিাদন ও ণবিিন িিণতয়ত তেব ণনরািিা ব্যবস্থা উন্নতকরি এবং 

(ঘ)  মিাণি মরাে ণনেন্ত্রি ও প্রণশেয়ির মােয়ম এ মরাে সম্পয়কথ মানুয়ষর ময়ে 

আতংণকতভাব কণময়ে আনা। 
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১৭।  উয়েশ্য অণেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারিঃ  আয়লাচয প্রকয়ের উয়েয়শ্য অণেথত হয়েয়ছ তয়ব ণকছু বাস্তবােন সমস্যা 

িণরলণেত হয়েয়ছ র্া অনুয়েদ ১৮-মত উয়েখ করা হয়লা।   

 

১৮। বাস্তবােন সমস্যাঃ 

 

১৮.১। র্য়শায়র নবণনণম থত আঞ্চণলক মরাে ণনি থে মকিটিয়ত ণকছু আসবাবিত্র র্াকয়লও মকান ল্যাব ইকুইিয়মন্ট, ইনণসনায়রটর 

এবং মেনায়রটর মনই। এছাড়া, প্রণতষ্ঠানটিয়ক কার্ থকর রাখার েন্য মকান েনবল ও আণর্ থক বরাে মনই। ণবদ্যযৎ ণবল 

বয়কো র্াকাে মকিটির ণবদ্যযৎ সংয়র্াে ণবণেন্ন করা হয়েয়ছ। এই ণিতীেতল ভবনটির ণিছয়নর ণকছু োেোে 

বাউন্ডারী ওোল না র্াকাে এ মূল্যবান োেো মবদখল হয়ে র্াওোর সম্ভাবনা রয়েয়ছ। ভবনটির সংলগ্ন ণকছু ণিঁচু 

োেো রয়েয়ছ মসখায়ন িাণন েয়ম র্াকাে একণদয়ক মর্মন মসৌন্দয্যথ নষ্ট হয়ে অন্যণদয়ক মশা-মাণছর উিদ্র্ব মদখা 

ণদয়েয়ছ;   

 

১৮.২।  এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরফায়রন্স ল্যাবয়রটণর, সাভায়র কম থরত েনবয়লর চাকুরী বদলীয়র্াগ্য হওোে এবং িয়দান্নণতর 

সুয়র্াে কম র্াকাে তায়দর প্রণশেি ণদয়ে কায়ের উিযুক্ত করার িয়র তারা অন্যত্র বদলী হয়ে র্ান ফয়ল এ 

ল্যাবয়রটণরয়ত কাে করার মত দে ও প্রণশণেত েনবয়লর অভাব রয়েয়ছ;    

 

১৮.৩। প্রকয়ের আওতাে Live Bird Market এ Live Bird িালন, মেণসং এবং সরবরায়হর েন্য ণনধ থাণরত 

কয়ের ব্যবস্থা করা হয়লও প্রকে সমণপ্তর ির বতথমায়ন প্রাে সকল কয়েই মুরেীর মেণসং ও ণবক্রে চলয়ছ। ফয়ল 

 Hygiene Maintain এবং Pathogenic Contamination মরাধ এর মর্ উয়েয়শ্য ণনয়ে এই 

ময়িলটি ততরী করা হয়েণছল তা ব্যাহত হয়ে; এবং   

 

১৮.৪। আয়লাচয প্রকয়ে দ্যই বার ণবশ্বব্যাংক কর্তথক Misprocurement এর অণভয়র্াে আনা হয়েয়ছ। এয়ত একণদয়ক 

মর্মন ক্রে কার্ থক্রয়ম বাস্তবােনকারী সংস্থার প্রয়োেনীে জ্ঞান ও দেতার অভাব প্রতীেমান হে, অন্যণদয়ক বারংবার 

অণভয়র্াে উথ্র্ািয়নর ফয়ল উন্নেন সহয়র্ােী সংস্থার সংয়ে সম্পয়কথর অবনণত হওোর সম্ভাবনা র্ায়ক।   

 

১৯। সুিাণরশঃ  

 

১৯.১।   প্রয়োেনীে র্ন্ত্রিাণত, েনবল ও আণর্ থক বরাে প্রদায়নর মােয়ম র্য়শার এফণিআইএলয়ক কার্ থকর প্রণতষ্ঠায়ন িণরিত 

করা এবং ভূণম উন্নেন ও বাউন্ডাণর ওোল ণনম থায়ির  উয়েযাে গ্রহি করা প্রয়োেন ; 

 

১৯.২।  এণভোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মরফায়রন্স ল্যাবয়রটণরয়ত র্ায়দর িদােন করা হে তায়দর প্রণশেয়ির মােয়ম উিযুক্ত করার ির 

তাঁরা মর্ন একটা ণনণদ থষ্ট সমে ির্ থন্ত (কমিয়ে ০৫ বছর)  উক্ত ল্যাবয়রটণরয়ত কাে কয়রন তা ণনণিত করা আবশ্যক 

এবং ির্ থােক্রণমকভায়ব েনবল ততণরর করার ব্যবস্থা গ্রহি করা সমীচীন হয়ব ;  

 

১৯.৩।  Hygiene Maintain এবং Pathogenic Contamination মরাধ এর মর্ উয়েয়শ্য ণনয়ে Live 

Bird Market  ময়িলটি ততরী করা হয়েণছল তা মর্ন র্র্ার্র্ভায়ব অনুসরি করা হে এ ণবষয়ে প্রাণিসম্পদ 

অণধদপ্তয়রর মণনটণরং এবং উিুিকরি মোরদার করা সমীচীন হয়ব ; এবং  

 

১৯.৪।  ণবশ্বব্যাংক আনীত Misprocurement এর অণভয়র্াে তদন্ত কয়র গৃহীত ব্যবস্থা সম্পয়কথ আইএমইণিয়ক 

 অবণহত করয়ত হয়ব ।   
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ণঝনাইদহ সরকারী মভয়টণরনারী কয়লে স্থািন (২ে সংয়শাণধত) শীষ থক প্রকে 

সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন  

(সমাপ্তঃ ণিয়সম্বর- ২০১২) 

 

০১। প্রকয়ের নামঃ  ণঝনাইদহ সরকারী মভয়টণরনারী কয়লে স্থািন (২ে সংয়শাণধত) শীষ থক প্রকে।  

০২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালেঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে। 

০৩। বাস্তবােনকারী সংস্থাঃ  প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর। 

০৪। প্রকয়ের অবস্থানঃ  ণঝনাইদহ মেলা। 

০৫। প্রকয়ের বাস্তবােন সমেঃ  আরম্ভ সমাণপ্ত 

 ক) মুল (অনুয়মাণদত): 

খ) প্রর্ম সংয়শাণধতঃ 

ে) ২ে সংয়শাণধতঃ 

ঘ)  সব থয়শষ 

সংয়শাণধতঃ 

 জুলাই ২০০৬ 

জুলাই ২০০৬ 

জুলাই ২০০৬  

জুলাই ২০০৬ 

জুন ২০০৯ 

জুন ২০১১ 

ণিয়সম্বর ২০১২ 

ণিয়সম্বর ২০১২ 

০৬। প্রকয়ের বাস্তবােন ব্যেঃ  
 

লে টাকাে 

প্রাক্কজলি ব্যয় 

প্রকৃত ব্যে 

িণরকণেত বাস্তবােন কাল 

প্রকৃত 

বাস্তবােন কাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে (মুল 

প্রাক্কণলত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত সমে (মুল 

বাস্তবােন কায়লর %) মুল 

সব থয়শষ 

সংয়শাণধ

ত 

মুল 
সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৪৭.৫০ ৩৪৮৮.১৮ ৩৪৭৪.৪৮ জুলাই ২০০৬ 

হয়ত  

জুন ২০০৯ 

জুন ২০০৬ 

হয়ত  

ণিয়সম্বর ২০১২ 

জুন ২০০৬ 

হয়ত  

ণিয়সম্বর ২০১২ 

৯৯.৬১% ১১৬% 

    

০৭। প্রকয়ের অংেণভণিক 

বাস্তবােনঃ 

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) 

অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ণনয়ম্ন মদো হয়লাঃ 

 (লে টাকাে) 

কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম একক প্রক্কণলত ব্যে 

আরণিণিণি অনুর্ােী 

লেযমাত্রা 
প্রকৃত বাস্তবােন 

আণর্ থক বাস্তব আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 রােস্ব       

১।  মবতন ভাতা (১ েন কম থকতথা, ৪ েন 

কম থচারী ) 

৫েন ২০.০০ ২০.০০ ৫েন ১৯.৯৯ 

(৯৯.৯৫%) 

৫ েন 

(১০০%) 

২।  টিএ/ণিএ  ৪েন ৩.০০ ৩.০০ ৪েন  ৩.০০ 

(১০০%) 

৪ েন  

(১০০%) 

৩।  র্ানবাহন মমরামত ও রেনায়বেি  ২টি ৭.০০ ৭.০০ ২টি ৬.৫০ 

(৯২%) 

২টি 

(১০০%) 

৪।  মকণমকযাল ও ণর-এয়েন্ট  মর্াক ২০.০০ ২০.০০ মর্াক ২০.০০ 

(১০০%) 

মর্াক 

৫।  কনসাণিং ইণঞ্জণনোর ণফ  মর্াক  ৪০.০০ ৪০.০০ মর্াক ৩৮.৬৭ 

(৯৬%) 

মর্াক 

৬।  ণবণবধ (টণলয়ফান ণবল, ণবদ্যযৎ ণবল, 

ইন্টারয়নট ণবল, জ্বালানী, ণবজ্ঞািন ইতযাণদ) 

মর্াক ৭৫.০০ ৭৫.০০ মর্াক  ৭৫.০০ 

(১০০%) 

মর্াক  

 উিয়মাট=  - ১৬৫.০০ ১৬৫.০০ - ১৬৩.০৩ - 

৭।  ভূণম অণধগ্রহি  ১০.১৭ 

একর 

৮০.০০ ৮০.০০ ১০.১৭ 

একর  

৮০.০০ 

(১০০%) 

১০.১৭ একর 

(১০০%) 

৮।  ভূণম উন্নেন  মর্াক ৬০.০০ ৬০.০০ মর্াক  ৫৯.৩৫ মর্াক  
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আণর্ থক বাস্তব আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(৯৮%) 

 উিয়মাট = - ১৪০.০০ ১৪০.০০ - ১৩৯.৩৫ - 

৯। একায়িণমক ভবন  ৬৯০০ 

বঃণমঃ 

৯৬৬.০১ ৯৬৬.০১ ৬৯০০ 

বঃণমঃ 

৯৬৫.৯৭ 

(৯৮%) 

৬৯০০ 

বঃণমঃ 

(১০০%) 

১০।  মসণেদ  ২০০ 

বঃ ণমঃ 

২৩.৬৬ ২৩.৬৬ ২০০ 

বঃণমঃ 

২৩.৬৫ 

(৯৯.৯৯%) 

২০০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

১১।  মভয়টণরনারী হাসিাতাল ও 

িাোেনণেক ল্যাবয়রটরী  

২৫০ 

বঃণমঃ 

৩৯.৭০ ৩৯.৭০ ২৫০ 

বঃণমঃ 

৩৯.৬৮ 

(৯৯.৯৯%) 

২৫০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

১২।  কযায়ফটিণরো, ণশেক িরণরটরী এবং 

মেে হাউে  

১৪০০ 

বঃণমঃ 

১৭৭.৭৮ ১৭৭.৭৮ ১৪০০ 

বঃণমঃ 

১৭৭.২৫ 

(৯৯.৯৯%) 

১৪০০ 

বঃণমঃ 

(১০০%) 

১৩।  গ্যায়রে ৩২০ 

বঃণমঃ 

৪৫.২১ ৪৫.২১ ৩২০ 

বঃণমঃ 

৪৫.২০ 

(৯৯.৯৯%) 

৩২০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

১৪।  ছাত্র মহায়েল  ২৫৫০ 

বঃণমঃ 

৩১৩.৭৪ ৩১৩.৭৪ ২৫৫০ 

বঃণমঃ 

৩১৩.২৮ 

(৯৯.৯৯%) 

২৫৫০ 

বঃণমঃ 

(১০০%) 

১৫।  ছাত্রী মহায়েল  ১০০০ 

বঃণমঃ 

১২৩.৬৮ ১২৩.৬৮ ১০০০ 

বঃণমঃ 

১২৩.৬৭ 

(৯৯.৯৯%) 

১০০০ 

বঃণমঃ 

(১০০%) 

১৬।  ছাত্রী মহায়েল সীমানা প্রাচীর  ১৮৩ 

ণমঃ 

১৫.০০ ১৫.০০ ১৮৩ 

বঃণমঃ 

১৪.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

১৮৩ বঃণমঃ 

১০০% 

১৭।  অেয়ের বাসভবন ৩০০ 

বঃণমঃ 

৪৯.৪৯ ৪৯.৪৯ ৩০০ 

বঃণমঃ 

৪৮.২০ 

(৯৯%) 

৩০০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

১৮।  অেয়ের বাসভবয়নর সীমানা প্রাচীর  ১০৭ 

রাঃণমঃ 

৫.৮৫ ৫.৮৫ ১০৭ 

বঃণমঃ 

৩.৯১ 

(৬৭%) 

১০৭ বঃণমঃ  

(১০০%) 

১৯।  ণশেকয়দর বাসভবন  ৮৯৬ 

বঃণমঃ 

১৫৯.৬৩ ১৫৯.৬৩ ৮৯৬ 

বঃ ণমঃ 

১৫৯.৬১ 

(৯৯.৯৯%) 

৮৯৬ বঃণমঃ 

(১০০%) 

২০।  ৩ে মেিীর কম থচারীয়দর বাসভবন  ৮৭৫ 

বঃণমঃ 

১১৮.৪৬ ১১৮.৪৬ ৮৭৫ 

বঃণমঃ 

১১৮.৪৬ 

(১০০%) 

৮৭৫ বঃণমঃ 

(১০০%) 

২১।  ফাম থ ণবণল্ডং  ৪৫০ 

বঃণমঃ 

৫৬.২১ ৫৬.২১ ৪৫০ 

বঃণমঃ 

৫৬.২০ 

(৯৯.৯৯%) 

৪৫০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

২২।  অভযন্তরীি রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, মেট, 

তবদ্যযণতক ব্যবস্থা, িাণন সরবরাহ ও 

স্যাণনয়টশন ণসয়েম এবং অন্যান্য  

মর্াক ৩৭২.৭৫ ৩৭২.৭৫ মর্াক ৩৭০.৮৩ 

(৯৯%) 

মর্াক 

২৩।  বৃণষ্টর িাণন সংরেিাোর ণনম থাি  মর্াক ৪৫.১১ ৪৫.১১ মর্াক ৪৪.৫৬ 

(৯৯%) 

মর্াক 

২৪।  মাটি ভরাট এবং বৃে মরািি  মর্াক ১৫.০০ ১৫.০০ মর্াক ১৪.৯৫ 

(৯৯%) 

মর্াক  

২৫।  মসণেয়দর েন্য টেয়লট ণনম থাি  মর্াক ৫.০০ ৫.০০ মর্াক ৪.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

মর্াক  

২৬।  মিাণি ইউণনট স্থািন  ১৫০ 

বঃণমঃ 

১৫.০০ ১৫.০০ ১৫০ 

 বঃণমঃ 

১৪.৯০ 

(৯৯.৯৯%) 

১৫০ বঃণমঃ 

(১০০%) 

২৭।  ণলফট ক্রে ও স্থািন  ১টি ২০.০০ ২০.০০ ১টি ২০.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 
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আণর্ থক বাস্তব আণর্ থক (%) বাস্তব (%) 

(১) (২) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

২৮।  মখলাধূলা সরঞ্জামাণদ মর্াক ৫.০০ ৫.০০ মর্াক ৫.০০ 

(১০০%) 

মর্াক 

২৯।  মূল্য বৃণি - ১.৫০ ১.৫০ - - - 

 মমাট (ণনম থাি)  ২৫৭৩.৭৮ ২৫৭৩.৭৮ - ২৫৬৫.৩১  

৩০।  েীি   ১টি  ৪৮.০ ৪৮.০০ ১টি ৪৮.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

৩১।  িাবল মকণবন ণিক-আি ১টি  ১টি ২২.০০ ২২.০০ ১টি ২২.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

৩২।  মসালার ণসয়েম  মর্াক  ৪৯.০৭ ৪৯.০৭ মর্াক  ৪৮.৪৪ 

(৯৮%) 

মর্াক 

৩৩।  আসবাবিত্র(অেে/প্রকে িণরচালয়কর দপ্তর) ১মসট  ২.০০ ২.০০ ১মসট  ২.০০ 

(১০০%) 

(১০০%) 

৩৪।  আসবাবিত্র (মেিী কে, ল্যাবয়রটরী, ছাত্র-

ছাত্রীয়দর মহায়েল, মসণেদ ইতযাণদর েন্য) 

মর্াক  ৭০.০০ ৭০.০০ মর্াক  ৬৯.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

মর্াক 

৩৫ কণম্পউটার (ইউণিএস ও ণপ্রন্টারসহ) ১৫টি  ১০.০০ ১০.০০ ১৫টি ১০.০০ 

(১০০%) 

১৫টি 

(১০০%) 

৩৬।  ফযাক্স  ২টি ০.৮৩ ০.৮৩ ২টি ০.৮৩ 

(১০০%) 

২টি 

(১০০%) 

৩৭।  ফয়টাকণিোর  ২টি ৪.০০ ৪.০০ ২টি ৩.৯৫ 

(৯৯.৯৯%) 

২টি 

(১০০%) 

৩৮।   মটণলয়ফান সংয়র্াে  ১৮টি ১৩.০০ ১৩.০০ ১৮টি ১৩.০০ 

(১০০%) 

১৮টি 

(১০০%) 

৩৯।  ইন্টারয়নট সংয়র্াে  ১৪ণিণস ১.৫০ ১.৫০ ১৪টি ১.৫০ 

(১০০%) 

(১০০%) 

৪০। ল্যাবয়রটরী র্ন্ত্রিাণত  ১২টি 

ল্যাব  

২৯৯.০০ ২৯৯.০০ ১২টি ল্যাব ২৯৭.৬৯ 

(৯৯%) 

 

৪১।  ল্যািটি  ১২টি ৮.০০ ৮.০০ ১২টি ৮.০০ 

(১০০%) 

১২টি 

(১০০%) 

৪২।  এণস, ণিণি/ণপ্রণন্সিাল অণফয়সর েন্য  ২টি  ১.৫০ ১.৫০ ২টি ১.৫০ 

(১০০%) 

২টি 

(১০০%) 

৪৩।  লাইয়িরী এণস স্থািন  ৫টি ৫.০০ ৫.০০ ৫টি ৫.০০ 

(১০০%) 

৫টি 

(১০০%) 

৪৪।  আইণিএস ১মসট  ০.৫০ ০.৫০ ১মসট  ০.৫০ 

(১০০%) 

১ মসট  

(১০০%) 

৪৫।  অণফস ণরয়নায়ভশন, ণবদ্যযৎ ণবল, 

িাণন ণবল, অস্থােী গ্যায়রে ইতযাণদ  

মর্াক  ১০.০০ ১০.০০ মর্াক  ৯.৫২ 

(৯৫%) 

মর্াক 

৪৬।  বই ক্রে ও োন থাল  মর্াক ৫০.০০ ৫০.০০ মর্াক ৪৯.৮৪ 

(৯৯.৯৯%) 

মর্াক 

৪৭।  মহায়েল ও মেে হাউয়ের েন্য মটণলণভশন 

ও মক্রাকাণরে সামণগ্র ক্রে  

মর্াক ১৫.০০ ১৫.০০ মর্াক ১৫.০০ 

(১০০%) 

মর্াক  

 উিয়মাট=   ৬০৯.৪০ ৬০৯.৪০  ৬০৬.৭৬  

 মমাট (মূলধন)=  ৩৩২৩.১৮ ৩৩২৩.১৮  ৩৩১১.৪২  

 সব থয়মাট (রােস্ব+মূলধন)=  ৩৪৮৮.১৮ ৩৪৮৮.১৮  ৩৪৭৪.৪৮  
 

 

০৮। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার কারিঃ  প্রকয়ের মকান কাে অসমাপ্ত নাই।  
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০৯। সাধারি ির্ থয়বেিঃ  

৯.১। প্রকে গ্রহয়ির িটভুণমঃ  

 িশু সম্পদ খাত বাংলায়দয়শর অর্ থননণতক উন্নেন এবং দাণরদ্র্ ণবয়মাচয়ন গুরুত্বপূি থ ভূণমকা িালন করয়ছ। সাম্প্রণতক 

সময়ে মবসরকারী খায়ত মছাট আকায়রর অয়নক মিইণর ফাম থ স্থাণিত হয়ে। সরকারী ির্ থায়েও িশুসম্পদ মসটয়র মবশ ণকছু প্রকে 

বাস্তবাণেত হয়ে। এসব কায়ের েন্য ণবপুল সংখ্যক িশু ণচণকৎসয়কর প্রয়োেনীেতা লেয করা র্ায়ে। তাছাড়া, স্বােত্বশাণসত, 

আধা-স্বােত্বশাণসত, ফাম থাণসউটিকযাল মকাম্পানী, ব্যাংক এবং এনণেও সমূয়হ িশু ণচণকৎয়কর চাণহদা রয়েয়ছ। এ চাণহদা পূরয়ির 

েন্য মদয়শ এ সংক্রান্ত মাত্র ৫টি ণশো প্রণতষ্ঠান রয়েয়ছ মর্গুয়লা মেমনণসংহ, চট্রগ্রাম, ণসয়লট, ণদনােপুর ও বণরশায়ল অবণস্থত। 

ণকন্তু খুলনা ণবভায়ে মকান মভয়টণরনাণর প্রণতষ্ঠান মনই। মদয়শর কৃষকয়দর েবাণদিশু ও হাঁস-মুরেী িালয়নর ণবষয়ে প্রয়োেনীে 

মসবা প্রদান,  িশু সম্পয়দর োত উন্নত, িশুস্বাস্থয ব্যবস্থািনা সম্প্রসারি এবং ব্যণক্তেত ির্ থায়ে খামার স্থািন কার্ থক্রময়ক 

মোরদার ও েণতশীল করার েন্য মদয়শ দে ও মর্াগ্য েনশণক্তর ক্রমবধ থমান চাণহদার কর্া ণবয়বচনা কয়র সমণিত মভয়টণরনাণর 

সায়েন্স ওএযাণনম্যাল হােয়বণি গ্রযাজুয়েট ততণরর লয়েয খুলনা ণবভায়ের ণঝনাইদহ মেলাে আয়লাচয প্রকেটি বাস্তবােয়নর েন্য 

গৃহীত হয়েয়ছ।  

 
৯.২.। প্রকয়ের সুণনণদ থষ্ট উয়েশ্যাবলী:  

    ১। মভনটজরোজর সানয়ন্স এবং এোজেন ল হািনবজি জবষনয় স জিি ব্যানচলার জডজগ্র প্রদাে।  

 ২। প্রাজর্সম্পদ উন্নয়নে ক্র বধ ণ াে চাজহদার মপ্রজক্ষনি দক্ষ ও জ্ঞােসম্পন্ন িেবল তিরী ।  

 ৩। দক্ষ িেশজক্ত সৃজষ্টর  াধ্যন  প্রাজর্সম্পনদর উৎপাদে বৃজি এবং ক ণসংস্থানের সুনযাে সৃজষ্ট করা।  

 

৯.৩। প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ   

 আয়লাচয প্রকেটি ১৭৪৭.৫০ লে টাকা প্রাক্কণলত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হয়ত জুন ২০০৯ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য েত 

২২-১০-২০০৬ তাণরয়খ তৎকালীন মাননীে অর্ থ ও িণরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাণদত হে। প্রকে অনুয়মাদন, প্রকে 

িণরচালক ণনয়োে ও েণম অণধগ্রহয়ি ণবলম্ব হওোে িরবতীয়ত সংণিষ্ট মন্ত্রিালে কর্তথক প্রকেটির ব্যে বৃণি 

ব্যণতয়রয়ক মমোদ ১ বছর অর্ থাৎ জুন ২০১০ ির্ থন্ত বৃণি করা হে। মূল প্রকেটি প্রিেনকায়ল ণনম থাি কায়ে েিপূতথ 

ণবভায়ের মরট ণশণিউল ২০০৪ অনুসরি করা হে। িরবতীয়ত েিপূতথ ণবভায়ের মরট ণশণিউল ২০০৮ প্রকাণশত হয়ল 

প্রকেটি সংয়শাধয়নর প্রয়োেনীেতা মদখা মদে। েিপূতথ ণবভায়ের মরট ণশণিউল িণরবতথয়নর কারয়ি প্রকেটির প্রাক্কণলত 

ব্যে ১৩২৮.৩৭ লে টাকা (৭৬%) বৃণি কয়র প্রকেটি ১ম সংয়শাধন করা হে। ১ম সংয়শাণধত প্রকেটি ৩০৭৫.৮৭ লে 

টাকা প্রাক্কণলত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হয়ত জুন ২০১১ বাস্তবােন মমোয়দ র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক েত ২০/০৪/২০১০ 

তাণরয়খ অনুয়মাদন লাভ কয়র। সব থয়শষ, প্রকয়ে ণকছু অয়ির নতুন অন্তভু থণক্ত এবং অনুয়মাণদত ণকছু অংয়ের ব্যে 

হ্রাস/বৃণি কয়র প্রকেটির প্রাক্কণলত ব্যে ৩৭২.৩১ লে টাকা (১২.১০%) বৃণি কয়র প্রকেটি ণিতীেবার সংয়শাধন করা 

হে। ২ে সংয়শাণধত প্রকেটি ৩৪৪৮.১৮ লে টাকা প্রাক্কণলত ব্যয়ে জুলাই  ২০০৬ হয়ত জুন ২০১২ মমোয়দ 

বাস্তবােয়নর েন্য েত ১৩-১২-২০১১ তাণরয়খ মাননীে িণরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাণদত হে। িরবতীয়ত প্রকেটির 

২ে সংয়শাধনীর অনুয়মাদন কার্ থক্রম ণবলম্ব হওোে প্রকেটির ব্যে বৃণি ব্যণতয়রয়ক মমোদ কাল আয়রা ৬ মাস অর্ থাৎ 

ণিয়সম্বর ২০১২ ির্ থন্ত বৃণি করা হে।  

 

৯.৪। প্রকয়ের মূল কার্ থক্রমঃ ভূণম উন্নেন, একায়িণমক ভবন, মসণেদ, মভয়টণরনাণর হাসিাতাল, কযাণফয়টণরো ও টিচাস থ 

িরণমটণর, গ্যায়রে ও োইভার িরণমটণর, ছাত্র-ছাত্রী মহায়েল, ণশেকয়দর বাসভবন, ৩ে মেিী কম থচারীয়দর বাসভবন, 

ফাম থণবণল্ডং, অভযন্তরীি রাস্তা, ণবদ্যযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, িাণন সরবরাহ  ব্যবস্থা, মেয়নে ব্যবস্থা, কালভাট থসহ এয়প্রাচয়রাি 

ণনম থাি করাই প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম।    

১০।  িণরদশ থয়নর বাস্তব অবস্থাঃ  সমাপ্ত প্রকেটি েত ১৩/০৩/২০১৩ তাণরয়খ আইএমই ণবভায়ের কৃণষ, িেী উন্নেন ও 

েয়বষিা মসটয়রর (আরণি সাব-মসটয়রর) সংণিষ্ট সহকারী িণরচালক কর্তথক সয়বেণময়ন িণরদণশ থত হে। 

িণরদশ থনকায়ল সংণিষ্ট প্রকে িণরচালক উিণস্থত ণছয়লন। ণনয়ম্ন িণরদশ থন ণববরি সংণেপ্ত আকায়র ছণবসহ তুয়ল ধরা 

হয়লাঃ-  

 
১০.১।  ৬তলা ণবণশষ্ট প্রশাসণনক ও একায়িমীক ভবনঃ প্রকয়ের আওতাে ১০টি একায়িমীক ণিিাট থয়মন্ট এর ১০টি অণফস কে, 

অেয়ের অণফস কে, সয়েলন কে, উিােয়ের মচম্বার, ১০ েন অোিয়কর মচম্বার, ১২ েন সহয়র্ােী অোিয়কর 

মচম্বার, ১৮ েন সহকারী অোিয়কর মচম্বার, ২২ েন প্রভাষয়কর মচম্বার ণনম থাি করা হয়েয়ছ। তাছাড়া, মাণিণমণিো ও 

প্রয়েটর থসহ ৫টি কে, ১২টি েয়বষিাোর, ১টি গ্রথা।াোর ও ১টি আইটি কে ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এখায়ত বরাে ণছল 
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৯৬৬.০১ লে টাকা এবং ব্যে হয়েয়ছ ৯৬৫.৯৭ লে টাকা। ণনম থাি কায়ের গুিেতমান বাণহযক দৃণষ্টয়ত সয়ন্তাষেনক বয়ল 

ময়ন হয়েয়ছ।  

১০.২। কযায়ফটিণরো, ণশেক িরণমটণর ও মেে হাউেঃ প্রকয়ের আওতাে ৬তলা ণভতসহ ৪তলা ণবণশষ্ট একটি কযায়ফটিণরো, 

ণশেক িরণমটণর ও মেষ্ট হাউে ণনম থাি করা হয়েয়ছ। ণিণিণিয়ত এখায়ত বরাে ণছল ১৭৭.৭৮ লে টাকা এবং ব্যে 

হয়েয়ছ ১৭৭.২৫ লে টাকা। উয়েখ্য ণিণসআয়র এখায়ত ১৭৭.৭৮ লে টাকা খরচ মদখায়না হয়লও ঠিকাদায়রর সায়র্ মূল 

কন্ট্রাট চুণক্ত হয়েয়ছ ১৭৩.৭৭ লে টাকা। মভণরয়েশন অব ওোকথ এর কারয়ি এখায়ত অণতণরক্ত ব্যে হয়েয়ছ বয়ল প্রকে 

িণরচালক োণনয়েয়ছন। সংণিষ্ট সংস্থা কর্তথক অনুয়মাদন র্াকয়লও উক্ত খায়তর অণতণরক্ত ব্যয়ের কায্যথায়দয়শর মকান 

চুণক্ত মনই বয়ল োনা র্াে।  

১০.৩। ছাত্র মহায়েল ণনম থািঃ প্রকয়ের আওতাে ণঝনাইদহ মভয়টণরনাণর কয়লয়ে ছাত্রয়দর আবাসন সুণবধার েন্য ৬তলা ণভতসহ 

৪তলা ণবণশষ্ট একটি ভবন ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এখায়ত বরাে ণছল ৩১৩.৭৪ লে টাকা এবং ব্যে হয়েয়ছ ৩১৩.২৮ লে 

টাকা। ণনম থাি কায়ের গুিেতমান বাণহযক দৃণষ্টয়ত সয়ন্তাষেনক বয়ল ময়ন হয়েয়ছ। 

১০.৪। ছাত্রী মহায়েল ণনম থািঃ ছাত্রীয়দর আবসান সুণবধার েন্য ৬তলা ণভতসহ ৩তলা ণবণশষ্ট একটি ভবন ণনম থাি করা হয়েয়ছ। 

এখায়ত বরাে ণছল ১২৩.৬৮ লে টাকা এবং ব্যে হয়েয়ছ ১২৩.৬৭ লে টাকা। উয়েখ্য মর্, এখায়ত ণিণসআয়র ১২৩.৬৭ 

লে টাকা ব্যে মদখায়না হয়লও মূল কন্ট্রাট চুণক্ত হয়েয়ছ ১২০.১৭ লে টাকা। মভণরয়েশান অব ওোকথ এর কারয়ি এখায়ত 

অণতণরক্ত ব্যে হয়েয়ছ বয়ল প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন। সংস্থা কর্তথক উক্ত অণতণরক্ত ব্যয়ের অনুয়মাদন র্াকয়লও 

অণতণরক্ত কায়ের কায্যথায়দয়শর মকান চুণক্ত িণরলণেত হেণন। 

১০.৫। প্রভাষক এবং সহকারী অোিকয়দর বাসভবনঃ প্রকয়ের আওতাে ণঝনাইদহ সরকারী মভয়টণরনাণর কয়লয়ে ণশেকয়দর 

েন্য ৬তলা ণভতসহ ৪ ইউণনট ণবণশষ্ট ৪তলা আবাণসক ভবন ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এয়ত ব্যে হয়েয়ছ ১৫৯.৬১ লে টাকা। 

ণনম থাি কায়ের গুিেতমান বাণহযক দৃণষ্টয়ত সয়ন্তাষেনক। ণনণম থতভবনটি ব্যবহার না হওোে দরো/োনালার ণগ্রল মণরচাে 

আক্রান্ত হয়ে। 

১০.৬। ৩ে মেিী কম থচারীয়দর বাসভবনঃ প্রকয়ের আওতাে ণঝনাইদহ সরকারী মভয়টণরনাণর কয়লয়ে ৩ে মেিী কম থচারীয়দর 

েন্য ৬তলা ণভতসহ ৫তলা আবাণসক ভবন ণনম থাি করা হয়েয়ছ। এখায়ত ব্যে হয়েয়ছ ১১৮.৪৬ লে টাকা। ণনম থাি কায়ের 

গুিেতমান বাণহযকভায়ব সয়ন্তাষেনক বয়ল ময়ন হয়েয়ছ।  

১০.৭। গ্যায়রে ও চতুর্ থয়েিী কম থচারীয়দর িরণমটণরঃ ণিণিণিয়ত ৪তলা ণভতসহ ৪তলা গ্যায়রে ও চতুর্ থয়েিী কম থচারীয়দর 

িরণমটণর ণনম থাি বাবদ ৪৫.২১ লে টাকা বরাে ণছল। এখায়ত ব্যে হয়েয়ছ ৪৫.২০ লে টাকা র্া ণিণসআর হয়ত োনা 

র্াে। ণনচতলাে ৪টি রুম গ্যায়রে ণহয়সয়ব ব্যবহার হয়ে। বাকী ণতনটি তলা কম থচারীয়দর িরণমটণর ণহয়সয়ব ব্যবহার করা 

হয়ব। 

১০.৮। অন্যান্য ভবনঃ প্রকয়ের আওতাে অন্যান্য ভবন, মর্মন- মসণেদ ণনম থাি, অেয়ের বাসভবন, চারণদয়ক সীমানা প্রাচীর 

ণনম থাি, মভয়টণরনাণর হাসিাতাল, ফাম থ ণবণল্ডং, তবদ্যযণতক সাবয়েশন, ণিিটিউবওয়েল, মসালারপ্যায়নল, বৃণষ্টর িাণন 

সংরেি, বণহঃনবদ্যযণতক সরবরাহ ও অভযন্তরীি রাস্তা ণনম থাি করা হয়েয়ছ।  

১০.৯ োণড় ও আসবাবিত্র ক্রেঃ প্রকয়ের আওতাে ২টি র্ানবাহন মর্মনঃ ১টি ণেি ও ১টি িাবল ণিক-আি মকণবন সরবরাহ 

করা হয়েয়ছ। এয়ত বরাে ণছল ৭০.০০ লে টাকা। বরােকৃত অয়র্ থর পুয়রা টাকাই খরচ হয়েয়ছ। োড়ীগুয়লা সচল অবস্থাে 

িণরলণেত হয়েয়ছ এবং এগুয়লা র্র্ার্র্ভায়ব ব্যবহার হয়ে। তাছাড়া প্রকয়ের আওতাে উক্ত কয়লয়ে মমাট ৬৯.৯৯ লে 

টাকা মূয়ল্যর আসবাবিত্র সরবরাহ করা হয়েয়ছ। এ খায়ত বরাে ণছল ৭০.০০ লে টাকা। প্রণতষ্ঠানটিয়ত ণবণভন্ন ণবভায়ের 

মেিী-কয়ের আয়রা আবসাবিয়ত্রর প্রয়োেনীেতা িণরলণেত হয়েয়ছ। আসবাবিয়ত্রর গুিেতমান সয়ন্তাষেনক ময়ন 

হয়েয়ছ।  

১০.১০ েয়বষিাোর র্ন্ত্রিাণত, বইপুস্তক ও মক্রাকাণরে সামগ্রীঃ প্রকয়ের আওতাে মমাট ২৯৭.৬৯ লে টাকা মূয়ল্যর েয়বষিাোর 

র্ন্ত্রিাণত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। এখায়ত বরাে ণছল ২৯৯.০০ লে টাকা। ণিণসআয়র মমাট কতটি র্ন্ত্রিাণত মকনা হয়েয়ছ 

তা বাস্তয়ব উয়েখ করা হেণন। এ ণবষয়ে সংণিষ্ট প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ মটণলয়ফায়ন কয়র্ািকর্য়নর মােয়ম োনা র্াে 

মর্ এ খায়ত ির্ থাপ্ত বরাে না র্াকাে পুয়রা টাকা ণদয়ে ১২টি ল্যায়বর গুরুত্বপূি থ আংণশক র্ন্ত্রিাণত মকনা হয়েয়ছ। উয়েখ্য 

মর্, প্রকেটি মমাট দ্যইবার সংয়শাধন করা হয়লও এখায়ত ির্ থাপ্ত অর্ থ বরাে না রাখা অয়র্ৌণক্তক বয়ল ময়ন হে। ক্রেকৃত 
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র্ন্ত্রিাণতগুয়লা গুদামঘয়র সংরেি কয়র রাখা হয়েয়ছ। ক্লাশ শুরু হওো মাত্রই র্ন্ত্রিাণতগুয়লা েয়বষিাোয়র স্থািন করা হয়ব 

বয়ল প্রকে িণরচালক অবণহত কয়রয়ছন। তাছাড়া প্রকয়ের আওতাে লাইয়িণরর েন্য ৪৯.৮৪ লে টাকা মুু্য়ল্যর পুস্তক 

সরবরাহ এবং ছাত্র-ছাত্রীয়দর মহায়েল ও মেে হাউয়ে ১৫.০০ লে টাকা মূয়ল্যর মটণলণভশন ও মক্রাকাণরে সামগ্রী ক্রে 

করা হয়েয়ছ।  

১১। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদঃ 

নাম, িদবী এবং মস্ক্ল সাব থেণিক খন্ডকালীন দাণেত্ব তাণরখ মন্তব্য 

    মর্ােদান বদলী  

িাঃ মমাঃ ণলোকত আলী,  
প্রকে িণরচালক 
২২২৫০-৩১২৫০/- 

 - - ৭.৭.২০০৭ - Deputed from 

DLS 

 

১২। প্রকয়ের উনেশ্য অিণেোঃ   

সুজেজদ ণষ্ট লক্ষে অিণে 

১।  মভনটজরোজর সানয়ন্স এবং এোজেন ল হািনবজি 

জবষনয় স জিি ব্যানচলার জডজগ্র প্রদাে।  
প্রজিষ্ঠােটি চালু হনল ৩০০ িে জশক্ষার্ী মডনটজরোজর সানয়ন্স এবং 

এোজেন ল হািনবজি জবষনয় স জিি ব্যানচলার জডগ্রী অিণে করনি 

পারনব।  

২।  প্রাজর্সম্পদ উন্নয়নে ক্র বধ ণ াে চাজহদার মপ্রজক্ষনি 

দক্ষ ও জ্ঞােসম্পন্ন িেবল তিজর। 

প্রাজর্সম্পদ উন্নয়নে ক্র বধ ণ াে চাজহদার মপ্রজক্ষনি দক্ষ ও জ্ঞােসম্পন্ন 

িেবল তিজরনি প্রজিষ্ঠােটি অবদাে রাখনব।  

৩।  দক্ষিেশজক্ত সৃজষ্টর  াধ্যন  প্রাজর্সম্পনদর 

উৎপাদে বৃজি এবং ক ণসংস্থানের সুনযাে সৃজষ্ট 

করা। 

প্রজিষ্ঠােটি চালু হনল, দক্ষ িেবল সৃজস্ট হনব। এ িেশজক্ত 

প্রাজর্সম্পনদর উৎপাদে বৃজিনি ভূজ কা রাখনব। উৎপাদে বৃজি মপনল 

ক ণসংস্থানের সুনযাে সৃজষ্ট হনব।  

 

১3।  বাস্তবােন সমস্যাঃ 

১৩.১ অণতণরক্ত ণনম থাি কায়ের কার্ থায়দশ/কন্ট্রাট না র্াকাঃ ণনম থাি কায়ের ণকছু অংয়ের অণতণরক্ত কায়ের িণরমাি বৃণি 

িাওোে ব্যে ণকছুটা বৃণি িাে বয়ল োনা র্াে। এসব অণতণরক্ত ব্যয়ের র্র্ার্র্ কর্তথিয়ের অনুয়মাদন র্াকয়লও 

সম্পাণদত অণতণরক্ত কায়ের েন্য ঠিকাদায়রর সায়র্ Contract Agreement িণরলণেত হেণন র্া আণর্ থক 

শৃিলার সায়র্ সংেণতপূি থ নে। মর্মন-কযায়ফটিণরো, ণশেকয়দর িরণমটণর ও মেে হাউেভবন ণনম থায়ির মূল চুণক্ত হে 

১৭৩.৭৭ লে টাকা ণকন্তু ণিণসআয়র খরচ মদখায়না হয়েয়ছ ১৭৭.২৫ লে টাকা। অন্যণদয়ক ৩ে মেিী কম থচারীয়দর েন্য 

বাসভবন ণনম থাি কায়ের মূল চুণক্ত হয়েয়ছ ১০৭.৪৫ লে টাকা ণকন্তু ণিণসআয়র খরচ মদখায়না হয়েয়ছ ১১৭.৪৬ লে টাকা। 

এ সমস্ত অণতণরক্ত ব্যয়ের কায্যথায়দশ এবং ঠিকাদায়রর সায়র্ সম্পাণদত চুণক্ত িণরলণেত হেণন। র্ণদও খরয়চর ণবষয়ে 

সংণিষ্ট সংস্থা প্রধায়নর অনুয়মাদন রয়েয়ছ। উিণর উণেণখত ণবষেগুয়লা আণর্ থক শৃংখলার ব্যতযে ঘটিয়েয়ছ বয়ল ময়ন হে। 

 

১৩.২ ণিণিণি বণহভূ থত কায়ের মটণ্ডার আহবানঃ প্রকয়ের ণনম থাি কায়ে প্রাে ১০ (দশ) লে টাকার নন মটন্ডার আইয়টম 

আহবান করা হয়েয়ছ র্া আয়লাচয প্রকয়ের অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত মনই। এ ণবষয়ে প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা 

কয়র োনা র্াে মর্, ব্যণেত অর্ থ িারা অণগ্ন ণনব থািক র্ন্ত্র, কয়লে কযাম্পায়স একটি সাইয়কল ষ্টযান্ড এবং মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর আেমন উিলয়েয ণবণভন্ন ভবয়নর মদোয়লর মিইণন্টং করা হয়েয়ছ। উয়েখ্য মর্, ণবষেটি সংণিষ্ট সংস্থার 

প্রধায়নর অনুয়মাদন র্াকয়লও মর্য়হতু ণিণিণি বণহভু থত মসয়হতু ইহা িণরকেনা সংস্থার সায়র্ সংেণতপূি থ নে ।   

১৩.৩ টাইম ওভার রান ও কে ওভার রানঃ প্রকেটির টাইম ওভার রান হয়েয়ছ ১১৬%।  আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােন মমোদ 

জুলাই ২০০৬ হয়ত জুন ২০০৯ সাল ির্ থন্ত ণকন্তু প্রকে িণরচালক ণনয়োে হয়েয়ছ ৭.৭.২০০৭ তাণরয়খ। তাছাড়া র্তদ্যর 

োনা র্াে মর্, ভূণম ণনব থাচন না কয়রই প্রকেটি হায়ত মনওো হয়েণছল। এর ফয়ল ভূণম অণধগ্রহয়ি অয়নক সমে ব্যে 

হয়েয়ছ। এ সমস্ত কারয়ি প্রকেটির টাইম ওভার রান হয়েয়ছ।  টাইম ওভার রায়নর কারয়ি কে ওভার রান হয়েয়ছ 

৯৯.৬১%।   

১৩.৪ েনবয়লর অভাবঃ প্রকেটি সমাপ্ত হয়লও ির্ থাপ্ত েনবয়লর ণনয়োয়ের অভায়ব প্রণতষ্ঠানটি চালু করা র্ায়ে না। ণনণম থত 

প্রণতষ্ঠানটির ৬টি ণবভােসহ মভয়টণরনাণর হাসিাতাল, মমণিয়কল মসন্টার, িাোেয়নণেক ল্যাবয়রটণর ও অন্যান্য 

প্রশাসণনক দপ্তয়রর েন্য প্রয়োেনীে সংখ্যক ণশেক, তবজ্ঞাণনক কম থকতথা, মমণিয়কল অণফসারসহ অন্যান্য কম থকতথা ও 

কম থচারী ণনয়োে কার্ থক্রম এখনও চুড়ান্ত হেণন। প্রণতষ্ঠানটি চালু না হওোে ইয়তাময়ে ণবণভন্ন ভবয়নর দরো োনালা বন্ধ 
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র্াকাে এগুয়লা মণরচাে আক্রান্ত হয়ে। প্রণতষ্ঠাটির একায়িণমক কার্ থক্রম শুরু না হয়লও ন্যযনতম মাণসক ণবদ্যযৎ ণবল 

৪৮০০০/- টাকা িণরয়শাধ করা হয়ে বয়ল সংণিষ্ট প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন। এয়ত ণদন ণদন সরকায়রর আণর্ থক েণত 

হয়ে।  

১৩.৫। উচ্চাণভলাষী িণরকেনাঃ সংয়শাণধত ণিণিণিয়ত ৭৮০০ ওোট েমতাসম্পন্ন মসালার প্যায়নল স্থািন বাবদ ৪৯.০৭ লে 

টাকা বরাে ণছল। এখায়ত খরচ হয়েয়ছ ৪৮.৪৪ লে টাকা র্া ণিণসআর মর্য়ক োনা র্াে। মসালার প্যায়নয়লর ১৩৪টি 

ব্যাটাণর রয়েয়ছ। প্রণতটি ব্যাটাণরয়ত মাণসক ১৫০/- হায়র িাণন সরবরাহ করয়ত হে বয়ল প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন। 

মস ণহয়সয়ব মাণসক িাণন সরবরায়হর খরচ (১৩৪×১৫০=২০১০০/-)। ব্যাটাণরগুয়লার গ্যারাণন্ট ণিণরেি সয়ব থাচ্চ ২ বছর 

এবং প্রণতটি ব্যাটাণরর মুল্য প্রাে ২০০০/-, মস ণহয়সয়ব ১৩৪ টি ব্যাটাণরর মুল্য (১৩৪× ২০০০=২৬৮০০০/-)। । গ্যারাণন্ট 

ণিণরেি উিীি হয়ল বা প্রকে মশষ হয়ল মসালার প্যায়নয়লর খরচ ণকভায়ব ণনব থাহ করা হয়ব তা ণনয়ে প্রশ্ন মদখা ণদয়েয়ছ। 

র্ণদও এ ণবষেটি সরকায়রর উচ্চ ির্ থায়ের নীণত ণনধ থারিী বয়ল অনুয়মাণদত হয়েয়ছ। ণবষেটি ব্যেবহুল ও উচ্চাণভলাষী 

বয়ল ময়ন হে।  

 

১৩.৬। আসবাবিয়ত্রর অভাবঃ প্রকয়ের আওতাে ৭০.০০ লে টাকার আসবাবিত্র ক্রে করা হলও অয়নক মেয়ত্র আবসাবিয়ত্রর 

অভাব িণরলণেত হয়েয়ছ। মর্মন- প্যারাণসটলণে ল্যাব, মিাণি ও ণনউণট্রসন ল্যাব, মেয়নটিক্স ও ণিণিং ল্যাব- এ ির্ থাপ্ত 

িণরমাি আসবাবিত্র মনই।  

 

১৩.৭ লেযমাত্রা অনুর্ােী ল্যাবয়রটণর র্ন্ত্রিাণত সরবরাহ না করাঃ আয়লাচয প্রকয়ের ণিণিণিয়ত  মভয়টণরনাণর কয়লয়ের মমাট 

১২টি ল্যায়বর েন্য ৯৬ মসট ল্যাবয়রটণর র্ন্ত্রিাণত সরবরায়হর েন্য ২৯৯.০০ লে টাকা বরাে ণছল। এখায়ত খরচ হয়েয়ছ 

২৯৭.৬৯ লে টাকা । মমাট কত মসট র্ন্ত্রিাণত মকনা হয়েয়ছ এণবষয়ে মকান তথ্য ণিণসআয়র উয়েখ করা হেণন। 

সয়রেণময়ন িণরদশ থন এবং প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা কয়র োনা র্াে মর্, এ খায়ত বরাে ির্ থাপ্ত না হওোে মর্ 

সমস্ত র্ন্ত্রিাণত অণত প্রয়োেন মস সমস্ত র্ন্ত্রিাণত ১২টি ল্যায়বর েন্য আংণশকভায়ব ক্রে করা হয়েয়ছ । উয়েখ্য মর্, 

প্রকেটি মমাট দ্যইবার সংয়শাধন করা সয়িও ণিণিণির গুরুত্বপূি থ এ অংয়ে প্রয়োেনীে বরাে না রাখা মর্ৌণক্তক বয়ল 

ণবয়বণচত হেণন।  

 
১৪।  সুিাণরশমালাঃ 

১৪.১। অণতণরক্ত ণনম থািকায়ের কায্যথায়দশ/কন্ট্রাট চুণক্ত (অনুয়েদ-১৩.১) বণি থত ণবষয়ে সংণিষ্ট মন্ত্রিালে কর্তথক খণতয়ে মদয়খ 

তা আইএমইণিসহ প্রকে অনুয়মাদনও প্রণক্রোকরি সংস্থায়ক প্রণতয়বদন প্রাণপ্তর ২০ কম থণদবয়সর ময়ে অবণহত করয়ত 

হয়ব। 

১৪.২ ণিণিণিয়ত মনই অর্চ ণিণিণি বণহভূ থত নন মটন্ডার আইয়টম কীভায়ব মটন্ডার আহবান করা হয়েয়ছ তা র্র্ার্র্ কর্তথিে  

মটন্ডার িকুয়মন্ট এর কােেিত্র প্রয়োেনীে িরীো-ণনরীে করয়ব। 

১৪.৩।  ভণবষ্যয়ত এ ধরয়ির প্রকে হায়ত ণনয়ল র্ায়ত টাইম ওভার রান ও কে ওভার রান না হে মস ব্যািায়র সংণিষ্ট সকল 

সংস্থার সোে র্াকা উণচত। র্র্াসময়ে েণম অণধগ্রহি  ও প্রকে িণরচালক ণনয়োয়ে সংণিষ্ট মন্ত্রিালয়ক আয়রা তৎির 

হয়ত হয়ব।  

১৪.৪। প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত প্রণতষ্ঠানটি চালুর লয়েয ির্ থাপ্ত েনবল ণনয়োয়ের ণবষয়ে সংণিষ্ট মন্ত্রিালে কর্তথক র্র্ার্ থ ও 

কার্ থকরী িদয়েি গ্রহি করয়ত হয়ব। অন্যর্াে প্রকয়ের উয়েয়শ্য ব্যাহত হয়ব।  

১৪.৫। ভণবষ্যয়ত প্রকে হায়ত ণনয়ল উচ্চাণভলাসী ও ব্যেবহুল অংয়ের (১৩.৫) িণরবয়তথ অর্ থননণতক ভায়ব সােেী/মটকসই 

িণরকেনা হায়ত মনো বাঞ্চনীে।  

১৪.৬।  বাস্তবাণেত ণঝনাইদহ সরকারী মভয়টণরনাণর কয়লয়ে প্রয়োেনীে আসবাবিত্র সরবরায়হর েন্য সংস্থা কর্তথক উয়দ্যাে ও 

কার্ থকর ব্যবস্থা গ্রহি করা আবশ্যক।   

১৪.৭। স্থাণিত কয়লে কযাম্পায়সর অভযন্তয়র অয়নক বড় ধরয়নর েতথ রয়েয়ছ র্া মছাট মছাট েলাশে আকায়রর মত এগুয়লা ভরাট 

করা প্রয়োেন। এ ব্যািায়র রােস্ব বায়েয়টর আওতাে প্রয়োেনীে কম থসূচী হায়ত মনো মর্য়ত িায়র। 

১৪.৮।  প্রকয়ের আওতাে ণিণিণির লেযমাত্রা অনুর্ােী ল্যাবয়রটণর র্ন্ত্রিাণত সরবরাহ না করার ণবষেটি সংণিষ্ট 

 সংস্থা/মন্ত্রিালে কর্তথক খাণতয়ে মদয়খ আইএমই ণবভােয়ক অবণহত করয়ব। 
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“িাবনা মেলার সুোনের উিয়েলার োেনার  ণবয়লর সংয়র্াে নদী খনন, মসচ সুণবধার উন্নেন  এবং মৎস্য চাষ  

(প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর অংশ)”প্রকে 

সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

 (সমাপ্তঃ  জুন, ২০১৩) 

             

১। প্রকয়ের নামঃ :  “িাবনা মেলার সুোনের উিয়েলার োেনার  ণবয়লর সংয়র্াে নদী খনন, 

  মসচ সুণবধার উন্নেন  এবং মৎস্য চাষ (প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর অংশ)”প্রকে।
    

২। বাস্তবােনকারী সংস্থা :  প্রাণিসম্পদ  অণধদপ্তর 
 

৩। প্রশাসণনক মন্ত্রিালে               :  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে  
 

৪। প্রকয়ের এলাকা               :  িাবনা মেলার সুোনের উিয়েলা   
 

৫। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যে  :                                                                  

 (লে টাকাে) 

অনুয়মাণদত ব্যে প্রকৃত ব্যে অনুয়মাণদত বাস্তবােনকাল প্রকৃত           

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত ব্যে 

(মূল 

অনুয়মাণদত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত  সমে 

 (মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৫.২২ - ১৫২.৩২ োনুোরী, ২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

- োনুোরী, ২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

- - 

 
 

৬। প্রকয়ের অর্ থােনঃ প্রকেটি সম্পূি থ ণেওণব অর্ থােয়ন বাস্তবাণেত হয়েয়ছ।  
 

৭। কায়ের অিণভণিক বাস্তবােনঃ     

  (লে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 
অংয়ের নাম 

ণিণিণি অনুর্ােী লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন অগ্রেণত 

বাস্তব  আণর্ থক বাস্তব (%) আণর্ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 রােস্ব ব্যেঃ     

১। জ্বালানী ও লুণিকযান্ট মর্াক ৪.৫০ মর্াক ৩.৭০ (৮২.২২%) 

২। ণপ্রণন্টং ও মষ্টশনারী  মর্াক ৩.৩০ মর্াক ৩.২৯ (১০০%) 

৩। প্রণশেি ভাতা ও প্রণশেি সামণগ্রক ১৩৫০ েন ১৮.১২ ১৩৫০ েন 

(১০০%) 

১৮.১২(১০০%) 

৪। ওোকথশি/সয়চতনতা বৃণিমূলক সভা ৩টি ৬.০০ ৩টি (১০০%) ১.৮০ (৩০%) 

৫। ভযাকণসন, ণভটাণমন ও ঔষধ মর্াক ৭.৮০ মর্াক ৭.১৭ (৯১.৯২%) 

৬। হাঁয়সর খাদ্য  ৩০ মমঃটন ৬.০০ ৩০ মমঃটন 

(১০০%) 

৫.৭০ (৯৫%) 

৭। েবাণদিশুর খাদ্য  ২১৯ মমঃ টন ৪৫.০০ ২১৯মমঃটন 

(১০০%) 

৪২.৭৪ (৯৪.৯৭%) 

৮। এক মাস বেয়সর হাঁয়সর বাচ্চা ক্রে  ৬০০০টি ৬.০০ ৬০০০টি 

(১০০%) 

৬.০০(১০০%) 

৯। আনুষাংণেক ব্যে মর্াক ৩.৬০ মর্াক ৩.১৩ (৮৭%) 

১০। র্ানবাহন মমরামত মর্াক ১.৫০ মর্াক ০.২০ (১৩.৩৩%) 

১১। ১২৫ণসণস মমাটর সাইয়কল মরণেয়েশনসহ  ২টি ২.৪০ ২টি (১০০%) ২.৩৯ (১০০%) 

১২। ণিণেটাল কযায়মরা  ১টি ০.৫০ ১টি (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 

১৩। মিস্ক্টি কণম্পউটার ও মলোর ণপ্রন্টার  ১টি ০ .৫০  ১টি (১০০%) ০ .৫০  (১০০%) 

১৪।  বাছুয়রর ঘর ণনম থাি সামগ্রী  

(৪টি আরণসণস খু িঁটি ও ৪টি মঢউটিন) 

৬০০টি ৩০ .০০  ৬০০টি (১০০%) ২৮ .৫০  (৯৫%) 

১৫।  হাঁয়সর ঘর ৬০০টি ৩০ .০০  ৬০০টি (১০০%) ২৮ .৫৮  (৯৫ %) 

 মমাট =  ১৬৫.২২ - ১৫২.৩২ (৯২%) 
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৮। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার কারিঃ প্রকয়ের সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) িরীো, সয়রেণমন িণরদশ থন ও প্রকে 

সংণিষ্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা কয়র োনা র্াে, ণিণিণি’র লেযমাত্রা অনুর্ােী সকল কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ ।  

 

৯। প্রকয়ের িটভূণম, উয়েশ্য ও মূল কার্ থক্রমঃ 

 

৯.১। প্রকে গ্রহয়ির িটভূণমঃ  োেনার ণবল িাবনা মেলার সুোনের উিয়েলার একটি ণবখ্যাত ণবল। ণবলটি সুোনেয়রর 

৮টি ইউণনেন জুয়ড় অবণস্থত। এ ণবল এলাকাে েলাবিতার কারয়ি সারাবছর ফসল উৎিাদন সম্ভব হয়তা না। এ 

এলাকাে হাঁস ও বাছুর িালন ণবকে কম থসংস্থায়নর উৎস হওোে  মুল প্রকয়ের আওতাে প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর কর্তথক 

আয়লাচয কয়ম্পায়নয়ন্টটি গ্রহি করা হে। আয়লাচয প্রকেটির ণলি এয়েণন্স বাংলায়দশ িাণন উন্নেন মবাি থ । সহয়র্ােী 

সংস্থাগুয়লা হয়লা কৃণষ সম্প্রসারি অণধদপ্তর, মৎস্য অণধদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, বন অণধদপ্তর এবং স্থানীে সরকার 

প্রয়কৌশল অণধদপ্তর। 

 

৯.২। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ    
 

(ক)  তবজ্ঞাণনক িিণতয়ত হাঁস ও বাছুর িালয়নর মােয়ম োেনার ণবল এলাকার েনসাধারয়ির  

 আর্ থ-সামাণেক অবস্থার উন্নেন; 

(খ)  ভূণমহীন দণরদ্র্ মণহলা ও প্রাণন্তক কৃষকয়দর আেবধ থন মূলক কম থসৃেন;  

(ে)  দ্যধ, ণিম ও মাংয়সর উৎিাদন বৃণি ; এবং 

(ঘ)  হাঁস ও বাছুর িালন কয়র আে বৃণির মােয়ম নারীর েমতােন । 

 

৯.৩। প্রকয়ের মূল কার্ থক্রমঃ   

 প্রণশেি ও প্রণশেি সামগ্রী প্রদান; 

 ওোকথশয়ির মােয়ম েনসয়চতনতা সৃণষ্ট;  

 হাঁয়সর বাচ্চা ণবতরি;  

 বাছুর ও হাঁয়সর ঔষধ ও খাদ্য সরবরাহ ; এবং  

 হাঁয়সর ঘর ও বাছুয়রর ঘর ততণরর উিকরি সরবরাহ ।  

 

১০। প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ আয়লাচয প্রকেটি ২৬/০১/২০১০ তাণরয়খ ১৬৫.২২ লে টাকা ব্যয়ে োনুোরী ২০১০ 

হয়ত জুন ২০১৩ মমোয়দ বাস্তবােয়নর লয়েয একয়নক কর্তথক অনুয়মাণদত হে। ১১/০৩/২০১০ তাণরয়খ মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রশাসণনক আয়দশ োণর হে। প্রকেটি িরবতীয়ত সংয়শাধয়নর প্রয়োেন হেণন।  

 

১১। সংয়শাণধত এণিণি বরােঃ 

(লে টাকাে) 

আণর্ থক বছর এণিণি বরাে টাকা  

অবমুণক্ত 

ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ১০.০০ ১০.০০ - ১০.০০ ৯.৯৯ ৯.৯৯ - 

২০১১-২০১২ ৯১.০০ ৯১.০০ - ৯১.০০ ৯০.১২ ৯০.১২ - 

২০১২-২০১৩ ৫৪.০০  ৫৪.০০ - ৫৪.০০ ৫২.২১ ৫২.২১ - 

মমাট ১৫৫.০০ ১৫৫.০০ - ১৫৫.০০ ১৫২.৩২ ১৫২.৩২ - 

 * অব্যণেত অণতণরক্ত অর্ থ (২.৬৮ লে টাকা) র্র্ার্র্ভায়ব মফরত প্রদান করা হয়েয়ছ ময়ম থ নণর্িত্র ণবয়িষয়ি মদখা র্াে। 
 

১২। প্রকে িণরচালক সম্পণকথত তথ্যঃ  

প্রকে িণরচালয়কর নাম পূি থকালীন/খন্ডকালীন মমোদকাল 

ি. মমাঃ সাইফুল ইসলাম,  

মেলা প্রাণিসম্পদ কম থকতথা, িাবনা।  

খন্ডকালীন ০৭/০৪/২০১১ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩ ির্ থন্ত 

 

১৩।  প্রকে িণরদশ থনঃ  

প্রকেটি  ১৯/০৯/২০১৪  তাণরয়খ আইএমইণি হয়ত সয়রেণময়ন িণরদশ থন করা হে। উক্ত িণরদশ থনকায়ল প্রকে 

িণরচালকসহ সংণিষ্ট উিয়েলা প্রাণিসম্পদ কম থকতথা উিণস্থত মর্য়ক িণরদশ থনকায়ে সহােতা কয়রন।  

 

১৪। িণরদশ থন ির্ থয়বেিঃ  

১৪.১।  সুফলয়ভােী ণনব থাচনঃ আয়লাচয প্রকয়ের সুফলয়ভােী ণনব থাচয়নর েন্য মহািণরচালক, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর কর্তথক 

মচোরম্যান, উিয়েলা িণরষদয়ক উিয়দষ্টা ও উিয়েলা ণনব থাহী কম থকতথায়ক সভািণত কয়র ৮ সদয়স্যর একটি উিয়েলা 
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কণমটি েঠন করা হে এবং এ সংক্রান্ত নীণতমালা অনুয়মাদন করা হে। উক্ত কণমটির তিাবধায়ন উণেণখত নীণতমালা 

অনুর্ােী উিকারয়ভােী ণনব থাচন কয়র তায়দর প্রণশেি ও উিকরি সরবরাহ করা হয়েয়ছ।  

 

১৪.২।  প্রণশেিঃ প্রকয়ের আওতাে ণতনবছয়র সব থয়মাট ১৩৫০ েয়নর প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ। এর ময়ে শংকর োয়তর 

বাছুর িালন ণবষয়ে ৬০০ েন,  িাণরবাণরক হাঁস িালন ণবষয়ে ৬০০ েন, কণমউণনটি ভযাকণসয়নশন ণবষয়ে ৯০ েন ণতন 

ণদয়নর প্রণশেি মিয়েয়ছন। উিকারয়ভােীয়দর সুণবধার েন্য ইউণনেন/উিয়েলা সদয়র প্রণশেি সমূয়হর আয়োেন করা 

হয়েয়ছ। িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর ময়ে মণহলায়দর অংশগ্রহি সয়ন্তাষেনক। প্রণশেিার্ীয়দর 

প্রণশেি উিকরিসহ একটি কয়র প্রািী স্বাস্থয কাি থ ও প্রণশেি ম্যানুোল মদওো হে। এ প্রকয়ের আওতাে প্রণশেয়ির 

েন্য ৪টি প্রণশেি ম্যান্যোল ততরী করা হয়েয়ছ। 

  

১৪.৩।  ওোকথশি:  প্রকয়ের আওতাে ৩টি ওোকথশি অনুণষ্ঠত হে।  

  

ক্র: নং ওোকথশয়ির তাণরখ অনুষ্ঠায়নর স্থান ণবষে 

১। ৩১/০৫/২০১২ উিয়েলা িণরষদ হলরুম েবাণদ িশু ও হাঁস-মুরণে িালয়নর মােয়ম 

দাণরদ্র্য ণবয়মাচয়ন েনপ্রণতণনণধ ও সুশীল 

সমায়ের ভূণমকা; 

২। ০৫/০৬/২০১২ হাটখাণল ইউণনেন িণরষদ 

অণিটণরোম 

গ্রামীি অর্ থনীণত ও সামাণেক উন্নেয়ন 

প্রাণিসম্পদ ণবভায়ের ভূণমকা;  

৩। ০৬/০৬/২০১২ আহয়েদপুর ইউণনেন 

িণরষদ  অণিটণরোম  

েবাণদ িশু ও হাঁস-মুরণে িালয়ন লােসই 

প্রযুণক্তর ব্যবহার।  

 

১৪.৪।  উিকরি সরবরাহঃ প্রকয়ের আওতাে হাঁস িালয়নর েন্য ণতন বছয়র ৬০০ েন সুফলয়ভােীর প্রয়তযকয়ক ১০টি কয়র 

হাঁয়সর বাঁচ্চা (এক মাস বেসী), একটি হাঁয়সর ঘর, ৫০মকণে মিাণি ণফি, ণক্রণমনাশক ঔষধ, ভযাকণসন, ণভটাণমন ও 

ণমনায়রল ণপ্রণমক্স সরবরাহ করা হয়েয়ছ। সংকর োয়তর বাছুর িালয়নর েন্য বাছুয়রর ঘর ণনম থায়ি চারটি কয়র মঢউটিন, 

৪টি আরণসণস খু িঁটি, ৩৬৫ মকণে মো-খাদ্য, ণভটাণমন ও ণক্রণমনাশক সরবরাহ করা হয়েয়ছ।  

 

১৪.৫।  ক্রে কার্ থক্রমঃ প্রকয়ের আওতাে দ্যটি ১২৫ ণসণস মমাটর সাইয়কল, একটি ণিণেটাল কযায়মরা, মলোর ণপ্রন্টারসহ একটি 

কণম্পউটর, ৬০০ টি হাঁয়সর ঘর, ৬০০টি বাছুয়রর ঘর (ণনম থাি সামগ্রী), ৬০০০ টি হাঁয়সর বাঁচ্চ, ৩০ মমঃটন হাঁয়সর খাবার, 

২১৯ মমঃটন বাছুয়রর খাবার, ভযাকণসন, ণভটাণমন ও ঔষধ ক্রে করা হে। এছাড়াও ণবণভন্ন মট্রণনং ম্যানুোল, মহলর্ 

কাি থ, ব্যানার, মফস্টুন ও ণলফয়লট ণপ্রন্ট করা হয়েয়ছ। প্রকয়ের ক্রে কার্ থক্রয়ম ণিণিএ-২০০৬ ও ণিণিআর-২০০৮ 

অনুসরি করা হয়েয়ছ।  

 

১৫। প্রকয়ের প্রভাবঃ প্রকেটির বাস্তবােন সয়রেণমন িণরদশ থয়ন মদখা র্াে  প্রকে এলাকাে প্রাে প্রণতটি িণরবায়রই হাঁস 

মুরণে িালন করা হয়ে। উিকার মভােীেি োনান প্রকে হয়ত সরবরাহকৃত উিকরি ও প্রাপ্ত প্রণশেয়ির কারয়ি তারা 

েরু-বাছুর ও হাঁস িালয়ন আয়ের মচয়ে মবশী উৎসাহয়বাধ করয়ছন।  প্রাপ্ত প্রণশেি হয়ত তারা তবজ্ঞাণনক িিণতয়ত বাছুর 

ও হাঁস িালন এবং এয়দর মরােব্যণধ ও তার প্রণতকার সম্পথয়ক োনয়ত মিয়রয়ছন। র্ারা হাঁয়সর বাচ্চা মিয়েণছয়লন তারা 

আয়রা বাচ্চা ব্যণক্তেত উয়েয়গ্য সংগ্রহ কয়র এবং ণিম ফুটিয়ে তা িালন কয়রয়ছন। র্ারা বাছুয়রর ঘর ণনম থাি সামগ্রী 

মিয়েণছয়লন তারা খুবই উিকৃত হয়েয়ছন এবং অয়নয়কই ণনে উয়দ্যায়ে বাছুয়রর ঘয়রর আকার আয়রা বৃণি কয়র 

একাণধক বাছুর িালন কয়রয়ছন। প্রকয়ের প্রভায়ব সুোনের উিয়েলাে মাংস, ণিম ও দ্যধ উৎিাদয়নর িণরমাি বৃণি 

মিয়েয়ছ।  

  

 িাবনা মেলার সুোনের উিয়েলাে বছর ওোরী দ্যধ, ণিম ও মাংস উৎিাদয়নর তথ্যঃ- 

  

সাল দ্যধ (মমঃটন) মাংস (মমঃটন) ণিম (মকাটি) 

২০১০-২০১১ ৩৬২ ৩৭২ ১.২৮ 

২০১১-২০১২ ৩৯০ ৪১৬ ১.৬০ 

২০১২-২০১৩ ৪২২ ৪৬০ ১.৯০ 

  

তথ্যসূত্রঃ প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, িাবনা । 
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১৬। প্রকয়ের  উয়েশ্য অেথনঃ   
 

িণরকণেত অণেথত 

(ক)  তবজ্ঞাণনক িিণতয়ত হাঁস ও বাছুর 

িালয়নর মােয়ম োেনার ণবল 

এলাকার েনসাধারয়নর আর্ থ-

সামাণেক উন্নেন; 

তবজ্ঞাণনক িিণতয়ত ৬০০ হাঁস ও ৬০০ বাছুর িালন প্রদশ থনী স্থাণিত হয়েয়ছ। হাঁস 

ও বাছুর িালয়ন উিকারয়ভােীয়দর উিােথন বৃণি মিয়েয়ছ র্া তায়দর েীবনর্াত্রার 

মায়নও ইণতবাচক প্রভাব মফয়লয়ছ;  

(খ)  ভূণমহীন দণরদ্র্ মণহলা ও প্রাণন্তক 

কৃষকয়দর আেবধ থনমূলক কম থসৃেথন;  

োেনার ণবল এলাকাে ভূণমহীন দণরদ্র্ েনসাধারয়ির সারাবছয়র কম থসংস্থায়নর মকান 

সুয়র্াে ণছল না। শুধুমাত্র বষ থাকায়ল তারা মাছ ধরত এবং অণধকাংশ সমে কম থহীন 

র্াকয়তা। বাছুর ও হাঁস িালন কয়র তায়দর সারাবছয়রর কম থসংস্থায়নর সুয়র্াে সৃণষ্ট 

হয়েয়ছ। প্রধানতঃ মণহলা ও প্রাণন্তক কৃষকেি  এ কায়ে ণনয়োণেত আয়ছন;  

(ে)  দ্যধ ণিম ও মাংয়সর উৎিাদন বৃণি 

এবং 

হাঁস ও বাছুর িালয়ন এ এলাকাে দ্যধ, ণিম ও মাংয়সর  উৎিাদন বৃণি মিয়েয়ছ র্া 

খাদ্য ণনরািিাে গুরুত্বপূি থ ভূণমকা রাখয়ছ;  

(ঘ)  হাঁস ও বাছুর িালন কয়র আে 

বৃণির মােয়ম নারীর েমতােন  

দণরদ্র্ মণহলারা হাঁস ও বাছুর িালয়ন ণনয়োণেত মর্য়ক এখন আয়ের মচয়ে মবশী 

উিােথন করয়ত িারয়ছন এবং আণর্ থক সংণিষ্ট ণবষয়েও ণসিান্ত ণনয়ত িারয়ছন 

বয়ল োণনয়েয়ছন র্া নারীর েমতােয়ন ভূণমকা রাখয়ছ।  

    
 

 

 

 
 

প্রকয়ের খু িঁটি ও টিনসহােতাে ণনণম থত বাছুয়রর ঘর  (ণচত্র-১) প্রািী স্বাস্থয কাি থ হায়ত একেন উিকারয়ভােী (ণচত্র-২) 

 

             
 

 

 

 

নষ্ট হয়ে র্াওো হাঁয়সর ঘর (ণচত্র-৩) সয়চতনতামূলক মফষ্টুন (ণচত্র-৪) 
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১৭। উয়েশ্য পুয়রাপুণর অণেথত না হয়ল তার কারিঃ প্রকয়ের সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) এর তথ্যানুর্ােী এবং সয়রেণমন 

িণরদশ থন ও সংণিষ্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনার মােয়ম োনা র্াে প্রকয়ের আওতাে উয়েশ্য পুয়রাপুণর অণেথত 

হয়েয়ছ।  

 

১৮.০ সমস্যাঃ   
 

১৮.১।  প্রকয়ের উিকারয়ভােী ণনব থাচয়নর মেয়ত্র মদখা র্াে একই িণরবায়রর একাণধক সদস্য ণনব থাচন করা হয়লাও মকান মকান 

িণরবার মর্য়ক মকান সদস্যই প্রণশেি ও প্রকে সহােতা িানণন। ফয়ল উিকারয়ভােী ণনব থাচয়ন দ্যব থলতা িণরলণেত 

হয়েয়ছ।  উিকারয়ভােী ও প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর িাটায়বে ততণর সংস্থান এ প্রকয়ে না র্াকাে এ সংকান্ত মকান 

িাটায়বে করা হেণন; 

 

১৮.২।  প্রকয়ের আওতাে সরবরাহকৃত হায়েঁর ঘর ণনম থায়ি ব্যবহৃত তারোণল মণরচায়রাধী না হওোে  ণকছু ণকছু ঘয়রর 

তারোণল ণছয়ড় নষ্ট হয়ে ণেয়েয়ছ। ফয়ল অয়নয়কই মশারী, কািড়, বস্তা ণদয়ে মেঁয়ক ঘরগুয়লায়ত হাঁস রাখয়ছন;  

 

১৮.৩।  প্রকেটি ২০১৩ মত সমাপ্ত হয়লও এখনও এক্সটারনাল অণিট হেণন।    

 

১৯। সুিাণরশঃ  
 

১৯.১।  প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর ণবণভন্ন প্রকয়ের আওতাে প্রণশেয়ির আয়োেন কয়র র্ায়ক। একই ব্যণক্ত/িণরবারয়ক বার 

বার প্রণশেি প্রদান িণরহার কয়র সকলয়ক সমান সুয়র্াে মদওোর লয়েয একটি িাটা মবইে করা প্রয়োেন। এছাড়া 

প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর ফয়লাআয়ির সুণবধার েন্য Participant List, মমাবাইল নম্বর ও োতীে িণরচে 

িয়ত্রর নম্বর অন্তভু থক্ত করা মর্য়ত িায়র (অনুয়েদ ১৮.১);  

 

১৯.২।  ভণবষ্যয়ত মানসেত উিকরি/ সামগ্রী ণবতরয়ির েন্য বাস্তবােনকারী সংস্থায়ক মন্ত্রিালে ণনয়দ থশনা ণদয়ত িায়র 

(অনুয়েদ ১৮.২);  

 

১৯.৩। প্রকেটির  এক্সটারনাল অণিট সম্পন্ন কয়র আইএমইণিয়ক অবণহত করয়ত হয়ব (অনুয়েদ ১৮.৩);  

 

১৯.৪।   আয়লাচয প্রকেটি একয়নক কর্তথক অনুয়মাদনকায়ল একটি ণসিান্ত ণছল মর্, “িহ্মপুত্র এলাকাসহ এ ধরয়ির অন্যান্য 

এলাকার েন্য অনুরূি প্রকে প্রস্তাব মিশ করয়ত হয়ব”। এ ণবষয়ে মকান িদয়েি মনওো হয়েয়ছ ণকনা তা 

আইএমইণি’মক অবণহত করয়ত হয়ব এবং না মনওো হয়ে র্াকয়ল এ ধরয়ির কম থকান্ড আরও সম্প্রসারি করা মর্য়ত 

িায়র।  
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“বায়েরহাট মেলাে ণচংণড় েয়বষিা মকি স্থািন” 

সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়ের নাম   : বায়েরহাট মেলাে ণচংণড় েয়বষিা মকি স্থািন।  

 

২। প্রশাসণনক মন্ত্রিালে  : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে।  

 

৩। বাস্তবােনকারী সংস্থা   : বাংলায়দশ মৎস্য েয়বষিা ইনণেটিউট।  

 

৪। প্রকয়ের অবস্থান  :  ণবভাে-খুলনা, মেলা- বায়েরহাট, উিয়েলা- বায়েরহাট সদর, ইউণনেন-বামুতথা।  

 

৫। প্রকে গ্রহয়নর িটভূণম  :  

 

ণচংণড় বাংলায়দয়শর গুরুত্বপূি থ সম্পদ। রপ্তাণন আয়ের প্রাে ৭.৩% এ খাত মর্য়ক আয়স। ২০০২-২০০৩ সায়ল মদয়শ মমাট 

ণচংণড় উৎিাদন ণছল ১,৬০,০০০ মমণট্রক টন, র্ার ময়ে চাষাবায়দর মােয়ম উৎিাণদত ণচংণড়র িণরমান ণছল ৬৫,০০০ মমণট্রক 

টন এবং অবণশষ্ট ৯৫ হাোর মম.টন প্রাকৃণতক উৎস হয়ত উৎিাণদত হয়েয়ছ। ২০০৩-২০০৪ সায়ল ণচংণড় এবং ণহমাণেত খাদ্য 

রপ্তানী খাত হয়ত মমাট ২৪০০ মকাটি টাকা আে হয়েয়ছ র্ার ময়ে ণচংণড় রপ্তানী খায়ত আে ২,০০০ মকাটি টাকা। তবজ্ঞাণনক চাষ 

িিণত এবং উন্নত ব্যবস্থািনার মােয়ম ণচংণড় খায়ত এই রপ্তানীর িণরমান আোমী ৫-১০ বছয়রর ময়ে ২-৩ গুি বাড়ায়না সম্ভব। 

বতথমায়ন ১.১৫ ণমণলেন মলাক ণচংণড় চায়ষর সায়র্ সরাসণর সম্পকথযুক্ত। 

 

বতথমায়ন মদয়শ প্রাে ১,৪৪,০০০ মহটর েণময়ত ণচংণড় চাষ হে। র্ার প্রাে ৭০% খুলনা, বায়েরহাট ও সাতেীরা মেলাে 

অবণস্থত। বাংলায়দয়শর মমাট ণচংণড় উৎিাদয়নর প্রাে ৭৭% এই এলাকাে উৎিাণদত হে।  বতথমায়ন মহটর প্রণত ণচংণড়র 

উৎিাদন মাত্র ৩০০-৩৫০ মকণে র্া আমায়দর িাশ্বথবতী মদশসমূহ (ভারত ৪৫০-৫০০ মকণে) এবং অন্যান্য ণচংণড় উৎিাদনকারী 

মদয়শর তুলনাে খুবই কম। ণনম্নমায়নর মিানা মজুতকরি এবং চাষাবায়দর আধুণনক মকৌশল োনা না র্াকার কারয়িই ণচংণড় 

খায়ত আশানুরূি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়ে না। ণবেত বছরগুয়লায়ত প্রাকৃণতক উৎস হয়ত ণনণব থচায়র মিানা সংগ্রয়হর ফয়ল 

বতথমায়ন প্রাকৃণতক উৎস মর্য়ক মিানা প্রাণপ্তর িণরমান খুবই কম। তদ্যিণর,  ১৯৯৪ সাল মর্য়ক ণবণভন্ন মরায়ের প্রাদ্যভ থায়বর কারয়ি 

ণচংণড় ণশে হুমণকর সেুখীন।  

 

মদয়শর অণধকাংশ ণচংণড় খামার অিণরকণেত ভায়ব ততরী করা হয়েয়ছ। মসখায়ন প্রয়োেনীে মভৌত অবকাঠায়মা মনই এবং 

এগুয়লায়ত সনাতন িিণতয়ত ণচংণড় চাষ করা হয়ে। ধানয়েয়ত ব্যবহৃত কীটনাশয়কর প্রাে ২৫% বৃণষ্টর িাণনয়ত ধুয়ে  ণচংণড়র 

পুকুর গুয়লায়ত এয়স িয়ড়। ফয়ল মদয়শর ণচংণড়য়ত েণতকারক এণন্টবায়োটিক, রাসােণনক দ্র্ব্যাণদ এবং মবশী মাত্রাে ব্যাকয়টণরো 

ণবদ্যমান র্া আন্তেথাণতক মায়নর সায়র্ সামঞ্জস্যপূি থ নে। 

 

ণচংণড়র ণবণভন্ন ধরয়নর মরাে ব্যাণধ প্রণতয়রাধ ও প্রণতকায়রর সঠিক জ্ঞান না র্াকাে চাষীরা অসহাে হয়ে অন্য মাছ চাষ 

করয়ত বাে হয়ে। বাংলায়দয়শ ণচংণড়র মরাে ণনি থয়ের েন্য মকান ণনভ থরয়র্াগ্য প্রণতষ্ঠান মনই। এছাড়া প্রযুণক্ত ণনভ থর ণচংণড় চায়ষ 

কলায়কৌশয়লর অভাব এবং ণচংণড়র ভাইরাসেণনত মরায়ে মড়য়কর কারয়ি ণচংণড়র কাংণখত উৎিাদন িাওো র্ায়ে না। 

প্রযুণক্তেত উন্নেন ও উন্নত চাষ ব্যবস্থািনার মােয়ম মদয়শ ণচংণড়র উৎিাদন ও েণুেত আয়রা বৃণি করা সম্ভব। তাই প্রযুণক্ত 

ণনভ থর ণচংণড় চায়ষর কলায়কৌশল উন্নেন ও ণচংণড়র গুিেতমান উন্নেয়ন েয়বষিা িণরচালনার েন্য মদয়শ সব থাধুণনক সুয়র্াে 

সুণবধা সম্পন্ন ণচংণড় েয়বষিা প্রণতষ্ঠান স্থািয়নর লয়েয আয়লাচয প্রকেটি গ্রহি করা হয়েয়ছ।  

 

৬।  প্রকয়ের উয়েশ্য :  

 

ক)  র্র্ার্র্ প্রযুণক্ত উদ্ভাবয়নর মােয়ম বাংলায়দয়শর ণচংণড় সম্পদ উৎিাদন বৃণির লয়েয বাংলায়দশ মৎস্য েয়বষিা 

ইনণেটিউট এর আওতাে আধুণনক র্ন্ত্রিাণত, েনবল ও প্রয়োেনীে সুয়র্াে-সুণবধাসহ বায়েরহাট মেলাে ণচংণড় 

েয়বষিা মকি স্থািন এবং 

 

খ)  ণচংণড় ণশয়ের ণস্থণতশীল উন্নেয়নর েন্য মাঠ ির্ থায়ের চাণহদা অনুর্ােী উন্নত ও প্রযুণক্তণনভ থর চাষ মকৌশল উদ্ভাবন, 

ণচংণড়র মরাে ণনেন্ত্রি, মিাে হারয়ভে হযান্ডণলং, প্রণক্রোোতকরি ও মানণনেন্ত্রি ণবষয়ে েয়বষিা িণরচালনা । 
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৭।  বছর ণভণিক ণিণিণি লেযমাত্রা, এণিণি ও আরএণিণি বরাে, অবমুণক্ত ও ব্যে সংক্রান্ত তথ্যঃ  

 

ণিণসআর এর ণভণিয়ত (লে টাকাে) 

অর্ থ বছর সংয়শাণধত ণিণিণি 

অনুর্ােী লেমাত্রা 

এণিণি/আরএণিণি 

বরাে 

অবমুক্ত ব্যে 

 

২০০৫-০৬ ৯.৮৮ ১০.০০ ১০.০০ ৯.৮৮ 

২০০৬-০৭ ১৮৪.২৮ ২০০.০০ ১৯২.৫০ ১৮৪.২৮ 

২০০৭-০৮ ৫৮৮.৫৯ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৫৮৮.৫৯ 

২০০৮-০৯ ২৯৫.০১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৭৮.০০ 

২০০৯-১০ ১১২০.৯৫ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৪৬.৪০ 

২০১০-১১ ৬৯.২৮ ৪৫০.০০ ৪৩৭.০০ ৪৩৩.১৭ 

২০১১-১২ ১.০০ - - - 

২০১২-১৩ ১৩৪.২০ ১২২.০০ ১২২.০০ ১১৮.৪৬ 

  

৮। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যে :                                                                            

                                                                                                                             (লে 

টাকাে) 

অনুয়মাণদত ব্যে প্রকৃত ব্যে অনুয়মাণদত বাস্তবােনকাল প্রকৃত           

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

অনুয়মাণদত 

ব্যয়ের %) 

অণতক্রান্ত  সমে 

 (মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

মূল সব থয়শষ সংয়শাণধত 

(১ম সংয়শাণধত) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৫০.০০ 

 

২৪০৩.২০ 

 

২১৪০.৩২ 

 

োনুোরী ২০০৬ - 

ণিয়সম্বর ২০১০ 

োনুোরী ২০০৬ - 

জুন  ২০১৩ 

 

োনুোরী 

২০০৬ - জুন  

২০১৩ 

১৫.৬৯% ৫০ % 

 

৯। প্রকয়ের প্রধান প্রধান অংেণভণিক বাস্তবােনঃ  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাণপ্ত প্রণতয়বদন (PCR) 

এবং মাঠ িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ােী প্রকয়ের অংেণভণিক আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ণনেরূিঃ 

 

কায়ের ণবণভন্ন অংয়ের নাম অনুয়মাণদত 

প্রাক্কণলত ব্যে 

জুন ২০১৩ ির্ থন্ত 

আণর্ থক অগ্রেণত 

১ ২ ৩ 

মবতন ও ভাতাণদ ৯৬.৯৪ ৫৫.৫৯ 

উি-মমাট= ৯৬.৯৪ ৫৫.৫৯ 

অণফস ভাড়া, মিয়ট্রাল ও লুণিয়কন্ট, মটণলয়ফান ণবল, ওভারটাইম, মেবতী মূল্যােন, 

ল্যান্ড ট্যাক্স, মলবার ণবল, প্রচার ও ণবজ্ঞািন, সোনী ভাতা / ণফ/ িাণরেণমক, 

মণনহাণর, িণরবহি ব্যে, মৎস্য িে, অন্যান্য ব্যে 

৭০.০০ ৬০.৭৩ 

মুদ্র্ি / প্রকাশনা / বই / োন থাল ১৫.০০ ১৫.৬৭ 

মকণমকযালস ১৮.০০ ১৭.৮৬ 

েয়বষিা ৭৫.০০ ৭৪.৪৬ 

প্রণশেি/কম থশালা/মসণমনার ৬০.০০ ৫৫.৭৮ 

উি-মমাট= ২৩৮.০০ ২২৪.৫০ 

মমরামত ও রেিায়বেি ১০.০০ ৯.১৮ 

উি-মমাট= ১০.০০ ৯.১৮ 

মমাট (রােস্ব খাত)= ৩৪৪.৯৪ ২৮৯.২৭ 

র্ানবাহন ২৬.২৬ ২৬.২৬ 

তবজ্ঞাণনক র্ন্ত্রিাণত ৬৯৭.৮১ ৬১১.৭০ 

অণফস র্ন্ত্রিাণত ২৫.৭৩ ১৯.৪৪ 

আসবাবিত্র ২৮.১৭ ২৮.০৯ 
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উি-মমাট= ৭৭৭.৯৭ ৬৮৫.৪৯ 

পূতথ কাে ১১৯১.২০ ১০৭৭.৪০ 

ভূণম অণধগ্রহি ও উন্নেন ৮৯.০৯ ৮৮.১৬ 

উি-মমাট= ১২৮০.২৯ ১১৬৫.৫৬ 

মমাট (মুলধন খাত)= ২০৫৮.২৬ ১৮৫১.০৫ 

সব থয়মাট (রােস্ব+মুলধন) ২৪০৩.২০ ২১৪০.৩২ 

 

১০।  প্রকয়ের সাণব থক অগ্রেণত: সম্পূি থ ণেওণব অনুদায়ন মমাট ২৪০৩.২০ লে টাকা ব্যে সংবণলত প্রকেটির মমাট প্রকৃত ব্যে 

হয়েয়ছ ২১৪০ .৩২  লে টাকা। মস ণহয়সয়ব প্রকেটির আণর্ থক অগ্রেণত ৮৯.০৬%। অন্যণদয়ক প্রকেটির বাস্তব অগ্রেণত 

১০০%। 

 

১১।  কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তার কারি: প্রকয়ের আওতাে মকান কাে অসমাপ্ত মনই। 

 

১২।  িণরদশ থয়নর বাস্তব অবস্থা: প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত কার্ থক্রম ণনয়ে প্রকে িণরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা করা হয়েয়ছ। 

অতঃির বায়েরহাট মেলার বায়েরহাট সদর উিয়েলাধীন বামুতথা ইউণনেয়ন অবণস্থত প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাণেত 

বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির ণবণভন্ন কার্ থক্রম ৩১ মম, ২০১৪ মর্য়ক ২ জুন, ২০১৪ তাণরয়খ িণরদশ থন করা হয়েয়ছ। 

িণরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্য ও উিাি এর ওির ণভণি কয়র মূল্যােন প্রণতয়বদন প্রিেন করা হয়েয়ছ। িণরদশ থন কায়ল সকল 

কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ বয়ল মদখা র্াে। 

 

১৩।  প্রধান প্রধান অংে ণভণিক অগ্রেণত : 

 

 ক) েনবলঃ 

 আয়লাচয প্রকয়ের কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাণদত ণিণিণিয়ত মমাট ১৫ েন কম থকতথা-কম থচারীর সংস্থান ণছল। 

বতথমায়ন বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির িদগুণল রােস্ব খাতভুক্ত করা হয়েয়ছ। এ প্রকয়ে ১৫ েন কম থকতথা-

কম থচারীর  মবতন বাবদ ৯৬ .৯৪  লে টাকা বরাে রাখা হয়েণছল এবং খরচ হয়েয়ছ ৫৫ .৫৯  লে টাকা (৫৭ .৩৪ %)। 

সাণব থক ণবয়বচনাে, সঠিকভায়ব এ প্রকয়ে েনবল ণনয়োে করার ফয়ল প্রকয়ের কার্ থক্রম বাস্তবােয়ন েনবল সংক্রান্ত 

সমস্যার সেুখীন হয়ত হেণন বয়ল প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন। 

 

  

 খ (ভূণম অণধগ্রহি ও ভূণম উন্নেনঃ 

 প্রকয়ের েন্য ৮ একর ভূণম অণধগ্রহি ও এর উন্নেন বাবদ ৮৯ .০৯ লে টাকা বরাে ণছল এবং এ খায়ত মমাট ব্যে 

হয়েয়ছ ৮৮.১৬  লে  টাকা। প্রকে িণরচালক োণনয়েয়ছন ভূণম অণধগ্রহি করয়ত মকান সমস্যা হেণন। 
 

 

 ে  (পূতথ কােঃ  

 প্রকয়ের আওতাে ২ তলা (৪ তলা ফাউয়ন্ডশন) ণবণশষ্ট প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটরী ভবন  ,৪ তলা ণবণশষ্ট িরয়মটণর 

কাম প্রণশেি ভবন ও ৩ তলা ণবণশষ্ট োফ িরয়মটণর ভবন ণনম থায়ি মমাট ৫৫০ .৩১ লে টাকা বরাে ণছল এবং ব্যে 

হয়েয়ছ ৫৫০.৬৬ লে টাকা । েিপূতথ ণবভাে কর্তথক Deposit Work এর মােয়ম এসব ভবন ণনম থায়ির কাে 

করা হে। 
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ণচত্রঃ-১: প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটণর ভবন ।     ণচত্রঃ- ০২: িরয়মটণর কাম প্রণশেি ভবন।  

 

এর ময়ে প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটণর ভবয়নর ণবণভন্ন স্থায়ন ফাটয়লর সৃণষ্ট হয়েয়ছ এবং ণনম থাি কাে দৃশ্যত  :মানসম্পন্ন নে । এর 

ফয়ল ভবয়ন অবস্থান করা এবং ভবয়ন স্থাণিত েয়বষিার কায়ে ব্যবহৃত মূল্যবান তবজ্ঞাণনক র্ন্ত্রিাণতর রেিায়বেি ঝিঁণকপূি থ হয়ে 

উয়ঠয়ছ। ভবয়ন সৃষ্ট ফাটলসমূয়হর ণবষয়ে বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়িরমূখ্য তবজ্ঞাণনক কম থকতথা ১০ /০৬/২০১৩ তাণরয়খ 

ণচঠির মােয়ম বায়েরহাট েিপূতথ ণবভায়ের ণনব থাহী প্রয়কৌশলীয়ক অবণহত কয়রন। বায়েরহাট েিপূতথ ণবভায়ের ণনব থাহী প্রয়কৌশলীর 

সায়র্ মর্াোয়র্াে করা হয়ল ণতণন োনান এ ণবষয়ে ণতণন অবেত হয়েয়ছন এবং তাঁর উিথতন কর্তথিেয়কও োণনয়েয়ছন। ভবয়নর 

ত্রুটি মমরাময়তর েন্য ণনব থাহী প্রয়কৌশলী  ,বাংলায়দশ মৎস্য েয়বষিা ইনণেটিউটয়ক োনায়না হয়েয়ছ , ণতণন োনান এ ধরয়নর 

মমরাময়তর েন্য েিপূতথ ণবভায়ের মকান তহণবল মনই। ৪ তলা ণবণশষ্ট িরয়মটণর কাম প্রণশেি ভবয়নর বার্রুম ও ইয়লকণট্রক 

ণফটিংস মানসম্পন্ন ময়ন হেণন। 
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ণচত্রঃ-৩:  ণনণম থত প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটণর ভবয়নর ণবণভন্ন স্থায়ন ফাটয়লর ণচত্র।  

এছাড়া প্রকয়ের আওতাে এ-টাইি ণবণল্ডং (২৫০ বে থ ণমটার ,মকি প্রধায়নর বাসভবন) , েলদা ণচংণড় হযাচারী (এোরয়লাোর 

লাইন, ণমঠা িাণনর লাইন, আরণসণস ণসোন থ, ইতযাণদ সহ) ,৯ টি পুকুর খনন িাণন সরবরাহ লাইন সহ েভীর নলকূি (২ টি, মটে 
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মবাণরং ও ২ টি িাম্প হাউে সহ) ,িাণন ও ণবদ্যযৎ সরবরাহ ণসয়েম (িাইি লাইন, ইয়লকণট্রক সাব-মষ্টশন ২ টি, ২১৫মকণভএ 

ট্রান্সফরমার ১ টি, ১০০ মকণভএ মেনায়রটর ১ টি (এসণিণস ইয়লকণট্রক পুলসহ) ,ওভারয়হি িাণনর ট্যাংক (২০ ও ৬০ ণমটার 

উচ্চতা, ধারি েমতা: ১৫,০০০ ও ২০,০০০ গ্যালন), ৩৫২৩ বে থ ণমটার অভযন্তরীি আরণসণস মরাি  ,৭২০ ণমটার সীমানা 

ি ু্রাচীর ,আরইণব/ণিণিণব সংযুক্ত ইয়লকণট্রক লাইন স্থািন ,মমইন মেইট এবং মেইয়নে লাইন ণনম থাি করা হয়েয়ছ।  

 

)ঘ (তবজ্ঞাণনক র্ন্ত্রিাণত ,অণফস র্ন্ত্রিাণত ,মট্রণনং র্ন্ত্রিাণত ও আসবাবিত্র ক্রেঃ  
 

বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির েন্য ণবণভন্ন তবজ্ঞাণনক র্ন্ত্রিাণত, অণফস র্ন্ত্রিাণত, মট্রণনং র্ন্ত্রিাণত ও আসবাবিত্র ক্রে করা 

হে (তাণলকা সংযুণক্ত-ক) ।  
 

  
 

ণচত্রঃ-৪: প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত তবজ্ঞাণনক র্ন্ত্রিাণতর ণচত্র । 

ঙ  (মকণমকযালস ও াাসওোর :  

 

প্রকয়ের ণবণভন্ন ল্যাবয়রটণরয়ত েয়বষিার কায়ে ব্যাবহায়রর ণনণমি  মকণমকযালস ক্রয়ের েন্য ১৮.০০ লে টাকা 

বরাে ণছল। এ খায়তর আওতাে ণবণভন্ন মকণমকযালস (Tetracycline’s Reference Standard, 

Chloramphenicol Reference Standard, Nitro furan Reference Standard 

(Nitrofurantoin & Furazolidone), DDT Reference Standard, DDE Reference 

Standard, Furadan Reference Standard, Aldrin Reference Standard, 

Tetrodotoxin Reference Standard, Miscellaneous chemicals (Reagents & 

Solvents) ও াাসওোর (Conical flask, Measuring cylinder, Burette, Funnel, 

Pipette, Beaker, Vacuum Desiccators, Crucibles, Test tube, etc) বাবদ ১৭.৮৬ লে 

টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আণর্ থক অগ্রেণত ১০০% ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 

 

চ  (মুদ্র্ি/িাবণলয়কশন/বুক/োন থাল :  

 

প্রকয়ের ণবণভন্ন মুদ্র্ি ও িাবণলয়কশন এবং লাইয়িরীর েন্য বই ও োন থাল ক্রয়ের ণনণমি ১৫.০০ লে টাকা বরাে 

ণছল। তন্ময়ে ১৫.০০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আণর্ থক অগ্রেণত ১০০% ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 
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ছ  (প্রণশেি/কম থশালা/মসণমনার:  

প্রকয়ের আওতাে মকান তবয়দণশক প্রণশেি ণছল না। প্রকয়ের ণবণভন্ন প্রণশেি/কম থশালা/মসণমনার এর েন্য ৬০.০০ লে টাকা 

বরাে ণছল। এ খায়তর আওতাে ণবণভন্ন ির্ থায়ের প্রাে ২,৫০০ েন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা, ণচংণড় চাষী, সম্প্রসারি কমী, সাংবাণদক 

ও উয়দ্যাক্তায়দর ণচংণড় খাদ্য উৎিাদন ও প্রয়োে, িাণন দূষয়ির কারি, িণরয়বশবান্ধব ণচংণড় চাষ, ণচংণড় ধরার িরবতী 

ব্যবস্থািনা, ণচংণড় মরাে সনাক্তকরি, প্রণতয়রাধ ও ণনেন্ত্রি, ণচংণড় ণিএল প্রণতিালয়নর কলায়কৌশল, ণবষয়ে প্রণশেি প্রদান করা 

হয়েয়ছ বয়ল প্রকে িণরচালক োনান। এ খায়ত ৫৫.৭৮ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়তর আণর্ থক ও বাস্তব  অগ্রেণত র্র্াক্রয়ম  

৯২.৯৭% ও ১০০%। 

 

ে  (র্ানবাহন ক্রে:   

এ খায়ত ণিক-আি, মমাটর সাইয়কল ও  বাইসাইয়কল ক্রয়ের ণনণমি ২৬.২৬ লে টাকা বরাে ণছল। এ খায়তর আওতাে ১ টি 

ণিক-আি,  ৫ টি মমাটর সাইয়কল ও  ৩ টি বাইসাইয়কল ক্রয়ের ণনণমি ২৬.২৬ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। র্ানবাহনগুণল বতথমায়ন 

বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির প্রয়োেয়ন ব্যবহৃত হয়ে বয়ল বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির মূখ্য তবজ্ঞাণনক কম থকতথা 

োনান। এ খায়ত আণর্ থক ও বাস্তব অগ্রেণত ১০০%। 
 

১৪। প্রকয়ের উয়েশ্য অেথন: 

িণরকণেত অণেথত আইএমইণির মন্তব্য 

    ক) র্র্ার্র্ প্রযুণক্ত উদ্ভাবয়নর 

মােয়ম বাংলায়দয়শর ণচংণড় 

সম্পদ উৎিাদন বৃণির লয়ে 

বাংলায়দশ মৎস্য েয়বষিা 

ইনণেটিউট এর আওতাধীন 

আধুণনক র্ন্ত্রিাণত, েনবল 

ও প্রয়োেনীে সুয়র্াে-

সুণবধাসহ বায়েরহাট মেলাে 

ণচংণড় েয়বষিা মকি 

স্থািন। 

প্রকয়ের আওতাে আধুণনক 

র্ন্ত্রিাণত, েনবল ও প্রয়োেনীে সুয়র্াে-

সুণবধাসহ ৪ টি ল্যাবয়রটরী (ণচংণড় চায়ষ 

মাটি ও িাণনর গুনাগুন িরীোকরি ও 

ণচংণড়র পুণষ্ট, ণচংণড়র স্বাস্থয ব্যবস্থািিা ও 

মরাে সনাক্তকরি, মিাষ্ট হারয়ভে 

মটকয়নালেী ও ণচংণড়র মান ণনেন্ত্রন) সহ 

বায়েরহাট মেলাে একটি ণচংণড় েয়বষিা 

মকি স্থািন করা হয়েয়ছ। 

বায়েরহাট মেলাে ণচংণড় েয়বষিা মকি স্থািয়নর 

মােয়ম )১( ণচংণড় চায়ষ মাটি ও িাণনর গুিাগুি 

িরীোকরি ও ণচংণড়র পুণষ্ট, )২(  ণচংণড়র স্বাস্থয 

ব্যবস্থািনা ও মরাে সনাক্তকরি, )৩ ( মিাষ্ট 

হারয়ভে মটকয়নালেী ও )৪(  ণচংণড়র মান ণনেন্ত্রন; 

পুয়রাপুণর ণবজ্ঞানণভণিক প্রয়চষ্টা। এ কাে করার 

েন্য দে েনবয়লর প্রয়োেন। সরকাণর এ 

উয়দ্যায়ের সায়র্ মবসরকাণর ির্ থায়ের হযাচাণর 

মাণলক/মৎস্য চাণষরা েণড়ত। তাই মবসরকাণর 

ির্ থায়ের ণচংণড় চাণষয়দর ময়ে সয়চতনতা বৃণির 

উয়দ্যাে গ্রহি করা েরুণর। 

    খ) ণচংণড় ণশয়ের ণস্থণতশীল 

উন্নেয়নর লয়েয মাঠ  

ির্ থায়ের চাণহদা অনুর্ােী 

উন্নত ও প্রযুণক্তণনভ থর চাষ 

মকৌশল উদ্ভাবন, ণচংণড়র 

মরাে ণনেন্ত্রি, মিাে 

হারয়ভে হযান্ডণলং, 

প্রণক্রোোতকরি ও 

মানণনেন্ত্রি ণবষয়ে েয়বষিা 

িণরচালনা করা। 

প্রকয়ের আওতাে এ ধরয়নর আধুণনক 

র্ন্ত্রিাণত, েনবল ও প্রয়োেনীে সুয়র্াে-

সুণবধাসহ একটি  ণচংণড় েয়বষিা মকি 

স্থািন করার ফয়ল ণচংণড় ণশয়ের 

ণস্থণতশীল উন্নেয়নর েন্য মাঠ ির্ থায়ের 

চাণহদা অনুর্ােী উন্নত ও প্রযুণক্তণনভ থর চাষ 

মকৌশল উদ্ভাবন, ণচংণড়র মরাে ণনেন্ত্রি, 

িণরয়বশ বান্ধব ণচংণড় চাষ, ণচংণড় চায়ষ 

মাটি ও িাণনর গুনাগুন, ণচংণড়র োত 

উন্নেন, মিাষ্ট হারয়ভষ্ট হযান্ডণলং, 

প্রণক্রোোতকরি ও মানণনেন্ত্রি ণবষয়ে 

েয়বষিা িণরচালনা করা সম্ভব হয়ে।  

এ প্রকে গ্রহয়নর ফয়ল খুলনা, বায়েরহাট ও 

সাতেীরা মেলাে সামণগ্রক ণচংণড় চায়ষ এবং 

োতীে রপ্তানীয়ত কী ধরয়নর প্রভাব িণরলণেত 

হয়েয়ছ তা পৃর্কভায়ব ণনরূিি করা দরকার। কারি 

মৎস্য েয়বষিা ইনণেটিউয়টর মদওো তথ্য অনুসায়র 

বাংলায়দয়শর মমাট ণচংণড় উৎিাদয়নর প্রাে ৭৭% 

এই এলাকাে উৎিাণদত হে। 

    ে) মাঠ ির্ থায়ে প্রদশ থনী 

খামার স্থািন কয়র উন্নত ও 

উদ্ভাণবত প্রযুণক্ত ণবষয়ে 

ণচংণড় চাষী, উয়দ্যাক্তা ও 

সম্প্রসারি কমীয়দর প্রণশেি 

প্রদান। 

প্রকয়ের আওতাে ণবজ্ঞানী, ণচংণড় চাষী ও 

সুফলয়ভােীয়দর হায়ত কলয়ম প্রণশেয়ির 

ণনণমি ৪ তলা ণবণশষ্ট একটি মট্রণনং 

িরয়মটরী স্থািন, ৮ টি েয়বষিা এবং 

প্রদশ থনী পুকুর ততরী করা হয়েয়ছ ,মর্খায়ন 

উন্নত ও উদ্ভাণবত প্রযুণক্ত ণবষয়ে ণচংণড় 

চাষী, উয়দ্যাক্তা ও সম্প্রসারি কমীয়দর 

প্রণশেি প্রদান করা হয়ে র্ায়ক। 

ফলশ্রুণতয়ত এলাকার ণচংণড় চাষীয়দর 

মায়ঝ সয়চতনতা ও ণচংণড় উৎিাদন বৃণি 

মিয়েয়ছ ময়ম থ োনা র্াে। 

তবজ্ঞাণনক কম থকতথা, ণচংণড় চাষী, এছাড়া সম্প্রসারি 

কমী, সাংবাণদক, উয়দ্যাক্তায়দর প্রণশেি িরবতী 

ফয়লাআয়ির প্রয়োেন।  
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১৫। প্রকয়ের প্রভাবঃ বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির ণবণভন্ন েয়বষিাোয়র বাংলায়দয়শ মৎস্য চায়ষ প্রাকৃণতকভায়ব 

তেবআিীকৃত )bioaccumulation  (েণতকর রাসােণনক িদায়র্ থর উিণস্থণত ণনি থে ,খুলনা এবং বায়েরহাট 

অঞ্চয়ল েলদা ণচংণড় হযাচাণরসমূয়হ মখালস বদলায়না ও লাণভ থর মড়ক এর সম্ভাব্য কারি অনুসন্ধান ও প্রণতয়রায়ধর 

উিাে  ,স্থানীে খাদ্য উিাদান ব্যবহার কয়র বােদা ণচংণড়র মগ্রা-আউট খাদ্য প্রস্তুত িিণত ,েলদা ণচংণড় উৎিাদয়ন 

মপ্রাবায়োটিয়ক্সর প্রভাব ণনি থে এবং ণবদ্যমান ণচংণড় চাষ ব্যবস্থািনাে খামায়রর মাটি ও িাণনর গুিাগুি অনুসন্ধানকরি 

ণবষয়ে েয়বষিা কার্ থক্রম িণরচাণলত হয়ে বয়ল বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির মূখ্য তবজ্ঞাণনক কম থকতথা োনান। 

এছাড়া স্থানীে ণচংণড় চাণষয়দর সায়র্ কর্া বয়ল োনা র্াে ,বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকি স্থািয়নর ফয়ল তারা 

উিকৃত হয়েয়ছন । 

 

১৬। প্রকে িণরচালক সংক্রান্ত তথ্যাণদঃ  

ক্রণমক

নং 

প্রকে িণরচালয়কর নাম 

 ও িদবী 
পূি থকালীন খন্ডকালীন 

দাণেত্ব িালয়নর মমোদ 
মন্তব্য 

মর্ােদায়নর তাণরখ অব্যাহণতর তাণরখ 

১। ি. ইোণহো মাহমুদ 

মুখ্য তবজ্ঞাণনক কম থকতথা 

পূি থকালীন - ২৪-০৯-২০০৫ ১৪-০৯-২০১২ - 

২। ি. মমা: শাহাআলী 

উিথতন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা 

- খন্ডকালীন ১৮-০৯-২০১২ ৩০-০৬-২-১৩ - 

 

১৭। বাস্তবােন সমস্যাঃ  

১৭ .১   প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটণর ভবয়নর ণবণভন্ন স্থায়ন ফাটয়লর সৃণষ্ট হওোে ভবনটিয়ত অবস্থান করা ঝিঁণকপূি থ হয়ে উয়ঠয়ছ। 

ভবয়ন সৃষ্ট ফাটলসমূহ মদয়খ প্রার্ণমকভায়ব ময়ন হয়েয়ছ মর্  ,ঐ ভবয়নর স্থায়ন মাটি ভরাট ও িাইণলং সঠিকভায়ব করা 

হেণন।  ভবন ণনম থায়ির কয়েক বছয়রর ময়ে তা েণতগ্রস্থ হবার েন্য েিপূতথ ণবভাে কর্তথক Deposit Work এর 

আওতাে সম্পন্ন কায়ের মানয়ক প্রশ্নণবি কয়রয়ছ। এ ণবষয়ে েিপূতথ ণবভাে এখন ির্ থন্ত মকান কার্ থকর িদয়েি গ্রহি 

কয়রণন। এছাড়া ৪ তলা ণবণশষ্ট িরয়মটণর কাম প্রণশেি ভবয়নর বার্রুম ও ইয়লকণট্রক ণফটিংস মানসম্পন্ন ময়ন হেণন। 
 

১৭ .২  িণরদশ থনকায়ল মদখা র্াে প্রকয়ের আওতাে ণনণম থত মকি প্রধায়নর বাসভবন  )২৫০ বে থ ণমটার  এ-টাইি ণবণল্ডং (

ব্যবহার হয়ে না। শহর বা নােণরক সুয়র্াে -সুণবধা মর্য়ক দূরবতী স্থায়ন প্রকয়ের অবস্থান হয়ল মসখায়ন িণরবারসহ 

বসবাস করয়ত প্রকয়ে কম থরত অয়নয়কই স্বােন্দ মবাধ কয়রন না।  

 

১৭.৩  ল্যাবয়রটণর সমূয়হ িণরচাণলত েয়বষিাসমূহ মৎস্য চাষীয়দর মায়ঝ ণবতরয়ির পূয়ব থ মাঠ ির্ থায়ে ণনণবড় েয়বষিা করা 

প্রয়োেন। বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ি চারটি আধুণনক সুয়র্াে সুণবধা সম্বণলত ল্যাবয়রটরী র্াকয়লও এখায়ন 

আদশ থ মঘয়রর ন্যাে মকান েলাধার মনই। এছাড়াও পুকুর সংখ্যা সীণমত হওোে এবং সুণবধােনক দূরয়ত্ব েয়বষিা কার্ থ 

িণরচালনার েন্য উিযুক্ত মকান খামার না র্াকাে মাঠ ির্ থায়ে েয়বষিা করা সম্ভব  হয়েনা।  

 

১৭.৪ মানসম্পন্ন ণচংণড় উৎিাদন ণনণিতকরয়ির ণনণমি বায়েরহাট ণচংণড় েয়বষিা মকয়ির ণচংণড়র মান ণনেন্ত্রি 

েয়বষিাোরটির LCMS-MS এবং GCMS অণত আধুণনক, স্পশথকাতর ও অণতসংয়বদনশীল র্ন্ত্র হওোে 

প্রণতবছর এগুণলর রেিায়বেয়ি েয়বষিার েন্য ণনধ থাণরত অয়র্ থর একটি বৃহৎ অংশ ব্যে হে র্া সাণব থক েয়বষিায়ক 

ব্যহত কয়র। এছাড়াও ল্যাবটি িণরচালনা করয়ত নাইয়ট্রায়েন, ণহণলোম ও হাইয়োয়েন গ্যাস ণসণলন্ডার সহ ণবণভন্ন 

রাসোণনক দ্র্বাণদর প্রয়োেন হে। এগুয়লা অতযন্ত  ব্যেবহুল হওোে রােস্ব বায়েট হয়ত ক্রে করা সম্ভব হে না। রােস্ব 

বায়েয়টও সবসমে ির্ থাপ্ত বরাে র্ায়ক না ণবধাে মকয়ির এ েয়বষিাোরটিয়ক সচল রাখয়ত দীঘ থ মমোদী িণরকেনা 

গ্রহি আবশ্যক।  

 

১৭.৫  গ্যাস ণসণলন্ডার ও কময়প্রসার টি-ল্যাব সংলগ্ন কয়ে স্থাণিত হওোে কয়ম্প্রসার হয়ত সৃষ্ঠ কম্পয়ন শব্দ দূষি হয়ে ফয়ল 

োয়বষিাোয়র কাে করয়ত সম স্যা হয়ে।  

 

১৭.৬  ণিণসআর-এ বণি থত ব্যয়ের ণহসাব হয়ত মদখা র্াে ণিণিণি’র খাত অনুর্ােী আণর্ থক বরায়ের ণবিরীয়ত প্রাে প্রণতটি 

খায়ত বরায়ের সমান ব্যে হয়েয়ছ, র্া বাস্তব বয়ল ময়ন হে না। এ ণবষয়ে প্রকে িণরচালক োনান, ণিণিণি’র খাত 

অনুর্ােী আণর্ থক ও মভৌত লেযমাত্রা র্র্ার্র্ভায়ব অেথন করাই প্রকে িণরচালয়কর অন্যতম দাণেত্ব ও কতথব্য। এর 

ব্যতযে হয়ল অণিট আিণিসহ মন্ত্রিালে ও ণবভায়ে েবাবণদণহ করয়ত হে। মস কারয়ি বাস্তবতার ণনণরয়খ এবং ক্রে 

নীণতমালা র্র্ার্র্ভায়ব অনুসরি কয়রই খাত অনুর্ােী পূি থ টাকা খরয়চর সয়ব থাচ্চ মচষ্টা করা হয়েয়ছ। বাস্তয়বও মদখা 

র্াে, মন্ত্রিালয়ের মাণসক এণিণি ির্ থায়লাচনা সভাে প্রকে িণরচালকয়দর প্রকয়ের েন্য বরােকৃত অর্ থ ণনধ থাণরত 

সময়ের ময়ে সঠিক ভায়ব ব্যে করার েন্য মন্ত্রিালয়ের িে মর্য়ক তাণেদ প্রদান করা হে। 
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১৭.৭  বায়েরহাট মেলাে ণচংণড় েয়বষিা মকি স্থািন প্রকয়ের আওতাে ণবণভন্ন ির্ থায়ের প্রাে ২,৫০০ েন তবজ্ঞাণনক কম থকতথা, 

ণচংণড় চাষী, সম্প্রসারি কমী, সাংবাণদক ও উয়দ্যাক্তায়দর ণচংণড় খাদ্য উৎিাদন ও প্রয়োে, িাণন দূষয়নর কারি, 

িণরয়বশবান্ধব ণচংণড় চাষ, ণচংণড় ধরার িরবতী ব্যবস্থািনা, ণচংণড় মরাে সনাক্তকরি, প্রণতয়রাধ ও ণনেন্ত্রি, ণচংণড় 

ণিএল (Post Larva) প্রণতিালয়নর কলায়কৌশল, ইতযাণদ ণবষয়ে প্রণশেি প্রদান করা হয়েয়ছ। িণরদশ থয়নর সমে 

মদখা র্াে, প্রকে চলাকালীন প্রণশেি গ্রহিকারীয়দর সম্পূি থ তাণলকা িাওো র্ােণন এবং প্রণশেিার্ীয়দর মকান 

Database ততরী করা হেণন।  

 

১৭.৮  িণরদশ থনকায়ল োনা র্াে প্রকয়ের মশষ ির্ থায়ে মাত্র আট মাস অবণশষ্ট র্াকয়ত প্রকে িণরচালক িণরবতথন  ও সব থয়শষ 

প্রকে িণরচালক অসুস্থ র্াকার কারয়ি প্রকয়ের ণবণভন্ন ণবষয়ে তথ্য মিয়ত েটিলতা ততরী হয়েয়ছ। মসেন্য িণরদশ থয়নর 

ির সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন ততরী করয়তও ণবলম্ব হয়েয়ছ। এছাড়া দাণেত্ব হস্তান্তয়রর সমে প্রকে িণরচালকয়দর 

ময়ে সমিয়েরও অভাব ণছল বয়ল ময়ন হয়েয়ছ।  

 

১৮। সুিাণরশমালাঃ 

 

১৮.১  ণনম্নমায়নর ণনম থাি কায়ের েন্য দাে-দাণেত্ব ণনরূিিপূব থক প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহি করয়ত হয়ব। ণনণম থত ভবয়নর 

ত্রুটিসমূহ দ্যর কয়র ভবনটিয়ক ঝিঁণকমূক্ত করার েন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালে কার্ থকর িদয়েি গ্রহি করয়ব;  

 

১৮.২  বসবায়সর ণনিেতা না র্াকয়ল এ ধরয়নর প্রকয়ে এ -টাইি  বাসভবন  )বাংয়লা( / আবাণসক ভবন ণনম থাি ণনরুৎসাণহত 

করা মর্য়ত িায়র। ণবকে ব্যবস্থা ণহসায়ব মানসেত িরয়মটণর ণনম থাি করা মর্য়ত িায়র; 

 

১৮.৩   েয়বষিাোর হয়ত প্রাপ্ত ফলাফল চাষী ির্ থায়ে সরবরায়হর পূয়ব থ field test ণনণিত করা প্রয়োেন। এ লয়েয 

প্রয়োেনীে সুয়র্াে-সুণবধার সৃণষ্টর ণবষেটি ণবয়বচনা করা মর্য়ত িায়র; 

 

১৮.৪  েয়বষিাোরটির কার্ থক্রম অব্যহত রাখার ণনণমি আণর্ থক সংয়িয়ষর ণবষয়ে বাস্তবণভণিক দীঘ থয়মোদী িণরকেনা গ্রহি 

করা প্রয়োেন;  

 

১৮.৫  েয়বষিাোয়র  কায়ের িণরয়বশ ণনণিত করার েন্য প্রশাসণনক কাম ল্যাবয়রটণর ভবন হয়ত গ্যাস ণসণলন্ডার ও 

কয়ম্প্রসারটি স্থানান্তর করা মর্য়ত িায়র; 

 

১৮.৬  প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র আণর্ থক ব্যয়ের িাশািাণশ গুিেত মানসহ মভৌত লেমাত্রা অেথয়ন সব থাণধক গুরুত্ব ণদয়ত হয়ব 

এবং এ ণবষয়ে প্রকে িণরচালকয়দর মন্ত্রিালে /সংস্থা প্রয়োেনীে ণনয়দ থশনা প্রদান  করয়ত িায়র; 

 

১৮.৭  প্রণশেি কার্ থক্রয়ম স্বেতা ও েবাবণদণহতা ণনণিত করার েন্য মর্ মকায়না প্রণশেি কার্ থক্রয়ম প্রণশেিার্ীয়দর 

মমাবাইল নম্বর ও োতীে িণরচেিত্র নম্বরসহ Database ততরী করা আবশ্যক; 

 

১৮.৮  চাকুরীর মমোদ মশষ বা গুরুতর অসুস্থতার কারি ছাড়া প্রকে িণরচালক িণরবতথন করা সমীচীন নে। প্রকে সমাণপ্তর 

ির ণনধ থণরত সময়ের ময়ে ণিণসআর মপ্ররয়ি প্রকে িণরচালয়কর দােবিতা ণনণিত করা মর্য়ত িায়র। এছাড়া প্রকে 

মশষ হওোর ির প্রকে সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকে অণফয়স অর্বা প্রকে ণনেন্ত্রিকারী সংস্থা বা দপ্তয়র র্র্ার্র্ভায়ব 

সংরেি করা আবশ্যক;   

 

১৮.৯ প্রণতয়বদয়নর সুিাণরয়শর আয়লায়ক প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহিপূব থক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পয়কথ আোমী ১ (এক) 

 মায়সর ময়ে এ ণবভােয়ক অবণহত করয়ত হয়ব।  

 


