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রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবেয ২০১৪-২০১৫ র্ থ ফছরযয এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদরনয উয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক সায-সংরে 
 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য নাভ মভাট সভাপ্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর সভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

   ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

কাডযগযী 

সহায়িা 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

মজডিডসএ

প ভূক্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রারন্তয 

িকযা 

হায (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তয 

িকযা 

হায(%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

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

১। রযবফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে 

২ ২ 

 

-- -- ১ ১ ৩৬.৩৬ 

১০৯.০৯ 

১ ১৬.৬৬ 

৭৯.৯৭% 

 

০১। সভাপ্ত প্রকরেয সংখ্যাঃ ২টি  

 

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণঃ 

 

মূরত: রনম্নরররিত কাযবণ প্রকবেয ব্যে ও মভোদ বৃরি কযা ে:  

ভাপ্ত প্রকেমূবয মভোদকার বৃরিয প্রধান প্রধান কাযণমূ বে মথামথ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ব্যতীত প্রকে প্রণেন ও 

ঠিকাদায রনবোবে রফরম্ব, ক্রে কাম য প্ররক্রোকযবণ ভেবক্ষন, ঘন ঘন প্রকে রযচারক ফদরী আতযারদ। তাছাড়া ভাপ্ত 

প্রকেমূবয ব্যে মূর নুবভারদত ব্যে বক্ষা বৃরি না মবরও প্রকে প্রণেনকাবর ফাস্তফতায রনরযবি প্রবোজনীে 

কাম যক্রভ প্রকে প্রস্তাবফ ন্তর্ভ যক্ত না কযা, ফাযফায মবৌত কাবজয রডজাআন রযফতযন ও ররডউর মযট/রনভ যাণ াভগ্রীয 

মূল্য বৃরিবতু মবৌত কাবজয ব্যে বৃরি াওোে কাবজয রযভাণ হ্রা কবয প্রকে ংবাধন, ঠিক রযকেনায বাফ, 

দুফ যর প্রকে ব্যফস্থানা আতযারদ কাযবণ বনক প্রকে মূর রযকেনা মভাতাবফক ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েরন।  

 

০৩. প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডযঃ 
 

ক্র:

নং: 

প্রকরেয নাভ ও সভস্যা সুাডয 

০১। ‘‘কমভউমনটি বফজ্ডএডাপ্টেন টু 

ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার 

এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ (২য় 

াংপ্টামধত,  ২য় আন্তখাত ভন্বয়) 

ীল ষক কল্প। 

 

জরফায়ূ রযফতষন জরনত ঝুরিঁ 

মভাকালরযায রলযে  উকূরীয় 

জনগলণয যভতা বৃ্রি এফং 

উকুরীয় এরাকায আ-মকারলেভ 

ংযযণ; 

 

জরফায়ূ ঝুরিঁ হ্রা ভরক কাম ষক্রভ; 

উকূরীয় জনগলণয উয জরফায়ূ 

রযফতষলনয ঝুরিঁ হ্রালয রলযে 

জাতীয় নীরতভারা ংলাধন; 

নুযণীয় রযা; 

ররঅয -এ উবেরিত  প্রকবেয নুবভারদত  ব্যে, ংবারধত 

এরডর ফযাদ্দ,  ফছয রবরিক থ য  ফমুরক্ত ও প্রকৃত ব্যে এফং 

ংেরবরিক ফযাদ্দ ও ব্যে ংক্রান্ত তথ্য েত রফভ্রাট গ্রণবমাগ্য 

নে; 

 

বরফষ্যবত প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন প্রণেন কাবর অযও 

রধকতয তকয ওো প্রবোজন;  

 

ভন্ত্রণারে ররঅয প্রণেবনয াবথ ম্পৃক্তবদয রফলবে রফরধ 

মভাতাবফক রফবােীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয;  

 

বরফষ্যমত প্রকল্প প্রণয়লনয মযলে মথামথবাবফ রডজাআন এফং ম 

নুমােী প্রাক্করন কবয প্রকে ফাস্তফায়ন  কযবত বফ এফং প্রকে 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা নুলভারদত ব্যলয় ও রনধ ষারযত ভয়-

ীভায ভলে প্রকলল্পয কর ংলগয ফাস্তফায়ন অফরিকবালফ 

ভারিয রলযে কাম ষকযী দলয গ্রণ কযলফ; 
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ক্র:

নং: 

প্রকরেয নাভ ও সভস্যা সুাডয 

ম্ভাব্যতা মাচাআ পূফ ষক মথামথ প্ররক্রয়া নুযন কলয প্রকল্প 

গ্রণ কযা লর রযেভাো নুমায়ী  প্রকলল্পয  গ্রগরত জষন 

কযা জ ত। এছাড়া বফলদরক থ ষ ব্যফালয প্রকল্প ংরিষ্ট 

কভ ষকতষালদয   দযতা বরি কযা;  

 

প্রকবেয  রনযফরছন্ন ফাস্তফােন রনরিত কযায রবক্ষয ঘন ঘন প্রকে 

রযচারবকয রযফতযন না কবয প্রকে রযচারক রনবোে 

ংক্রান্ত রযকেনা করভবনয ফ যবল নীরতভারা নুযণ 

কযা ফাঞ্ছনীে;  

 

 প্ররতলফদলনয ১৮নং নুলেলদ উলেরিত নফসৃষ্ট চলয সৃরজত  

ফনভূরভ প্রকলল্পয অওতায় সৃরজত তন্যান্য  ফনভুরভগুরর 

মথামথবালফ ংযযণ, উকূলর ফফাকাযী জনগলণয উয 

জরফায়ু রযফতষন জরনত রফরু প্রবাফ হ্রা  এফং  জরফায়ু 

রযফতষন জরনত রযরস্থরতয ালথ উকূরফাীয িা 

িাওয়ালনয রলযে প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলত লফ।নফসৃষ্ট 

চযগুররলত ফনায়লনয াাার ম ষটন সুরফধা বরিয প্রলয়াজনীয় 

কাম ষক্রভ গ্রণকযা মমলত; 

 

 মথামথ কর্তষয কর্তষক রফরলে প্রকলল্পয রডট ম্পন্ন কযলত 

লফ এফং রডলটয কর অআএভআ রফবালগ মপ্রযণ কযলত লফ; 

 উকূরীে ঞ্চবরয মাল্ডায মূ দীঘ য ভে মাল্ডায মূ 

পূনফ যান/মভযাভত না কযাে প্ররতরনেত মজাোয-বাটা এফং 

রনম্নচা জরনত কাযবন সৃষ্ট উচ্চ মজাোবযয প্রবাবফ মাল্ডাবযয 

ফকাঠাবভা মূ ক্ষরতগ্রস্থ বে। ক্ষরতগ্রস্থ মাল্ডাবযয 

ফকাঠাবভামূবয রফলবে দ্রুত দবক্ষ গ্রণ কযা  প্রবোজন; 

  

অবরাচয প্রকবেয অওতাে মম ভস্ত কাজ ম্পন্ন কযা বেবছ 

মগুবরা মভযাভত ও ংযক্ষবণয জন্য যাজস্ব ফাবজবট ফযাদ্দ 

যািবত বফ; এফং 

 

প্রকবেয এক্সটান যার রডট ম্পন্ন কবয কযবত বফ; 

 

  উরেরিত    ম ষলফযণ/ভতাভলতয অলরালক গৃীত কাম ষক্রভ প্রারনক 

ভন্ত্রণারয় অগাভী ০২ ভালয ভলে অআএভআরড-মক ফরত 

কযলফ।                                             

০২। “উকূরীয় (যরযত) ফন এরাকায় 

মটকআ উন্নয়ন এফং জীফবফরচে ংযযণ  

(এরডরফর-সুন্দযফন)” ীল ষক কল্প। 

 

প্রকে ফাস্তফােবন মতভন মকান ভস্যা উদ্ভুত 

েরন। 

 

াতযীযা মজরায িাভনগলয ৫ নং মাল্ডালয রফরবন্ন স্থালন 

টারপষং মথামথবালফ কযা য়রন। মাল্ডায যযালথ ষ ারন উন্নয়ন 

মফালড ষয ালথ ভন্বয়পূফ ষক স্থানীয় জনগণলক ম্পৃক্ত কলয টারপষং 

কযা প্রলয়াজন;  

 

ফাঁধ/যাস্তায দু’াল ফনায়ন তত্ত্বাফধায়লনয মকান ব্যফস্থা যািা 

য়রন। পলর এ ফন টিলক থাকা রনলয় ংয় যলয়লছ। 
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ক্র:

নং: 

প্রকরেয নাভ ও সভস্যা সুাডয 

উকাযলবাগীলদয ভন্বলয় করভটি গঠন কলয ফন যযণালফযলণয 

প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রলয়াজন; 

টিরর’য ৬টি ংলগ উন্নয়ন লমাগী ংল ফযালেয রতরযক্ত 

িযচ কযা লয়লছ। উন্নয়ন লমাগী কর্তষক যারয থ ষ িযচ 

কযা লরও প্রকল্প রযচারক এয দায় এড়ালত ালযন না। 

বরফষ্যলত টিরর’য ংস্থালনয ভলে থ ষ িযলচয রফললয় উন্নয়ন 

লমাগী এফং প্রকল্প রযচারক লচষ্ট থাকলফন এফং তকষতা 

ফরেন কযলফন; 

 

প্রকলল্পয অওতায় রফকল্প জীরফকায লন্বলমণ োচাযীলত কাঁকড়ায মানা 

উৎাদন িরত অরফষ্কায কযা লয়লছ। এ িরতলত কাঁকড়ায মানা 

উৎাদনপূফ ষক তা ফারণরজেকবালফ চাল কলয স্থানীয় জনগণ সুন্দযফলনয 

উয রনব ষযীরতা কভালফ। এ রযে রনলয় োচাযী স্থান কযা লরও 

রযেটি পূযণ য়রন। সুন্দযফলনয উয রনব ষযীরতা কভালত রফকল্প এ 

জীরফকায় জনগণলক অকৃষ্ট কযফায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

প্রলয়াজন; 

 

প্রকল্পটি উয External Audit ম্পাদন কযা য়রন। 

External Audit ম্পাদন কলয অআএভআ রফবাগলক ফরত 

কযা মমলত ালয; 

 

নুলেদ: ১৮.১ লত ১৮.৫ এ ফরণ ষত ভতাভলতয অলরালক গৃীত 

ব্যফস্থা অগাভী ২(দুআ) ভালয ভলে অআএভআ রফবাগলক ফরত 

কযা মমলত ালয। 
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‘‘কমভউমনটি বফজড এডাপ্টেন টু ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ (২য় াংপ্টামধত)  

(২য় আন্তখাত ভন্বয়)” কলল্পয ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন

 (ভাি- জুন, ২০১৫) 

 
 

ক.   মভৌররক তথ্যঃ 

  ‘‘কমভউমনটি বফজড এডাপ্টেন টু ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ 

(২য় াংপ্টামধত) ২য় আন্তখাত ভন্বয়) 

  

অথ থায়প্টনয উৎস্য   মভাটঃ  ৭১৫৭.৭৮ রয টাকাঃ (রজওরফ ১০১৫.২৯; প্রকল্প ায়তা ৬১৪২.৪৯ (রজআএপ 

২৭৬.৩৮ ভাঃ ডঃ, আউএনরডর ৮৫.৮৪ ভাঃ ডঃ, এরডর ১৭৩.৬০০ ভাঃ ডঃ, আলকএন 

৭৮.৪৩০ ভাঃ ডঃ) 

 স্ত  মভয়াদ ভর মভয়ালদয ফ ষলল নুলভারদত 

মভয়ালদয

   ৫.১ ভর নুলভারদত 

মভয়াদ

 অপ্টটাফয, ২০০৯ - জুন, 

201২ 

১৮.১০.২০০৯ 

৫.২  রফনা ফলয় 

মভয়াদ বরি 

অপ্টটাফয, ২০০৯ - জুন, 

201৩ 

০৮.০৪.২০১৩ ১ ফছয (৩৬.৩৬%) ১ ফছয (৩৬.৩৬%) 

   ৫.৩ 

মভয়াদ  

 অপ্টটাোঃ, ২০০৯ - জুন, 

201৪ 

২৯.১০.২০১৩ ২ ফছয (৭২.৭২%) ১ ফছয (২৬.৬৭%)

   ৫.৪ ২য় ংলারধত 

মভয়াদ  (অন্তঃিাত 

ভন্বয়)  

 ভাে থ, ২০০৯ - জুন, ২০১৫ ২৪.০২.২০১৫ ৩ ফছয (১০৯.০৯%) ২ ফছয (২১.০৫%)

নুলভারদত 

(রয 

 রজ প্রকল্প ায়তা ভর নুলভারদত 

ব্যলয়য

ফ ষলল নুলভারদত 

ব্যলয়য

   ৬.১ নুলভারদত  ৩৯৭৭.১০৯ ৬৮৩.০০ ৩২৯৪.১০৯ 

   ৬.২  ৭১৫৭.৭৮ ১০১৫.২৯ ৬১৪২.৪৮৯ ৩১৮০.৬৭ 

(৭৯.৯৭%) 

৩১৮০.৬৭(৭৯.৯৭

%) 

কর্তথক্ষ 
 :    

৮.  েট্টগ্রাপ্টভয বজরায আপ্টনায়াযা  য যায়পুয ও জুইদন্ডী ইউমনয়ন 

বনায়াখারী বজরায ামতয়া য  বুমিযেয ও জাাজভাযা ইউমনয়ন 

ববারা য েযপযান য েয কুকযীমুকযী ও আরাভপুয ইউমনয়ন 

ফযগুনা বজরায ফযগুনা দয য নরপ্টটানা ও ঢলুয়া ইউমনয়ন 

০৯ প্রকলল্পয ারফ ষক 

গ্রগরত 
ররঅয নুমােী ক্রভপুরঞ্জত অরথ যক ও ফাস্তফ গ্রগরত মথাক্রলভ ৮৬.৮৯% এফাং ৭৮.৩১। 

 

১০

 

 জরফায়ু মযফতথনজমনত ঝুঁমকপ্টত থাকা ফাাংরাপ্টদপ্টয উকুরীয় এরাকায় জনপ্টগামিয মফন্নতা হ্রা; 

 মযফমতথত মযমিমতপ্টত খা খাওয়াপ্টনায জন্য উকূরীয় জনগপ্টণয দক্ষতা উন্নয়প্টনয ভাধ্যপ্টভ ক্ষভতা বৃমি; এফাং  

 জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন। 
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১১।   প্রকলল্পয টভূরভঃ   

 

ফাংরালদ রনম্ম ফফারকায মদ রালফ প্ররত ফছয ফন্যা ঘুরণ ষঝড় জলরাচ্ছ্বা প্রভৃরত নানারফধ প্রকৃরতক দুলম ষালগয মু্মরিন লয় 

থালক। াম্প্রমতককাপ্টর রফশ্বব্যাী জরফায়ু রযফতষন জরনত ভস্যায কাযলণ এভস্ত প্রাকৃরতক দুলম ষালগয ভাো এফং উকূরীয় 

অঞ্চপ্টর ফফাযত জনপ্টগািীয জীফপ্টন এয মফরু প্রবাফও লনকাংল বরি মলয়লছ। রফরবন্ন গলফলণায় মদিালনা লয়লছ,  বফরক 

তাভাো ০.০৪ রডরগ্র মররয়া বরিয পলর ফাংরালদলয উকূরীয় ঞ্চলর জলরাচ্ছ্বালয তীব্রতা ফহুগুলন (৪.০রভঃরভঃ/ফছয 

মথলক ৭.০ রভঃরভঃ /ফছয) বরিয অংকা যলয়লছ।  পপ্টর  জরফায়ু মযফতথপ্টনয ঝুঁমকপ্টত থাকা বদমুপ্টয তামরকায় ীপ্টল থ 

যপ্টয়প্টে ফাাংরাপ্টদ।  

 

ফাাংরাপ্টদপ্ট প্রাকৃমতক দুপ্টম থাপ্টগয ভাত্রা/তীব্রতা বরি মলর উকুরীয় ঞ্চর মফী রযভালন প্লারফত এফং রধক ংখ্যক জনগলণয 

যরতগ্রস্ত ওয়ায অংকা থালক। তলফ ফাংরালদলয দরযণ-রিভাংল সুন্দযফলনয ফস্থালনয কাযলণ এ ঞ্চলর জরফায়ু 

জরনত জলরাচ্ছ্বাল প্রবাফ লনকটা কভ। রকন্তু, ফাংরালদয উকূরীয় ন্যান্য মজরা ভল মম ভস্ত এরাকায় সুন্দযফন নাআ ম 

ভস্ত এরাকায় যয়যরতয তীব্রতা লনক মফী। জরফায়ু মযফতথন মফলয়ক ফাাংরাপ্টদপ্টয গুরুত্বপূণ থ দমরর NAPA -বত 

উকূরীয় জনগপ্টণয মফন্নতা হ্রা কযায মনমভপ্টে িানীয় জনগপ্টণয অাংগ্রপ্টণয ভাধ্যপ্টভ অথ থননমতক উন্নয়প্টনয উয ফ থামধক 

গুরুত্ব আপ্টযা কযা প্টয়প্টে।  এ মপ্রযামট ফাংরালদলয উকূরীয় ঞ্চলর ফনায়ন কাম ষক্রভ গ্রলণয ভােলভ ফাংরালদলয 

উকূরীয় ঞ্চলর জরফায়ু রযফতষনজরনত যয়যরত হ্রা, উকূলর ফফাকাযী জনগণলক জরফায়ুজরনত রফরূ প্রবালফয ালথ 

িা িাওয়ালনা এফং ঊকুরীয় জনগলণয জীফনমাোয ভান উন্নয়লনয   রনরভত্ত  প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রাথরভকবালফ 

ফাংরালদয দরযণ বালগ সুন্দযফন রফীন এরাকায ফযগুনা দয, মবারায চযপান, মনায়ািারীয ারতয়া এফং চট্টগ্রালভয 

অলনায়াযা উলজরালক প্রকল্প এরাকায জন্য রনফ ষাচন কযা য়।   

 

ি. গ্রগরত ন্ত

 

১২।  প্রকলল্পয নুলভাদন ও ংলাধন: 

ভর প্রকল্পটি মভাট ৩৯৭৭.১০৯ রয টাকা ব্যলয় জুরাআ, ২০০৯ লত নববম্বয ২০১২ মভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য ১৮.১০.২০০৯ 

তারযলি ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তষক নুবভারদত ে। যফতীবত মভাট প্রকল্প ব্যয় রযফরতষত মযলি প্রকলল্পয মভয়াদ জুরাআ, 

২০০৯ লত নববম্বয ২০১৩ ম যন্ত ফরধ যত কযা ে। রকন্তু রনধ যারযত ভবে প্রকবেয কর ং মেয ফাস্তফােন ভাপ্ত না ওোে 

প্রকবেয ১ভ ংলারধত প্রস্তাফ  ২৯/১০/২০১৩ তারযলি নুলভারদত য়। প্রথভ ংলাধনী মভাতালফক প্রকলল্পয ব্যয় ৭১৫৭.৭৮ 

রয টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাআ, ২০০৯ লত জুন, ২০১৪ ম ষন্ত ফরধ ষত কযা য়। ফরধ ষত মভয়ালদ প্রকলল্পয কাজ ভাি না 

ওয়ায় প্রকল্প রিতীয় ফালযয প্রকলল্পয মভয়াদ ২০০৯ লত জুন মথবক ২০১৫ ম ষন্ত পূনঃ রনধ ষাযণ কযা য় ২৪.০২.২০১৫ তামযপ্টখ। 

 

১৩।  প্রকলল্পয অযরডরর ফযাে, অযএরডর ফযাে, থ ষ ফভৄরক্ত ও ব্যয়ঃ 

                                                                                                                                           

(রয টাকায়) 

থ ষ ফছয অযরডর

র ফযাে 

ংলারধত এরডর ফযাে  ফভৄক্ত প্রকৃত গ্রগরত (অরথ ষক ও ফাস্তফ)  

মভাট রজওরফ প্রঃ াঃ মভাট রজওরফ প্রঃ াঃ মভাট 

(৮+৯)** 

অরথ ষক 

%** 

ফাস্তফ % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

2009-

10 

855.21 560.1

3 

170.75 389.38 179.14 360.69 170.75 360.69 531.44 

94.88 

93.00 

2010-

11 

887.5২ 776.7

5 

170.75 606.00 606.00 606.00 170.75 606.00 776.75 

100.00 

100.00 

2011-

12 

962.97 970.7

5 

170.75 800.00 970.74 970.74 170.75 799.99 970.74 

100.00 

97.00 

2012-

13 

928.7৯ 1073.

79 

171.70 1000.00 928.78 928.78 171.70 870.08 1041.78 

97.02 

87.00 

2013-

14 

1562.0

4 

1500.

00 

178.22 1500.00 1562.04 1562.04 178.22 1383.82 1562.04 

104.14 

92.26 

2014-

15 

1961.2

৩ 

2008.

12 

153.12 1855.00 1558.12 1558.12 153.12 1405.00 1558.12 77.59 75.74 

মভাট** 7157.7

8 

6889

.54 

1015.2

9 

6150.38 5804.82 5986.3

6 

1015.29 5425.5৮ 6440.8৭ 

93.49 

7৮.৩১ 

** ররঅয এ রযলফরত তথ্য মথলক (করম্পউটায এলের ব্যফায কলয) রযদ ষনকারয কভ ষকতষায রনলজয রাফ।  
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প্রকলল্পয ভর নুলভারদত সংরাডধি ব্যয় রছর ৩৯৭৭.১০৯ রয টাকা। তন্মলে ৬৮৩.০০ রয টাকা রজওরফ এফং ৩২৯৪.১০৯ 

রয টাকা প্রকল্প ায়তা। ফ ষলল ংলাধনী মভাতালফক প্রকমল্পয নুলভারদত ব্যয় ৭১৫৭.৭৮। তন্মলে 1015.29 রয টাকা 

রজওরফ এফং 6142.49 রয টাকা প্রকল্প ায়তা। প্রকলল্পয ররঅয এয তথ্য নুমায়ী প্রকলল্পয নুকূলর ংলারধত 

এরডরলত ফযাে প্রদান কযা লয়লছ রয টাকা। তন্মলে প্রকলল্পয নুকৃলর ফভৄক্ত কযা লয়লছ ৫৮০৪.৮২ রয টাকা 

এফাং ব্যয় প্টয়প্টে  ৫৯৮৬.৩৬ রয টাকা। প্রকলল্পয ংলারধত রডরর ফযাে, ংলারধত এরডর ফযাে, ফভৄরক্ত ও ব্যয় 

ংক্রান্ত তথ্যারদ রনলম্নয মটরফলর মদিালনা রঃ 
 

 

(উলেখ্য, ররঅয এ উরেরিত তলথ্য রফভ্রাট থাকায় ফভৄলক্তয মচলয় ব্যয় মফী মদিালনা লয়লছ, ররঅয এ রন্নলফরত রজওরফ 

ব্যয় (করাভ ৮) ও প্রকল্প ায়তা (করাভ ৯) মমাগ কযলর মভাট ব্যয় াওয়া মায় 6440.8৭ রক্ষ টাকা মা াংপ্টামধত এমডম 

ফযাপ্টেয 93.49%)। সুতযাং প্রকলল্পয প্রকৃত গ্রগরত রনরুন কযা দুরূ ব্যাায।  

 
১৪। অাংগমবমেক ফাস্তফায়ন অগ্রগমত: 

প্রকল্পটি আউএনরডর, রযফল ও ফন ভন্ত্রণারয়, ফন রধদিয, ফাংরালদ ফন গলফলণা আনরেটিউট, কৃরল ম্প্রাযণ রধদিয, 

ভৎস্য রধদিয, প্রারণম্পদ অরধদিয এফং ফাংরালদ ারন উন্নয়ন মফালড ষয মমৌথ ায়তায় ফাস্তফারয়ত লয়লছ। মযপ্টফ ও 

ফন ভন্ত্রণারয় বত প্রাপ্ত প্রকে ভারপ্ত প্ররতবফদন ( PCR) নুমােী ংস্থাওয়াযী প্রকল্প ফযাে ও ব্যলয়য ংরযি রফফযণীয 

রনলচয মটরফলর এফং ংগ ওয়াযী রফস্তারযত ফযাে ও ব্যলয়য গ্রগরত রযরষ্ট -১ এ মদিালনা লরাঃ  

 

সুেঃ প্রকলল্পয ররঅয (পৃষ্ঠা ৪ -১২) 

 

প্রকপ্টল্পয ফ ষলল ংলাধনী মভাতালফক প্রকলল্পয নুলভারদত ব্যয় ৭১৫৭.৭৮ রয টাকা। তন্মলে 1015.29 রয টাকা রজওরফ 

এফং 6142.49 রয টাকা প্রকল্প ায়তা (যাজস্ব ব্যয় ৩০৫৯.৭২ রয টাকা এফং ভরধন ব্যয় ৩০৮২.৭৭ রয টাকা)। উলেখ্য 

প্রকলল্পয নুকূলর রজওরফ ফযাে 1015.29 রয টাকা আনকাআন্ড রালফ গণ্য কযা লয়লছ এফং প্রকল্প ায়তায ৫১১৭.৩৭ 49 

মডমম অনুমায়ী অাংপ্টগয নাভ মডমময 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত অগ্রগমত অগ্রগমত % াথ থকয কামিত 

অগ্রগমত না ওয়ায 

কাযণ 

আউএনরডর 1699.58 1386.57 81.58 (-) 313.007 

আউএনরডর/রএভআউ 124.00 68.85 55.52 (-) 55.159 

রএভআউ 359.01 312.95 87.17 (-) 46.058 

ফন রধদিয ও রযলফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয় 

154.44 154.44 100.00  

ফাংরালদ ফন গলফলণা আরেটিউট 112.89 96.35 85.35 (-) 16.538 

কৃরল ম্প্রাযণ রধদিয 262.53 262.53 100.00  

ভৎস্য রধদিয 95.62 95.62 100.00  

প্রণী ম্পদ রধদিয 251.65 242.86 96.51 (-) 8.794 

মভাট যাজস্ব ব্যয় 3059.72 2620.16 85.63 (-) 439.556 

আউএনরডর 489.14 39.14 8.00 (-) 450.000 

আউএনরডর/রএভআউ 256.63 256.63 100.00  

আউএনরডর/ফাংরালদ ারন উন্নয় 

মফাড ষ 

413.00 413.00 100.00  

রএভআউ 123.00 0.00 0.00 (-) 123.000 

রএভআউ 123.00 0.00 0.00 (-) 123.000 

ফন রধদিয ও রযলফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয় 

1801.01 1788.45 99.30 (-) 12.560 

মভাট ভরধন ব্যয় 3082.77 2497.21 81.01 (-) 585.56 

মভাট প্রকল্প ব্যয় 6142.49 5117.37 83.31 (-) 1025.116 
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রয টাকা ব্যয় লয়লছ; মা মভাট প্রকল্প ায়তায 83.31%। উলেখ্য, মভাট প্রকল্প ায়তায তকযা ২৭.৬৭% থ ষ 

আউএনরডরয ভােলভ যাভ ষ মফা িালত ব্যয় লয়লছ।  

 

১৫। কাজ অভাপ্ত থাকপ্টর তায কাযণ: 

 

প্রকপ্টল্পয ভামপ্ত প্রমতপ্টফদন (মমআয) এয তথ্য নুমায়ী প্রকলল্পয অরথ ষক ও ফাস্তফ  গ্রগরত  লয়লছ মথাক্রলভ ৮৬.৮৯% এফং 

৭৮.৩১%। প্রকল্প ংরিষ্ট কভ ষকতষালদয   যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়লনয রনরভত্ত (ফনায়ন, ফাঁধ রনভ ষাণ, ভৎস্য চাল, 

কৃরল প্রদ ষনী) প্রলয়াজনীয় জায়গায ংস্থান না ওয়ায় বফলদরক ায়তায নুদান ভদয় থ ষ ব্যয় কযা ম্ভফ য়রন। 

৬. :

মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারপ্টয়য মনম্নফমণ থত মেফবন্দ স্ব স্ব নাবভয াব ফরণ যত মভোবদ রনজ দারেবেয রতরযক্ত দারেে রাবফ 

‘‘কমভউমনটি বফজড এডাপ্টেন টু ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ (১ভ াংপ্টামধত)” প্রকবেয 

প্রকে রযচারবকয দারেবে রনবোরজত রছবরনঃ  

 

প্রকল্প মযোরপ্টকয নাভ মূর দফী ও  দপ্তয দাময়ত্ব কার দাময়প্টত্বয ধযণ 

(মনয়মভত/ 

অমতমযক্ত) 

1. ডোঃ কাভার উমেন আপ্টভদ  মেফ,  মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ০১.০২.২০১৫ –30.০6.২০১5 রতরযক্ত 

2. জনাফ বভাোঃ নমজবুয যভান  মেফ মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারয়  ১৮.০৯.২০১৪ – ০১.০২.২০১৫ রতরযক্ত 

3. জনাফ বভাোঃ মপকুয যভান  মেফ মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ১৯.১১.২০১২ – ১৮.০৯.২০১৪ রতরযক্ত 

4. জনাফ বভজফা-উর-আরভ  মেফ মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ২০.০১.২০১১ - ১৯.১১.২০১২  রতরযক্ত 

5. ডোঃ মভময কামন্ত ভজুভদায  মেফ, মযপ্টফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ৩০.০৫.২০০৯ -২০.০১.২০১১ রতরযক্ত 

 
ন্ত

১৭। ভল্যায়ন িরত (Methodology): 

 নুরভাডদি প্রকে ছক ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক সভরয় সভরয় মপ্রডযি প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডি ম থাররাচনা; 

 প্রকরেয গ্রগডি ভডনটডযং প্রডিরফদন ম থাররাচনা; 

 প্রকলল্পয ভারি প্ররতলফদন (ডডসঅয) ম থাররাচনা; 

 প্রকল্প মূল্যায়ন কমভটিয (PEC) সবায কাম থডফফযণী ম থাররাচনা; 

 কারজয ফাস্তফ গ্রগডি মাচাআ এফং িথ্য সংগ্ররহয জন্য সরযজডভন ডদ থন; এফং  

 প্রাপ্ত িরথ্যয ডবডিরি সংডিষ্ট কভ থকিথা ও প্রকরেয সুডফধারবাগীরদয সারর্ অররাচনা।  

৮ লযজরভলন যদ ষন:  

‘‘কমভউমনটি বফজ্ডএডাপ্টেন টু ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ (২য় াংপ্টামধত,  ২য় আন্তখাত ভন্বয়) 

ীল ষক প্রকল্পটি উকূরীয় অঞ্চপ্টরয ফযগুনা দয উপ্টজরা, ববারায েযপযান, বনায়াখারীয ামতয়া ও েট্টগ্রাভ 

বজরায আপ্টনায়াযা উপ্টজরায বভাট ৮টি ইউমনয়প্টন ফাস্তফাময়ত প্টয়প্টে (অনুপ্টেদ ৮)। তন্মপ্টধ্য অআএভআ রফবালগয রযচারক 

মভাাঃ তাজলকযা িাতুন ২২-২৩ জানুয়ারয, ২০১৭ তারযি প্রকলল্পয অওতায় ববারা বজরায েযপযান উপ্টজরায মফমবন্ন েপ্টয  

ফাস্তফারয়ত কাম ষক্রভ লযজরভলন রযদ ষন কলযন। রযদ ষনকালর জানা মায়, ফন রধদিলযয উকূরীয় ফন রফবাগ মবারা এফং

উকূরীে  ফন রফবাবেয রফরবন্ন ম যাবেয কভ যকতযাবৃবেয নীরফড় তত্ত্বাফধাবন প্রকেটি ফাস্তফারেত বেবছ। রযদ ষনকালর ংরিষ্ট 
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উকূরীে ফন রফবােীে কভ যকতযা  প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ালথ ম্পৃক্ত ভাঠ ম ষালয়য কভ ষকতষাবন্দ উরস্থত রছলরন এফং 

প্রলয়াজনীয় তথ্য-উাত্ত যফযা কলয ায়তা কলযলছন।  

৮ ১।ববারা বজরায় ঙ্গরবরত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগরতঃ

মবারা মজরায উকূরীয় ফন রফবাগীয় কভ ষকতষা জানান মম, ফরণ ষত প্রকলল্পয অওতায় মবারায চযপোন উলজরায় নফ সৃষ্ট চয 

ভল মভাট ২৪১৭ মঃ নতুন ফনায়ন এফং ৪.০৭ রকঃরভঃ যাস্তা/ফাঁধ ফযাফয স্ট্রী ফনায়ন কযা লয়লছ। তন্মলে চয কুকযী-

ভৄকযীলত ৭৯০ মঃ ফনায়ন এফং ৫রকঃরভঃ স্ট্রী ফনায়ন কযা লয়লছ। প্রকলল্পয অওতায় মম ভস্ত ফনভূরভ সৃজন কযা লয়লছ 

তন্মলে ৪০০ মঃ মগারাতা, ১৮০০ মঃ ম্যানলগ্রাব, ১৫২ মঃ ভাউন্ড ৪৫ মঃ ডাআক এফং ১০রকঃরভঃ স্ট্রী ফনায়ন ।   
  

রযদ ষনকালর চয কুকযী-ভৄকযী, চয ভারনকা, চয  ারতরা, চয রদঘর, রিভ চয রদঘর, চয অররভ উত্তয, চয অররভ রিভ, 

চয আরাভ আতোরদ চলয প্রকলল্পয অওতায় সৃরজত রফরবন্ন ফনভূরভ রযদ ষন কযা য় (রচে ১ ও ২)। তাছাড়া চয কুকযী-ভৄকযীলত 

ফাংরালদ ারন উন্নয়নলফাড ষ কর্তষক রনরভ ষত ফাঁধ ফযাফয সৃরজত ৪.০৬রকঃরভঃ স্র্টী ফনায়ন রযদ ষন কযা য়। রযদ ষনকালর 

প্রকলল্পয প্রথভ ম ষালয় (২০১০-১১ ালর)  সৃরজত ফনভূরভগুররয ফস্থা মভাটাভৄটি বার মদিা মায়। তলফ, ২০১৩-১৪ ালর সৃরজত 

ফনভূরভগুরর এিও রফদভৄক্ত নয় ভলভ ষ জানা মায়। চলযয নদী তীযফতী এরাকায় মযারত বলযয চাযাগুরর মজায়ালযয ারনলত 

প্লারফত য় এফং বাটায ভলয় মজলগ উলঠ। রফনক্ততা রষ্ণু এভস্ত বলযয চাযাগুরর একভলয় ফড় লয় ফনভূরভলত রূরাব 

কযলর প্রকলল্পয উলেি রজষত লফ ভলভ ষ প্রকল্প ংরিষ্ট কভ ষকতষাবন্দ রবভত ব্যক্ত কলযন।  

 

  

রচে ১ ও ২: চয কুকযী-ভৄকযীলত প্রকলল্পয অওতায় সৃরজত রফরবন্ন প্রকায ফনায়ন 

 

রফরবন্ন চলয সৃরজত ফনভূরভয রধকাংআ মকওড়া, ফাআন, ও ছআরা বয। ফড় ফড় বলযয নীলচয স্তলয মগারাতা, াযলগাজা ও 

কাকড়াঁ জাতীয় উরিলদয ভালযা রযেনীয় । ফারেককবালফ দূয মথলক নফসৃষ্ট ফনভূরভগুরর সুন্দয ফলনয ভতআ মদিায়। তলফ এ 

ভস্ত ফনভূরভলত প্রাকৃরতকবালফ সৃষ্ট সুন্দয ফলনয তুরনায় জীফবফরচে লযাকৃত কভ। মকননা, এ ভস্ত চলয শুদৄভাে 

রফনাক্ততা রষ্ণু রকছু রনফ ষারচত জাত মমভন মগওয়া, মকওড়া, ফাআন, ছআরা আতোরদ গালছয চাযা মযান কযা লয়লছ। এ ালথ 

ফলনয নীলচয স্তলয মগারাতা, াযলগাঁজা, কাঁকড়া প্রভৃরত লনক প্রজারতয জন্মরাব কমযলছ । আলতাভলে চলযয  ভালঝ ভালঝ 

নদী বাংগন মদিা রদলয়লছ। নদী বাংগন মযালধয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ না কযলর চযগুরর ক্রভান্বলয় নদীগলব ষ রফররন ফায 

অংকা যলয়লছ (রচে ৩ ও ৪)। তাছাড়া, নফসৃষ্ট চযগুররলত ংখ্য গরু, ভরল চযলত মদিা মায়। গরু, ভরললয ফাধ রফচযলণয 

পলর নফ সৃষ্ট ফনভূরভয চাযাগুরর রফনষ্ট ফায অংকা যলয়লছ। পলর, ফনায়ন কাম ষক্রভ রফরিত লত ালয (রচে ৫ ও ৬)।  

 

আলতাভলে চযগুররলত রফরবন্ন ািীয অনালগানা রয কয মগলছ। চযগুররলত রকছু ম ষটন সুরফধা গলড় মতারা লর মদলয ম ষটন 

সুরফধায (রচে ৭)  প্রালযয এফং যাজস্ব অলয়য ম্ভাফনায িায উলম্মাচন ফায সুমমাগ যলয়লছ ভলভ ষ প্রতীয়ভান য়।  নফসৃষ্ট চলয 

ফনভূরভ ও স্ট্রী ফনায়ন ছাড়াও চলয ফফাকাযী জনগণলক বয মযান ও ফনায়ন কালজ উিুি কযা লয়লছ এফং রফরবন্ন 

উকাযলবাগীলদয ফতফারড় ও অাল িারর জায়গায় নারযলকর  রফরবন্ন মবলজ ও পলরয চাযা রফতযণ কযা লয়লছ। 

উকাযলবাগীলদয ংলগ ভতরফরনভয়কালর জানা মায় ফন রফবালগয ালথ ম্পরদত চুরক্ত নুমায়ী উকাযলবাগীগণ  স্ব স্ব 

রধলযলেয ভলে  সৃরজত গালছয পর তাযা মবাগ কযলফ এফং ফনজ বয ভ মথলক রনধ ষারযত ালয (৬০%) রবোং ালফন। 

পলর, তালদয অলয়য সুলমাগ বরি ালফ এফং জীফন মাোয ভান উন্নয়ন লফ ভলভ ষ উলকাযলবাগীগণ অাফাদ ব্যক্ত কলযন (রচে  

৮)।     
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রচে ৩ ও ৪: - চলযয বাংগন কফররত নদী তীয 

  

রচে ৫ ও ৬:  – গরু -ভরললয ফাধ রফচযণ 

 

রচে  ৭:  নফ সৃষ্ট চলয রফরবন্ন প্রকায ািীয অনালগানা 
 

রচে  ৮:  চয কুকযী-ভৄকযীয জযাজীণ ষ মযঞ্জ রপলয াভলন 

উকাযলবাগীয ালথ ভত রফরনভয় 

 

ফাংরালদ ারন উন্নয়ন মফালড ষয তত্বাফধালন রনরভ ষত ফাঁলধ মকান স্লুআলগট না থাকায় রফনাক্ত ারন লজ চয কূকযী-ভকযীলত 

প্রলফ কযলছ এফং চযফারয জীফন মাো ব্যত লে ভলভ ষ এরাকা ফার জানান। তাছাড়া ফাঁলধয উবয় াল ষ সৃষ্ট স্ট্রী ফনায়ন 

কযা লরও ভালঝ ভালঝ পাঁকা যলয়মছ ভলভ ষ মদিা মায়।  এরাকা ফার জানান অলযা ঘনবালফ গাছ রাগালনায প্রলয়াজন রছর 

(রচে   ৯ ও ১০)। চয কূকযীভৄকযীলত ভৎস্য রধদিলযয তত্বাফধালন বতরয ৪টি পুকুয/জরায় িনলনয পলর ভৎস্য চাল শুরু 

লয়লছ। চয ফারয বদনরন্দন অলয়য নতুন উৎস্য রালফ কাজ কযলছ ফলর তাযা জানায়। মবারা মজরায চযপোন উলজরায়  
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প্রকলল্পয অওতায় ম্পারদত  রফরবন্ন কাম ষক্রলভয  তাররকা রযরষ্ট ২ -এ মদিালনা রঃ 

 

 

রচে ৯ ও ১০:  চয কুকযী-ভৄকযীলত রফডরিউরডরফ’য ফাঁধ ফযাফয স্ট্রী ফনায়ন 
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১৯। প্রকবেয উবদ্দশ্য জযন

২০।   উদ্দেশ্য অর্জিত না হদ্দে থাকদ্দে তার কারণঃ  প্রকল্পের উল্পেল্পে লনকাংল অর্জিত হল্পেল্পে মল্পম ি 

প্রতীেমান হে। 

২১। অর্িটঃ

 

ভন্ত্রণারলয়য মপ্ররযত ররঅয নুমায়ী প্রকপ্টল্পয internal ফা external বকান অমডটই ম্পন্ন । ফন 

রধদিলযয কভ ষকতষাবন্দ জানান মম, প্রকল্পটি বফলদরক ায়তায় ফাস্তফারয়ত লয়লছ। সুতযাং বফলদরক ায়তাপুষ্ট রডট 

কর্তষয কর্তক আলতাভলে প্রকলল্পয রডট ম্পন্ন লয়লছ; মা খুফ ীঘ্রআ ংরিষ্ট ংস্থায় মপ্রযণ কযা লফ। ম্পারদত রডলটয 

কর রফরলে অআএভআ রফবালগ মপ্রযলণয জন্য ফন রধদিলযয কভ ষকতষালক যাভ ষ মদয়া য়। 

২২। আইএমইর্ি‘র পর্ িল্পেক্ষণ র্েদ্যমান সমস্যােলীঃ

‘‘কমভউমনটি বফজড এডাপ্টেন টু ক্লাইপ্টভট বেঞ্জ থ্রু বকাস্টার এপ্টপাপ্টযপ্টেন ইন ফাাংরাপ্টদ (২য় াংপ্টামধত)  (২য় আন্তখাত 

ভন্বয়)” কলল্পয ভাি প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন রফললয় আইএমইর্ি‘র পর্ িল্পেক্ষণ র্েদ্যমান সমস্যােলীঃ

২২.১।   

 ফ ষলল ংলাধনী মভাতালফক প্রকলল্পয নুলভারদত ব্যয় ৭১৫৭.৭৮ রয টাকা। তন্মলে 1015.29 রয টাকা রজওরফ 

এফং 6142.49 রয টাকা প্রকল্প ায়তা। ররঅয -এ (পৃষ্টা ১৪) রফরবন্ন থ য ফছবয প্রকবেয নুকূবর ংবারধরত 

এরডর ফযাদ্দ প্রদান কযা বেবছ ৬৮৮৯.৫৪ রক্ষ টাকা। তন্মবে রজওরফ ১০১৫.২৯ রক্ষ টাকা এফং প্রকে ােতা 

৬১৫০.৩৭৭ রক্ষ টাকা মদিাবনা বেবছ। প্রকলল্পয নুলভারদত রডররলত উরেরিত প্রকল্প ায়তায (6142.49 রয 

টাকা) মচলয় ফভৄক্ত লথ ষয রযভান (৬১৫০.৩৭৭ রক্ষ টাকা) রকবাবফ মফী ে রফলেটি মফাধেম্য নে। 

 রফরবন্ন থ য ফছবয থ য ফমুক্ত করাবভ মদিাবন বেবছ ৫৮০৪.৩৬৪ রক্ষ টাকা। থচ, মভাট ব্যবেয করাবভ উবেি 

কযা বেবছ ৫৯৮৬.৩৬ রক্ষ টাকা (রজওরফ ১০১৫.২৯ রক্ষ টাকা এফং প্রকে ােতা ৫৪২৫.০৪ রক্ষ টাকা)। 

ক্ররভক ডযকডেি উবদ্দশ্য ফাস্তফ জথন 
১৯.১। 

 

জরফায়ূ রযফতষন 

জরনত ঝুরিঁ 

মভাকালরযায রলযে  

উকূরীয় জনগলণয 

যভতা বৃ্রি এফং 

উকুরীয় এরাকায আ-

মকারলেভ ংযযণ; 

 ফাংরালদ উকূরীয় এরাকায জীফ বফরচে বরি, উকূলর ফফাকাযী জনগলণয উয 

জরফায়ূ রযফতষন জরনত রফরূ প্রবাফ প্রভন ও জীফনমাো ভান উন্নয়লনয রলযে 

ফাংরালদলয উকৃরীয় এরাকায প্রকল্প ভূক্ত চায মজরায ৪টি উলজরায় (ক) নফগঠিত চয 

ভল  ৯০০০ মঃ ম্যানগ্রূব ফন;  (ি) ৪৪৪ মঃ নন-ম্যানগ্রুব ফনায়ন; (গ) ৬৮০ রকঃ রভঃ 

স্ট্রী ফনায়ন; (ঘ) ২০০ মঃ নন-ম্যানলগ্রাব রভশ্র ফনায়ন; (ঙ) না ষাযী বতরয ও ফন 

ব্যাফস্থানায রফললয় ১২৭০০ জনলক প্ররযণ প্রদান এফং (চ) ৪.০৭ রকঃ রভঃ ফাঁধ রনভ ষাণ 

এফং (ছ) ৮ টি রভঠা ারনয জরায় বতরয (৪টিয অয়তন ১৭৬ তক কলয এফং ৪টিয 

২০০ তক  কলয) রনভ ষাণ কযা লয়লছ; 

১৯.২। 

 

জরফায়ূ ঝুরিঁ হ্রা 

ভরক কাম ষক্রভ;  

(ক)  মজরা ম ষালয় ১৫১ জন, উ মজরা ম ষালয় ৮১৪, আউরনয়ন ম ষালয় ৪৫০ জন এফং ১০০ 

জন ভররা  মভাট ১৪১৫ জন যকাযী ও মফযকাযী কভ ষকতষা এফং  এফং স্থানীয় 

জনগণলক জরফায়ূয ঝুরিঁ  প্রভনভৄরক প্ররযণ প্রদান;  

(ি)   ৬০৪০ রযফালযয দযতা বরিয রফলয়ক প্ররযণ প্রদান; 

(গ)   করভউরনটি রবরত্তক  উকূরীয় ফনায়ন কাম ষক্রভ মজাযদায ও ৩৫০০ রযফাযলক  

জীফনমাোয ভান উন্নয়নভৄরক ায়তা প্রদান; 

(ঘ) জরফায়ূয ঝুরিঁ ংক্রান্ত প্রাক-পূফ ষবা চালু এফং জরফায়ূ রযফতষলনয ালথ 

াফস্থানভরক/ং গ্রণভরক  কভ ষরযকল্পনা গ্রণ রফলয়ক প্ররতলফদন প্যণয়ন;  

১৯.৩। 

 

উকূরীয় জনগলণয 

উয জরফায়ূ 

রযফতষলনয ঝুরিঁ 

হ্রালয রলযে জাতীয় 

নীরতভারা ংলাধন; 

মদলয রফদ্যভান রফরবন্ন নীরতভারা মমভন - ফন নীরত (১৯৯৪), ভূরভ ব্যফায নীরত (২০০১), 

উকূরীয় ঞ্চর ব্যফস্থানা নীরত (২০০৫), রযলফ নীরত (১৯৯২) আতোরদলত জরফায়ূ 

রযফতষন/ঝুুঁরকয ালথ ম্পৃক্ত  রফলয়ারদ ন্তভু ষক্ত কযলণয রলযে সুারযভারা প্রণয়ন;  

১৯.৪। নুযণীয় রযা;  রফরবন্ন প্রকায জাতীয় ও অন্তজষারতক জান ষালর ১০ টি জ্ঞানভৄরক ডকুলভন্ট প্রকা, ১৭ টি 

প্ররযণ ম্যানুয়ার বতরয, রফরবন্ন প্রকায ফরউয, ররপলরট, তথ্যকরণকা এফং ৪টি 

ডকুলভন্টারয বতরয কযা লয়লছ। 
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প্রকৃতবক্ষ ব্যবেয করাভ ৮ (রজওরফ) ও ৯ (প্রঃ াঃ) -এয প্রকৃত মমােপর ে ৬৪৪০.৮৬ রক্ষ টাকা;  মা 

ফমুক্তকৃত বথ যয (করাভ ৬) মচবে ৬৩০.০৪ রক্ষ টাকা মফী। ফমুবক্তয মচবে ব্যে মফীয রফলেটি গ্রণবমাগ্য। 

 নুরুবাবফ ররঅয -এ (পৃষ্টা ৪ - ১২)  প্রকবেয ংে রবরিক ব্যে রফফযণীবত উবেরিত প্রকে ােতায রযভান 

নুবভারদত রডরর’য াবথ াভঞ্জস্যপূণ য থ যাৎ ৬১৪২.৪৯ রক্ষ টাকা। তন্মবে ব্যে মদিাবনা বেবছ ৫১১৭.৩৭৩ রক্ষ 

টাকা; মা প্রকে ােতায ৮৩ .৩১%। থচ, ফছয রবরিক (ররঅয –এয পৃষ্ঠা ১৪) প্রকে ােতায ব্যে মদিাবনা 

বেবছ ৫৪২৫.০৪ রক্ষ টাকা।   এভতাফস্থাে, ররঅয -এ উরেরিত এ ধযবণয তথ্যেত রফভ্রাট গ্রণবমাগ্য নে।  

 

 উবেখ্য, ররঅয -এয শুদৄভাত্র মল াতাে ংরিষ্ট কভ যকতযাবদয স্বাক্ষয যবেবছ। ত প্ররত াতাে মকান স্বাক্ষয নাআ। 

ররঅয -এয রফরবন্ন রফলবে ংেরত প্রংবে রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারআবে ত্র রদবে এফং প্রকে ংরিষ্ট 

কতযকতযাবদয (জনাফ মভাঃ অবুর াবভ, কাযী প্রধান, রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে, জনাফ মভাঃ ররউর ক, 

কাযী ফন ংযক্ষক, ফন রধদপ্তয, মফেভ রুভা মাবন, েবফলণা কভ যকতযা, ফন রধদপ্তয,  ডঃ যবভ নেী, প্রকে 

ম্যাবনজায) াবথ মমাোবমাে কবয মকান বন্তাজনক ব্যাখ্যা াওো মােরন। তবফ, তাঁযা জানান মম, রজওরফ’য 

1015.29 রয টাকা আন-কাআন্ড রালফ ব্যয় লয়লছ এফং প্রকে ােতায ১০২৫.১১৬ রক্ষ টাকা ব্যরেত যবেবছ; 

মা উন্নেন বমােীবদয রনকট মথবক প্রকবেয নুকূবর ফযাদ্দআ কযা েরন (নুবেদ – ৫, ৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪)। 

২২.২।  প্রকবেয মূর নুবভারদত ব্যে ৩৯৭৭.১০৯ রক্ষ টাকা এফং মভোদ রছর অপ্টটাফয, ২০০৯ - জুন, 201২ ম থন্ত। মা প্রথভ 

ংবারধত  প্রকেটি ২ ফায  ংবাধন এফং ১ ফায মভোদ বৃরিয পবর প্রকলল্পয ফ ষলল নুলভারদত ব্যয় উরন্নত বেবছ 

৭১৫৭.৭৭৯ রক্ষ টাকাে ও মভোদকার বেবছ অপ্টটাফয, ২০০৯ - জুন, 201৫ ম থন্ত। অথ থাত প্রকবেয ব্য ও মভোদ ভৄর 

ব্যয় ও মভয়ালদয তুরনায় মথাক্রলভ ৭৯.৯৭% (৩১৮০.৬৭ রক্ষ টাকা) এফং ১০৯.০৯% (৩ ফছয) বরি মলয়লছ। থচ, 

প্রকলল্পয অরথ ষক ও ফাস্তফ গ্রগরত লয়লছ মথাক্রলভ মথাক্রলভ ৮৬.৮৯% এফং ৭৮.৩১%। প্রকল্প প্রণয়লন ও ফাস্তফায়লন 

দূয দৃরষ্টয বাফ রছর ভবভ য প্রতীেভান ে। প্রকে প্রণেনকাবর মথামথবাবফ রডজাআন এফং ম নুমােী প্রাক্করন কযা 

বর প্রকেটিয ব্যে ও মভোদ ফায ফায বৃরিয প্রবোজন ত না (নুবেদ – ৫, ৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪); 

 
 

২২.৩। প্রকল্প ংরিষ্ট কভ ষকতষালদয   যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়লনয রনরভত্ত (ফনায়ন, ফাঁধ রনভ ষাণ, ভৎস্য চাল, 

কৃরল প্রদ ষনী) প্রলয়াজনীয় জায়গায ংস্থান   না ওয়ায়  বফলদরক ায়তায নুদান ভদয় থ ষ ব্যয় কযা ম্ভফ 

য়রন।  পলর প্রকলল্পয অরথ ষক ও ফাস্তফ  গ্রগরত  লয়লছ মাক্রলভ ৮৬.৮৯% এফং ৭৮.৩১% (নুবেদ – ০৯, ১৪); 

 

২২.৪।  প্রকবেয নুবভারদত রডরর নুমােী  একারধক ংস্থা (ফন রধদপ্তয, কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয, ভৎস্য রধদপ্তয, 

প্রাণী ম্পদ রধদপ্তয, ফাংরাবদ ারন উন্নেন মফাড য) ম্পৃক্ত থাকাে রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে ররড ভন্ত্রণারে রাবফ 

দারেে ারন কবযবছন। ম মক্ষবত্র রফরবন্ন ংস্থায ভবে ভন্ববেয স্বাবথ য রযবফ ফন ভন্ত্রণারবেয রচফ রনজ দারেবেয 

রতরযক্ত দারেে রাবফ প্রকে রযচারবকয দারেে ারন কবযবছন। পবর, রচফ ভবাদবেয ফদররয াবথ াবথ  

প্রকে রযচারকবকযও রযফতযন বেবছন। পবর প্রকবেয ৫ ফছয ৯ ভা মভোবদ ৫ জন রচফ প্রকে রযচারবকয 

দারেে ারন কবযবছন (নুবেদ -১৬); 

 

২২.৫।  প্রকলল্পয অওতায় নফসৃষ্ট চযগুররলত ফনায়লনয পলর, নয়নারবযাভ দৃলময ফতযণা লয়লছ এফং আলতাভলে রফরবন্ন 

মদী-রফলদী ারিয অনালগানা রযে কযা মায়।  তলফ, নফসৃষ্ট চলয সৃরজত  ফনভূরভগুরর রফরবন্ন নদী বাংগন ও গরু, 

ভরল ফাধ রফচযফাংরালদ ারন উন্নয়ন মফালড ষয রনরভ ষত ফাঁলধয দু’ধালয ভালঝ ভালঝ গাছ-ারা কভ থাকায় ফাঁলধ 

বাংগন রযররযত লয়লছ এফং ফাঁলধ  সুআলগট না থাকায়  চয কুকযী-ভৄকযীলত  রফনাক্ত ারনয নুপ্রলফ কযলছ। 

(নুবেদ -১৬); 

 

২২.৬।  প্রকলল্পয ফাস্তফায়লনয অয় ব্যলয়য রাফ ংফররত রডট একটা তোফিকীয় কাম ষক্রভ ওয়া লত্বও ররঅয এ 

রডত ংক্রান্ত মকান তথ্য নাআ (নুবেদ -২০);  

 

২৩। আইএমইর্ি‘র মতামতঃ

২৩.১।  

 ররঅয -এ উবেরিত  প্রকবেয নুবভারদত  ব্যে, ংবারধত এরডর ফযাদ্দ,  ফছয রবরিক থ য  ফমুরক্ত ও প্রকৃত 

ব্যে এফং ংেরবরিক ফযাদ্দ ও ব্যে ংক্রান্ত তথ্য েত রফভ্রাট গ্রণবমাগ্য নে; 
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 সুতযাং ররঅয এ উরেরিত রফভ্রাটমূরক তথ্যারদ ংধনপূফ যক ংবারধত ররঅয এয প্ররত পৃষ্টাে স্বাক্ষযপূফ যক এ 

রফবাবে পূনঃযাে মপ্রযণ কযবফ; 

 বরফষ্যবত প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন প্রণেন কাবর অযও রধকতয তকয ওো প্রবোজন;  

 ভন্ত্রণারে ররঅয প্রণেবনয াবথ ম্পৃক্তবদয রফলবে রফরধ মভাতাবফক রফবােীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয;  

(নুবেদ – ৫, ৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ২২.১); 

 

২৩.২।  বরফষ্যলত প্রকল্প প্রণয়লনয মযলে মথামথবাবফ রডজাআন এফং ম নুমােী প্রাক্করন কবয প্রকে ফাস্তফায়ন  কযবত বফ 

এফং প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা নুলভারদত ব্যলয় ও রনধ ষারযত ভয়-ীভায ভলে প্রকলল্পয কর ংলগয ফাস্তফায়ন 

অফরিকবালফ ভারিয রলযে কাম ষকযী দলয গ্রণ কযলফ; 

(নুবেদ – ৫, ৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ২২.২); 

২৩.৩।  ম্ভাব্যতা মাচাআ পূফ ষক মথামথ প্ররক্রয়া নুযন কলয প্রকল্প গ্রণ কযা লর রযেভাো নুমায়ী  প্রকলল্পয  গ্রগরত 

জষন কযা জ ত। এছাড়া বফলদরক থ ষ ব্যফালয প্রকল্প ংরিষ্ট কভ ষকতষালদয   দযতা বরি কযা প্রলয়াজন।  

(নুবেদ – ১৩); (নুবেদ – ০৯, ১৪, ২২.৩); 

২৩.৪। প্রকবেয রনযফরছন্ন ফাস্তফােন রনরিত কযায রবক্ষয ঘন ঘন প্রকে রযচারবকয রযফতযন না কবয প্রকে রযচারক 

রনবোে ংক্রান্ত রযকেনা করভবনয ফ যবল নীরতভারা নুযণ কযা ফাঞ্ছনীে (নুবেদ -১৬, ২১.৪); 

২৩.৫।  প্ররতলফদলনয ১৮নং নুলেলদ উলেরিত নফসৃষ্ট চলয সৃরজত  ফনভূরভ প্রকলল্পয অওতায় সৃরজত তন্যান্য  

ফনভুরভগুরর মথামথবালফ ংযযণ, উকূলর ফফাকাযী জনগলণয উয জরফায়ু রযফতষন জরনত রফরু প্রবাফ হ্রা  

এফং  জরফায়ু রযফতষন জরনত রযরস্থরতয ালথ উকূরফাীয িা িাওয়ামনয রলযে প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযলত লফ।নফসৃষ্ট চযগুররলত ফনায়লনয াাার ম ষটন সুরফধা বরিয প্রলয়াজনীয় কাম ষক্রভ গ্রণকযা মমলত ালয। 

(নুবেদ -১৬, ২২.৫); 

২৩.৬। মথামথ কর্তষয কর্তষক রফরলে প্রকলল্পয রডট ম্পন্ন কযলত লফ এফং রডলটয কর অআএভআ রফবালগ মপ্রযণ 

কযলত লফ। (নুবেদ -২০, ২২.৬); 

২৩.৭।  নুলেদ ২২.১ মথলক ২২.৬ –এ উরেরিত ম ষলফযণ/ভতাভলতয অলরালক গৃীত কাম ষক্রভ প্রারনক ভন্ত্রণারয় 

অগাভী ০২ ভালয ভলে অআএরভরড-মক ফরত কযলফ।              
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রযরষ্ট ক-১: প্রকলল্পয ঙ্গ রবরত্তক 

 
Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue Component 

Contractual Services-

Companies (CBA 

Management Plan) 

Ls 84.879 Ls 84.879 Ls 
 

Consultancy Services-

Individual (Climate Change 

Adaptation Expert) 

Person 4.500 3 MM 4.500 3 MM 
 

Consultancy Service 

Individual (Climate Resilient 

Livelihood  (Expert) 

Person 4.500 3 MM 4.500 3 MM 
 

Consultancy Service 

Individual (Land use and land 

Zoning Expert) 

Person 3.200 3 MM 3.200 3 MM 
 

Operation and Maintenance of 

Drainage System and Water 

Reservoirs 

No. 126.676 

4 

reservoirs  

and 4 

CCs 

47.950 

4 

reservoir

s  and 4 

CCs 

(-) 78.726 

Implementi

ng partner 

achieved the 

target with 

less 

expenditure 

than 

projected 

Consultancy Services 

Individual (4 Community 

Organizer for community 

Based Coastal Afforestation 

Activities) 

 

 

Person 126.150 189 MM 73.874 112 MM 

(-) 52.276 

Recruitment 

delayed and 

2 COs left 

the project 

Community Development 

Assistant (16) 

Person 

117.720 
222.5 

MM 
82.147 155 MM 

(-) 35.573 

Only 13 

CDSs 

recruited 

Consultancy Service 

Individual (M&E Expert) 

Person 

9.000 6 MM 6.580 6 MM 

(-) 2.420 

Financial 

proposal of 

Expert was 

less than 

projected 

Consultancy Services- 1 

Local UNV 

(Local Level Monitoring and 

Evaluation of Community 

Based Coastal Afforestation 

Activities) 

Person 6.200 6 MM 0.000 6 MM 

 

(-) 6.200 

Not 

recruited 

Consultancy Services-

Individual 

(4 Community Organizers for 

Climate Resilient Livelihood 

Activities) 

Person 127.900 188 MM 127.900 188 MM 

 

Contractual Services-

Companies (Value Chain and 

Marketing ) 

Ls 39.777 Ls 39.777 Ls 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Consultancy Services-

Individual-(Value Chain and 

Marketing) 
Person 9.000 6 MM 0.000 6 MM 

(-) 9.000 

Not 

recruited 

 

Consultancy Services-

Individual 

(M&E Expert) 

Person 6.000 4 MM 0.000 4 MM 
(-) 6.000 

Not 

recruited 

Consultancy Services 

Individual 1 Int. UNV - 

(Monitoring and Evaluation 

of Climate Resilient 

Livelihood Activities) 

MM 0.000 MM 0.000 MM 

 

Contractual Services-

Companies (Early warning 

Need for 5 vulnerable 

communities) 

Ls 8.196 Ls 8.196 Ls 

 

Contractual Services 

Companies (adaptation 

measure for displaced 

people/dissemination of 

adaptation knowledge for 

increasing adaptive capacity 

of Climate displaced people) 

Ls 36.900 Ls 0.000 Ls 

(-) 36.900 

Associated 

activity of 

CALC, not 

implemente

d 

Contractual services-NGO (8 

NGOs will be awarded for 

field level climate issues, 

programme guide/project 

document) 

No. 203.919 8 NGOs 187.590 8 NGOs 

 

(-) 16.329 

Saved  

 

Contractual Services-

Companies (Training Material 

Development) 

Ls 2.500 Ls 2.500 Ls 
 

Contractual Services-

Companies 

(Conduct Capacity Building 

Training) 

Ls 2.500 Ls 2.500 Ls 

 

Training/Seminar (Design and 

Conduct Training at District 

Level GOB officials- 120 

persons) 

Ls 12.294 Ls 12.294 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Upazila Level 

Capacity Building- GOB and 

NGO- 500 persons) 

Ls 63.446 Ls 63.446 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Local 

Institutional Capacity 

Building Training- 500 local 

officials and 100 women 

members) 

Ls 45.078 Ls 45.078 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Community 

Awareness Training CBO 

Representative, Red cross 

Ls 15.026 Ls 15.026 Ls 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

etc.- 100 persons) 

Contractual Services-

Companies (Establishment of 

Civil Society 

Network/LCRSC-4) 

No. 8.200 4  0.000 4  

(-) 8.200 

Saved, 

establised 

by project 

staff  

Consultancy Services-

Individual 

(2 Community Organizers for 

local level capacity 

development) 

Person 22.041 14 MM 0.000 14 MM 

 

(-) 22.041 

Not 

recruited 

Contractual Services-

Companies (Policy Inputs 

from Local Level) 

Ls 6.830 Ls 6.830 Ls 
 

Contractual Services-

Companies (Land Policy 

Review and Recommendation 

for Forest Sustainability) 

Ls 6.830 Ls 6.830 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Incorporate 

Climate Change in  Coastal 

Land Zoning) 

Ls  12.000 Ls  12.000 Ls  

 

Consultancy Services-

Individual 

(Land use and Land Zoning 

National Expert) 

Person 0.000  0.000  

 

Contractual Services-

Companies (Sectoral Coastal 

Policy to Promote Climate 

Change Adaptation) 

Ls 29.510 Ls 29.510 Ls 

 

Consultancy Services-

Individual 

(Policy and Institutional 

National Expert for Policy 

Development and Sectoral 

Planning) 

Person 10.000 5 MM 0.000 5 MM 

 

(-) 10.000 

Not 

recruited 

Consultancy Services-

Individual 

(Knowledge Management 

National Expert for Capturing 

and Sharing Knowledge and 

Learning) 

Person 12.000 6 MM 7.000 6 MM 

(-) 5.000 

Financial 

proposal of 

Expert was 

less than 

projected 

Consultancy Services-

Individual 

(Communication Specialist 

National) 

Person 12.294 6 MM 6.700 6 MM 

(-) 5.594 

Financial 

proposal of 

Expert was 

less than 

projected 

Consultancy Services-

Individual 

(MIS Specialist National) 

 Person 0.000 0 MM 0.000 0 MM 
 

Participation in international 

workshop/seminar/conference 
Person 77.320 

25 

Persons 
72.953 

25 

Persons 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(concerned Ministry/Planning 

Commission/ implementing 

partners/ project officials) 

 

(-) 4.367 

Saved 

Consultancy Services-

Individual 

(Policy and Institutional 

Expert for Integrating CC in 

Ongoing Sectoral Project) 

MM 0.000 MM 0.000 MM 

 

Innovative fund (Including a 

Community Center) 
Ls 34.150 Ls 27.000 Ls 

(-) 7.150 

Saved 

Consultancy Services-

Individual 

(M&E Expert) 

Person 9.000 6 MM 9.580 6 MM 
 

(+) 0.580 

Project Manager (1) Person 87.610 1 Person 87.610 1 Person  

Monitoring  and Coordination 

Expert (1) 

Person 
16.680 11 MM 12.19 8 MM 

(-) 4.49 

Saved 

Finance Assistant (1) Person 24.794 1 Person 24.794 1 Person  

Office Executive  (1) Person 21.726 1 Person 21.726 1 Person  

Database Assistant  (1) Person 26.738 1 Person 26.738 1 Person  

Office Attendant (1) Person 16.303 1 Person 16.303 1 Person  

Contractual Services-

Companies (Knowledge 

Product Dev. and Publications 

with 5 Nos. Master thesis.) 

Ls 42.800 Ls 39.480 Ls 

 

(-) 3.32 

Saved 

Organizational (CBO) Service 

Charge for Single Dyke 

Construction 

0 0.000 0 0.000 0 
 

Service Charge for SDC & 

EKN’s fund 
Ls 167.393 Ls 167.393 Ls 

 

Sub-Total [UNDP]  1699.580  1386.57

3 

 (-) 313.007 

UNDP/PMU Part 

Community Organization 

mobilization for Single Dyke 

Construction at Char kukri 

Mukri, Bhola 
Ls 14.524 Ls 0.000 Ls 

(-) 14.524 

Saved, 

mobilized 

by project 

staff  

 

Indicative Monitoring 

(Inception Workshop, Int. 

Workshop, Mid-term and 

Terminal External Evaluation 

etc) 

Ls 109.480 Ls 68.845 Ls 

(-) 40.635 

Remaining 

fund was 

projected 

for 

Terminal 

Evaluation 

Sub-total [UNDP/PMU]  124.004  68.845  (-) 55.159 

PMU Part 

Duty Travel including hiring 

vehicle and water vessels 

(TA&DA for NPD, PD, PMU 

Staff, Project Related 

Government Staff) 

Ls 142.729 Ls 131.362 Ls 

 

(-) 11.367 

Saved 

Sundry Ls 25.048 Ls 25.048 Ls  
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(NPD, PD, PMU Staff, 

Project Related Government 

Staff) 

Exposure Visit (Local) to 

Pilot Areas -250 persons Person 16.000 

250 

person

s 

10.000 
200 

persons 

(-) 6.000 

Saved 

Training/meeting Upazila Co-

management Committee 

(CMC) 

Ls 7.900 Ls 5.250 Ls 
(-) 2.650 

Saved 

National Seminar-2 
No. 10.680 2  5.800 2  

(-) 4.880 

Saved 

Conduct 8 PRAs in four cites   No. 6.000 8  5.800 8 (-) 0.200 

Lessons Sharing and Dialogue 
No. 23.000 Ls 20.870 Ls 

(-) 2.130 

Saved 

Contractual Services-

Companies 

(Website Development and 

Maintenance for the Project) 

Ls 1.530 Ls 1.530 Ls 

 

Printing and Video Document Ls 8.126 Ls 8.126 Ls  

Expendable Equipment 

(Stationary, paper, 

consumables, etc) 

Ls 43.427 Ls 31.980 Ls 
(-) 11.447 

Saved 

Operation and Maintenance Ls 44.580 Ls 44.580 Ls  

Reports- Printing Ls 14.760 Ls 7.376 Ls 
(-) 7.384 

Saved 

Miscellaneous 

Meeting/seminar/field visit 

etc by District Committees 

Ls 15.231 Ls 15.231 Ls 
 

Sub-total [PMU]  359.011  312.953  (-) 46.058 

FD & MoEF Part 

Training Nursery , Plantation, 

Management etc. 
Person 85.164 12700  85.164 12700  

 

Duty Travel for Field ( TA & 

DA for Forest Department ) 
Ls 60.524 Ls 60.524 Ls 

 

Operation and Maintenance 

including repair of vehicle 

and water vessels 

Ls 8.750 Ls 8.750 Ls 
 

Forest Department’s 

Professionals / Staff Salary 

(Professional Officials at 

Head Office and Field level 

Officials) 

Ls 0.000 Ls 0.000 Ls 

 

Office space rent value, water, 

electricity and utilities at 

Head Office and related 

Forest Dept’s office in 4 Pilot 

sites 

Ls 0.000 Ls 0.000 Ls 

 

Telephone, Telex, Fax, E-

mail, Internet 
Ls 0.000 Ls 0.000 Ls 

 

Sub-total [FD & MoEF]  154.438  154.438   

BFRI Part 

Contractual Services 

companies ( Model 
ha 95.199 200 ha 78.661 200 ha 

(-) 16.538 

Implementi
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Demonstration) ng partner 

achieved the 

target with 

less 

expenditure 

than 

projected 

Duty Travel for Field - TA & 

DA for Bangladesh Forest 

Research Institute (BFRI) 

Ls 14.930 Ls 14.930 Ls 
 

Sundries / Maintenance of 

water vessels   
Ls 2.759 Ls 2.759 Ls 

 

Sub-total [BFRI]  112.888  96.350  (-) 16.538 

DAE Part 

Contractual Services 

Companies– Training Manual 

Development and Conduct 

Training (1202 trained & 

2400 to be trained) 

Ls 64.409 Ls 64.409 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Climate-Resilient 

Livelihood Options  Related 

to Crop Agriculture 

Facilitated) (500 HH 

facilitated & 750 HH to be 

facilitated) 

Ls 132.535 Ls 132.535 Ls 

 

Agricultural Services (Fruits 

& Vegetables) for Single 

Dyke Structure 

HH 23.498 
3400 

HH 
23.498 3400 HH 

 

Maintenance of Agricultural 

Services for Single Dyke 

Structure 

HH 6.940 Ls 6.940 Ls 
 

Maintenance of demos 

including supplies for FFF 

model and transportation 

Ls 25.505 Ls 25.505 Ls 
 

Sundry (Farmers Organization 

& Misc.) 
Ls 2.196 Ls 2.196 Ls 

 

Duty Travel for Field (TA & 

DA for Ministry of 

Agriculture.) 

Ls 7.442 Ls 7.442 Ls 
 

Sub-total [DAE]  262.525  262.525   

DoF Part 

Contractual Services 

Companies- Training Manual 

Development on Fisheries & 

Conduct Training 

No. 13.356 Ls 13.356 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Climate-Resilient 

Livelihood Options related to 

Fisheries Facilitated) 

HH 27.068 Ls 27.068 Ls 

 

Modern Aquaculture Practices 

for Single Dyke Structure 
HH 14.254 

340 

HH 
14.254 340 HH 

 

Maintenance of Aquaculture Ls 6.940 Ls 6.940 Ls  
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Practices for Single Dyke 

Structure 

Maintenance of demos 

including supplies for FFF 

model and transportation 

Ls 27.333 Ls 27.333 Ls 
 

Miscellaneous including 

Farmers Organization 
Ls 1.972 Ls 1.972 Ls 

 

Duty Travel 

(TA&DA for Ministry of 

Fisheries and Livestock) 

Ls 4.695 Ls 4.695 Ls 
 

Sub-total [DoF]  95.618  95.618   

DLS Part 

Contractual Services 

Companies- Training Manual 

Development on Livestock & 

Poultry & Conduct Training 

(470 Trained & 840 to be 

Trained) 

Ls 23.940 Ls 23.940 Ls 

 

Contractual Services-

Companies (Climate-Resilient 

Livelihood Options related to 

Livestock Facilitated) 

HH 132.494 
840 

HH 
128.093 840 HH 

(-) 4.401 

Implementi

ng partner 

achieved the 

target with 

less 

expenditure 

than 

projected 

Livestock Services for Single 

Dyke Structure 
HH 53.980 

160 

HH 
53.980 160 HH 

 

Maintenance of Livestock 

Services for Single Dyke 

Structure 

Ls 6.940 Ls 6.940 Ls 
 

Maintenance of demos 

including supplies for FFF 

model and transportation 

Ls 22.495 Ls 22.495 Ls 
 

Sundry (Farmers Organization 

& Misc.) 

 

Ls 4.393 Ls 0.000 Ls 
(-) 4.393 

Saved 

Duty Travel 

(TA&DA for Department of 

Livestock Services) 

Ls 7.412 Ls 7.412 Ls 
 

Sub-total [DLS]  251.654  242.860  (-) 8.794 

Sub-total 

[A. Revenue Component] 

 3059.718  2620.162  (-) 439.556 

B. Capital Component 

UNDP Part 

Contractual Services 

Companies (Establishment of 

coastal Adaptation Learning 

Centre- CALC) No. 450.000 1  0.000 0 

(-) 450.000 

Not 

established 

CALC due 

to lack of 

land and 

late 



200 

 

Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

approval of 

TAPP 

Non-expendable Equipment 

No.  39.136 

PC-11, 

Printer

-23, 

Laptop

-17, 

Multi

media 

Project

or- 01,  

Photoc

opier-

02, 

Fax-

01, 

Life 

Jacket-

LS  

39.136 

PC-11, 

Printer-

23, 

Laptop-

17, 

Multime

dia 

Projector

- 01,  

Photoco

pier-01 

 

Sub-total [UNDP]  489.136  39.136  (-) 450.000 

UNDP/PMU Part 

Physical protection of FFF 

and other Intervention from 

anticipated climate change 

Ls 253.351 Ls 253.351 Ls 
 

Irrigation Facility 

Development for Single Dyke 

Structure (4 LLP) 

No. 3.278 4 LLP 3.278 4 LLP 
 

Sub-total [UNDP/PMU]  256.629  256.629   

BWDB/UNDP Part 

Excavation of Single Dyke 

Structure (4.07 km) 
km 400.042 

4.07 

km 
400.042 4.07 km 

 

Drainage System 

Development for Single Dyke 

Structure 

No. 12.958 3  12.958 3  
 

Sub-total [BWDB/UNDP]  413.000  413.000   

PMU Part 

Innovative Fund for Adaptive 

Rehabilitation of Climate 

Displaced People (50 HH) 

 

HH 

 

123.000 
  

0.000 
 (-) 123.000 

Associated 

activity of 

CALC, not 

implemente

d 

Sub-total [PMU]  123.000  0.000  (-) 123.000 

FD & MoEF  Part 

Plantation of Climate-

Resilient and Community-

Based Coastal Afforestation  

ha, km 1788.446 

Mangr

oves = 

9000 

ha, 

Dyke 

= 

112ha, 

Mound 

= 332 

1788.446 

Mangrov

es = 

9000 ha, 

Dyke = 

112ha, 

Mound = 

332 ha, 

Strip = 

680 km 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ha, 

Strip = 

680 

km 

Plantation of Climate-

Resilient and Community-

Based Coastal Afforestation 

Mangrove & Non-mangrove) 

for Single Dyke Structure 

km 12.560 
4.07 

km 
0.000 0 

(-) 12.560 

Not 

implemente

d due to 

missing of 

seeding and 

planting 

season after 

4.07km 

embankmen

t 

construction  

 

5 vehicles (4 wheels) and 4 

speed boats with drivers 
  

0.000 
    

Sub-total [FD& MoEF]  1801.006  1788.446  (-) 12.560 

Sub-total 

[B. Capital Component] 

 
3082.771 

 
2497.211 

 (-) 585.56 

Grand Total [A+B]  6142.489  5117.373  (-) 1025.116 
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“উকূরীয় (যরযত) ফন এরাকায় মটকআ উন্নয়ন এফং জীফবফরচে ংযযণ  (এরডরফর-সুন্দযফন)” 

প্রকলল্পয ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

 

 (ভাপ্ত: রডলেয, ২০১৫) 

 
১.০  প্রকবেয নাভ:  “উকূরীয় (যরযত) ফন এরাকায় মটকআ উন্নয়ন এফং জীফবফরচে ংযযণ  

(এরডরফর-সুন্দযফন)” 

২.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা:  ফন রধদিয (রীড এলজন্সী) 

ফাংরালদ ারন উন্নয়ন মফাড ষ, ফাংরালদ ভৎস্য উন্নয়ন কযলালযন। 

৩.০  প্রারনক ভন্ত্রণারে/রফবাে:  রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে। 

৪.০  প্রকবেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে:   

                                                                                                (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কররত ব্যে (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যে 

(প্রঃ াঃ) 

রযকরেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

রতরযক্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কররত 

ব্যবেয %) 

রতরযক্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন

কাবরয %

) 

মূর ফ যবল 

ংবারধত 

(১ভ ংবা:) 

মূর ফ যবল 

ংবারধত 

(১ভ ংবা:) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩৫৩.৫১ 

(৪০০০.০০) 

৪১৭২.১৩ 

(৩৭৯১.৭৪) 

 

৪১৭২.১৩ ০১/০৭/২০১২ 

বত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০৭/২০১২ 

বত 

৩০/১২/২০১৫ 

০১/০৭/২০১২ 

বত 

৩০/১২/২০১৫ 

(- ৪.১৬) % ১৬.৬৬% 

 
৫.০ প্রকল্প াালেয উৎ :  জাভ ষান মপডালযর রভরনরস্ট্র পয আলকানরভক মকা-ালযন এন্ড মডবরলভন্ট। 

 

৬.০ প্রকলল্পয ফস্থান:    খুরনা, াতযীযা ও ফালগযাট মজরায সুন্দযফন ংরগ্ন ১৭টি উলজরা। 

 

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

 

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

৮.০     প্রকবেয টর্ভরভ:   

             রফলশ্বয জরফায়ু রযফতষলনয ঝুঁরকলত থাকা মদগুলরায ভলে ফাংরালদ ন্যতভ। অগাভী ২০-৩০ ফছলযয ভলে 

ভৄদ্র পৃলষ্ঠয উচ্চতা বরি এফং রতরযক্ত ফন্যায কাযলণ প্রায় ৩০ রভররয়ন ভানুললক তালদয ফতফারড় মথলক 

স্থায়ীবালফ লয মমলত লত ালয। সুন্দযফন ংরগ্ন মফড়ী ফাঁধ এফং এয অালয এরাকা ফাস্তুতারন্ত্রক ংকটান্ন 

এরাকা নালভ রযরচত মায জীফবফরচেেও ভাযাত্মক হুভকীয ভলে যলয়লছ।  

 

             ফাংরালদলয দরযণ রিলভ ফরস্থত সুন্দযফন ৬০০০ ফগ ষ রকঃরভঃ এরাকা জুলড় ফরস্থত। এটি পৃরথফীয বত্তভ 

ম্যানলগ্রাব ফন এফং UNESCO কর্তষক World Heritage Site রললফ মঘারলত। প্রায় ১০ রভররয়ন 

মরাক এআ সুন্দযফনলক রঘলয জীফনধাযণ কলয, মালদয ভর মা ভাছ ধযা। ম্যানলগ্রাব ফন দরযণ-রিলভয নীচু 

এরাকালক ঘূরণ ষঝড় ও জলরাচ্ছ্বালয াত মথলক যযা কলয এফং এআ ফন লনক উরিদ ও প্রাণীকূলরয রফললতঃ 

আযাফরত ডররপন, যলয়র মফঙ্গর টাআগালযয অফাস্থর। সুন্দযফন ংরগ্ন উত্তলযয এরাকায় রফদ্যভান ব্যফা ফারণলজেয 

প্রায লত লত এিন ফলনয মবতলযও ম্প্রারযত লে মা ফনম্পলদয মটকআ ব্যফাযলক রফরিত কযলছ। রধক 
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জনংখ্যায ঘনত্ব এফং ভাোরতরযক্ত থ ষবনরতক কাম ষাফরীয কাযলণ সুন্দযফলনয জীফবফরচেে এফং প্ররতলফ ভাযাত্মক 

হুভকীয মু্মিীন। এয কাযণভৄ লে রধক ভাোয় ধান উৎাদন এফং এয জন্য বৎ অকালযয ারন ব্যফস্থানা 

ফকাঠালভা রনভ ষাণ, যিারনয উলেলি রধক রাবজনক রচংরড় চাললয ব্যকতা এফং ফরষ্ট প্রাকৃরতক ফমনয বফধ 

ব্যফায। ফাঁধগুলরালত রধক রযভালন ফতফারড় রনভ ষালণয কাযলণ মগুলরা যরতগ্রস্থ লে ফা মবলঙ্গ মালে। এয 

াাার রফরবন্ন ংস্থায ন্বনয়ীনতা জীফবফরচেে ও ফন ম্পদ ংযযলণয ভর কাম ষক্রভলক যরতগ্রস্থ কযলছ। অয 

এয যরতকয প্রবাফগুলরা মমভন, জীফবফরচেে ধ্বং, প্ররতলফগত বাযাম্য নষ্ট ওয়া, উকূরীয় এরাকা যযাকাযী 

ম্যানলগ্রাব ফন ধ্বং, ফাঁলধয প্ররতযযা যভতা কলভ মাওয়া, প্রকৃরতক ম্পলদয বফরচেেতা কভা আতোরদ কাযলণ 

এরাকায জনলগাষ্ঠীয জীরফকায়ন ঝুুঁরকয মু্মিীন। এ মপ্ররযলত মদলয দরযণাঞ্চলর জীফবফরচেৃ্ম ংযযণ ও মটকআ 

উন্নয়লনয জন্য রজ অআ মজড এয থ ষায়লন প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 

৯.০ প্রকবেয উবদ্দশ্য:   প্রকল্প এরাকায ঝুুঁরকপূণ ষ মফরড়ফাধ ংরগ্ন এরাকায জীফবফরচেে ংযযণ এফং ফাঁধ ব্যফস্থানায় 

রক্রয় ংগ্রলণয ভােলভ ফাঁধ ংরগ্ন এরাকায জীফবফরচেে বরিলত ায়তা কযা মা ন্যান্য ফাঁধ ংরগ্ন এরাকায় 

ভলডর রালফ কাজ কযলফ। 

 

১০.০ প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধন:  

  (ক) ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তষক কারযগরয ায়তা প্রকল্পটি গত ০৫/০২/২০১৪ রি: তারযলি ৪৩৫৩.৫১ রয 

(রজওরফ: ৩৫৩.৫১+প্র: া: ৪০০০.০০) টাকা ব্যয় ও জুরাআ, ২০১২ লত জুন, ২০১৫ মভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য 

নুলভারদত য়; 

  

 (ি) প্রকল্পটি রফরলে  নুলভাদন,  অন্তজষারতক ফাজালয আউলযায ভল্য বরি, ২০১৩ ও ২০১৪ ালর মদলয 

স্বাবারফক রযরস্থরত আতোরদ কাযলণ প্রকল্পটিয মভয়াদ রডলেয, ২০১৫ ম ষন্ত বরিপূফ ষক ৪১৭২.১৩  রয (রজওরফ: 

৩৮০.৩৯২৫ রয + প্র: া: ৩৭৯১.৭৪০৫ রয) টাকা প্রাক্কররত ব্যলয় ১ভ ংলারধত প্রকল্পটি নুলভারদত য়। 

 

১১.০   প্রকলল্পয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভ:  

 

(১) সুন্দযফন ংরগ্ন রতনটি মজরায (খুরনা, ফালগযাট ও াযীযা) ন্যেনতভ একটি মজরায উকূরীয় রফদান্ন ফাঁধ 

এরাকায পুনফ ষান; 

(২) রনফ যারচত রফদান্ন ফাঁধ এরাকায মফজরাআন তথ্য ংগ্রপূফ যক উক্ত এরাকায জনেবণয রক্রে ংগ্রবণ 

জীফবফরচত্র ংযক্ষবণয জন্য -ব্যফস্থানায উবযাে গ্রণ; 

(৩) স্থানীে প্রান উবজরা ম যাবেয ংরিষ্ট ন্যান্য যকারয ংস্থায কভ যকতযাবদয ভন্ববে -ব্যফস্থানায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

(৪) ১ ০০০ জন স্থানীে জনেণবক  প্রবোজনীে রফকে অবেয কাম যক্রবভয উয প্ররক্ষণ প্রদাবনয ভােবভ সুেযফবনয 

উয রনব যযীরতা হ্রা কযা; 

(৫) রফরবন্ন ধযবণয ফনােন কাম যক্রভ ফাস্তফােন কযা;  

(৬) প্রাে ৫.০০ রক্ষ ঘন রভটায ভাটি কাটায ভােবভ রফদান্ন ফাঁধ পুনফ যান ও পুকুয িনন;  এফং  

(৭) প্ররক্ষণ প্রদান। 
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১২.০ রযদ যন: প্রকেটি ৩০-৩১ রডবম্বয, ২০১৬ রি: তারযবি  অআএভআরড ’য রযচারক রযভর চন্দ্র ফসু কর্তযক রযদ যন 

কযা ে। রযদ যনকাবর প্রকে ংরিষ্ট রডএপও ন্যান্য ংরিষ্ট কভ যকতযােণ উরস্থত রছবরন। 

 

১৩.০ ম যবফক্ষণ:  

 

১৩.১    প্রকলল্পয অওতায় খুরনায দালকা উলজরায় ৩১ নং মাল্ডালযয রফরবন্ন ং মভযাভত কযা লয়লছ। প্রকল্প 

রযচারক জানান মম, লালটয দলক মাল্ডাযগুলরা রনরভ ষত লয়লছ। রফরবন্ন ভলয় প্রাকৃরতক দূলম ষালগ মাল্ডাযগুলরা 

যরতগ্রস্থ লয়লছ। রকন্তু লনক মযলেআ মাল্ডাযগুলরা মভযাভত কযা য়রন। এ প্রকলল্পয অওতায় স্থানীয় জনগলণয 

যাারয শ্রভ িাযা মাল্ডায মভযাভত কযা লয়লছ। এ মভযাভত কাজ মন্ত্র িাযা কযা য়রন মালত স্থানীয় জনগণ কালজয 

সুলমাগ ায়। মাল্ডালযয দুআ াল বয মযান কযা লয়লছ এফং ঢালর মথামথবালফ টারপষং কযা লয়লছ। প্রকল্প 

রযচারক জানান মম, ফাঁধ যযণালফযলণয জন্য Embankment Management Committee 

(EMC) গঠন কযা লয়লছ। ফাঁলধয গাছ লত মম অয় লফ তা রদলয় ফাঁলধয মছাট মভযাভত কাজ এ করভটি কযলফ। 

প্রকল্প রযচারক অযও জানান মম, ংগ্রন ভরক ব্যফস্থানায় বেস্ত কযলত প্রকলল্প এ মছাট ংগটি যািা লয়লছ। 

কলয়কজন গ্রাভফাীয ালথ অরা কলয জানা মায় মম, স্থানীয় জনগলণয শ্রলভ মাল্ডায ংস্কায কযা লয়লছ এফং 

তাঁযা এলত উকৃত লয়লছ। মাল্ডায রনভ ষাণ কালজ মথামথ ঢার নুযণ কযা লয়লছ; 

 

 

রচে-১: খুরনায দালকা উলজরায় মভাজাভনগলয মাল্ডায ৩১-এয মভযাভত কাজ।  
 

১৩.২ াতযীযা মজরায িাভনগয উলজরায় ৫ নং মাল্ডালযয মভযাভত কাজ ও বয মযান কাজ রযদ ষলন মদিা মায় মম, 

মাল্ডালযয দুআ াল রফনাক্ত রঞ্চু মগওয়া, মকওড়া কড়আ ও ছলফদা পলরয গাছ মযান কযা লয়লছ। স্থানীয় 

জনগণলক ম্পৃক্ত কলয মাল্ডালযয ংস্কায কাজ কযা লয়লছ। এ মাল্ডালয টারপষং মথামথবালফ কযা য়রন ভলভ ষ মদিা 

মগলছ। রযদ ষলনয ভয় উরস্থত কভ ষকতষা ও স্থানীয় জনগণলক মাল্ডায যযালথ ষ বালরাবালফ টারপষং কযফায যাভ ষ 

মদয়া য়; 
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রচে-২: াতযীযা মজরায িাভনগলয মাল্ডালয বযলযান। 

 

১৩.৩ প্রকলল্পয ভােলভ প্রকল্প এরাকায াধাযণ জনগণ/উকাযলবাগীলদয  ভলে ১৫ াজায নাযলকর চাযা, ৪ রয ৭০ 

াজায মবলজ ও পলরয গাছ মযালনয জন্য রফনাভলল্য রফতযণ কযা লয়লছ। এ ছাড়াও মাল্ডায ংরগ্ন ৯০ মক্টয 

রতত জরভলত ম্যানলগ্রাব গালছয চাযা মযান কলয ফনায়ন কযা লয়লছ। ফ ষলভাট ৮০ রক:রভ: যাস্তায দু’াল 

Strip ফাগান সৃজন কযা লয়লছ। ফাঁধ/যাস্তায দু’াল ফনায়ন তত্ত্বাফধায়লনয মকান ব্যফস্থা যািা য়রন। পলর এ ফন 

টিলক থাকা রনলয় ংয় যলয়লছ। ফন যযালথ ষ উকাযলবাগীলদয ভন্বলয় ফন যযণালফযলণয ব্যফস্থা গ্যণ কযা 

প্রলয়াজন; 

 

 

১৩.৪ প্রকলল্পয অওতায় পরবালফ কাঁকড়ায (Mud Crab) মানা উৎাদন কযা লয়লছ। তলফ এ কাম ষক্রভ এিন অয চরলছ না। 

রজঅআলজড-এয থ ষায়লন Sundarban Management Project (SMP)  নালভ একটি  প্রকল্প নুলভাদলনয 

চূড়ান্ত ম ষালয় যলয়লছ ভলভ ষ প্রকল্প রযচারক জানান। উক্ত প্রকলল্পয অওতায় অফায োচাযীয কাম ষক্রভ চালু কযা লফ ফলর প্রকল্প 

রযচারক লত জানা মায়। রফকল্প জীরফকায লন্বললণ কাঁকড়ায মানা উৎাদন িরত অরফষ্কায কযা লয়লছ। এ িরতলত 

কাঁকড়ায মানা উৎাদনপূফ ষক তা ফারণরজেকবালফ চাল কলয স্থানীয় জনগণ সুন্দযফলনয উয রনব ষযীরতা কভালফ, ম রযে রনলয় 

োচাযী স্থান কযা লরও রযেটি পূযণ য়রন। সুন্দযফলনয উয রনব ষযীরতা কভালত রফকল্প এ জীরফকায় জনগণলক অকৃষ্ট 

কযফায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রলয়াজন;  

 

১৩.৫ প্রকলল্পয অওতায় ৪টি পুকুয পুন:িনন/ংস্কায কযা লয়লছ। এরাকায জনগণলক ানীয় জর যফযালয জন্য এ পুকুযগুলরা ংস্কায 

কযা লয়লছ। প্রকল্প রযচারক জানান মম, এরাকায জনগণ এ কর পুকুলযয ারন ান কলযন; 
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রচে-৪: কয়যা উলজরায কারফাদ পলযে মেলনয পুকুয িনন। 

 

১৩.৬ PCR নুমায়ী প্রকলল্পয ৪টি রজওরফ থ ষারয়ত ংলগ এফং ১টি উন্নয়ন লমাগীয ংলগ নুলভারদত টিরর’য ংস্থালনয  

রতরযক্ত িযচ কযা লয়লছ। রজওরফ ংগ Books and Proceedings, Print and Publication, 

Telex/Fax/Internet এফং Telephone িালত ৯.০৭৫৩, ২১.১৩৫১, ১.৬০০০  এফং ১.৪৫১১ রয টাকা ংস্থালনয 

রফযীলত মথাক্রলভ িযচ কযা লয়লছ ১১.৭২৫৩, ২৩.৩৯০১, ১.৮০০ এফং ১.৪৮৩৬ রয টাকা। ন্যরদমক উন্নয়ন লমাগী কর্ত ষক 

থ ষারয়ত ংগ Training for Local People িালত ৫১.৫০০০ রয টাকা ফযালেয রফযীলত ৫৩.৫০০ রয টাকা 

িযচ কযা লয়লছ। টিরর’য ংস্থালনয  ফাআলয এ কর ংলগয িযচ রযকল্পনা ও অরথ ষক শৃঙ্খরায রযন্থী। এ রফললয় প্রকল্প 

রযচারকলক রজজ্ঞাা কযা মর রতরন জানান মম, PCR-এ মম কর রজওরফ ংলগ রতরযক্ত িযচ মদিালনা লয়লছ ম কর 

ংলগ রজওরফ ও উন্নয়ন লমাগীয মমৌথ থ ষায়ন যলয়লছ। উন্নয়ন লমাগীয ংল রতরযক্ত িযচ লয়লছ এফং তা উন্নয়ন 

লমাগী প্ররতষ্ঠান কলযলছ। রজওরফ ংল রতরযক্ত থ ষ ব্যয় কযা য়রন ভলভ ষ প্রকল্প রযচারক জানান। প্রকলল্প নুলভারদত 

টিরর’য ংস্থান মভাতালফক থ ষ ব্যলয়য দারয়ত্ব প্রকল্প রযচারলকয। উন্নয়ন লমাগী প্ররতষ্ঠানলক টিরর’য ংস্থালনয ভলে থ ষ 

িযলচয রনলদ ষনা প্রদান কযা উরচত রছর মা কযা য়রন ভলভ ষ প্রতীয়ভান য়। বরফষ্যলত প্রকল্প ফাস্তফায়লনয ভয় থ ষ িযলচয রফললয় 

তকষতা ফরেন কযলত প্রকল্প রযচারকলক যাভ ষ মদয়া য়; 

 

১৪.০  প্রকলল্পয উলেি জষন:  

রযে জষন  

(ররঅয-এয তথ্য ভলত) 

ভন্তব্য 

ক) স্থানীয় জনগলণয রক্রয় ংগ্রলণ খুরনা 

ও াতযীযায যরতগ্রস্থ মাল্ডায এরাকা 

পুনফ ষান ও ব্যফস্থানা কযা; 

মম উলেি রনলয় প্রকল্পটি গ্রণ কযা লয়রছর তা রনলম্নাক্ত 

সুরফধারদ রনভ ষালণয পলর রজ ষত লয়লছ: 

 

 প্রকলল্পয অওতায় ৫.১৬৫ রকলরারভটায 

মাল্ডায পুনফ ষান কযা লয়লছ; 

 িাভনগয উলজরায় ৫ নং মাল্ডালযয ৬টি 

মকলন ৩.২২৫ রক:রভ: ংস্কায কযা লয়লছ; 

 দালকা উলজরায় ৫টি মকলন ১.৯১৫ 

রক:রভ: মাল্ডায মভযাভত কযা লয়লছ; 

 

 

রযেভাো নুমায়ী 

মাল্ডায ংস্কায কযা 

লয়লছ। 
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রযে জষন  

(ররঅয-এয তথ্য ভলত) 

ভন্তব্য 

ি) স্থানীয় জনগণ/কভ ষকতষালদয যভতা 

বরিয ভােলভ প্রারতষ্ঠারনক -ব্যফস্থানা 

এফং অন্ত:ংস্থায ভন্বয় ব্যফস্থায উন্নয়ন 

 স্থানীয় ১৯৪০ জনলক জীরফকায়ন, -

ব্যফস্থানা রফললয়  প্ররযণ প্রদান কযা লয়লছ; 

 রফরবন্ন যকাযী ংস্থা ও রজঅআলজড-এয ৪১ 

জন কভ ষকত ষালক -ব্যফস্থানা, জরফায়ু 

রযফত ষন নীরতা, জীফ বফরচে ংযযণ 

রফললয় প্ররযণ প্রদান কযা লয়লছ; 

 

 

গ) রফদান্ন মাল্ডায এরাকায় জীফবফরচে 

সুযযা; 

 এনরজওলদয ায়তায় ১৪০ মডররং রক: রভ: 

ম্যানলগ্রাব ও নন-ম্যানলগ্রাব মযান কযা 

লয়লছ; 

 ৪ রয ৭০ াজায ম্যানলগ্রাব ও নন-ম্যানলগ্রাব 

গালছয চাযা স্থানীয় জনগলণয ভলে রফতযণ 

কযা লয়লছ এফং গাছ মযান রফললয় প্রচাযণা 

কযা লয়লছ; 

 ফাঁধ লত নদীয (মরানা ারন) তীয ম ষন্ত 

এরাকায ৯০ মক্টয জরভলত ফনায়ন কযা 

লয়লছ; 

 

ঘ) উন্নয়ন লমাগীলদয রফরনলয়াগ অকৃষ্ট 

কযলত -ব্যফস্থানা িরত প্রদ ষন। 

 ফাংরালদ ভৎস্য গলফলণা আনরেটিউলটয 

ভােলভ োচাযীলত পরবালফ কাঁকড়ায 

(Mud Crab) মানা উৎাদন; 

 কাঁকড়ায (Mud Crab) মানা উৎাদন 

কাকড়া চালল ভাআরপরক রললফ কাজ কযলফ 

মা সুন্দযফন এরাকায জনাধাযলণয রফকল্প 

জীরফকায়ন লত ালয। 

পরবালফ কাঁকড়ায 

মানা উৎাদন কযা 

লয়লছ। তলফ এ 

কাম ষক্রভ এিন অয 

চরলছ না। 

রজঅআলজড-এয 

অযও একটি  প্রকল্প 

নুলভাদলনয চূড়ান্ত 

ম ষালয় যলয়লছ। উক্ত 

প্রকলল্পয অওতায় 

অফায োচাযী চালু 

কযা লফ ফলর 

প্রকল্ রযচারক 

লত জানা মায়। 

রফকল্প কভ ষংস্থান 

সৃজন প্রকলল্পয 

ন্যতভ প্রধান 

উলেি লরও তা এ 

প্রকল্প লত রজ ষত 

য়রন। 
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১৫.০ ংবারধত অযরডরর ফযাদ্দ ও গ্রেরত:  প্রকবেয ররঅয ও ংস্থা কর্তযক যফযাকৃত তথ্য নুমােী অবরাচয 

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

  

        (রক্ষ টাকাে) 

থ যফছয RADP ফযাদ্দ ও রক্ষযভাত্রা টাকা 

ফমুরক্ত 

প্রকৃত ব্যে ও ফাস্তফ গ্রেরত 

মভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষভাত্রা % 

মভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রেরত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

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

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

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

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

মভাট= ৪৫৮৬.০০ ১৩৮.০০ ৪৪৪৮.০০ ১০০.০০ ১০০.৫০ ৩৮৬৫.৫১ ৯৪.৮১ ৩৭৭০.৭০ ১০০.০০ 
 

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

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

 

১৮.০   রডট ংক্রান্ত: এ প্রকবেয এিনও External Audit ম্পাদন কযা য়রন। External Audit ম্পাদন 

কলয অআএভআ রফবাগলক ফরত কযা প্রলয়াজন; 

 

১৯.০   অআএভআরড’য ভতাভত:  

 

১৯.১  াতযীযা মজরায িাভনগলয ৫ নং মাল্ডালয রফরবন্ন স্থালন টারপষং মথামথবালফ কযা য়রন। মাল্ডায যযালথ ষ ারন 

উন্নয়ন মফালড ষয ালথ ভন্বয়পূফ ষক স্থানীয় জনগণলক ম্পৃক্ত কলয টারপষং কযা প্রলয়াজন;  

 

১৯.২  ফাঁধ/যাস্তায দু’াল ফনায়ন তত্ত্বাফধায়লনয মকান ব্যফস্থা যািা য়রন। পলর এ ফন টিলক থাকা রনলয় ংয় যলয়লছ। 

উকাযলবাগীলদয ভন্বলয় করভটি গঠন কলয ফন যযণালফযলণয প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রলয়াজন; 

 

১৯.৩ টিরর’য ৬টি ংলগ উন্নয়ন লমাগী ংল ফযালেয রতরযক্ত িযচ কযা লয়লছ। উন্নয়ন লমাগী কর্তষক যারয 

থ ষ িযচ কযা লরও প্রকল্প রযচারক এয দায় এড়ালত ামযন না। বরফষ্যলত টিরর’য ংস্থালনয ভলে থ ষ িযলচয 

রফললয় উন্নয়ন লমাগী এফং প্রকল্প রযচারক লচষ্ট থাকলফন এফং তকষতা ফরেন কযলফন; 

 

১৯.৪ প্রকলল্পয অওতায় রফকল্প জীরফকায লন্বললণ োচাযীলত কাঁকড়ায মানা উৎাদন িরত অরফষ্কায কযা লয়লছ। এ িরতলত 

কাঁকড়ায মানা উৎাদনপূফ ষক তা ফারণরজেকবালফ চাল কলয স্থানীয় জনগণ সুন্দযফলনয উয রনব ষযীরতা কভালফ। এ রযে রনলয় 

োচাযী স্থান কযা লরও রযেটি পূযণ য়রন। সুন্দযফলনয উয রনব ষযীরতা কভালত রফকল্প এ জীরফকায় জনগণলক অকৃষ্ট 

কযফায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রলয়াজন; 

 

১৯.৫ প্রকল্পটি উয External Audit ম্পাদন কযা য়রন। External Audit ম্পাদন কলয অআএভআ রফবাগলক ফরত 

কযা মমলত ালয; 

 

১৯.৬ নুলেদ: ১৮.১ লত ১৮.৫ এ ফরণ ষত ভতাভলতয অলরালক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ২(দুআ) ভালয ভলে অআএভআ 

রফবাগলক ফরত কযা মমলত ালয। 

 


