


জুন ২০১৭ 

 

“াদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার” লী ষক মাপ্ত প্রকল্পের  

প্রভাব মূল্যায়ন মীো প্রতিল্পবদন 
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িনব র্াহী সার-সংেক্ষপ 
 

হালদা নদী বতর্মােন বাংলােদেশ রূi জাতীয় মােছর eকমা  াকৃিতক জনন েক্ষ । e নদীর রূi জাতীয় 
মােছর েকৗলতািত্তব্ক ৈবিশষ্ট aক্ষুণ্ণ আেছ eবং বৃিদ্ধর হার েদেশর েয েকান uৎেস াপ্ত েপানার েচেয় গেড় ায় 
84% েবশী।  e নদীর uৎপািদত েপানা মাছ “ ধান বীজ uৎস” িবেবচনায় বাংলােদেশ রূi জাতীয় মােছর 
চাষ িবকিশত হেয়েছ। িকন্তু বতর্মােন িবিভন্ন াকৃিতক o মানবসৃষ্ট কারেণ e নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ িট 
ধব্ংেসর দব্ার ােন্ত uপনীত হেয়েছ। কল্প বাস্তবায়েনর ারেম্ভ e নদীর িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর পিরমান 
িবগত পঞ্চােশর দশেকর তুলনায় ৯4% াস েপেয়িছল (6,111 o 418 েকিজ)। e ে ক্ষাপেট মৎসয্ 
aিধদপ্তর “হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধার” শীষ র্ক কল্পিট 3118 সাল  হেত 3125 সাল 
পয র্ন্ত 2314.৯6 লক্ষ টাকা বয্েয় বাস্তবায়ন কেরেছ। কল্পিটর ধান 5িট uেদ্দশয্ িছল যথা- হালদা নদীর 
াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ   uন্নয়ন o সংরক্ষণ; জলজসম্পেদর uৎপাদন ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং জীবৈবিচ য্ 
পুনরুদ্ধােরর জনয্ মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠা; স্থানীয় জনসাধারেণর aংশ গর্হেণর মাধয্েম ািতষ্ঠািনক 
বয্বস্থাপনা কাঠােমা গেড় েতােল eবং মৎসয্ আহরণ িনিষদ্ধ েমৗসুেম সুফলেভাগীেদর িবকল্প কম র্সংস্থােনর 
সুেযাগ সৃিষ্ট। 
 
e সকল uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ কল্প eলাকায় aভয়া ম বাস্তবায়ন, হালদার েরণু-েপানা িতপালন পূব র্ক 
“মা” মাছ uৎপাদন কের e নদীেত aবমুক্তকরণ, িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ সুফলেভাগীেদর ঋণ দান,  
িশক্ষণ, িসিবo গঠন, মৎসয্ সংরক্ষণ আiন বাস্তবায়ন, বৃক্ষেরাপণ, eনিজo eর মাধয্েম সােভর্, গেবষণা 
িতষ্ঠােনর মাধয্েম গেবষণা o ষ্টািড, aবকাঠােমা uন্নয়ন, জনসেচতনতা কায র্কর্ম iতয্ািদ বাস্তবায়ন করা 
হেয়েছ। uক্ত কায র্কর্েমর ভাব িনরেপক্ষভােব মূলয্ায়েনর জনয্ পিরকল্পনা ম ণালেয়র বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o 
মূলয্ায়ন িবভাগ কতৃর্ক বয্িক্ত পরামশ র্ক িনেয়াগ করা হেয়েছ। 
 
মূলয্ায়ন কােজর ধান uেদ্দশয্ হেচ্ছ হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষে র সংরক্ষণ o uন্নয়ন, 
জলজসম্পেদর uৎপাদন o জীবৈবিচ য্  বৃিদ্ধ eবং সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন মা া 
িনরুপণ। e কােজর জনয্ াiমাির eবং েসেকন্ডাির uৎেসর তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। াiমাির uৎেসর তথয্ 
সংগর্েহর জনয্ সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থা জরীপ, eফিজিড, ধান তথয্দাতার সাক্ষাৎকার (KII), 
eবং eকিট আঞ্চিলক কম র্শালা aনুষ্ঠান করা হেয়েছ। েসেকন্ডাির uৎেসর তথয্ কেল্পর িবিভন্ন িতেবদন, 
িডিপিপ, িবিভন্ন গেবষণা িতেবদন (BFRI, IWM, DWRE) পয র্ােলাচনা eবং oেয়ব সাiট হেত সংগর্হ 
করা হেয়েছ। 
 
কেল্পর কায র্কর্ম পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, কল্পিট বাস্তবায়েনর জনয্ পয র্ায়কর্েম েজলা মৎসয্ 
কম র্কতর্ার  aিতিরক্ত দািয়েতব্ 5 জন কল্প পিরচালক eবং কেল্পর সংস্থান aনুযায়ী জনবল িনেয়াগ করা 
হেয়িছল। কেল্পর েময়াদ দুi দফা বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। কেল্পর আoতায় িবিভন্ন পণয্, কায র্ o েসবা সংগর্হ o 
িনম র্ান কাজ সব্চ্ছ eবং িপিপe 3117 o িপিপআর 3119 aনুসরেণ করা হেয়েছ। কেল্পর aধীেন 7িট 
হয্াচারী িনম র্ান o uন্নয়ন, ভাসমান হয্ািচং iuিনট িনম র্ান, 35িট পুকুর খনেনর ফেল ািতষ্ঠািনক দক্ষতা 
যেথষ্ট বৃিদ্ধ েপেয়েছ। হালদা নদীর “মা” মােছর মজুদ বৃিদ্ধর জনয্ 33,111 েপানা eবং  8639.1 েকিজ 
pre-adult মাছ মজুদ করায় e নদীর “মা” মােছর মজুদ যেথষ্ট বৃিদ্ধ েপেয়েছ বেল ধারণা করা যায়। 
নদীেত িডম uৎপাদেনর পিরমান কল্প বাস্তবায়ন সাল 3118 eর তুলনায় (418.1েকিজ) 3123, 3124 o 
3125 সােল যথাকর্েম ায় 6 গুণ ( 266৯.1 েকিজ), 4.5 গুণ ( 2161.1 েকিজ ) eবং 2.8 গুণ (619.1 
েকিজ) বৃিদ্ধ েপেয়িছল। িকন্তু পরবত  বৎসর সমূেহ িডম uৎপাদন াস েপেয়েছ। িবগত 3122-23 সােল হালদা 
নদীর মূল ে াতধারা ভূজপুর eবং হারুয়ালছিড় নামক স্থােন  দুiিট রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের পািন তয্াহার 
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করার ফেল শুষ্ক েমৗসুেম ডয্ােমর িনম্ন aংেশ পািন বাহ 2 িকuেসক eর নীেচ েনেম eেসেছ (DWRE 
2016)। কল্প বাস্তবায়ন পরবত  সমেয় হালদা নদীেত িনিষক্ত িডম uৎপাদন ােসর ধান কারণ uক্ত দুiিট 
ডয্াম  িনম র্াণ কের পািন তয্াহার। 
 
জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর জনয্ আন্তজর্ািতকভােব aনুসরণকৃত 6িট ধান িনেদ র্শেকর মেধয্ দুiিট কাজ (নদীর 
গিতপথ সংরক্ষণ o পিল িনয় েণর জনয্ নদী খনন) কেল্প aন্তভু র্ক্ত থাকেলo স্থানীয়ভােব জনমত সৃিষ্ট না 
হoয়ায় e কাজ দুiিট পিরতয্াগ করা হেয়েছ। aপরিদেক, জনন েক্ষ  uন্নয়েনর 6িট িনেদ র্শেকর মেধয্ িতনিট 
কাজ যথা aভয়া ম েঘাষণা; ড o েপানা মাছ মজুদ eবং বাস্তুসংস্থান বয্বস্থাপনা করা হেয়েছ। াকৃিতক 
জনন েক্ষ  সংরক্ষেণর জনয্ আন্তজর্ািতক ভােব aনুসরণকৃত 7িট িনেদ র্শেকর মেধয্ িতনিট কাজ কল্প 

aন্তভু র্ক্তিছল। uক্ত কাজ সম্পাদন করা হেলo aপরাপর কাজ েযমন, জনন েক্ষে র Catchment eলাকা 
িস্থিতশীল রাখা/পািন বােহ বাধা সৃিষ্ট না করা, Ecosystem connectivity বজায় রাখা, পিরেবশ দূষণ 
িনয় ণ iতয্ািদ কাজ িডিপিপেত aন্তভু র্ক্ত না থাকায় পূণ র্ মা ায় করা সম্ভব হয়িন। e সকল কাজ সম্পাদেনর 
জনয্ হালদা নদীর সকল ে িণর সুিবধােভাগী তথা নদীর Catchment eলাকার কৃষক/কৃিষ aিধদপ্তর, চা 
বাগান মািলক সিমিত, চট্টগর্াম oয়াসা, িশল্প বিনক সিমিত, পািন uন্নয়ন েবাড র্, স্থানীয় সরকার িতষ্ঠান 
iতয্ািদর সমনব্েয় জনমত সৃিষ্ট o সমিনব্ত uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়ন করা েয়াজন। 
 
কেল্পর ধান জনন eলাকায় জনন েমৗসুেম িডম আহরণ uন্মুক্ত েরেখ সারা বৎসর মাছ ধরা িনিষদ্ধ কের 

aভয়া ম েঘাষণা o বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। e ছাড়া ধান জনন eলাকায় “মা” মােছর aিভ য়াণ o মজুদ 
বৃিদ্ধর জনয্ নদীর িনম্ন aংশ o পাশব্র্বত  কন র্ফুিল, িশকলবাহা o সাঙ্গু eবং চ দখািল নদী eবং হালদা নদীর 
27িট িফডার কয্ােনেল েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ ধরা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। িকন্তু aভয়া ম 
বাস্তবায়েনর ফেল নদীেত জীবৈবিচ য্ uেল্লখেযাগয্ পিরমােন বৃিদ্ধ পায়িন বেল কেল্পর সুফলেভাগীগণ 
মতামত বয্ক্ত কেরেছন। কেল্পর aধীেন e পয র্ন্ত 39িট িসিবo গঠন করা হেয়েছ। eর মেধয্ 7িট িসিবo 
িনবন্ধন সম্পন্ন হেয়েছ eবং aবিশষ্ট িসিবo িনবন্ধন হয়িন। িসিবo eর aধীেন 21,111 টাকা হাের 3141 
জন সুফলেভাগীেক আবতর্ক তহিবল িহেসেব িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ ঋণ eবং 2998 জনেক আiিড দান 
করা হেয়েছ। িবকল্প কম র্সংস্থান িহেসেব েজেলগণ মাছ চাষ, েছাট বয্বসা, িরক্সা/ভয্ান চালনা iতয্ািদ কাজ 
েবেছ িনেয়েছন eবং তােদর েপশা বহুমুিখ হেয়েছ। 
 
আথ র্-সামািজক aবস্থা uন্নয়েনর িচে  পিরলিক্ষত হেয়েছ েয পূেব র্ ৯8.5% সুফলেভাগীর ক চা বা িটেনর ঘর 
িছল। বতর্মােন 9৯.3% েলাক ক চা বা িটেনর ঘের বসবাস করেছ। aপরিদেক, েসিম পাকা ঘেরর সংখয্া 
9.3% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। বতর্মােন ৯9.9% সুফলেভাগী িটuবoেয়েলর পািন পান করেছ। পূেব র্ ায় 8.3% েলাক 
নদী/খােলর পািন পান করত; 37.3% েলাক uন্মুক্ত জায়গা o 6৯% েলাক ক চা পায়খানা বয্বহার করত। 
বতর্মােন 94.7% েলাক স্লাব পায়খানা বয্বহার করেছ।  
 
কল্প eলাকায় সুফলেভাগীেদর মািসক গড় আয় কল্প পূব র্বত  সমেয়র েচেয় 49.27% বৃিদ্ধ েপেয় বতর্মােন 

23,6৯2.1 টাকায় uন্নীত হেয়েছ। মাছ আহরণ খােত েজেলেদর আয় 9.৯% াস েপেলo মাছ চায় eবং 
aনয্ানয্ খােত যথাকর্েম 217.22% eবং 236.32% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। মাছ ধরা eবং িডম সংগর্হকারীেদর 
সংখয্া যথাকর্েম 9.61% eবং 27.31% াস েপেয়েছ। মাছ চাষ eবং aনয্ানয্ কােজ যথাকর্েম 51.1% 
eবং 92.1% সুফলেভাগী নতুনভােব িনেয়ািজত হেয়েছন।  কেল্পর aধীেন 6239 জন সুফলেভাগী o মৎসয্ 
aিধদপ্তেরর কম র্কতর্ােদর িশক্ষণ দান করা হেয়েছ eবং 31,111 গােছর চারা েরাপণ করা হেয়েছ। ফেল 
eকিদেক েযমন সুফলেভাগী o কম র্কতর্ােদর জ্ঞান-দক্ষতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ aনয্িদেক গােছর চারা পিরেবশ রক্ষায় 
কায র্কর ভূিমকা পালন করেছ। 
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হালদা নদীর েভৗত, রাসায়িনক eবং ৈজিবক aবস্থার িবষেয় গেবষণা করার জনয্ বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা 
iিনিষ্টিটuট, ময়মনিসংহেক eবং হালদা নদীর হাiে ালিজকয্াল eবং মরেফালিজকয্াল ষ্টািড করার জনয্ 
iনিষ্টিটuট aব oয়াটার মেডিলংেক কেল্পর aধীেন  িনযুক্ত করা হেয়িছল। িতষ্ঠান দুiিট গেবষণা o স্টািড 
কাজ সম্পন্ন কের িতেবদন দািখল কেরেছ। কেল্পর েশষ পয র্ােয় িতষ্ঠান দু’িট ষ্টািড িতেবদন দািখল 
করায় eবং সুপািরশ বাস্তবায়েনর জনয্ কেল্প aেথ র্র সংস্থান না থাকায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়িন। uক্ত 
িতেবদেনর সুপািরশ সমূহ বাস্তবায়ন করা হেল হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েন 

uেল্লখেযাগয্ uন্নিত ঘটেব বেল ধারণা করা যায়। 
 
কেল্পর aধীেন aেনক সফলতার uদাহরণ সৃিষ্ট হেয়েছ। িবেশষভােব, কল্প পিরচালেকর ভাসমান হয্াচারী 

uদ্ভাবেনর ফেল িডম পিরস্ফুটেনর হার aেনক বৃিদ্ধ েপেয়েছ। কেয়কজন েজেল মাছ ধরার পিরবেতর্ েছাট 
বয্বসা, িরক্সা চালনা কের পূেব র্র েচেয় aেনক সব্াচ্ছেন্দ জীবন ধারণ করেছন। কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল 
eলাকায় বয্াপক গণসেচতনতার সৃিষ্ট হেয়েছ। কেল্পর aেনক সবল িদক িছল েযমন aেথ র্র সংস্থান, বািষ র্ক 
কম র্পিরকল্পনা, িনয়িমত aথ র্ছাড় o সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক মিনটিরং iতয্ািদ। কেল্পর দুব র্ল িদক িবেবচনায় 
aিতিরক্ত দািয়েতব্ eকািধক কল্প পিরচালক িনেয়াগ uেল্লখ করা যায়। কেল্পর সুেযাগ িবেবচনায় 
সুফলেভাগীেদর সব্ েণািদত সহেযািগতা, েয়াজন aনুযায়ী aেথ র্র সংস্থান o কেল্পর কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
দলবদ্ধ কাজ সম্পাদন uেল্লখ করা েযেত পাের। কল্পিট বাস্তবায়েনর সময় সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্ােদর uেল্লখেযাগয্ 
ঝুিঁক েমাকােবলা করেত হয়িন। সািব র্কভােব কেল্পর পিরকিল্পত uেদ্দশয্ aিজর্ত হেয়েছ।  
 
হালদা নদী চট্টগর্াম েজলার aনয্তম ধান িমঠাপািনর uৎস িবেবচনায় e নদীর সুফলেভাগী বহুমাি ক। কৃিষ 
েসক্টর, িশল্প, চট্টগর্াম oয়াসা iতয্ািদ সকেলi e নদীর পািন বয্বহার কের। আর e নদীর বহুমাি ক পািন 
বয্বহােরর ফেল স্লুiসেগট, রাবার ডয্াম িনম র্ান, চা বাগান, িশল্প কারখানার জনয্ পািন uেত্তালন, িশল্প 
কারখানার বজর্য্ পিরেশাধন বয্িতেরেক নদীেত েফলা, পিল ভরােটর ফেল নদী aগভীর হoয়া o পাড় ভাঙ্গন, 
নদী হেত aপিরকিল্পতভােব বালু, মািট uেত্তালন, কন র্ফুিল নদীর দূিষত o লবনাক্ত পািন েবশ, জাহাজ o 
য চািলত েনৗকার ৈতল/বজর্য্ িনঃসব্রণ o শব্দ দূষণ; তদুপির জলবায়ু পিরবতর্ন জিনত কারেণ সমগর্ নদীিট 
aিস্তেতব্র সংকেট আবিতর্ত হেচ্ছ। e ে ক্ষাপেট, শুধুমা  মৎসয্ aিধদপ্তর কতৃর্ক eককভােব হালদা নদীর 
াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  সংরক্ষেণর েচষ্টা েটকসi হেব না। েয়াজন, সমিনব্তভােব নদীিটেক ব িচেয় 
রাখা। uিল্লিখত সমসয্া সমূেহর আেলােক বতর্মান মূলয্ায়ন কােজর ফলাফল eবং BFRI, IWM, BFRI-
BUET ভৃিত গেবষণা িতষ্ঠােনর াপ্ত ফলাফল পয র্ােলাচনা কের সুপািরশ eবং সমসয্া uেত্তারেণর 
রূপেরখা দান করা হেয়েছ। uপেরাক্ত েনিতবাচক ভাবসমূহ িনরসন করার জনয্ েয়াজন দীঘ র্েময়ািদ 
সমিনব্ত মহা কম র্পিরকল্পনা (Intergrated Master Plan) স্তুত o বাস্তবায়ন। েসi সােথ কেল্পর 
aধীেন aিজর্ত সাফলয্সমূহ েটকসi করার েচষ্টা aবয্াহত রাখার জনয্ uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়ন। 
 
পিরেশেষ uেল্লখ করা যায় েয, হালদা নদী হেত েপানা িদেয় মাছ চাষ করা হেল েদেশ রূi জাতীয় মােছর 
বতর্মান uৎপাদন ায় ৯.18 লক্ষ টন হেত বৃিদ্ধ েপেয় 26.81 েমঃ টেন uন্নীত হেব। uক্ত বিধ র্ত (7.74লক্ষ 
েমঃটন) মােছর মূলয্ ায় 7,741 েকািট টাকা। aপরিদেক ভূজপুর eলাকায় রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের 2611 
েহ: জিমেত েসচ দান করা হেচ্ছ। uক্ত 2611 েহ: জিমেত বিদ্ধর্ত ধান uৎপাদেনর পিরমাণ (3টন/েহ:) 
আনুমািনক 4111 েমঃটন যার বাজার মূলয্ 5.6 েকািট টাকা। েদেশর aথ র্ৈনিতক uন্নয়েন মােছর aবদান 
িবেবচনায় হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ িট uন্নয়ন করা aতীব জরূরী। 
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থম aধয্ায় 

কেল্পর িববরণ 
 

2.2 কেল্পর পটভূিম 
পাব র্তয্েজলা খাগড়াছিড়র রামগড় uপেজলার বাটনাতলী iuিনয়েনর শালদা গর্ােমর িটলাভূিম িবেধৗত শালদা 
নােমর সব্চ্ছ জলধারা (ছড়া) eবং আেরা কেয়কিট েছাট েছাট ছড়া eকি ত হেয় হালদা খাল নাম ধারণ কের 
রামগড় uপেজলার মািনকছিড় হেত চট্টগর্াম েজলার ফিটকছিড় uপেজলােত  েবশ কেরেছ। হালদা খাল 
eকi েজলার লক্ষীছিড় uপেজলা হেত েনেম আসা কেয়কিট খাল ফিটকছিড়র বারমািসয়া o সুন্দরপুর গর্ােমর 
মধয্স্থেল িমিলত হেয় হালদা নদী নাম ধারণ কেরেছ। aতঃপর নদীিট হাটহাজারী o রাuজান uপেজলার মধয্ 
িদেয় বািহত হেয় চ ন্দগo থানাধীন েমাহরার িনকট কণ র্ফুিল নদীেত পিতত হেয়েছ। e নদীিটর েমাট ৈদঘ র্য্ 
ায় ৯9 িক.িম  eবং 5 িট uপনদী o 45িট খাল e নদীেত পিতত হেয়েছ।  

 
আবহমানকাল হেত নদীিট রুi জাতীয় মােছর সব র্বৃহৎ াকৃিতক জনন েক্ষ  িহেসেব িবেবিচত হেচ্ছ। েদেশর 
পদ্মা-যমুনা নদীেত রুi জাতীয় মােছর িডম-েপানা পাoয়া েগেলo e সকল মােছর জনন েক্ষ  আসাম 
েদেশর হ্মপু সহ aনয্ানয্ নদ-নদী। পূেব র্ েদেশর দুi-তৃতীয়াংশ রুi জাতীয় মােছর েপানা হালদা নদী হেত 
সরবরাহ হেতা। িবগত 2৯88-91 সােল রুi জাতীয় মােছর েণািদত জনন পদ্ধিত uদ্ভািবত হoয়ায় েদেশ e 
মােছর েপানা সরবরাহ ধানত হয্াচারী হেত হেচ্ছ। িকন্তু সা িতক সমেয় হয্াচারীেত uৎপািদত েপানার বৃিদ্ধর 
হার িবিভন্ন কারণ েযমন aন্ত জনন, েজেনিটক ৈবিশেষ্ঠর aবনমন iতয্ািদর জনয্ াকৃিতক uৎেসর েপানার 
েচেয় aেনক কম। ফেল aিধকাংশ চাষী রুi জাতীয় মাছ চাষ কের কািঙ্খত uৎপাদন পােচ্ছ না। eছাড়া 
িবিভন্ন হয্াচারীেত uন্নত জােতর/িপoর ি েডর “মা” মােছর aভাব রেয়েছ। aনয্িদেক, হালদা নদীর রুi 
জাতীয়  মাছ aন্ত জনন সমসয্ায় জজর্িরত নয় eবং e নদী হেত াপ্ত েপানার বৃিদ্ধর হার হয্াচারীেত uৎপািদত 
েপানার েচেয় aেনক েবশী। e সকল কারেণ সরকাির েবসরকাির পয র্ােয়র হয্াচারী মািলকগণ তােদর ড মাছ 
uন্নয়ন eবং uন্নত জােতর রুi জাতীয় মােছর েপানা uৎপাদেনর জনয্ হালদা নদীর িডম o েপানার িত 
আগর্হী হেয় uেঠেছ eবং e নদী হেত  িনিষক্ত িডেমর চািহদা কর্মাগতভােব বৃিদ্ধ পােচ্ছ। 
 
aপরিদেক, হালদা নদীর জনন eলাকার কেয়কিট ব ক সরলীকরণ, নদীর uজান aংেশ স্লুiসেগট িনম র্ােণর 
ফেল পািন বাহ াস, aৈবধভােব জনন েমৗসুেম “মা” মাছ িনধন  eবং ায় সকল কার মােছর 
aিতআহরণ, পিল ভরাট o দূষণ মা া বৃিদ্ধর ফেল e নদীেত িডম েপানা uৎপাদন িবগত পঞ্চাশ দশেকর 
তুলনায় 91-৯1% াস েপেয়েছ। eছাড়া, e নদী হেত আহৃত িনিষক্ত িডম সনাতন পদ্ধিতেত পিরস্ফুটন করার 
জনয্ পিরস্ফুটন হার aতয্ন্ত কম (61%নীেচ)। uন্নত পদ্ধিত বয্বহার কের িনিষক্ত িডম পিরস্ফুটন করা হেল 
েরণু েপানার ব চার হার aেনক বৃিদ্ধ করা সম্ভব। e ে ক্ষাপেট, হালদা নদীর “মা মােছর” মজুদ বৃিদ্ধ eবং 
িবিভন্ন বয্বস্থাপনা পদ্ধিত বাস্তবায়েনর মাধয্েম নদীিটর পিরেবশ uন্নয়ন o জনন েক্ষ  সংরক্ষণ aতয্ন্ত 
জরূরী। e aবস্থায়, েদেশর রুi জাতীয় মােছর eকমা  াকৃিতক জনন েক্ষ িটর গুরুতব্ aনুধাবন কের মৎসয্ 
o ািণসম্পদ ম ণালয় হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধার শীষ র্ক কল্পিট িবগত 3118 
সােল বাস্তবায়েনর জনয্ গর্হণ কের। 
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2.3 কেল্পর বণ র্না 
কেল্পর নাম  : হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধার 
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎসয্ aিধদপ্তর 
শাসিনক ম ণালয় : মৎসয্ o ািণসম্পদ ম ণালয় 
কল্প eলাকা            : চট্টগর্াম েজলার ফিটকছিড়, হাটহাজাির, রাuজান, েবায়ালখালী, 

    পিটয়া, রাংগুিনয়া uপেজলা o েমেট্টাপিলটান থানার চ দগo eলাকা 
                         

 
 

িচ -2.2: কল্প eলাকার মানিচ  
2.4 কেল্পর uেদ্দশয্ 
কল্পিটর uেদ্দশয্সমূহ িছল িনম্নরূপঃ 

(ক) হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষে র uন্নয়ন eবং সংরক্ষণ; 
(খ) িবদয্মান জলজ সম্পেদর uৎপাদন ক্ষমতা eবং জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধােরর জনয্ নদীর uপযুক্ত 
স্থােন মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠা করা;  
(গ) হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষেণর জনয্ স্থানীয় জনসাধারেণর aংশগর্হেণর মাধয্েম 
eকিট uপযুক্ত ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা কাঠােমা গেড় েতালা; eবং 
(ঘ) মৎসয্ আহরণ িনিষদ্ধ েমৗসুেম সংিশ্লষ্ট জনসাধারেণর িবকল্প কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট। 
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2.5 কল্প aনুেমাদন/ সংেশাধন o বাস্তবায়ন সময়  
কেল্পর aনুেমাদন/ সংেশাধন oবাস্তবায়ন সময় িনম্নরূপঃ 
কল্প ছক aনুসাের বাস্তবায়ন সময় 

কৃত বাস্তবায়ন সময়  
aিতিরক্ত সময় 
(মূল বাস্তবায়ন সমেয়র %) 

মন্তবয্ 
মূল aনুেমািদত সব র্েশষ সংেশািধত 

জুলাi 3118 
হেত জুন 3123 
 

জুলাi 3118 হেত 
জুন 3125 
 

জুলাi 3118 হেত
জুন 3125 

দুi বৎসর (51%) কেল্পর লক্ষয্ o 
uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ 
সময় বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। 

 
2.5.2 কল্প aনুেমাদন/সংেশাধন o বাস্তবায়ন সময় পয র্ােলাচনা 
কল্পিট 3118 সােলর জুলাi হেত 3123 সােলর জুন মাস পয র্ন্ত 6 বৎসর েময়ােদ বাস্তবায়েনর জনয্ 24 
েসেপ্টমব্র 3118 সােল aনুেমাদন করা হয়। aতঃপর 2 বৎসর েময়াদ বৃিদ্ধ কের 3124 সােলর জুন মাস পয র্ন্ত 
বাস্তবায়েনর জনয্ িডিপিপ সংেশাধন করা হয়। পরবত েত কেল্পর েমাট বরাদ্দ বৃিদ্ধ না কের সব র্েশষ 3125 
সােলর জুন মাস পয র্ন্ত সময় বৃিদ্ধ করা হয়। e পয র্ােয় কল্প বাস্তবায়েনর েমাট েময়াদ জুলাi 3118 হেত জুন 
3125, aথ র্াৎ 8 বৎসর। সািব র্কভােব কেল্পর লক্ষয্ o uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্i িনম্নিলিখত কারেণ েময়াদ বৃিদ্ধ 
করা হেয়েছ।  

 িডিপিপেত কল্প eলাকা িছল চট্টগর্াম েজলার হাটহাজারী o রাuজান uপেজলা। িকন্তু নেভমব্র 3121 
সােল সংেশািধত িডিপিপেত কল্প eলাকা স সারণ কের আেরা 5িট uপেজলা (ফিটকছিড়, 
েবায়ালখালী, রাঙ্গুিনয়া o পিটয়া) সহ চট্টগর্াম মহানগেরর চ ন্দগাo থানার েমাহরা পয র্ন্ত aন্তভু র্ক্ত করা 
হয়;  

 স সািরত uপেজলা 5িটেত েলাকবেলর aভােব কেল্পর কায র্কর্ম বাস্তবায়েন িবলমব্ হয়;  

 কেল্প স্তািবত ক্ষু  ঋণ নীিতমালা aনুেমাদন হয় 3121 সােল eবং সুফলেভাগীেদরেক ঋণ দান 
শুরু হয় কল্প শুরুর 4 বৎসর িবলেমব্, 35 েম 3121 তািরেখ। কেল্পর েময়াদ বৃিদ্ধ না করা হেল ঋণ 
িবতরণ সম্পূন র্ করা সম্ভব িছল না ; eবং 

 ষ্টািড কায র্কর্েমর দরপ  িবলেমব্ aনুেমাদন হoয়ার IWM (Institute of Water 
Modeling) eর কায র্কর্ম শুরু করেত িবলমব্ হেয়িছল।  

 
কেল্পর aনয্তম ধান uেদ্দশয্ িছল হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  uন্নয়ন o সংরক্ষণ করা। 
জনন েক্ষ  uন্নয়েনর জনয্ নদীেত ড মােছর সংখয্া বৃিদ্ধ o মৎসয্ সংরক্ষণ আiন বাস্তবায়ন করা aতয্ন্ত 
জরূরী কাজ। িকন্তু ড মাছ ৈতরী করেত 4-5 বৎসর পয র্ন্ত সময় লােগ। e ে ক্ষাপেট, কেল্পর েময়াদ বৃিদ্ধ 
aতয্ন্ত েযৗিক্তক বেল িবেবিচত হেচ্ছ। কল্পিটর সময় বৃিদ্ধ করা না হেল কািঙ্ক্ষত uেদ্দশয্ aজর্ন করা সম্ভব 
হেতা  না। 
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2.6 কল্প বাস্তবায়ন বয্য় 
কেল্পর বাস্তবায়ন বয্য় িনম্নরূপ িছলঃ             

                                                  (লক্ষ টাকায়) 

িববরণ 
াক্কিলত বয্য়

কৃত বয্য়
 
বরােদ্দর aিতিরক্ত বয্য় 
(%) 

মন্তবয্ মূল 
aনুেমািদত 

সব র্েশষ
সংেশািধত

2 3 4 5 6 7 
েমাট 2496.1 2432.43 2314.৯6 -9.৯ টাকা 228.1 লক্ষ 

েফরৎ দান করা 
হেয়েছ। 

টাকা (িজoিব) 2496.1 2432.43 2314.৯6 -9.৯

 

কল্প পিরচালক রাজসব্ খাত হেত েবতন ভাতািদ গর্হণ করায় 228.1 লক্ষ টাকা aবয্িয়ত রেয়েছ eবং আিথ র্ক 
লক্ষয্মা া 9.৯% কম aিজর্ত হেয়েছ। 
 

2.7.aথ র্ায়েনর aবস্থা o বৎসর িভিত্তক aগর্গিত 
কল্পিট িজoিব eর aনুদান খােতর aথ র্ দব্ারা বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। কল্পিটর মূল aনুেমািদত বােজট িছল 

2496.1 লক্ষ টাকা। সব র্েশষ সংেশাধন aনুযায়ী aনুেমািদত বােজট িছল 2432.43 লক্ষ টাকা eবং েময়াদ 
েশেষ কেল্পর বয্েয়র পিরমাণ িছল 2314.৯6 লক্ষ টাকা। aবিশষ্ট 228.1 লক্ষ টাকা সরকাির েকাষাগাের 
েফরৎ দান করা হেয়েছ। e পয র্ােয় কেল্পর বয্য় সংেশািধত িডিপিপ aনুযায়ী বরােদ্দর ায় 9.৯% কম 
হেয়েছ। সঙ্গত uেল্লখয্ েয, সংেশািধত কল্প বাস্তবায়ন বয্য় ােসর ধান কারণ িছল স্লুiসেগট েমরামেতর 
কাজ বাদ েদয়া। কেল্পর aধীেন বৎসর oয়ারী েমাট aথ র্ছাড় o বয্েয়র পিরমাণ িনেম্নর সারিণ-2.2 দান 
করা হেলাঃ- 
 

সারিণ-2.2:  আিথ র্ক সাল aনুসাের aথ র্ছাড়, বয্য় o aগর্গিতর হার                            (লক্ষ টাকায়) 
আিথ র্ক সাল aথ র্ছাড় বয্য় aগর্গিতর হার (%) 
3118-19 239.11 75.79 61.64 
3119-1৯ 486.11 246.67 47.26 
311৯-21 211.11 ৯2.43 ৯2.43 
3121-22 2৯8.11 2৯1.77 ৯7.89 
3122-23 444.11 442.49 ৯৯.62 
3123-24 351.11 34৯.95 ৯৯.৯4 
3124-25 262.11 261.11 ৯৯.45 
েমাট 2432.43 2314.৯6 ৯2.19 

 
পয র্ােলাচনাঃ কল্পিটর aথ র্ছাড় o বয্য় পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয থম o িদব্তীয় বৎসর বয্েয়র aগর্গিতর 
হার িছল যথাকর্েম 61.64% o 47.26%। পরবত  বৎসরসমূেহ বয্েয়র aগর্গিত ৯2.43% হেত ৯৯.৯4 
পয র্ন্ত হেয়েছ। বয্েয়র aগর্গিত তৃতীয় বৎসর হেত সেন্তাষজনক হেলo থম o িদব্তীয় বৎসের লক্ষয্মা া 
aনুযায়ী হয়িন। কল্প শুরুর থম দুi বৎসর িতন মােস (12/18/18 হেত 19/21/1৯ তািরখ) েমাট িতনজন 
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কম র্কতর্া কেল্পর aিতিরক্ত দািয়তব্ পালন কেরেছন। eছাড়া িডিপিপ সংেশাধন. হয্াচারী িনম র্ােণর জনয্ জিম 
aিধগর্হণ, দরপ  িকর্য়া সম্পন্নকরণ iতয্ািদ কারেণ থম দুi বৎসর কেল্পর aগর্গিত সেন্তাষজনক হয়িন।  
 
2.7.2 সংিক্ষপ্ত aঙ্গিভিত্তক বরাদ্দ o বয্য় পয র্ােলাচনা 
কেল্পর aংঙ্গিভিত্তক বরাদ্দ o বয্য় িনেম্নর সারিণ 2.3 e দান করা হেলা:- 

 
সারিণ 2.3: কেল্পর aংঙ্গিভিত্তক বরাদ্দ, বয্য় o aগর্গিত হার 
কর্িমক 
নং 

aেঙ্গর নাম সংেশািধত িডিপিপ
aনুযায়ী বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

বয্য় (লক্ষ টাকা) aগর্গিতর হার (%)

2 রাজসব্ (েবতন ভাতািদ 
o সংস্থাপন বয্য়) 

333.44 218.77 59.53 

3 সরবরাহ o েসবা 373.72 371.65 ৯৯.33 
4 েমরামত o রক্ষণােবক্ষণ 33.61 33.21 ৯9.33 
5 মূলধন (সম্পদ সংগর্হ) 59.89 59.77 ৯৯.86 
6 িনম র্াণ o মািটর কাজ 646.21 645.৯৯ ৯৯.৯9 
7 ক্ষু  ঋণ 341.1 341.1 211 
 

পয র্ােলাচনাঃ কেল্পর মূল aংঙ্গিভিত্তক বরাদ্দ o বয্য় পয র্ােলাচনায় েদখা যায় eকমা  রাজসব্ খাত বয্তীত 
aনয্ানয্ খােতর aগর্গিত ায় 211%। কল্প পিরচালক রাজসব্ খাত হেত েবতন ভাতািদ গর্হণ করায় eখােত  
বয্য় কম হেয়েছ বেল কল্প পিরচালক জািনেয়েছন। 
 

2.8 কেল্পর aনুেমািদত পদ o িনেয়ািজত জনবল  পয র্ােলাচনা 
কেল্পর আoতায় সংগৃহীত িবিভন্ন পণয্, কায র্ o েসবা পিরচালনা eবং রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ েয়াজনীয় 
জনবল o কল্প পিরচালক িনেয়ােগর িববরণ িনেম্নর সারিণ 2.4 o 2.5 e দান করা হেলা:- 
 
সারিণ -2.4: কেল্পর aধীেন aনুেমািদত পদ o িনেয়ািজত জনবল    
িডিপিপ aনুযায়ী 
aনুেমািদত 
জনবল 

বাস্তবায়েনর জনয্ 
িনেয়ািজত জনবল 

কল্প সমাপ্তকালীন সমেয় জনবেলর  aবস্থা জনবল িনেয়ােগর ধরণ
পিরচালন o 
বয্বস্থাপনা জনয্ 
জনবেলর সংস্থান 

পিরচালন o 
বয্বস্থাপনার জনয্ 
িনেয়ািজত জনবল 

পুরুষ মিহলা 

কম র্কতর্া 13 13 13 12 12 
কম র্চারী 25 25 25 23 13 
েমাট 27 27 27 24 14 
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সারিণ -2.5: কল্প পিরচালক িনেয়াগ o দািয়তব্ পালেনর সময় 
কম র্কতর্ার নাম, পদবী o 
েবতন েস্কল 

পূণ র্দািয়তব্ aিতিরক্ত
দািয়তব্ 

েযাগদােনর সময় মন্তবয্ 
েযাগদান বদলী

েমা: eরশাদ িময়া 
কল্প পিরচালক(aিতিরক্ত 
দািয়তব্), পঞ্চম েগর্ড 

- ঐ 12/18/18 39/18/19 মৎসয্ aিধদপ্তেরর  
কম র্কতর্া 

েমা: িসরাজ uিদ্দন 
কল্প পিরচালক (aিতিরক্ত 
দািয়তব্), পঞ্চম েগর্ড 

- ঐ  3৯/18/19 19/21/1৯ ঐ

আব্দুল জিলল 
কল্প পিরচালক (aিতিরক্ত 
দািয়তব্), পঞ্চম েগর্ড 

- ঐ  1৯/21/1৯ 19/22/1৯ ঐ 

ভাতী েদব 
কল্প পিরচালক (aিতিরক্ত 
দািয়তব্), পঞ্চম েগর্ড 

- ঐ  1৯/22/1৯ 41/18/25 ঐ 

 
পয র্ােলাচনা: জনবল িনেয়াগ পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, কল্পিটেত সংস্থান aনুযায়ী পূণ র্মা ায় জনবল 
িনেয়াগ করা হেয়িছল। কল্প পিরচালক িনেয়াগ o দািয়তব্ পালেনর সময় পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, কেল্পর 
থম দুi বৎসর িতন মােস েমাট িতন জন েজলা মৎসয্ কম র্কতর্া aিতিরক্ত দািয়তব্ িহেসেব কল্প 
পিরচালেকর দািয়তব্ পালন কেরেছন। 
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িদব্তীয় aধয্ায় 
ভাব মূলয্ায়ন কায র্কর্েমর কায র্পদ্ধিত (Methodology) 

 
3.2 পরামশ র্েকর TOR 
2. হালদা নদীর কৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরূদ্ধার কেল্পর পটভূিম, uেদ্দশয্, aনুেমাদন/সংেশাধন, কল্প 
বয্য়, বাস্তবায়নকাল, aথ র্ায়েনর uৎস, বছরিভিত্তক বরাদ্দ, aবমুিক্তর াসংিগক তথয্ পয র্েবক্ষণ o 
পয র্ােলাচনা; 
3. কেল্পর aংগিভিত্তক বাস্তবায়ন aগর্গিতর (বাস্তব o আিথ র্ক) তথয্ সংগর্হ, সারণী/ েলখিচে র মাধয্েম 
uপস্থাপন o িবেশ্লষণ; 
4. কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্েনর aবস্থা পয র্েবক্ষণ o পয র্ােলাচনা; 
5. কেল্পর আoতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতবয্ িবিভন্ন পণয্, কায র্ o েসবা সংগর্েহর  (Procurement) েক্ষে  
যথাযথভােব চিলত আiন o িবিধমালা, িপিপe 3117 eবং িপিপআর 3119 eর িনেদ র্শনা িতপালন করা 
হেয়িছল িকনা েস িবষেয় পয র্েবক্ষণ o পেয র্ােলাচনা; 
6. কেল্পর আoতায় সংগৃহীত িবিভন্ন পণয্, কায র্ o েসবা পিরচালনা eবং রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ েয়াজনীয় 
জনবলসহ আনুষিঙ্গক িবষয়ািদ িনেয় পয র্ােলাচনা/পয র্েবক্ষণ; 
7. কেল্পর আoতায় সংগৃহীত পণয্, কায র্ o েসবা সংিশ্লষ্ট কর্য় চুিক্তেত িনধ র্ািরত েস্পিসিফেকশন, গুণগত 
মান o পিরমাণ aনুযায়ী েয়াজনীয় পিরবীক্ষণ/যাচাiেয়র মাধয্েম সংগর্হ করা হেয়িছল িকনা তা যাচাi; 
8. কেল্পর বাস্তবায়ন সম্পিকর্ত িবিভন্ন িবষয় েযমন: aথ র্ায়েন িবলমব্, পণয্, কায র্ o েসবা কর্য়/সংগর্েহর েক্ষে  
িবলমব্, কল্প বয্বস্থাপনার মান eবং কেল্পর েময়াদ o বয্য় বৃিদ্ধসহ িবিভন্ন িদক িবেশ্লষণ, পয র্েবক্ষণ o 
পেয র্ােলাচনা; 
9. কেল্পর আoতায় সম্পািদত মূল কায র্কর্মসমূেহর কায র্কািরতা o uপেযািগতা িবেশ্লষণ করা eবং িবেশষ 
সফলতা (Success Stories, যিদ থােক) িবষেয় আেলাকপাত করা; 
৯. কেল্পর সবলিদক, দুব র্লিদক, সুেযাগ o হুমিক (SWOT)  িবেশ্লষণ eবং ভিবষয্েত eকi ধরেণর কল্প 
গর্হণ o বাস্তবায়েনর েক্ষে  যেথাপযুক্ত সুপািরশ দান; 
21. কেল্পর আoতায় িচিহ্নত িবদয্মান জলাশয়গুেলােত মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধােরর eবং 
হালদা নদীর uপযুক্ত স্থােন মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠার মাধয্েম িবদয্মান জলজ সম্পেদর uৎপাদন ক্ষমতা eবং 
জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার হেয়েছ িকনা তা িনরুপণ; 
22. কেল্পর আoতায় হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষে র uন্নয়ন eবং সংরক্ষেণর মা া িনরুপণ; 
23. কেল্পর আoতায় সমাজিভিত্তক সংগঠেনর মাধয্েম মৎসয্চাষ বয্বস্থাপনা বতর্ন eবং কল্পভুক্ত 
eলাকায় মৎসয্জীবী/ মৎসয্চািষেদর সামািজক aবস্থার uন্নয়ন হেয়েছ িকনা তার যথাথ র্তা যাচাi; 
24. uিল্লিখত াপ্ত িবিভন্ন পয র্েবক্ষেণর িভিত্তেত েয়াজনীয় সুপািরশসহ কল্প eলাকা েথেক সংগৃহীত তেথয্র       
িভিত্তেত মূলয্ায়ন িতেবদন ণয়ন o কর্য়কারী সংস্থা (আieমiিড) কতৃর্ক aনুেমাদন গর্হণ; 
25. স্থানীয় পয র্ােয়র eকিট o জাতীয় পয র্ােয়র eকিট কম র্শালা আেয়াজন কের মূলয্ায়ন কােজর পয র্েবক্ষণ 
(Findings) সমূহ aবিহত করা o কম র্শালায় াপ্ত মতামত/সুপািরশসমূহ িবেবচনা কের মূলয্ায়ন 
িতেবদনিট চূড়ান্তকরণ; eবং 

26. কর্য়কারী সংস্থা (আieমiিড) কতৃর্ক আেরািপত aনয্ানয্ সংিশ্লষ্ট কাজ সম্পাদন। 
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3.3 ভাব মূলয্ায়ন কােজর নমুনা সংগর্েহর ধারণাগত েকৗশল 
 

কল্পিটর ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ iনপুট, আuটপুট, আuটকাম o iমপয্াক্ট িনেদ র্শকগুেলা ছক আকাের িনেম্ন 
েদয়া হেলাঃ 

iনপুট/ কেল্পর কায র্কর্ম আuটপুট িনেদ র্শক আuটকাম িনেদ র্শক iমেপক্ট িনেদ র্শক
2. নদী হেত আহৃত িডম 
পিরস্ফুটেনর জনয্ হয্ািচং 
iuিনটসহ aনয্ানয্ 
aবকাঠােমা িনম র্াণ o সংস্কার 
3.হালদার েরণু িতপালেনর 
মাধয্েম ড ৈতরী কের 
হালদায় aবমুক্তকরণ 
4. হালদার িডম হেত 
uৎপািদত েরণু িতপালেনর 
জনয্ নদীর তীের পুকুর খনন  
5. সুফলেভাগী o মৎসয্ 
aিধদপ্তেরর কম র্কতর্ােদর 
িশক্ষণ দান  

6.িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ 
সুফলেভাগীেদরক্ষু  ঋণ দান 
7. eনিজo কায র্কর্ম 
পিরচালনার মাধয্েম 
েবজলাiন সােভ র্  
8. মৎসয্ সংরক্ষণ আiন 
বাস্তবায়েন জনসেচতনতা বৃিদ্ধ 
কায র্কর্ম 
9. মৎসয্ সংরক্ষণ আiন 
বাস্তবায়ন 
৯. বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা 
iনিষ্টিটuট সম্পািদত গেবষণা 
21. IWM eর স্টািড  
22. বৃক্ষেরাপণ 
23. aভয়া ম বাস্তবায়ন 
24. ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা 
কাঠােমা ৈতরী 

2. হালদা নদীর 
াকৃিতক জনন 
েক্ষে র uন্নয়ন  
 
3. মা মােছর মজুদ বৃিদ্ধ 
 
 
4. হালদা নদীর  জলজ 
সম্পেদর uৎপাদন 
ক্ষমতা বৃিদ্ধ 
5. কল্প বাস্তবায়েন 
সংিশ্লষ্টেদর দক্ষতা বৃিদ্ধ 
 
6. সুফলেভাগীেদর 
িবকল্প কম র্সংস্থান সৃিষ্ট 
7. সুফলেভাগীেদর 
েবজলাiন তথয্  
 
8. সেচতন সুফলেভাগী 
 
 
9.মা মাছ o 
জীবৈবিচ য্ রক্ষা 
৯.  িবস্তিরত তথয্ সহ 
িতবদন 

21. ঐ 
22. পিরেবশ uন্নয়ন 
23. জীবৈবিচ য্ বৃিদ্ধ 
24. হালদা নদীর সুষু্ঠ 
বয্বস্থাপনা 

2.িনিষক্ত িডম uৎপাদন 
বৃিদ্ধ,  িডম eর পিরস্ফুটন 
হার o েরণু uৎপাদন বৃিদ্ধ 
 
3. িনিষক্ত িডম uৎপাদন 
বৃিদ্ধ 
 
4. সুফলেভাগীেদর আয় 
বৃিদ্ধ 
 
5. দক্ষ জনবল o 
দািয়তব্শীল মৎসয্ সংরক্ষণ  
 
6.মা মাছ o জীবৈবিচ য্ 
বৃিদ্ধ 
7. হালদা নদীর uন্নত 
বয্বস্থাপনা 
 
8.  সুষু্ঠ aভয়া ম বয্বস্থা  
 
 
9. েটকসi িডম uৎপাদন 
o জীবৈবিচ য্ বৃিদ্ধ 
৯.  জনন েক্ষে র সুষু্ঠ 
বয্বস্থাপনা পিরকল্পনা  
21.ঐ 
22. uন্নত পিরেবশ  
23.uৎপাদন বৃিদ্ধ  
24.শিক্তশালী বয্বস্থাপনা 
কাঠােমা 

2.রুi জাতীয় মােছর 
uন্নত েপানা o 
uৎপাদন বৃিদ্ধ  
 
3.সুফলেভাগীেদর  
আথ র্-সামািজক 
aবস্থার uন্নয়ন 
(িশক্ষা,সব্াস্থয্, 
খাদয্াভাস, আয় o 
সঞ্চয়) eবং 
aভয়া ম সংরক্ষণ 
o uন্নয়ন, আiন 
িতপালন 

 
4. জনন েক্ষ  
সংরক্ষণ o uন্নয়ন 
 
 
ঐ 
 
 
ঐ 
 
 
 
 
5. দূষণ িনয় ণ 
uৎপাদন বৃিদ্ধ 
ঐ 

 
uপেরাক্ত ধারণাগত েকৗশল aনুসরেণ কল্পিটর ভাব মূলয্ায়ন করা হেয়েছ। 
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3.4 ভাব মূলয্ায়ন কােজর নমুনা সংগর্েহর ধারণাগত কাঠােমা (Conceptional Framework of 
Sample Collection) 
 

“হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধার” শীষ র্ক কল্পিট বাস্তবায়েনর ধান uেদ্দশয্ িছল e 
নদীর মৎসয্ জনন েক্ষে র uন্নয়ন o সংরক্ষণ, জলজসম্পেদর uৎপাদন বৃিদ্ধ o জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার, মৎসয্ 
সম্পদ বয্বস্থাপনার জনয্ eকিট ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা কাঠােমা গেড় েতালা eবং সংিশ্লষ্টেদর িবকল্প 
কম র্সংস্থান সৃিষ্ট iতয্ািদ। কল্পিট চট্টগর্াম েজলার 7িট uপেজলায় িবস্তৃত হেলo িনিষক্ত িডম দুiিট uপেজলা, 
যথা হাটহাজারী o রাuজান aংেশর হালদা নদীর সাত্তারঘাট ীজ হেত মদুনাঘাট ীজ eলাকা হেত সংগর্হ 
করা হয়। e eলাকায় িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষয্ “মা” মাছ রক্ষার জনয্ ায় 31 িক.িম. eলাকায় 
aভয়া ম েঘাষণার মাধয্েম সারাবৎসর মাছ ধরা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। eছাড়া জনন েমৗসুেম “মা” মােছর 
মজুদ বৃিদ্ধর জনয্ নািজরহাট ীজ হেত কালুর ঘাট ীজ পয র্ন্ত হাটহাজারী, রাuজান o েবায়ালখালী eলাকার 
ায় 51 িকিম. aংেশ eবং uক্ত aঞ্চেলর 27িট খােল েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত সকল কার মাছ ধরা 
িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। 
 
হালদা নদী হেত আহৃত িনিষক্ত িডেমর পিরস্ফুটেনর হার বৃিদ্ধর জনয্ 7 (ছয়) িট হয্াচারী িনম র্াণ eবং েমরামত 
o 35িট পুকুর খনন করা হেয়েছ। e নদীেত “মা” মােছর মজুদ বৃিদ্ধর জনয্ হালদা নদী হেত সংগৃহীত িনিষক্ত 
িডম লালন পালন কের েপানা eবং মা মাছ মজুদ করা হেয়েছ। e ছাড়া মৎসয্ aিধদপ্তেরর কম র্কতর্া o 
সুফলেভাগীেদর সক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ েমাট 6,239 জনেক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ eবং েজেলেদর 
সেচতনতা বৃিদ্ধর জনয্ বয্াপক কায র্কর্ম বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। 
 
হালদা নদীেত aভয়া ম েঘাষণার ধান সুফলেভাগী হেচ্ছ 2,311 িনিষক্ত িডম আহরণকারী। কেল্পর ধান 
eলাকাসহ aনয্ানয্ uপেজলার 3,711 জনেক িভিজeফ কম র্সূচীর আoতায় eবং 3,141 জনেক িবকল্প 
কম র্সংস্থান দান করা হেয়েছ। কেল্পর aধীেন তয্ক্ষভােব সুিবধা াপ্তেদর সব র্েমাট সংখয্া হেচ্ছ 6,941 
জন।  কল্প eলাকায় 7িট uপেজলায় o চ দগাo eলাকায় সব র্েমাট সুফলেভাগীর সংখয্া 9,425 জন 
(হাটহাজারী 864, রাuজান 2375, েবায়ালখালী 2331, পিটয়া 3174, রাঙ্গুিনয়া 2218, ফিটকছিড় 
uপেজলায় ৯18, eবং চ দগাo eলাকায় 2111)। e পয র্ােয় কেল্পর aধীেন সরাসির সুিবধা াপ্ত েজেল 
বয্িতত aনয্ানয্ েজেলর সংখয্া 3595 জন। ািতষ্ঠািনক কাঠােমার াথিমক স্তর িবেবচনায় কেল্পর aধীেন 
39িট িসিবo গঠন করা হেয়েছ। eছাড়া কেল্পর aধীেন ায় 31,111 হাজার গােছর চারা েরাপণ, জনন 
েমৗসুেম  aভয়া ম eলাকায় েমকানাiজ্ড েবাট চালনা িনিষদ্ধ eবং সেচতনতা সৃিষ্টর জনয্ বয্াপক চার 
চারণা eবং মৎসয্ সংরক্ষণ আiন বাস্তবায়ন iতয্ািদ কাজ করা হেয়েছ। uেল্লিখত ধারণাগত কাঠােমার 
আেলােক মূলয্ায়ন কােজর জনয্ পিরসংখয্ানগতভােব িতিনিধতব্মূলক নমুনার আকার িনম্ন বিণ র্ত সূ  বয্বহার 
কের িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 
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Z PQN
	  

েযখােন, 
n= সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া (Number of sample to be collected)   
Z= Standard normal variable at 96% confidence level)  
= 1.96 

P=ঘটনার aংশ িবেশষ (Population of an event) = 0.50 
Q= 1-P= 0.5 

N=Total population size 
e=িনভু র্লতার মা া (Precision level) =5% 

 

uপেরাক্ত সূ  aনুসরেণ সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া হেচ্ছ- 
(1.962 x 0.5x 0.5x 8314)/ [(8314 x 0.052) + (1.962 x 0.5x 0.5)] 

= 7384/ 21.74 =367; e েক্ষে  সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া েমাট সুফলেভাগীেদর 5.52%। 
 
সুফলেভাগীেদর 5িট স্তর িবেবচনায় uক্ত স্তর হেত সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া িনেম্নর সারণী-3.2 e দান করা 
হেলা:- 
 
সারিণ-3.2 সুফলেভাগীেদর ে িণ িবনয্াস aনুযায়ী সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া 
 
কর্িমক 
নং 

সুফলেভাগী ে িণ েমাট সংখয্া সংগৃহীতবয্ নমুনার সংখয্া
(5.52%) 

2 েজেল 3595 21৯
3 িডম সংগর্হকারী 2311 64
4 িভিজeফ াপ্ত 3711 226
5 িবকল্প কম র্সংস্থান 3141 ৯1
 সব র্েমাট 9425 478
 

Stratified sampling পদ্ধিত aনুসরেণ নমুনা সংগর্হ করা হেয়েছ। মাঠ পয র্ায় হেত সংগৃহীত নমুনার 
সংখয্া িনেম্নর সারিণ-3.3 e দান করা হেয়েছ। আনুমািনক 26% ননেরসপনিসভ িবেবচনায় মাঠ পয র্ায় হেত 
সব র্েমাট 541িট নমুনা সংগর্হ করা হেয়েছ। সংগৃহীত নমুনার মেধয্ েজেল 36.2%, িডম সংগর্হকারী 26.4%, 
িভিজeফ াপ্ত 48.8% eবং িবকল্প কম র্সংস্থান াপ্ত 32.৯% রেয়েছ। 
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সারিণ-3.3:  uপেজলা o সুফলেভাগীেদর ে িণ িবনয্াস aনুযায়ী সংগৃহীত নমুনার সংখয্া 
 uপেজলা সুফলেভাগীেদর ে িণ

েমাট  েজেল   িডম সংগর্হকারী  িভিজeফ িবকল্প কম র্সংস্থান 
রাuজান 15 33 24 21 93

16.1% 35.5% 25.8% 22.6% 100.0%
পিটয়া 14 0 24 21 59

23.7% 0.0% 40.7% 35.6% 100.0%
রাঙ্গুিনয়া 14 0 23 21 58

24.1% 0.0% 39.7% 36.2% 100.0%
 হাটহাজারী 18 33 36 6 93

19.4% 35.5% 38.7% 6.5% 100.0%
ফিটকছিড় 13 0 0 5 18

72.2% 0.0% 0.0% 27.8% 100.0%
েবায়ালখালী 9 0 30 20 59

15.3% 0.0% 50.8% 33.9% 100.0%
চ দগo 25 0 25 0 50

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0%
 েমাট 108 66 162 94 430
 25.1% 15.3% 37.7% 21.9% 100.0%

 
3.5 নমুনা সংগর্েহর পদ্ধিত 
কেল্পর aধীেন সব র্েমাট 24িট িভন্ন িভন্ন কাজ সম্পাদন করা হেয়েছ। কাজসমূহ িভন্ন িভন্ন হেলo eকিট 
কােজর ভাব aনয্িটর সােথ সম্পকর্যুক্ত। কােজi eকক েকান পদ্ধিত aনুসরণ কের কেল্পর ভাব মূলয্ায়ন 
করা সম্ভব িছল না। eজনয্ েয়াজনীয় তথয্, uপাত্ত, াiমাির eবং  েসেকন্ডাির uৎস হেত সংগর্হ করা 
হেয়েছ। াiমাির তথয্ কল্প eলাকা পিরদশ র্ন পূব র্ক সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থা জরীপ, েফাকাস 
গর্ুপ আেলাচনা (FGD) o ধান তথয্দাতার সােথ সাক্ষাৎকােরর (Key Informant Interview) 
মাধয্েম সংগর্হ করা হেয়েছ। েসেকন্ডাির uৎেসর তথয্  কল্প পিরচালক, আieমiিড দপ্তর eবং িবিভন্ন কার 
জান র্াল, িরেপ র্ােট কািশত িতেবদন o oেয়ব সাiট হেত সংগর্হ করা হেয়েছ। 
 
3.5.2 কেল্পর সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থা জরীপ  
কেল্প ধানত: 5 ধরেণর সুফলেভাগী যথা-(2) েজেল, (3) িনিষক্ত িডম সংগর্হকারী, (4) িভিজeফ, (5) 
িবকল্প কম র্সংস্থান াপ্তগণ আেছন। e পয র্ােয় সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থা eবং কেল্পর ভাব 
িনণ র্েয়র জনয্ সুিনিদষ্ট শ্নমালা বয্বহার করা হেয়েছ (সংযুিক্ত-2)। uক্ত শ্নমালা ণয়েনর জনয্ কেল্পর 
aধীেন নoেজায়ান নামক eনিজo eর িতেবদন পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ। uক্ত িতেবদেন সুফলেভাগীেদর 
আথ র্-সামািজক aবস্থার িবস্তািরত িববরণ না থাকায় সুফলেভাগীেদর সােথ কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্র আিথ র্ক 
aবস্থা সম্পেকর্ আেলাচনা কের তােদর পূেব র্র o বতর্মান aবস্থার তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ।  
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3.5.3 Focus Group Discussion (FGD)  
েফাকাস গর্ুপ Discussion eর জনয্ সুিনিদ র্ষ্ট েচকিলষ্ট বয্বহার করা হেয়েছ। FGD করার জনয্ কল্প 
eলাকার িনেম্নাক্ত 8িট গর্ুপ যথাকর্েম- (2) িনিষক্ত িডম আহরণকারী, (3) েজেল, (4)  হয্ািচং িপট মািলক o 
েপানা মাছ বয্বসায়ী (5) িবকল্প কম র্সংস্থান াপ্ত, (6) iিঞ্জন েবাট চালক, (7) িসিবo, (8) সাধারণ েভাক্তা, 
eলাকার গণয্মানয্ o aনয্ানয্ বয্িক্ত/ে ণীর সমনব্েয় েমাট 8িট (সাতিট) eবং িতিট FGD েত কমপেক্ষ 21-
23 জন uত্তরদাতার সােথ আেলাচনা করা হেয়েছ। eফিজিডেত আেলাচনার িবষয়বস্তু সংযুিক্ত-3 e দান 
করা হেয়েছ। 
 
িডম সংগর্হকারীেদর সােথ রাuজান uপেজলার দিক্ষণ গিহরা যুব কলয্াণ সিমিতর কায র্ালয়, সাধারণ 
েজেলেদর সােথ রাuজান uপেজলার পিশ্চম গিহরার aংকুরেঘানা গর্ােম, মৎসয্জীবী সিমিতর সােথ পিটয়া 
uপেজলার দাশপাড়া কািল মিন্দর াঙ্গেণ, িবকল্প কম র্সংস্থান াপ্তেদর সােথ রাঙ্গুিনয়া uপেজলার পিশ্চম 
েবতাগী কাটাখািল স্লুiস েগট সংলগ্ন জাহাঙ্গীর eর েদাকান াঙ্গেণ, িসিবo সদসয্েদর সােথ পিটয়া uপেজলা 
শলা মুিন্স বাজার eলাকায়, সাধারণ েভাক্তােদর সােথ রাঙ্গুিনয়া uপেজলা iছাখািল কািল মিন্দর eলাকা, eবং 
iিঞ্জন েবাট চালকেদর সােথ হাটহাজারী uপেজলার মদুনাঘােট eফিজিড করা হেয়েছ।  
 
3.5.4 Key Informant Interview  
কেল্পর িবস্তািরত পিরকল্পনা, িকuরেমন্ট, aথ র্দাতা, সংেশািধত কল্প aনুেমাদন, পিরচালনা-বয্বস্থাপনা, 
বাস্তবায়েনর িতবন্ধকতা, কেল্পর সবল o দুব র্লিদক, সুেযাগ o ঝুিঁক eবং ভিবষয্ত করণীয় iতয্ািদ িবষেয় 
কল্প বাস্তবায়েন সংিশ্লষ্ট 7জন uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্া/সহকাির uপেজলা কম র্কতর্া, াক্তন কল্প 
পিরচালক, েজলা মৎসয্ কম র্কতর্া, চট্টগর্াম িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক ড. আলী আজাদী o েফসর ড. মন্জুরুল 
িকবিরয়া, ািণিবদয্া িবভাগ, eবং ড. েমা খিললুর রহমান, বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা iনিষ্টিটuট, 
ময়মনিসংেহর সােথ আেলাচনা পূব র্ক তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। সাক্ষাৎকােরর আেলাচয্ িবষয় সংযুিক্ত-4 e 
দান করা হেয়েছ। 

 

3.5.5 েসেকন্ডাির তথয্ সংগর্েহর uৎস o পদ্ধিত 
েসেকন্ডাির তথয্ িনম্নরূপ ভােব সংগর্হ করা হেয়েছ:- 

 েভৗত, েসবা o মালামাল কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ সংযুিক্ত-5,6 eবং 7 aনূযায়ী কল্প পিরচালেকর দপ্তর হেত 
সংগর্হ  করা হেয়েছ; 

 হালদা নদী হেত বৎসর িভিত্তক িনিষক্ত িডম uৎপাদন, হয্াচারীেত েরণু-েপানা, “মা’ মাছ uৎপাদন o  
নদীেত aবমুক্ত করার তথয্ কল্প পিরচালেকর দপ্তর o aনয্ানয্ সংস্থা হেত সংগর্হ করা হেয়েছ; 

 িবকল্প কম র্সংস্থান সৃিষ্ট, সুফলেভাগীেদর ঋণ দান, ািতষ্ঠািনক কাঠােমা ৈতরী, বৃক্ষেরাপণ, িশক্ষণ 
iতয্ািদ তথয্ কল্প পিরচালেকর দপ্তেরর িবিভন্ন নিথপe পয র্ােলাচনা কের সংগর্হ করা হেয়েছ; 

 গণসেচতনতা সৃিষ্ট, মৎসয্ সংরক্ষণ আiন বাস্তবায়ন, aভয়া ম eলাকায় মাছ ধরা িনিষদ্ধকরণ, জনন 
েমৗসুেম েমকানাiজ্ড েবাট িনিষদ্ধকরণ iতয্ািদর িবস্তািরত তথয্ কল্প পিরচালেকর দপ্তর হেত সংগর্হ  
করা হেয়েছ; eবং 

 হালদা নদীর মৎসয্ জীবৈবিচে য্ সংকর্ান্ত তথয্ িবিভন্ন কার জান র্াল, িরেপােট র্ কািশত তথয্ িতেবদন 
o oেয়ব সাiট হেত সংগর্হ করা হেয়েছ। 
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3.5.6   কল্প eলাকার জলাশয় সমূেহর মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ  
মােছর জলজ আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান ধব্ংেসর ধান কারণ হেচ্ছ, (2) নদ-নদীর গিতপথ পিরবতর্ন o পািন 
বাহ াস ( কৃিত o মনু্ষয্ সৃষ্ট কারেণ); (3) পিল জেম ভরাট হoয়া, (4) পািন o eলাকার পিরেবশ দূষণ 

iতয্ািদ। মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ o uন্নয়েনর েকৗশল হেচ্ছ uপেরাক্ত কারণ সমূেহর ভাব 
েথেক নদ-নদীর পিরেবশেক মুক্ত রাখা eবং e িবষেয় গণসেচতনতা ৈতরী করা। কেল্পর aধীেন e িবষেয় 
সম্পািদত কায র্কর্েমর মা া FGD, KII eবং েসেকন্ডাির uৎেসর তথয্ সংগর্হপূব র্ক িনেম্নর সারিণ 3.4 e 
uিল্লিখত িনেদ র্শক aনুসরেণ পয র্ােলাচনা কের চূড়ান্ত িতেবদেন িতফিলত করা হেয়েছ। 
 

সারিণ-3.4: আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ পয র্ােলাচনার িনেদ র্শক (Indicator) 
আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ o
পুনরুদ্ধােরর িনেদ র্শক 

সম্পািদত কােজর
িববরণ 

কােজর তয্ািশত ফলাফল

2. নদ নদীর গিতপথ সংরক্ষণ  তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ মতামত দান করা হেয়েছ
3. পািন বাহ aবয্াহত রাখা ঐ ঐ 
4.পািন বােহ ব ধা/ িতবন্ধকতা ৈতরী না করা ঐ ঐ 
5. পিল িনয় েণর জনয্ নদী খনন ঐ ঐ 
6.পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ঐ ঐ 

 
3.5.7 হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  uন্নয়ন o সংরক্ষণ  

াকৃিতক জনন েক্ষ  uন্নয়ন সাধারণত িনম্নিলিখত uপােয় করা যায়, (2) বাস্তুসংস্থান বয্বস্থাপনার মাধয্েম 
aবনিতশীল পিরেবশ (Ecosystem) uন্নয়ন, (3) জননক্ষম মােছর িনরাপদ আবাস সৃিষ্ট, (4) 
জননক্ষম মাছ মজুত করা, (5) পিরেবশ সহায়ক aবকাঠােমা ৈতরী, (6) ড মােছর াকৃিতক খােদয্র মজুদ 
বৃিদ্ধ eবং (7) মানব সৃষ্ট কারেণ নদীর পিরেবশ aবনিত িতেরািহত করা iতয্ািদ।  
 
কল্পিটর aধীেন uপেরাক্ত িবষয়ািদর uপর েকান ধরেনর বয্বস্থা গর্হণ করা হেয়েছ তা FGD,                      

KII eবং েসেকন্ডাির uৎেসর তথয্ সংগর্েহর মাধয্েম িবেশ্লষণ কের জনন েক্ষ  uন্নয়েনর মা া িনধ র্ারণ করা 
হেয়েছ। aপরিদেক মােছর াকৃিতক জনন েক্ষ  িনম্নিলিখত বয্বস্থা গর্হেণর মাধয্েম সংরক্ষণ করা যায়। 
যথাঃ-(2) জনন েক্ষে র কয্াচেমন্ট (Catchment area) eলাকার বােয়ািফিজকয্াল eবং 
iেকালিজকয্াল aবস্থা িস্থিতশীল রাখা; (3) জনন eলাকার পিরেবশ বয্বস্থাপনা (পািন দূষণ, পিলভরাট 
িনয় ণ iতয্ািদ);(4) জননক্ষম মােছর জীনগত (Genetic) ৈবিশষ্ট বজায় রাখা; (5) জনন েক্ষ  
িনভ র্রশীল েজেল o জনেগািষ্ঠর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন o খাদয্ িনরাপত্তা দান eবং িবকল্প 
কম র্সংস্থান সৃিষ্ট; (6) জনন েক্ষ  সংিশ্লষ্ট eলাকায় সহবয্বস্থাপনা পদ্ধিত বাস্তবায়ন eবং (7) মৎসয্ সংরক্ষণ 
আiন বাস্তবায়ন। কল্প eলাকায় uপেরাক্ত কায র্াবলী বাস্তবায়ন aগর্গিতর তথয্ মূলয্ায়ন কের িতেবদেন 
দান করা হেয়েছ।  
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3.5.8 মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠার মাধয্েম হালদা নদীর জলজ সম্পেদর uৎপাদন ক্ষমতা বৃিদ্ধ 
হালদা নদী হেত ধানত: রুi জাতীয় মােছর িনিষক্ত িডম (Fertilized egg) সংগর্হ করা হয়। িনিদ র্ষ্ট 
সংখয্ক েনৗকা o েজেল িডম আহরণ কের থােক। মৎসয্ aিধদপ্তর িত বৎসর িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর তথয্ 
সংগর্হ কের। e পয র্ােয়, মৎসয্ aিধদপ্তর হেত িনিষক্ত িডম আহরেণর তথয্ সংগর্হ পূব র্ক uৎপাদেনর গিতধারা 
িবেশ্লষণ কের কেল্পর ভাব িনণ র্য় করা হেয়েছ। হালদা নদীর মাছ uৎপাদন eবং aনয্ানয্ জলজ 
জীবৈবিচে য্র তথয্ ধারাবািহকভােব সংগর্হ করা হয়না িবধায় FGD eবং KII eর মাধয্েম, কল্প পূব র্ eবং 
কল্প বাস্তবায়েনর পরবত  সমেয়র তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ।  

 
3.5.9 aভয়া ম িতষ্ঠার মাধয্েম জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার 
দীঘ র্েময়ািদ বা স্থায়ী aভয়া ম িতষ্ঠা করা হেল িনরাপদ আবাসস্থল িবেবচনায় ঐ eলাকায় মাছ o aনয্ানয্ 
জলজ ািণ িনিব র্েঘ্ন জনন কের। eছাড়া aভয়া ম সংলগ্ন aনয্ানয্ eলাকার মাছ o জলজ ািণ aভয়া ম 
eলাকায় পিরযান (Migration) কের থােক। ফেল সািব র্কভােব aভয়া ম eলাকার মাছসহ aনয্ানয্ জলজ 
ািণর মজুদ 31%- 41% বা তারo েবশী বৃিদ্ধ পায়।  

 
কল্প বাস্তবায়ন পূব র্ সমেয় সম্পািদত গেবষণা কাজ পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় হালদা নদীেত ায় 81 
জািতর মাছ o িচংিড় পাoয়া েযত। কল্প বাস্তবায়ন পরবত  সমেয় e িবষেয় েকান গেবষণা কাজ সম্পািদত 
না হoয়ায় uেল্লিখত 81 জািতর মাছ o িচংিড়র মেধয্ কেয়কিট key species (েযমন আiড়, েবায়াল, 
িচংিড় iতয্ািদ) িবেবচনা কের স্থানীয় েজেল, েভাক্তা eবং কল্প বাস্তবায়নকারী কম র্কতর্া o গেবষকেদর 
সােথ FGD eবং KII মাধয্েম সংগর্হ কের uপস্থাপন করা হেয়েছ। 
 
3.5.৯ কেল্পর আoতায় সম্পািদত মূল কায র্কর্মসমূেহর কায র্কািরতা eবং uপেযািগতা িবেশ্লষণ o 
Success Stories সম্পেকর্ আেলাকপাত 

কেল্পর aধীেন েমাট 24িট কাজ করা হেয়েছ। e সকল কােজর িবস্তািরত তথয্ সংগর্হ কের িবেশ্লষণ পূব র্ক 
কায র্কািরতা eবং uপেযািগতা িনিদ্দর্ষ্ট েসকশেন দান করা হেয়েছ। কেল্পর সুফলেভাগী, eনিজo কম র্কতর্া 
o কল্প পিরচালেকর দপ্তর হেত তথয্ সংগর্হ কের 4িট সফলতার িববরণ িতেবদেন দান করা হেয়েছ। 
 
3.5.21 িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ সুফলেভাগীেদর ক্ষু  ঋণ দান 
কেল্পর aধীেন 3,141 জন সুফলেভাগীেক িত জন 21 (দশ) হাজার টাকা হাের মাছ চাষ, ক্ষু  বয্বসা 
িরক্সা/ভয্ান চালনা o aনয্ানয্ কােজর জনয্ ঋণ দান করা হেয়েছ। ঋণ াপ্ত েজেল eবং aনয্ানয্ 
সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থা শ্নমালা-2 aনুসরেণ জরীপ কের আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন 
িনণ র্য় করা হেয়েছ। 
 
3.5.22 বৃক্ষেরাপণ 
কেল্পর aধীেন 31,111িট গােছর চারা েরাপণ করা হেয়েছ। কল্প পিরচালক o uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর 
দপ্তর হেত eলাকা িভিত্তক েরাপণকৃত গােছর সংখয্া, জািত iতয্ািদ তথয্ eবং গাছসমূেহর বতর্মান aবস্থা 
সেরজিমেন যাচাi কের বৃক্ষেরাপেণর কায র্কািরতা সম্পেকর্ মতামত িতেবদেন সিন্নেবিশত করা হেয়েছ। 
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3.5.23 কেল্পর সবল o দুব র্লিদক, সুেযাগ o ঝুিঁক (SWOT) িবেশ্লষণ 
কল্প মূলয্ায়ন কম র্পিরকল্পনার ারিম্ভক িতেবদেন েয সকল তথয্ uপাত্ত সংগর্হ eবং িবেশ্লষেণর স্তাব করা 
হেয়িছল েস সকল তথয্ uপাত্ত সংগর্হপূব র্ক SWOT matrix aনুসরণ কের কল্পিটর সবল o দুব র্লিদক, সুেযাগ 
o ঝুিঁকসমূহ সনাক্তকরত: ভিবষয্েত eকi ধরেণর কল্প গর্হণ o বাস্তবায়েনর জনয্ সুপািরশ দান করা 
হেয়েছ। 
 
3.5.24 Exit Strategy o সুপািরশ ণয়ন 
কেল্পর aধীেন সম্পািদত কাজ সমূহ েটকসi হেব িকনা eবং েটকসi করার জনয্ ভিবষয্েত িক করণীয় e 
িবষেয় FGD, KII eবং কেল্পর কাজ মূলয্ায়ন েশেষ ফলাফল পয র্ােলাচনা কের Exit Strategy o 
সুপািরশ ণয়ন করা হেয়েছ। 
 
3.6 তথয্ সংগর্হ কায র্কর্ম পিরচালনা 
পরামশ র্েকর সরাসির তত্তব্াবধান o িনেদ র্শনা aনুসাের স্তািবত তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। 
 
3.6.2 তথয্ সংগর্হকারী িনেয়াগ 
স্তাবনা aনুসরেণ 5জন তথয্ সংগর্হকারীেক 2 মােসর জনয্ িনেয়াগ করা হেয়িছল। 

 
3.6.3 তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষণ 
তথয্ সংগর্হকারী িনেয়ােগর পর পরামশ র্ক, আieমiিড দপ্তেরর সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্াগেণর aংশগর্হেণর মাধয্েম 
তােদরেক িবগত 2৯-31 েফ য়ারী 3128 তািরেখ 3 (দুi) িদন বয্ািপ িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। 
 
3.6.4 জরীপ পিরচালনা 
তথয্ uপাত্ত সংগর্েহর খসড়া শ্নমালা কল্প eলাকায় ি েটস্ট কের েয়াজনীয় সংেযাজন বা িবেয়াজন কের 
চূড়ান্ত শ্নমালা জরীপ কােজ বয্বহার করা হেয়েছ। জরীপ কােজ িনেয়ািজত তথয্ সংগর্হকারীেদর দািয়তব্ িছল 
িনম্নরুপঃ 

 িনব র্ািচত uত্তরদাতােদর কােছ যাoয়া eবং তােদর aংশগর্হণ িনিশ্চত করা; 

 সরাসির সাক্ষাৎকার গর্হণ; 
 শ্নমালা aনুসাের সিঠক তথয্ েকােড েলখা; eবং 

 পূরণকৃত শ্নমালা াথিমক ভােব যাচাi বাছাi কের পরামশ র্েকর কােছ দান করা। 
 
3.7 স্থানীয় পয র্ােয় কম র্শালা aনুষ্ঠান 
িবগত 9 মাচ র্ 3128iং তািরেখ মৎসয্ মান িনয় ণ কম র্কতর্া, চট্টগর্াম eর কায র্ালেয়র েসিমনার কেক্ষ স্থানীয় 
পয র্ােয় কম র্শালা আেয়াজন করা হেয়িছল। িনম্ন বিণ র্ত ে িণ িবনয্াস যথা 2) িনিষক্ত িডম আহরণকারী, 3) 
েজেল, 4) িবকল্প কম র্সংস্থান o িভিজeফ াপ্ত, 5) iিঞ্জনেবাট চালক, 6) িসিবo িতিনিধ, 7) সাধারণ 
েভাক্তা, 8) eলাকার গণয্মানয্ বয্িক্ত, 9) স্থানীয় জন িতিনিধ, ৯) কল্প সংিশ্লষ্ট সকল কম র্কতর্া 21) 
আieমiিড eর কম র্কতর্াগণ সহ িবিভন্ন বয্িক্তবগ র্ কম র্শালায় uপিস্থত িছেলন । uক্ত কম র্শালায় uন্মুক্ত 
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আেলাচনার মাধয্েম কল্প বাস্তবায়েনর ভাব o ভিবষয্ত করণীয় সম্পেকর্ েয়াজনীয় তথয্ সংগর্হ করা 
হেয়েছ। কম র্শালায় aংশগর্হণকারীেদর তািলকা সংযুিক্ত 8 e দান করা হেয়েছ। 
 
3.8 তথয্ সম্পাদনা o েকািডং 
পূরণকৃত শ্নমালা পরামশ র্ক কতৃর্ক সম্পাদনা কের ফক্সে া ে াগর্ােম ডাটা eি  কের িবেশ্লষণ করা হেয়েছ। 
 
3.9 তথয্ িবেশ্লষণ eবং িতেবদন ণয়ন 
সংগৃহীত তথয্ eসিপeসeস-31 ভাস র্ন সফটoয়য্ােরর মাধয্েম িবেশ্লষণ কের Mean, Median, 

Minimum, Maximum eবং েয়াজনীয় গর্াফ ৈতরী করা হেয়েছ। 
 
3.৯ িতেবদন uপস্থাপন 
  

 ারিম্ভক  িতেবদন 
চুিক্তপে র শতর্ িহেসেব সমীক্ষার কম র্পিরকল্পনা o পদ্ধিত, তথয্ সংগর্েহর জনয্ শ্নমালা o েচকিলস্ট, নমুনার 
আকার eবং সমীক্ষা eলাকা িনিদ র্ষ্টকরণ iতয্ািদ িববরণসমব্িলত ারিম্ভক িতেবদন চুিক্ত সব্াক্ষেরর 26 
(পেনর) িদেনর মেধয্ 31 কিপ দািখল করা হেয়িছল। দািখলকৃত িতেবদেনর uপর 12.12.3128 তািরেখ 
েটকিনকয্াল কিমিটর সভা aনুিষ্ঠত হয়। েটকিনকয্াল কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুযায়ী সংেশািধত ারিম্ভক 
িতেবদেনর 31 কিপ িস্টয়ািরং কিমিটর সভার  দািখল করার পর িস্টয়ািরং কিমিট কতৃর্ক uক্ত িতেবদন 

aনুেমািদত হেল মাঠ পয র্ােয় কায র্কর্ম শুরু করা হেয়িছল। 
 
 খসড়া চূড়ান্ত িতেবদন 
স্তাবনা aনুসরেণ মাঠ পয র্ায় হেত সকল কার তথয্ সংগর্হ পূব র্ক িবেশ্লষণ eবং স্থানীয় কম র্শালার 
সুপািরশসহ খসড়া চূড়ান্ত িতেবদন স্তুত করা হেয়েছ। খসড়া িতেবদন েটকিনকয্াল o িস্টয়ািরং কিমিট 
কতৃর্ক aনুেমািদত হেল চূড়ান্ত িতেবদন স্তুত o দািখল করা হেয়েছ। aতঃপর জাতীয় পয র্ােয় eকিট 
কম র্শালা aনুষ্ঠান কের সুপািরশসহ চূড়ান্ত িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ। 
 
 চূড়ান্ত িতেবদন 
চূড়ান্ত িতেবদেনর 71 কিপ (বাংলায় 51 কিপ o iংেরিজেত 31 কিপ) মহাপিরচালক মূলয্ায়ন শাখা, 
আieমiিড বরাবর দািখল করা হেয়েছ।  
 
3.21 কম র্ পিরকল্পনা 
কর্িমক কায র্াবলী সমািপ্তর সময় 
ক ারিম্ভক িতেবদন eবং শ্নমালা ৈতরী 18 িডেসমব্র 3127
খ ারিম্ভক িতেবদন aনুেমাদন 41 জানুয়ারী 3128
গ মাঠকম েদর িশক্ষণ 13 েফ য়ারী 3128
ঘ তথয্ সংগর্েহর কাজ পিরচালনা 16-39 েফ য়ারী 3128
ঙ েকািডং, ডাটা eি , েসিসং o eনালাiিসস 12-16 মাচ র্ 3128
চ স্থানীয় কম র্শালা আেয়াজন 19  মাচ র্ 3128
ছ 2ম খসড়া িতেবদন দািখল 16 eি ল 3128
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জ েটকিনকয্াল কিমিটর মতামত o িনেদ র্শনা aনুসাের 2ম খসড়া
িতেবদন সংেশাধন o দািখল 

25  েম  3128

ঝ 2ম খসড়া িতেবদন িস্টয়ািরং কিমিট কতৃর্ক aনুেমাদন 28 েম  3128 
ঙ িস্টয়ািরং কিমিটর সভার মতামত o িনেদ র্শনা aনুসাের 3য় 

খসড়া িতেবদন সংেশাধন o দািখল 
34 েম  3128 

ত জাতীয় কম র্শালা আেয়াজন 41 েম 3128 
থ জাতীয় কম র্শালার সুপািরশসহ চূড়ান্ত িতেবদন দািখল 21  জুন 3128
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তৃতীয় aধয্ায় 
কেল্পর সািব র্ক eবং aঙ্গিভিত্তক (বাস্তব o আিথ র্ক) লক্ষয্মা া o aজর্ন 

 
4.2 কেল্পর সািব র্ক aঙ্গিভিত্তক সব র্েমাট (বাস্তব o আিথ র্ক) লক্ষয্মা া o aজর্ন 
 
কেল্পর সািব র্ক aঙ্গিভিত্তক সব র্েমাট (বাস্তব o আিথ র্ক) লক্ষয্মা া o aজর্ন িনেম্ন দান করা হেলা:- 

     (লক্ষ টাকায়) 
aেঙ্গর নাম eকক সব র্েশষ সংেশািধত

লক্ষয্ মা া ( িডিপিপ 
aনুযায়ী) 

বাস্তবায়ন aগর্গিত াস বৃিদ্ধর
কারণ 
 

আিথ র্ক েভৗত
(পিরমাণ) 

আিথ র্ক * বাস্তব 
(সংখয্া) 

রাজসব্ (ক) 
aিফসারেদর েবতন 3 25.80 12 জন 13.65 12 জন কল্প

পিরচালক 
রাজসব্ খাত 
হেত েবতন 
গর্হণ কেরেছন। 

সংস্থাপন বয্য় 25 78.0 25 জন 43.11 25 জন 
ভাতািদ 27 118.93 26 জন 50.9 26 জন 

                           uপ-েমাট=  222.33 107.66
(59.53%) 

 

সরবরাহ o েসবাঃ 
িটe/িডe েথাক 15.0 েথাক 15.0 (211%) েথাক -
য চািলত েনৗযান ভাড়া েথাক 15.0 েথাক 15.0 (211%) েথাক 
েপানা িতপালেনর জনয্ পুকুর ভাড়া েথাক 4.0 েথাক 4.0 (211%) েথাক 
েপােস্টজ েথাক 0.10 েথাক 0.10 (211%) েথাক 
িবদুয্ৎ েথাক 1.50 েথাক 0.1 0(7.78%) েথাক 
গয্াস eবং জব্ালানী েথাক 5.0 েথাক 5.0 (211%) েথাক 
েপে াল eবং লুি েকন্ট েথাক 10.0 েথাক 10.0 (211%) েথাক 
েস্টশনাির,কিন্টেজিন্স eবং 
কনজুমেবল আiেটম  

েথাক 15.0 েথাক 14.99 
(৯৯.৯4%) 

েথাক 

গেবষণা েথাক 17.50 েথাক 17.41 (৯৯.5৯) েথাক 
স্টািড েথাক 45.46 েথাক 45.40(৯৯.9%) েথাক 
ডকুেমন্টরী েথাক 4.0 েথাক 3.96 (৯৯.৯৯) েথাক 
স্টীল ে মসহ িবলেবাড র্ স্থাপন 31িট 13.5 31িট 13.5 (211%) 31িট 
সাiন েবাড র্ (কােঠর ে মসহ) 211 3.0 211 িট 3 .0 (211%) েথাক 
েজেল eবং সুফলেভাগীেদর িশক্ষণ 6239 25.0 6239জন 25.0 (211%) 6239 
কম র্শালা/েসিমনার 16 7.25 16িট 7.24 (৯৯.97%) 6িট 
গণসেচতনতা কায র্কর্ম 71 12.0 71িট 11.99 

(৯৯.83%) 
71 

েপানা uৎপাদন েথাক 2.0 েথাক 2.0 (৯৯.83%) 3.1 
মােছর খাদয্  েথাক 2.0 েথাক 2.0 (৯৯.83%) েথাক 
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aেঙ্গর নাম eকক সব র্েশষ সংেশািধত
লক্ষয্ মা া ( িডিপিপ 
aনুযায়ী) 

বাস্তবায়ন aগর্গিত াস বৃিদ্ধর
কারণ 
 

আিথ র্ক েভৗত
(পিরমাণ) 

আিথ র্ক * বাস্তব 
(সংখয্া) 

eনিজo সহায়তা কায র্কর্ম েথাক 21.61 েথাক 21.48 
(৯৯.৯7%) 

েথাক 

সম্মানী েথাক 1.8 েথাক 1.55 (৯৯.৯7%) েথাক 
িবিবধ ( িমক, িফস িমল, েপন 
কালচার, আiিড কাড র্ iতয্ািদ) 

েথাক 30.0 েথাক 3 0.0 (211%) েথাক 

হয্াচারী পিরচালনা বয্য় েথাক 12.0 েথাক 11.87 
(৯9.৯3%) 

েথাক 

uপ-েমাট=  েথাক 262.61 260.5 4 
(৯৯.32%) 

েথাক 

েমরামত o রক্ষণােবক্ষণ 
যানবাহন  েথাক 5.5 েথাক 5.5 (211%) েথাক 
কিম্পuটার  েথাক 2.0 েথাক 1.60 (91%) েথাক 
মৎসয্ aিধদপ্তেরর হয্াচারী েথাক 15.0 েথাক 15.0 (211%) েথাক 
স্লুiচেগট েমরামত 23িট 0 23িট 0 23িট 
uপ-েমাট=  22.5 22.1 0 

(৯9.33%) 
 

মূলধন খাতঃ 
সম্পদ সংগর্হ   
েমাটর সাiেকল কর্য় 6 4.99 6িট 4.99 (211%) 6িট 
িডিজটাল কয্ােমরা-4িট, িভিডo 
কয্ােমরা-2িট 

5 2.0 5িট 1.94 (৯8%) 5িট 

মািল্টিমিডয়া (স্কর্ীনসহ) 4 4.5 4িট 4.45 (৯9.99%) 4িট 
েজনােরটর/ আiিপeস স্থাপন 21 10.0 21িট 1 0.0 (211%) 21িট 
কিম্পuটার o eেক্সসিরজ 6 5.0 6িট 4.99 (৯৯.91%) 6িট 
ফেটাকিপয়ার 2 1.29 2িট 1.29 (211%) 2িট 
আসবাবপ  eবং িফক্সার েথাক 6.0 েথাক 6.0 (211%) েথাক 
বৃক্ষেরাপণ 31,111িট 10.0 31,111িট 10.0 (211%) 31,111িট 
মাঠ পয র্ােয়র জনয্ য পািত েথাক 5.0 েথাক 5.0 (211%) েথাক 
uপ-েমাট=  48.78 48.66 

(৯৯.86%) 
 

িনম র্াণকাজ/মািটর কাজ 
মদুনাঘােটরহয্াচারী স সারণ - 40.0 - 39.97 

(৯৯.৯4%) 
- 

েজলা মৎসয্ aিফস ভবন স সারণ - 18.75 - 18.74 
(৯৯.৯6%) 

- 

েমাবারকিখল হয্াচারী িনম র্াণ - 11.25 - 11.24 (211%) - 
পুকুর খনন েথাক 105.0 েথাক 105.0 (211%) েথাক  
সয্ািনটারী কাজ েথাক 2.0 েথাক 2.0 (211%) েথাক 
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aেঙ্গর নাম eকক সব র্েশষ সংেশািধত
লক্ষয্ মা া ( িডিপিপ 
aনুযায়ী) 

বাস্তবায়ন aগর্গিত াস বৃিদ্ধর
কারণ 
 

আিথ র্ক েভৗত
(পিরমাণ) 

আিথ র্ক * বাস্তব 
(সংখয্া) 

ৈবদুয্িতক কাজ েথাক 10.0 েথাক 1 0.0(211%) েথাক 
হয্ািচং iuিনেটর  aিফস িনম র্াণ 2311 

বগ র্ফুট 
18.0 2311

বগ র্ফুট 
17.95 
(৯৯.83%) 

2311 
বগ র্ফুট 

হয্াচারীর সীমানা াচীর িনম র্াণ 951 িম; 68.9 951 িমটার 68.9 (211%) 951িম; 
 হয্ািচং iuিনট িনম র্াণ - 261.20 - 261.02 

(211%) 
- 

uপ-েমাট=   535.10 534.99 
(৯৯.৯9%) 

 

ঋণ o aিগর্ম 
ক্ষু  ঋণ 3411 জন 230.0 3411 230.0

(211%) 
3411 
জন 

uপ-েমাট=  230.0 230.0
(211%) 

 

   সব র্েমাট=  1321.32 1203. 95 
(৯2.23%) 

 

*বন্ধনীেত aজর্েনর শতকরা হার দান করা হেয়েছ 

 
4.3 কেল্পর সািব র্ক eবং aঙ্গিভিত্তক লক্ষয্মা া aজর্ন o পয র্ােলাচনা 
কল্পিটর সািব র্ক eবং aঙ্গিভিত্তক আিথ র্ক বরাদ্দ eবং aগর্গিত পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, কম র্কতর্ােদর 
েবতন ভাতািদ o িবদুয্ৎ uপ-খাত বয্তীত aনয্ানয্ uপখােত ায় 211% aগর্গিত সািধত হেয়েছ। েবতন 
ভাতািদ খােত aগর্গিত মা  59.53%। কল্প পিরচালক, েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার aিতিরক্ত দািয়তব্ িহেসেব 
কল্প পিরচালেকর দািয়তব্ পালন কেরেছন eবং রাজসব্ খাত হেত েবতন ভাতািদ গর্হণ করায় e খােত 
িনদ্ধর্ািরত লক্ষয্মা া aিজর্ত হয়িন। 
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চতুথ র্ aধয্ায় 
কেল্পর আoতায় িবিভন্ন পণয্, কায র্ o েসবা সংগর্হ পয র্ােলাচনা o পয র্েবক্ষণ 

কেল্পর আoতায় সম্পািদত িবিভন্ন কায র্ পণয্, o েসবা সংগর্েহর তথয্ািদ িনেম্ন দান করা হেলা:- 
5.2 কেল্পর আoতায় সম্পািদত কায র্ 
 
5.2.2 েজলা মৎসয্ aিফস ভবন স সারণ 
e কােজর জনয্ 29.86 টাকা বরাদ্দ িছল। কাজ সম্পাদেনর জনয্ দরপ  আহবান করা হেল িতনিট দরপ  
পাoয়া যায় eবং সব র্িনম্ন দর 29.85 লক্ষ টাকা বয্েয় কাজিট সম্পাদন করা হয়। কায র্ােদশ দােনর তািরখ 
26/21/3122 eবং িবল পিরেশােধর তািরখ 22/17/3123। কাজ সম্পাদেন কর্য় িবিধ যথাযথভােব aনুসরণ 
করা হেয়েছ। 
5.2.3 েমাবারকিখল হয্াচারীেত ে িনং েসন্টার িনম র্াণ 
কাজিট সম্পাদেনর জনয্ 22.36 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। দরপ  িবঞ্জিপ্ত চার করা হেল 4(িতন) িট দরপ  
পাoয়া যায় eবং সব র্িনম্ন 22.35 লক্ষ টাকা বয্েয় কাজিট aথ র্ িবিধ aনুসরেণ সম্পাদন করা হেয়েছ। 
 

   
 

িচ  5.2: কেল্পর aধীেন িনিম র্ত হয্াচারী 
 
5.2.4 পুকুর খনন 
e কােজর জনয্ 216.1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। পুকুর খনেনর কাজ িভন্ন িভন্ন স্থােন হoয়ার ফেল সব র্েমাট ৯িট 
পয্ােকেজর aধীেন দরপ  আহবান করা হয়। িতিট পয্ােকেজর িবপরীেত িতনিট দরপ  পাoয়া িগেয়িছল 
eবং সব র্িনম্ন দরদাতাগণ কাজ সমূহ 3122 সাল হেত 3125 সােল সম্পন্ন করা কেরেছন। eলিজiিড িসিডuল 
3119 aনুসরেণ পুকুর খনেনর দর িনধ র্ারণ করা হেয়িছল। সব র্েমাট 35িট পুকুেরর 2463 ঘন িকuিবক িমটার 
মািট খনন করা হেয়েছ। 
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িচ  5.3: কেল্পর aধীেন খননকৃত পুকুর। 
 

5.2.5 সয্ািনটারী কাজ 
e কােজর জনয্ 3.1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল eবং eর মেধয্ 61,111 টাকা uপেজলার aনুকুেল বরাদ্দ েদয়া 
হেয়িছল। aবিশষ্ঠ টাকা িদেয় মদুনাঘাট হয্াচারী aিফেস টাiলস বসােনা, েসপিটক টয্াংক oয়াল িনম র্াণ 
আরeফিপর মাধয্েম সব র্িনম্ন দরদাতােক িদেয় সম্পন্ন করা হেয়েছ। 
 

5.2.6 হয্ািচং iuিনেট aিফস িনম র্াণ 
e কােজর জনয্ েমাট 29.1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। দুiিট দরপে র মাধয্েম e কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ। 
িতিট কােজর জনয্ িতনিট কের দরপ  পাoয়া িগেয়িছল eবং সব র্িনম্ন দরদাতােক িদেয় 3122 eবং 3124 
সােল িবিধ েমাতােবক কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ। iuিনট aিফস সমূহ হেচ্ছ েমাবারক িখল, শাহমাদাির, 
মাছুয়ােঘানা eবং পিশ্চম গিহরা। সব র্েমাট কােজর পিরমাণ 2311 বগ র্ফুট, বয্েয়র পিরমাণ 28.৯6 লক্ষ টাকা। 
 

5.2.7 হয্ািচং iuিনেটর সীমানা াচীর 
e কােজর জনয্ 79.৯1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। uক্ত aেথ র্ (2) মদুনাঘাট হয্াচারীর সীমানা াচীর 26.64 লক্ষ 
টাকা, (3) পিশ্চম গিহরা হয্াচারীর সীমানা াচীর 31.53 লক্ষ টাকা, (4) মাছুয়ােঘানা হয্াচারীর সীমানা 
াচীর 24.88 লক্ষ টাকা, (5) কাগিতয়া হয্াচারীর সীমানা াচীর 23.88 লক্ষ টাকা, eবং (6) শাহমাদারী 
হয্াচারীর সীমানা াচীর 24.৯৯ লক্ষ টাকা বয্েয় সম্পন্ন করা হেয়েছ। সকল কাজ দরপ  আহবােনর মাধয্েম 
সব র্িনম্ন দরদাতােক িদেয় িবিধ aনুসাের সম্পন্ন করা হেয়েছ। সকল সীমানা াচীেরর ৈদঘ র্য্ 951 িমটার। 
 

5.2.8 হয্ািচং iuিনট িনম র্াণ 
হয্ািচং iuিনট িনম র্াণ কােজর মেধয্ 7িট iuিনেটর েশড eবং পাiপ লাiন িনম র্াণ, পাম্প হাuস িনম র্াণ, 
oভারেহড টয্াংক িনম র্াণ, সাiট েডেভলপেমন্ট eবং শয্ােলা িটuবoেয়ল o সাবমারিসবল পাম্প বসােনার 
কাজ িছল। e খােত েমাট বয্য় বরাদ্দ িছল 372.1 লক্ষ টাকা। e সকল কাজ eবং রাuজান o হাটহাজারী 
uপেজলায় eকিট কের েমাবাiল হয্াচারী িনম র্ােণর জনয্ েমাট 2৯িট পয্ােকেজ িবভক্ত কের দরপ  আহবােনর 
মাধয্েম সব র্িনম্ন দরদাতােক িদেয় 3119 সাল হেত 3125 সােলর মেধয্ িবিধ েমাতােবক সব র্িনম্ন করদাতােক 
িদেয় কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ। 
5.2.9 মদুনাঘােট হয্াচারী স সারণ 
মদুনাঘােট হয্াচারী স সারেণর জনয্ কল্প স্তাবনায় 51.1 লক্ষ টাকার সংস্থান িছল। e কাজ সম্পাদেনর 
িনিমত্ত WD-2 পয্ােকেজর আoতায় দরপ  আহবান করা হেল িতনিট দরপ  পাoয়া যায় eবং সব র্িনম্ন দর 
4৯, ৯8,111 টাকায় uক্ত কাজ সম্পাদন করা হেয়েছ। কর্য় িবিধ যথাযথভােব aনুসরণ করা হেয়েছ। 
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পয র্েবক্ষণঃ সকল কােজর জনয্ আহুত দরপ  o aনয্ানয্ দিললািদ (িসeস পয র্েবক্ষণ কের দরপ  কিমিটর 
সদসয্েদর uপিস্থিত, সব্াক্ষর, মতামত iতয্ািদ) যথাযথ বেল তীয়মান হেয়েছ। eছাড়া e সকল কােজর জনয্ 
িনরীক্ষা aিধদপ্তর েকান কার িনরীক্ষা আপিত্ত দান কেরিন বেল ধারণা করা যায় সকল কাজ সব্চ্ছ eবং 
িপিপআর 3119 aনুসরেণ করা হেয়েছ। 
 
5.3 সরবরাহ o েসবা কাজ পয র্ােলাচনা 
সরবরাহ o েসবা খােত েনৗকা ভাড়া, েপানা িতপালেনর জনয্ পুকুর ভাড়া, গেবষণা, ষ্টািড, eনিজo সহায়তা, 
ডকুেমন্টাির স্তুত, সুফলেভাগীেদর িশক্ষণ, গণসেচতনতা সৃিষ্ট, েপানা uৎপাদন, মােছর জনয্ খাদয্ কর্য় eবং 
হয্াচারী পিরচালনা iতয্ািদ aন্তভু র্ক্ত িছল। uপেরাক্ত সরবরাহ o েসবা কাজ কর্েয়র িকর্য়া িনেম্ন সংেক্ষেপ 
আেলাচনা করা হেলাঃ 
 
5.3.2 য চািলত েনৗকা ভাড়া 
aভয়া ম রক্ষণােবক্ষণ, মৎসয্ সংরক্ষণ আiন বাস্তবায়ন iতয্ািদ কােজর জনয্ কল্প দিলেল 26.1 লক্ষ টাকা 
বয্েয় দুiিট েনৗকা ভাড়ার সংস্থান িছল। িকন্তু aেথ র্র সংকুলান না হoয়ায় িস্টয়ািরং কিমিটর aনুেমাদন কর্েম 
দরপ  আহবান কের সব র্িনম্ন দরদাতার িনকট হেত সাব র্ক্ষিণকভােব মািসক 36,111 টাকা হাের 3121 সাল 
হেত 3125 সাল পয র্ন্ত েনৗকা ভাড়া েনয়া হেয়িছল।  
 
5.3.3 পুকুর ভাড়া 
ড মাছ uৎপাদন eবং েরণু-েপানা িতপালেনর জনয্ কল্প পিরচালক হাটহাজারী eবং রাuজান uপেজলার 
মৎসয্ কম র্কতর্ােক 3119 o 311৯ সােলর জনয্ িত বৎসর 2.1 লক্ষ টাকা হাের বরাদ্দ দান কেরন। 
uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ স্থানীয়ভােব চিলত হাের পুকুর ভাড়া িনেয়িছেলন। 
 
5.3.4 েস্টশনারী 
e খােত েমাট বরাদ্দ িছল 2.6 লক্ষ টাকা। কল্প পিরচালক eবং 7িট uপেজলা aিফস হেত িনয়ম েমাতােবক 
িবিভন্ন সমেয় েষ্টশনারী বয্ািদ কর্য় করা হেয়েছ। 
 
5.3.5 গেবষণা 
হালদা নদীর াকৃিতক জনন, মরেফালিজকয্াল, হাiে ালিজকয্াল eবং পািনর গুণাগুণ, রুi জাতীয় মােছর 
স্টক িনণ র্য়, জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার aভয়া ম ভাব িনণ র্য় iতয্ািদ কােজর জনয্ মৎসয্ o ািণসম্পদ 
ম ণালেয়র aনুেমাদন কর্েম BFRI েক িনযুক্ত করা হেয়িছল। গেবষণার জনয্ েমাট বরাদ্দ িছল 28.52 লক্ষ 
টাকা। িতষ্ঠানিট 311৯/21 হেত 3122/23 সাল পয র্ন্ত গেবষণা কের সুপািরশসহ চূড়ান্ত িতেবদন দািখল 
কেরেছ। গেবষণা কােজ েমাট বয্য় হেয়েছ 28.52 লক্ষ টাকা।   
 
5.3.6 IWM eর ষ্টািড 
হালদা নদীর বতর্মান হাiে ালিজকয্াল eবং মরেফালিজকয্াল ৈবিশষ্ঠয্, াকৃিতক জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর 
েকৗশল িনণ র্য় eবং eর কায র্কািরতা, েজায়ার ভাটা, পািন বাহ, লবনাক্ততার িবস্তৃিত, জলবায়ু পিরবতর্ন o 
জনন েক্ষে র uপর e সকল uপাদােনর সািব র্ক ভাব, নদীেত পিল জমার হার iতয্ািদ িনণ র্েয়র uেদ্দেশয্ 

IWMেক িনেয়ািজত করা হেয়িছল। IWMেক িনেয়ািজত করার িবষেয় 34 েম 3118 সােল মৎসয্ 
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aিধদপ্তের eকিট সভা aনুিষ্ঠত হয়। aতঃপর মৎসয্ o ািণসম্পদ ম ণালেয় 27/13/3121 সােল aনুিষ্ঠত 
সভার 5.4 নমব্র িসদ্ধােন্তর আেলােক IWMেক মৎসয্ aিধদপ্তর িনেয়ািজত কের। িতষ্ঠানিট ষ্টািড সম্পন্ন 
কের মাচ র্ 3123 সােল সুপািরশসহ চূড়ান্ত িতেবদন দািখল কেরেছ। uক্ত ষ্টািডর জনয্ aনুেমািদত বােজট 
িছল 56.57 লক্ষ টাকা eবং খরচ হেয়েছ 56.51 লক্ষ টাকা। 
 
5.3.7 eনিজo সহায়তা কায র্কর্ম 
িতেযাগীতামূলকভােব দুi খাম িবিশষ্ট আরeফিপর মাধয্েম সেব র্াচ্চ নমব্র eবং সব র্িনম্ন দরদাতা িহেসেব 

eনিজo নoেজায়ান িনেয়াগ করা হেয়িছল। eনিজo eর সেন্তাষজনক কােজর িভিত্তেত তােদর কােজর েময়াদ 
িত বৎসর নবায়ন করা হেয়েছ। েমাট aথ র্ বরাদ্দ িছল 32.6 লক্ষ টাকা eবং 32.59 লক্ষ টাকা বয্য় করা 
হেয়েছ। হালদা নদীর uপর িনভ র্রশীল েজেলেদর েবজলাiন সােভর্, েজেল o িডম আহরণকারীেদর সংখয্া 
িনধ র্ারণ, সেচতনতা সৃিষ্ট, িবকল্প কম র্সংস্থান, ক্ষু  ঋণ দান eবং িশক্ষণ o আiিড কাড র্ দােন 
সহেযািগতার জনয্ uক্ত eনিজoর সােথ 311৯ সােল চুিক্ত করা হেয়িছল। 
 
5.3.8 ডকুেমন্টাির 
আরeফিপর মাধয্েম সব র্িনম্ন দরদাতােক িদেয় ডকুেমন্টাির ৈতরী করা হেয়েছ। বােজট বরাদ্দ িছল 5.1 লক্ষ 
টাকা eবং বয্েয়র পিরমাণ 4.৯7 লক্ষ টাকা। সুফলেভাগীেদর সেচতনতা বৃিদ্ধর জনয্ ডকুেমন্টাির স্তুত eবং 
বয্বহার করা হেয়েছ। গুণগত মান ভাল। বতর্মােনo চার কােজ বয্বহার করা হেচ্ছ। 
 
5.3.9 িবলেবাড র্ ৈতরী o স্থাপন 
ষ্টীল ে মসহ 31িট িবল েবাড র্ স্থাপেনর বােজট িছল 24.61 লক্ষ টাকা। ৈদিনক পি কায় িবঞ্জিপ্ত চার কের 
িবগত 311৯ eবং 3122 সােল সব র্িনম্ন দরদাতােক কায র্ােদশ দান কের uপেজলা িভিত্তক uক্ত িবল েবাড র্ 
সমূহ স্থাপন করা হেয়েছ। িবল েবাড র্ স্থাপন বাবদ বয্য় হেয়েছ 24.61 লক্ষ টাকা। 
 
5.3.৯ সাiন েবাড র্ স্থাপন 
কেল্পর িনদ্ধর্ািরত 211িট কােঠর ে েমর সাiন েবাড র্ uপের uেল্লিখতভােব স্থাপন করা হেয়েছ। াক্কিলত বয্য় 

o খরেচর পিরমাণ িতন লক্ষ টাকা। 
 
5.3.21 িশক্ষণ 
কেল্পর লক্ষয্মা া aনুযায়ী 6,239 জনেক মৎসয্ সংরক্ষণ আiন, িডম ফুটােনার েকৗশল eবং েপানা 

uৎপাদন o মৎসয্ চাষ, িসিবo বয্বস্থাপনা, হয্াচারী বয্বস্থাপনা iতয্ািদ িবষেয় িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ। িশক্ষণ 
দােনর জনয্ িশক্ষক তািলকা eবং মিডuল ৈতরী করা হেয়েছ। িশক্ষণ েকাস র্ কল্প পিরচালেকর দপ্তর 

eবং uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর দপ্তের aনুষ্ঠান করা হেয়েছ। 
 
5.3.22 কম র্শালা 
িনদ্ধর্ািরত লক্ষয্মা া aনুযায়ী 3118/19 eবং 3119/1৯ সােল uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর কম র্শালা 
aনুষ্ঠােনর জনয্ বরাদ্দ দান করা হেয়িছল। uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ কম র্শালা aনুষ্ঠান কেরেছন। 
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5.3.23 গণসেচতনতা কায র্কর্ম 
eনিজo নoেজায়ােনর সহেযািগতায় কল্প পিরচালেকর দপ্তের 5িট, হাটহাজারী uপেজলায় 36িট, রাuজােন 
36িট, েবায়ালখালীেত 4িট, পিটয়ােত 6িট eবং ফিটকছিড়েত 3িটসহ েমাট 71িট গণসেচতনতা মূলক সভা 
aনুষ্ঠান করা হেয়েছ। 
 
5.3.24 েপানা uৎপাদন o মজুদ 
িবগত 3118 সােল পিটয়া সরকাির মৎসয্ খামার হেত িনদ্ধর্ািরত মূেলয্ 3.1 লক্ষ টাকা বয্েয় 33,111 েপানা 
কর্য় কের মজুদ করা হেয়েছ। পরবত  সমেয় সরকাির িসদ্ধান্ত aনুসরেণ semi-adult মাছ হয্াচারীেত 
uৎপাদন কের মজুদ করা হেয়েছ। 
 
5.3.25 মােছর খাদয্ o হয্াচারী পিরচালনা বয্য় 
uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর বরাদ্দ েদয়া হেয়িছল। সরকাির িনয়ম aনুসরেণ হয্াচারী পিরচালনা o মােছর 
খাদয্ কর্েয়র জনয্ uক্ত টাকা বয্য় করা হেয়েছ। e দুi খােত েমাট বরাদ্দ িছল েমাট 25.1 লক্ষ টাকা। িবগত 
3118 হেত 3125 সাল পয র্ন্ত uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ e বয্য় িনব র্াহ কেরেছন। 
 
5.4 সম্পদ সংগর্হ 
 
5.4.2 মটর সাiেকল কর্য় 
প চিট মটর সাiেকল কর্েয়র জনয্ দরপ  িবঞ্জিপ্ত চার করা হেল িতনিট দরপ  পাoয়া িগেয়িছল। e পয র্ােয় 
সব র্িনম্ন দরদাতার িনকট হেত 6িট িহেরা মটর সাiেকল 5.৯9 লক্ষ টাকায় 311৯ সােল কর্য় করা হেয়েছ। 
মটর সাiেকেলর াক্কিলত দর িছল 6.15 লক্ষ টাকা। কর্য়কৃত 6িট মটর সাiেকেলর 5 (চার) িট uপেজলা 
মৎসয্ কম র্কতর্ােদর বরাদ্দ দান করা হেয়েছ। eকিট মটর সাiেকল েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তের বয্বহৃত 
হেচ্ছ। 
 
5.4.3 িডিজটাল কয্ােমরা o িভিডo কর্য় 
চারিট কয্ােমরা o িভিডo কর্েয়র জনয্ 3123 সােল দরপ  আহবান করা হেল িতনিট দরপ  পাoযা যায়। e 
পয র্ােয় সব র্িনম্ন দরদাতার িনকট হেত াক্কিলত দেরর েচেয় 4.1% িনম্ন দর হাের কর্য় করা হেয়েছ। uপেজলা 
মৎসয্ aিফেস 3 (দুi) িট o েজলা সদের দুiিট কয্ােমরা বয্বহার করা হেচ্ছ। বােজট িছল 3.1 লক্ষ টাকা। e 
খােত বয্েয়র পিরমাণ 2.৯5 লক্ষ টাকা। 
 
5.4.4 মািল্টিমিডয়া কর্য় 
কেল্প 4িট মািল্টিমিডয়া 5.6 লক্ষ টাকা বয্েয় কর্েয়র সংস্থান িছল। েকােটশন দরপে র মাধয্েম 3123 সােল 

5.51 লক্ষ টাকায় 4িট মািল্টিমিডয়া কর্য় করা হেয়েছ। মািল্টিমিডয়া েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তের আেছ 
eবং িবিভন্ন oয়াকর্শপ/েসিমনাের বয্বহার করা হেচ্ছ। 
 
 
 



    26 
 

5.4.5 েজনােরটর o আiিপeস কর্য় 
কেল্পর aধীেন 5িট েজনােরটর o 7িট আiিপeস সব র্েমাট 21.1 লক্ষ টাকা বয্েয় কর্য় করা হেয়েছ। uপেজলা 
মৎসয্ কম র্কতর্াগণ স্পটেকােটশেনর মাধয্েম 7িট আiিপeস o েজনােরটর কর্য় কেরেছন। বতর্মােন 3িট 
আiিপeস সদর দপ্তের eবং 5িট েজনােরটর o 5িট আiিপeস uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর দপ্তের বয্বহৃত 
হেচ্ছ। 
 
5.4.6 কিম্পuটার 
eেক্সসিরজসহ কিম্পuটার দুiিট পয্ােকেজ িবগত 311৯ eবং 3121 সােল দরপ  আহবান কের সব র্িনম্ন দের 
কর্য় করা হেয়েছ। েমাট 6িট কিম্পuটােরর াক্কিলত মূলয্ িছল 6.1 লক্ষ টাকা eবং কর্য় মূলয্ 5.৯৯ লক্ষ 
টাকা। বতর্মােন কিম্পuটার সমূহ েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তের বয্বহৃত হেচ্ছ। 
 
5.4.7 ফেটাকিপয়ার 
ফেটাকিপয়ার কর্েয়র জনয্ েমাট ৯িট দরপ  পাoয়া িগয়ািছল। uক্ত ৯িট দরপে র মেধয্ সব র্িনম্ন দরদাতার 
িনকট হেত 2.3৯ লক্ষ টাকায় 3119 সােল কর্য় করা হেয়েছ। ফেটাকিপয়ারিট বতর্মােন েজলা মৎসয্ 
কম র্কতর্ার দপ্তের বয্বহার করা হেচ্ছ। 
 
5.4.8 আসবাবপ  কর্য় 
eখােত েমাট 7.1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। কল্প পিরচালেকর দপ্তর হেত িবগত 3118 সােল আসবাবপ  
কর্েয়র জনয্ দরপ  আহবান করা হেল েমাট ৯িট দরপ  পাoয়া যায়। সব র্িনম্ন দরদাতার িনকট হেত 2.89 
লক্ষ টাকার আসবাবপ  কর্য় করা হেয়েছ। aবিশষ্ট 5.33 লক্ষ টাকা uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর aনুকুেল 
বরাদ্দ েদয়া হেয়িছল। uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ িনয়ম েমাতােবক বাজার মূেলয্ কােঠর আসবাবপ  কর্য় 
কেরেছন। বতর্মােন uপেজলা eবং েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ােদর দপ্তের আসবাবপ  সমূহ বয্বহার করা হেচ্ছ। 
 
5.4.9 বনায়ন 
গােছর চারা সরবরাহ o েরাপেণর জনয্ দরপ  আহবান করা হেল 4িট দরপ  পাoয়া যায়। গােছর চারা 
কর্য়/েরাপেণর জনয্ ৯.৯৯ লক্ষ টাকা াক্কিলত মূলয্ িছল eবং সব র্িনম্ন দর ৯.81 লক্ষ টাকায় 31,111 চারা 
কর্য় করা হেয়েছ। aবিশষ্ট aেথ র্ সরকাির ফেরষ্ট aিফস হেত েবত গােছর চারাসহ aনয্ানয্ গােছর চারা কর্য় 
কের হালদা নদীর তীের eবং হয্াচারী সমূেহ েরাপণ করা হেয়েছ।  
 
5.4.৯ িফল্ড iকুiেপন্ট 
িফল্ড iকুiেপন্ট কর্েয়র জনয্ 6.1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ িছল। uক্ত টাকার মেধয্ 2.৯৯ লক্ষ টাকার য পািত কল্প 
পিরচালেকর দপ্তর হেত দরপে র মাধয্েম কর্য় করা হেয়েছ। aবিশষ্ট 4.21 লক্ষ টাকা 7িট uপেজলায় বরাদ্দ 
দান করা হেয়িছল। uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ েয়াজন aনুযায়ী িবিভন্ন সমেয় িনয়ম েমাতােবক কর্য় 
কেরেছন।  
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5.5 কেল্পর আoতায় সংগর্হীত কায র্, পণয্, েসবা পিরচালনা eবং রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ জনবল িনেয়াগ 
iতয্ািদ পয র্ােলাচনা 
 
কেল্পর aধীেন েমাট 68িট আiেটেমর মালামাল o সম্পদ সংগর্হ/কর্য় করা হেয়েছ। কেল্পর আoতায় 
সংগৃহীত িবিভন্ন সম্পেদর নাম, সংখয্া/পিরমাণ, বতর্মান aবস্থা o aবস্থান সংযুিক্ত-7 e দান করা হেয়েছ। 
e সকল মালামাল েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার িনকট হস্তান্তর করা হেয়েছ eবং তার তত্তব্াবধােন uপেজলা মৎসয্ 
কম র্কতর্াগণ বতর্মােন বয্বহার করেছন। তেব 7িট হয্াচারী পিরচালনার জনয্ েয়াজনীয় সংখয্ক জনবল 
কেল্প সংস্থান না থাকায় িনেয়াগ করা সম্ভব হয়িন। eছাড়া BFRI eবং IWM eর study িতেবদন 
কল্পিটর েময়ােদর েশষ পয র্ােয় দািখল করায় uক্ত িতেবদনসমূেহর সুপািরশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়িন। 

 
পয র্েবক্ষণঃ  ধান ধান কর্েয়র সংিশ্লষ্ট নিথ প ািদ পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, e সকল বয্ািদ কর্েয় 
িপিপe 3117 o িপিপআর 3119 aনুসরণ করা হেয়েছ। eছাড়া ধান কর্য়, সরবরাহ o েসবা eবং িনম র্াণ 
কােজর জনয্ েকান কার িনরীক্ষা আপিত্ত uত্থািপত হয়িন। e সকল মালামাল কর্য়, হয্াচারী uন্নয়ন, পুকুর 
খনন iতয্ািদ কােজর ফেল হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েন iিতবাচক ভাব 
েফেলেছ eবং েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তর শিক্তশালী হেয়েছ। গেবষণা o ষ্টািডর মাধয্েম াপ্ত ফলাফল o 
সুপািরশ ভিবষয্েত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেল e াকৃিতক জনন েক্ষ িটর uন্নয়ন হেব। 
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পঞ্চম aধয্ায় 
কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্েনর aবস্থা পয র্ােলাচনা o পয র্েবক্ষণ 

 
6.2 কেল্পর uেদ্দশয্ o aজর্ন পয র্ােলাচনা 
কল্পিটর 5িট ধান uেদ্দশয্ aজর্েনর aবস্থা পয র্ােলাচনার জনয্ গুণগত o সংখয্াগত তথয্ সংগর্হপূব র্ক 
িবেশ্লষণ করা হেয়েছ। গুণগত তেথয্র মেধয্ দলগত aেলাচনা (eফিজিড), ধান তথয্দাতার সাক্ষাৎকার eবং 
eকিট স্থানীয় পয র্ােয়র কম র্শালা aনুষ্ঠান করা হেয়েছ। সংখয্াগত তথয্ সংগর্েহর জনয্ সুফলেভাগীেদর আথ র্-
সামািজক aবস্থান পিরবতর্েনর িবষেয় িনিদ্দর্ষ্ট শ্নমালা বয্বহার করা হেয়েছ (সংযুিক্ত-2)। িনেম্নর সারণী-6.2 
e কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্েনর সংিক্ষপ্ত ফলাফল, দলীয় আেলাচনা o ধান তথয্দাতার সাক্ষাৎকার eবং স্থানীয় 
পয র্ােয় aনুিষ্ঠত কম র্শালার তথয্ দান করা হেলা।  

 
সািরণ 6.2: কেল্পর  পিরকিল্পত uেদ্দশয্ aজর্েনর সংিক্ষপ্ত ফলাফল  
কর্িমক 
নং 

পিরকিল্পত uেদ্দশয্ aজর্ন

2 হালদা নদীর াকৃিতক জনন
েক্ষ  uন্নয়ন eবং সংরক্ষণ 

াকৃিতক জনন েক্ষ uন্নয়ন o সংক্ষেণর জনয্
আন্তজর্ািতকভােব aনুসরণকৃত িনেদ র্শক বয্বহার কের িনণ র্য় করা 
হেয়েছ। িডিপিপ aনুযায়ী জনন েক্ষ িট সংরক্ষেণর uেদ্দশয্ 
aিজর্ত হেলo aেনক uন্নয়ন কাজ েযমন স্লুiসেগট েমরামত, 
পিল খনন iতয্ািদ স্থানীয় জনগেণর আপিত্তর কারেণ বাদ েদয়া 
হেয়েছ।  

3 িবদয্মান জলজ সম্পেদর
uৎপাদন ক্ষমতা eবং 
জীবৈবিচ য্ সংরক্ষেণর জনয্ 
uপযুক্ত স্থােন aভয়া ম িতষ্ঠা 

কেল্পর aধীেন হালদা নদীর 31িকঃিমঃ aংেশ স্থায়ী (সারা
বৎসর), 71িকঃিমঃ aংেশ বৎসেরর 7 মাস মাছ ধরা িনিষদ্ধ 
করা সহ হালদা নদীেত পিতত হেয়েছ eমন 27িট খােল 
েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ ধরা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। 
হালদা নদীর পাশব্র্বতী কণ র্ফুিল,সাঙ্গু, িশকলবাহা eবং চ দখািল 
নদীেত িত বৎসর মাচ র্ হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত eবং হালদা 
নদীর হাটহাজারী o পিটয়া uপেজলার aংেশ স্পীড েবাট চালনা 
িত বৎসর মাচ র্-জুন পয র্ন্ত িনিষদ্ধ করার ফেল হালদা নদীেত 
িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়িছল। কেল্পর uেদ্দশয্ aিজর্ত হেয়েছ। 

4 হালদা নদীর াকৃিতক জনন
েক্ষ  সংরক্ষেণর জনয্ স্থানীয় 
জনসাধারেণর aংশগর্হেণর 
মাধয্েম  eকিট uপযুক্ত 
ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা 
কাঠােমা গেড় েতালা 

ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা কাঠােমার াথিমক স্তর িবেবচনায়
স্থানীয় সুফলেভাগীেদর সমনব্েয় 39িট িসিবo/সিমিত গঠন করা 
হেয়েছ। e পয র্ন্ত 7 িট িসিবo েরিজে শন করা হেলo 33িটর 
েরিজে শন হয়িন। eছাড়া সকল িসিবo/সিমিতর িতিনিধেদর 
সমনব্েয় েক ীয় িনব র্াহী কিমিট গঠন করা েয়াজন। e লক্ষয্িট 
আংিশকভােব aিজর্ত হেয়েছ। 

5 মৎসয্ আহরণ িনিষদ্ধ েমৗসুেম
সংিশ্লষ্ট জনসাধারেণর িবকল্প 
কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট 

িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ কেল্পর লক্ষয্মা া aনুযায়ী িত জন
সুফলেভাগীেক 21,111 টাকা িহেসেব 3411 জনেক েপশা 
িভিত্তক িশক্ষণ দান কের ঋণ েদয়া হেয়েছ। ঋণ দােনর 
ফেল িবকল্প কম র্সংস্থান সৃিষ্ট হেয়েছ eবং তােদর আথ র্-
সামািজক aবস্থার uন্নিত হেয়েছ। কেল্পর uেদ্দশয্ aিজর্ত 
হেয়েছ।
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6.3 দলীয় আেলাচনার মাধয্েম কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্ন পয র্ােলাচনা 
 
কম র্পদ্ধিতেত বিণ র্ত পদ্ধিত aনুসরণ পূব র্ক েমাট সাতিট গর্ুেপর সােথ িত গর্ুেপ কমপেক্ষ 21-23 জন 
সুফলেভাগীর uপিস্থিতেত েমাট 8িট eফিজিড করা হেয়েছ। দলীয় আেলাচনায় aংশগর্হনকারীেদর তািলকা 
সংযুিক্ত 8 e দান করা হেয়েছ। আেলাচনার িবষয়বস্তু aনুসরেণ সকল গর্ুপ হেত াপ্ত তথয্ািদ িনেম্ন দান 
করা হেলা:- 

আেলাচয্ িবষয় াপ্ত তথয্ািদ
2.িনিষক্ত িডম আহরেণর 
পিরমাণ 

িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়িছল, পের কেম িগেয়েছ, েটকসi হয়িন

3. িডম uৎপাদন বৃিদ্ধর কারণ মা মাছ aবমুক্তকরণ, aভয়া ম েঘাষণা, জনন েমৗসুেম iিঞ্জনেবাট চলাচল
িনিষদ্ধকরেণর ফেল িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়িছল 

4. িডম আহরণকারী েনৗকার 
ধরেণর াস/বৃিদ্ধ 

েনৗকার সংখয্া াস েপেয়েছ
 

5. িডম ধরা o েপানা িবকর্য় 
বাবদ বাৎসিরক আয় 

বাৎসিরক আয় 5,111-8,111 টাকা; 
 

6. িডম uৎপাদন বৃিদ্ধর uপায় 
সম্পেকর্ ধারণা 

নদীেত মা মাছ ধরা বন্ধ করেত হেব, জনন েমৗসুেম iিঞ্জনেবাট চালনা িনিষদ্ধ 
রাখেত হেব; সরকাির কল্প বাস্তবায়ন করেত হেব 

7. িডম uৎপাদেনর aভয়া ম 
বাস্তবায়েনর ভাব 

নদীেত “মা” মাছ বৃিদ্ধ পায়, িডম uৎপাদন বােড়
 

8. aভয়া ম বাস্তবায়ন 
eলাকায় মাছ আহরণ 

হালদায় মাছ ধরা বন্ধ, মাছ ধের না
 

9. aভয়া ম বাস্তবায়েন 
েজেলেদর আিথ র্ক ক্ষিত 

েজেলেদর ক্ষিত বৎসের 41,111-61,111 টাকা; aেনক েজেল না েখেয়
থােক 

৯. aভয়া ম বাস্তবায়েনর 
েকৗশল 

েছাট eলাকায় aভয়া ম করেল ভালভােব বাস্তবায়ন করা সম্ভব, িবেশষ কের
পাহাড়ার বয্বস্থা করেত হেব, সভা, মাiিকং কের চার o েজেলেদর খাদয্ 
সহায়তা eবং িবকল্প কাজ িদেত হেব 

21. aভয়া ম বাস্তবায়েন 
সরকােরর গৃহীত পদেক্ষপ 

িকছু eলাকায় aিভযান চালায়, সভা কের মতামত সৃিষ্ট কের, েজেলেদরেক
ঋণ o খাদয্ সহায়তা িদেয়েছ 

22. হয্ািচং িপেট িডম 
পিরস্ফুটেনর হার বৃিদ্ধ 

িডম পিরস্ফুটন হার 31-61% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। ভাসমান হয্াচারী খুব ভাল ফল
েদয়, িডম নষ্ট হয় না, বহন করা সহজ 

23. িবকল্প কম র্সংস্থান o আয় 
াস/বৃিদ্ধ 

আয় o কাজ খুব বােড়িন, সরকার েয 21,111 টাকা ঋণ েদয় তা িদেয় েতমন
িকছু করা যায় না, েবশী পিরমাণ ঋণ দরকার। ঋেণর সািভ র্স চাজর্ মাফ করা 
eবং আরo িশক্ষণ eবং ঋেণর পিরমাণ কমপেক্ষ 31,111 টাকা দরকার 

24. জনন েমৗসুেম iিঞ্জন 
েবাট চলাচেল িনিষদ্ধকরেণর 
ভাব 

জনেনর সময় iিঞ্জনেবাট চালােনা িনিষদ্ধ করা খুব ভাল হেয়েছ, িডেমর 
েগালা নষ্ট হয় না, সিঠকভােব জাল েফলা যায়,  জাল িছঁেড় যায় না, েবাট 
চলাচেল “মা” মাছ ভয় েপেয় লাফালািফ কের eবং িডম ছাড়া বন্ধ কের চেল 
যায়, পািনেত েতল পেড় না iতয্ািদ। সাধারণ জনগণ জানান তােদর চলাচেল 
aসুিবধার হেয়েছ, মাল পিরবহন o যাতায়াত খরচ েবেড় িগেয়েছ 

25. iিঞ্জন েবাট চালনা 
িনিষদ্ধকরেণ জনয্ আিথ র্ক 
ক্ষিত o িবকল্প কম র্সংস্থান 

iিঞ্জনেবাট চালকগণ জানান েয, মািসক 61,111-71,111 টাকার ক্ষিত হেচ্ছ, 
তােদর ক্ষিতপূরণ েদয়া দরকার। aনয্ সকেলo জানান িডেমর জনয্ ভাল 
হেলo iিঞ্জন চালকেদর আিথ র্ক ক্ষিত হেয়েছ 

26. জীবৈবিচ য্ াস/বৃিদ্ধ জীবৈবিচ য্ িদন িদন কেম যােচ্ছ। পূেব র্র নয্ায় রং েবরংেয়র মাছ পাoয়া যায়



    30 
 

না। শুকেনা েমৗসুেম uজােন পািন থােক না। আiড়, েবায়াল, িচতল, িচংিড়, 
ব চা মাছ আেগর নয্ায় পাoয়া যায় না

27. নদী হেত িবলুপ্ত মােছর 
জািত 

পাঙ্গাস,েচলা, গুলশা, গুিজ আiড়, কাটা মাছ, গিন চািপলা, নুনােবেল, েচuড়া, 
েমিন আর পাoয়া যায় না 

28. নদীর জল বােহ রাবার 
ডয্াম িনম র্ােণর ভাব 

ভিবষয্েত নদী আর থাকেব না, নদীর মরণ ফ দ, চর পেড় নদী খাল হেয় যােব, 
মােছর জনয্ পািন দরকার, িডম uৎপাদেনর জনয্ পাহািড় ঢেলর দরকার, 
নদীেত চর পড়েছ তাi েবাট চালােত aসুিবধা হেচ্ছ। নদীিট  শুিকেয় যােব, 
িডম, মাছ আর পাoয়া যােব না 

29. িশল্প কারখানা স্থাপন o 
পিরেবশ দূষণ 

মুরগীর িবষ্টয্া নদীেত েফেল, eগুেলা মােছর জনয্ িবষ। িচংিড় ধরার জনয্
নদীেত িবষ েদয়, মােছর খুব ক্ষিত হেচ্ছ, পািনর রং বদেল যােচ্ছ, হালদা নদী 
বুিড় গঙ্গার মত হেয় যােব, পািন আর বয্বহার করা যােব না। চট্টগর্াম 
শহরবাসী খাবার পািন পােব না 

2৯. িশক্ষণ সাধারণ েভাক্তা o aনয্ানয্ ে িণ বয্তীত সকেলi জানান েয, তারা িবিভন্ন
িবষেয় মৎসয্ িবভাগ হেত িশক্ষণ েপেয়েছন 

31. বৃক্ষেরাপণ সকেলi জানান েয, নদীর পােড় o হয্াচারীেত গাছ লাগােনা হেয়েছ 
32. কেল্পর সুিবধা 
সুফলেভাগীেদর িনকট 
েপৗেঁছেছ িকনা 

সকেলi জানান েয, েজেলরা ঋণ o সরকাির চাল েপেয়েছ। তেব ঋণ o চােলর
পিরমাণ কম, পিরমাণ o সময় বৃিদ্ধ করা দরকার। 
 

33. াকৃিতক মৎসয্ জনন 
েক্ষ  পুনরূদ্ধার কতটুকু 
ফল সূ হেয়েছ 

 সকেলi জানান েয, কল্পিট বাস্তবায়ন ফল সূ হেয়েছ 

 

 

                                                          
িচ  6.2: দলীয় আেলাচনা সভা aনুষ্ঠান 
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6.3.2 দলীয় আেলাচনার ফলাফল িবেশ্লষণ 
দলীয় আেলাচনার eর ফলাফল পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল হালদা নদীেত িনিষক্ত 
িডম uৎপাদেনর পিরমাণ বৃিদ্ধ েপেয়িছল। িকন্তু পরবত  সমেয় েটকসi হয়িন, িডম পিরস্ফুটেনর হার পূেব র্র 
তুলনায়  31-61% বৃিদ্ধ পেয়েছ। িবেশষভােব ভাসমান হয্াচারী খুবi ফল সূ হেয়েছ। eেত িডম পিরস্ফুটেনর 
হার aেনক বৃিদ্ধ েপেয়েছ। িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধর ধান কারণ হালদায় মা মাছ aবমুক্তকরণ, iিঞ্জন 
েবাট চালনা িনিষদ্ধ eবং জনন o পাশব্র্বত  eলাকায় aভয়া ম বাস্তবায়ন। aভয়া ম বাস্তবায়েনর ফেল 
েজেলেদর আিথ র্ক ক্ষিত 41,111-61,111 টাকা eবং iিঞ্জন েবাট চালনা িনিষদ্ধ করায় চালক/মািলকেদর 
মািসক ক্ষিত 61,111-71,111 টাকা।  
 
aিধকাংশ সুফলেভাগী মতামত বয্ক্ত কেরেছন েয, aেপক্ষাকৃত েছাট eলাকায় aভয়া ম করেল বাস্তবায়েন 
সুিবধা হেব। aভয়া ম বাস্তবায়েনর জনয্ কল্প হেত সংিশ্লষ্টেদর মতামত সৃিষ্টর জনয্ সভা সিমিত করা 
হেয়েছ, eলাকায় টহল o aিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ। 
 
হালদা নদীর জীবৈবিচ য্ পুেব র্র তুলনায় েতমন বৃিদ্ধ পায়িন বরং aেনক জািতর মাছ িদন িদন কেম যােচ্ছ। 
iিতমেধয্ uেল্লখেযাগয্ কেয়কিট মাছ েযমন পাঙ্গাস, েচলা, গুলশা,গুিজ আiড়, গিন চািপলা, নুনা েবেল 
iতয্ািদ মাছ হািরেয় িগয়ােছ। মােছর জািত ােসর ধান কারণ নদীর পািন বাহ পূেব র্র তুলনায় aেনক 
কেম িগেয়েছ। রাবার ডয্াম িনম র্ােণর ফেল নদীিট আর থাকেব না, চর পেড় শুিকেয় যােব। eছাড়া নদীেত িশল্প 
কারখানার বজর্য্ েফলা, িবষ িদেয় মাছ ধরার ফেল পািনর রং শুকেনা েমৗসুেম বদেল যায়, পািন বয্বহার 
aেযাগয্ হেয় পড়েছ, ভিবষয্েত চট্টগর্ামবাসী খাবার পািন পােব না। 
 
ায় সকল সুফলেভাগীi জানান েয, তারা মৎসয্ িবভাগ হেত িশক্ষণ েপেয়েছন, িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ 
ঋণ েপেয়েছন eবং িকছুটা িবলেমব্ হেলo খাদয্ সহায়তা েপেয়েছন। aিধকাংশ সুফলেভাগীেদর ঋেণর 
পািরমান বৃিদ্ধ eবং সািভ র্স চাজর্ কমােনার জনয্ aনুেরাধ কেরেছন। সাধারণ েভাক্তাগণ বেলেছন েয, রিব শসয্, 
েবােরা ধান আবােদর জনয্ রাবার ডয্াম খুব ভাল হেলo হালদা নদীর জনয্ খুব খারাপ হেয়েছ, iিঞ্জন েবাট 
চালনা িনিষদ্ধ করার জনয্ তােদর যাতায়াত খরচ েবেড় িগেয়েছ। 
 
6.4 ধান তথয্দাতার (KII) সােথ আেলাচনার মাধয্েম কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্ন পয র্ােলাচনা 

আেলাচয্ িবষয় াপ্ত তথয্ািদ
2. পুররুদ্ধার কল্প সম্পেকর্ aবিহত 
আেছন িকনা? 
 

তথয্দাতােদর সকেলi aবিহত আেছন। তেব চট্টগর্াম িবশব্িবদয্ালেয়র
aধয্াপকগণ মতামত বয্ক্ত কেরন েয eরূপ কল্প বাস্তবায়েনর শুরুেত 
সকল েষ্টকেহাল্ডােরর িতিনিধেদর সমনব্েয় কম র্শালা করেল কল্প 
সম্পেকর্ ভাল ভােব জানা যায়।

3. কল্প বাস্তবায়ন সমেয়র 
uপেযািগতা 
 

সময় uপেযাগী হেয়েছ বেল সকেলi মতামত বয্ক্ত কেরন। তেব
চট্টগর্াম িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপকগণ মতামত বয্ক্ত কেরন েয, আরo 
কেয়ক বৎসর পূেব র্eরূপ কল্প গর্হণ করা েয়াজন িছল। 

4.িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ 
 

সকেলi মতামত বয্ক্ত কেরন েয, 3123, 24 সােল কল্প শুরুর সমেয়র
েচেয় িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়িছল। তেব পরবত  বৎসর সমূেহ াস 
েপেয়েছ। 
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5.শতকরা কত ভাগ িনিষক্ত িডম 
uৎপাদন বৃিদ্ধ/ াস েপেয়েছ? 

সকেলi মতামত বয্ক্ত কেরন েয, িনিষক্ত িডম uৎপাদন ায় 51-61% 
বৃিদ্ধ েপেয়েছ।

6.িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধর কারণ 
 

মা মাছ aবমুক্ত করেণর ফেল মজুদ বৃিদ্ধ;
কেঠারভােব আiন বাস্তবায়েনর ফেল মা মাছ িনধন াস; aনুকূল 
আবহাoয়া o িনিব র্েঘ্ন জনন; eবং সুফলেভাগীেদর সেচতনতা বৃিদ্ধ

7.িডম আহরণকারী েনৗকার o েজেল 
সংখয্া বৃিদ্ধ/ াস  

েনৗকা o েজেলর সংখয্া াস েপেয়েছ
 

8. হয্ািচংেরট িবগত 8 বৎসেরর 
তুলনায় বৃিদ্ধ/ াস  

হয্ািচংেরট পূেব র্র তুলনায় শতকরা 61-71 বৃিদ্ধ েপেয়েছ  
 

9. হালদা নদীর জনন েক্ষ  
uন্নয়েনর জনয্ তয্ক্ষভােব সম্পািদত 
কাজ  

জনন েক্ষ eবং সংলগ্ন eলাকায় aভয়া ম েঘাষণা; 
জনন েক্ষ  eলাকা হেত সকল কার মাছ ধরার জাল aপসারণ; 
জনন েক্ষে র বালু মহাল iজারা বন্ধ রাখা eবং iিঞ্জন েবাট চালনা 
িনিষদ্ধ করা হেয়েছ 

৯. হালদা নদীর জনন েক্ষ  
uন্নয়েনর জনয্ পেরাক্ষভােব সম্পািদত 
কাজ 
 

জনন েক্ষ eলাকায় মাছ ধরা িনিষদ্ধকরণ সাiন েবাড র্ লাগােনা
হেয়েছ; 
সুফলেভাগীেদর সেচতনতা বৃিদ্ধ; 
মৎসয্ সংরক্ষণ আiন কেঠারভােব বাস্তবায়ন; 
জনন েক্ষ  eলাকায় আনসার িনেয়াগ কের পাহাড়ার বয্বস্থা করা; 

eবং েজেলেদর খাদয্ সহায়তা দান 
21. নদ-নদীর গিতপথ 
সংরক্ষণ/পিরবতর্ন েরােধ জনয্ 
সম্পািদত কাজ 

uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ােক নদীর গিতপথ পিরবতর্ন না করার জনয্ 
প  ে রণ করা হেয়েছ; eবং নদীর ব ক পুনরুদ্ধােরর বয্বস্থা গর্হণ করার 
জনয্ ম ণালেয়র প  ে রণ করা হেয়েছ 

22. পািন বাহ aবয্াহত রাখার জনয্ 
সম্পািদত কাজ  

পািন uন্নয়ন েবােড র্র মাধয্েম স্লুiসেগট সমূহ সিকর্য় করার uেদয্াগ েনয়া
হেয়েছ; 
uজােন স্থািপত রাবার ডয্াম aপসারণ/িনয় ণ করার জনয্ স্তাব করা 
হেয়েছ; 
ম ণালেয়র সােথ েযাগােযাগ করা হেয়েছ; 
e িবষেয় IWM Study সম্পন্ন কেরেছ; eবং 
ফিটকছিড় uপেজলার UNO o রাবার ডয্াম বয্বহারকারী, কৃিষ 
িবভাগ, eলিজiিড ভৃিত কায র্ালেয়র সােথ সভা করা হেয়েছ 

23. পিল জেম ভরাট িনয় েণর জনয্ 
সম্পািদত কাজ 

নদীর পাড় eলাকা হেত মািট uেত্তালন/কাটা বেন্ধর uেদয্াগ গর্হণ করা
হেয়েছ 

24.পািন o eলাকার পিরেবশ দূষণ 
িনয় েণর জনয্ সম্পািদত কাজ 

iটভাটা বন্ধ রাখার বয্বস্থা গর্হণ করা হেয়েছ;
দূষণ সৃিষ্টকারী িশল্প কারখানােক দূষণ িনয় েণর জনয্ aনুেরাধ 
জানােনা হেয়েছ; eবং 
নদী দূষণ না করার জনয্ সেচতনতামূলক সভা করা হেয়েছ 

25. “মা” মােছর িনরাপদ eলাকা 
সৃিষ্টর জনয্ সম্পািদত কাজ 
 

aভয়া ম েঘাষণা eবং বাস্তবায়ন করা হেয়েছ; 
জনন েমৗসুেম iিঞ্জন েবাট চালনা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ; 

aৈবধ মাছ ধরা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ; eবং 
aভয়া ম eলাকায় পাহারার বয্বস্থা করা হেয়েছ 

26. জনন েক্ষে র কয্াচেমন্ট 
eলাকার বােয়ািফিজকয্াল eবং 

aভয়া েমর সংেযাগ খােল েকান কার ব ধ না েদয়ার জনয্ 
জনসেচতনতা সৃিষ্ট করা হেয়েছ
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iেকালিজকয্াল aবস্থা িস্থিতশীল 
রাখার জনয্ সম্পািদত কাজ 
27. iেকািসসেটম কয্ােনকিটিভিট 
বজায় রাখার জনয্ সম্পািদত কাজ 

কেল্প েকান িনদ্ধর্ািরত কাজ িছল না তেব জনগণেক সেচতন করা
হেয়েছ। 

28. জনন eলাকার পিরেবশ 
বয্বস্থাপনার জনয্ সম্পািদত কাজ 

নদীেত বজর্য্  না েফলার জনয্ সেচতন করা হেয়েছ; 
iিঞ্জনচািলত েবাট িনিষদ্ধ করা হেয়েছ; 
েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ পিরেবশ aিধদপ্তেরর সােথ েযাগােযাগ 
করা হেয়েছ। 

29. পিরেবশগত পিরবতর্ন িনয় েণ 
িক িক কাজ সম্পাদন করা হেয়েছ? 

নদীর তীের বৃক্ষেরাপণ করা হেয়েছ
 

2৯.  জননক্ষম মােছর জীনগত 
(Genetic) ৈবিশষ্ট বজায় রাখার 
জনয্ িক িক কাজ সম্পাদন করা 
হেয়েছ? 

হালদার uৎপািদত েরণু-েপানা  হেত মা মাছ ৈতরী কের নদীেত aবমুক্ত 
করা হেয়েছ। aনয্ েকান uৎেসর েরণু-েপানার সােথ হালদার েরণু-
েপানার িম ন েরােধ সকলেক সেচতন করা হেয়েছ। 

31. জনন েক্ষ  িনভ র্রশীল েজেল o 
জনেগািষ্ঠর আথ র্-সামািজক aবস্থা 
uন্নয়েনর জনয্ সম্পািদত কাজ 

িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ ক্ষু ঋণ, িশক্ষণ eবং খাদয্ সহায়তা দান
করা হেয়েছ 
 

32.aভয়া ম	সংরক্ষেণর	জনয্	
সম্পািদত	কােজর	পয র্াপ্ততা		

েয়াজেনর তুলনায় a তুল

33. aভয়া ম সমূহেক স্থায়ীরুপ 
েদয়ার জনয্ ভিবষয্েত করণীয় 

স্থানীয় শাসনসহ সুফলেভাগীেদর সমনব্েয় বয্বস্থাপনা কিমিট গঠন;
পয র্াপ্ত িনরাপত্তার িবধান করা, েকাষ্ট গাড র্ eবং পুিলশ িনযুক্ত করা; 
েজেলেদর িবকল্প কম র্সংস্থান o খাদয্ সহেযািগতা চলমান রাখা; 
নদীর তীের গাড র্ েশড িনম র্াণ; 
মৎসয্ aিধদপ্তেরর জনয্ জলযান কর্য় eবং পিরচালনা বয্েয়র সংস্থান 
রাখা; েয়াজনীয় জনবল সৃিষ্ট করা; eবং দীঘ র্েময়ািদ uন্নয়ন কল্প 
বাস্তবায়ন। 

34. aভয়া ম বাস্তবায়েনর ফেল 
পাশব্র্বত  eলাকায় মােছর uৎপাদন 
বৃিদ্ধ  

পাশব্র্বত eলাকায় মােছর uৎপাদন বৃিদ্ধর পিরমাণ আনুমািনক 31%-
41% 

35.েপানা o ড মাছ নদীেত মজুদ 
করার ফেল “মা” মােছর মজুদ বৃিদ্ধ 

আনুমািনক 21%-26%
 

36. েপানা o ড মাছ মজুেদর জনয্ 
কিমিট গঠন 

uপেজলা িভিত্তক কিমিট গঠন করা হেয়েছ, স্থানীয় সংসদ সদসয্
uপেদষ্টা; 
কিমিটর আহবায়ক হেচ্ছ uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্া; 
uপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া, সদসয্; 
uপেজলা ভূিম কম র্কতর্া, সদসয্; 
uপেজলা েচয়ারময্ান, সদসয্; 
সংিশ্লষ্ট েপৗরসভা/iuিপ েচয়ারময্ান, সদসয্; 
uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্া, সদসয্ সিচব; 
মা মাছ aবমুিক্তর সমেয় ায় সকেলi eবং aেনক সময় মাননীয় ম ী 
o aনয্ানয্ গণয্মানয্ বয্িক্তবগ র্ uপিস্থত থােকন 

37. েপানা মাছ নদীেত aবমুক্ত করার uপেজলা িভিত্তক মােছর েপানা aবমুক্ত কিমিটর সদসয্বৃেন্দর মাধয্েম
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পদ্ধিত 
38. িতষ্ঠািনক aবকাঠােমা ধরণ  িসিবo গঠন করা হেয়েছ
39. ািতষ্ঠািনক aবকাঠােমার 
আiনগত িভিত্ত 

সকল িসিবo eর েরিজে শন সম্পন্ন হয়িন
 

3৯. ািতষ্ঠািনক aবকাঠােমার aেথ র্র 
সংস্থান/তহিবল 

aেথ র্র সংস্থান েনi

41. ািতষ্ঠািনক aবকাঠােমা 
েটকসi করার জনয্ বয্বস্থা  

সুফলেভাগীেদর িনেয় পিরচালনা কিমিট গঠন করা হেয়েছ 
 

42. সুফলেভাগী গর্ুপ o েজেলেদর 
িবকল্প কম র্সংস্থান েটকসi করার 
বয্বস্থা 

ক্ষু ঋণ বয্বস্থা চলমান রাখা; ঋেণর পিরমাণ বৃিদ্ধ করা; 
সািভ র্স চাজর্ মoকুফ eবং িনয়িমত তদারিক করা 

43. গণসেচতনতা কািঙ্খত মা ায় 
বৃিদ্ধ  
 

uপেজলা কম র্কতর্াগণ হয্  (211%); 
আরo েবশী চার চারণা, কৃিষ দপ্তর, িশল্পপিত o চট্টগর্াম oয়াসা, চা 
বাগান মািলকেদর সমৃ্পক্ত করা  

44. য চািলত েনৗকা িনিষদ্ধকালীন 
সমেয় চালনা বন্ধ রাখা  

হয্ (211%),

45. হালদা নদীর পাড় o পািরপািশব্র্ক 
eলাকায় িশল্প িতষ্ঠান গেড় uঠার 
সংখয্া o ধরণ  

আনুমািনক 9-21িট (কাগজ িশল্প, িবদুয্ৎ, েপাি  ফাম র্, আবাসন, 
টয্ানাির iতয্ািদ) 
 

46. িশল্প মািলকগণ কতৃর্ক িশল্প বজর্য্ 
পিরেশাধন করা 

aিনয়িমত, নদীর সােথ সংযুক্ত খােল বজর্য্ েফেল 

47. হালদা নদীেত ৈবধ বালু মহােলর 
aবস্থা 

আেছ (211%); বতর্মােন iজারা দান বন্ধ আেছ।  

48. নদী হেত aৈবধ ভােব বালু /মািট 
uেত্তালন 

aৈবধভােব মােঝ মেধয্ ে জার িদেয় বালু েতােল 

49. হালদা নদীর পিরেবশ uন্নয়ন o 
বাস্তুসংস্থান (Ecology) সংরক্ষণ 
o uন্নয়েনর জনয্ করণীয় কাজ 
 

পািন বাহ সিঠক রাখেত হেব;
রাবার ডয্াম aপসারণ/িনয়ি ত পািন বয্বহার; 
নদীেত ব ধ না েদয়া; 
নািজর হােটর uজােন পিল ভরাটেরাধ/ খনন করা; 
সংযুক্ত খাল সমূেহ স্থািপত ভাঙ্গা স্লুiসেগট সংস্কার কের িফস ে ন্ডiিল 
স্লুiস েগট িনম র্াণ; 
মৎসয্ শসয্বান্ধব স্লুiসেগট পিরচালনা;eবং  
দূষণ েরাধ। 

4৯. কেল্পর সবল িদক পয র্ােলাচনা  
 

aথ র্সংস্থান; যথা সমেয় aথ র্ ছাড়; 
সুফলেভাগীেদর সহেযািগতা; eবং 
িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ ঋণ o িশক্ষণ দান 

51. কেল্পর দুব র্ল িদক   
 

েয়াজেনর তুলনায় কম জনবল;
aপয র্াপ্ত ক্ষু  ঋণ; 
েজেলেদর আিথ র্ক েণাদনার বয্বস্থা না থাকা; 
তিড়ৎ বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ জলযান (স্পীডেবাট) না থাকা; eবং 
মৎসয্ আiন বাস্তবায়েনর জনয্ পয র্াপ্ত aেথ র্র aভাব 

52. কেল্পর সুেযাগ সুফলেভাগীেদর eবং eলাকার গণয্মানয্েদর সহেযািগতা 
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53. কেল্পর ঝুিঁক  ক্ষু ঋণ আদায়;
মৎসয্ সংরক্ষণ aিভযান পিরচালনা; 
সব্াথ র্ােনব্ষী মহেলর সুিবধা আদােয়র েচষ্টা; eবং 
িঠকাদারী কােজর জনয্ েচষ্টা/তদিবর 

54. কেল্পর aধীেন 8 বৎসের 
সম্পািদত uন্নয়ন কাজ 
েটকসi/সহনশীল হেব িকনা? 

েটকসi হেব (61%);
েটকসi হেব না (36%); 
কাজ চলমান না রাখেল েটকসi হেব না (36%) 

55. কেল্পর aধীেন সম্পািদত কাজ 
েটকসi করার জনয্ েয়াজনীয় 
পদেক্ষপ  
 

স্থায়ীভােব জনবল িনেয়াগ েদয়া। েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তের হালদা
েসল গঠন; েয়াজনীয় aথ র্ ছাড়; 
হালদা নদীর পািন বয্বহােরর জনয্ সমিনব্ত ভােব নীিতমালা ণয়ন; 
দীঘ র্েময়ািদ uন্নয়ন পিরকল্পনা বাস্তবায়ন।

56. কেল্পর  েকান কাজ কািঙ্খত 
মা ায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়িন  
 

ক্ষু ঋণ আদায়;
েয়াজন aনুসাের সুফলেভাগীেদর কম র্সংস্থান o ঋণ দান, দূষণ 
িনয় ণ করা ; 

57. কেল্পর aধীেন সম্পািদত পূতর্ 
কাজ সংরক্ষেণর জনয্ েয়াজনীয় 
পদেক্ষপ 

রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ aথ র্ বরাদ্দ;eবং
হয্াচারীর জনয্ স্থায়ী জনবল িনেয়াগ করা েয়াজন 
 

58. BFRI and IWM  কতৃর্ক 
সম্পািদত গেবষণা কােজর সুপািরশ  
বাস্তবায়ন মা া  

না (211%); 
বাস্তবায়ন করা েয়াজন 
 

59. হালদা নদীর াকৃিতক জনন 
েক্ষ  স্থায়ীভােব সংরক্ষণ o uন্নয়েনর 
জনয্ ভিবষয্েত করণীয় 
 

সকল েমৗসুেম পািন বাহ aবয্াহত রাখা; 
দূষণ িনয় ণ;সাব র্ক্ষিণকভােব aভয়া ম হরা; 
সংেযাগ খােলর নাবয্ বৃিদ্ধ;েজেলেদর িবকল্প কম র্সংস্থান; 
ািতষ্ঠািনক কাঠােমার স্থায়ী রূপ েদয়া। দীঘ র্েময়ািদ uন্নয়ন কল্প 
বাস্তবায়ন 

5৯. কেল্পর Intervention 
সুফলেভাগীেদর িনকট যথাসমেয় o 
যথাযথভােব েপৗছােনা eবং 
সুফলেভাগীেদর ফল সূ 
Motivation 

হয্ (211%)
 

 

KII eর ফলাফল পয র্ােলাচনা 
কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্েনর aবস্থা পয র্ােলাচনার জনয্ পিরচািলত ধান তথয্ দাতােদর সাক্ষাৎকােরর াপ্ত 
তথয্ািদ পয র্ােলাচনা তীয়মান হেচ্ছ েয, কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল কেল্পর িনধ র্ািরত uেদ্দশয্ aিজর্ত হেয়েছ। 
তেব াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর aেনক কাজ কেল্প aন্তভু র্ক্ত িছলনা। e সকল কাজ 
বাস্তবায়েনর জনয্ ভিবষয্েত দীঘ র্েময়ািদ কল্প বাস্তবায়ন করা আবশয্ক। 
 
6.5 স্থানীয় পয র্ােয় aনুিষ্ঠত কম র্শালার মাধয্েম কেল্পর uেদ্দশয্ aজর্ন পয র্ােলাচনা 
 

“হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরূদ্ধার” শীষ র্ক কেল্পর ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষার জনয্ 9 মাচ র্ 
3128 তািরেখ েসিমনার কক্ষ, মৎসয্ মানিনয় ণ কম র্কতর্ার কায র্ালয়, চট্টগর্ােম স্থানীয় কম র্শালার aেয়াজন 
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করা হয়। কম র্শালায় আieমiিড, কল্প পিরচালক, েজলা o uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্াগণ,চট্টগর্াম 
িবশব্িবদয্ালেয়র াণীিবদয্া িবভােগর aধয্াপক, বন গেবষণা iনিষ্টিটuেটর গেবষক eবং িবিভন্ন uপেজলার 
েজেল, িডম সংগর্হকারী, স্থানীয় গণয্মানয্ বয্িক্তবগ র্ uপিস্থত িছেলন (তািলকা সংযুক্ত-9) 
 

কম র্শালায় জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়ন o সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার িক পিরবতর্ন হেয়েছ e 
িবষেয় মতামত/সুপািরশ সংগর্হ করা হয়। সভার সুপািরশ িনেম্ন দান করা হেলা। 
 

  

  
িচ  6.3: চট্টগর্াম মৎসয্ মান িনয় ণ কম র্কতর্ার কায র্ালেয়র সভা কেক্ষ স্থানীয় পয র্ােয়র কম র্শালা aনুষ্ঠান 

 
6.5.2 স্থানীয় পয র্ােয় aনুিষ্ঠত কম র্শালার মতামত/সুপািরশ 
িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ 
 িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়িছল িকন্তু েটকসi হয়িন 

aভয়া ম বয্স্থাপনা 
 aভয়া ম বয্স্থাপনা আরo েজারদার করেত হেব 
 7 মাস িনয়িমত aিভযান/েমাবাiল েকাট র্ eর বয্বস্থা করেত হেব,িকন্তু বতর্মােন েকান ফান্ড েনi; 

ফান্ড o জনবল েয়াজন 
 কণ র্ফুলী, িশকলবাহা নদীেত aভয়া েমর কায র্কািরতা েনi। আiন বাস্তবােনর uেদয্াগ গর্হণ করেত 

হেব। 
 aভয়া ম বয্বস্থাপনা কিমিট গর্াম পয র্ােয় করেত হেব 

পিরেবশ দূষণ 
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 ে জার িদেয় বা পিল uেত্তালন বন্ধ করেত হেব 
 হালদা দূষণ েরাধ করেত হেব,িশেল্পর বজর্য্, মুরগীর িবষ্টয্া েফলা বন্ধ করেত হেব 
 কণ র্ফুলী েপপার িমেলর গয্াস  নদীেত aপসারণ করার ফেল মােছর মৃতুয্ হেচ্ছ; েয়াজনীয় বয্বস্থা 

গর্হণ করেত হেব 
 কণ র্ফুলী হেয় মা মাছ হালদায় েবশ কের, কণ র্ফুলীর দূষণ িনয় ণ করেত হেব 
 কণ র্ফুলী না ব চেল হালদা ব চেব না 
 রাঙ্গুিনয়ার iছাখািলর আবাস্থলিট মা মােছর জনয্ সংরক্ষণ করেত হেব 
 কারখানা সমূেহর iিটিপ স্থাপন করেত হেব 
 েয়াজেন েস াল iিটিপ বয্বস্থাপনা চালু করেত হেব 
 iটভাটা সমূহ পিরেবশ দূষেণর aনয্তম ধান কারণ; হালদা নদীর 3 িকঃিমঃ eলাকায় েকান 

iটভাটা রাখা যােব না 
  পািন বাহ কেম যাoয়ায় হালদায় লবনাক্ত পািন েবশ করেছ, যা রুi জাতীয় মােছর জনয্ ক্ষিতকর 
 পিরেবশ aিধদপ্তরেক সংযুক্ত করা না হেল হালদার দূষণ িনয় ণ করা সম্ভব হেব না 

 

িচ  6.4:  হালদা নদীর তীের স্থািপত iেটর ভাটা                          িচ  6.5: হালদা নদীর পািন দূষণ 

 

িচ  6.6: হালদা নদীর েমাহনায় েজেগ uঠা চর 
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স্লুiসেগট েমরামত/রাবার ডয্াম বয্বস্থাপনা 

 হাড়ুয়ালছিড় o ভূজপুর eলাকায় রাবার ডয্ােমর uচ্চতা 5.6 িমঃ। ফেল িডেসমব্র-জানুয়ারী-েফ য়ারী-
মাচ র্ ei চার মাস পািন বন্ধ থােক। বতর্মান uচ্চতা 5.6 িমঃ হেত 2.6 িমটাের কিমেয় আনেত হেব; 

 রাবার ডয্াম হালদা নদীর মরণ ফ দ; রাবার ডয্াম aপসারণ করা না হেল হালদা নদী মের যােব; 
 সংেযাগ খালসমূহ পূনঃখনন কের েফ্লা বাড়ােত হেব; 
 স্লুiসেগট সংস্কার / নতুন কের মৎসয্ বান্ধব স্লুiসেগট স্থাপন করেত হেব; 
 নদীর গভীরতা পূেব র্ 261 ফুট িছল িকন্তু বতর্মােন মা  41 ফুট, গভীরতা বাড়ােত হেব; 
 কূপ o সংেযাগ খাল খনন করেত হেব; 
 পূেব র্র তুলনায় 2/4 ভাগ মাছ পাoয়া যায়; 
 িচংিড় েপানা ধরেত িগেয় aনয্ জািতর মাছ ধব্ংস কের িনয় ণ করেত হেব; 

 
িবকল্প কম র্সংস্থান 
 মাছ চাষ, মােছর বয্বসা, পান েদাকান, েছাট েদাকান, ভয্ান গাড়ী চালনা কের আেগর েচেয় ভাল 

আেছন। e সকল কাজ সুফলেভাগীেদর আেরা েবশীভােব িদেত হেব; 
 িবকল্প কম র্সংস্থােনর uপর িশক্ষণ আরo িদেত হেব; eবং 
 িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ সুফলেভাগীেদর িবিসআiিস eর সােথ সংযুক্ত করা েয়াজন। 

খাদয্ সহেযািগতা 
 েজেলেদর খাদয্ সহেযািগতা কম পেক্ষ 7 মাস িদেত হেব; 
 খাদয্ শসয্ সংগর্েহর জনয্ যাতায়াত ভাতা দান করা েয়াজন; eবং 
 খাদয্ সহেযাগীতার পিরমাণ বাড়ােত হেব। 

 
ক্ষু  ঋণঃ 
 সুফলেভাগীেদর ঋণ সুিবধা 31 হাজার টাকা পয র্ন্ত বাড়ােনা দরকার; 
 গর্ুপ কের ঋণ িবতরণ করা েয়াজন;  
 ঋেণর সুদ/ সিভর্স চাজর্ মoকুফ/ কমােত হেব; eবং 
 িডম সংগর্হকারীেদর সাবিসিড িদেত হেব। 

গেবষণা uন্নয়ন/পিরকলপনা 
 জননেক্ষ  সংরক্ষেণর জনয্ সমিনব্ত uেদয্াগ গর্হণ করেত হেব; 
 হালদার জনয্ সমিনব্ত uন্নয়ন পিরকল্পনা গর্হণ করেত হেব; eবং 
 aবয্াহতভােব গেবষণা পিরচালনা করেত হেব। 
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                                               ষষ্ঠ aধয্ায় 
SWOT Analysis 

 
কেল্পর সবল o দুব র্ল িদক eবং সুেযাগ o ঝুিঁক িনণ র্েয়র িনেদ র্শকসমূহ SWOT Analysis, 

Wikipedia েত দত্ত িবেশ্লষণ aনুসরেণ ারিম্ভক িতেবদেন দান করা হেয়িছল। কল্প বাস্তবায়েন 
সংযুক্ত কম র্কতর্া ( কল্প পিরচালক, uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্া) কল্প দিলল িবেশ্লষণ, স্থানীয় কম র্শালা, 
সুফলেভাগী eবং aনয্ানয্েদর সােথ আেলাচনার িভিত্তেত িতিট িনেদ র্শেকর িবপরীেত াপ্ত ফলাফল িনেম্ন 
দান করা হেলাঃ- 

 

7.2 কেল্পর সবল িদকসমূহ 
কর্িমক 
নং 

িনেদ র্শক ফলাফল/মতামত

2 কেল্প জনবল িনেয়াগ কেল্প দুi জন কম র্কতর্া o 25 জন কম র্চারীসহ েমাট 27 জন
িনেয়ােগর সংস্থান িছল। সংস্থান aনুযায়ী কম র্কতর্া o কম র্চারী িনেয়াগ 
করা হেয়িছল িবধায় জনবল িনেয়াগ িবেবচনায় কল্পিট সবল িছল 

3 েয়াজনীয় aেথ র্র সংস্থান 
o যথাসমেয় aথ র্ ছাড় 

কল্পিট বাস্তবায়নকালীন সমেয় বােজট বরাদ্দ aনুযায়ী বৎসর িভিত্তক 
aথ র্ ছাড় করা হেয়েছ। e িবেবচনায় কল্পিট সবল িছল 

4 বৎসর িভিত্তক খাতoয়ারী 
বােজট o বরাদ্দ 

বৎসর িভিত্তক খাতoয়ারী বােজট o বরাদ্দ িছল। e িনেদ র্শক aনুযায়ী
কল্পিট সবল িছল 

5 কেল্পর কায র্কর্ম 
সুিনিদ র্ষ্টভােব সনাক্তকরণ 

কেল্পর কায র্কর্ম সুিনিদ্দষ্টভােব সনাক্ত করা হেয়িছল। e িনেদ র্শক
aনুযায়ী কল্পিট সবল িছল 

6 বাৎসিরক কম র্পিরকল্পনা 
স্তুত o বাস্তবায়ন 

বাৎসিরক কম র্পিরকল্পনা স্তুত কের বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। e
িবেবচনায় কল্পিট সবল িছল 

7 িবভাগ o ম ণালয় কতৃর্ক 
িনয়িমত মিনটিরং 

িবভাগ o ম ণালয় কতৃর্ক িনয়িমত মিনটিরং করা হেয়েছ। e 
িবেবচনায় কল্পিট সবল িছল। 

8 সুফলেভাগীেদর 
সহেযািগতা 

হালদা নদী িনভ র্র সকল সুফলেভাগী aতয্ন্ত সেচতন। দু’eকিট
বয্িতকর্ম ছাড়া সকল সুফলেভাগী সািব র্কভােব কল্প বাস্তবায়েন 
সহেযািগতা কেরেছ। e িবেবচনায় কল্পিট সবল িছল 

9 সুফলেভাগীেদর আথ র্-
সামািজক aবস্থা uন্নয়েন 
সহেযাগীতা দান 

সুফলেভাগীেদর খাদয্ সহেযািগতা eবং িবকল্প কম র্সংস্থান দান করা
হেয়েছ। e িবেবচনায় কল্প সবল িছল 

 
7.3 কেল্পর দুব র্ল িদকসমূহ 
কর্িমক 
নং 

িনেদ র্শক ফলাফল/মতামত 

2 aিতিরক্ত দািয়েতব্ কল্প 
পিরচালক িনেয়াগ 

কল্প শুরুর থম দুi বৎসের িতন জন কম র্কতর্ােক aিতিরক্ত
দািয়েতব্ কল্প পিরচালক িনযুক্ত করা দূব র্ল িদক িহেসেব 
িবেবচনা করা েযেত পাের। 

3 েসবা কর্েয় দীঘ র্ সময় বয্য় গেবষণা o IWMেক ষ্টািড কাজ দােন িবলমব্ হেয়েছ।
4 েয়াজেনর তুলনায় a তুল কল্প eলাকা দুiিট uপেজলা হেত আেরা চারিট uপেজলা
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জনবেলর সংস্থান  eবং চ দগাo eলাকা পয র্ন্ত বৃিদ্ধ করা হেলo িডিপিপেত
জনবল বৃিদ্ধ করা হয়িন

5 ক্ষু  ঋেণর পিরমাণ েয়াজেনর তুলনায় ক্ষু ঋেণর পিরমাণ a তুল িছল 
6 আiন বাস্তবায়ন জনয্ জলযােনর

সংস্থান 
আiন বাস্তবায়েনর জনয্ পয র্াপ্ত  aথ র্eবং জলযােনর সংস্থান
িছল না  

7 জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েন 
aেনক গুরুতব্পূণ র্ কাজ কেল্প 
aন্তভু র্ক্ত না থাকা 

জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েন aেনক গুরুতব্পূণ র্ কাজ 
েযমন কয্াচেমন্ট eলাকা িস্থিতশীল রাখা, দূষণ িনয় ণ 
iতয্ািদ কেল্প aন্তভু র্ক্ত িছল না  

 
7.4 কেল্পর সুেযাগসমূহ 
কর্িমক 
নং 

সুেযােগর িনেদ র্শক ফলাফল/মতামত

2 কেল্প দক্ষ জনবল িনেয়াগ মৎসয্ aিধদপ্তেরর uদ্ধর্তন eবং aিভজ্ঞ কম র্কতর্ােদর কেল্প 
িনেয়াগ করা হেয়িছল 

3 দলবদ্ধভােব কেল্পর কাজ
বাস্তবায়ন 

কল্প পিরচালক জানান েয, কেল্পর সকল কম র্কতর্া দলবদ্ধভােব
কাজ কেরেছন

4 eলাকার িবিশষ্ট বয্িক্তবগ র্েদর
সহেযািগতা 

কল্প eলাকায় aেনক িবিশষ্ট বয্িক্তবগ র্, েযমন eমিপ, ম ী, 
িশল্পপিত iতয্ািদ হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  
সম্পেকর্ সজাগ। ায় সকেলi কল্প বাস্তবায়েন সহেযািগতা 
কেরেছন। িবিভন্ন aনুষ্ঠােন uপিস্থত েথেক aনু ািণত o 
পৃষ্ঠেপাষকতা কেরেছন

 
7.5 কেল্পর ঝুিঁকসমূহ 
কল্পিট মূলয্ায়ন কােজর ারিম্ভক িতেবদেন দত্ত িনেদ র্শেকর আেলােক ঝুিঁকর িদক সমূহ িনেম্ন পয র্ােলাচনা 
করা হেলাঃ- 
কর্িমক নং ঝুিঁকর িনেদ র্শক ফলাফল/মতামত 
2 নদীর পািন বােহ বাধ/ 

িতবন্ধকতা সৃিষ্ট 
িবগত 3123 সােল ভূজঁপুর o হারুয়ালছিড় নামক eলাকায়  
হালদা নদীর ধান সরবরাহ খােল রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের 
পািন তয্াহার করার ফেল সকল uন্নয়ন কাজ ায় শূনয্ পয র্ােয় 
uপনীত হেত চেলেছ

3 াকৃিতক দুেয র্ােগ ক্ষয়ক্ষিত খরা eবং াকৃিতক দুেয র্াগ েরাহানুর ভােব  হালদা নদীেত
িডম uৎপাদন বয্াহত হেয়েছ 

4 কল্প বাস্তবায়ন সংিশ্লষ্টেদর
মতামত 

ক্ষু ঋণ আদায়. aিভযান পিরচালনা, সব্াথ র্ােনব্ষী মহেলর
সুিবধা আদােয়র েচষ্টা eবং িঠকাদারী কােজর েচষ্টা o 
তদিবর কেল্পর ঝুিঁক িহেসেব সনাক্ত কেরেছন। 

 
7.6 ভিবষয্েত eকi ধরেণর কল্প গর্হেণর জনয্ সুপািরশ 

 uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়েনর জনয্ aিতিরক্ত বা খন্ডকালীন দািয়েতব্র পিরবেতর্ পূণ র্দািয়েতব্ কল্প পিরচালক 
িনেয়াগ করা হেল কল্প বাস্তবায়ন সুষু্ঠ o সুন্দর eবং লক্ষয্ o uেদ্দশয্ aজর্ন সহজ হেব; 
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সপ্তম aধয্ায় 
 ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষার ফলাফল 

 
8.2 কেল্পর আoতায় সম্পািদত মূল কায র্কর্ম সমূেহর কায র্কািরতা o uপেযািগতা িবেশ্লষণ 
কেল্পর আoতায় সম্পািদত মূল কায র্কর্ম সমূেহর কায র্কািরতা o uপেযািগতা িবেশ্লষণ িনেম্নর সারিণ 8.2 e 
দান করা হেলা:- 

 
সারিণ 8.2: কেল্পর আoতায় সম্পািদত মূল কায র্কর্ম সমূেহর কায র্কািরতা o uপেযািগতা 
কেল্পর aধীেন সম্পািদত 

কায র্কর্ম 
কায র্কািরতা uপেযািগতা 

2.নদী হেত আহৃত িডম 
পিরস্ফুটেনর জনয্ হয্ািচং 
iuিনটসহ aনয্ানয্ 
aবকাঠােমা িনম র্াণ o 
সংস্কার 

হয্ািচং iuিনট িনম র্ােণর ফেল হালদার েরণু-
েপানা o মা মাছ uৎপাদন করার সক্ষমতা 
ৈতরী হেয়েছ; aবকাঠােমা িনম র্াণ o 
সংস্কােরর ফেল েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার 
সক্ষমতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ 

aবকাঠােমা িনম র্াণ করার ফেল  
কল্প বাস্তবায়ন সুিবধাজনক eবং 
নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  
সংরক্ষণ o uন্নয়ন সহায়ক হেয়েছ 

3. হালদার েরণু িতপালেনর 
মাধয্েম ড ৈতরী কের 
হালদায় aবমুক্তকরণ 

মা মােছর মজুদ বৃিদ্ধ েপেয়েছ;
মজুদকৃত মা মাছ জনন করায় হালদায় 
িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়েছ 

পিরস্ফুিটত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ eবং 
জনন েক্ষ  uন্নয়েনর সহায়ক 
হেয়েছ 

4.হালদার িডম হেত 
uৎপািদত েরণু িতপালেনর 
জনয্ নদীর তীের পুকুর খনন  
 

পুকুর খনেনর ফেল িনিষক্ত িডম হেত েরণু-
েপানা eবং মা মাছ uৎপাদন সম্ভব 
হেয়েছ;িডম পিরস্ফুটেনর হার 41-51% 
বৃিদ্ধ েপেয়েছ; uন্নতজােতর েপানা মাছ 
uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়েছ 

িনিষক্ত িডম হেত েরণু-েপানা 
uৎপাদন সহায়ক হেয়েছ; েদেশ রুi 
জাতীয় মােছর uৎপাদন বৃিদ্ধর জনয্ 
সহায়ক ভূিমকা পালন করেব 
 

5. সুফলেভাগী o মৎসয্ 
aিধদপ্তেরর কম র্কতর্ােদর 
িশক্ষণ দান  

 

মৎসয্ aিধদপ্তেরর কম র্কতর্ােদর জ্ঞান-দক্ষতা 
eবং সক্ষমতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ; কেল্পর কাজ 
বাস্তবায়ন সহজ হেয়েছ;িবকল্প কম র্সংস্থান 
সৃিষ্ট হেয়েছ; কেল্পর কাজ সফলভােব 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেয়েছ 

জনন েক্ষ  uন্নয়ন eবং  িবকল্প 
কম র্সংস্থােনর সহায়ক  

6.িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ 
সুফলেভাগীেদর ক্ষু  ঋণ 
দান 

 

ঋণ দান করার ফেল সুফলেভাগীগণ িবকল্প 
কম র্সংস্থান সৃিষ্ট করেত েপেরেছন; 
সুফলেভাগীগণ িবকল্প কােজর মূলধন বয্য় 
িনব র্াহ করেত েপেরেছন, পিরচালনা বয্য় 
াস েপেয়েছ; মহাজন, দাদনদারেদর িনকট 
হেত uচ্চ সুেদ ঋণ গর্হণ করেত হয়িন 

িবকল্প কম র্সংস্থান eবং 
সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক 
aবস্থার uন্নয়ন সহায়ক 

7.eনিজo কায র্কর্ম 
পিরচালনার মাধয্েম 
েবজলাiন সােভ র্  
 

uপেজলা িভিত্তক সুফলেভাগীেদর েবজলাiন 
তথয্ ৈতরী হেয়েছ; সেচতনতামূলক কায র্কর্ম 
বাস্তবায়ন সম্ভব হেয়েছ;খাদয্ সহেযািগতা 
দান সহজ হেয়েছ;িসিবo গঠন eবং 
েজেলেদর  আiিড কাড র্ দান করা সম্ভব 

জনন েক্ষ  uন্নয়ন সহায়ক
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হেয়েছ; হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ
সংরক্ষণ o uন্নয়ন eবং মৎসয্ সংরক্ষণ 
আiন বাস্তবায়ন সম্ভব হেয়েছ 

8. মৎসয্ সংরক্ষণ আiন 
বাস্তবায়েন জনসেচতনতা 
বৃিদ্ধ কায র্কর্ম 
 

সুফলেভাগীেদর সেচতনতা বৃিদ্ধ eবং 
হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  
সংরক্ষণ o uন্নয়ন eবং মৎসয্ সংরক্ষণ 
আiন বাস্তবায়ন সম্ভব হেয়েছ 

   ঐ

9. মৎসয্ সংরক্ষণ আiন 
বাস্তবায়ন 

হালদা নদীর মা মাছ o জীবৈবিচ য্ 
সংরক্ষণ করা সম্ভব হেয়েছ; মা মােছর 
মজুদ বৃিদ্ধ েপেয়েছ eবং িনিষক্ত িডম 
uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়েছ

    ঐ 

৯. বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা 
iনিষ্টিটuট সম্পািদত 
গেবষণা 
 

হালদা নদীর পািনর েভৗত, রাসায়িনক 
গুণাবলী, িডম uৎপাদন, মৎসয্ জীবৈবিচ য্ 
iতয্ািদ িবষেয় সুপািরশসহ িতেবদন 
দািখল কেরেছ; েবজলাiন তথয্ ৈতরী 
হেয়েছ 

হালদা নদীর াকৃিতক জনন 
েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়ন কােজর 
জনয্ েবজলাiন তথয্ বয্বহার করা 
সম্ভব হেব; সুপািরশ বাস্তবায়ন করা 
হেল e নদীর াকৃিতক জনন 
েক্ষে র uন্নয়ন হেব 

21. IWM eর স্টািড  
 

হালদা নদীর িবস্তািরত হাiে ালিজকয্াল 
ষ্টািড, পািন মেডিলং কের সুপািরশসহ 
িতেবদন দািখল কেরেছ; 
জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ 
সুপািরশ দান কেরেছ; 
সুপািরশ সমূহ বাস্তবায়ন করা হেল e নদীর 
জনন েক্ষে র uন্নয়ন হেব 

হাiে ালিজকয্াল eবং oয়াটার 
মেডিলং ষ্টািড হালদা নদীর 
াকৃিতক জনন েক্ষ  িবেশষভােব 
হারােনা ব ক পুনরুদ্ধার, পিল খনন 
iতয্ািদ কােজর ৈবজ্ঞািনক িভিত্ত 
ৈতরী হেয়েছ; আঞ্চিলক কম র্শালায় 
ষ্টািডর সুপািরশ সমূহ গৃহীত হoয়ায় 
নদীর ব ক পুনরুদ্ধার o পিল খনন 
করা সম্ভব হেব 

22. বৃক্ষেরাপণ 
 

বৃক্ষেরাপেণর ফেল পিরেবেশর uন্নয়ন হেব; 
কাব র্নডাiaক্সাiড গয্াস িনঃসরণ াস পােব; 
নদীর পাড় ভাঙ্গন াস পােব; eবং 
মািটর পািন ধারণ ক্ষমতা o বৃিষ্টপাত  বৃিদ্ধ 
পােব 

পিরেবশ o হালদা নদীর াকৃিতক 
জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়ন 
সহায়ক 

23. aভয়া ম বাস্তবায়ন 
 

“মা” মাছ eবং নদীর জীবৈবিচ য্ সংরক্ষণ 
o uন্নয়ন eবং uৎপাদন বৃিদ্ধ করা সম্ভব 
হেয়েছ 

aভয়া ম বাস্তবায়ন নদীর “মা”  
মাছ, জীবৈবিচ য্ সংরক্ষণ o 
uন্নয়ন সহায়ক   

24. ািতষ্ঠািনক কাঠােমা 
ৈতরী 

ািতষ্ঠািনক কাঠােমা ৈতরীর ফেল হালদা 
নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ, 
uন্নয়ন eবং বয্বস্থাপনা করা সম্ভব হেয়েছ 
eবং সুফলেভাগীেদর িবকল্প 
কম র্সংস্থান,ঋণ, খাদয্ সহেযািগতা দান 
সহজ হেয়েছ 

ািতষ্ঠািনক কাঠােমা জনন েক্ষ
সংরক্ষণ o uন্নয়ন সহায়ক   

 



 

পয র্ােলাচন
ফেল হালদ
ভিবষয্েত 
 
8.3   কে
 
েকস ষ্টািড
সুদীঘ র্কাল 
আসেছ। 
uভয়পাড় 
েভেঙ্গ যায়
কুয়ায় েব
আবার কখ
মািটেত ডুে
না। eছাড়া
eকi স্থােন
পেথi েশষ
পাের না। e
 
e সকল স
আেশ পােশ
কের িদেল
বড় আকাে
বাতাস সর
uৎপাদন ক
ভাড়া করার
েকান িসসট

 
িচ  8.2: ভ

নাঃ কেল্পর a
দা নদীর াকৃিত
e সকল কাজ 

েল্পর িবেশষ স

ড-2: মািটর কুয়
যাবৎ হালদা 
জনন েমৗসুেম
প্লািবত কের আ
য়, প্লাবেনর পা
বশ কের েরণু-
খনo বা হ স েপ
েব যায় তােদর
া কুয়া খনন ক
ন িডম ছােড় ন
ষ হেয় যায়; প
e সকল সমসয্

সমসয্া গভীরভ
শর eলাকায় ৈ
লন ৯'x6'x3.6
েরর গাজী টয্াং
রবরােহর পাiপ
করেত পারেছন
ার টাকা, িফের
সটান র্ বা কুয়ার 

ভাসমান হয্াচা

aধীেন সম্পািদত
িতক জনন েক্ষ
সচল রাখা ে

সফলতা সম্পেক

য়ার পিরবেতর্ ভ
তীেরর িডম আ
ম বৃিষ্টপােতর 
আবার কখনo
ািন তােদর aি
-েপানা নষ্ট কে
পাকা, বয্াঙািচ
র িডম। ফেল ক
করার জনয্ জিম
না। িডম ছাড়ার
পিরবহেন aিধ
সয্া িনেয়i চলিছ

ভােব aনুধাবন 
ৈতরী কের িদে
6' আকােরর ফ
ংক, সােথ পািন
প, eেরটর iত
ন। ফেল কেমে
রেছ েরণু-েপানা
ায় সমপিরম

ারীর মেডল    

ত সকল কাজi
ক্ষ  সংরক্ষণ o
েয়াজন। 

কর্ আেলাকপাত

ভাসমান হয্াচারী
আহরণকারীগণ
ফেল e নদী

 বা uচ্চ েজায়
িত যেত্ন সংগৃহী
ের। েপানার বয্
চ তােদর েসানা
কখনi তারা ত
িমর মািলকেক
র স্থান হেত হয্
িধকাংশ িডমi
িছল হালদা তীর

কের eিগেয় e
েলন 5িট হয্াচা
ফাiবার গ্লােসর
িনর জলাধার হে
তয্ািদ। িডম স
েছ িডেমর মৃতু
না চাষীেদর মুে
মাণ েরনু uৎপাদ
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i aতীব েয়া
o uন্নয়েনর া

ত (Succes

রীেত হালদার
ণ নদীর পােড়
দীেত বল ে
য়াের দু’কুল েভ
হীত িডম ভািস
বয্াপক মৃতুয্ হয়
ার মূেলয্র িডম
তােদর কািঙ্ক্ষত
ক aথ র্o দান
য্াচারী aেনক দূ
নষ্ট হয়। তাi
র বাসীেদর েরণু

eেলন কল্প প
চারী। নদীেতi
সর িসসটান র্, প
হেত িসসটােন র্ প
সংগর্হকারীরা
তুয্ হার, েবেড়ে
েখ হ িস। ভাসম
াদন করা যােচ্ছ

   

             িচ

াজনীয় িছল। e
াথিমক বা সূচন

ss Storie

িডম পিরস্ফুটন
কুয়া খনন ক
াত থােক, ক
ভেস যায়। ফেল
িসেয় েনয়, আেশ
য় aথবা সব প
ম েখেয় েফেল।
ত পিরমাণ েরণু
করেত হয়। ব
দূরবত  স্থােন 
i তারা পাকা
ণু-েপানা uৎপা

পিরচালক, ভ
েনৗকার uপর
পািনর জলাধার
পািন সরবরােহ
eখন নদীর u
েছ িডম পিরস্ফু
মান e হয্াচারী
চ্ছ।  

 8.3 : িডম প

e সকল কাজ ব
না কাজ সম্পাি

s) 

ন 
কের েরণু-েপানা
কখনo কখনo 
ল েরণু uৎপাদ
েশ পােশর ময়
পির মi নদীে
 কখনo বা েঘ
ণু-েপানা uৎপাদ
বতর্মােন িত 
থাকায় তােদর
বা স্থায়ী কুয়া
াদন। 

ভাতী েদব। িত
িডম পিরস্ফুট

র িহেসেব বয্বহ
হর জনয্ পাiপ
uপর ভাসমান 
স্ফুটেনর হার, েবঁ
রীর eকিট িসস

পিরস্ফুটেনর জ

বাস্তবায়েনর 
ািদত হেয়েছ। 

া uৎপাদন কে
পািন uপিচে

দনকারীেদর কুয়
য়লা, দূিষত পাি
েত  েভেস যায়
ঘালা পািনর পি
দন করেত পাে
বৎসর  মা মা
র আশা-আকাঙ্খ
াo ৈতরী করে

তিন  িডম ছাড়া
টেনর জনয্ ৈতর
হার করার জনয্
প লাiন, পািনে
হয্াচারীেত ের
েবঁেচ যােচ্ছ জি
সটােন র্ পােড়র ে

 

জনয্ মািটর কুয়

ের 
েয় 
য়া 
িন 
য়। 
িল 
ের 
াছ 
ঙ্খা 
েত 

ার 
তরী 
নয্ 
েত 
রণু 
িম 
েয 

য়া 
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েকস ষ্টািড-3: বাবুল জলদােসর সব্প্ন 
মশেকারাম  েজেল পাড়ার বাবুল জলদাস , uিখরচর iuিনয়েনর রাuজান uপেজলায় তার বাড়ী। তার ধান 
েপশা িছল হালদা নদীেত মাছ ধরা eবং জনন েমৗসুেম িডম আহরণ। কল্প পূব র্ সমেয় হালদা নদীেত িডম 
uৎপাদন কেম যাoয়ায় তার আয়  aেনক কেম িগেয়িছল। e ছাড়া সরকার e নদীেত aভয়া ম েঘাষণা কের 
মাছ ধরা িনিষদ্ধ করেল িতিন aিনিশ্চত ভিবষয্েতর আশংকায় িদেশহারা হেয় পেড়ন। e সময় uপেজলা 
মৎসয্ কম র্কতর্া o eনিজo নoেজায়ােনর িতিনিধর িনকট হেত িতিন জানেত পােরন হালদা নদীর াকৃিতক 
মৎসয্ জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধার কেল্পর aধীেন ক্ষিতগর্স্থ েজেলেদর খাদয্ সহায়তা eবং িবকল্প কম র্সংস্থােনর 
জনয্ িশক্ষণ o ঋণ দান করা হেব। e খবের িতিন েবঁেচ থাকার সব্প্ন পুনরায় েদখেত শুরু কেরন। িতিন 
পিরবােরর সদসয্ o মুরুিবব্েদর সােথ শলা পরামশ র্ কের “মাছ েকনা েবচা” নতুন েপশা িহেসেব েবেছ েনন। 
 aতঃপর uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার দপ্তর হেত 21,111/- টাকা ঋণ গর্হণ িতিন কের স্থানীয় খুচরা বাজাের 
মাছ িবিকর্ করা শুরু কেরন। মাছ িবিকর্ করা তার েপশাগত কােজর eকিট aংশi িছল। তাi e েপশায় 
সহেজi েবশ সফলতা aজর্ন কেরন। eছাড়া কেল্পর aধীেন জনন েমৗসুেম িতমােস 41.1 েকিজ হাের 
চাল খাদয্ সহায়তা িহেসেব পােচ্ছন। মাছ কর্য়-িবকর্য় হেত তার বতর্মান মািসক আয় 6,111-7,111 টাকা। 
eছাড়া 3123-o 3124 সােল হালদা নদীেত িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ পাoয়ায় িতিন জনন েমৗসুেম িডম 
আহরণ কের হয্াচারী মািলকেদর িনকট িবিকর্ কেরo আেগর েচেয় েবশী আয় করেত েপেরিছেলন। তার মত 
সরকার েবশ ভােলা কাজi কেরেছ। আমরাo আেগর েচেয় “aেনক সব্চ্ছল eবং ভােলা আিছ”। তার সব্প্ন 
েছেলেক মাছ ধরার েপশায় আনেবন না। তারা েলখা পড়ায় েবশ ভােলা। েছেলেক iিঞ্জিনয়ার আর েমেয়েক 
ডাক্তার বানােবন। 
 
েকস ষ্টািড-4:  সাধন বড়ুয়া eখন সফলেপানা মাছ চাষী  
aংকুিড়েঘানা গর্ােমর রাuজান েপৗরসভার বাবুল বড়ুয়া eকজন হতদির  মানুষ। ৈদিনক মজুির িভিত্তেত 
সাভার মািলকেদর সােথ হালদা নদী হেত িডম আহরণ িছল তার ধান েপশা। িকন্তু কল্প পূব র্ সমেয় e 
নদীেত িডম আহরেণর পিরমাণ আেগর েচেয় কেম যাoয়ায় তার সংসার ভাল চলিছল না। তার আেশ পােশর 
aেনেকi হালদা নদীর িডম-েপানা পুকুের লালন কের েবশ লাভবান হেচ্ছন বেল aেনক আেগi শুেনেছন। 
িকন্তু েপানা মাছ চাষ করার জনয্ তার েকান পুিঁজ িছল না; িছল না িশক্ষণ। aতঃপর িতিন eনিজo 
নoেজায়ােনর িতিনিধ o uপেজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার সহেযািগতায় “পুকুের েপানা মাছ চােষর” uপর 
িশক্ষণ o 21,111/- টাকা ঋণ গর্হণ কেরন। aতঃপর স্থানীয় িতেবশীর পুকুর ভাড়া েনন eবং েরণু-েপানা 
মাছ চাষ শুরু কেরন। রাuজান uপেজলার মৎসয্ কম র্কতর্ার তয্ক্ষ সহেযািগতা o পরামেশ র্ েরণু-েপানা চােষ 
থম বৎসেরi েবশ সফলতা aজর্ন কেরন; লাভ হয় 41,111/- টাকা। পরবত  বৎসর আরo eকিট পুকুর 
ভাড়া েনন eবং বতর্মােন দুiিট পুকুের েরণু-েপানা চাষ করেছন। eখােত তার বাৎসিরক আয় ায় 61,111-
71,111 টাকা। eছাড়া িতিন জনন েমৗসুেম খাদয্ সহেযািগতা পােচ্ছন, iিতমেধয্ ঋণ পিরেশাধ কেরেছন। 
বতর্মােন 5 সদেসয্র পিরবার িনেয় েবশ ভালi আেছন। eক েছেল o েমেয় স্কুেল েলখাপড়া করেছ। তার 
aিভমত কল্প বাস্তবায়েনর ফেল তােদর aভাব েগেছ, সংসাের সকেলর মুেখ হািস ফুেটেছ। 
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8.4 মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার eবং মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠার মাধয্েম জলজসম্পেদর 
uৎপাদন ক্ষমতা eবং জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার 
 
8. 4. 2 কেল্পর আoতায় িবদয্মান জলাশয়গুেলােত মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার 
জনন eলাকার মােছর জলজ আবাসস্থল o ধব্ংেসর ধান কারণ সমূহ eবং আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান 
সংরক্ষণ o পুনরুদ্ধােরর িনেদ র্শক সমূেহর আেলােক কল্পিটর aধীেন সম্পািদত কাজ, তার তয্ািশত 
ফলাফল o মতামত িনেম্নর সারিণ 8.3, 8.4 eবং 8.5 e দান করা হেলাঃ- 
 
সারিণ 8.3: জনন eলাকার মােছর আবাসস্থল o বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ o পুনরুদ্ধােরর িনেদ র্শক িবপরীেত 
সম্পািদত কাজ o ফলাফল 
কর্িমক 
নং 

িনেদ র্শক সম্পািদত কাজ ফলাফল/মতামত 

2. নদ নদীর গিতপথ 
সংরক্ষণ  

হালদা o কণ র্ফুলী নদীর িমলনস্থেলর
সামানয্ uপের  eকিট চর েজেগ 
uেঠেছ। uক্ত চরিট খনন করার স্তাব 
িডিপিপেত িছল। িকন্তু চর খনন করা 
হেল েজায়ােরর টােন হালদা নদীেত 
েলানা পািন েবশ বৃিদ্ধ পােব e 
আশংকায় স্থানীয় জনসাধারেণর 
আপিত্তর মুেখ কাজিট পিরতয্াগ করা 
হেয়েছ। 

চরিট আরo বড় হেল হালদা নদী
ভিবষয্েত ায় আবদ্ধ জলাশেয় 
পিরণত হেব eবং কণ র্ফুলী o 
aনয্ানয্ uৎেসর রুi জাতীয় মােছর 
aিভ য়াণ বন্ধ হেয় যােব। ফেল 
িনিষক্ত িডম uৎপাদন াস পােব। 
e িবষেয় িবস্তািরত গেবষণা কের 
ফলাফেলর িভিত্তেত বয্বস্থা গর্হণ 
করা আবশয্ক। 

3. পািন বাহ 
aবয্াহত রাখা 

হালদা নদীর uপেরর aংেশর 23িট
খােল স্লুiসেগট িনম র্াণকের েসচ কােজ 
পািন তয্াহার করা হেচ্ছ। স্লুiস েগট 
সমূহ aেকেজা থাকায় বতর্মােন েখালা 
হয়না। ফেল 23িট খােলর পািন 
হালদায় েবশ করেত না পারায় e 
নদীর পািন বাহ aেনক কেম েগেছ। 
স্লুiসেগট সমূহ েমরামেতর স্তাব 
কেল্প থাকেলo িবিভন্ন কারেণ 
কাজিট পিরতয্াগ করা হেয়েছ। 

জনন েক্ষ িট সংরক্ষেণর ধান
বাধা। aিবলেমব্ স্লুiসেগটসমূহ 
েমরামত eবং শসয্ o মৎসয্  
বান্ধব স্লুiসেগট বয্বস্থাপনা 
বাস্তবায়ন করা েয়াজন। 

4. পািন বােহ 
বাধা/ িতবন্ধকতা 
ৈতরী না করা 

হালদা নদীর uদ্ধর্াংেশর দুiিট ধান
পািন সরবরাহ খােল রাবার ডয্াম 
িনম র্াণ কের েসেচর জনয্ শুষ্ক েমৗসুেম 
পািন তয্াহার করা হেচ্ছ। 

হালদা নদীর uপেরর aংশ ায়
পািন শূনয্ হেয় পেড়েছ। aিবলেমব্ 
শসয্ o মৎসয্বান্ধব পািন 
বয্বস্থাপনা পদ্ধিত চলন করা 
সম্ভব না হেল জনন েক্ষ িট ধব্ংস 
হেয় যােব। 
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5. পিল ভরাট 
িনয় েণর জনয্ 
নদী খনন 

কাজিট সম্পাদেনর জনয্ িডিপিপেত
েকান স্তাব িছল না। 

হালদা নদীর uপেরর aংশ
পিলভরাট হেয় শীণ র্ হেয় পেড়েছ। 
uপেরর aংশ খনন করা েয়াজন 

6. পিরেবশ দূষণ 
িনয় ণ 

বৃক্ষেরাপণ বয্তীত িডিপিপেত পিরেবশ 
দূষণ িনয় েণর জনয্ কম র্পিরকল্পনা 
eবং aথ র্ বরাদ্দ িছল না। 

িবিভন্ন িশল্প কারখানার বজর্য্ 
aপিরেশািধত ভােব হালদা o 
কণ র্ফুলী নদীেত েফলা হেচ্ছ। 
পিরেবশ দূষণ িনয় েণর বয্বস্থা 
গর্হণ করা না হেল জনন েক্ষ িট 
ধব্ংস হেয় যােব। 

 
সারিণ 8.4: াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষেণর িনেদ র্শক, সম্পািদত কাজ o ফলাফল 
িনেদ র্শক  সম্পািদত কাজ ফলাফল/মতামত 
2.বাস্তুসংস্থান বয্বস্থাপনা জনন েমৗসুেম জনন eলাকায়

iিঞ্জন েবাট চালনা eবং বালু uেত্তালন 
িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। িডিপিপেত aনয্ 
েকান কায র্কর্ম িছল না 

iিঞ্জনেবাট চালনা িনিষদ্ধ করার ফেল
জনন িনিব র্েঘ্ন হেয়েছ eবং িডম 

uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়েছ aনয্ানয্ কাজ 
ভিবষয্েত সম্পাদন করা আবশয্ক 

3. aভয়া ম েঘাষণা েঘাষণা করা হেয়েছ aভয়া ম েঘাষণার ফেল “মা” মােছর
আবাসস্থল eবং পাশব্র্বত  নদ-নদী হেত 
“মা” মােছর aিভ য়াণ িনিব র্ঘ্ন হেয়েছ। 
কেল্পর uেদ্দশয্ aেনকাংেশ aিজর্ত 
হেয়েছ 

4. ড মাছ মজুদ কেল্পর aধীেন 311৯/21 সাল হেত
3124/25 সাল পয র্ন্ত ায় 2.1 েকিজ 
গড় oজেনর 8639.1 েকিজ মা মাছ 
মজুদ করা হেয়েছ। 

হালদা নদীেত মা মােছর মজুদ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ; কেল্পর uেদ্দশয্ aিজর্ত 
হেয়েছ 

5. ড মােছর জনয্ 
েপানা মজুদ 

কেল্পর aধীেন 3118/19 সােল
33,111িট রুi, কাতলা, মৃেগল মােছর 
েপানা মজুদ করা হেয়িছল 

েপানা মজুেদর ফেল ড মাছ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ; কেল্পর uেদ্দশয্ aেনকাংেশ 
aিজর্ত হেয়েছ 

6. পিরেবশ সহায়ক 
aবকাঠােমা িনম র্াণ 

কেল্পর aধীেন 23িট স্লুiসেগট
েমরামেতর স্তাব থাকেলo 
স্থানীয়েদর িবেরািধতার জনয্ uক্ত 
কাজ পিরতয্াগ করা হেয়েছ 

পািন uন্নয়ন েবাড র্ eবং স্থানীয়
কৃষকেদর সােথ আলাপ আেলাচনার 
মাধয্েম ভিবষয্েত uক্ত স্লুiসেগট সমূহ 
েমরামত/পুনঃিনম র্াণ করা েয়াজন 

7. রাক্ষুেস মাছ িনয় ণ িডিপিপেত e িবষেয় েকান
কম র্পিরকল্পনা িছলনা। 

ভিবষয্েত পরীক্ষামূলক ভােব রাক্ষুেস
মাছ িনয় েণ রাখার বয্বস্থা গর্হণ করা 
েযেত পাের। 
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সারিণ 8.5: াকৃিতক জনন েক্ষ  uন্নয়েনর িনেদ র্শক, সম্পািদত কাজ o ফলাফল 
িনেদ র্শক সম্পািদত কাজ ফলাফল/মতামত 

2. জনন েক্ষে র 
catchment 
eলাকা িস্থিতশীল eবং 
পািন বাহ aবয্াহত  
রাখা  

িডিপিপেত e িবষেয় েকান কাজ 
িনদ্ধর্ািরত িছল না। হালদা নদীর 
ভূজপুর eবং হারুয়ালছিড় নামক 
স্থােন নতুনভােব দুiিট রাবার 
ডয্াম িনম র্াণকরার ফেল 
catchment eলাকা 
aিস্থিতশীল হেয় পেড়েছ।  
হালদা নদীর ধান 5িট uপনদীo 
ায় শুিকেয় িগেয়েছ। কল্প 
পিরচালক রাবার ডয্াম িনম র্াণ না 
করার জনয্ সংিশ্লষ্ট কতৃর্পেক্ষর 
সােথ েযাগােযাগ কেরেছন eবং 
ম ণালেয় প  ে রণ কেরেছন 

হালদা নদীেত পিতত হেয়েছ e রূপ ধান 
23িট খাল পিল ভরাট হেয় ায় শুিকেয় িগ  
য়েছ। নদীর ধান খাল ভূজপুর o 
হারুয়ালছিড় eলাকায় রাবার ডয্াম িনম র্াণ o 
পািন তয্াহার করায় শুষ্ক েমৗসুেম নদীর 
পািন বাহ aেনক কেম িগেয়েছ।  
খাল সমূেহর পিল aপসারণ কের সংস্কার 
করা eবং রাবার ডয্াম দুiিট aপরসারণ 
aথবা ডয্ােমর uচ্চতা কিমেয় পািন বাহ 
বৃিদ্ধ করা জরুরী। aনয্থায় হালদা নদীর 
uপেরর aংশ aিচেরi শুিকেয় যােব।  

3. জনন eলাকার 
পিরেবশ বয্বস্থাপনা 
(দূষণ িনয় ণ) 

িডিপিপেত e িবষেয় েকান কাজ
িনদ্ধর্ািরত িছল না 

িবিভন্ন িশল্প কারখানা o হাuিজং কেল্পর
বজর্য্ aপিরকিল্পতভােব নদীেত িনষ্কাশন 
করায় পািনর দূষণ মা া বৃিদ্ধ পােচ্ছ। e 
িবষেয় সংিশ্লষ্ট সকেলর সােথ আলাপ 
আেলাচনা কের সমিনব্ত বয্বস্থা eবং িশল্প 
কারখানায় iিটিপ স্থাপন করা েয়াজন 

4.েজেলেদর 
আথ র্সামািজক aবস্থার 
uন্নয়ন (িবকল্প 
কম র্সংস্থান, খাদয্ 
সহায়তা দান ) 

েজেলেদর আথ র্-সামািজক 
aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ িবকল্প 
কম র্সংস্থান o  খাদয্ সহায়তা 
দান করা হেয়েছ 

েজেলেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন 
eবং েপশা বহুমুিখ হেয়েছ। e িবষেয় আরo 
বয্াপক কায়র্কর বয্বস্থা গর্হণ করা েয়াজন। 
লক্ষয্ aিজর্ত হেয়েছ। 
 

5. জনন েক্ষ  
eলাকায় সহবয্বস্থাপনা 
পদ্ধিত বাস্তবায়ন 

কল্প eলাকায় 39িট
িসিবo/সিমিত গঠন করা হেয়েছ

uেল্লখেযাগয্ সংখয্ক িসিবo/সিমিতর
Legal status eখনo দান করা সম্ভব 
হয়িন। িসিবo পিরচালনার তহিবল সংকট 
রেয়েছ। ভিবষয্েত e িবষেয় কায র্কর বয্বস্থা 
গর্হণ করা aতীব জরূরী। 

6. মৎসয্ সংরক্ষণ আiন 
বাস্তবায়ন 

মৎসয্ সংরক্ষণ আiন eবং
aভয়া ম  বাস্তবায়ন করা 
হেয়েছ 

কল্প সমািপ্তর পর আiন বাস্তবায়ন কাজ
aেনকটা শ্লথ হেয় পেড়েছ। কাজ সমূহ 
আরo েজারদার করা েয়াজন। 

7. মা মােছর জীনগত 
ৈবিশষ্ট বজায় রাখা 

হালদা নদীর েপানা o pre-
adult মাছ e নদীেত aবমুক্ত 
করায় জীনগত ৈবিশষ্ঠ aটুট 
থাকেব। 

েকানভােবi হালদা নদী বয্তীত aনয্ uৎেসর 
মাছ নদীেত মজুদ করা যােব না। মা মাছ 
মজুদ aবয্াহত রাখেত হেব। 
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পয র্েবক্ষণ o মতামতঃ হালদা নদীর াকৃিতক জনন
েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর জনয্ াথিমকভােব েয সকল কাজ 
বাস্তবায়ন করা হেয়েছ তা aতয্ন্ত ফল সূ হেয়েছ। 
সািব র্কভােব াকৃিতক জনন েক্ষ  uন্নয়েনর 7 
িনেদ র্শেকর মেধয্ 6িটর কাজ সম্পাদন করা হেয়েছ। 
e পয র্ােয় মতামত বয্ক্ত করা হেয়েছ 81% uন্নয়ন 
aিজর্ত হেয়েছ। নদীেত িডম uৎপাদন 3118 সােলর 
তুলনায় বৃিদ্ধ েপেয়িছল eবং েজেলেদর আথ র্-
সামািজক aবস্থার uন্নিত হেয়েছ। িকন্তু িডম uৎপাদন 
েটকসi হয়িন। জনন েক্ষ  সংরক্ষেণর aেনক কাজ 
িডিপিপেত aন্তভু র্ক্ত িছল না। e নদীর জনন েক্ষ  
সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ e সকল কাজ aন্তভু র্ক্ত 
কের দীঘ র্েময়ািদ কম র্পিরকল্পনা (Action Plan)    
স্তুত o বাস্তবায়ন করা েয়াজন।                     

 

িচ  8.4:  হালদা নদীর catchment eলাকা  
                 (Source, BFRI- BUET Study)               

 
 
 

8.4.3 মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠা 

হালদা নদীর সাত্তার ঘাট ীজ হেত মদুনাঘাট ীজ পয র্ন্ত সারা বৎসর (December to January) uত্তর 
হেত দিক্ষণ িদেক ায় 31 িকঃিমঃ eবং নািজর ঘাট ীজ হেত কালুরঘাট ীজ পয র্ন্ত ায় 51 িকঃিমঃ aংেশ 
েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ আহরণ িনিষদ্ধ কের aভয়া ম েঘাষণা করা হেয়েছ।  
 
eছাড়া, পিটয়া, চন্দনাiশ o েবায়ালখািল uপেজলায় aবিস্থত হালদার িনকটবত  কণ র্ফুিল.িশকলবাহা, 
চ দখািল eবং সাঙ্গু নদীেত িত বৎসর মাচ র্ হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ ধরা িনিষদ্ধ eবং হালদা নদীর  
হাটহাজারী,  রাuজান uপেজলা  aংেশ মাচ র্ মাস হেত জুন মাস পয র্ন্ত iিজ্ঞনেবাট/েমকানাiজড েবাট চলাচল 
িনিষদ্ধ কের আiন বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ। eছাড়া, হাটহাজারী, রাuজান, েবায়ালখািল eবং েমে াপিলটন 
থানার চ দগাo aংেশর 27 িট খাল  o uপ-নদীেত েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ ধরা িনিষদ্ধ কের 
aভয়া ম েঘাষণা করা হেয়েছ। 
 
পয র্ােলাচনা: 
 হালদা নদীর সাত্তার ঘাট হেত মদুনাঘাট পয র্ন্ত aংেশ (31 িকঃিমঃ) রুi জাতীয় মােছর ধান জনন 

েক্ষ । e aংেশ সারা বৎসর মাছ ধরা িনিষদ্ধ করা যুিক্তযুক্ত হেয়েছ। 
 হালদা নদীর নািজর হাট ীজ হেত কালুরঘাট ীজ ( ায় 51 িকিম) সংলগ্ন aংশ e নদীর েমাহনা 

aনয্ানয্ aংেশর েচেয় গভীর eবং aিধকাংশ কুপ/কুয়া eখােন aবিস্থত। e ে ক্ষাপেট ধারণা করা 
যায় e aংশ শুষ্ক েমৗসুেম রুi জাতীয় মােছর ধান আ য়স্থল। e aংেশ মাছ ধরা িনিষদ্ধ সময় 
েফ য়ারী হেত জুলাi পয র্ন্ত 7 মাস। সািব র্ক িবেবচনায় e aংেশ aভয়া ম েঘাষণা যুিক্তযুক্ত 
িবেবিচত হেচ্ছ। তেব জানুয়ারী হেত জুন মাস পয র্ন্ত 7 মাস করা হেল িনিষদ্ধ সময় েজেলেদর মেন 
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রাখেত হেব সুিবধা হেব eবং শুষ্ক েমৗসুেম “মা” মাছ সংরক্ষণ আরo কায র্কর হেব বেল ধারণা করা 
যায়। 

 হাটহাজারী, রাuজান েবায়ালখািল eবং েমে াপিলটন থানার চ দগo aংেশর 27িট খাল o uপ-
নদীেত েফ য়ারী হেত জুলাi মাস পয র্ন্ত মাছ ধরা িনিষদ্ধ করার িবষেয় িবস্তািরত গেবষণার েয়াজন 
রেয়েছ।  

 সেব র্াচ্চ জনন েমৗসুেম হাটহাজারী, রাuজান uপেজলায় মাচ র্ হেত জুন মাস পয র্ন্ত 5 (চার) মাস 
iিজ্ঞনেবাট/েমকানাiজড চালনা িনিষদ্ধ করা aতয্ন্ত যুিক্তযুক্ত হেয়েছ। কারণ মােছর জনেনর সময় 
iিজ্ঞনেবাট চলাচেলর ফেল শব্দ জিনত দূষণ eবং পািনেত ঘূন র্াবত্ত সৃিষ্ট হoয়ায় মাছ িডম ছাড়া বন্ধ 
কের েদয় eবং েছেড় েদয়া িডেমর েগালা নষ্ট হেয় যায়। তেব নদীর েকান aংেশ iিজ্ঞনেবাট চলাচল 
িনিষদ্ধ থাকেব তা সুিনিদ র্ষ্ট করার েয়াজন রেয়েছ। 

 কণ র্ফুিল নদীর সােথ হালদার সরাসির সংেযাগ আেছ eবং কণ র্ফুিল নদীর মাছ হালদায় aিভ য়াণ 
কের থােক। e িবেবচনায় কণ র্ফুিল নদীেত aভয়া ম েঘাষণা যুিক্তযুক্ত হেলo e নদীর সমগর্ aংেশ 
aথবা আংিশক তা আiেন uেল্লখ করা েয়াজন। কণ র্ফুিল নদীর বয্ািপ্ত aেনক বড় eবং রাঙ্গামািট 
েজলা পয র্ন্ত িবস্তৃত। eতবড় eলাকায় আiন বাস্তবায়েনর সামথ র্ চট্টগর্াম েজলা মৎসয্ কম র্কতর্ার আেছ 
িকনা তা িবেবচনা করা েযেত পাের। 

 সাঙ্গু নদী মায়ানমােরর আরাকান পব র্তমালা হেত uৎপিত্ত হেয় চট্টগর্াম েজলার ব শখািল, সাতকািনয়া 
uপেজলার িভতর িদেয় বািহত হেয় কণ র্ফুিল নদীর েমাহনার 27িক:িম দিক্ষেণ বেঙ্গাপসাগের  
পিতত হেয়েছ। বাংলােদশ aংেশ নদীিটর িবস্তৃিত ায় 284 িক:িম। চ দখািল সাঙ্গুর eকিট uপনদী।  
e uপনদীর মাধয্েম কণ র্ফুিলর সােথ সাঙ্গুর সংেযাগ থাকেলo রুi জাতীয় মােছর াচুেয র্র িবষেয় 
িবস্তািরত তথয্ েনi। ফেল হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ e  
সকল নদীেত মৎসয্ aভয়া ম েঘাষণা iিতবাচক aবদান রাখেত পারেব িকনা e িবষেয় সেন্দহ আেছ। 
eছাড়া eতবড় eলাকায় আiন বাস্তবায়ন, েজেলেদর িবকল্প কম র্সংস্থােনর িবষয় aভয়া ম েঘাষণার 
সমেয় িবেবচনা করা হয়িন বেল ধারণা করা যায়। e িবষেয় িবস্তািরত গেবষণার েয়াজন রেয়েছ। 

 
8.4.4 জলজ সম্পেদর uৎপাদন বৃিদ্ধ 
হালদা নদী হেত ধানত: রুi জাতীয় মােছর িনিষক্ত িডম (Fertilized egg) সংগর্হ করা হয়। e নদী 
হেত সীিমতভােব মাছ আহরণ করা হেলo তার তথয্ মৎসয্ aিধদপ্তর বা aনয্ েকান গেবষণা িতষ্ঠােনর 
িনকট েনi। e ে ক্ষাপেট জলজ সম্পেদর uৎপাদন বলেত িনিষক্ত িডম/েরণু-েপানা uৎপাদন িনিদ্দর্ষ্ট করা 
েযেত পাের। িত বৎসর িনিদ র্ষ্ট সংখয্ক েনৗকা o েজেল িডম আহরণ কের থােক। মৎসয্ aিধদপ্তর িত 
বৎসর িনিষক্ত িডম eবং েরণু-েপানা uৎপাদেনর তথয্ সংগর্হ কের। e পয র্ােয়, মৎসয্ aিধদপ্তর হেত িনিষক্ত 
িডম eবং েরণু-েপানা uৎপাদেনর নিথভুক্ত তথয্, aিধদপ্তেরর কাশনা (eফআরeসeস, 2৯96-3126) 
পয র্ােলাচনা কের িবগত 2৯56 সাল হেত 3127 সাল পয র্ন্ত িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর পিরমাণ িনেম্নর  িচ -8.5 
eবং 8.6 e দান করা হেলা। 
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িচ  8.5: হালদা নদী হেত িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর পিরমাণ (2৯56-3116) 
 

uপেরর িচ  হেত েদখা যায় েয, হালদা নদীেত 2৯56-61 সােল গেড় িত বৎসর 5127.1 েকিজ িনিষক্ত িডম 
uৎপািদত হেয়িছল ; পরবত  2৯95-৯1 সােল িডম uৎপাদন পিরমাণ াস েপেয় দািড়েয়িছল ৯48.6 েকিজ। 
eর পরবত  6 বৎসের (2৯৯2-2৯৯6) বৃিদ্ধ েপেয় 2886.1 েকিজ পয র্ন্ত uন্নীত হেয়িছল। পরবত  2৯৯7-3111 
সােল াস েপেয় 433.1 েকিজ eবং 3112-16 সােল গেড় 429.1 েকিজ uৎপািদত হেয়িছল। 
 
হালদা নদীর 3117 সাল হেত 3127 সাল পয র্ন্ত িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর পিরমাণ িচ -8.6 দান করা 
হেয়েছ।  uক্ত িচ  হেত েদখা যােচ্ছ েয কল্প বাস্তবায়েনর থম 5 বৎসর (3118-3122) িডম uৎপাদেন 
েতমন ভাব পেড়িন eবং  uৎপাদেনর পিরমাণ িছল 231.1 হেত 656 েকিজ। িকন্তু 3123 সােল uৎপাদন 
266৯.1 েকিজ পয র্ন্ত বৃিদ্ধ েপেয়িছল eবং পরবত  3124 সাল হেত পুনরায় াস েপেত শুরু কেরেছ। uক্ত 3 
দুi বৎসর (3124-25) িডম uৎপািদত হেয়িছল যথাকর্েম 2161.1 eবং 619.1 েকিজ। সব র্েশষ 3126 o 
3127 সােল িনিষক্ত িডম uৎপািদত হেয়েছ যথাকর্েম 218.1 o 278.1 েকিজ। 
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ক্ষাপেট মতাম
ীর িনিষক্ত িড

uক্ত দুiিট রাবা

6

7

 

গ। 
শুরু 
েত 
াছ 
.5 
ডম 
ক্ত 

রার 
নয্ 

eর 
েন্ড 
েত 
মত 
ডম 
ার 
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ডয্াম aপসারণ করা না হেল ভিবষয্েত হালদা নদীর uপেরর aংশ শুিকেয় রুi জাতীয় মােছর ষ্টক িবলুপ্ত হেয় 
যােব। eফিজিড eবং েকআiআie aংশগর্হণকারী ায় সকেলi aনুরুপ মতামত বয্ক্ত কেরেছন। 
 

 
    

 
 
িচ  8.7: হালদা নদীেত স্থািপত রাবার ডয্াম o পািন বােহর বতর্মান aবস্থা (Source: BFRI-BUET 

Study Report 2016) 

 
8.4.5 জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার 
 eফিজিড আেলাচনায় সকল সুফলেভাগীi (211%) জািনেয়েছন েয, হালদা নদীর জীবৈবিচ য্ িবেশষ কের 
মৎসয্ জািত কল্প পূব র্ সমেয়র েচেয় বৃিদ্ধ পায়িন বরং াস েপেয়েছ। েবশ কেয়কিট জািতর মাছ েযমন 
পাঙ্গাস, িচতল, েবায়াল, আiড়, ব চা, গুলশা, েবেল, পাবদা, চািপলা,েচলা, েমিন িদন িদন াস পােচ্ছ। e 
সকল মাছ াস পাoয়ার কারণ িহেসেব জািনেয়েছন েয নদীর uপেরর aংেশ নতুন ভােব রাবার ডয্াম িনম র্াণ 
o পািন বাহ াস, কর্মাগতভােব দূষণ বৃিদ্ধ, িবষ িদেয় মাছ আহরণ iতয্ািদ। e ে ক্ষাপেট মতামত বয্ক্ত করা 
যায েয, নদীেত রুi জাতীয় মােছর মজুদ বৃিদ্ধ বয্তীত aনয্ েকান জািত মােছর াচুযয্র্ বৃিদ্ধ পায়িন।  
 
8.4.6 েরণু-েপানা িতপালেনর মাধয্েম ড ৈতরী কের হালদায় aবমুক্তকরণ o মজুদ বৃিদ্ধ 
কেল্পর aনয্তম ধান eকিট লক্ষয্ িছল হালদা নদী হেত িনিষক্ত িডম সংগর্হ কের েরণু েপানা eবং ায় 
াপ্তবয়স্ক মাছ uৎপাদন কের হালদা নদীেত aবমুক্ত করা। বৎসর িভিত্তক েপানা o ায় াপ্তবয়স্ক মাছ 
মজুেদর পিরমাণ িনেম্নর সারিণ 8.6 e দান করা হেলাঃ 
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সারিণ 8.6 হালদা নদীেত েপানা o ায় াপ্ত বয়স্ক মাছ মজুেদর পিরমাণ 
কর্:
নং 

আিথ র্ক সাল aবমুক্ত মােছর 
পিরমাণ     

জািত িভিত্তক
শতকরা হার  

aবমুক্ত মােছর গড় 
oজন 

েপানা aবমুিক্তর
স্থান 

2 3119-1৯ 33,111 িট  েপানা তথয্ েনi - - 
3 311৯-21   5611 েকিজ তথয্ েনi 211-361 গর্াম - 
4 3121-22 911 েকিজ রুi 41% মৃেগল

21% কাতলা 71% 
611-2111 গর্াম সাত্তারঘাট, 

মদুনাঘাট 
5 3122-23 2111 েকিজ রুi 31% মৃেগল 

31% কাতলা 71% 
611-2111 গর্াম ঐ 

6 3123-24 ৯7 েকিজ eবং 
2243 েকিজ 

ঐ ায় 2.1 েকিজ
361- 2111 গর্াম

মদুনাঘাট, 
পিশ্চম গিহরা

েমাট মজুদ সংখয্া 33,111 o 8,639 েকিজ
 
uপেরর সারিণ 8.6 হেত েদখা যায় িবগত 3119-1৯ আিথ র্ক সােল 33,111 েপানা eবং 311৯/21 সাল হেত 
3123/24 পয র্ন্ত হালদা নদীেত েমাট 8,639 েকিজ সব র্িনম্ন 211 গর্াম হেত 2.1 েকিজ oজেনর িকেশার মাছ 
ছাড়া হেয়েছ। uিল্লিখত oজেনর িকেশার মাছ পূণ র্ বয়স্ক হেত কমপেক্ষ 4-5 বৎসর সমেয়র েয়াজন হেয়েছ। 
e পয র্ােয় ধারণা করা যায় েয 3119/1৯ o 311৯ /21 সাল মজুদকৃত িকেশার মাছ 3122/23 সাল হেত িডম 
দান শুরু কেরেছ eবং িনিষক্ত িডম uৎপাদেন e সকল মাছ মজুেদর ভাব পাoয়া িগেয়েছ। 

8.5 বৃক্ষেরাপণ 
কেল্পর aধীেন িবিভন্ন জািতর 31,111 গােছর চারা েরাপেণর লক্ষয্ িনধ র্ারণ করা হেয়িছল। লক্ষয্ aনুযায়ী 
ায় 31 জািতর গােছর চারা রাuজান o হাটহাজারী uপেজলায় েরাপণ করা হেয়েছ (সারিণ 8.7 eবং িচ  

8.8:) । 
সারিণ 8.7: - কেল্পর aধীেন েরাপণকৃত গােছর তািলকা 
কর্িমক 
নং 

uপেজলা eলাকা েরাপণকৃত
গােছর সংখয্া 

সুফলেভাগী সংগঠেনর নাম

2. রাuজান (2) গিহরা হািবলদার বাড়ীর েটক
(3) কাগিতয়া হয্াচারী o স্লুiসেগট 
eলাকা 
(4) পিশ্চম গুজরা স্লুiসেগট eলাকা 

5275
4797 
 
8৯8৯ 

(2) গিহরা হালদা
সুফলেভাগী সংগঠন 
(3) গুলজার পাড়া কাগিতয়া 
হালদা সুফলেভাগী সংগঠন 
(4) েসানালী হালদা 
সুফলেভাগী সংগঠন 

  uপেমাট 2693৯
3. হাটহাজারী (2) মাছুমেঘানা স্লুiসেগট o হয্াচারী

eলাকা 
(3) রামদাস হাট, েবড়ী বাধ  
(4) শাহমাদারী স্লুiসেগট eলাকা 
(5) মদুনাঘাট হয্াচারী oaনয্ানয্ 
eলাকা 

3275
 
739 
217 
2484 

তথয্ পাoয়া যায়িন।

                                                  uপেমাট 5382
সব র্েমাট 31,111
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িচ  8.8: কেল্পর aধীেন েরাপণকৃত চারা গাছ। 

 
েরািপত গােছর চারা সমূেহর মেধয্ আকাশমিন ায় 39.4%, িমনিজয়াম 36%, েমহগিন 28.1%, কড়i o 
আকাশী 6%, েসগুন 4.1%, েপয়ারা 5%, কাঠাল 3.5%, জলপাi 2.3% eবং aবিশষ্ট গােছর মেধয্ aজুর্ন, 
চম্পাফুল, জাম, েবল, হিরতকী iতয্ািদ রেয়েছ। গাছসমূহ িবগত 3122 o 3123 সােল সুফলেভাগীেদর িনকট 
হস্তান্তর করা হেয়েছ eবং বতর্মােন 71-81% জীিবত আেছ। গাছ লাগােনার ফেল eলাকার পিরেবেশর uন্নয়ন 
হেব। 
 
8.6 বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা iনিষ্টিটuট eর গেবষণা ফলাফল  
ক) গেবষণার uেদ্দশয্    

 আবহাoয়া o Hydrology িবদয্ার সােথ হালদা  নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষে র সম্পকর্ 
িনণ র্য়; 

 হালদা নদীর পািনর গুণগত ৈবিশষ্ট o দূষণমা া িনধ র্ারণ; 

 হালদা নদীর জননেক্ষ , মাছ uৎপাদন eবং জীবৈবিচ য্ পুনরুদ্ধার সরতাল খাল মুখ হেত মদুনাঘাট 
ীজ পয র্ন্ত aভয়া ম েঘাষণার ভাব িনণ র্য়; eবং 

 েকৗলতািতব্ক (Genetic) পদ্ধিত বয্বহার কের হালদা নদীর রুi  জাতীয় মােছর ষ্টক িনণ র্য়। 
 

খ) কেল্পর aধীেন সম্পািদত ধান কাজ o ফলাফল 
 হালদা নদীর পািনর গুণগত মান, জনন পূব র্বত  o জনন পরবত  সমেয়র পািনর গুণগত মান িনণ র্য় 

কেরেছন; 
 হালদা নদীর বােয়লিজকয্াল iিন্ডেকটর eর িবষেয়র aনুসন্ধান কেরেছন; 
 হালদা নদীর ািণকণা, uিদ্ভদকনা o েবনেথাস eর পিরমাণ িনণ র্য় কেরেছন; 
 হালদা নদীর মৎসয্ জািতর িবস্তৃিত eবং ায় aবলুপ্ত o aবলুপ্ত জািতর মােছর বণ র্না দান করা 

হেয়েছ; 
 হালদা নদীর মােছর েজেনিটক ৈবিশষ্ট aক্ষুন্ন আেছ eবং aনয্ েকান uৎেসর সােথ িমি ত হয়িন; 
 হালদা নদীর uৎেসর রুi জাতীয় মােছর সােথ পদ্মা,যমুনা, িবeফআরআi eবং বয্িক্তগত হয্াচারীেত 

uৎপািদত েপানার তুলনামূলক বৃিদ্ধর হার িনণ র্য় করা হেয়েছ; 
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 হালদা নদীর কাতলা, রুi eবং মৃেগল মােছর বৃিদ্ধর হার ৈদিনক যথাকর্েম 3.85, 3. ৯3 eবং 3.16 
গর্াম পাoয়া িগয়ােছ। যা aনয্ চারিট uৎেসর িতন জািতর মােছর গড় বৃিদ্ধর হােরর েচেয় যথাকর্েম 
69.1% 87.1% eবং 97.9% েবশী। সকল জািতর গড় বৃিদ্ধর হার aনয্ 5িট uৎেসর েচেয় 
84.4% েবশী; 
 মাছ o েপানা uৎপাদেন aভয়া েমর ভাব িনণ র্েয় দীঘ র্ সমেয়র েয়াজন গেড় িবধায় 311৯ 

সাল পয র্ন্ত aভয়া েমর েকান ভাব পিরলিক্ষত হয়িন; 
 হালদা নদীর 5িট জনন eলাকার েঘানা ধব্ংস হেয় িগেয়েছ eবং বতর্মােন eকিট েঘানা িবদয্মান 

আেছ। 
 

গ) িতেবদেন দত্ত ধান ধান সুপািরশসমূহ 
 মা মাছ বয্বস্থাপনা o uন্নয়ন করেত হেব; 
 aৈবধভােব মা মাছ ধরা বন্ধ করেত হেব; 
 মা মােছর মজুদ বৃিদ্ধর জনয্ হালদা নদী হেত েরণু সংগর্হ o েপানা লালন পালন কের নদীেত 

aবমুক্ত করেত হেব; 
 aভয়া ম সমূহর বয্বস্থাপনা িনিশ্চত করেত হেব; 
 নদীর লুপকািটং o গিতপথ সরলীকরণ বন্ধ করেত হেব; 
 নদী o নদীর কূপ/কুয়া/কূম খনন কের পয র্াপ্ত গভীরতা বজায় রাখেত হেব; 
 আরo েবশী পিরমাণ হয্ািচং iuিনট স্থাপন কের হালদা নদীর িনিষক্ত িডেমর পিরস্ফুটেনর হার 

বৃিদ্ধ করেত হেব; 
 েজেলেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন করেত হেব; eবং 
 িবিভন্ন িবষেয় বয্াপক িভিত্তক গেবষণা করেত হেব। 

 

 8.7 IWM (Institute of Water Modelling) eর স্টািড ফলাফল  
 

ক) স্টািডর uেদ্দশয্   
কেল্পর সািব র্ক uেদ্দশয্ িছল হাiে ালিজকয্াল o মরেফালিজকয্াল পিরবতর্ন সমূহ পুররুদ্ধার কের হালদা 
নদীর রুi জাতীয় মােছর াকৃিতক জনন েক্ষে র uন্নয়ন। uক্ত ধান uেদ্দশয্র জনয্ িনম্নিলিখত কায র্াবলী 
িনিদ র্ষ্ট করা হেয়িছল: 
 হালদা নদীর বতর্মান হাiে ালিজকয্াল eবং মরেফালিজকয্াল ৈবিশষ্ট সমূহ aনুসন্ধান করা; 

 হালদা নদীর জনন েক্ষে র সমূেহর পুনরুদ্ধােরর সম্ভাবয্তা o কায র্কািরতা মূলয্ায়ন করা; 
 হালদা নদীর েজায়ার ভাটা, ে াতধারা eবং লবনাক্ততার uপর জলবায়ু পিরবতর্ন eবং মােছর 

জনেনর uপর e সকল uপাদােনর ভাব িনণ র্য়; 

 নদীর খননকৃত aংেশ পিল ভরােটর হার িনণ র্য় eবং রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ মরেফালিজকয্াল মেডেলর 
মাধয্েম পিল aপসারেণর পিরমাণ o মা া িনণ র্য়; 

খ) স্টািড eলাকাঃ সমগর্ হালদা নদীসহ কণ র্ফুলী নদীর আংিশক েবিসন 

 



    57 
 

 গ) সম্পািদত কায র্াবলীঃ িনম্নিলিখত কাজ সমূহ কেল্পর aধীেন সম্পাদন করা হেয়েছ:- 

জনন পিরেবশ 
 রুi জাতীয় মােছর জনন পিরেবশ eবং জনেনর জনয্ েয়াজনীয় পিরেবশগত uপাদান; 
 রুi জাতীয় মােছর জননগত ঐিতহািসক ে ক্ষাপট; 
 বতর্মান জননগত aবস্থা; eবং 
 রুi জাতীয় মা মােছর aিভ য়াণ পথ; 
 
oয়াটার মেডিলং 
 মাঠ পয র্ােয় জরীপ; 
 েব-aব েবঙ্গল মেডল জরীপ; 
 হালদা-কণ র্ফুিল-সাঙ্গু-িশকলবাহা নদী সমূেহর পািন বােহর মেডল জরীপ; 
 হালদা-কণ র্ফুলী নদীর পািন বােহর মেডল; 

েবজলাiন কিন্ডশন 

 পািনর েলেবল, বাহ, লবনাক্ততা o েসিডেমন্ট িবষয়ক েবজলাiন কিন্ডশন সনাক্তকরণ o পরীক্ষা; 

ঘ) াকৃিতক জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর সম্ভাবয্ সুেযাগ eবং কায র্কািরতা 
 গারদুয়ারা লুপ পুররুদ্ধার করা হেল হাiে ালিজকয্াল eবং মরেফালিজকয্াল পিরবতর্ন হেব eবং 

িনিষক্ত িডম uৎপাদন বৃিদ্ধ পােব; 
 সংেযাগ খাল সমূহ পুররুদ্ধার করা হেল হালদা নদীর পািন বাহ বৃিদ্ধ পােব; 
 পািন বাহ বৃিদ্ধ েপেল হালদা নদীেত লবনাক্ততার িবস্তৃিত াস পােব eবং জলবায়ু পিরবতর্েনর ভাব 

েরাধ করা যােব; 
 
ঙ) হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর েকৗশল 

কেল্পর aধীেন সংগৃিহত িবিভন্ন কার তথয্ uপাত্ত িবেশ্লষণ কের e নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  
পুনরুদ্ধােরর 7িট কায র্ সমব্িলত 4িট েকৗশল uদ্ভাবন করা হেয়েছ। (সারিণ 8.8) 

সারিণ 8.8: - IWM কতর্ক দত্ত হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  পুনরুদ্ধােরর েকৗশল  

 
 
 

কর্িমক নং েকৗশল েকৗশল-2 েকৗশল-3 েকৗশল-4
কায র্াবলী 

2. গারদুয়ারা লুপ পুররুদ্ধার eবং aনয্ানয্ লুপ বয্বস্থাপনা √ √ √
3. নদীর uদ্ধর্ o িনম্ন aংেশ পিল ভরাট aঞ্চল খনন √ √  √
4. নদীর সােথ সংযুক্ত 23িট খাল পুনখনন eবং খােলর uভয়

পােশ পাড় িনম র্াণ 
- √  √

5. িশকল বাহা o চ দনািল নদী খনন - √  √
6.  বতর্মান েরগুেলটর eর িনকেট মৎসয্ বান্ধব স্থাপনা িনম র্াণ - -  √
7. হালদা নদীেত লবন পািনর aনু েবশ েরােধ কাপ্তাi েলক 

হেত পয র্াপ্ত পিরমাণ পািন কণ র্ফুলী নদীেত বাহ/েছেড় েদয়া 
- -  √
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চ) স্টািডর aধীেন দত্ত সুপািরশসমূহ  
কেল্পর aধীেন সংগৃিহত তথয্, uপাত্ত eবং oয়াটার মেডিলং ফলাফল সমূহ মৎসয্ aিধদপ্তেরর কম র্কতর্া 

eবং স্থানীয় aংশীদারেদর সােথ আলাপ আেলাচনা কের িনেম্ন uেল্লিখত 6 (প চ) সুপািরশ বাস্তবায়েনর জনয্ 
গর্হণ করা হয়। 

 হালদা নদীর গারদুয়ারা েঘানা (Loop) পুনরুদ্ধার eবং িবদয্মান aনয্ানয্ বয্বস্থাপনা; 
 বারিট খাল পুন খনন করা eবং খােলর দুi পােশ পাড় িনম র্াণ(Embankment); 
 পিটয়া থানার aন্তগ র্ত আেনায়ারা খােলর িনম্নমুখ হেত মুরালী খােলর 3 িকঃিমঃ িনম্ন পয র্ন্ত eবং 

িশকলবাহা o চ দখািল নদীর 21 িকঃিমঃ aংশ খনন করা; eবং 
 মােছর চলাচল o পািন িনষ্কাশন বৃিদ্ধর জনয্ বতর্মান িবদয্মান 23িট পািন িনয় ণ েগট নতুনভােব 

িডজাiন o পুনঃস্থাপন করা। মেডিলং eর ফলাফেল েদখা িগয়ােছ েয খােলর পািনর aবাধ েবশ 
হালদা নদীর পািন বাহ বৃিদ্ধ কের।  

8.8. কল্প eলাকার মৎসয্জীবী/ মৎসয্চািষেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার পিরবতর্ন 
 
8.8.2 কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ গৃহীত কায র্কর্ম 
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ মাছ চাষ eবং aনয্ানয্ কাজ oিবকল্প 
কম র্সংস্থােনর জনয্ ক্ষু  ঋণ eবং খাদয্ সহায়তা দান করা হেয়েছ। িনেম্ন সুফলেভাগীেদরেক ক্ষু  ঋণ িবতরণ 
eবং খাদয্ সহায়তা দােনর পিরমাণ সম্পেকর্ আেলাকপাত করা হেলা:- 
 

8.8.3 সুফলেভাগীেদর ক্ষু  ঋণ িবতরণ o খাদয্ সহায়তা দােনর পিরমাণ 
কেল্পর aধীেন 3,411 জন সুফলেভাগীেক ঋণ দান করা হেয়েছ। ক্ষু  ঋণ eবং খাদয্ সহায়তা দােনর 
পিরমাণ িনেম্নর সারিণ 8.9 eবং 8.৯ e েদয়া হেলা:- 
 

সারিণ 8.9: বৎসর  oয়াির সুফলেভাগীেদর ক্ষু  ঋণ িবতরণ                                         (লক্ষ টাকা) 
aথ র্ বছর েজলা মৎসয্ 

aিফস 
হাটহাজারী রাuজান পিটয়া েবায়ালখালী রাঙ্গুিনয়া সব র্েমাট

311৯-21 - 31.11 41.11 - 61.11
3121-22 - 46.11 49.11 - 84.11
3122-23 - 21.11 4.61 24.61
3123-24 24.91 - 8.41 21.11 27.91 23.91 71.81
3124-25 4.51 - 35.81 5.81 43.91
সব র্েমাট 28.31 76.11 214.61 21.11 32.61 23.91 341.11
 

সারিণ-8.৯ সুফলেভাগীেদর খাদয্ সহায়তা দােনর পিরমাণ 
কর্িমক নং বৎসর খাদয্ সহায়তার পিরমাণ(েকিজ) সংখয্া সময় 

2 3122/23 31.1 3761 মাচ র্-জুন (5 মাস) 
3 3123/24 41.1 3761 ঐ 
4 3124/25 41.1 3761 ঐ 
5 3125/26 41.1 3761 মাচ র্-eি ল (3 মাস)
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কল্প পিরচালেকর সােথ আেলাচনা কের জানা যায েয, িবকল্প কম র্সংস্থােনর জনয্ দত্ত কােজর মেধয্ পুকুের 
েরণু-েপানা o মাছ চাষ, মােছর বয্বসা, িরক্সা চালনা, েছাট বয্বসা, পান েদাকান, মুিদ দাকান iতয্ািদ ধান। 
সুফলেভাগীগণ েসব্চ্ছায় e সকল কাজ িনব র্াচন কেরেছন eবং ঋণ দােনর পূেব র্ eনিজo নoেজায়ন তােদরেক 
e িবষেয় িশক্ষণ দান কেরেছ। aপরিদেক, মাছ আহরণ িনিষদ্ধ েমৗসুেম তােদর েক পিরবার িত 31-41 
েকিজ হাের চাuল দান করা হেয়েছ। েয সকল সুফলেভাগীর aবস্থা সবেচেয় খারাপ বা িনম্নতর পয র্ােয় িছল 
তােদরেক ঋণ o খাদয্ সহেযাগীতা দান করা হেয়েছ। তেব সকল সুফলেভাগী (211%) ঋণ eবং খাদয্ 
সহায়তা পায়িন। িত uপেজলায় গিঠত কিমিটর মাধয্েম ঋণ eবং খাদয্ সহেযাগীতা াপ্তেদরেক িনব র্াচন করা 
হেয়েছ। কেল্পর aধীেন uপেরাক্ত কায র্কর্ম গর্হেণর ফেল আশাবাদ বয্ক্ত করা যায় েয, সুফলেভাগীেদর আথ র্-
সামািজক aবস্থার uন্নয়ন হেয়েছ।  
 
8.8.4 সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র বাড়ীর ধরণ  
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর (েজেল, িডম সংগর্হকারী, িভিজeফ o িবকল্প কম র্সংস্থান াপ্ত) 7িট uপেজলা 

o চ দগাo eলাকার বতর্মানo পূেব র্র গড় বাড়ীর ধরণ িনেম্নর সারিণ 8.21 e দান করা হেলা:- 
 
সারিণ-8.21:  সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র বাড়ীর ধরণ 
ধরণ বতর্মান (%) কল্প পূব র্ (%) পিরবতর্ন 
2. ক চা/িটেনর ঘর 9৯.3 ৯8.5 -9.3% 
3. েসিম পাকা 21.9 3.7 9.3% 
 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বাড়ীর ধরেণ uেল্লখেযাগয্ পিরবতর্ন 
হেয়েছ। পূেব র্ ৯8.5% েলােকর বাড়ী িছল ক চা বা িটেনর ঘর। বতর্মােন e সংখয্া াস েপেয় 9৯.3% ক চা 
বাড়ী eবং 21.9% েলাক েসিম পাকা বাড়ীেত বসবাস করেছন। বাড়ীর ধরেণ সবেচেয় েবশী পিরবতর্ন হেয়েছ 
চ দগাo o পিটয়া uপেজলার সুফলেভাগীেদর। eখােন যথাকর্েম 53.1% eবং 22.9% েলাক বতর্মােন েসিম 
পাকা বাড়ীেত বসবাস করেছন। aপরিদেক, ফিটকছিড় o েবায়ালখালী uপেজলার সবেচেয় কম সংখয্ক 
সুফলেভাগী যথাকর্েম 1.1% eবং 4.6% েসিম পাকা বাড়ীেত বসবাস করেছন। 
 
8.8.5 পানীয় জেলর তুলনামূলক uৎস 
সুফলেভাগীেদর পানীয় জেলর uৎস িনেম্নর সারিণ-8.22 েত দান করা হেলা:- 

পানীয় জেলর  uৎস/ 
ধরণ 

বতর্মান (%) কল্প পূব র্ (%) পিরবতর্ন 

নদী/খাল 1.৯ 8.3 -7.4 
িটuবoেয়ল ৯9.9 ৯3.6 7.4 
সাপ্লাi 1.3 1.3 -
 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর পানীয় জেলর uৎেসo বয্াপক পিরবতর্ন 
সািধত হেয়েছ। পূেব র্ পানীয় জেলর uৎস িহেসেব যথাকর্েম 8.3%, ৯3.6% eবং 1.3% েলাক নদী/খাল, 
িটuবoেয়ল eবং সাপ্লাi eর পািন বয্বহার করত। বতর্মােন 1.৯% েলাক নদী/খােলর uৎস, ৯9.9% েলাক 
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িটuবoেয়ল eবং 1.3% েলাক সাপ্লাi uৎেসর পািন বয্বহার করেছ। সকল uপেজলায় গেড় 1.৯% 
সুফলেভাগী নদী/খােলর uৎস পানীয় জল িহেসেব বয্বহার করেছ। নদী খােলর পািন বয্বহার 7.4 াস 
েপেয়েছ । aপরিদেক, িটuবoেয়েলর পািন বয্বহার 7.4% বৃিদ্ধ েপেয়েছ । পানীয় জেলর uৎেসর aভাবনীয় 
uন্নিত হেয়েছ। 
 
8.8.6   সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র পায়খানা বয্বহােরর ধরণ 
সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র পায়খানা বয্বহােরর ধরণ িনেম্নর সারিণ-8.23 েত দান করা হেলা:- 

ধরণ বতর্মান (%) কল্প পূব র্ (%) পিরবতর্ন 
2. uন্মুক্ত/েখালা জায়গা 1.6 37.3 -36.8
3. ক চা 26.1 6৯.1 -55.1
4. স্লাব পায়খানা 94.7 25.6 7৯.2
5 পাকা 1.৯ 1.3 1.8
 

পানীয় জেলর uৎেসর নয্ায় বতর্মােন পায়খানা বয্বহােরর ধরেণo বয্াপক পিরবতর্ন হেয়েছ। পূেব র্ সকল 
uপেজলার গেড় 37.3% সুফলেভাগী uন্মকু্ত জায়গা, 6৯.1% ক চা পায়খানা, 25.6% স্লাব পায়খানা eবং 
1.3% পাকা পায়খানা বয্বহার করত। বতর্মােন eকমা  পিটয়া uপেজলায় 2.8% eবং হাটহাজারী 
uপেজলায় 2.2% েলাক uন্মুক্ত/েখালা জায়গা বয্বহার কের। সকল uপেজলায় গেড় বতর্মােন 26.1% ক চা 
পায়খানা, 94.7% স্লাব পায়খানা eবং ায় 2.1% পাকা পায়খানা বয্বহার কের। সািব র্কভােব uন্মকু্ত/েখালা 
জায়গা eবং ক চা পায়খানা বয্বহার 7৯.8% াস েপেয়েছ eবং  স্লাব পায়খানা o পাকা পায়খানা 7৯.8% 
বৃিদ্ধ েপেয়েছ । পায়খানা বয্বহার ধরেণর aভাবনীয় uন্নিত হেয়েছ। 

8.8.7 পিরবােরর মািসক আয়, আেয়র পিরিধ eবং পিরবতর্ন 
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বতর্মান o কল্প পূব র্ সমেয়র মািসক গড় আয় eবং আেয়র পিরিধ িনেম্নর 
সারিণ 8.24 eবং 8.25 েত দান করা হেলা:- 
 

সারিণ-8.24:  uপেজলা িভিত্তক সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র মািসক গড় আয় eবং পিরবতর্ন 
কর্িমক 
নং 

uপেজলার নাম বতর্মান গড় আয়  
টাকা 

পূেব র্র গড় আয় পিরবতর্ন 
(%) 

বতর্মান গড়
বাৎসিরক আয়

2 রাuজান 21,374.1
(42111-2311) 

7,831
(5,111-23,111) 

63.83 2,34,267.1

3 হাটহাজারী 27,838.1 
(৯,111-51,111) 

24,591.1 
(8,111-23,111) 

35.14 311838.1 

4 পিটয়া 22,55৯.1
(5,111- 41,111)

7,27৯.1
(4,111-31,111)

96.69 2,48,499.1

5 রাঙ্গুিনয়া ৯,232.1
(5,111-41,111) 

6,4৯8.1
(5,111-23,111) 

7৯.11 2,1৯,563.1

6 ফিটকছিড় 23,444.1
(৯,111-32,111) 

21,259.1
(7,111-31,111) 

32.64 2,58,৯৯7.1
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7 েবায়ালখালী 24,153.1
(7,111-51,111)

21,891
(7,111-31444)

32.1 2,67,615.1

8 চ দগাo 25,271.1
(9,111-33,111) 

21,998.1
(7,111-32,444) 

41.2 2,7৯,৯31.1

           গড় আয় টাকা 23,6৯2.1
(2311-51,111) 

৯224.1
(2,111-32,444) 

49.27 2,62,1৯3.1

 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর মািসক আয় গেড় 23,6৯2.1 টাকা (বািষ র্ক 
2, 62,1৯3.1 টাকা)। সুফলেভাগীেদর মেধয্ সেব র্াচ্চ eবং সব র্িনম্ন মািসক গড় আয় যথাকর্েম হাটহাজারী 
(27,838.1) eবং রাঙ্গুিনয়া (৯,232.1) uপেজলার। কল্প বাস্তবায়েনর পূব র্ eবং বাস্তবায়ন পরবত  সমেয়র 
আেয়র তুলনামূলক পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, সকল uপেজলার সুফলেভাগীেদর আয় গেড় সব র্িনম্ন 32.1% 
(েবায়ালখািল uপেজলা) হেত সেব র্াচ্চ 96.69% (পিটয়া uপেজলা) বৃিদ্ধ েপেয়েছ। সুফলেভাগীেদর সব র্িনম্ন 
eবং সেব র্াচ্চ আেয়র পিরিধ িনেম্নর সারিণ 8.25 েত দান করা হেলাঃ- 
 
সারিণ-8.25: হালদা নদীর সুফলেভাগীেদর বতর্মান o পূেব র্র মািসক আেয়র পিরিধ 
 
মািসক আেয়র 
পিরিধ (টাকা) 

বতর্মান (%) পূেব র্র (%) পিরবতর্ন (%) মন্তবয্ 

<6111 পয র্ন্ত 2.5 32.3 2৯.9 ািন্তক পয র্ােয়র েলােকর আয়
বৃিদ্ধ েপেয়েছ 

6112-21111 55.3 64.4 -৯.2 e গর্ুেপর েলােকর আয় বৃিদ্ধ েপেয়
পরবত  ধােপ uন্নীত হেয়েছ 

21112-26111 43.2 31.6 22.7 আেয়র পিরমাণ বৃিদ্ধ েপেয়েছ 
26112-31111 26.9 4.8 23.2 ঐ 
31112-41111 6.4 2.3 5.2 ঐ 
41112 eর uেদ্ধর্ 2.3 1.3 2.1 ঐ 
            সব র্েমাট 211.1 211.1 - কল্প eলাকা সুফলেভাগীেদর

আিথ র্ক aবস্থার uন্নিত হেয়েছ 
 
uপেরর সারিণ-8.25 হেত েদখা যায় েয, হালদা নদীর সুফলেভাগীেদর মািসক আেয়র পিরিধেতo uেল্লখেযাগয্ 
পিরবতর্ন হেয়েছ। পূেব র্ 32.3% সুফলেভাগীর মািসক গড় আয় িছল 6,111 টাকা বা তার নীেচ। বতর্মােন মা  
2.5% েলােকর মািসক আয় 6111 টাকা পয র্ন্ত। e ে িণর 2৯.9% সুফলেভাগীর আয় 6111 টাকার uেদ্ধর্ 
uপনীত হেয়েছ। পূেব র্ 64.4% সুফলেভাগীর মািসক গড় আয় 6112 টাকা হেত 21,111 টাকা পয র্ন্ত 
িছল।বতর্মােন e ে িণর হার 64.4% হেত 55.3% e েনেম eেসেছ। aথ র্াৎ eেদর মািসক আয় বৃিদ্ধ েপেয় 
পরবত  ধােপ uন্নীত হেয়েছ। aনুরূপভােব, 21,111 টাকা হেত 26,111 টাকা আেয়র সুফলেভাগীর শতকরা 
হার বতর্মােন 43.2%; 26112 টাকা হেত 31,111 টাকা পয র্ন্ত সুফলেভাগীেদর শতকরা হার 26.9%; 
31,112 হেত 41,111 eবং 41,111 টাকার uদ্ধব্র্ আেয়র সুফলেভাগীেদর শতকরা হার যথাকর্েম 6.4% o 
2.3%। পূেব র্ মা  2.3 o 1.3% সুফলেভাগীেদর মািসক আয় যথাকর্েম আয় 31,111 টাকা eবং 41,111 
টাকার uেদ্ধর্ িছল।  
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পয র্েবক্ষণঃ কল্প eলাকার ািন্তক গর্ুেপর (6,111 টাকা পয র্ন্ত মািসক আয়) সুফলেভাগীেদর আয় uেল্লখেযাগয্ 
ভােব বৃিদ্ধ েপেয়েছ। eকiভােব aপরাপর গর্ুেপর সুফলেভাগীেদর মািসক আয় বৃিদ্ধ েপেয় পরবত  ধােপ uন্নীত 
হেয়েছ eবং দির  েলােকর সংখয্া াস েপেয়েছ। 
 
8.8.8 সুফলেভাগীেদর েপশা িভিত্তক মািসক গড় আয় o পিরবতর্ন 
কল্প eলাকা সুফলেভাগীেদর আেয়র 5িট খাত যথা (2) িডম সংগর্হ, (3) মাছ ধরা, (4) মাছ চাষ eবং 

aনয্ানয্ কােজর আয় িবিবধ আয় িহেসেব গণয্ করা হেয়েছ। িবিবধ আেয়র মেধয্ খাদয্ সহায়তা, ৈদিনক 
িমক িহেসেব মজুরী o aনয্ানয্ কাজ যথা মাছ চাষ, িরক্সা চালনা, েছাট বয্বসা, হ স মুরগী িতপালন 

iতয্ািদ aন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ। কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বতর্মান eবং কল্প পূব র্ েপশািভিত্তক গড় আয় 
সারিণ-8.26 e দান করা হেলা 
 
সারিণ-8.26: সুফলেভাগীেদর েপশা িভিত্তক আয় o পিরবতর্ন 
 
কর্িমক 
নং 

আেয়র খাত বতর্মান আয় (টাকা) কল্প পূব র্আয় টাকা পিরবতর্ন (%)
 

2 িডম সংগর্হ 4127.1 
(611-2611) 

3639.1
(711-2111) 

2৯.41 

3 মাছ ধরা 6৯83.1 
(2,111-41,111) 

7684.1
(611-31,111) 

-৯.25 

4 মাছ চাষ 8325.1 
(4,111-23,111) 

4611.1
(2111-9111) 

217.22 

5 িবিবধ  আয় 
(মাছ চাষ 
িরক্সা চালনা 
ক্ষু  বয্বসা)  

8489.1 
(2111-33,111) 

4387.1
(611- 28,111) 

236.32 

 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, িডম সংগর্হকারীেদর গড় আয় পূেব র্র তুলনায় ায় 2৯.41% বৃিদ্ধ  
েপেয়েছ। aপরিদেক মাছ ধরা বাবদ েজেলেদর গড় আয় ৯.25% াস েপেয়েছ eবং মাছ চাষ o aনয্ানয্ খাত 
হেত আেয়র পিরমাণ যথাকর্েম 217.22% eবং 236.32% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। uপেরাক্ত সারিণ হেত তীয়মান 
হেচ্ছ েয, কল্প বাস্তবায়েন ভাব সুফলেভাগীেদর আেয় িতফিলত হেয়েছ। মাছ ধরা বাবদ আয় ােসর ধান 
কারণ হেচ্ছ কেল্পর বয্াপক eলাকায় aভয়া ম বাস্তবায়েনর জনয্ েজেলেদর মাছ ধরার সুেযাগ aেনকাংেশ 
সীিমত হেয় পেড়েছ । মাছ চাষ o aনয্ানয্ খােত আয় বৃিদ্ধর ধান কারণ হেচ্ছ সুফলেভাগীেদর িবকল্প 
কম র্সংস্থান eবং ঋণ দান।  কল্প বাস্তবায়েনর ভাব সুফলেভাগীেদর েপশাগত পিরবতর্েনo ভাব েফেলেছ 
(সারিণ-8.27) 
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সারিণ-8.27: সুফলেভাগীেদর েপশাগত পিরবতর্ন 
কর্িমক 
নং 

েপশার নাম  বতর্মান সংখয্া কল্প পূব র্সংখয্া পিরবতর্ন (%)

2 িডম সংগর্হ 235 259 -27.31 
3 মাছ ধরা 48৯ 525 -9.61 
4 মাছ চাষ 8 6 + 51% 
5 aনয্ানয্ খাত (িরক্সা 

চালনা ক্ষু  বয্বসা) 
512 332 + 92% 

 

uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয িডম সংগর্হকারী o মাছ আহরণকারীেদর হার পূেব র্র তুলনায় যথাকর্েম 
27.3% eবং 9.6% াস েপেয়েছ। aপরিদেক মাছ চাষ o aনয্ানয্ খােত সুফলেভাগীেদর সংখয্া যথাকর্েম 
51% eবং 92% বৃিদ্ধ েপেয়েছ।  
 
8.8.9 সুফলেভাগীেদর বতর্মান eবং কল্প পূব র্ মািসক বয্য় 
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বতর্মান eবং কল্প পূব র্ মািসক বয্েয়র পিরমাণ িনেম্নর সারিণ-8.28 e দান 
করা হেলা:- 
 
সারিণ-8.28: uপেজলা িভিত্তক সুফলেভাগীেদর বতর্মান o কল্প পূব র্ মািসক বয্য় eবং পিরবতর্ন 
কর্িমক নং uপেজলা বতর্মান বয্য় পূেব র্র বয্য় পিরবতর্ন (%)

2 রাuজান 24,914.1 9,417.1 77.3 
3 পিটয়া 22179.1 716৯.1 93.8 
4 রাঙ্গুিনয়া ৯,697.1 6,258.1 99.3 
5 হাটহাজারী 26,235 22,441.1 44.6 
6 ফিটকছিড় 2259৯ ৯,8৯5 28.41 
7 েবায়ালখালী 22785.1 ৯,544.1 34.91 
8 চ দগাo 24954 ৯,৯৯7.1 49.6 
গড় 23,871 9,74৯.1 58.1 
 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর েমাট বয্েয়র পিরমাণ পূেব র্র তুলনায় গেড় 
ায় 58.1% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। বয্য় বৃিদ্ধর পিরমাণ সেব র্াচ্চ 99.3% রাঙ্গুিনয়া uপেজলার eবং সব র্িনম্ন 

28.41% ফিটকছিড় uপেজলার সুফলেভাগীেদর। 
 
8.8.৯ সুফলেভাগীেদর খাতoয়ারী মািসক বয্য় বৃিদ্ধর পিরমাণ o পিরবতর্ন 
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর খাতoয়ারী বয্য় বৃিদ্ধর পিরমাণ o পিরবতর্ন িনেম্নর সারিণ 8.29 e দান করা 
হেলা:- 
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সারিণ-8.29: কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর খাতoয়ারী মািসক বয্য় o পিরবতর্ন 
কর্িমক নং খােতর নাম বতর্মান বয্য় (টাকা) পূেব র্র বয্য় (টাকা) পিরবতর্ন (%)
2 িশক্ষা 2252.1 511.1 296.4 
3 খাদয্ 88৯7.1 6798.1 48.21 
4 িচিকৎসা 778.1 56৯.1 56.4 
5 বাসস্থান ৯87.1 887.1 36.9 
6 aনয্ানয্ 3292.1 2428.1 76.71 
েমাট 23,871 974৯.1  
 
uপেরর সারিণ 8.29 হেত েদখা যায় েয, কল্প eলাকার সুফলেভাগী খাতoয়ারী বয্য়o পূেব র্র তুলনায় সব র্িনম্ন 
বাসস্থান খােত 36.6% eবং সেব র্াচ্চ িশক্ষা খােত 296.4% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। িশক্ষা খােত বয্য় বৃিদ্ধ aতয্ন্ত 
iিতবাচক eবং ধারণা করা যায় ায় সকল সুফলেভাগী িশক্ষােক সেব র্াচ্চ aগর্ািধকার দান কেরেছন। 
 
8.8.21 কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বতর্মান আয়, বয্য়, ঋণ, সঞ্চয় o িস্থিতর পিরমাণ 
কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর বতর্মান আয়, বয্য়, ঋণ, সঞ্চয় o গড় িস্থিত সারিণ-8.2৯ e দান করা 
হেয়েছ। 
 
সারিণ-8.2৯: uপেজলা িভিত্তক সুফলেভাগীেদর বতর্মান মািসক গড় আয়, বয্য়, ঋণ o সঞ্চয় o িস্থিত 
কর্িমক 
নং 

uপেজলার 
নাম 

গড় আয় 
(টাকা) 

গড় বয্য়
(টাকা) 

uদৃব্ত্ত
(টাকা) 

গড় ঋণ
(টাকা) 

গড় সঞ্চয় 
(টাকা) 

গড় িস্থিত
(টাকা) 

2 রাuজান 21,374.1 24914 -4654.1 29,৯3৯.1 5,972.1 -28722.1
3 পিটয়া 22,55৯.1 22179 +492.1 43,838.1 9,285.1 -35283
4 রাঙ্গুিনয়া ৯,232.1 ৯697.1 +492.1 47,1৯5.1 7,78৯.1 -3৯991
5 হাটহাজারী 27,838.1 26235.1 -576.1 49,645.1 5,৯86 -42৯67
6 ফিটকছিড় 23,444.1 22.59৯.1 +2714.1 3৯278.1 5,261 -35284.1
7 েবায়ালখািল 24,153 22,785.1 +955.1 41,5979 4,৯17 -362৯5.1
8 চ দগাo 25,271 24,954 +2479 44,337.1 8,165 -36966
9  গড় 23,6৯2 23,871 +428.1 42974 6,8৯8.1  
 
uপেরর সারিণ হেত েদখা যায় েয, সুফলেভাগীেদর সব র্েমাট গড় আয় o বয্য় ায় সমপিরমাণ (236৯ o 
23871) টাকা। রাuজান o রাঙ্গুিনয়া uপেজলার সুফলেভাগীেদর বয্েয়র পর যথাকর্েম 4654.1 eবং 576 
টাকা ঘাটিত থােক। aপরিদেক, aনয্ 6িট eলাকার সুফলেভাগীেদর  বয্েয়র পর 428.1 টাকা হেত 2714 
টাকা পয র্ন্ত uদব্ৃত্ত থােক। িকন্তু সকল eলাকার সুফলেভাগীেদর সব র্িনম্ন 29,৯3৯.1 টাকা হেত সেব র্াচ্চ 
49645.1 টাকা পয র্ন্ত ঋণ আেছ। সকল সুফলেভাগীেদর ঋণ থাকার পরo সব র্িনম্ন 4,৯17 টাকা হেত 
9285.1 টাকা সঞ্চয় কেরেছন। সুফলেভাগীেদর ঋণ o সঞ্চয় সমনব্য় কের েদখা যায় েয, সকেলi সব র্িনম্ন 
28,722.1 টাকা হেত সেব র্াচ্চ 42,৯67.1 টাকা পয র্ন্ত ঋণগর্স্থ আেছন। 
 
ঋণ গর্হেণর কারণ সমূহ আেলাচনা কের জানা যায় েয, সাংসািরক খরচ িনব র্াহ কের তােদর েতমন েকান 
সঞ্চয় থােক না। তাi জাল েনৗকা ৈতরী, বয্বসা পিরচালনা, িবিভন্ন uৎসব, বাড়ী ঘর  েমরামত, eনিজo eর 
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িকিস্ত পিরেশাধ iতয্ািদর জনয্ ঋণ গর্হণ কেরেছন। তােদর ঋণ দানকারী ধান সংস্থা িবিভন্ন eনিজo। 
সািব র্কভােব uচ্চ সুদ ঋণ গর্হণi তােদর আথ র্-সামািজক aবস্থা uন্নয়েনর ধান িতবন্ধকতা। e ে ক্ষাপেট 
সুদমুক্ত ঋণ বা aেথ র্র েযাগান েদয়া সম্ভব হেল তােদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নিত হেত পাের। 
 
8.9 EXIT STATEGY 

বতর্মান কেল্পর aধীেন হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর কাজ সূচীত হেয়েছ 
মা । িকছু কাজ েযমন পিল খনন, স্লুiসেগট েমরামত/পুনস্থাপন iতয্ািদ কল্পিটেত aন্তভু র্ক্ত থাকেলo িবিভন্ন 
জিটলতায় e সকল কাজ পিরতয্াগ কের aনয্ানয্ কাজ সম্পাদন করা হেয়েছ। eছাড়া কল্পিটেত াকৃিতক 
মৎসয্ জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর aেনক কাজ aন্তভু র্ক্ত িছল না। কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল হালদা 
নদীেত িনিষক্ত িডম uৎপাদেনর পিরমাণ কল্প বাস্তবায়ন পূব র্ সমেয়র েচেয় বৃিদ্ধ েপেলo তা েটকসi হয়িন। 
aপরিদেক, কল্প eলাকার সুফলেভাগীেদর িবকল্প কম র্সংস্থান দান, aভয়া ম বাস্তবায়ন, গণসেচতনতা সৃিষ্ট 
iতয্ািদ কােজ  বয্াপক সফলতা aিজর্ত হেয়েছ। e সকল সফলতা o aজর্ন ধের রাখা আবশয্ক। 
 
কল্পিট বাস্তবায়েনর েশষ পয র্ােয় (3122/23 সােল) হালদা নদীর ধান সরবরাহ খাল ভূজপুর eবং 
হারুয়ালছিড় নামক স্থােন দুiিট রাবার ডয্াম স্থাপন কের েসচ কােজর জনয্ পািন তয্াহার করা হেচ্ছ। চট্টগর্াম 
oয়াসা মদুনাঘাট eলাকায় 3 িমিলয়ন িলটার পািন uেত্তালন কের চট্টগর্াম শহের সরবরাহ করার জনয্ eকিট 
প্লান্ট স্থাপেনর পিরকল্পনা গর্হণ কেরেছ। uপেরাক্ত, হালদা নদীর পািনর দূষণ মা া কর্মাগতভােব বৃিদ্ধ পােচ্ছ। 
e সকল সমসয্া সমাধান o কেল্পর aধীেন aিজর্ত সাফলয্ েটকসi রাখার জনয্ িনম্নিলিখত বয্বস্থা EXIT 

STATEGY িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের। 
 

 কেল্পর aধীেন aিজর্ত সাফলয্ েটকসi করার জনয্ eকিট সংেযাগ কল্প বাস্তবায়ন, কল্প aনুেমাদন 
পয র্ন্ত সময় aেপক্ষা না কের েথাক বরােদ্দর মাধয্েম কেল্পর কাজ িবেশষভােব aভয়া ম বাস্তবায়ন, 
েজেলেদর িবকল্প কম র্সংস্থান eবং খাদয্ সহেযািগতা aবয্াহত রাখা; 

 হালদা নদীর পািন বয্বহার নীিতমালা eবং পািন বয্বহারকারী সকল সুফলেভাগীেদর সমনব্েয় e নদীর 
uন্নয়ন o সংরক্ষেণর জনয্ সমিনব্ত কম র্পিরকল্পনা (Integrated Action Plan) ণয়ন o 
বাস্তবায়ন; 

 মৎসয্ o ািণসম্পদ ম ণালয় কতৃর্ক iিতমেধয্ বাস্তবািয়ত িবিভন্ন গেবষণা িতষ্ঠােনর (IWM Study, 

BFRI-BUET Study) িতেবদেন দত্ত সুপািরশ সমনব্েয় eকিট দীঘ র্েময়ািদ uন্নয়ন কম র্পিরকল্পনা 
ণয়ন o বাস্তবায়ন। 
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aষ্টম aধয্ায় 
হালদা নদীর ধান ধান সমসয্া o সুপািরশ eবং uত্তরেণর রূপেরখা  

 
9.2 হালদা নদীর বতর্মান ধান ধান সমসয্া 
 
 হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েন বতর্মান ধান ধান সমসয্াসমূহ িনম্নরূপঃ 

 েসেচর জনয্ নদীর uজান হেত পািন তয্াহার, িফডার কয্ােনল সমূহ পিল ভরােটর জনয্ কম পিরমােন 
পািন পুনেযাজেনর ফেল শুষ্ক েমৗসুেম নদীর uপেরর aংশ খােল পিরণত হেচ্ছ; 

  েপাি  খামার, টয্ানাির, হাuিজং েসাসাiিট, িবিভন্ন িশল্প কারখানার aপিরেশািধত বজর্য্ নদীেত েফলার 
ফেল নদীিটর দূষণমা া কর্মাগতভােব বৃিদ্ধ পােচ্ছ; 

 নদীিট েজায়ার ভাটার টােন ভািবত হoয়ার কণ র্ফুলী নদীর দূিষত eবং লবনাক্ত পািন েজায়ােরর সময় e 
নদীেত েবশ কের; 

  জলবায়ু পিরবতর্ন জিনত ভােব সমু  পৃেষ্ঠর uচ্চতা েবেড় েগেল e নদীেত েলানা পািন েবেশর মা া 
ভিবষয্েত আরo বৃিদ্ধ পােব; 

 হালদা নদীর ধান কয্ােনল ভূজপুর eবং হারুয়ালছিড় eলাকায় িবগত 3122-23 সােল দুiিট রাবার ডয্াম 
স্থাপন কের িতিদন 41.1-51.1 েকািট িলটার পািন তয্াহার করা হেচ্ছ। uক্ত রাবার ডয্ােমর িনম্ন aংেশ 
শুষ্ক েমৗসুেম পািন বাহ িতিদন 2িকuিবক িম:/েসেকন্ড (2111িলটার) eর নীেচ েনেম eেসেছ। ফেল 
নদীর uপেরর aংেশ শুষ্ক েমৗসুেম পািনর গভীরতা 2-3 ফুেটরo কম;  

 হালদানদীেত শুষ্ক েমৗসুেম িতিদন পািন পুনঃভরেণর পিরমাণ মা  9.1 েথেক ৯.1 েকািট িলটার 
(2111িলx71x71x35)। ফেল হালদা নদীর uপেরর aংশ ভিবষয্েত শুিকেয় যােব eবং েজায়ােরর সময় 
লবনাক্ত পািন েবশ করেব; 

  ভূজপুর রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের পািন তয্াহােরর ফেল কৃিষ o মৎসয্ uৎপাদেনর তুলনামূলক 
পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয ডয্ামিট িনম র্ােণর ফেল জাতীয় aথ র্নীিতেত ায় 7,111 েকািট টাকার েবশী 
ক্ষিত হেব। 

 চট্টগর্াম oয়াসা বতর্মােন িতিদন 3.1 িমিলয়ন গয্ালন পািন হালদা নদী হেত uেত্তালন করেছ eবং আরo 
3 িমিলয়ন িলটার পািন uেত্তালেনর জনয্ মদুনাঘােট প্লান্ট স্থাপন করেছ। e পয র্ােয় িতিদন হালদা নদী 
হেত সব র্েমাট পািন তয্াহার o uেত্তালেনর পিরমাণ গেড় ায় 51-61 েকািট িলটাের uন্নীত হেব; 

 ভিবষয্েত চট্টগর্ামবাসী হালদা নদী uৎেসর সব্াদু পািন পােব না; eবং 

 e সকল কারেণ নদীিট aিস্ততব্ সংকেটo আবিতর্ত হেচ্ছ। 
 

সািব র্কভােব হালদা নদীর িবিভন্ন ব ক সরলীকরণ নদী হেত িবিভন্ন িতষ্ঠান কতৃর্ক পািন uেত্তালন, েসেচর 
জনয্ স্লূiসেগট eবং রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের পািন তয্াহার/ পািন বােহ বাধা সৃিষ্ট. িশল্প কারখানার 
aপিরেশািধত বজর্য্ নদীেত aপসারণ, িবিভন্ন আবািসক eলাকার বজর্য্ নদীেত েফলা iতয্ািদ কারেণ নদীিটর 
রুi জাতীয় মােছর াকৃিতক জনন েক্ষ িট ধব্ংস হেত চেলেছ। 
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 হালদা নদীর রুi জাতীয় মােছর জনন েক্ষ  eবং চট্টগর্ামবাসীর সুেপয় পািনর uৎস িবেবচনায় o uক্ত দুiিট 
রাবার ডয্াম aপসারণ aথবা বতর্মান uচ্চতা কিমেয় পািন বাহ বৃিদ্ধ করা aতীব জরূরী। eককভােব, মৎসয্ 
o ািণসম্পদ ম ণালেয়র পেক্ষ সকল সমসয্া সমাধান করা েকান ভােবi সম্ভব নয়। সুষু্ঠ বয্বস্থাপনা, uন্নয়ন 
o সংরক্ষণ করা না হেল aিচেরi e নদীিট বুিড়গঙ্গা, কািলগঙ্গা নদীর নয্ায় দূিষত পািনর আধ র/খােল 
পিরণত হেব। তাi, েয়াজন সিম্মিলত েচষ্টা eবং পািন বয্বহােরর আiনগত িভিত্ত স্থাপন।  uপেরাক্ত 
ে ক্ষাপেট হালদা নদী রক্ষা, নদীর াকৃিতক পিরেবশ o মৎসয্ প্রজনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ 
কেল্পর aধীেন সম্পািদত কােজর aগর্গিত, স্থানীয় কম র্শালা, FGD, KII, সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক 

aবস্থা জরীপ eবং িবিভন্ন ষ্টািড o গেবষণার (BFRI, BUET, IWM) ফলাফল পয র্ােলাচনা কের িনেম্ন 
সুপািরশসমূহ eবং সমসয্া uেত্তারেণর eকিট সংিক্ষপ্ত রূপেরখা  দান করা হেলা:- 

 

9.3 সুপািরশসমূহ 
 
2। হালদা নদীর পািন বয্বহার o বয্বস্থাপনার জনয্ নীিতমালা ণয়ন o বাস্তবায়ন; 
3। হালদা নদীর Catchment eলাকায় শুষ্ক েমৗসুেম েবােরা ধান চােষর পিরবেতর্ (2েকিজ েবােরা ধান 
uৎপাদেনর জনয্ 4,111-5,611 িলটার পািনর েয়াজন, IRRI) কম পািন গর্াহী শেসয্র আবাদ বৃিদ্ধ, েবােরা 
ধান চােষ Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধিত চলন (e পদ্ধিতেত 36% পািন 
সা য় হয় eবং 21-31% ধােনর uৎপাদন বৃিদ্ধ eবং CO2 গয্াস িনঃসরণ াস পায়); 
4। সকল কার শসয্ আবােদর জনয্ সমিনব্ত বালাi বয্বস্থাপনা পদ্ধিত (IPM) চলন; ফিটকছিড় 
হাটহাজারী রাuজান uপেজলায় তামাক চাষ িনয় ণ; 
5। হালদা নদীর uপেরর aংেশর িফডার কয্ােনেল স্থািপত aেকেজা 23িট স্লুiসেগট েমরামত o সংস্কার eবং 
মৎসয্ o শসয্ বান্ধব স্লুiসেগট পিরচালনা; 
6। হালদা নদীর সংেযাগ খাল eবং 5 িট uপনদীর পিল খনন কের নাবয্ বৃিদ্ধ; 
7। হালদা নদীর সরলীকৃত ব ক সমূহ পুণ: খনন o পূব র্াবস্থায় িফিরেয় আনা; 
8। ভূজপুর eবং হারুয়াল খাল eলাকায় স্থািপত রাবার ডয্াম aপসারণ aথবা uচ্চতা 5.6 িমটার হেত কিমেয় 
2.1/2.6 িমটের নািমেয় আনা; 
9। হালদা নদীেক ECA eবং Wetland Ecopark েঘাষণা কের eর সুষম uন্নয়ন; 
৯। হালদা, কণ র্ফুলী o সাঙ্গু নদীর তীের aবিস্থত সকল িশল্প কারখানায় iিটিপ (Effluent Treatment 

Plant) স্থাপন eবং কেঠার ভােব বজর্য্ পিরেশাধন বয্বস্থা কায র্কর করা; 
21। হালদা নদীর তীের স্থািপত ীকিফল্ড সমূহ কমপেক্ষ নদীর 2.1-2.6 িক:িম: দূের সিরেয় েনয়া eবং 
সামিয়কভােব uন্নত পদ্ধিতর িচমিন স্থাপন; 
22। নদীর তীের খাস/সরকাির জায়গায় বয্াপকভােব বৃক্ষেরাপণ; 
23। হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ দীঘ র্ েময়ািদ uন্নয়ন কম র্পিরকল্পনা 
(Action Plan) ণয়ন o বাস্তবায়ন; 
24। কল্প eলাকার 7িট uপেজলা o েমাহরা eলাকার েজেলেদর কমপেক্ষ 7 মাস 61 েকিজ হাের খাদয্ 
সহায়তা দান; খাদয্ সহেযাগীতা গর্হণকারীেদর খন্ডকালীন পাহারার দািয়েতব্ িনযুক্ত করা; 
25। সুফলেভাগীেদর কািঙ্খত েপশা িভিত্তক িশক্ষণ দান কের কমপেক্ষ 31,111 টাকা eবং সেব র্াচ্চ 2.1% 
হাের সািভ র্স চাজর্ ধাযয্র্ কের ঋণ দান করা; 
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26। মৎসয্ সংরক্ষণ আiন o aভয়া ম বাস্তবায়ন, জনসেচতনতা সৃিষ্টর জনয্ বয্াপক কায র্কর্ম বাস্তবায়ন, 
uপেজলা হেত গর্াম পয র্ােয় aভয়া ম বয্বস্থাপনা কিমিট গঠন; 
27। িত বৎসর কমপেক্ষ 2111.1 েকিজ হাের হালদা নদীেত uৎপািদত েপানা িদেয় ড মাছ ৈতরী o 
নদীেত মজুদ; 
28। েদেশ রুi জাতীয় মােছর uৎপাদন বৃিদ্ধ করার জনয্ বাধয্তামূলক ভােব সকল সরকাির/েসরকাির 
হয্াচারীেত হালদার “মা” িদেয় েপানা uৎপাদেনর বয্বস্থা গর্হণ eবং জীন বয্াংক ৈতরী; 
29। IWM, BFRI eবং BUET eর ষ্টািড aনুসরেণ গড়দুয়ারা ব ক পুনরুদ্ধার, নদীর uপেরর aংেশর পিল 
aপসারণ eবং পরীক্ষামূলকভােব দু’eকিট কুপ খনেনর বয্বস্থা গর্হণ;  
2৯। aবয্াহতভােব গেবষণা পিরচালনার জনয্ বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা iনিষ্টিটuটেক (নদীেক , চ দপুর/ 
নদী uপেক  রাঙ্গামািটেক) দািয়তব্ দান; 
31। হালদা নদী সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ মৎসয্ aিধদপ্ত চট্টগর্াম েজলায় eকিট েসল গঠন eবং নতুন 
স্থািপত হয্াচারীেত জনবল িনেয়াগ; eবং 

32। চট্টগর্াম িবভাগীয় কিমশনার/ েজলা শাসেকর েনতৃেত সংিশ্লষ্ট সকল েষ্টকেহাল্ডােরর িতিনিধর সমনব্েয় 
মিনটিরং কিমিট গঠন। 
 
 9.4 হালদা নদীর ধান ধান সমসয্া uত্তরেণর রূপেরখা  
হালদা নদী রক্ষা eবং মােছর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর eকিট সংিক্ষপ্ত রূপেরখা  

কর্িমক 
নং 

কােজর নাম তয্ািশত
ফলাফল 

 িবভাগ/ ম ণালয়

2 হালদা নদীর পািন বয্বহার o বয্বস্থাপনা নীিতমালা ণয়ন o
বাস্তবায়ন 

পািন বাহ
বৃিদ্ধ 

মৎসয্ o পািণসম্পদ
eবং আiন ম ণালয়

3 হালদা নদীর catchment eলাকা পুনরুদ্ধার o পািন 
বাহ aবয্াহত রাখা; 

- পুরাতন/aেকেজা 23িট স্লুiস েগট েমরামত o সংস্কার eবং 
মৎসয্ o শসয্ বান্ধব স্লুiস েগট পিরচালনা; 
-হালদা নদীর   সরিলকৃত ব কসমূহ পুণ:খনন/পুনরুদ্ধারর 
বয্বস্থা গর্হণ 
- হালদা নদীর  সকল সংেযাগ খােলর পিল aপসারণ, 
সংস্কার o পাড় ব ধাi; 
- হালদা নদীর  5িট uপনদীর পিল aপসারণ,পাড় ব ধাi; 
-হালদা নদীর সােথ কাপ্তাi েলক eর সংেযাগ স্থাপন করা 
সম্ভব িকনা পরীক্ষা িনরীক্ষা কের  কায র্কর বয্বস্থা গর্হণ; 
- ভূজপুর o হারুয়াল খােল স্থািপত রাবার ডয্াম 
aপসারণ/uচ্চতা কিমেয় 2.6 িম: e নািমেয় আনা; eবং 
- বষ র্া েমৗসুেম কাপ্তাi েলেকর aিতিরক্ত পািন হালদা নদীেত 
বােহর িবষেয় পরীক্ষা িনরীক্ষা করা 

পািন বাহ 
বৃিদ্ধ 

ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 

 

বাংলােদশ পািন 
uন্নয়ন েবাড র্/স্থানীয় 
সরকার িতষ্ঠান 

4 হালদা নদীর catchment eলাকায় শুষ্ক েমৗসুেম েবেরা
ধােনর পিরবেতর্ কম পািন গর্াহী শেসয্র আবাদ বৃিদ্ধ; 

পািন সা য়
 

কৃিষ o িশল্প
ম ণালয় 
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-েবােরা ধান চােষ AWD পদ্ধিতর চলন;
-সকল কার কৃিষ কােজ IPM পদ্ধিতর চলন; 
-চা বাগান মািলকগণেক হালদা নদী হেত পািন uেত্তালন 
িনিষদ্ধ করণ, বষ র্া েমৗসুেমর পািন ধের রাখার জনয্ uপযুক্ত 
স্থােন িরজাভ র্ার ৈতরী 

কীট নাশক
বয্বহার াস 
পািন সা য় o 
বাহ বৃিদ্ধ 

5 হালদা নদীেক Ecologically critical area েঘাষণা 
eবং Wetland Ecopark ৈতরী o নদীর দূষণ িনয় ণ 
-হালদা নদীর পাড় o সরকাির খাস/পিতত জায়গায় 
বৃক্ষেরাপণ 
- হালদা নদীর তীেরর ি কিফল্ড সমূহ ◌ুতীর হেত 2.6 
িকঃিমঃ দুরেতব্ পুনঃস্থাপন, uন্নত পদ্ধিতর িচমিন স্থাপন/ 
বয্বহার 
-হালদা o কণ র্ফুিল নদীর তীের স্থািপত সকল িশল্প 
কারখানায় বাধয্তামূলক ভােব ETP স্থাপন 
-হালদা o কণ র্ফুিল নদীর পােড় স্থািপত Power plant 
সমূেহর গরম পািন িনঃসরণ বন্ধ/ঠান্ডা কের নদীেত িনঃসরণ

হালদা নদীর 
পিরেবশ 
uন্নয়ন 
 
ঐ 
 
ঐ 

বন পিরেবশ 
ম ণালয়/aিধদপ্তর 
 
 
 
 

6 
 

চট্টগর্াম oয়াসার Liquid waste  েশাধন কের হালদা
নদীেত িনঃসরণ                                                         
-চট্টগর্াম আবািসক eলাকার বজর্য্ নদীেত  িনঃসরণ েরাধ 

পািনর
পিরমাণ বৃিদ্ধ, 
 দূষণ িনয় ণ 

চট্টগর্াম oয়াসা; 
চট্টগর্াম িসিট 
কেপ র্ােরশন 

7 হালদা নদীর াকৃিতক মৎসয্ জনন েক্ষ সংরক্ষণ o uন্নয়ন
-aভয়া ম বাস্তবায়ন o রক্ষণােবক্ষণ 
-মা মাছ aবমুক্ত করণ ( 2111 েকিজ/বৎসর) 
-সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন  o খাদয্ 
সহয়তা (61েকিজ/ পিরবার 7 মাস) দান 
-িবকল্প কম র্সংস্থান (ে ড িভিত্তক িশক্ষণ, 31,111 টাকা 
ক্ষু  ঋণ 2% সািভ র্স চাজর্) 
aভয়া ম বয্বস্থাপনার  জনয্ নদীর তীের েচকেপাষ্ট স্থাপন, 
জনন েমৗসুেম েকাষ্ট গাড র্/ হরী িনেয়াগ 

-uপেজলা, iuিনয়ন eবং গর্াম পয র্ােয় aভয়া ম বয্বস্থাপনা 
কিমিট গঠন 
- েজেলেদর আিথ র্ক েণাদনা/PES System চালু 
ািতষ্ঠািনক সংগঠন গেড় েতালা, eবং সেচতনতা বৃিদ্ধ - 

aবকাঠােমা uন্নয়ন, o জলযােনর বয্বস্থা গর্হণ 
-হালদা uৎেসর েপানা/মা মােছর জীন বয্াংক ৈতরী 
-হালদা নদীর কায র্কর্ম পিরচালনার জনয্ aথ র্ ম ণালেয় 
আিথ র্ক েকাড সৃিষ্ট;  eবং গেবষণা সুপািরশ বাস্তবায়ন 

জনন েক্ষ
সংরক্ষণ o 
uন্নয়ন 
 
 

মৎসয্ o পািণসম্পদ
ম ণালয়/মৎসয্ 
aিধদপ্তর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 গেবষণা 
-হালদা নদীর জীবৈবিচ য্, জলবায়ুগত পিরবতর্ন eবং uন্নয়ন 
কেল্পর ভাব িনণ র্য় 

-হালদা নদীেত লবন পািনর িবস্তৃিত িনণ র্য় 

uন্নয়ন কল্প 
বাস্তবায়েনর 
ফলাফল িনণ র্য় 

BFRI  and CU, 
Dept of 
Zoology 
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9 মিনটিরং েসল গঠন 
-uন্নয়ন কায র্ মিনটিরং 
-দূষণ িনয় ণ মিনটিরং 
-আiন বাস্তবায়ন মিনটিরং 

নদীর দূষণ
েরাধ o uন্নয়ন 
পয র্েবক্ষণ 

চট্টগর্াম িবভাগীয়
কিমশনার/ েজলা 
শাসক 

 
 

 
uপসংহার 

রুi জাতীয় মােছর েনািদত জনন পদ্ধিত uদ্ভািবত হoয়ার পূেব র্ াকৃিতক uৎেসর েরণুেপানাi িছল জাতীয় 
মােছর েদেশ eকমা  মৎসয্ বীজ ভান্ডার। েদেশ আহৃত েমাট েরণুেপানার মেধয্ হালদা নদীর aবদান িছল ায় 
41% হেত 61% eবং aবিশষ্ট েরণুেপানা পদ্মা, যমুনা নদী o eর uপনদী, শাখা নদী হেত সংগর্হ করা হেতা। 
িবগত 61 eর দশেক e নদী হেত গেড় ায় 5611 েকিজ িনিষক্ত িডম পাoয়া েযত। িকন্তু বতর্মােন নানািবধ 
কারেণ e নদীর িনিষক্ত িডম uৎপাদন বয্াপকভােব াস েপেয়েছ। e নদীর িনিষক্ত িডম হেত uৎপািদত 
েরণুেপানার বৃিদ্ধর হার েদেশর েয েকান uৎস হেত াপ্ত েরনু েপানার েচেয় aেনক েবশী। বতর্মান কেল্পর 
aধীেন বাংলােদশ মৎসয্ গেবষণা iনিষ্টিটuট কতৃর্ক পিরচািলত গেবষণা aনুযায়ী েদখা যায় e নদীর িতন 
জািতর মােছর  ৈদিনক বৃিদ্ধর হার গেড় 84.44% েবশী। 

বাংলােদেশ সাধারণত রুi জাতীয় (রুi, কাতলা, মৃেগল), পাঙ্গাস, ৈক েতলািপয়া iতয্ািদ মােছর চাষ করা 
হয়। বতর্মােন েদেশর পুকুর eবং েমৗসুিম জলাশেয় চাষকৃত মােছর uৎপাদন 29, 25,631 (eফআরeসeস 
3127) েমঃটন। e সকল জলাশেয় চাষকৃত মােছর 61% রুi জাতীয় মােছর aবদান িবেবচনায় বতর্মােন e 
মােছর uৎপাদন ায় ৯,18371 েমঃটন। েদেশ রুi জাতীয় মাছ চােষ ধানত: হয্াচারীেত uৎপািদত েরণু-
েপানা বয্বহার করা হয়। িকন্তু aধীকাংশ হয্াচরীেত uন্নতমােনর বা হালদা নদী জাত সমতুেলয্র েরণুেপানা 
uৎপািদত হয় না। e ে ক্ষাপেট েদেশর সকল হয্াচারীেত পয র্ায়কর্েম হালদা নদী জাত ড মাছ িতস্থাপন 
করা সম্ভব হেল বতর্মােন িবদয্মান চাষ বয্বস্থাপনায় রুi জােতর মােছর uৎপাদন ায় 81% বা ায় 7,74 
লক্ষ েমঃটন েবশী uৎপাদন করা সম্ভব হেব। e পিরমাণ মােছর বাজার মূলয্ িত েকিজ 211 টাকা হাের ায় 
7,741 েকািট টাকা। হালদা নদীর ভূজপুর eলাকায় রাবার ডয্াম িনম র্াণ কের শুষ্ক েমৗসুেম 2611 েহক্টর 
জিমেত েসচ দান করা হেচ্ছ। uক্ত  2611 েহক্টর জিমেত বিধ র্ত ধােনর uৎপাদন গেড় 3 েমঃটন িহেসেব 
েমাট 4,111 েমঃটন যার বতর্মান বাজার মূলয্ িত েকিজ 26 টাকা দর হাের ায় 5.6 েকািট টাকা। aনয্ানয্ 
শেসয্র uৎপাদন aনুরূপ পিরমাণ বৃিদ্ধ (5.6 েকািট টাকা) িবেবচনা কের জাতীয় aথ র্নীিতেত ভূজপুর ডয্ােমর 
aবদান aনুদ্ধর্ 21 েকািট টাকা হেব। aপরিদেক েদেশ হালদা নদীর েপানা িদেয় মাছ চাষ করা হেল বিদ্ধর্ত 
uৎপাদেনর মূলয্ ায় 7461 েকািট টাকা। e েক্ষে  ভূজপুর রাবার ডয্াম িনম র্াণ করার ফেল িত বৎসর 
জাতীয় aথ র্নীিতেত ক্ষিতর  পিরমাণ ায় 7451 েকািট টাকা। e ে ক্ষাপেট হালদার াকৃিতক মৎসয্ জনন 
েক্ষ  েয েকান uপােয়i েহাক সংরক্ষণ o uন্নয়ন করা েয়াজন eবং েদেশর সকল হয্াচারীর ড মাছ 
uন্নয়েনর জনয্ e নদীর েপানা িবতরণসহ দীঘ র্েময়ািদ কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন করা েয়াজন। 

বতর্মান কল্পিট 5 (চার)িট ধান uেদ্দশয্ aজর্েনর লক্ষয্ িনেয় বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। েয েকান জলাশেয়র 
াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়ন eবং িবদয্মান জলজসম্পেদর uৎপাদন বৃিদ্ধ eবং জীবৈবিচ য্ 
পুনরুদ্ধােরর জনয্ uপযুক্ত স্থােন মৎসয্ aভয়া ম িতষ্ঠা াথিমক কাজ। aপরিদেক স্থানীয় জনসাধারণ o 
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সুফলেভাগীেদর aংশগর্হণ বয্তীত াকৃিতক সম্পদ রক্ষা করা ায় aসম্ভব। e পয র্ােয় স্থানীয় জনসাধারণ o 
সুফলেভাগীেদর সংগিঠত করার জনয্ ািতষ্ঠািনক বয্বস্থাপনা কাঠােমা aতীব জরূরী। েয েকান জলাধাের 
aভয়া ম িতষ্ঠা করা হেল সাধারণত: ঐ জলাধােরর মাছসহ aনয্ানয্ সকল সম্পদ আহরণ সামিয়কভােব বা 
সারা বৎসর িনিষদ্ধ থােক। ফেল স্থানীয় সুফলেভাগীগণ eকিট িনিদ্দর্ষ্ট সময় বা সারা বৎসেরর জনয্ তােদর 
কম র্সংস্থান বা জীিবকা aজর্েনর সুেযাগ হারায়। ফলসব্রূপ, তােদর আয়-uপাজর্ন কেম যায়, জীবন ধারণ ায় 
aসম্ভব হেয় পেড় eবং িবকল্প কম র্সংস্থােনর বয্বস্থা করা না হেল িনিষদ্ধ সমেয় বাধয্ হেয় মাছ সহ aনয্ানয্ 
জলজসম্পদ আহরণ কের। e ে ক্ষাপেট, াকৃিতক সম্পদ সংরক্ষণ o uন্নয়েনর aনয্তম ধান শতর্ হেচ্ছ 
সংিশ্লষ্ট জনসাধারণ বা সুফলেভাগীেদর িবকল্প কম র্সংস্থােনর বয্বস্থা গর্হণ। uপেরাক্ত ে ক্ষাপেট তীয়মান 
হেচ্ছ  েয, কল্পিটর aধীেন িনদ্ধর্ািরত uেদ্দশয্সমূহ যথাযথ o সিঠক িছল eবং কেল্পর aধীেন িনধ র্ািরত 
uেদ্দশয্ aিজর্ত হেয়েছ। e ে ক্ষাপেট হালদা নদীর াকৃিতক জনন েক্ষ  সংরক্ষণ o uন্নয়েনর ধারা aবয্াহত 
রাখেত হেব। 
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ংযুক্তি -১ 

প্রকল্পেয সুপরল্পবোগীল্পদয-তথ্য ংগ্রল্পয প্রশ্নভোরো 

 

A.  উত্তযদোতোয ব্যক্তিগত তথ্য                                           ককোড 

উত্তযদোতোয ধযন:   ১. কজল্পর,  ২.ক্তডভ ংগ্রকোযী,  ৩.ক্তবক্তজএপ,  ৪.ক্তফকে কভ মংস্থোন  

A.1 উত্তযদোতোয নোভ কভোফোইর নং- 

A.2 কোাঃ ১. ক্তডভল্পোনো ংগ্র, ২. ভোছ চোল, ৩. ভোছ ধযো, ৪. কৃক্তল শ্রক্তভক, ৫. ক্তযক্সো/ বযোন চোরনো, ৬. ভৎস্য 

শ্রক্তভক, ৭. োধোযণ শ্রক্তভক, ৮. কছোট ব্যফো, ৯. কনৌকো চোরনো, ১০. গোড়ী চোরনো, ১১. ক্তযক্সো/বযোন/ গোড়ী বোড়ো, 

১২. ক্তবক্তজক্তড/ক্তবক্তজএপ,  ১৪. অন্যোন্য 

 

A.3 ফুর টোইভাঃ                                          োট ম টোইভাঃ  

A.4 গ্রোভাঃ                উল্পজরোাঃ                   কজরোাঃ                      

A.5 ক্তযফোল্পযয দস্য ংখ্োাঃ -------জন,             পুরুল--------- ভক্তরো-------------ক্তশু  

(ক্ততন ফৎল্পযয নীল্পচ)------------জন, 

 

A.6 উোজমনকোযীয  ংখ্ো-------------জন,  

A.7 ক্তযফোল্পযয দস্যল্পদয ক্তক্ষোয অফস্থোাঃ  স্বোক্ষয জ্ঞোনীন -------- জন,   ক্তক্তক্ষত ---------জন,  ক্তফদ্যোর 

গোভী (৫ফৎল্পযয উল্পয) -----জন,  প্রোইভোক্তয ম মোল্প ------জন,  দভ কশ্রক্তণ ----জন, এএক্ত ো--

--- এইচ এক্ত ো------------গ্রোজুল্পট  তোয উল্পয ------------জন 

 

A.8 ফতমভোন ফোড়ীয ধযণ----- ১=কাঁচো/টিল্পনয ঘয,  ২=কক্তভ োকো,   ৩=দোরোন  

A.9 প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম ফোড়ীয ধযণ----- ১=কাঁচো/টিল্পনয ঘয,  ২=কক্তভ োকো,   ৩=দোরোন  

A.10 ফতমভোল্পন আনোয োনী োক্তনয উৎ  ১=নদী/খোর,   ২=টিউফল্পর,   ৩=োরোই োক্তন  

A.11 প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম আনোয োনী োক্তনয উৎ  ১=নদী/খোর,   ২=টিউফল্পর,   ৩=োরোই 

োক্তন  

 

A.12 ফতমভোল্পন আনোয োখোনোয ধযন   ১=উন্ি/কখোরো জোগো   ২=কোচো োখোনো   ৩=স্ল্যোফ োখোনো   

৪=োকো োখোনো 

 

A.13 প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম আনোয োখোনোয ধযন   ১=উন্ি/কখোরো জোগো   ২=কোচো োখোনো   

৩=স্ল্যোফ োখোনো   ৪=োকো োখোনো 

 

A.14 প্রক্তক্ষল্পণয ক্তফল কভোদ :  

১.ভৎস্য চোল,  ----------------------------ক্তদন 

২.কৃক্তল,  ----------------------------------ক্তদন 

৩.াঁ মুযগী োরন,  ----------------------ক্তদন 

৪.গোবী প্রক্ততোরন/দুধ  উৎোদন, ----------ক্তদন 

৫. গরূ কভোটোতোজোকযণ  কভোদ-----------ক্তদন 

৬. অন্যোন্য---------------------------------ক্তদন 

 

B কোল্পজয ধযণ, আ  এফং ব্য   

B.1 আনোয ক্তযফোল্পযয ভোক্তক ফতমভোন আ কত টোকো-------- প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত আ ক্তছর-----  

B.2 ১. ক্তডভ ংগ্র ফোফদ আ--------                               প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.3 ২. ভোছ ধযো ফোফদ আ------------                             প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.4 ৩. ভোছ চোল  ফোফদ আ----------                              প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  
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B.5 ৪ অনোন্য আ--------------------                            প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B. 6 আনোয ক্তযফোল্পযয ভোক্তক কভোট ব্য কত টোকো------    প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.7 ১.ক্তক্ষো খোল্পত ব্য---------                                    প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.8 ২.খোদ্য খোল্পত ব্য--------                                      প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.9 ৩. ক্তচক্তকৎো ব্য----------     প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.10 ৪. ফোস্থোন ব্য----------     প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

B.11 ৫.অন্যোন্য খোল্পত ব্যো-----                                     প্রকে ফোস্তফোল্পনয পূল্পফ ম কত ক্তছর----------  

C ক্তনক্তলি ক্তডভ আযণ  

C.1 ফতমভোল্পন ক্তনক্তলি ক্তডভ ধল্পযণ ক্তক নো ?                                                   (১=যো ২=নো)  

C.2 ফতমভোল্পন নো ধযোয কোযণ ক্তক? 

(১)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(২)------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C.3 যোক্তচং ক্তল্পট ক্তডভ রোরন োরন কযো যোক্তচং কযট বৃক্তি/ হ্রোল্পয তকযো োয?  

C.4 ফতমভোল্পন ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি োোয কোযণ ক্তকক্তক ভল্পন কল্পযন? 

 (১)---------------------------------------------------------------------------------------- 

  (২)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C.5 ফতমভোল্পন ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন হ্রো োোয কোযণ ক্তকক্তক ভল্পন কল্পযন? 

  (১)---------------------------------------------------------------------------------------- 

 (২)----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C.6 নদী ল্পত ধৃত ক্তডভ ক্তক কল্পযন? ১=যোক্তয ক্তফক্তি   ২=যোচযীল্পত কোনো উৎোদন ৩= উবই  

C.7 আনোয ভল্পত ক্তক ব্যফস্থো গ্রণ কযো ল্পর োরদো নদীল্পত ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি োল্পফ? 

(১)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(২)------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D ভোছ ধযো    

D.1 আক্তন োরদো নদী ল্পত ভোছ ধল্পযন ক্তক?   (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন)  

D.2 ককোন ভ োরদো নদী ল্পত ভোছ ধল্পযন?  -----------ভো ল্পত ----------ভো  

E অবোশ্রভ ব্যফস্থোনো  

E.1 যকোয ক্তফগত ২০০৭ োল্পর োরদো নদীয োত্তোয ব্রীজ ল্পত ভদুনোঘোট ব্রীজ ম মন্ত প্রো ২০ক্তকাঃক্তভাঃ  

এরোকো োযো ফৎয ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কল্পযল্পছন। এ ক্তফলল্প জোল্পনন ক্তক?          (১=যো ২=নো) 

 

E.2 যকোয োরদো নদীয উল্পযয অং ছোড়ো নোক্তজযোট ব্রীজ ল্পত কোলুযঘোট ব্রীজ ম মন্ত 

োটোজোযী, যোউজোন  কফোোরখোরী অংল্প ভধ্য ভোঘ (February) ল্পত ভধ্য শ্রোফন (July) 

ভো ম মন্ত ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কল্পযল্পছ এ ক্তফলল্প জোল্পনন ক্তক? (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.3 ঐ ভ আনোযো নদীয এ অংল্প ভোছ ধযো ল্পত ক্তফযত থোল্পকন ক্তক? (১=যো ২=নো,  

৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.4 যকোয (১) কফোোক্তরো খোর, (২) চাঁদখোর/কচংখোক্তর, (৩) োফোখোক্তর, (৪) কুভোযখোক্তর খোর, (৫) 

ভোদোক্তয খোর, (৬) কোটোখোক্তর খোর, (৭) কোন্দোখোক্তর খোল্পর এফং (৮) চাঁদগো/ োটোজোযী 

উল্পজরোয কৃষ্ণো খোরীল্পত ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কল্পযল্পছ এ ক্তফলল্প আক্তন জোল্পনন ক্তক?  
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(১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

E.5 আনোযো এ কর খোল্পর ভধ্য ভোঘ ভো ল্পত ভধ্য শ্রোফন ভো ম মন্ত ভোছ ধযো ল্পত ক্তফযত থোল্পকন 

ক্তকনো?  (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.6 যকোয োরদো নদীয োল্পথ ংযুি টিো চন্দনোই  কফোোরখোক্তর উল্পজরো অফক্তস্থত 

কন মফুরী, ক্তকরফোো এফং োঙ্গু নদীল্পত ভধ্য পোরৃন (ভোচ ম) ল্পত ভধ্য শ্রোফন (জুরোই) ভো ম মন্ত 

ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কল্পযল্পছ এ ক্তফলল্প আক্তন জোল্পনন ক্তক (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.7 আনোযো এ ভ ঐ কর নদ নদীল্পত ভোছ ধল্পযন ক্তকনো?  (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন)  

E.8 কভোট ১৬ টি খোর  ৪ নদ নদীল্পত ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কযো োরদো নদীল্পত ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি 

োল্পফ ফল্পর ভল্পন কল্পযন ক্তকনো?     (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.9 ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি নো োোয কোযন ক্তক?  

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

E.10 এ কর খোল্পর  নদীল্পত ভোছ ধযো ক্তনক্তলি কযো আনোয আ কল্পভ ক্তগল্পল্পছ ক্তকনো?   

      (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.11 আ কভোয কোযন ক্তক ক্তক  

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

E.12 আ কভল্পর আনুভোক্তনক টোকোয ক্তযভোণ (ভোক্তক)  

E.13 অব আশ্রভ কঘোলণোয জন্য যকোয আনোল্পদয জন্য ককোনরু ক্ষক্ততপূযণ ফো খোদ্য োতোয 

ব্যফস্থো কল্পযল্পছ ক্তকনো? (১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

E.14 খোদ্য োতো/ক্ষক্ততপূযল্পণয ক্তযভোণ কত?  

ভোল্প-------ককক্তজ চোর/গভ, --------ভো,     টোকোয ক্তযভোণ ----------- 

 

E.15 যকোয এ কর নদ নদীল্পত ভোছ আযণ ক্তনক্তলি কোম মকয কযোয জন্য ক্তক ক্তক ব্যফস্থো গ্রণ 

কল্পযল্পছ? 

(১)-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (২)--------------------------------------------------------------------------------------   

 

F ইক্তিনল্পফোট চরোচর ক্তনক্তলিকযণ  

F.1 যকোয ভোল্পছয ক্তডভ োড়োয সুক্তফধোয জন্য োরদো নদীয োটোজোযী  যোউজোন অংল্প ভধ্য 

পোরৃন (ভোচ ম) ভো ল্পত ভধ্য আলোঢ় (জুরোই) ভো ম মন্ত ইক্তিন কনৌকো চোরনো ক্তনক্তলি কল্পযল্পছ। এ 

ভ কফোট ক্তনক্তলি কযোয পল্পর ক্তডভ উৎোদল্পন োক ল্পফ ফল্পর ভল্পন কল্পযন ক্তকনো?                                                                                          

 

F.2 ইক্তিনল্পফোট চরোচর ক্তনক্তলি কোম মকয কযোয জন্য যকোয ক্তকক্তক ব্যফস্থো গ্রণ কল্পয থোল্পক? 

(১)--------------------------------------------------------------------------------------   

(২)--------------------------------------------------------------------------------------   

 

F.3 ইক্তিনল্পফোট চোরকল্পদয ক্তকক্তক ক্তফকে কভ মংস্থোন প্রদোন কযো ল্পল্পছ?      

G জীবববচিত্র্য হ্রো/বৃক্তি  ক্তযল্পফ দূলণ (Biodiversity Assessment)  

G.1 অবোশ্রভ কঘোলণোয পল্পর োরদো নদীল্পত ভোল্পছয প্রোচুম ম প্রকে ফোস্তফোল্পন পূফ ম ভল্পয তুরনো 

বৃক্তি কল্পল্পছ ক্তক নো? (১=যো, ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন)  
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G.2 হ্রো বৃক্তিয কোযন ক্তক ক্তক ভল্পন কল্পযন  

(১)-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (২)--------------------------------------------------------------------------------------   

 

G.3 ককোন ককোন প্রজোক্ততয ভোছ ক্তফগত ৯ ফৎল্পযয তুরনো বৃক্তি কল্পল্পছ?  

 (১)----------------------------------------------------------------------------------------- 

 (২)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

G.4 ক্তে কোযখোনোয ফজময (দূক্তলত োক্তন, ততর  আফজমনো) যোক্তয নদীল্পত কপল্পর কদো  ক্তকনো?  

(১=যো ২=নো,  ৩=প্রল্পমোজয ন) 

 

G.5 ফজময নদীয োক্তনল্পত কপরল্পর ক্তক োক্তনয ক্তক ধযল্পণয ক্তযফতমন  

(১)----------------------------------------------------------------------------------------- 

 (২)---------------- ----------------------------------------------------------------------- 

 

H দো কদনো    

H1 আনোয ক্তযফোল্পযয ঋকণয ক্তযভোন কত টোকো?------------------- ঋণ থোকল্পর -  

ঋকণয উৎ 

 

ঋকণয 

উল্পেশ্য 

সুল্পদয োয ফন্ধল্পকয ধযণ ফল্পকো ঋকণয ক্তযভোন 

সুদ (টোকো) 

     

H.2  ঞ্চল্পয ক্তযভোণ ----------------- টোকো 

  

তথ্য ংগ্রকোযীয অন্যোন্য ভতোভত মক্তদ থোল্পক ---- 

 

তথ্য ংগ্রকোযীয নোভ :                       স্বোক্ষয:       তোক্তযখ: 
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ংযুক্তি-২ 

কপোকো গ্রু আল্পরোচনোয (FGD) ক্তফলফস্তু 

 

কপোকো গ্রু আল্পরোচনোয স্থোনাঃ--------------------------------------------------------------------------------- 

কজরোাঃ----------------------------------------------------উল্পজরোাঃ------------------------------------------ 

গ্রুল্পয নোভাঃ------------------------------------------------ইউক্তননাঃ------------------------------------------ 

গ্রোভাঃ--------------------------------------------------------তোক্তযখাঃ------------------------------------------ 

 

১.  োরদো নদী ল্পত ক্তনক্তলি ক্তডভ আযল্পণয ক্তযভোণ হ্রো/বৃক্তি  

২. ফতমভোল্পন ক্তডভ উৎোদন হ্রো/বৃক্তি োোয কোযণ  

৩. ক্তডভ আযণকোযী কনৌকো হ্রো/বৃক্তি  

৪. নদী ল্পত ক্তডভ ধযো  কোনো ক্তফি ফোফদ ফোৎক্তযক আ   

৫. োরদো নদীল্পত ক্তডভ উৎোদন বৃক্তিয উো ম্পল্পকম ভতোভত/ধোযণো 

৬. ক্তডভ উৎোদল্পন অবোশ্রভ ফোস্তফোল্পনয প্রবোফ 

৭. অবোশ্রভ ফোস্তফোন এরোকো ভোছ আযণ 

৮. অবোশ্রভ ফোস্তফোল্পনয জন্য কজল্পরল্পদয আক্তথ মক ক্ষক্তত 

৯. কোম মকযবোল্পফ অবোশ্রভ ফোস্তফোল্পনয ককৌর 

১০. অবোশ্রভ ফোস্তফোল্পনয জন্য যকোল্পযয গৃীত দল্পক্ষ 

১১. যোক্তচং ক্তল্পট ক্তডভ ক্তযস্ফুটল্পনয োয বৃক্তি 

১২. ক্তফকে কভ মংস্থোন  আ হ্রো/বৃক্তি 

১৩. প্রজনন কভৌসুল্পভ ইক্তিনল্পফোট চরোচর ক্তনক্তলিকযল্পণয প্রবোফ  

১৪. ইক্তিন কফোট চোরনো ক্তনক্তলিকযল্পণয জন্য আক্তথ মক ক্ষক্ষক্তত  ক্তফকে কভ মংস্থোন 

১৫. জীফবফক্তচত্র্য হ্রো/বৃক্তি 

১৬. োরদো নদী ল্পত ক্তফলুপ্ত ভোল্পছয প্রজোক্তত 

১৭. োরদো নদীয জর প্রফোল্প যোফোয কডভ ক্তনভ মোণ 

১৮. ক্তে কোক্তযখোনো স্থোন  ক্তযল্পফ দূলণ 

১৯. প্রক্তক্ষণ 

২০. বৃক্ষল্পযোণ 

২১. প্রকল্পেয Intervention সুপরল্পবোগীল্পদয ক্তনকট মথোভল্প  মথোমথবোল্পফ কৌল্পছল্পছ ক্তকনো এফং োরদো 

নদীয প্রোকৃক্ততক ভৎস্য প্রজনন কক্ষত্র্ পুনরুিোল্পয তোল্পদয Motivation কতটুকু পরপ্রসু ল্পল্পছ 
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ংযুক্তি-৩ 

প্রধোন তথ্যদোতোয োল্পথ (KII) আল্পরোল্পচোনোয ক্তফল  

 

 তথ্যদোতোয নোভ-------------------- ------দফী----------------------কভ মস্থর---------------------------------- 

 

ক) ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন 

১.   োরদো নদীয প্রোকৃক্ততক ভৎস্য কক্ষত্র্ পুনরুিোয প্রকে ফোস্তফোন ম্পল্পকম অফক্তত আল্পছন ক্তকনো?   

২.   প্রকেটিয ফোস্তফোন ভ উল্পমোগী ল্পল্পছ ক্তকনো? 

৩.   প্রকেটি ফোস্তফোল্পনয পল্পর োরদো নদীল্পত ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন/ আযণ ক্তফগত ৭ ফৎল্পয বৃক্তি/হ্রো কল্পল্পছ 

ক্তকনো?   

৪.   আনুভোক্তনক তকযো কত বোগ ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি/ হ্রো কল্পল্পছ?  

৫.   ক্তনক্তলি ক্তডভ উৎোদন বৃক্তি/হ্রোল্পয কোযণ ক্তক? 

     (১)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (২)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৬.   ক্তডভ আযণকোযী কনৌকোয  কজল্পর ংখ্ো ক্তফগত ৭ ফৎল্পযয তুরনো বৃক্তি/হ্রো কল্পল্পছ অথফো একই আল্পছ? 

৭.  যোক্তচং ক্তল্পট ক্তডভ ক্তযস্ফুটন কযোয পল্পর যোক্তচং কযট পূল্পফ ময তুরনো বৃক্তি কল্পল্পছ ক্তকনো? ফতমভোন যোক্তচং কযট      

ককোন ভোত্র্ো (%) উন্নীত ল্পল্পছ?  -----------% 

৮.  োরদো নদীয প্রজনন কক্ষত্র্ উন্নল্পনয জন্য প্রতযক্ষবোল্পফ (Directly) ক্তকক্তক কোজ কযো ল্পল্পছ? 

     (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (২)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯.  োরদো নদীয প্রজনন কক্ষত্র্ উন্নল্পনয জন্য ল্পযোক্ষবোল্পফ ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

     

খ)  প্রকে এরোকোয জরো মূল্পয ভোল্পছয আফোস্থর, ফোস্তুংস্থোন ংযক্ষণ  পুনরুিোয 

১০.  নদ-নদীয গক্ততথ ংযক্ষণ/ক্তযফতমন কযোল্পধ জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

১১.  োক্তন প্রফো অব্যোত যোখোয জন্য ক্তক ক্তক কোজ কযো ল্পল্পছ? 

১২.  ক্তরজল্পভ বযোট ক্তনন্ত্রল্পণয জন্য ক্তক ক্তক কোজ কযো ল্পল্পছ? 

১৩.  োক্তন  এরোকোয ক্তযল্পফ দূলণ ক্তনন্ত্রল্পণয জন্য ক্তক ক্তক কোজ কযো ল্পল্পছ? 

 

গ) োরদো নদীয প্রোকৃক্ততক প্রজনন কক্ষত্র্ উন্নন  ংযক্ষণ  

১৪. “ভো” ভোল্পছয ক্তনযোদ এরোকো সৃক্তিয জন্য ক্তক ক্তক কোজ কযো ল্পল্পছ? 

১৫. প্রজনন কক্ষল্পত্র্য কযোচল্পভন্ট (Catchment area), এরোকোয ফোল্পোক্তপক্তজকযোর এফং ইল্পকোরক্তজকযোর 

অফস্থো ক্তস্থক্ততীর যোখোয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

১৬. ইল্পকোক্তল্পটভ কযোল্পনকটিক্তবটি ফজো যোখোয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

১৭. প্রজনন এরোকোয ক্তযল্পফ ব্যফস্থোনো যোখোয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

১৮. ক্তযল্পফগত ক্তযফতমন ক্তনন্ত্রণ এয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 

১৯. প্রজননক্ষভ ভোল্পছয জীনগত (Genetic) তফক্তি ফজো যোখোয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন কযো ল্পল্পছ? 
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২০. প্রজনন কক্ষত্র্ ক্তনব মযীর কজল্পর  জনল্পগোক্তিয আথ ম-োভোক্তজক অফস্থো উন্নল্পনয জন্য ক্তক ক্তক কোজ ম্পোদন 

কযো ল্পল্পছ? 

 

ঘ) অবোশ্রভ ংযক্ষণ  ব্যফস্থোনো 

২১.  অবোশ্রভ ংযক্ষল্পণয জন্য কম কর ব্যফস্থো গ্রণ কযো ল্পল্পছ এফং তো ম মোপ্ত ক্তকনো? 

২২.  অবোশ্রভ মূল্পক স্থোীরু কদোয জন্য বক্তফষ্যল্পত ক্তকক্তক ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রল্পোজন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২৩.  অবোশ্রভ ফোস্তফোল্পনয পল্পর োর্শ্মফতী এরোকো ভোল্পছয উৎোদন বৃক্তি কল্পল্পছ ক্তকনো?  

আনুভোক্তনক বৃক্তিয োয কত? ------- % 

২৪.  োরদো নদী ল্পত ংগৃীত ক্তডভ ল্পত উৎোক্তদত কোনো  ব্রুড ভোছ নদীল্পত পুনযো ভজুদ কযোয পল্পর “ভো” 

ভোল্পছয ভজুদ বৃক্তিয আনুভোক্তনক োয কত? ------ % 

২৫. কোনো  ব্রুড ভোছ ভজুল্পদয জন্য ককোন কক্তভটি গঠন কযো ল্পক্তছর ক্তকনো এফং কজল্পর/ক্তডভ আযণকোযী/  

 স্থোনী গণ্যভোন্য ব্যক্তিফগ ম উক্তস্থত ক্তছল্পরন ক্তকনো? কক্তভটিয দস্য ক্তল্পল্পফ কক কক আল্পছন? 

২৬. চোলীল্পদয ক্তনকট ল্পত িকৃত কোনো কোল্পদয ভোধ্যল্পভ নদীল্পত অফমুি কযো ল্পল্পছ? 

 

ঙ) প্রোক্ততিোক্তনক কোঠোভ 

২৭.   োরদো নদীয প্রজনন কক্ষত্র্ ংযক্ষণ  উন্নল্পনয জন্য ককোন ধযল্পণয প্রক্ততিোক্তনক অফকোঠোল্পভো ততযী কযো 

       ল্পল্পছ? 

২৮.   প্রোক্ততিোক্তনক অফকোঠোল্পভোয আইনগত ক্তবক্তত্ত (Legal status) প্রদোন কযো ল্পল্পছ ক্তকনো? 

২৯.   প্রোক্ততিোক্তনক অফকোঠোল্পভোয অল্পথ ময ংস্থোন/তক্তফর আল্পছ ক্তকনো? 

৩০.   প্রোক্ততিোক্তনক অফকোঠোল্পভো কটকই কযোয জন্য ক্তকক্তক ব্যফস্থো কনো ল্পল্পছ? 

৩১.   সুপরল্পবোগী গ্রূ  কজল্পরল্পদয ক্তফকে কভ মংস্থোন কটকই ল্পফ ক্তকনো? 

       কটকই কযো জন্য ক্তক ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রল্পোজন? 

 

চ) গণকচতনতো 

৩২.  গণল্পচতনো কোক্তিত ভোত্র্ো বৃক্তি কল্পল্পছ ক্তকনো? 

৩৩.  মন্ত্রচোক্তরত কনৌকো চোরকযো ক্তনক্তলিকোরীন ভল্প কফোট চোরনো ফন্ধ যোল্পখ ক্তকনো? নো যোখল্পর ক্তক ব্যফস্থো গ্রণ 

কযো প্রল্পোজন? 

 

ছ) ক্তযল্পফ দূলণ 

৩৪.   োরদো নদীয োড়  োক্তযোক্তর্শ্মক এরোকো ককোন ধযল্পণয ক্তে প্রক্ততিোন গল্পড় উল্পঠল্পছ? আনুভোক্তনক ংখ্ো 

কতটি? 

       (১)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       (২)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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৩৫.   ক্তে ভোক্তরকগণ ক্তে ফজময ক্তযল্পোধন কল্পয ক্তকনো/ অথফো নদীয োক্তনল্পত যোক্তয কপল্পর? 

৩৬.   োরদো নদীল্পত তফধ ফোলু ভোর আল্পছ ক্তকনো? ক্তকবোল্পফ নদী ল্পত ফোলু উল্পত্তোরন কল্পয? 

৩৭.   নদী ল্পত অবফধ বোল্পফ ফোলু /ভোটি উল্পত্তরন কল্পয ক্তকনো? 

৩৮.   োরদো নদীয ক্তযল্পফ উন্নন  ফোস্তুংস্থোন (Ecology) ংযক্ষণ  উন্নল্পনয জন্য ক্তকক্তক 

        কোজ/ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রল্পোজন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

জ)   প্রকল্পেয ফর  দুফ মর ক্তদক, সুল্পমোগ  ঝুঁক্তক (SWOT) 

৩৯.  প্রকল্পেয ফর ক্তদক ক্তকক্তক ক্তছর?  

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪০.  আনোয ভল্পত প্রকল্পেয দুফ মর ক্তদক ক্তক ক্তক ক্তছর?  

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪১. প্রকল্পেয সুল্পমোগ ক্তক ক্তক ক্তছর?  

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪২.  প্রকল্পেয ঝুঁক্তক ক্তোল্পফ ক্তক ক্তক ক্তচক্তিত কযো মো?  

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------       

ঝ) Exit Plan/Strategy 

৪৩. প্রকল্পেয অধীল্পন ৭ ফৎল্পয ম্পোক্তদত উন্নন কোজ কটকই/ নীর ল্পফ ক্তকনো? ------------------------- 

৪৪. প্রকল্পেয অধীল্পন ম্পোক্তদত কোজ কটকই কযোয জন্য ক্তকক্তক দল্পক্ষ কনো প্রল্পোজন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------       

৪৫. প্রকল্পেয অধীল্পন ককোন ককোন কোজ কোক্তিত ভোত্র্ো ফোস্তফোন কযো ম্ভফ ক্তন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------       

  

৪৬.  প্রকল্পেয অধীল্পন ম্পোক্তদত পূতম কোজ ংযক্ষল্পণয জন্য ক্তক দল্পক্ষ গ্রণ কযো প্রল্পোজন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

ঞ) গল্পফলণো 

৪৭.  (BFRI and IWM) কর্তমক ম্পোক্তদত গল্পফলণো কোল্পজয সুোক্তয প্রকল্পেয অধীল্পন ফোস্তফোন কযো  

       ম্ভফ ল্পল্পছ ক্তকনো? নো ল্প থোকল্পর ক্তকবোল্পফ সুোক্তযমূ ফোস্তফোন কযো ম্ভফ? 

৪৮.  আনোয অক্তবজ্ঞতোয আল্পরোল্পক োরদো নদীয প্রোকৃক্ততক প্রজনন কক্ষত্র্ স্থোীবোল্পফ ংযক্ষণ  

        উন্নল্পনয জন্য বক্তফষ্যল্পত ক্তক ক্তক কোজ/দল্পক্ষ গ্রণ কযো প্রল্পোজন? 

      (১)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (২)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (৩)-------------------------------------------------------------------------------------------------------       

৪৯. প্রকল্পেয Intervention সুপরল্পবোগীল্পদয ক্তনকট মথোভল্প  মথোমথবোল্পফ কৌল্পছল্পছ ক্তকনো এফং োরদো 

নদীয প্রোকৃক্ততক ভৎস্য প্রজনন কক্ষত্র্ পুনরুিোল্পয তোল্পদয Motivation কতটুকু পরপ্রসু ল্পল্পছ 
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ংযুক্তি-৪ 

ভোরোভোর  কফো ি ংিোন্ত তথ্যোফরী ংগ্রল্পয ছক  

 

তথ্য দোতোয নোভ:------------------------ দফী------------------- দপ্তয---------------------- 

          কভোফোইর নং-------------------- কপোন নং------------------- 

প্যোল্পকল্পজয নোভ  নং:-------------------------------- 

১ ভন্ত্রণোর/ক্তফবোগ  

২ ফোস্তফোনকোযী ংস্থো  

৩ প্রকল্পেয নোভ  

৪ দযত্র্ অনুমোী কোল্পজয নোভ  

৫ দযত্র্ ক্তফজ্ঞক্তত প্রকোল্পয ভোধ্যভ (জোতী/আন্তজমোক্ততক)  

৬ দযত্র্ ক্তফি শুরুয তোক্তযখ  

৭ দযত্র্ ক্তফিল্পয কল তোক্তযখ  ভ  

৮ দযত্র্ গ্রল্পণয কল তোক্তযখ  ভ  

৯ প্রোপ্ত কভোট দযল্পত্র্য ংখ্ো  

১০ দযত্র্ কখোরোয তোক্তযখ  ভ   

১১ কযনক্তব দযল্পত্র্য ংখ্ো  

১২ নন কযনক্তব দযল্পত্র্য ংখ্ো  

১৩ দযত্র্ মূল্যোন কক্তভটিয বোয তোক্তযখ  

১৪ কোম মক্তফফযণী অনুল্পভোদল্পনয তোক্তযখ  

১৫ ক্ত এ ততযীয তোক্তযখ  

১৬ ক্ত এ অনুল্পভোদল্পনয তোক্তযখ  

১৭ Notification of Award প্রদোল্পনয তোক্তযখ  

১৮ কভোট চুক্তি মূল্য  

১৯ চুক্তি স্বোক্ষল্পযয তোক্তযখ  

২০ কোম মোল্পদ প্রদোল্পনয তোক্তযখ  

২১ কোম মোল্পদ অনুমোী কোজ শুরুয তোক্তযখ  

২২ ভ বৃক্তি কল্পয থোকল্পর, কত ক্তদল্পনয এফং ক্তক কোযল্পণ  

২৩ কোম মোল্পদ অনুমোী কোজ ভোক্তপ্তয তোক্তযখ  

২৪ চূড়োন্ত ক্তফর জভোদোল্পনয তোক্তযখ  ক্তফল্পরয ক্তযভোণ  

২৫ চূড়োন্ত ক্তফর ক্তযল্পোল্পধয তোক্তযখ  ক্তযভোণ  

২৬ িল্পয কক্ষল্পত্র্ যকোক্তয িনীক্ততভোরো অনুযণ কযো 

ল্পক্তছর ক্তক নো? 

 

২৭ নো ল্পর ককন কযো ক্তন  

২৮ ভোরোভোরগুল্পরো গুণগত ভোল্পনয কক্ষল্পত্র্ ককোন ক্তফচুযক্তত 

ঘল্পটক্তছর? 

 

২৯ ল্প থোকল্পর ককন?  

৩০ দযল্পত্র্ উল্পেক্তখত মূল্য অল্পক্ষো অক্তধক ব্য ল্পক্তছর 

ক্তকনো? 
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৩১ ল্প থোকল্পর ককন?  

৩২ িকৃত ভোরোভোর োল্পযক্তন্ট ক্তছর ক্তক?  

৩৩ থোকল্পর কত ক্তদন?  

৩৪ োল্পযক্তন্ট ভল্পয ভল্পধ্য ভোরোভোরগুল্পরোয ককোন ক্রুটি ধযো 

ল্পড়ক্তছর ক্তকনো? 

 

৩৫ ক্রুটি ল্প থোকল্পর কফোয ভোন ককভন ক্তছর?  

 

৩৬ ক্তযকেনো অনুোল্পয প্রকল্পেয ি রক্ষযভোত্র্ো অক্তজমত ল্পল্পছ ক্তকনো? 

৩৭ রক্ষযভোত্র্ো অক্তজমত নো ল্প থোকল্পর কোযণ ক্তক? 

(১)--------------------------------------- 

(২)--------------------------------------- 

(৩)--------------------------------------- 

৩৮ আল্পরোচয প্রকল্পেয ভোরোভোর ংগ্র কযোয কক্ষল্পত্র্ রক্ষযণী দূফ মর  পরতোয ক্তফলগুক্তর উল্পেখ করুণ? 

 

(১)-----------------------------------------              

(২)----------------------------------------- 

(৩)---------------------------------------- 

 

স্বোক্ষয  তোক্তযখ: 
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ংযুক্তি-৫ 

কল্পকন্ডোযী তথ্য ংগ্রল্পয ছক 

 

িক্তভক 

নং 

খোল্পতয নোভ ফৎয  ক্তবক্তত্তক ক্তযভোন  ফ মল্পভোট 

ক্তযভোন 

  ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

১ কযনু-কোনো উৎোদন    

 

      

২ ভো ভোছ উৎোদন   

 

       

৩ নদীল্পত কোনো ভোছ অফমুি 

কযণ 

         

৪ নদীল্পত ভো ভোছ অফমুি 

কযণ 

         

৫ ভৎস্য ংযক্ষণ আইন 

ফোস্তফোন 

         

৬ অবোশ্রভ ফোস্তফোন 

অক্তবমোন 

         

৭ গণল্পচতনতো সৃক্তি    

 

       

৮ কভকোনোইজ্ড কফোট চরোচর 

ক্তনক্তলি অক্তবমোন 
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ংযুক্তি-৬ 

প্রকল্পেয আতো ংগৃীত ম্পল্পদয তোক্তরকো 

 

িক্তভক 

নং 

ম্পল্পদয নোভ ংখ্ো/

ক্তযভোণ 

ফতমভোন 

অফস্থো 

অফস্থোন 

১ যোচোযী ৬টি কোম মকয োটোজোযী-৩ যোউজোন-৩ 

২ স্থোনোন্তযল্পমোগ্য যোচোযী ২টি ” ভদুনোঘোট  োটোজোযীল্পত ংযক্তক্ষত আল্পছ 

৩ কেক্তনং কন্টোয ১টি ” যোউজোন উল্পজরো ক্তফদ্যভোন 

৪ পুকুয ২২টি ” যোউজোন উল্পজরো কভোফোযকখীর  গক্তযোযোচোযীল্পত 

অফক্তস্থত 

৫ ক্তযজোব মোয ৬টি ” োটোজোযী  যোউজোন উল্পজরোস্থ যোচোযীল্পত 

অফক্তস্থত 

৬ কভোটয োইল্পকর ৫টি চর োটোজোযী উল্পজরো ২টি, যোউজোন উল্পজরো 

২টিএফং কজরো ভৎস্যকভ মকতমোয দপ্তল্পয ১টি আল্পছ 

৭ পল্পটোকক্তোয ১টি ” কজরো ভৎস্য দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে 

৮ পযোক্স ১টি ” কজরো ভৎস্য দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে 

৯ কডক্সট কক্তম্পউটোয ৩টি ” কজরো ভৎস্যকভ মকতমোয দপ্তল্পয ১টি, কোযী 

ক্তযচোরল্পকয দপ্তল্পয ১টি,  োরদো প্রকল্পে ১টি ব্যফোয 

ল্পে 

১০ ল্যোট কক্তম্পউটোয ২টি ” কজরো ভৎস্যকভ মকতমোয দপ্তল্পয ১টি 

কোযী ক্তযচোরল্পকয দপ্তল্পয ১টিআল্পছ। 

১১ ভোক্তিক্তভক্তডো ৩টি ” কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয আল্পছ 

১২ ক্তবক্তড কযোল্পভযো ১টি ” কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয আল্পছ 

১৩ ক্তডক্তজটোর কযোল্পভযো ৩টি ” যোউজোন উল্পজরো ভৎস্যকভ মকতমোয দপ্তল্পয ১টি, কজরো 

ভৎস্য দপ্তল্পয ২টি ব্যফোয ল্পে 

১৪ কজনোল্পযটয, আইক্তএ ১০টি ” যোচোযী মূল্প ব্যফহৃত ল্পে 

১৫ ল্পক্তং কভক্তন ১টি ” যোচোযী মূল্প ব্যফহৃত ল্পে 

১৬ োক্তনয ক্তপিোয ১টি চর কজরো ভৎস্য দপ্তল্পয  ব্যফহৃত ল্পে 

১৭ স্প্ীং ব্যোল্পরন্প ১০টি চর ভদুনোঘোট যোচোযীল্পত যক্তক্ষত আল্পছ 

১৮ োইন কফোড ম ১০০টি  ভোঠ ম মোল্প রোগোল্পনো ল্পল্পছ 

১৯ ক্তফর কফোড ম ২০৫টি  ভোঠ ম মোল্প রোগোল্পনো ল্পল্পছ 

২০ কোোইট কফোড ম ৪টি চর োটোজোযী  যোউজোন উল্পজরো ব্যফোয ল্পে 

২১ টচ ম রোইট, টোজম রোইট,  

গোভরো, ফোরক্তত, ভগ, ফর, 

কেট, ক্তক্তযজ, কো,রোইপ 

জযোল্পকট  গোভবুট 

  োটোজোযী  যোউজোন উল্পজরোস্থ যোচোযীল্পত ক্তব্রক্তডং 

কভৌসুল্পভ ব্যফোয কযো  

২২ স্টীর আরক্তভযো ৪টি  কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয ব্যফোয কযো ল্পে 

২৩ কল্পিটোক্তযল্পট কটক্তফর ১টি  কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয ব্যফহৃত ল্পে 

২৪  োপ কল্পিটোক্তযল্পট 

কটক্তফর 

১টি  ভদুনোঘোট যোচোযীল্পত আল্পছ 

২৫ ক্তযবরক্তবং কচোয ২টি অল্পকল্পজো কজরো ভৎস্য দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ যক্তক্ষত আল্পছ 

২৬ পোইর ককক্তফল্পনট ৪টি  কজরো ভৎস্য দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে   
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২৭ স্টীল্পরয কো-ককজ ১টি  কজরো ভৎস্য দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ ব্যফোয ল্পে 

২৮ োতর ক্তফীন কচোয ১টি  কজরো ভৎস্য দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ যক্তক্ষত আল্পছ 

২৯ পযোক্স কটক্তফর ১টি চর কজরো ভৎস্য দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ ব্যফোয ল্পে 

৩০ পল্পটোকক্ত কভক্তন কটক্তফর ১টি ” কজরো ভৎস্য দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ ব্যফোয ল্পে 

৩১ কটক্তফর ৪টি ” যোচোযীল্পত আল্পছ 

৩২ কচোয ৬টি ” যোচোযীল্পত আল্পছ 

৩৩ োতোোরো কচোয ২টি চর কজরো ভৎস্য দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে 

৩৪ োতোছোড়ো কচোয ২টি ” যোচোযীল্পত ব্যফোয ল্পে 

৩৫ কোল্পঠয কচোয ৫টি ” কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে 

৩৬ েোক্তিক কচোয ৪টি ” কজরো ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয ব্যফোয ল্পে 

৩৭ েোক্তিক কচোয ৪৭টি ” োটোজোযী  যোউজোন উল্পজরো আল্পছ 

৩৮ ফড় ম মো ক ১টি ” ভদুনোঘোট যোচোযীল্পত আল্পছ 

৩৯ কল্পিটোক্তযল্পট কটক্তফর ১টি ” ঐ 

৪০ োতোছোড়ো কচোয ৬টি ” ঐ 
৪১ োতোোরো কচমোয ১টি ” ঐ 
৪২ োই কফঞ্চ ২টি ” ঐ 
৪৩ পল্পটোকটি কটক্তফর ১টি ” ঐ 
৪৪ কক্তম্পউটোয কটক্তফর ৪টি ” ঐ 
৪৫ ক্তএইচক্ত ক্তভটোয (ভোটি) ২টি ” উল্পজরো ভৎস্য অক্তপ োটোজোযী  যোউজোল্পন ফযোে 

প্রদোন কযো ল্পল্পছ 

৪৬ ক্তএইচক্ত ক্তভটোয (োক্তন) ২টি ” ঐ 

৪৭ স্যোরোইল্পনো ক্তভটোয ৪টি ” ঐ 
৪৮ যোক কীট ফক্স ২টি ” ঐ 
৪৯ থোল্পভ মোক্তভটোয ৭টি ” ঐ 
৫০ অক্তক্সল্পজন ক্তক্তরন্ডোয ৪টি ” ঐ 
৫১ ক্তএইচক্ত ক্তভটোয ১টি ” ঐ 

৫২ ক্তড ক্তভটোয ১টি ” ঐ 

৫৩  োটোয থোল্পভ মোক্তভটোয ১টি ” ঐ 

৫৪ ক্তএইচক্ত ক্তভটোয   ভৎস্য কভ মকতমোয দপ্তল্পয আল্পছ  

৫৫ ক্তযল্পেল্পটোক্তভটোয ১টি ” কোযী ক্তযচোরল্পক ফযোে প্রদোন কযো ল্পল্পছ 

৫৬ ক্তএইচক্ত ক্তভটোয ১টি ” প্রকে দপ্তয, চট্টগ্রোল্পভ ব্যফহৃত ল্পে 

৫৭ কভজোযল্পভন্ট কট ২টি ” কজরো ভৎস্য দপ্তয চট্টগ্রোল্পভ ব্যফহৃত ল্পে 
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