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শব্দ-সংবক্ষপ (Acronyms) 

 

BCR : Benefit Cost Ratio 

CBO : Community Based Organization 

CCL : Connect Consulting Limited 

DCI : Data Collecting Instrument 

DoF : Department of Fisheries 

DPP : Development Project Proforma 

ETP : Effluent Treatment Plant 

EOI : Expression of Interest 

FGD : Focus Group Discussion 

GoB : Government of Bangladesh 

IMED : Implementation Monitoring and Evaluation  Division 

IRR : Internal Rate of Return 

IUCN : International Union for Conservation of Nature 

KII  : Key Informant Interview 

KOV   : Key Outcome Variables 

KTP : Key Technical Personnel 

LCS : Labour Contracting Society 

NPV : Net Present Value 

PPR : Public Procurement Rules 

PCR : Project Completion Report 

QHS : Quantitative Household Survey 

SIS : Small Indigenous Species 

SPSS  : Statistical Package for Social Science 

SQ : Structured Questionnaire 

SWOT : Strength Weakness Opportunities and Threats 

TOR : Terms of Reference 
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সনব শািী িাি-িংয়েপ 

 

দদশীয় প্রজাতির মাব র মবধ্য প্রায় ১৪০ টি দ াট জাবির মা  যািা মূলি অভযন্তরীণ জলাশয় ির্া খাল, তবল, নদী, প্লাবনভূতম 

ও অন্যান্য জলাশবয় তবিরণ কয়ি এবং প্রাকৃসতক প্রজনয়নি মাধ্যয়ম বংশ সবস্তাি কয়ি  থায়ক। তকন্তু জলবায়ুি পসিবিমন িি 

সবসভন্ন প্রাকৃসতক ও মানব সৃে কািয়ণ এসকল জলাশয় পতল বারা ভবর র্াবে, এমনতক অবনক জলাশয় ইবিামবধ্য ভবর দগব  

এবং ৬৪ টি মাব র প্রজাতি বিমমাবন তবপদাপন্ন (আই.ইউ.তস.এন,২০১৫)। এমনই এক অবস্থার মবধ্য মৎস্য ও প্রাতণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় কর্তমক  “তিতিি ও অবক্ষতয়ি জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দদশীয় প্রজাতির দ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকল্প” 

নাবমর এই প্রকল্পটি মৎস্য অতধদপ্তবরর মাধ্যবম বাস্তবায়ন করা হবয়ব । ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা ব্যবয় প্রকল্পটি দদবশর দজলা ও 

উপবজলা পর্ মাবয়  ২০১০ সন দর্বক ২০১৪ সন পর্ মন্ত সমবয়র মবধ্য সরকাবরর রাজস্ব অবর্ ম বাস্তবাতয়ি হয় র্া দদবশর ৮টি 

তবভাবগর ৬৪টি দজলার ৪৭৭টি উপবজলায় তবস্তৃি ত ল।  

প্রকবল্পর উবেশ্য ত ল তিতিি অবক্ষতয়ি জলাশয়গুবলাবি মাব র আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধাবরর মাধ্যবম দদবশর মৎস্য 

উৎপাদন বৃতদ্ধ করা; দদশীয় প্রজাতির দ াট মা  সংরক্ষণ করা, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যবম জলজ জীবববতিত্রয পুনরুদ্ধার 

করা; সমাজতভতত্তক সংগঠবনর মাধ্যবম মৎস্য িাষ ব্যবস্থাপনা প্রবিমন করা এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ 

মৎস্যিাতষবদর আর্ মসামাতজক অবস্থার উন্নয়ন করা।  

প্রকয়েি মূল কার্ মক্রমগুবলার মবধ্য ত ল সনব শাসচত জলাশয় ও িংয়যাগ স্থাপনকািী খাল খনন/পুনিঃখনন কিা, জলাশবয় দদশীয় 

প্রজাতির দ াট জাবির মাব র দপানা মজুদ করা, ৫৭ টি সরকাতর খামাবর  দদশীয় প্রজাতির দ াট জাবির মাব র প্রজনন ও িাবষ 

সহবর্াতগিা প্রদান, ৫০০ জন িাতষবক মাব র প্রজনন ও িাবষ সহবর্াতগিা প্রদান এবং িাতষ, সুফলবভাগী ও কম মকিমাবদর 

প্রতশক্ষণ প্রদান করা। 

প্রকয়েি মাধ্যয়ম ১২৩ টি জলাশয় ও িংয়যাগ খাল পুনিঃখনয়ন ২৫৫৭.১৮ লে টাকা ব্যয় কিা িয়য়য়  এবং এ খায়তই িবয়চয়য় 

ববশী অর্ ম বরাে প্রদান ও ব্যয় করা হবয়ব । এর পর রবয়ব  দদশীয় প্রজাতির দ াট জাবির মাব র দপানা মজুদ  কার্ মক্রম দর্খাবন 

৫০০.০০ লক্ষ টাকার তবপরীবি ব্যয় করা হবয়ব  ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা।  সরকাতর খামাবর  দদশীয় প্রজাতির দ াট জাবির মাব র  

প্রজনন ও িাবষ সহবর্াতগিা প্রদাবনর দক্ষবত্র ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যবয়র  লক্ষযমাত্রার তবপরীবি বরােকৃি সমুদয় অর্ মই ব্যয় 

করা হবয়ব । ৫০০ টি দবসরকাতর খামাবর  দদশীয় প্রজাতির দ াট জাবির মাব র প্রজনন ও িাবষ সহবর্াতগিা প্রদাবনর দক্ষবত্র 

২০০.০০ টাকা ব্যবয়র লক্ষযমাত্রার তবপরীবি সমুদয় অর্ মই ব্যয় করা  হবয়ব । ৫০০ জবনর  স্থবল ৬০০ জন িাতষবক উক্ত অর্ ম 

দদশীয় দ াট প্রজাতির মাব র িাষ করার জন্য অনুদান তহসাবব প্রদান করা হবয়ব । প্রকবল্পর তবতভন্ন অবির মূল কার্ মক্রমসমূবহর 

ব্যবয়র বাস্তব ও আতর্ মক লক্ষয অজমবনর দক্ষবত্র দদখা র্ায় দর্ অতধকাংশ দক্ষবত্র আতর্ মক ও দভৌি অজমন ১০০%। 

সমীক্ষায় ২০১১ জন সুফলবভাগী উত্তরদািা  এবং ১০০৫  কবরাল গ্রুবপর সদস্য উত্তরদািাবদর তনকট দর্বক িথ্য সংগ্রহ করা 

হবয়ব  এবং সব তমবল নমুনা উত্তরদািার সংখাা বা আকার হল ৩০১৬ । এই মূল্যায়ন সমীক্ষাটিবি আনুষ্ঠাতনক ও অনানুষ্ঠাতনক 

সাক্ষািকার দর্মন: দফাকাস গ্রুপ তিসকাশন, প্রশ্নাবতলর মাধ্যবম মাঠ জতরপ, প্রার্তমক ও দসবকন্ডাতর িথ্য সংগ্রহ, প্রতিববদন 

পর্ মাবলািনা, প্রকল্প এলাকা সবরজতমবন পতরদশ মন ইিযাতদ কার্ মক্রম পতরিালনা করা হবয়ব ।  

এ  প্রকবল্পর আওিায় ক্রয় প্যাবকজসমূহ দর্মন: তবতভন্ন দ্রব্য সামতগ্র ক্রয়, তনম মাণ কাজ, খনন/পুণঃখনন কাজ, মাব র দপানা ক্রয় 

ইিযাতদ এবং তবতভন্ন দসবাসমূহ  র্র্ার্র্ তনয়বম (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুবমাদন, চুতক্তপত্র সম্পাদন 

ইিযাতদ) এবং তবদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আবলাবক করা হবয়ব  তক না দর্মন: তপতপআর ২০০৮ অনুর্াতয় করা হবয়ব  তক না 

িা পরীক্ষা করা হবয়ব  এবং িকুবমন্টসসমূহ র্ািাই কবর দদখা দগব  দর্ প্রকবল্পর ক্রয়সমূহ তপতপআর অনুসরণ কবরই করা 

হবয়ব ।  

প্রকয়েি উয়েশ্য অজশয়নি অবস্থা পয শায়লাচনা ও পয শয়বেণ কয়ি বদখা বগয়  বয, প্রকয়েি চািটি উয়েশ্যই কম-ববশী সফল 

হবয়ব । বকআইআই এর মাধ্যবম প্রাপ্ত সমীক্ষার ফলাফবল দদখা র্ায় দর্ প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর ফবল প্রকল্প এলাকায় দ াট মাব র 

উপাদন বৃতদ্ধ, বাজার মূল্য স্থীতিশীল র্াকা, আতমবষর অভাব পূরণ হওয়া, স্থানীয়ভাবব অদৃশ্য হওয়া অবনক মা  তফবর 



 

ix 
 

আসা,কম মসংস্থান সৃতষ্ট, আবাসস্থল দববড় র্াওয়ায় মা মাব র প্রাপ্যিা বৃতদ্ধ, দ াট মাব র প্রজনন দববড় র্াওয়া, উৎপাদন বৃতদ্ধ 

পাওয়াবি এলাকায় দ াট মাব র দাম কবম র্াওয়া, দ াট মা  িাবষ িাতষবদর আগ্রহ বৃতদ্ধ, পুতষ্টর িাতহদা তমটা, এলাকায় দ াট 

মা  িাবষর সমপ্রসারণ হওয়া ইিযাতদ প্রভাব সৃতষ্ট হবয়ব । প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর ফবল প্রকল্প এলাকায় দ াট মাব র পতরমাণ ও 

প্রজাতি দববড়ব , অবনক প্রজাতি তবলুপ্তীর হাি দর্বক রক্ষা দপবয়ব , স্থানীয়ভাবব অদৃশ্য হওয়া অবনক মা   তফবর এবসব , 

আবাসস্থল দববড় র্াওয়ায় মা মাব র প্রাপ্যিা বৃতদ্ধ দপবয়ব , দ াট মাব র প্রজনন দববড় দগব , খাল, তবল খনন/পুনঃখনবনর ফবল 

এগুবলার পাতন ধবর রাখার ধারণ ক্ষমিা দববড় র্াওয়ার ফবল জীবববতিত্রয দববড় দগব  । 

প্রকল্প দর্বক  ১২৩ টি জলাশবয়র ২৫১ টি খনন/ পুনঃখনন করা হবয়ব  সমাজতভতত্তক সংগঠন ও এলতসএস গঠবনর মাধ্যবম। 

খনন/পুনঃখননকৃি জলাশয়সমূবহ তশং, মাগুর, কক, মলা, বাটা, পুটি এবং খরতক মা  মজুদ করা হবয়ব  এবং সব মবমাট ৭৭৩.৪৪ 

দম.টন মা  আহরণ করা হবয়ব  র্ার সুফল দভাগ কবরব ন ৩০৫৫১ জন সুফলবভাগী (তপএমইউ তরবপাট ম,২০১৪)। জলাশয়িমূয়ি 

এখন বষ মার শুরুবি নতুন পাতন আসার সাবর্ সাবর্ টাতক, দশাল, তশং, মাগুর মা  ইিযাতদ মাব র দপানা পাওয়া র্ায় র্া দ াট 

মাব র প্রজনন হওয়ার সূিক। প্রকেভূক্ত জলাশয়িমূয়ি বদশীয় প্রজাসতি ব াট ময় ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীয়দি সবসচত্রযতা 

ববয়ড়য় ।  জলাশয়সমূবহ এখন শামুখ, তিনুক, কাঁকড়া, কুতিয়া, সাপ  ইিযাতদ এখন আবগর দিবয় দবশী পাওয়া। সুফলবভাগীবদর 

মবি প্রকে বাস্তবায়য়নি িয়ল বকান না বকান ইতিবািক প্রভাব সৃতষ্ট হবয়ব । 

প্রকল্প কার্ মক্রবমর ফবল কার্ মক্রমসমূবহ সুফলবভাগীবদর অংশগ্রহণ সম্ভব হবয়ব  এবং সুফলবভাগী িাতষবদর মাতসক আয় 

কবরাল িাতষবদর দিবয় বিমমাবন ২৮৩০.৩৪ টাকা অর্ মাৎ ১১.৪৯%  দবশী র্া আয় বৃতদ্ধর সূিক। বদখা বগয়  বয, ২০১০ িায়লি 

আয়গি তুলনায় প্রকে বাস্তবায়য়নি পি মৎস্য উৎপাদন ববশী িয়য়য়  এবং ২০১৩ িায়ল বদশীয় প্রজাসতি ব াট মায় ি উৎপাদন 

িবয়চয়য় ববশী িয়য়য়  (২৯৫.০৯ বকসজ/ বিক্টি)। সকন্তু পিবতীয়ত  বদশীয় প্রজাসতি ব াট মায় ি উৎপাদন বৃসিি িািাবাসিকতা 

বজায় থায়কসন। প্রকল্প বাস্তবায়বনর ফবল দকান না দকানভাবব পতরবববশর ওপর প্রভাব পবরব  র্া ত ল ধণাত্বক প্রভাব। তয়ব 

প্রকল্প এলাকায় তববশষ কবর তবল,নদী, প্লাবনভূতম ও দবারতপবটর পাতন দুষবণর িথ্য পাওয়া র্ায়।  প্রকে বাস্তবায়য়নি িয়ল 

কম শিংস্থান ববয়ড়য়  এবং সুিলয়ভাগীয়দি আর্ ম-সামাতজক অবস্থাি উন্নয়ন িয়য়য় । 

এিসজসডয়ত অংশগ্রহণকারীবদর মবি এখন আবগর দিবয় মাব র খামার দববড়ব , মাব র উৎপাদন বাড়ার সাবর্ সাবর্ মা  

বাজারজািকরবণ ব্যাপক কম মসংস্থাবনর সুবর্াগ সৃতষ্ট হবয়ব । প্রকয়েি িবল সদকগুয়লাো্ি ময়ধ্য আয়  প্রকেটিয়ত ভাল কম শসূসচ 

থাকা, জলাশয় খনন/পুনিঃখনন/িংস্কাি কায শক্িম থাকা, ব াট মা  িি িাসব শকভায়ব মায় ি উপাদন ও জীবববসচত্রয ববয়ড় 

যাওয়া, ব াট মা  চায়ষ আগ্রি, দেতা ও আগ্রি বৃসি এবং ববকািিা মা  চায়ষ যুক্ত িওয়া, বদশীয় ব াট মায় ি প্রজনন বৃসি, 

আসথ শক িিায়তা প্রদান, প্রসশেণ প্রদান, মা  চাষ, ব্যবস্থাপনা, আিিণ, পসিবিন, বাজািজাতকিণ প্রভৃসত কায়জ কম শিংস্থান 

সৃসে িওয়া, মৎস্য িংিেণ আইন র্র্ার্র্ভাবব বাস্তবায়ন কবর মা  সংরক্ষণ ইিযাতদ। 

প্রকবল্পর দুব মল তদকসমূহ হল দবসলাইন সমীক্ষা না র্াকা, জনববলর প্রিন্ড অভাব র্াকা, দদশীয় প্রজাতির দপানা না পাওয়া বা 

অতনশ্চয়িা র্াকা, বরাবের স্বল্পিা, খনন/পুনঃখনন কাজ িদারতক করার জন্য প্রকবল্পর তনজস্ব জনবল না র্াকা ভাল িদারতক 

না হওয়া, প্রকল্পটির দময়াদ কম র্াকা, সঠিক সমবয় বরাদ্ধ না পাওয়া, অবমুতক্তর জন্য মাব র প্রজাতির সংখ্যা কম র্াকা, 

প্রভাবশালীবদর প্রভাব প্রতিবরাধ করবি না পারা ইিযাতদ। সুবর্াগসমূহর মবধ্য রবয়ব   জলাশয় খনন/পুনিঃখনন/িংস্কাি 

কায শক্রয়মি মাধ্যয়ম পসিয়বশবান্ধব জলাশয় সৃসেি সুয়যাগ,  কম শিংস্থান বাড়ায়নাি সুয়যাগ, বাস্তয়ব বদশীয় ব াট মায় ি প্রজনন 

ও উৎপাদন বৃসিি সুয়যাগ, সবলুপ্তপ্রায় বদশীয় প্রজাসতি ব াট মা  সিসিয়য় আনাি সুয়য়াগ,  জীয়বববসচত্রয বাড়ায়নাি সুয়যাগ, 

িমাজসভসত্তক ব্যবস্থাপনা িম্প্রিািয়ণি সুয়যাগ ইিযাতদ এবং ঝুতকসমূবহর মবধ্য আব  পাতন দুষণ, প্রাকৃতিক দূবর্ মাগ (খরা,বন্যা), 

রাজবনতিক ব্যতক্ত ও প্রভাবশালীবদর অববধ প্রভাব,  দ াট মাব র দরণু ও দপানা না পাওয়া,  মাব র দরাগ ও মৃতুয, পাটগা  

জলাশবয় তভতজবয় দরবখ পিাবনার ফবল মা  মারা র্াওয়া।  

প্রকল্পসংতেষ্ট জলাশয়সমূবহ সরকাতর বা দবসরকাতর পর্ মাবয়র অন্য দকান প্রকল্প কার্ মক্রম বা ইন্টারবভনশন ত লনা তবধায় অন্য 

দকান কার্ মক্রমর কারবণ এ প্রকবল্পর অজমনবক প্রভাবাতিি  করার সুবর্াগ ত ল না।  
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প্রথম অধ্যায় 

  

        প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ ও আনুষক্ষিক তথ্যািলী 

 

 

ভূক্ষিকা 

এ অধ্যাল্পে প্রভাি মূল্যােন সিীিার আওতাে ‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট 

িৎস্য সংরিণ প্রকল্পের পটভূক্ষি, প্রকল্পের অিস্থান, উল্পেশ্য, অনুল্পিােন/সংল্পশাধন এিং  প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন কার্ যক্রিসমূল্পে 

অর্ যােল্পনর অিস্থা িণ যনা করা েল্পেল্প । 

 

১.২ পটভূক্ষি 

িৎস্য দসক্টর বাাংলাদেদের িানুল্পষর প্রাে ৬০% প্রাণীজ আক্ষিল্পষর দর্াগান দেে। অন্যক্ষেল্পক িাৎসক্ষরক দিাট িৎস্য উৎপােল্পনর 

প্রাে ৮৩.৭২ % অভযন্তরীণ জলাশল্পের অিোন (ডিওফ,২০১৬)। ২০১৪-১৫ সল্পল দেল্পশর দিাট অক্ষজযত বিল্পেক্ষশক মুদ্রার 

১.৯২% এল্পসল্প  িৎস্য খাত দর্ল্পক, ডিডিডিদে এর অবোন ডিল ৩.৬৯ % এবাং  কৃডিদে অবোন ররদেদি ২৩.১২% 

(ডিওফ,২০১৬)। ডিন্তু রেদের ক্রমাগে মৎস্য উৎিােন বৃডির ক্রমধারায় ২০১৪-১৫ সাদলর ২৯.৫৩ লক্ষ রম.টন মাদির 

উৎিােদন শুধুমাত্র বড় প্রিাডের মািগুদলাদি োদের অবোদনর িন্য এিিভাদব গুরুত্ব না ডেদয় রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির 

অবোনদিও ডবদেিভাদব গুরুত্ব ডেদে হদব। ডবগে ১৫ বিদরর (২০০০-২০২১ হইল্পত ২০১৪-২০১৫) িৎস্য উৎপােল্পনর গড় 

বৃক্ষির োর ক্ষ ল ৫.৪৬ % (ক্ষিওএফ,২০১৬)। ডিন্তু ২০২০-২০২১ সাদল রেদের বডধ িে িনসাংখ্যার িন্য প্রদক্ষডিে মৎস্য 

চাডহো ধরা হদয়দি ৪৫.২৮ লক্ষ রম.টন। এ চাডহো ডমটাদে হদল মাদির উৎিােন বৃডির িন্য রে সিল প্রযুডি ও ডবিয়গুদলা 

প্রেযক্ষ বা িদরাক্ষভাদব প্রভাব ডবস্তার িদর রসগুদলাদি গুরুদত্বর সাদথ ডবদবচনা িরদে হদব। অন্যডেদি মািদি ডবদবচনায় 

আনদলই েল্পি না িরং িল্প র আিাসস্থল  এিং জল্পলর সািক্ষিক জীিবিক্ষিত্র্যল্পক ব্যিস্থাপনার আওতাে আনল্পত েল্পি। আর তা 

না করল্পত পারল্পল িাল্প র উৎপােনই শুধু নে িরং জলজ সম্পল্পের উপর ক্ষনভযরশীল জনল্পগাষ্ঠীর জীক্ষিকােন তর্া জীিকল্যাণ 

ও জীিবিক্ষিল্পত্র্যর সুরিাও ব্যেত েল্পি। তাই অভযন্তরীণ িলােয়গুদলাদে  রেেীয় মাদির রিাট প্রিাডেগুদলার সাংরক্ষণ ও 

উৎিােন বাড়াদে হদব। ডিন্তু সিল িলােদয় এিসাদথ প্রিল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন িঠিন ডবিয়। আর এ িন্যই দেল্পশর ক্ষকছু 

ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেসমূল্পে  িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি দেল্পশর িৎস্য উৎপােন বৃক্ষি সে 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ,  প্রজনন করার সুল্পর্াগ প্রোন  এিং প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী/ িৎস্য িাক্ষষল্পের 

আর্ যসািাক্ষজক অিস্থার উন্নেন করার জন্যই এই প্রকে িেণ করা েল্পেক্ষ ল। রেদে মৎস্য ও ডচাংডড় চাডি রদয়দি প্রায় ১৪৬.৯৭ 

লক্ষ এবাং সামুডিি রিদল সহ রমাট রিদল রদয়দি প্রায় ১৩.১৬ লক্ষ  োদের িীবন-িীডবিা সরাসডর মৎস্য োদের ওির 

ডনভিরেীল (ডিওফ,২০১৩-১৪)। দেল্পশর প্রাে ১৪০ টি িৎস্য প্রিাডে দ াট জাল্পতর িা  র্ারা মূলত অভযন্তরীণ জলাশল্পেই 

ক্ষিিরণ ও প্রজনন কল্পর খাল্পক। ক্ষকন্তু এসকল জলাশল্পের অন্তভু যক্ত নেী,ক্ষিল, প্লািনভূক্ষি এ সিই পক্ষল দ্বারা ভল্পর র্াল্পে এিং 

অল্পনক জলাশে ইল্পতািল্পধ্যই ভল্পর দগল্প । অন্যক্ষেল্পক কলকারখানার িজযয, ফসল উপােল্পন কীটনাশল্পকর ব্যিোর ইতযাক্ষে 

কারল্পণ জলাশে দুষণ িতযিাল্পন একটি িারাত্বক সিস্যা। দুষল্পণর কারল্পণ প্রজনন, িা  ও অন্যান্য জলজজীল্পির ক্ষিিধারণ 

িিতা, িাচ্চাল্পের মৃত্যযোর, জলজ উক্ষিল্পের জন্ম,িাল্প র প্রাকৃক্ষতক খািার উৎপােন ইতযাক্ষেল্পক িারাত্বকভাল্পি প্রাভাক্ষিত 

করল্প । অন্যক্ষেল্পক এ সকল কারণ  াড়াও প্রক্ষতূলল আিোওোর  প্রভাি ও িানি সৃষ্ট ক্ষিক্ষভন্ন কারল্পণ ৬৪ টি প্রজাক্ষতর িা  

িতযিাল্পন হুিক্ষকর িল্পধ্য রল্পেল্প  (আই.ইউ.ক্ষস.এন,২০১৫)। এিনই এক অিস্থার িল্পধ্য িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালে কর্তযক  

“ক্ষিক্ষিত ও অিিক্ষেত জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ  প্রকে” নাল্পির এই প্রকেটি 

িৎস্য অক্ষধেপ্তল্পরর িাধ্যল্পি িাস্তিােন করা কল্পরল্প ।  

প্রকেটি দেল্পশর দজলা ও উপল্পজলা পর্ যাল্পে  ২০১০ সন দর্ল্পক ২০১৪ সন পর্ যন্ত সিল্পের িল্পধ্য সরকাল্পরর রাজস্ব অল্পর্ য িাস্তিােন 

করা েল্পেল্প । এ প্রিদল্পর আওোয় ১২৩ টি  ক্ষিক্ষিত ও অিিক্ষেত জলাশে উন্নেন িদর সুফলদভাগী েল গঠদনর মাধ্যদম 

এগুদলা ব্যবস্থািনা িরা হদয়দি, দিসরকাক্ষর খািাল্পর  রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা 
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প্রোন করা েল্পেল্প , মুি িলােদয় রিানা মাি অবমুি িরা হদয়দি, ৫৭ টি  সরকাক্ষর খািাল্পর  রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের 

িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ  সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন করা েল্পেল্প   এবাং সম্প্রসারণ ও প্রডেক্ষণ িার্ যক্রম সম্পন্ন িরা হদয়দি। সরকাল্পরর 

উন্নেনমূলক প্রকেসমূে িাস্তিােল্পনর পর প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল ক্ষক ধরল্পণর ফলাফল িা প্রভাি পক্ষরলক্ষিত েল্পেল্প  তা 

মূল্যােন সিীিার লল্পিয গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেশ সরকাল্পরর পক্ষরকেনা িন্ত্রণালে এর অধীন িাস্তিােন পক্ষরিীিণ ও মূল্যােন 

ক্ষিভাল্পগর (IMED)মূল্যােন দসক্টর কর্তযক অন্যান্য প্রকল্পের ন্যাে ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ’’ প্রকল্পের জন্যও EOI আেিান করা েে। এ পক্ষরল্পপ্রক্ষিল্পত CCL উক্ত প্রকল্পের 

প্রভাি মূল্যােন সিীিার উল্পেল্পশ্য ক্ষনেি অনুর্ােী প্রস্তািনা োক্ষখল কল্পর। CCL কর্তযক োক্ষখলকৃত প্রস্তািনা গৃেীত েে এিং 

মূল্যােন সিীিার জন্য মূল্যােন দসক্টর কর্তযক কার্ যাল্পেশ প্রোন কল্পর এিং এর পক্ষরল্পপ্রক্ষিল্পত CCL কার্ যক্রি শুরু কল্পর এিং 

সিীিাটি র্র্র্র্ভাল্পি দশষ কল্পর। 

 

১.৩ প্রকল্পের অিস্থানঃ দেল্পশর ৮টি ক্ষিভাল্পগর ৬৪টি দজলার ৪৭৭টি উপল্পজলা।  

১.৪ প্রিদল্পর উদেশ্য 

প্রিদল্পর উদেশ্যসমূহ ডনম্নরুি: 

(ক)  ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি দেল্পশর িৎস্য উৎপােন 

বৃক্ষি করা; 

(খ) দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, উৎপােন ও ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার করা; 

(গ) সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর িাধ্যল্পি িৎস্য িাষ ব্যিস্থাপনা প্রিতযন করা এিং 

(ঘ)  প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী ও িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থার উন্নেন করা। 

 

১.৫ প্রকল্পের অনুল্পিােন ও সংল্পশাধন 

‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকেটি’ সরকাল্পরর একটি 

সম্পূণ য রাজস্ব প্রকে। প্রকেটি মূল ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী জুলাই, ২০১০ েইল্পত জুন ২০১৩ পর্ যন্ত ৩ (ক্ষতন) িৎসল্পরর জন্য অনুল্পিােন 

করা েে। ক্ষকন্তু  পরিতীল্পত ৪ এক্ষপ্রল ২০১২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ প্রর্িিার ক্ষিক্ষপক্ষপ সংল্পশাধন করা েে। কারণ: (১) িাঠ পর্ যাল্পে দেখা 

র্াে দর্ ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত  ০৯ টি জলাশে পুন:খনল্পনর জন্য উপযুক্ত নে, তাই উক্ত জলাশেগুল্পলা তাক্ষলকা দর্ল্পক িাে 

দেওোর প্রল্পোজন দেখা দেে; (২) প্রকেভূক্ত ৬ ( ে)টি জলাশল্পের নাি এিং অিস্থান র্া ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেখ করা েল্পেল্প  

তাোল্পত ভুল র্াকাে  দসগুল্পলা সংল্পশাধল্পনর প্রল্পোজন দেখা দেে এিং প্রকে পক্ষরিালক ক্ষনল্পজই িল্পন কল্পরক্ষ ল্পলন দর্ নত্যন 

ক্ষকছু ক্ষিক্ষিত জলাশে পুনঃখনন করা প্রল্পোজন । তাই মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত িাল্পজট এিং অন্যান্য শতযািলী অপক্ষরিতীত 

দরল্পখ উক্ত ক্ষিক্ষিত জলাশেসমূে িাে ক্ষেল্পে তার স্থল্পল নত্যন জলাশল্পের নাি অন্তভু যক্ত করার প্রল্পোজন দেখা দেে। এ জন্য 

প্রর্িিার ২০১২ সাল্পল ক্ষিক্ষপক্ষপ সংল্পশাধন করা েে র্া ৪ এক্ষপ্রল ২০১২ ক্ষখ. তাক্ষরল্পখ িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালল্পের পত্র্ নং  

িপ্রাি/িপ-২/১১/২০০৮ (২ে খন্ড)/৭৮; তাক্ষরখ: ০৪ এক্ষপ্রল,২০১২/ ২১ বিত্র্, ১৪১৮ অনুর্ােী  সিেবৃক্ষি না কল্পর প্রশাসক্ষনক 

অনুল্পিােন দেওো েে। উক্ত প্রর্িিার সংল্পশাধল্পন সিে বৃক্ষি না েল্পলও ব্যে বৃক্ষি করা েে র্া মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত ব্যে 

৩৫৮৪.২২ লি টাকা দর্ল্পক িাক্ষড়ল্পে উি ব্যে ৩৯৪২.২২ লি টাকা করা েে  এিং উক্ত ব্যে বৃক্ষি মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত 

ব্যল্পের দিল্পে প্রাে ১০% দিশী (সংল্পশাক্ষধত ক্ষিক্ষপক্ষপ, ২০১২)। প্রকল্পের অনুল্পিােন, সংল্পশাধন, অনুল্পিাক্ষেত িাস্তিােনকাল ও 

ব্যে সারক্ষণ-১ এ উপস্থাপন করা েল্পেল্প । এখাল্পন উল্পেখল্পর্াগ্য দর্,  প্রকল্পের ক্ষিক্ষপক্ষপ ক্ষদ্বতীেিার ব্যেবৃক্ষি না কল্পর সংল্পশাধন 

করা েে দর্খাল্পন ব্যল্পের আন্তঃখাত সিন্বে করা েে ও ব্যে বৃক্ষি ব্যক্ষতল্পরল্পক এক িৎসর দিোে বৃক্ষি করা েে অর্ যাৎ প্রকল্পের 

দিোে জুলাই, ২০১০ েইল্পত জুন ২০১৪ সাল পর্ যন্ত করা েে। উক্ত দিোে বৃক্ষির দিশ কল্পেকটি কারণ ক্ষ ল, দর্িন: (১)  

প্রর্িিাল্পরর সংল্পশাক্ষধত ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্াক্ষে ২০১২-১৩ অর্ যি ল্পর এক্ষিক্ষপল্পত ১৪৬৯.০২ লি টাকা িরাে করার কর্া র্াকল্পলও 

৯০০.০০ লি টাকা িরাি প্রোন করা েল্পেল্প ।  
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উদেেদোগ্য রে, উি প্রিদল্প NPV িযালকুদলট িরা হয় আডথ িি-৩৬৬০.৮৫ এবাং অর্ যবনক্ষতক-৭০৫৩.১৬; BCR 

িযালকুদলট িরা হয় আডথ িি-১.৫৩ এবাং অর্ যবনক্ষতক-২.০৩ এবাং IRR িযালকুদলট িরা হয় আডথ িি-৪৬.৮৫ এবাং 

অর্ যবনক্ষতক-৪০.১৪ (সূত্র: প্রিদল্পর ডিডিডি,২০১০)। 

(২) ২০১২-২০১৩ অর্ য ি ল্পরর সংল্পশাক্ষধত এক্ষিক্ষপল্পত অিক্ষশষ্ট ৫৬৯.০২ লি টাকা ধল্পর দিাট ১৪৬৯.০২ লি টাকার িরাে 

প্রস্তাি করা েে। ক্ষকন্তু প্রকে কর্তযপি ধারণা কল্পরন দর্, সকল অনুষ্ঠাক্ষনকতা  পালন কল্পর সংল্পশাক্ষধত এক্ষিক্ষপ অনুল্পিােন করল্পত 

িাি য এর দশষ অর্িা এক্ষপ্রল িাস পর্ যন্ত সিে দলল্পগ 

দর্ল্পত পাল্পর। ফল্পল প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন কার্ যক্রি 

ক্ষিল্পশষ কল্পর পুনঃখনন, দপানা িজুে  এিং 

প্রক্ষশিণ কার্ যক্রিসমূে উক্ত অর্ য ি ল্পরর অিক্ষশষ্ট 

সিল্পে সিাপ্ত করা সম্ভি েল্পি না, দকননা ততক্ষেল্পন 

িষ যাকাল শুরু েল্পে র্াল্পি। আপরক্ষেল্পক, প্রকল্পের 

দিোে উিীণ য েল্পি জুন ২০১৩ ক্ষখ. তাক্ষরল্পখ। দস 

কারল্পণ উক্ত সিল্পে প্রকল্পের আক্ষর্ যক ও িাস্তি 

লিিাত্র্া অজযন করা সম্ভি েল্পি না। অন্যক্ষেল্পক 

প্রকল্পের দিোে এক ি র বৃক্ষি েল্পল অক্ষতক্ষরক্ত ৪০ 

দেক্টর ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশে পুনঃখনন করা 

সম্ভি েল্পি, দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র  প্রজনন দিত্র্ সম্প্রসাক্ষরত েল্পি, জলিায়ু পক্ষরিতযল্পনর ঋণাত্বক প্রভাি ক্ষকছুটা উপশি 

েল্পি, েক্ষরদ্র িানুল্পষর খন্ডকালীন কি যসংস্থান েল্পি এিং প্রাক্ষন্তক দজল্পল ও গণিানুল্পষর দপ্রাটিন ও অন্যান্য পুক্ষষ্টর দর্াগান িাড়ল্পি। 

তাই প্রকল্পের ব্যেবৃক্ষি না কল্পর এক িৎসর দিোে বৃক্ষি করা েে এিং প্রকেটি জুন ২০১৪ পর্ যন্ত িাস্তিাক্ষেত েে (সংল্পশাক্ষধত 

ক্ষিক্ষপক্ষপ, ২০১৩) । প্রকল্পের সংল্পশাক্ষধত িাল্পজট িরাি এিং দভৌত অিগক্ষত (%) ক্ষিল্পেষণ করল্পল দেখা র্াে দর্, সিল্পিল্পে দিশী 

অর্ যিরাে এিং সল্প্যাচ্চ অিগক্ষত ক্ষ ল ২০১১-১২ অর্ য ি ল্পর (৪৭.৯১%) এিং সি যক্ষনম্ন ক্ষ ল ২০১৩-২০১৪ অর্ য ি ল্পর (১৪.৫৩ 

%)। িৎসর ক্ষভক্ষিক িাল্পজট িরাে এিং দভৌত অিগক্ষত দলখক্ষিল্পত্র্র িাধ্যল্পি প্রেশ যন করা েল্পলা (ক্ষিত্র্: ১)। 

 

১.৬ প্রিদল্পর অথ িায়ন 

িাংলাল্পেশ সরকাল্পরর সম্পূণ য অনুোল্পন ক্ষনন্মরুপভাল্পি এ প্রকল্পে অর্ যােন করা েে: 

অনুদমাডেে ডিডিডি স্থানীয় মুিা 

 (লক্ষ টািা) 

ববদেডেি মুিা 

(লক্ষ টািা) 

রমাট অনুোন 

(লক্ষ টািা) 

মন্তব্য 

মূল ২০/০৭/২০১০ ৩৫৮৪.২২ - ৩৫৮৪.২২ 

১ম সাংদোধন 

০৪/০৪/২০১২ 

৩৯৪২.২২ 

 

- ৩৯৪২.২২ 

 

মূল ক্ষিক্ষপক্ষপ এর ত্যলনাে  

+৩৫৮.০০ (১০%) 

২য় বার রময়াে বৃডি 

১৫/০৯/২০১৩ 

৩৯৪২.২২ 

 

-  আন্তঃখাত সিন্বে করা েে ও ব্যে বৃক্ষি 

ব্যক্ষতল্পরল্পক দিোে বৃক্ষি করা েে। 

 

১.৭ প্রিদল্পর বাস্তবায়ন িাল 

মূল ও সাংদোডধে অনুদমাডেে প্রিদল্প িডরিডল্পে বাস্তবায়নিাল ডনদম্ন উদেে িরা হদলা: 

ডিডিডি িডরিডল্পে বাস্তবায়নিাল রমাট সময় 

আরম্ভ রেি 

মূল অনুদমাডেে জুলাই, ২০১০ জুন, ২০১৩ ৩ বির 

১ম সাংদোডধে ও অনুদমাডেে জুলাই, ২০১০ জুন, ২০১৩ ৩ ি র 

২য় বার রময়াে বৃডি জুলাই, ২০১০ জুন, ২০১৪ ৪ বির 

 

 

২০১০-১১, 

৫৮৪.৪১, 

15%

২০১১-১২, 

১৮৮৮.৭৯

, 48%

২০১২-১৩, 

৮৯৫.৫৪, 

23%

২০১৩-১৪, 

৫৭৩.০০, 

14%

ক্ষিত্র্-১: প্রকল্পের ি রক্ষভক্ষিক অর্ যােল্পনর অিস্থা (লি টাকা)

২০১০-১১

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪
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ডিেীয় অধ্যায় 

 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রদমর কার্ যিডরডধ (TOR) ও কার্ যপিক্ষত (Methodology) 

 

২.১ ভূডমিা 

রে রিান সমীক্ষা/ গদবিণা/ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রল্পি সাধারণত সুফলল্পভাগী ও সংক্ষেষ্ট দষ্টকল্পোল্ডারল্পের ক্ষনকট দর্ল্পক ক্ষিক্ষভন্ন 

ধরল্পণর তথ্য সংিে করল্পত েে। এই সিীিার দিল্পত্র্ও সাল্পভ য, দকআইআই, এফক্ষজক্ষি, িকুল্পিন্টস ক্ষরক্ষভউ এিং ব্যক্ষক্তগত 

দর্াগাল্পর্াল্পগর িাধ্যল্পি  তথ্য সংিে করা েল্পেল্প । এ অধ্যাল্পে িরামে িি প্রডেষ্ঠাদনর কার্ যিডরডধ (টিওআর), সমীক্ষার কি য-

পিক্ষত, নমুনােল্পনর আকার/ সাংখ্যা ডনধ িারণ বা গণনাকরণ,  কল্পরালগ্রুপ উিরোতার প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা ক্ষনধ যারণ, 

উিিারদভাগীর প্রশ্নাবলী ও সাংখ্যা ডনধ িারণ, প্রকে এলাকা ও ক্ষনেন্ত্রণ এলাকা ক্ষনি যািন দকৌশল, গুণগত ক্ষিল্পেষণ, রচিডলষ্ট 

বেডরিরণ, চুড়ান্তিরণ ও অনুদমােন, িকুদমন্ট িে িাদলাচনা, সিল রেিদহাল্ডারদের উিডস্থডেদে মাঠ িে িাদয় িম িোলার 

আদয়ািন, েথ্যসাংগ্রহিারী ডনদয়াগ ও প্রডেক্ষদণর ব্যবস্থািরণ, মাঠ িে িাদয় েথ্য সাংগ্রহ ও েথ্য ডবদেিণ এবাং  প্রক্ষতল্পিেন 

প্রণেল্পন কি যপক্ষরকেনা সম্পল্পকয িণ যনা করা েল্পেল্প । 

 

২.২ িরামে িি প্রডেষ্ঠাদনর কার্ যিডরডধ (TOR) 

প্রিল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ যক্রল্পির িরামে িি ডহসাদব “কাল্পনক্ট কনসালটিং ক্ষলক্ষিল্পটি” নািক প্রক্ষতষ্ঠানটি সম্পন্ন 

কল্পরল্প । উক্ত সিীিার কার্ যিডরডধ ডনদম্ন সাংডক্ষপ্তভাদব উিস্থািন িরা হরলা:  

ি. প্রিল্প বাস্তবায়দনর ফদল প্রিল্প এলািায় অঙ্গ ডভডিি প্রিদল্পর প্রভাব ডনরুিণ, রিান ব্যেযয় ঘটদল োর িারণসমূহ 

উিস্থািন ও িে িাদলাচনা িরা। 

ে. প্রিদল্পর পটভূক্ষি, উল্পেশ্য, অনুল্পিােন/সংল্পশাধন, প্রকে ব্যে, িাস্তিােনকাল ও অর্ যােন, ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী ি রক্ষভক্ষিক 

িরাে িাক্ষেো, িাক্ষেো অনুর্ােী ি রক্ষভক্ষিক এক্ষিক্ষপ িরাে, দপানা অিমুক্ষক্ত ও ব্যল্পের প্রাসংক্ষিক তথ্য পর্ যল্পিিণ ও 

পর্ যাল্পলািনাকরণ। 

গ. প্রকল্পের অংগক্ষভক্ষিক িাস্তিােন অিগক্ষত (িাস্তি ও আক্ষর্ যক) তথ্য-উপাি সেকাল্পর উপস্থাপন ও পর্ যাল্পলািনা করা। 

ঘ. প্রকল্পের আওতাে ক্ষিক্ষভন্ন পণ্য/কার্ য ও দসিা সংিল্পের (Procurement) রক্ষদত্র প্রচডলে সাংগ্রহ আইন ও ডবডধমালা 

(PPR) প্রডেিালন িরা হদয়দি ডিনা রস ডবিদয় িে িদবক্ষণ ও িে িাদলাচনা িরা।  

ঙ. প্রকল্পের সিলক্ষেক, দুি যলক্ষেক, সুল্পর্াগ ও ঝুঁক্ষক (SWOT) ডবদেিণ এবাং ভক্ষিষ্যল্পত একই ধরল্পনর প্রকে িেণ  ও 

িাস্তিােল্পনর দিল্পত্র্ েদথািযুি সুিাডরে প্রোন। 

ি. প্রকল্পের আওতাে ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি  দেল্পশর 

িৎস্য উৎপােন বৃক্ষি  েল্পেল্প  ক্ষকনা তা র্ািাইকরণ ও পর্ যাল্পলািনা করা।  

 . প্রকেভূি ৫৭ টি সরকাক্ষর খািাল্পর  রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর ফল্পল এর 

প্রভািসমূে ক্ষনরুপণ ও পর্ যাল্পলািনা করা। 

   জ. দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, উৎপােন ও ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার েল্পেল্প  ক্ষকনা তা  

   র্ািাইকরণ এিং পর্ যাল্পলািনা করা।  

ঝ. দিসরকাক্ষর খািাল্পর রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর প্রভাি র্ািাইকরণ ও 

পর্ যাল্পলািনা করা। 

ঞ.সম্প্রসারণ ও প্রডেক্ষণ িার্ যক্রদমর প্রভাব র্ািাইকরণ ও পর্ যাল্পলািনা করা। 

জ.প্রকল্পের আওতাে সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর িাধ্যল্পি জলাশেসমূল্পে িৎস্যিাষ ব্যিস্থাপনা প্রিতযন েল্পেল্প  ক্ষক না এিং 

প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী/ িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ যসািাক্ষজক অিস্থার উন্নেন েল্পেল্প  ক্ষকনা তার র্র্ার্ যতা র্ািাই ও 

পর্ যাল্পলািনাকরণ । 
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২.৩  সমীক্ষার কি যপিক্ষত 

এই মূল্যােন সিীিাটিল্পত আনুষ্ঠাক্ষনক ও অনানুষ্ঠাক্ষনক সািাৎকার দর্িন: দফাকাস গ্রুপ ক্ষিসকাশন, প্রশ্নািলীর িাধ্যল্পি িাঠ 

জক্ষরপ, প্রার্ক্ষিক ও দসল্পকন্ডাক্ষর তথ্য সংিে, প্রক্ষতল্পিেন পর্ যাল্পলািনা, প্রকে এলাকা সল্পরজক্ষিল্পন পক্ষরেশ যন ইতযাক্ষে কার্ যক্রি 

পক্ষরিালনা করা েল্পেল্প । এ  াড়াও প্রকল্পের আওতাে ক্রে প্যাল্পকজসমূে দর্িন: ক্ষিক্ষভন্ন দ্রব্য সািক্ষি ক্রে, ক্ষনি যাণ কাজ, 

খনন/পুণ:খনন কাজ, িাল্প র দপানা ক্রে ইতযাক্ষে এিং ক্ষিক্ষভন্ন দসিাসমূে  র্র্ার্র্ ক্ষনেল্পি (েরপত্র্ আেিান, েরপত্র্ মূল্যােন, 

ক্রে পিক্ষত অনুল্পিােন, চুক্ষক্তপত্র্ সম্পােন ইতযাক্ষে) এিং ক্ষিদ্যিান ক্রে নীক্ষতিালার আল্পলাল্পক করা েল্পেল্প  ক্ষক না দর্িন: 

ক্ষপক্ষপআর ২০০৮ অনুর্ােী করা েল্পেল্প  ক্ষক না তা পরীিা করা েল্পেল্প । 

 
২.৩.১ নমুনােল্পনর আকার/ সাংখ্যা ডনধ িারণ বা গণনাকরণ  (Sample Size calculation) 

নমুনা আকার: পিপাতেীন িেল্পনর িাধ্যল্পি সারা দেশ দর্ল্পক ২৬ টি দজলা ক্ষনি যািন করা েল্পেল্প । অতঃপর ক্ষনল্পির ফমু যলা 

ব্যিোর কল্পর প্রক্ষত দজলাে দিাট উিরোতার সংখ্যা অর্ যাৎ নমুনার আকার ক্ষনধ যারণ করা েল্পেল্প ।  

𝑛 =   
1.5�̅�(1 − �̅�) (𝑍1−𝛽 + 𝑍𝛼

2
)

2

(𝑝1 − 𝑝2)2
 

দর্খাল্পন,  

𝑛 = প্রক্ষত দজলাে নমুনা সংখ্যা 

𝑝1 − 𝑝2 = ফলাফল্পলর প্রপরশল্পনর পার্ যকযঃ ০.২৫-০.৪০=০.১৫ 

𝑍1−𝛽 = ৮০% পাওোল্পর ক্ষক্রটিকযাল ভযালঃ ০.৮৪ 

𝑍𝛼

2
= ৫% দলল্পভল অি ক্ষসগক্ষনক্ষফল্পকল্পে ক্ষক্রটিকযাল ভযালঃ ১.৯৬ 

ক্ষনি যাক্ষিত ২৬ টি দজলার িল্পধ্য রল্পেল্প  ঢািা, গািীপুর, নারায়নগঞ্জ, ফডরেপুর, টাঙ্গাইল, মাডনিগঞ্জ, রগািালগঞ্জ, ময়মনডসাংহ, 

িামালপুর, মাগুরা, ডিনাইেে, কুডষ্টয়া, ডসরািগঞ্জ, িাবনা, নাদটার, বগুড়া, রািোহী, নীলফামারী,  গাইবান্ধা, ডেনািপুর, 

চাঁেপুর, কুডমো, রফনী,  রমৌলভীবািার, বডরোল ও রভালা রিলা। এসব রিলার মধ্য রথদি ১০৪ টি উিদিলা ডনব িাচন িরা 

হদয়দি। 

অতএি, প্রক্ষত দজলাে নমুনার আকার েল ১১৬। এই সংখ্যাল্পক প্রক্ষতটি দজলাে উপল্পজলার সংখ্যার আনুপাক্ষতক োল্পর িন্টন 

কল্পর দেো েল্পেল্প । এল্পতকল্পর ২৬ টি দজলাে দিাট নমুনার সংখ্যা োঁক্ষড়ল্পে  ৩০১৬। এই সংখ্যার দুইভাগ উপকারল্পভাগী 

উিরোতা ও একভাগ ক্ষনেন্ত্রণ উিরোতা ক্ষনি যািন করা েল্পেল্প । অতএি, প্রকেভূক্ত এলাকা ও ক্ষনেন্ত্রণ এলাকাে দিাট 

উিরোতার সংখ্যা েল র্র্াক্রল্পি ২০১১ ও ১০০৫ জন।  ক্ষিস্তাক্ষরত সারক্ষণ-১ এ দেখাল্পনা েল্পেল্প । 

সারক্ষণ ১: দজলা, উপল্পজলা পর্ যাল্পে প্রকে এলাকার ও ক্ষনেন্ত্রণ এলাকার নমুনার আকার ও ক্ষিন্যাস 

ক্ষিভাগ দজলা উপল্পজলা প্রক্ষত দজলাে 

সুফলল্পভাগী/উিরোতা 

(respondent)  

সুফলল্পভাগী কল্পরাল 

ঢাকা ঢাকা সাভার,ধািরাই,ল্পোোর,নিািগঞ্জ ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

গাজীপুর সের,শ্রীপুর,কাপাক্ষশো,কাক্ষলোবকর ঐ ৭৭ ৩৯ 

নারােনগঞ্জ সের,দসানারগাঁও,আড়াইোজার,রুপগঞ্জ ঐ ৭৭ ৩৯ 

ফক্ষরেপুর সের,িধুখালী,দিাোলিারী,ভাংগা ঐ ৭৭ ৩৯ 

টািাইল সের,ক্ষিজযাপুর,দেলদুোর,কাক্ষলোক্ষত ঐ ৭৭ ৩৯ 

িাক্ষনকগঞ্জ সের,ক্ষসিাইর,ক্ষঘওর,ক্ষশিালে ঐ ৭৭ ৩৯ 

দগাপালগঞ্জ সের,টুিীপাড়া,মুকল্পসেপুর,কাক্ষশোনী ঐ ৭৭ ৩৯ 

িেিনক্ষসংে িেিনক্ষসংে সের, দগৌরীপুর, ফুলপুর, ক্ষত্র্শাল ঐ ৭৭ ৩৯ 
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জািালপুর সের,িাোরগঞ্জ, দিলান্দে ২৯×৩=৮৭ ৫৮ ২৯ 

খুলনা িাগুরা সের, শ্রীপুর, মুেম্মেপুর, শাক্ষলখা ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

ক্ষঝনাইেে সের,িল্পেশপুর,কাক্ষলগঞ্জ,দকাট যিাঁেপুর, ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

কুক্ষষ্টো সের,ক্ষিরপুর,দখাকশা, ২৯×৩=৮৭ ৫৮ ২৯ 

রাজশােী ক্ষসরাজগঞ্জ সের, উোপাড়া, রােগঞ্জ,কাক্ষজপুর, 

শাোজােপুর, দিলকুক্ষি, দিৌোক্ষল 

২৯×৭=২০৩ ১৩৫ ৬৮ 

পািনা সের, ভাঙ্গুড়া, িাটল্পিাের, 

আটঘক্ষরো, সাক্ষর্ো, দিড়া 

২৯×৬=১৭৪ ১১৬ ৫৮ 

নাল্পটার সের,িড়াইিাি,ক্ষসংড়া ২৯×৩=৮৭ ৫৮ ২৯ 

িগুড়া সের,দশরপুর,আেিক্ষেঘী,কাোল ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

রাজশােী পিা, পুটিো, িারঘাট, দিােনপুর ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

রংপুর নীলফািারী বসেেপুর,জীিননগর,ক্ষিিলা,দিািার, ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

গাইিান্ধা সের, পলাশিাড়ী, সাদুোপুর, ফুল ক্ষড়, ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

ক্ষেনাজপুর সের,িীরগঞ্জ,পাি যতীপুর,কাোল্পরাল ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

িট্টিাি িাঁেপুর সের, কচুো, িতলি (উ:), িতলি 

(ে:),শােরাক্ষস্ত, োজীগঞ্জ, 

২৯×৬=১৭৪ ১১৬ ৫৮ 

কুক্ষিো সের,িাক্ষন্দনা, মুরােনগর, লাকসাি ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

দফনী সের, াগলনাইো,পরশুরাি,োগনভূঞা ২৯×৪=১১৬ ৭৭ ৩৯ 

ক্ষসল্পলট দিৌলভীিাজার সের,কুলাউড়া, ২৯×২=৫৮ ৩৯ ১৯ 

িক্ষরশাল িক্ষরশাল সের,মুলােী,ক্ষেজলা,দগৌরনেী,দিল্পেেীগঞ্জ ২৯×৫=১৪৫ ৯৭ ৪৮ 

দভালা তজমুেীন ২৯×১=২৯ ১৯ ১০ 

দিাট ৩০১৬ ২০১১ ১০০৫ 

এফক্ষজক্ষি ২৬×১০=২৬০ ২৬০ - 

দকআইআই ২৬×২০=৫২০ ৫২০ - 

সি যল্পিাট ৩৭৯৬   

 

২.৩.২ উিিারদভাগীর প্রশ্নাবলী ও সাংখ্যা ডনধ িারণ 

এই সিীিাটিল্পত সরাসডর সাক্ষাৎিার গ্রহদণর মাধ্যদম 

২৬ টি দজলার ১০৪ টি উপল্পজলাে ৩০১৬ জন 

উিরোতার ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্যাক্ষে সংিে করা েল্পেল্প । 

এই সংখ্যার ক্ষতন ভাল্পগর দুইভাগ প্রকল্পের সুফলল্পভাগী 

িা উপকারল্পভাগী (Beneficiaries) উিরোতা 

ক্ষনি যািন করা েল্পেল্প  এিং দস ক্ষেসাল্পি প্রকেভূক্ত 

এলাকা দর্ল্পক দিাট ২০১১ জন সুফলল্পভাগীর িা 

উপকারল্পভাগীর ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য সংিে করা েল্পেল্প ।   

রিলার গুরুত্বপূণ য ব্যক্ষক্তল্পের সািাৎকার িেল্পণর দিল্পত্র্ 

সািাৎকার (KII) প্রোনকারীর দেণী ও সংখ্যা 

ডনধ িারদণ ঢািা রিলার িন্য  িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে 

িন্ত্রণালল্পের সংক্ষেষ্ট িম িিেিা, িডরিল্পনা িডমেন, 

সুফলল্পভাগী 

প্রশ্নািলী

৫৩%

এফক্ষজক্ষি

৭%

দকআইআই

১৪%

কল্পরাল গ্রুপ

২৬%

ক্ষিত্র্-২. সিীিাে অংশিেণকারীল্পের আনুপাক্ষতক োর

(%)

সুফলল্পভাগী প্রশ্নািলী এফক্ষজক্ষি দকআইআই কল্পরাল গ্রুপ
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মৎস্য অডধেপ্তদরর প্রিল্প সাংডেষ্ট িম িিেিা, উিদিলা মৎস্য িম িিেিা, সরিাডর মৎস্য োমার ব্যবস্থািি, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, 

প্রোসন সহ সাংডেষ্ট সরকাক্ষর কি যকতযা, িক্ষেলাল্পের িধ্য দর্ল্পক তাল্পের  প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উপকারল্পভাগী এিং ব্যিসা সে ক্ষিক্ষভন্ন 

ধরল্পণর দপশাে জক্ষড়ত গন্যমান্য ব্যডিিগ যল্পের মধ্য রথদি প্রডে রিলায় ডবে িদনর সািাৎকার দনওো েল্পর্ল্প । অন্যক্ষেল্পক 

ঢাকা  াড়া অন্যান্য দজলার দিল্পত্র্ রিলা ও উিদিলা মৎস্য িম িিেিা, মৎস্য োমার ব্যবস্থািি, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, প্রোসন সহ 

সরকারী কি যকতযা, িক্ষেলাল্পের িধ্য দর্ল্পক তাল্পের  প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উপকারল্পভাগী এিং গন্যমান্য ব্যডিবদগ ির মধ্য রথদি প্রডে রিলা 

রথদি সব িদমাট ডবে িদনর  সািাৎকার দনওো েল্পেল্প । দজলা ক্ষভক্ষিক মুক্ত েলীে আল্পলািনার (FGD) রক্ষদত্র প্রিল্প 

িডরচালি সহ প্রিল্প সাংডেষ্ট িম িিেিা, মৎস্য িম িিেিা, মৎস্য চাডি, মৎস্যিীবী, মডহলা প্রডেডনডধ এবাং  িনপ্রডেডনডধ সহ 

প্রক্ষতটি FGDদত দিাট ১০-১৫ জন জল্পনর েল্পলর সাল্পর্ দজলা ক্ষভক্ষিক মুক্ত েলীে আল্পলািনা িরা হদয়দি। এই সমীক্ষায় 

অাংেগ্রহণিারীদের আনুিাডেি হার ডচত্র-১ এ রেোদনা হদয়দি। 

 

২.৩.৩ কল্পরালগ্রুপ উিরোতার প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা ক্ষনধ যারণ  

প্রিদল্পর রিান রবিলাইন প্রক্ষতল্পিেন না র্াকাে অক্ষধকাংশ দিল্পত্র্ প্রভাি মূল্যােল্পনর জন্য সুফলল্পভাগী/উপকারল্পভাগীল্পের 

ক্ষনকট দর্ল্পক প্রাপ্ত তর্াক্ষে কল্পরাল গ্রুপ দর্ল্পক প্রাপ্ত তথ্যাক্ষের সাল্পর্ ত্যলনা করা েল্পেল্প । এ লল্পিয প্রকে এলাকার িল্পধ্য 

অিস্থানরত ক্ষকন্তু প্রকল্পের দকান ধরল্পণর সুক্ষিধা প্রোন করা েে নাই এিন জলাশে, পুকুর, িৎস্য িীজ উৎপােন খািার ক্ষনি যািন 

করা েল্পেল্প  এিং এগুল্পলার ব্যিস্থাপনার সাল্পর্ জক্ষড়ত িা এগুল্পলাল্পক ব্যিোর করল্প ন িা এসকল উৎস দর্ল্পক সম্পে আেরণ 

করল্প ন এিন ব্যক্ষক্তল্পের কল্পরাল গ্রুল্পপর সেস্য ক্ষেসাল্পি গন্য করা েল্পেল্প  এিং তাল্পের ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্যাক্ষে দনওো েল্পেল্প । 

কল্পরালগ্রুল্পপর উিরোতা সেস্যল্পের ক্ষনকট দর্ল্পক প্রাপ্ত তথ্যাক্ষের সাল্পর্ প্রকে এলাকার  সুফলল্পভাগীল্পের ক্ষনকট দর্ল্পক প্রাপ্ত 

তথ্যাক্ষে ত্যলনার িাধ্যল্পি প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন কল্পম্পাল্পনল্পন্টর সূিকসমূল্পের  ক্ষক পক্ষরিতযন সাক্ষধত েল্পেল্প  

তা ক্ষিক্ষিত করা েল্পেল্প । সিীিাে প্রকেিক্ষেভূ যত এলাকা দর্ল্পক দিাট ১০০৫ জন কল্পরাল গ্রুল্পপর সেস্যল্পের ক্ষনকট দর্ল্পক 

উিরোতা ক্ষেসাল্পি তথ্য সংিে করা েল্পেল্প ।  অথ িাৎ সুফলল্পভাগী উিরোতা (২০১১)  এিং  কল্পরাল গ্রুল্পপর সেস্য 

উিরোতাল্পের (১০০৫) ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য সংিে করা েল্পেল্প  এিং সি ক্ষিল্পল নমুনা উিরোতার সংখাা িা আকার 

(Sample Size) েল ৩০১৬ । সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের আনুিাডেি হার  ডচত্র-২ এর মাধ্যদম রেোদনা হদয়দি। 

 

২.৩.৪ প্রকে এলাকা ও ক্ষনেন্ত্রণ এলাকা ক্ষনি যািন দকৌশল: িতযিান মূল্যােন সিীিার অন্যতি উল্পেশ্য েল্পলা কাল্পজর ক্ষিক্ষভন্ন 

অল্পির আক্ষর্ যক ও দভৌত অিগক্ষত, কাল্পজর গুণগত অিস্থা র্ািাই এিং সম্পাক্ষেত কাল্পজর কার্ যকাক্ষরতা ক্ষনরুপণ করা। প্রকে 

িাস্তিােল্পনর প্রভাি ক্ষনরূপল্পণর লল্পিয প্রকে এলাকার িধ্য দর্ল্পক ক্ষকছু এলাকা দনো েল্পেল্প , দর্ সকল এলাকাে প্রকল্পের 

আওতাে প্রাে সি ধরল্পণর কার্ যক্রি সম্পাক্ষেত  েল্পেল্প , তাল্পের প্রকে এলাকা (Project Area) িা পরীিামূলক এলাকা 

(Experimental Area) ক্ষেল্পসল্পি ক্ষিল্পিিনা করা েল্পেল্প ; আর ক্ষিপরীল্পত, দর্ সকল এলাকাে প্রকে কার্ যক্রি 

এল্পকিাল্পরই েেক্ষন দসই সকল এলাকাল্পক Control Area ক্ষেল্পসল্পি ক্ষিল্পিিনা করা েল্পেল্প । প্রকল্পের লিযিাত্র্া অনুর্ােী 

সংখ্যাে এিং গুণগত িান অনুর্ােী িাঠ পর্ যাল্পে িাস্তল্পি র্ািাই করা েল্পেল্প । প্রকল্পের ক্ষনক্ষে যষ্ট উল্পেশ্যসমূল্পের িল্পধ্য রল্পেল্প  

ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি দেল্পশর িৎস্য উৎপােন বৃক্ষি করা; 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, উৎপােন ও ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার; সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর 

িাধ্যল্পি িৎস্য িাষ ব্যিস্থাপনা প্রিতযন; এিং প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী ও  িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থার 

উন্নেন।  

সিীিাে  প্রশ্নিালার কাঠাল্পিা ক্ষ ল Retrospective অর্ যাৎ িতযিাল্পন প্রকে িাস্তিােন পূি যিতী অিস্থার উপাি সংিে 

করা েল্পেল্প । এ ব্যিস্থা প্রকল্পের প্রকৃত প্রভািসমূে ক্ষকংিা প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন কার্ যক্রি /অল্পির িাস্তিােল্পনর দ্বারা দর্সি পক্ষরিতযন 

সাক্ষধত েল্পেল্প  তার পক্ষরিাণ ক্ষনক্ষিত করা েল্পেল্প । অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষল্পের ক্ষিপরীল্পত কল্পরাল িাক্ষষর দিল্পত্র্ সংযুক্ষক্ত-

১.২ এিং প্রকল্পের উপকারল্পভাগী নে এিন কল্পরাল জলাশে (ক্ষিল/নেী) সম্পক্ষকযত তথ্য জরীপ প্রশ্নিালা সংযুক্ষক্ত-২.২ ব্যিোর 

েরা েল্পেল্প ।    
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২.৩.৫ গুণগত ক্ষিল্পেষণ (Qualitative analysis)  

এই সিীিা কার্ যক্রল্পি ক্ষনল্পন্ম িক্ষণ যত গুণগত ক্ষিল্পেষণ করা েল্পেল্প : 

রফািাসগ্রুি আদলাচনা (FGD): সমীক্ষাটিদে ডনব িাডচে ২৬ টি রিলায় প্রডে এিটি িদর সব িদমাট ২৬টি রফািাসগ্রুি 

আদলাচনা বা FGD সম্পন্ন িরা হদয়দি রে গুদলার প্রডেটি  রফািাসগ্রুি আদলাচনায় িমিদক্ষ ১০ িন িদর  িমিদক্ষ 

সব িদমাট ২৬০ িন ডবডভন্ন রেণীর অাংেগ্রহণিারী  অাংেগ্রহণ িদরন । অাংেগ্রহণিারীদের মদধ্য ডিদলন প্রকে সংক্ষেষ্ট 

কি যকতযা, িৎস্য কি যকতযা, িৎস্য িাক্ষষ, িৎস্যজীিী, িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, খািার ব্যিস্থাপক, সিাল্পজর গণ্যিান্য 

ব্যক্ষক্তিগ য এিং সাধারণ জনগণ র্ারা সেল্পজই কর্া িলল্পত দপল্পরল্প ন। এই FGD সমূদহ সিল অাংেগ্রিণিারী োদের 

মোমে ব্যি িদরদিন। 

 

দকআইআই (KII):  দকআইআই পক্ষরিালনা করা েে প্রকল্পের মূখ্য ব্যক্ষক্ত দর্িন ঢাকা দজলাে িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে 

িন্ত্রণালল্পের সংক্ষেষ্ট কি যকতযা, িডরিল্পনা িডমেন ও আইএমইডি এর সংক্ষেষ্ট কি যকতযা, প্রকে পক্ষরিালক এিং উপ-প্রকে 

পক্ষরিালক সে িাঠ পর্ যাল্পে র্ারা প্রকেটি িাস্তিােল্পন প্রতযি িা পল্পরািভাল্পি জক্ষড়ত ক্ষ ল্পলন দর্িন: উিদিলা মৎস্য িম িিেিা,  

 

 

মৎস্য োমার ব্যবস্থািি, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, প্রোসন সহ সাংডেষ্ট সরকাক্ষর কি যকতযা, িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উপকারল্পভাগী এবাং   

গন্যমান্যব্যডিবগ ি সমন্বদয়। রেদহতু িন্ত্রণালে, িডরিল্পনা িডমেন ও আইএমইডি ঢািাদে অবডস্থে োই ঢাকা দজলার জন্য 

আলাো উিরোতা ক্ষনি যািন করা েল্পেল্প ।  
[ 

ঢাকা দজলা  াড়া অন্যান্য দজলার জন্য দজলা ও উপল্পজলা মৎস্য িম িিেিা, মৎস্য োমার ব্যবস্থািি, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, সরকাক্ষর 

কি যকতযা-৩ িন (প্রোসন সহ), িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ,  উপকারল্পভাগী এবাং  গন্যমান্যব্যডিবগ ি  সমন্বদয় দকআইআই, িারচালনা 

হরা হদয়দি।  প্রক্ষত দজলাে ২০ জন কল্পর ২৬ টি দজলাে সি যল্পিাট ৫২০ জল্পনর িল্পধ্য দকআইআই পক্ষরিক্ষলনা করা েল্পেল্প । এই 

সিীিাে র্াল্পের সিন্বল্পে দকআইআই পক্ষরিালনা করা েল্পেল্প  তাল্পের দেণী অনুর্ােী শতকরা োর (%) ক্ষিত্র্-৩ এিং    ক্ষিত্র্-

৪ এ প্রেশ যন করা েল্পেল্প । দকআইআই এর িাধ্যল্পি প্রকল্পের ব্যিস্থাপনা, িাস্তিােন সফলতা, অক্ষর্ যক ব্যে, দকনা-কাটা, 

প্রক্ষকউরল্পিন্ট এিং প্রকল্পের খুটি-নাটি ক্ষিষে সে প্রকে িাস্তিােল্পনর দিল্পত্র্ সিল ক্ষেক  (Strength), দুি যল ক্ষেক 

(Weakness), সুল্পর্াগ (opportunity এিং ঝুঁক্ষকসমূে (Threat) ক্ষিল্পেষল্পণ প্রাধান্য দেওো েল্পেল্প । ঢািা 

রিলায় দকআইআই এ অাংেগ্রহণিারীদের আনুিাডেি হার (%) ডচত্র-৩ এবাং ঢািা িাড়া অন্যান্য রিলায় দকআইআই এ 

অাংেগ্রহণিারীদের আনুিাডেি হার (%)ডচত্র-৪ এর মাধ্যদম উিস্থািন িরা হদলা। 

 

দকস ষ্টক্ষি 

এই সমীক্ষা চলািাদল সুফলদভাগীদের ওির প্রিদল্পর প্রভাব সম্পদিি েথ্যাডে সাংগ্রদহর িন্য ২৬ টি রিলায় এিাডধি 

রিসষ্টাডি িরা হদয়দি। োদের রিসষ্টাডি িরা হদয়দি োরা সিদলই প্রকে কার্ যক্রল্পির সুফলল্পভাগী েওোে তাঁরা তাল্পের 

িাস্তি অিস্থার আল্পলাল্পক তথ্যাক্ষে প্রোন কল্পরল্প ন র্ার িাধ্যল্পি প্রকল্পের সাফল্যগার্া ক্ষিষেসমূে এিং ব্যর্ যতার ক্ষিষেসমূে 

জানা দগল্প । 
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ক্ষিত্র্-৩: ঢাকা দজলাে দকআইআই এ

অংশিেণকারীল্পের আনুপাক্ষতক োর (%)

সরকাক্ষর কি যকতযা

জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ

িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ

সুফলল্পভাগী

গণিান্য ব্যক্ষক্তিগ য
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ক্ষিত্র্-৪: ঢাকা  াড়া অন্যান্য দজলাে দকআইআই

এ অংশিেণকারীল্পের আনুপাক্ষতক োর (%)

সরকাক্ষর কি যকতযা

জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ

িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ

সুফলল্পভাগী

গণ্যিান্য ব্যক্ষক্তিগ য
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অেএব রেো োয় রে, এই সিীিা কার্ যক্রল্পি গুণগত ক্ষিল্পেষল্পণর দিল্পত্র্ এফক্ষজক্ষি ২৬০, দকআইআই ৫২০ এিং ২৬ জল্পনর 

দকসষ্টক্ষিসে সি যল্পিাট ৮০৬ জল্পনর কা  দর্ল্পক তথ্যাক্ষে সংিে কল্পর গুণগত ক্ষিল্পেষণ করা েে। দকআইআই ও দকসষ্টক্ষিল্পত 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ য তথ্য দিক্ষড়ল্পে এল্পসল্প । 

উিরোোদের রেণী ডবন্যাস অনুোয়ী উিরোোদের  সাংখ্যা সারডণ-২ এ উদেে িরা হদলা।  

সারডণ -২ : উিরোোদের রেণী ডবন্যাস ও সাংখ্যা 

কার্ যক্রি উিরোোগদণর রেণী উিরোোগদণর 

সাংখ্যা 

উিরোোেণীর সেস্যদের প্রিার 

১. িডরমাণগে িডরি 

১.১ সমীক্ষা  

(প্রশ্নবলীর মাধ্যদম সরাসডর 

সাক্ষােিার) 

প্রিদল্পর সুফলদভাগী  ২০১১ মৎস্য চাডি, সুফলদভাগী সমািডভডিি 

েদলর সেস্য, সরিাডর মৎস্য োমার 

ব্যবস্থািি। 

িদরাল গ্রুি ১০০৫ প্রিল্প এলািায় অবস্থানরে প্রিদল্পর সুডবধা 

বডহভূ িে িদরাল উিরোোগণ। 

২.গুণগে িডরি 

২.১ রফািাসগ্রুি আদলাচনা 

(FGD): 

২৬ টি রিলায় ২৬ টি 

FGD, প্রডেটিদে ১০ 

িন িদর অাংেগ্রহণিারী 

২৬০ প্রকে সংক্ষেষ্ট সরকাক্ষর কি যকতযা, িৎস্য 

িাক্ষষ, িৎস্যজীিী, িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, 

জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ,  সিাল্পজর গণ্যিান্য ব্যক্ষক্তিগ য 

এিং সাধারণ জনসাধারণ। 

২.২ দকআইআই (KII):   প্রিল্পসাংডেষ্ট মৎস্য 

অডধেপ্তর ও মাঠ িে িাদয়র 

কি যকতযা এিং ক্ষিক্ষভন্ন 

দপশার প্রক্ষতক্ষনক্ষধ  

৫২০ িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালে, িডরিল্পনা 

িডমেন ও আইএমইডি সহ সরিাডর 

িম িিেিা,  জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ,  িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, 

উপকারল্পভাগী এবাং  গন্যমান্য ব্যডিবগ ি ।  

২.৩ রিসষ্টাডি প্রিদল্পর সুফলদভাগী ২৬ প্রকে কার্ যক্রল্পির সুফলল্পভাগী 

 

২.৩.৬  প্রশ্নাবডল বেডরিরণ, চুড়ান্তিরণ ও অনুদমােন : প্রিদল্পর উদেেদি ডভডি ধদর েসড়া প্রশ্নাবলী বেডর িদর রটিডনদিল 

িডমটিদে উিস্থািন িরা হয়। অেির, উি েসড়া প্রশ্নাবলীর ওির ডবস্তাডরে আদলাচনা িরা হয় । উিডস্থে সেস্যবৃন্দরা 

সুডনডে িষ্ট মোমে ব্যি িদরন এবাং িদর উি িডমটির সভায় গৃডহে ডসিাদন্তর আদলাদি প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত েসড়া ডহসাদব 

সাংদোধন িরা হয়। অেির উি চূড়ান্ত েসড়া প্রশ্নাবলী ডষ্টয়াডরাং িডমটির সভায় উিস্থািন িরা হয় এবাং সভায় গ্রহীে ডসিান্ত 

অনুোয়ী প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত িরা হয় এবাং আইএমইডি ির্তিি ো অনুদমাডেে হয়। প্রশ্নাবলীর গঠন, এর ডবন্যাস ও ডনর্ভ িলো, 

মাঠ িে িাদয় েথ্য সাংগ্রদহর িন্য েদেষ্ট উিাি আদি ডি না, সাক্ষােিার গ্রহদণর িন্য সময় ডনধ িারণ ইতযাক্ষে জানার জন্য 

ঢাকার সাভার এিং নিািগল্পঞ্জর িাঠ পর্ যাল্পে প্রশ্নািলীর সঠিকতা র্াঁিাই করা েে।  

 

২.৩.৭ িকুদমন্ট িে িাদলাচনা: 

এই সিীিাে ক্ষিক্ষভন্ন দসল্পকন্ডারী িকুল্পিন্ট সংিে, পর্ যাল্পলািনা ও ক্ষিল্পেষণ করা েল্পর্ল্প  দর্িন: 

১. আইএমইডি এিং িৎস্য অক্ষধেপ্তর দর্ল্পক প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন িকুল্পিন্ট সংিে কল্পর িকুল্পিন্টসমূে পর্ যাল্পলািনা করা েল্পেল্প । 

এ দিল্পত্র্ আইএমইডি  এিং িৎস্য অক্ষধেপ্তল্পরর সংক্ষেষ্ট শাখার কি যকতযাবৃন্দ প্রল্পোজনীে সেল্পর্ক্ষগতা প্রোন কল্পরল্প ন।   

২. প্রকল্পের লিযিাত্র্া, দভৌত ও অক্ষর্ যক অজযনসমূে পর্ যাল্পলািনা করা েল্পেল্প । িাস্তিাক্ষেত প্রকল্পের অক্ষর্ যক অিগক্ষতসমূে দর্িন:  

 বিরডভডিি প্রিদল্পর ডবডভন্ন িদম্পাদনদন্টর মূল ও প্রকৃে ব্যদয়র তুলনা, 

 িরম্পাদনন্টডভডিি প্রিদল্পর ব্যয়, 

 িাে িসম্পােন ব্যয়, 
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 প্রিদল্পর প্রভাব, 

 অডেডরি েরচ হদয় থািদল এর িারণ ব্যখ্যািরণ। 

৩. প্রিদল্পর ডবডভন্ন উন্নয়নমূলি িাে িক্রমসমূহ িে িাদলাচনা িরা। 

৪. ডবডভন্ন ক্রয়িাে িক্রম ও ক্রয় িিডে িে িাদলাচনা িরা। 

৫. অনুোনপ্রাপ্ত সাংদোগচাডি ডনব িাচন িিডে িে িাদলাচনা িরা। 

৬. মাদির রিানা অবমুডির িন্য ডনব িাডচে িলােয় ডনব িাচন িিডে িে িাদলাচনা িরা। 

৭. অনুোনপ্রাপ্ত সাংদোগচাডি ও োদের োমার, িলােয় এবাং ডনব িাডচে সবিাডর োমাদর রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির 

প্রিাডে ডনব িাচন িিডে িে িাদলাচনা। 
 

২.৩.৮ সিল রেিদহাল্ডারদের উিডস্থডেদে মাঠ িে িাদয় িম িোলার আদয়ািন: মাঠ িে িাদয় েথ্যাডে সঠিিভাদব সাংগ্রহ ও 

রিান ধরদণর েদথ্যর ঘাটডে হদল ো িডরপূণ িভাদব সাংগ্রদহর উদেদশ্য আইএমইডি, সরিাডর কি যকতযা, সুফলল্পভাগী িৎস্য 

চাডি, সমািডভডিি ব্যবস্থিনায় আনয়নকৃে িলেদয়র সুফলদভাগী সেস্য এবাং স্থানীয় গণমান্য ব্যডিবৃন্দদের ডনদয় 

ডসরািগঞ্জ রিলায় এিটি িম িোলার আদয়ািন িরা হয়। উি িম িোলার মাধ্যদম প্রিদল্পর ডবডভন্ন িাে িক্রদমর প্রভাব, প্রিদল্পর 

সবল ও দুব িল ডেিসমুহ, সুদোগ সমূহ, ঝুডিসমূহ এবাং অন্যান্য ডবিদয়র ওির মোমে গ্রহণ িরা হদয়দি।  

 

২.৩.৯ েথ্যসাংগ্রহিারী ডনদয়াগ ও প্রডেক্ষদণর ব্যবস্থািরণ 

মাঠ িে িাদয় সমীক্ষা িডরচালনার িন্য ১৬ িন েথ্যসাংগ্রিারী এবাং ৫ িন সুিারভাইজার ডনদয়াগ রেওয়া হয়। 

সুিারভাইজারগণ সংক্ষেষ্ট েল্পলর টিি ক্ষলিার ক্ষেসাল্পি োক্ষেত্ব পালন কল্পরন। ক্ষনল্পোগপ্রাপ্ত প্রল্পতযল্পকর ক্ষশিাগত দর্াগ্যতা 

কিপল্পি স্নাতক। এ ধল্পরল্পণর কাল্পজর র্ল্পতষ্ট অক্ষভÁতা আল্প  এিন ব্যক্ষক্তল্পেরল্পকই ক্ষনল্পোল্পগর দিল্পত্র্ প্রাধান্য দেওো েল্পেল্প । 

প্রল্পতযকল্পক দুক্ষেল্পনর 

প্রক্ষশিণ দেওো েল্পেল্প  

র্ার িল্পধ্য একক্ষেন 

িাল্পঠ প্রক্ষশিণ কার্ যক্রি 

োল্পত-কলল্পি পরীিা 

করা েে।         ১-২ 

এক্ষপ্রল ২০১৭ তাক্ষরল্পখ 

লালিটিো, ক্ষসক্ষসএল 

এর এর কার্ যালল্পে  

েথ্যসাংগ্রিারীদের 

প্রডেক্ষণ রেওয়া হয় (িডব-১ ও ২) প্রক্ষশিল্পণর প্রর্ি ক্ষেন আইএমইডি এর প্রডেডনডধ উিডস্থে ডিদলন। ডসডসএল এর প্রধান 

উিদেষ্টা, িরামে িি েদলর টিম ডলিার এবাং ডসডসএল  এর উর্ধ্িেন  িম িিেিাবৃন্দ উি প্রডেক্ষদণ প্রডেক্ষি ডহসাদব োডয়ত্ব 

িালন িদরন। উদেডেে েথ্যসাংগ্রহিারীগণ উদেডেে ৫ িন টিম ডলিাদরর েত্বাবধাদন ১৫ ডেন প্রেযন্ত অঞ্চদল অবস্থান িদরন 

এবাং মাঠ রথদি  োচাইকৃত ও অনুল্পিাক্ষেত প্রশ্নিালার িাধ্যল্পি  েথ্য সাংগ্রহ িদরন। েথ্য সাংগ্রদহর সময় মাঠ িে িাদয় প্রোসন 

ও মৎস্য ডবভাদগর  িম িিেিারা সহদোডগো িদরদিন। 

 

২.৩.১০ মাঠ িে িাদয় েথ্য সাংগ্রহ ও েথ্য ডবদেিণ 

ডনব িাডচে ২৬ টি রিলার ১০৪ টি উিদিলার প্রডেটিদে েথ্যসাংগ্রহিারী ও সুিারভাইজারল্পের দপ্ররণ করা েে। 

তথ্যসংিেকরীগণ তথ্যসংিে কল্পরন এিং সুিারভাইজারগণ কাজ পর্ যল্পিিণ ও র্াঁিাই করার িাধ্যল্পি প্রতযি ও পল্পরািভাল্পি 

কাল্পজর পক্ষরিাণ ও িান মূল্যােন কল্পরন। কি যরত তথ্যসংিেকারীগণ সুিারভাইজারগল্পণর সাল্পর্ সাি যিক্ষনক দর্াগাল্পর্াগ রিা 

কল্পরন। এ দিল্পত্র্ পরািশ যক েল্পলর টিি ক্ষলিার ও  সুিারভাইজারগণ সিসিে পারস্পক্ষরক দর্াগাল্পর্াগ রিা কল্পরন এিং টিি 

ক্ষলিার তথ্য সংিল্পে প্রল্পোজনীে পরািশ য প্রোন কল্পরন। সংস্থার প্রধান উপল্পেষ্টা এিং সিন্বেকারী কি যকতযাও তাল্পের সাল্পর্ 

 ক্ষি-১ ও ২.  লালিটিো,ক্ষসক্ষসএল এর এর কার্ যালল্পে  েথ্য সাংগ্রিারীদের প্রডেক্ষণ 
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সাি যিক্ষণক দর্াগাল্পর্াগ দরল্পখ প্রল্পোজনীে পরািশ য প্রোন কল্পরন। সুিারভাইজারগণ প্রশ্নপত্র্গুল্পলা দিক কল্পরন, দকার্াও বুঝল্পত 

অসুক্ষিধা েল্পল তাঁরা পরািশ যক টিি ক্ষলিাল্পরর সাল্পর্ দর্াগাল্পর্াগ কল্পর বুল্পঝ দনন। সুিারভাইজারগণ ২৬ টি দজলার প্রক্ষতটিল্পত 

িাঠ পর্ যাল্পে এফক্ষজক্ষি এর আল্পোজন কল্পরন। িাঠপর্ যাল্পের কি যকতযাবৃন্দ   াড়াও পরািশ যক, সংস্থার প্রধান উপল্পেষ্টা এিং 

সিন্বেকারী কি যকতযাও ক্ষকছু এফক্ষজক্ষিল্পত অংশিেণ কল্পরন এিং এফক্ষজক্ষি এর িাধ্যল্পি তথ্য সংিে কার্ যক্রল্পি তোরক্ষক কল্পর 

তথ্যাক্ষের গুণগতিান িজাে রাখল্পত ক্ষনক্ষিত কল্পরন। উদেডেে েথ্যসাংগ্রদহর টুলসগুদলার মাধ্যদম প্রাপ্ত েথ্য-উিািগুদলা 

ডবদেিণ িরা হয়। প্রাপ্ত েথ্য-উিািগুদলা রিলা, উিদিলা এবাং ডবডভন্ন িদম্পাদনন্ট অনুোয়ী আলাো আলাো ভাদব ডবদেিণ 

িরা হয় এবাং সাংডেষ্ট িদরাদলর সাদথ তুলনা িরা হয়। ডবদেিদণ Microsoft Office Excel এবাং SPSS 

(Version 16) এনালাইটিল্পকল কক্ষম্পউটার দপ্রািাি ব্যবহার িরা হয়। 

 

২.৪  প্রক্ষতল্পিেন প্রণেল্পন কি যপক্ষরকেনা 

কি য-পক্ষরকেনা (Work Plan): 

ক) ‘‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ’’ শীষ যক প্রকল্পের প্রভাি 

মূল্যােন সিীিার কার্ যক্রি িার িাল্পসর িল্পধ্য সিাপ্ত করা হয়।

                                                               ক্ষিত্র্-৫. কার্ যক্রল্পির প্রিাে-ক্ষিত্র্ 

মূল্যােন 

কার্ যক্রল্পির 

সূিনা

(Kick 

Off)

•আইএিইক্ষির মূল্যােন দসক্টল্পরর কি যকতযাল্পের সাল্পর্ প্রারক্ষম্ভক সভা করা।

•আইএিইক্ষির োক্ষেত্বপ্রাপ্ত কি যকতযার ক্ষনকট েল্পত প্রকল্পের িকুযল্পিন্ট সমূে সংিে করা।

•প্রকে কি যকতযাল্পের সাল্পর্ আল্পলািনামূলক সভা করা।

প্রারক্ষম্ভক

প্রক্ষতল্পিেন

•তথ্য-উপাি সংিল্পের পন্থা (DCI) ক্ষনি যািন করা।

•নমুনা খানা জক্ষরল্পপর জন্য ক্ষিক্ষধিি প্রশ্নিালা (Structured Questionnaire) বতরী করা।

•দফাকাসগ্রুপ আল্পলািনার জন্য প্রশ্নিালা বতরী করা।

•KII িেল্পণর জন্য ক্ষনল্পে যশনামূলক (Guideline) প্রশ্নিালা প্রণেন করা।

•প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন (খসড়া) বতরী করা

•প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন (খসড়া) দটকক্ষনকযাল কক্ষিটিল্পত উপস্থাপন এিং অনুল্পিােন িেণ করা। 

•দটকক্ষনকযাল কক্ষিটিল্পত গৃেীত প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন (খসড়া) ক্ষিোক্ষরং কক্ষিটিল্পত উপস্থাপন করা। 

•দটকক্ষনকযাল কক্ষিটির ক্ষনল্পে যশনা অনুর্ােী প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন (চূড়ান্ত) োক্ষখল করা। 

খসড়া 

প্রক্ষতল্পিেন

•িাঠ-পর্ যাল্পে তথ্য/উপাি সংিে করা।

•িাটা দকাক্ষিং করা।

•কক্ষম্পউটাল্পর িাটা এক্ষর, িাটা প্রক্ষক্রোকরণ এিং SPSS কক্ষম্পউটার দপ্রািাল্পির িাধ্যল্পি িাটা ক্ষিল্পেষণ করা।

•খসড়া প্রক্ষতল্পিেন প্রস্তুত করা।

•খসড়া প্রক্ষতল্পিেন দটকক্ষনকযাল কক্ষিটিল্পত উপস্থাপন করা। 

খসড়া চূড়ান্ত  

প্রক্ষতল্পিেন

•ক্ষিোক্ষরং কক্ষিটির ক্ষনল্পে যশনা অনুর্ােী খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন করা। 

•খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন Dissemination কি যশালাে উপস্থাপন করা। 

চূড়ান্ত 

প্রক্ষতল্পিেন

•Dissemination কি যশালার সুপাক্ষরশ অনুর্ােী চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন এিং োক্ষখল করা।



12 

 

আইএিইক্ষির মূল্যােন দসক্টল্পরর কি যকতযাল্পের সাল্পর্ প্রারক্ষম্ভক সভা কল্পর এিং আইএিইক্ষির োক্ষেত্বপ্রাপ্ত কি যকতযার 

(Assigned Officer) ক্ষনকট েল্পত প্রকল্পের ক্ষিক্ষপক্ষপ ও ক্ষপক্ষসআর সংিল্পের িাধ্যল্পি মূল্যােন কার্ যক্রল্পির সূিনা 

েল্পেল্প । িকুযল্পিন্টসমূে এিং সম্পাক্ষেত চুক্ষক্তর কি য-পক্ষরক্ষধ (TOR) এর ক্ষভক্ষিল্পত সিীিা পক্ষরিালনার জল্পন্য প্রল্পোজনীে 

তথ্য-উপাি সংিল্পের পন্থা (DCI) ব্যিোর করা েল্পি। কি যপিক্ষত প্রণেন করা, উপাি সংিল্পের নমুনা ক্ষিজাইন করা, িাঠ 

পর্ যাে দর্ল্পক তথ্য-উপাি সংিে, সংগৃেীত উপাি প্রক্ষক্রোকরণ, উপাি ক্ষিল্পেষণ এিং ক্ষিল্পেক্ষষত তথ্য-উপাল্পির সাোল্পে 

প্রক্ষতল্পিেন প্রস্তুতকরণ িার পর্ যাল্পে সম্পন্ন েল্পি; র্র্াঃ প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন, খসড়া প্রক্ষতল্পিেন, চূড়ান্ত খসড়া প্রক্ষতল্পিেন ও 

চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন। ক্ষনল্পম্ন প্রিাে-ক্ষিল্পত্র্র সাোল্পে কি য-পক্ষরকেনার প্রধান প্রধান কার্ যক্রি দেখাল্পনা েল্পলা (ক্ষিত্র্-৫)।     

 

খ) ‘‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ’’ শীষ যক প্রকল্পের প্রভাি 

মূল্যােন সিীিা কার্ যক্রি িার িাল্পসর িল্পধ্য সিাক্ষপ্তর লল্পিয দর্ সিে-ক্ষভক্ষিক কি যসূক্ষি অনুসরণ করা েল্পি, তা ক্ষনল্পম্ন িার 

িাল্পট যর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা (ক্ষিত্র্-৬):  

 

 কার্ যক্রি 

(Activity) 
সপ্তােক্ষভক্ষিক কি যসূক্ষি (িার-িাল্পট য) 

দফব্রুোক্ষর’১৭ িাি য ’১৭ এক্ষপ্রল’১৭ দি’১৭ 

১
 

২
 

৩
 

৪
 

৫
 

৬
 

৭
 

৮
 

৯
 

১
০
 

১
১
 

১
২
 

১
৩

 

১
৪
 

১
৫
 

১
৬

 

১ প্রকল্পের িকুযল্পিন্টসমূে সংিে করা, আইএিইক্ষি 

ও প্রকে কি যকতযাল্পের সাল্পর্ আল্পলািনা  

                

২ প্রশ্নিালাসে প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন এিং 

দটকক্ষনকযাল কক্ষিটিল্পত উপস্থাপন  

                

৩ দটকক্ষনকযাল কক্ষিটির ক্ষসিান্ত অনুু্র্ােী প্রারক্ষম্ভক 

প্রক্ষতল্পিেন সংল্পশাধন করতঃ ক্ষিোক্ষরং কক্ষিটিল্পত 

উপস্থাপন এিং চূড়ান্ত অনুল্পিােন  

                

৪ তথ্য-উপাি সংিেঃ িাঠ পর্ যাল্পে সংখ্যাগত খানা 

জক্ষরল্পপর িাধ্যল্পি উপাি সংিে   

                

৫ গুণগত তথ্য-উপাি সংিে                  

৬ সংগৃেীত িাটা দকাক্ষিং, কক্ষম্পউটাল্পর এক্ষর এিং 

ক্ষিল্পেষণ   

                

৭ খসড়া প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন                  

৮ খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন                  

৯ খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন Dissemination 

ওোকযশল্পপ উপস্থাপন  

                

১০ চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন                  

 

ক্ষিত্র্ ৬.িার িাল্পট য কি য-পক্ষরকেনা 

 

 

 

গ) ১/২/২০১৭ তাক্ষরল্পখ মূল্যােন দসক্টর, আইএিইক্ষি’র সাল্পর্ স্বািক্ষরত চুক্ষক্ত অনুর্ােী ৩১/৫/২০১৭ তাক্ষরল্পখ ৪ িাস সিেসীিা 

সিাপ্ত েল্পি; ক্ষিোক্ষরং কক্ষিটির ক্ষসিান্ত অনুর্ােী ৩১/৫/২০১৭ তাক্ষরল্পখর িল্পধ্য সিীিা কার্ যক্রি সিাক্ষপ্তর লল্পিয ক্ষনক্ষে যষ্ট তাক্ষরখ 

ক্ষভক্ষিক কি যসূক্ষি সারণী-৩ এ উল্পেখ করা েল্পলা। 

 

 



13 

 

     সারক্ষণ-৩: তাক্ষরখ ক্ষভক্ষিক কি য-পক্ষরকেনা 

ক্রক্ষিক 

নং 

কার্ যািলী সিে 

১. প্রকল্পের িকুযল্পিন্টসমূে সংিে করা, আইএিইক্ষি ও প্রকে কি যকতযাল্পের 

সাল্পর্ আল্পলািনা করা। 

১-৭ দফব্রুোক্ষর ২০১৭ 

২. প্রশ্নিালাসে প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন এিং দটকক্ষনকযাল কক্ষিটিল্পত 

উপস্থাপন করা। 

৮-১৫ দফব্রুোক্ষর ২০১৭ 

৩. দটকক্ষনকযাল কক্ষিটির ক্ষসিান্ত অনুু্র্ােী প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পিেন সংল্পশাধন 

করতঃ ক্ষিোক্ষরং কক্ষিটিল্পত উপস্থাপন এিং চূড়ান্ত অনুল্পিােন। 

১৬-২৮ দফব্রুোক্ষর ২০১৭ 

৪. তথ্য-উপাি সংিেঃ িাঠ পর্ যাল্পে সংখ্যাগত খানা জক্ষরল্পপর িাধ্যল্পি উপাি 

সংিে।   

১-৩১ িাি য ২০১৭ 

৫. গুণগত তথ্য-উপাি সংিে। ১-৩১ িাি য ২০১৭ 

৬. সংগৃেীত িাটা দকাক্ষিং, কক্ষম্পউটাল্পর এক্ষর এিং ক্ষিল্পেষণ   ২৪-১৫ এক্ষপ্রল ২০১৭ 

৭. খসড়া প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন ১-২১ এক্ষপ্রল ২০১৭ 

৮. খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন ২২ এক্ষপ্রল-০৭ দি ২০১৭ 

৯. খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন Dissemination ওোকযশল্পপ উপস্থাপন ৮-২১ দি ২০১৭ 

১০. চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন ২২-৩১ দি ২০১৭ 
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র্তেীয় অধ্যায় 

 প্রিদল্পর আডথ িি ও বাস্তব অগ্রগডে িে িাদলাচনা 

 

৩.১ ভূডমিা  

ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে ও সংল্পর্াগ খাল খনন/পুনঃখনন, জলাশল্পে রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের মাদির দপানা িজুে, ৫৭ টি 

সরকাক্ষর খািাল্পর  রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন এিং  প্রক্ষশিণ এ প্রকল্পের প্রধান 

কার্ যক্রি। এ অধ্যাল্পে প্রকল্পের আওতাে উল্পেক্ষখত কার্ যক্রিসমুে সে মূল ও সংল্পশাক্ষধত ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত িক্ষণ যত অন্যান্য কার্ যক্রল্পির 

সাক্ষি যক ও েফাওোরী আক্ষর্ যক ও িাস্তি অিগক্ষত পর্ যাল্পলািনা করা েল্পেল্প । 

 

৩.২ প্রিদল্পর সাডব িি লক্ষযমাত্রা ও অিিন 

শুরুল্পত  ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকেটি মূল ক্ষিক্ষপক্ষপ 

অনুর্াক্ষে জুলাই, ২০১০ েইল্পত জুন ২০১৩ পর্ যন্ত ৩ (ক্ষতন) িৎসল্পরর জন্য অনুল্পিাক্ষেত ক্ষ ল। ক্ষকন্তু  পরিতীল্পত ৪ এক্ষপ্রল ২০১২ 

ক্ষি. তাক্ষরল্পখ প্রর্িিার ক্ষিক্ষপক্ষপ সংল্পশাধন করা েে। মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত িাল্পজট এিং অন্যান্য শতযািলী অপক্ষরিক্ষতযত 

দরল্পখ প্রর্িিার ২০১২ সাল্পল ক্ষিক্ষপক্ষপ সংল্পশাধন করা েে র্া ৪ এক্ষপ্রল ২০১২ ক্ষখ. তাক্ষরল্পখ িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালল্পের 

পত্র্ নং  িপ্রাি/িপ-২/১১/২০০৮ (২ে খন্ড)/৭৮; তাক্ষরখ: ০৪ এক্ষপ্রল,২০১২/ ২১ বিত্র্, ১৪১৮ অনুর্াক্ষে  সিেবৃক্ষি না কল্পর 

প্রশাসক্ষনক অনুল্পিােন দেওো েে। উক্ত প্রর্িিার সংল্পশাধল্পন সিে বৃক্ষি না েল্পলও ব্যে বৃক্ষি করা েে র্া মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত 

উল্পেক্ষখত ব্যে ৩৫৮৪.২২ লি টাকা দর্ল্পক িাক্ষড়ল্পে উক্ত ব্যে ৩৯৪২.২২ লি টাকা করা েে (সারক্ষণ-৪) র্া মূল ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত 

উল্পেক্ষখত ব্যল্পের দিল্পে প্রাে ১০% দিশী (সংল্পশাক্ষধত ক্ষিক্ষপক্ষপ, ২০১২)। পরিতীল্পত প্রকেটির ক্ষিক্ষপক্ষপ ক্ষদ্বতীেিার সংল্পশাধন 

করা েে দর্খাল্পন আন্তঃখাত সিন্বে ও ব্যে বৃক্ষি ব্যক্ষতল্পরল্পক এক িৎসর দিোে বৃক্ষি করা েে অর্ যৎ দিোে জুলাই, ২০১০ 

েইল্পত জুন ২০১৪ পর্ যন্ত করা েে।  

সারণী-৪: প্রকল্পের অনুল্পিাক্ষেত িাস্তিােনকাল, ব্যয় ও ব্যে হ্রাস/বৃডি  

অনুদমােদনর িে িায় রময়াে অনুদমাডেে ব্যয়  

(লি টাকা) 

ডিওডব ডনিস্ব অথ িায়ন 

হ্রাস/বৃডি (%) 

 

মূল ডিডিডির 

তুলনায় 

সি যল্পশষ সাংদোডধে 

ডিডিডি’র ত্যলনাে 

মূল অনুদমাডেে 

২০/০৭/২০১০ 

জুলাই, ২০১০ েল্পত  

 জুন, ২০১৩ 

৩৫৮৪.২২ 

 

- - 

১ম সাংদোডধে 

০৪/০৪/২০১২ 

জুলাই, ২০১০ েল্পত  

 জুন, ২০১৩ 

৩৯৪২.২২ 

 

+৩৫৮.০০ 

 

দিোে বৃক্ষি ব্যক্ষতল্পরল্পক 

১০% ব্যে বৃক্ষি  

২য় বার আন্তঃখাত সিন্বে 

১৫/০৯/২০১৩ 

জুলাই, ২০১০ েল্পত  

 জুন, ২০১৪ 

৩৯৪২.২২ 

 

 

+ ১ি র 

আন্তঃখাত সিন্বে ও ব্যে 

বৃক্ষি ব্যক্ষতল্পরল্পক দিোে 

বৃক্ষি করা েে। 

 

প্রিদল্পর রািস্ব ও মূলধন োদে ব্যদয়র লক্ষযমাত্রা ও 

প্রকৃে অিিন ডবদেিণ িদর রেো োয় রে, রািস্ব োদে 

লক্ষযমাত্রার রচদয় এি লক্ষ টািা িম েরচ িরা হদয়দি 

ডিন্তু মূলধন োদে বরাদির রচদয় ০.৫২ লক্ষ টািা রবেী 

েরচ িরা হদয়দি (ডচত্র-৭)। সি যল্পিাট অর্ য ব্যল্পে দেখা র্াে 

দর্, সি যল্পিাট িরাল্পের দিল্পে ০.৪৮ লি টাকা কি খরি 

করা েল্পেল্প । সি যল্পিাট অর্ য িরাে ও ব্যল্পে দেখা র্াে দর্, 

ক্ষিক্ষিত ও অিিক্ষেত জলাশে খনন/পুনঃখনন এিং 

০.

২০০০.

৪০০০.

লিযিাত্র্া প্রকৃত অজযন

১৩৬৮.১৫ ১৩৬৭.১৫

২৫৭৪.০৭ ২৫৭৫.৫৯

ক্ষি ত্র্ - ৭ .  রাজস্ব ও মুলধন খা ল্পত ব্য ল্পের

লিযিা ত্র্া এিং প্রকৃত অজয ন (লি টাকা )

রাজস্ব

মূলধন
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সংল্পর্াগ খাল খনন/ পুনঃখনন করার জন্য প্রকল্পে র্র্াক্রল্পি ২২২২.১১ এিং ৩৩৫.৫৮ লি টাকার সংস্থান ক্ষ ল। এর িল্পধ্য 

জলাশল্পের দিল্পত্র্  ২২২২.৬৩ লি টাকা এিং সংল্পর্াগ খাল পুনঃখনন কল্পর ৩৩৫.৫৮ লি টাকা ব্যে করা েল্পেল্প  দর্ টি এ 

প্রকল্পের সি যাক্ষধক আক্ষর্ যক লিযিাত্র্া এিং দিাট ব্যল্পের সিল্পিল্পে দিশী (৬৪.৯০%)। এরপর রল্পেল্প  এসআইএস 

দপানা/ক্ষফংগারক্ষলং িজুে দর্ খাল্পত ৫০০.০০ লি টাকার ক্ষিপরীল্পত ব্যে করা েল্পেল্প  ২৪৯.৫ লি র্া সি যল্পিাট ব্যল্পের 

১২.৬৬%। প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির মূল কার্ যক্রিসমূল্পের ব্যল্পের িাস্তি ও আক্ষর্ যক লিিাত্র্া অজযল্পনর ক্ষিিরণী ও রমাট ব্যদয়র  

েেিরা হার (%) সারক্ষণ-৫ এ ক্ষিস্তাক্ষরতভাল্পি িণ যনা করা েল্পলা। 

সারক্ষণ ৫: প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন কার্ যক্রিসমূল্পের ব্যল্পের িাস্তি ও আক্ষর্ যক লিযিাত্র্া অজযল্পনর ক্ষিিরণী 

ব্যল্পের খাত/আইদটি ইউক্ষনট ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী লিযিাত্র্া প্রকৃত অজযন রমাট ব্যদয়র  

েেিরা 

হার (%) 

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

রাজস্ব   

কি যকতযাল্পের দিতন জন ৩১.২৬ ৪ জন ৩০.৮১ (৯৮.৫৬%) ৩ (৭৫%) ০.৭৮ 

সংস্থাপন ব্যে জন ৬.৭৩ ৩ জন ৬.৯১ (১০২.৬৭%) ৩ (১০০%) ০.১৮ 

ভাতাক্ষে জন ৩০.২৬ ৭ জন ৩১.৮৭ (১০৫%) ৬ (৮৫.৭১ %) ০.৮১ 

টিএ/ক্ষিএ দর্াক ৫১.০৯ দর্াক ৫১.০৯ (১০০%) দর্াক (১০০%) ১.৩০ 

জ্বালাক্ষন/লক্ষিকযান্ট/গাড়ী 

ভাড়া 

দর্াক ৫১.২০ দর্াক ৫০.৮৩ (৯৯%) দর্াক (১০০%০ ১.২৯ 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট 

জাল্পতর িা  সংরিণ 

প্রিারাক্ষভর্ান/কযাল্পম্পইন 

(র যালী, পর্নাটক ইতযাক্ষে) 

দর্াক ১৩.০০ দর্াক ১৩.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) ০.৩৩ 

ক্ষভক্ষিও ক্ষফল্ম বতক্ষর দর্াক ১৫.০০ দর্াক ১৫.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%০ ০.৩৮ 

দরক্ষিও/টিক্ষভ ক্ষিজ্ঞাপন  দর্াক ১০.০০ দর্াক ১০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) ০.২৫ 

সম্প্রসারণ দ্রব্যাক্ষে/ 

বুকল্পলট,দপাষ্টার বতক্ষর, 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

দর্াক ১৫.০০ দর্াক ১৫.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

০.৩৮ 

প্রক্ষশিণ সািিী বতক্ষর 

 (িক্ষিউল, ক্ষিপিাট য 

ইতযাক্ষে) 

দর্াক ৩০.০০ দর্াক ৩০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

০.৭৬ 

প্রক্ষশিণ সংখ্যা ৭৮.১৮ ৪০০ 

কি যকতযা 

এিং ৫৮৬৬ 

জন িাক্ষষ 

৭৮.১৮ (১০০%) ৪০০ কি যকতযা 

(১০০%) এিং 

৬৪৬৬ জন িাক্ষষ 

(১১০.২৩%) 

১.৯৮ 

কি যশালা/দসক্ষিনার সংখ্যা ৫.০০ দর্াক ৫.০০ (১০০%) ১০+১ (১০০%) ০.১৩ 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট 

জাল্পতর িাল্প র দপানা িজুে 

লি ৫০০.০০ ২৫০ লি ৪৯৯.০০ 

(৯৯.৮০%) 

২৪৯.৫ লি 

(১০০%) 

১২.৬৬ 

সম্মানী দর্াক ১.৪১ দর্াক ১.১২ (৭৯.৪৩%) দর্াক (১০০%) ০.০৩ 

প্রকে মূল্যােন দর্াক ২.০০ দর্াক ২.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) ০.০৫ 

দটক্ষলল্পফান ক্ষিল দর্াক ০.৬৭ দর্াক ০.৫৬ (৮৩.৫৮%) দর্াক(১০০%) ০.০১ 

বেক্ষনক েক্ষিক দর্াক ৫.৫৬ দর্াক ৫.২৩ (৯৪.০৬%) দর্াক (১০০%) ০.১৩ 

অক্ষফস প্রেরী জন ২.৫৭ দর্াক ২.৩৩ (৯০.৬৬%) ১জন (১০০%) ০.০৬ 

অক্ষফস আনুষক্ষিক এিং 

অন্যান্য 

দর্াক ৩৪.২২ দর্াক ৩৪.২২ (১০০%) দর্াক (১০০%) ০.৮৭ 

৫৭ টি সরকাক্ষর খািাল্পর  

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট 

জাল্পতর িাল্প র দপানা 

িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ 

সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

সংখা ২৮৫.০০ ৫৭ টি 

সরকাক্ষর 

খািার 

২৮৫.০০ (১০০%) ৫৭ টি 

দিসরকাক্ষর 

খািার (১০০%) 

৭.২৩ 
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৫০০ টি দিসরকাক্ষর খািাল্পর  

এসআইএস প্রজাক্ষতর 

িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ 

সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

সংখা ২০০.০০ ৫০০ 

দিসরকাক্ষর 

খািার 

২০০.০০ (১০০%) ৬০০ দিসরকাক্ষর 

খািার (১২০%) 

৫.০৭ 

দিাট ১৩৬৮.১৫  ১৩৬৭.১৫  

(৯৯.৯৩ %)  

 ৩৪.৬৮ 

মূলধন  

ফল্পটাকক্ষপোর সংখা ১.০০ ১ টি ১.০০ (১০০%) ১ টি (১০০%) ০.০৩ 

এোর কক্ষন্ডশনার সংখা ০.৫০ ১ টি ০.৫০ (১০০%) ১ টি (১০০%) ০.০১ 

আনুষw½ক উপকরণ সে 

কক্ষম্পউটার 

সংখা ৪.৪৮ ৪ টি ৪.৪৮ (১০০%) ৪টি (১০০%) ০.১১ 

আসিািপত্র্ (শুধুিাত্র্ েপ্তল্পর 

ব্যিোল্পরর জন্য দটক্ষিল, 

দিোর,আলক্ষিরা ইতযাক্ষে) 

দর্াক ১০.০০ দর্াক ১০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) ০.২৫ 

দটক্ষলল্পফান সংখা ০.২০ ১ টি ০.২০ (১০০%) ১টি (১০০%) ০.০১ 

ফযাক্স সংখা ০.২০ ১ টি ০.২০ (১০০%) ১টি (১০০%) ০.০১ 

সংল্পর্াগ খাল খনন/ 

পুনঃখনন 

ক্ষক.ক্ষি. ৩৩৫.৫৮ ৭০ ক্ষক.ক্ষি. ৩৩৫.৫৮ (১০০%) ৬৯.৯১ক্ষক.ক্ষি. 

(৯৯.৮৭%) 

৮.৫১ 

ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে 

খনন/পুনঃখনন 

 (৩১০৫ দেক্টর) 

লি ঘন 

ক্ষিটার 

২২২২.১১ ৩০.৬৮ লি 

ঘন ক্ষিটার 

২২২২.৬৩ 

(১০০.০২%) 

৩৬.৫৮ লি ঘন 

ক্ষিটার 

(১১৯.২৩%) 

৫৬.৩৯ 

দিাট ২৫৭৪.০৭  ২৫৭৪.৫৯ 

(১০০.০২%) 

 ৬৫.৩২ 

সি যল্পিাট ৩৯৪২.২২  ৩৯৪১.৭৪ 

(৯৯.৯৯%) 

 ১০০% 

সূত্র্: ক্ষপক্ষসআর,২০১ ৪। 

 

উদেেদোগ্য রে, প্রিদল্পর সমুেয় অর্ য প্রিল্প িডরচলদির েপ্তর ির্তিি ব্যয় িরা হয় ডন। এ রক্ষদত্র ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে 

উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিল্পণর দিল্পত্র্ ১২৩ টি জলাশে পুনঃখনন করা েে এিং এসকল 

জলাশে পুনঃখনন ও ব্যিস্থাপনার জন্য ২৫১ টি সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠন (Community Based 

Organization) সৃক্ষষ্ট কল্পর এগুল্পলা ব্যিস্থাপনা করা েে।  ডনব িডচে িলােয় েনন/পুন:েনদন ২২২২.৬৩ লক্ষ টািা 

এবাং সাংদোগ োল  েনন/পুন:েনদনর ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টািা সাংডেষ্ট রিলা মৎস্য কি যকতযাবৃল্পন্দর  িরাির িরাে দেওো েে 

এিং তাল্পের কর্তযক অর্ য উল্পিালন ও ব্যয় িরা হদয়দি। এ রক্ষদত্র গঠিে এলক্ষসএস (Labour Contracting 

Society) এর েলল্পনতা ও উপেলল্পনতা িরাির দিল্পকর িাধ্যল্পি উক্ত অর্ য প্রোন করা েল্পেল্প ।  

ক্ষনধ যাক্ষরত অনুোনপ্রাপ্ত িৎস্য িাক্ষষ র্ারা এ প্রকল্পের সংল্পর্াগ িাক্ষষ এিং তাল্পের সকলল্পকই দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  িাষ, 

প্রজনন এিং সংরিল্পণর করার জন্য সল্পি যাচ্চ িক্ষেশ োজার টাকা পর্ যন্ত  অনুোন প্রোন করা েল্পেল্প  এিং  উক্তখাল্পত সি যল্পিাট 

২০০ লি টাকা ব্যে করা েল্পে   র্া সংক্ষেষ্ট উপল্পজলা িৎস্য েপ্তল্পর প্রকে পক্ষরিালক কর্তযক িরাে প্রোন করা েে এিং  

উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযা কর্তযক উক্ত অর্ য ক্ষিল বতক্ষর কল্পর সংক্ষেষ্ট িাক্ষষল্পক প্রোন কল্পরন। উক্ত অর্ যদ্বারা সারাল্পেল্পশর সংল্পর্াগ 

িাক্ষষল্পের পুকুরসমূল্পে দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  দর্িন: ক্ষশং, দটংরা, cve`v BZ¨vক্ষে িাষ করার জন্য অনুোন ক্ষেসাল্পি প্রোন 

করা েল্পেল্প ।  

দপানা উৎপােন ও অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষল্পের িাল্পঝ দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা  সরিরাল্পের জন্য ৫৭ টি সরকাক্ষর 

িৎস্যিীজ উৎপােন খািাল্পর ২৪৫.০০ লি টাকা ব্যল্পে খািাল্পরর উন্নেন ও খািাল্পরর পুকুল্পর নাস যারী স্থাপন করা েল্পেল্প  দর্খান 

দর্ল্পক সংল্পর্াগ িাক্ষষল্পের দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা  সরিরাে ও প্রযুক্ষক্তগত সোেতা প্রোন করা েল্পেল্প । উক্ত অর্ য 

প্রকে পক্ষরিালক সংক্ষেষ্ট িৎস্য িীজ উৎপােন কািাল্পরর খািার ব্যিস্থাপল্পকর অনুূলল্পল অর্ য িরাে প্রোন কল্পরন এিং খািার 

ব্যিস্থাপকবৃন্দ উক্ত অর্ য ব্যে কল্পরন। 
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মুক্ত জলাশল্পে দপনা অিমুক্ষক্ত কার্ যক্রি ৪৯৯ লি টাকা ব্যে কল্পর দেল্পশর ক্ষিক্ষভন্ন জলাশল্পে দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র 

দপানা অিমুক্ত করা েল্পেল্প ।  এ দিল্পত্র্ সমুেে অর্ য সংক্ষেষ্ট উপল্পজলা িৎস্য েপ্তল্পরর অনুূলল্পল প্রকে পক্ষরিালক কর্তযক িরাে 

প্রোন করা েে এিং সংক্ষেষ্ট উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযাবৃন্দ উক্ত অর্ য ব্যে কল্পরন।  

অবডেষ্ট অদথ ির ভ্রমন োে এবাং আনুিাাংডগি োদের আাংডেি অর্ য উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর, দজলা িৎস্য েপ্তর এিং খািার 

ব্যিস্থাপল্পকর েপ্তল্পর িরাে দেওো েে এিং িরাে প্রাপ্ত েপ্তর কর্তযক উক্ত অর্ য ব্যে করা েে। 

 

৩.৩ প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির (Component) মূল কার্ যক্রিসমূল্পের ব্যল্পের িাস্তি ও আক্ষর্ যক লিযিাত্র্া অজযন 
 

প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির মূল কার্ যক্রিসমূল্পের ব্যল্পের িাস্তি ও আক্ষর্ যক লিযিাত্র্া অজযল্পনর দিল্পত্র্ দেখা র্াে দর্ অক্ষধকাংশ 

দিল্পত্র্ আক্ষর্ যক ও দভৌত অজযন ১০০%। আক্ষর্ যক ও িাস্তি লিয অজযল্পনর দিল্পত্র্ র্র্াক্রল্পি কি যকতযাল্পের দিতন ৯৮.৫৬% ও 

৭৫%; সংস্থাপন ব্যে ১০২.৬৭%ও ১০০%; ভাতাক্ষে ১০৫% ও ৮৫.৭১ %; জ্বালাক্ষন/লক্ষিকযান্ট/গাড়ী ভাড়াে ৯৯%ও 

১০০%; সম্মানী ৭৯.৪৩%ও ১০০%; দটক্ষলল্পফান ক্ষিল ৮৩.৫৮% ও ১০০%; বেক্ষনক েক্ষিক ৯৪.০৬% ও ১০০%; অক্ষফস 

প্রেরী ৯০.৬৬%ও ১০০%; ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে খনন/পুন:খনন ১০০.০২%ও ১১৯.২৩% এিং গল্পড় ৯৯.৯৯% অর্ য ব্যে করা 

েল্পেল্প । ক্ষিল্পশষভাল্পি উল্পেখল্পর্াগ্য দর্, ভাতাক্ষে খাল্পত ৩০.২৬ লি টাকার ক্ষিপরীল্পত ৩১.৮৭ লি টাকা ব্যে করা েল্পেল্প  র্া 

িরােকৃত অল্পর্ যর দিল্পে ১.৬১ (৫%) টাকা দিশী র্া ভক্ষিষ্যত প্রকল্পে িজযনীে। ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে খনন/পুন:খনন খাল্পত 

িরােকৃত অর্ য ক্ষেল্পে ১৯.২৩ % কাজ দিশী করা েল্পেল্প  এিং এ দিল্পত্র্ ৩০.৬৮ লি ঘন ক্ষিটার িাটি কতযল্পনর ক্ষিপরীল্পত 

৩৬.৫৮ লি ঘন ক্ষিটার কতযন করা েল্পেল্প  র্া ৫.৯০ লি ঘন ক্ষিটার িাটি দিশী কাটা েল্পেল্প  র্া ক্ষনঃসল্পন্দল্পে প্রশংসনীে 

এিং এটি প্রকল্পের জন্য একটি ভাল প্রভাি সৃক্ষষ্ট কল্পরল্প । র্াল্পোক প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির মূল কার্ যক্রিসমূল্পকর ব্যল্পের িাস্তি 

ও আক্ষর্ যক লিয অজযল্পনর ক্ষিিরণ স্বারণী-৪ এ িণ যনা করা েল্পলা। প্রকল্পের উন্নেন কার্ যক্রিসমূে পাঁিটি অদঙ্গর 

(Component) মাধ্যদম বাস্তবায়ন িরা হয় এবাং প্রডেটি অদঙ্গর কার্ যক্রিও ক্ষ ল ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন। ক্ষনল্পম্ন অঙ্গডভডিি 

কার্ যক্রিসমূে সংক্ষিপ্তভাল্পি িণ যনা করা েল: 

৩.৩.১ ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে এবাং সংল্পর্াগ খাল খনন/পুনঃখনন 

এই প্রকল্পে সারা দেল্পশর ১২৩ টি ক্ষিক্ষিত ও অিিক্ষেত জলাশেল্পক (৩১০৫ দেক্টর) খনন/পুনঃখনন এিং সংল্পর্াগ খাল (৭০ 

ক্ষক.ক্ষি) খনন/ পুনঃখনন করার জন্য প্রকল্পে র্র্াক্রল্পি ২২২২.১১ এিং ৩৩৫.৫৮ লি টাকার সংস্থান ক্ষ ল। এর িল্পধ্য ১২৩ 

টি জলাশল্পে ৩৬.৫৮ ঘন ক্ষিটার িাটি দকল্পট ২২২২.৬৩ লি টাকা ব্যে করা েল্পেল্প  এিং ৬৯.৯১ ক্ষক.ক্ষি. সংল্পর্াগ খাল 

পুণঃখনন কল্পর ৩৩৫.৫৮ লি টাকা ব্যে করা েল্পেল্প ।  

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা সমূে মুক্ত জলাশল্পে িসিাস কল্পর এিং প্রজাক্ষতল্পভল্পে খাল, ক্ষিল, নেী ও প্লািনভূক্ষিল্পত ক্ষিিরণ কল্পর। 

এল্পের িসিাসও প্রধানত: স্বে পাক্ষনযুক্ত জলাশে। তাল্পের  প্রজনল্পনর জন্য স্বে পাক্ষনযুক্ত জলাশেই প্রল্পোজন েে। অল্পনক 

প্রজাক্ষত রল্পেল্প  র্ারা নেী িা গভীর পাক্ষনল্পত ক্ষিিরণ িা িসিাস করল্পলও তারা প্রজনল্পনর জন্য অগভীর জলাশল্পেই িল্পল আল্পস। 

খালগুল্পলা নেী ও ক্ষিল িা প্লািনভূক্ষির সাল্পর্ সংল্পর্াগ রিা কল্পর। ক্ষকন্তু সকল প্রকার মুক্ত জলাশেসমূে  পক্ষলভরাট, দুষণ, 

দেণী পক্ষরিতযন, জলিায়ুর পক্ষরিতযন ইতযাক্ষে কারল্পণ তাল্পের অক্ষস্তত্ব  হুিক্ষকর িল্পধ্য রল্পেল্প  এিং ক্ষেন ক্ষেন প্রজনন দিত্র্ও 

সংকুক্ষিত েল্পে র্াল্পে এিং এরই িল্পধ্য অল্পনক জলাশে ভরাট েল্পে ক্ষগল্পে ধাল্পনর জক্ষিল্পত রুপান্তক্ষরক েল্পে ক্ষগল্পেল্প । ফল্পল দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র প্রজনন ও উৎপােনও কল্পি দগল্প । তাই এই প্রকল্পের িাধ্যল্পি ক্ষনি যাক্ষিত জলাশেসমূে এবাং সংল্পর্াগ 

খালসমূে  খনন/পুনঃখনন কল্পর িাল্প র আিাসস্থল্পলর উন্নেন করা েল্পেল্প  এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াটিা সমূে প্রাকৃক্ষতক 

প্রজনল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট করা েল্পেল্প । এর ফল্পল প্রকেভূক্ত জলাশেসমূল্পে আল্পগর ত্যলনাে দ াট িাল্প র উৎপােন  দিল্পড়ল্প  এিং 

জলজ জীিবিক্ষিত্র্যও দিল্পড়ল্প । এই কার্ যক্রল্পি ১২৩ টি জলাশেল্পক ২৫১ টি দসগল্পিল্পন্ট ভাগ কল্পর ২৫১ টি স্কীি দনওো েে ও 

এলক্ষসএস এর িাধ্যল্পি খনন/পুণঃখনন কাজ করা েে। এই কার্ যক্রল্পি ৩০,৫৫১ জন সুফলল্পভাগী সুফল্পল দপল্পেল্প ন এিং 

৭৭৭৩.৪৪ দি.টন অক্ষতক্ষরক্ত িা  উৎপাক্ষেত েল্পেল্প  র্া প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তল্পরর প্রক্ষতল্পিেল্পন উল্পেখ করা েল্পেল্প । 
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৩.৩.২ সরকাক্ষর খািাল্পর রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

সরকাক্ষর খািাল্পর রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর জন্য প্রকল্পে ২৮৫ লি টাকার সংস্থান 

ক্ষ ল র্ার ফল্পল উক্ত অর্ য ব্যল্পে িৎস্য অক্ষধেপ্তল্পরর ৫৭ টি সরকাক্ষর িৎস্য িীজ উৎপােন খািাল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র 

িাষ ও প্রজনল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট করা েে। সরকাক্ষর খািাল্পর উৎপাক্ষেত উক্ত দপানা সমূে প্রকেভূক্ত অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষল্পের 

পুকুল্পর সরিরাে করা েে। এর ফল্পল অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষরা তাল্পের খািাল্পর  এসআইএস প্রজাক্ষতর িাল্প র িাষ ও 

প্রজনল্পনর প্রযুক্ষক্ত সম্পল্পকয জ্ঞান লাভ কল্পর এিং তাল্পের খািাল্পর  দ াট িা  উৎপাক্ষেত েে। তা াড়া অন্যান্য িাক্ষষরাও এল্পত 

উিুি েে। সিকাক্ষর খািার দর্ল্পক দপানা প্রাপ্তীর ফল্পল খািার ব্যিস্থাপক ও িৎস্যকি যকতযারা তাল্পেরল্পক “দেশীে প্রজাক্ষতর 

দ াট িাল্প র িাষ ব্যিস্থাপনা ও সংরিণ” এিং “ বক,ক্ষশং ও িাগুর িাল্প র িাষ ব্যিস্থপনা” ক্ষিষেক দকাল্পস য প্রক্ষশিণ প্রোন 

করা েে। িাষকৃত প্রজাক্ষতগুল্পলার িল্পধ্য ক্ষ ল ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, ফক্ষল, স্বরুপটি, রাইকর, গুলশা, দগালশা, দটংরা, 

পািো, টাক্ষক, পুটি, খরক্ষক/ল্পভো/ল্পিক্ষন, গুক্ষজআইড় এিং গুক্ষি িা ।  

 

৩.৩.৩ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির দপানা িজুে  

রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির চডহো এবাং বাির মূল্য অদনি বড় মাদির রচদয়ও রবেী। িারণ রিাট মাদির উৎিােন 

এরিবাদরই কল্পি দগল্প । মূলত: মুক্ত জলাশল্পেই এসকল দ াট িা  িসিাস কল্পর এিং প্রজনন কল্পর র্াল্পক। ক্ষিক্ষভন্ন প্রাকৃক্ষতক 

ও িনিসৃষ্ট কারল্পণ দ ট িাল্প র অল্পনক প্রজাক্ষত এখন ক্ষিপোপন্ন। তা াড়া দ াট িাল্প র আিাসস্থল দর্িন: নেী, খাল, ক্ষিল, 

প্লািনভূক্ষি ইতযাক্ষে পক্ষলভরাট, দুষণ, দেণী পক্ষরিতযন, দ াটিা  ও ক্ষিিওোলা িা  আেরণ, িক্ষতকর জাল্পলর ব্যিোর,  

জলিায়ুর পক্ষরিতযন ইতযাক্ষে কারল্পণ তাল্পের অক্ষস্তত্ব  ক্ষিপোপন্ন েল্পে পল্পরল্প । তাই এই প্রিদল্পর আওোয় রেেীয় প্রিাডের 

রিাট মাদির রিানা মজুদের উদেদশ্য ৫০০ লক্ষ টািার সাংস্থান রাো হয় এবাং প্রিদল্পর মাধ্যদম ২৫০ লক্ষ রিাট মাদির রিানা 

মজুদের লক্ষযমাত্রা ডনধ িাডরে ডিল। এর মদধ্য প্রিল্প রময়াদে ৪৯৯ লক্ষ টািা ব্যয় িদর ২৪৯.৫ লক্ষটি  রিাট মাদির রিানা 

প্রিল্প এলািার ডবডভন্ন িলােদয় মজুে িরা হয়। উি মজুে িাে িক্রদমর ফদল প্রিল্প এলািায় রিাট মাদির রিানা অবমুিকৃে 

িলােয়সমূদহ অবমুিকৃে মাি প্রিনন িদরদি বদল সুফলদভাগীরা িাডনদয়দিন। 

িজুেকৃত প্রজাক্ষতগুল্পলার িল্পধ্য ক্ষ ল ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, ফক্ষল, ,গুলশা, দটংরা, পািো, টাক্ষক,পুটি, খরক্ষক/ল্পভো/ল্পিক্ষন 

প্রভৃক্ষত। তল্পি উক্ত িজুে কার্ যক্রল্পি মুক্ত জলাশে  াড়াও ক্ষিক্ষভন্ন প্রাক্ষতষ্টাক্ষনক পুকুল্পর দপানা িজুে করা েল্পেল্প । এ কার্ যল্পক্রল্পির 

ফল্পল পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র উৎপােন দিল্পড়ল্প । 

 

৩.৩.৪ দিসরকাক্ষর খািাল্পর  রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন  

প্রকল্পের এ অিটির আওতাে ৫০০ টি দসসরকাক্ষর িৎস্য খািার িাক্ষলক/পুকুর িাক্ষলকল্পক এসআইএস প্রজাক্ষতর িাল্প র প্রজনন 

ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর জন্য ২০০ লি টাকার সংস্থান রাখা েে। প্রকে িাস্তিােনকালীন সিল্পে ৬০০ টি দসসরকাক্ষর 

িৎস্য খািার িাক্ষলক/পুকুর িাক্ষলকল্পক এসআইএস প্রজাক্ষতর িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন করা েে এিং এ 

খাল্পত ২০০ লি টাকা ব্যে করা েে। এ কার্ যক্রল্পি প্রক্ষত খািার/পুকুর িাক্ষলল্পক  এসআইএস প্রজাক্ষতর িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ 

উিুি করার জন্য  সল্পি যাচ্চ ৪০ োজার টাকা পর্ যন্ত অনুোন দেওো েে  এিং তল্পের সাল্পর্ িৎস্য ক্ষিভাল্পগর সংল্পর্াগ স্থাপন করা 

েে। উক্ত অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষরা প্রকল্পের আওতাে সরকাক্ষর িৎস্য িীজ উৎপােন খািাল্পর উৎপাক্ষেত এসআইএস 

প্রজাক্ষতর িাল্প র দপানা সংিে কল্পর তাল্পের পুকুল্পর িাষ কল্পরন। সংক্ষেষ্ট সৎস্য কি যকতযা ও িৎস্য িীজ উৎপােন খািাল্পরর 

খািার ব্যিস্থাপক তাল্পের প্রযুক্ষক্তগত ও ব্যিস্থাপনার ক্ষিষল্পে কাক্ষরগরী সোেতা প্রোন কল্পরন। 

দিসরকাক্ষর খািাল্পর  িাষকৃত প্রজাক্ষতগুল্পলার িল্পধ্য ক্ষ ল ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, ফক্ষল, ,গুলশা, গুলশা, দটংরা, পািো, 

টাক্ষক,পুটি, খরক্ষক/ল্পভো/ল্পিক্ষন প্রভৃক্ষত। 

৩.৩.৫  প্রডেক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্ যক্রি: 

প্রিদল্পর আওোয় প্রডেক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্ যক্রি ক্ষিল্পশষ গুরুত্ব িেন কল্পর। প্রডেক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্ যক্রল্পির িাধ্যল্পি 

প্রকল্পের জনিল, িৎস্য কি যকতযা, অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষ, সিাজক্ষভক্ষিক ব্যিস্থাপনার আওতাে সংগঠিত দজল্পল ও অন্যান্য 

সুফলল্পভাগীল্পের প্রক্ষশিল্পণর িাধ্যল্পি তাল্পের দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র প্রজনন ও িাষ প্রযুক্ষক্ত ক্ষিষল্পে েিতা বৃক্ষি 
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করা েল্পেল্প । প্রডেক্ষদণ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির চাি ব্যবস্থািনা ও সাংরক্ষণ  এবাং বি,ডোং ও মাগুর মাদির চাি 

ব্যবস্থািনা-এই দুইটি দকাল্পস যর ওপর তাল্পের প্রক্ষশিণ প্রোন করা েে। িৎস্য ক্ষিভাল্পগর অক্ষভÁ কি যকতযাবৃন্দ প্রক্ষশিল্পকর োক্ষেত্ব 

পালন কল্পরন। প্রকে িলাকালীন সিল্পে প্রকল্পের অর্ যােল্পন ৪০০ জন কি যকতযা ও ৫৮৬৬ জন িাক্ষষর প্রক্ষশিণ লিিাত্র্ার 

ক্ষিপরীল্পত ৪০০ জন কি যকতযা এিং ৬৪৬৬ জন িাক্ষষল্পক প্রক্ষশিণ প্রোন করা েে। এ দিল্পত্র্ ৭৮.১৮ লি টাকা লিিাত্র্ার 

ক্ষিপরীল্পত সম্পূণ য অর্ য এ খাল্পত  ব্যে করা েল্পেল্প । 

অন্যক্ষেল্পক সম্প্রসারণ কার্ যক্রল্পির িাধ্যল্পি সাধারণ িানুষল্পক এসআইএস প্রজাক্ষতর িাল্প র দপানা এিং ক্ষিিওোলা িা  

সংরিল্পণর ক্ষিষল্পে উিুি করা েল্পেল্প । এ দিল্পত্র্ ক্ষলফল্পলট, বুকল্পলট, দপাষ্টার, ক্ষিক্ষভন্ন ধরল্পনর মুদ্রণ ও পািক্ষলল্পকশল্পন ১৫ লি 

টাকা ব্যে করা েল্পেল্প । প্রক্ষশিণ িক্ষিউল,ক্ষিপিাট য ইতযাক্ষে বতক্ষরল্পত ব্যে করা েল্পেল্প  ৩০ লি টাকা। কি যশালা এিং দসক্ষিনার  

আল্পোজন করা েল্পেল্প   ১১ টি এিং এ দিল্পত্র্ ব্যে করা েল্পেল্প  ৫ লি টাকা। 

উল্পেখল্পর্াগ্য দর্, এসআইএস প্রজাক্ষতর িা  িানুল্পষর অল্পনক দরাল্পগর ঔষধ  ক্ষেসাল্পি িা দরাগীর পথ্য ক্ষেসাল্পি আজও আিাল্পের 

দেল্পশ ব্যিোর করা েে দর্িন: িলা িা , ক্ষশংিা , িাগুর িা , বক িা  ইতযাক্ষে। আর এজন্যই এসআইএস প্রজাক্ষতর িা ল্পক 

‘Medicinal Fish’ িলা েে। এসআইএস প্রজাক্ষতর িা  িাষ, প্রজনন ও সংরিল্পণর ফল্পল প্রাে ১৫০০ দি.টন 

অক্ষতক্ষরক্ত িা  প্রক্ষত িৎসর উৎপাক্ষেত েল্পেল্প  (ক্ষপক্ষসআর, ২০১৪)  র্া প্রকে সিাপ্ত প্রক্ষতল্পিেল্পন উল্পেল্পখ করা েল্পেল্প ।  

৩.৪  িৎসর ক্ষভক্ষিক অর্ য  াড় 

িৎসর ক্ষভক্ষিক িাল্পজট িরাে এিং দভৌত অিগক্ষত সারক্ষণ-৬ এিং দলখক্ষিল্পত্র্র িাধ্যল্পি প্রেশ যন করা েল্পলা (ক্ষিত্র্: ৮)।  

সারক্ষণ-৬.সংল্পশাক্ষধত এক্ষিক্ষপ িরাি ও অিগক্ষত                                                                             (লি টাকা) 

অর্ য িৎসর সংল্পশাক্ষধত  িরাি ও লিযিাত্র্া  াড়কৃত 

অর্ য 

অর্ য ব্যে ও দভৌত অিগক্ষত 

দিাট টাকা ক্ষপ.এ দভৌত 

(%) 

দিাট টাকা ক্ষপ.এ দভৌত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-২০১১ ৫৮৫.৪১ ৫৮৫.৪১ - ১৪.৮২ ৫৮৪.৪১ ৫৮৪.৪১ ৫৮৪.৪১ - ১৪.৮২ 

২০১১-২০১২ ১৮৮৮.৭৯ ১৮৮৮.৭৯ - ৪৭.৯১ ১৮৮৮.৭৯ ১৮৮৮.৭৯ ১৮৮৮.৭৯ - ৪৭.৯১ 

২০১২-২০১৩ ৮৯৫.৫৪ ৮৯৫.৫৪ - ২২.৭১ ৮৯৫.৫৪ ৮৯৫.৫৪ ৮৯৫.৫৪ - ২২.৭১ 

২০১৩-২০১৪ ৫৭৩.৪৮ ৫৭৩.৪৮ - ১৪.৫৪ ৫৭৩.০০ ৫৭৩.০০ ৫৭৩.০০ - ১৪.৫৩ 

      রমাট= ৩৯৪২.২২ ৩৯৪২.২২ - ১০০.০০ ৩৯৪১.৭৪ ৩৯৪১.৭৪ ৩৯৪১.৭৪ - ১০০.০০ 

 

সারক্ষণ-৫ এ প্রকল্পের সংল্পশাক্ষধত িাল্পজট 

িরাি এিং দভৌত অিগক্ষত (%) ক্ষিল্পেষল্পণ 

দেখা র্াে দর্, সিল্পিল্পে দিশী অর্ যিরাে 

এিং সল্প্যাচ্চ অিগক্ষত ক্ষ ল ২০১১-১২ 

অর্ য ি ল্পর (৪৭.৯১%) এিং সি যক্ষনম্ন ক্ষ ল 

২০১৩-২০১৪ অর্ য ি ল্পর (১৪.৫৩ %)। 

প্রকল্পের দিাট অর্ য িরাি ক্ষ ল ৩৯৪২.২২ 

লক্ষ টািা এবাং ব্যয় হদয়দি ৩৯৪১.৭৪ 

টািা। েদব সাডব িিভাদব, প্রিল্প 

ব্যবস্থািনায় রিান অসাংগডে রেো োয় 

ডন। 

 

 

৫৮৪.৪১

১৮৮৮.৭৯

৮৯৫.৫৪

৫৭৩.০০

১৪.৮২(%)

৪৭.৯১(%)

২২.৭১ (%)

১৪.৫৩ (%)

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

০.

৫০০.

১০০০.

১৫০০.

২০০০.

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪

ক্ষিত্র্-৮: িৎসর ক্ষভক্ষিক িাল্পজট িরাে এিং অিগক্ষত

অর্ য িরাে

দভৌত অিগক্ষত (%)
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৩.৫ প্রিল্প ব্যবস্থািনা: 

 ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকেটি একটি সম্পূণ য রাজস্ব 

প্রকে র্া সরকাল্পরর ক্ষনজস্ব অর্ যােল্পন িাস্তিাক্ষেত েল্পেল্প  এিং এর সাল্পর্ দকান ক্ষিল্পেশী িা দেশীে দিসরকারী সংস্থা (এনক্ষজও) 

জক্ষড়ত ক্ষ ল না। রিন্দ্রীয়ভাদব ডষ্টয়াডরাং িডমটি, প্রিল্প মডনটডরাং ইউক্ষনট (ক্ষপএিইউ), দজলা ও উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর এিং 

সুফলল্পভাগী েল্পলর সংগঠন র্া ক্ষিক্ষভন্ন দপশার সেস্যল্পের ক্ষনল্পে সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর আেল্পল গঠিত এিং র্াল্পের িাধ্যল্পি 

এলক্ষসএস গঠন করা েে দসই সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠন প্রকে  িাস্তিােল্পন সরাসক্ষর অংশ িেণ কল্পরল্প । প্রিল্প েোরডি, 

মডনটডরাং ও ব্যবস্থািনায় োরা োরা সাংডেষ্ট ডিল োর এিটি োডলিা ডচত্র-৯ এর মাধ্যদম প্রেে িন িরা হদলা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                    

                    

                  ক্ষিত্র্-৯:  প্রিল্প েোরডি, মডনটডরাং ও ব্যবস্থািনার সাদথ িডড়ে িডমটি ও সাংগঠনসমূহ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                         

 

 

ক্ষষ্টোক্ষরং কক্ষিটি-দকক্ষিে প্রশাসক্ষনক

তোরক্ষক কক্ষিটি

িৎস্য অক্ষধেপ্তর- ক্ষপ ক্ষি

ক্ষপএিইউ-প্রশাসক্ষনক কাজ ও িক্ষনটক্ষরং

দজলা িৎস্য েপ্তর-প্রকে িাস্তিােন

উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর-প্রকে িাস্তিােন

সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠন-এলক্ষসএস

(প্রকে িাস্তিােনও সুফলল্পভাগী)
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                             িত্যর্ য অধ্যায় 

 

                 প্রিদল্পর আওোয় ক্রয় কার্ যক্রি িডরচালনা 

 

৪. ১ ভূডমিা 

এ প্রিদল্প প্রধানে জলাশে পুনখনন, দপানা অিমুক্ষক্ত, সরকারী খািাল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা িাষ, িাক্ষষল্পের 

অনুোন প্রোন ও অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষল্পের পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র িাষ এিং আনুষক্ষিক খাল্পত দজলা ও উপল্পজলা 

িৎস্য েপ্তল্পর প্রকে পক্ষরিালক কর্তযক অর্ য িরাি করা েল্পেল্প । তা াড়া প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তর কর্তযক সীক্ষিত অর্ য ব্যে করা 

েল্পেল্প । এ অধ্যাল্পে প্রকল্পের আওতাে উল্পেক্ষখত কার্ যক্রিসমূে ও অন্যান্য কার্ যক্রল্পির সাক্ষি যক ও েফাওোরী আক্ষর্ যক ও িাস্তি 

অিগক্ষত পর্ যাল্পলািনা করা েল্পেল্প ।  

 

৪.২  ডিডিডি’র সাংস্থান 

প্রিদল্পর মূল ও সাংদোডধে অনুদমাডেে ডিডিডিদে সাংস্থানকৃে ডবডভন্ন কার্ যক্রল্পির ক্ষিপরীল্পত ব্যল্পের লিযিাত্র্া এিং প্রকৃত অিিন 

সারডণ-৭ ও ৮ এবাং অনুদেে ৪.১.১ হদে ৪.১.৫ উিস্থািন িরা হদলা। 

  সারক্ষণ-৭: ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী প্রকল্পের উন্নেন কাজ  াড়া অন্যান্য খাল্পত ব্যল্পের লিযিাত্র্া এিং প্রকৃত অিিন 

প্রকল্পের অিক্ষভক্ষিক ব্যল্পের খাত একক ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী লিযিাত্র্া প্রকৃত অিিন  

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

জ্বালাক্ষন/লক্ষিকযান্ট/গাড়ী ভাড়া দর্াক ৫১.২০ দর্াক ৫০.৮৩ (৯৯%) দর্াক (১০০%০ 

দরক্ষিও/টিক্ষভ ক্ষিজ্ঞাপন  দর্াক ১০.০০ দর্াক ১০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

সম্প্রসারণ দ্রব্যাক্ষে/বুকল্পলট.দপাষ্টার 

বতক্ষর, মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

দর্াক ১৫.০০ দর্াক ১৫.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

প্রক্ষশিণ সািিী বতক্ষর 

(িক্ষিউল,ক্ষিপিাট য ইতযাক্ষে) 

দর্াক ৩০.০০ দর্াক ৩০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

অক্ষফস আনুিডঙ্গি এিং অন্যান্য 

দ্রব্যক্ষে ক্রে 

দর্াক ৩৪.২২ দর্াক ৩৪.২২ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

ফল্পটাকক্ষপোর ১ টি ১.০০ ১ টি ১.০০ (১০০%) ১ টি (১০০%) 

এোরকক্ষন্ডশনার ১ টি ০.৫০ ১ টি ০.৫০ (১০০%) ১ টি (১০০%) 

আনুিডঙ্গি উপকরণ সে কক্ষম্পউটার ৪টি ৪.৪৮ ৪ টি ৪.৪৮ (১০০%) ৪টি (১০০%) 

আসিািপত্র্ (শুধুিাত্র্ েপ্তল্পর ব্যিোল্পরর 

জন্য দটক্ষিল, দিোর,আলক্ষিরা ইতযাক্ষে) 

দর্াক ১০.০০ দর্াক ১০.০০ (১০০%) দর্াক (১০০%) 

দটক্ষলল্পফান ১ টি ০.২০ ১ টি ০.২০ (১০০%) ১টি (১০০%) 

ফযাক্স ১ টি ০.২০ ১ টি ০.২০ (১০০%) ১টি (১০০%) 

দিাট ১৫৬.৮০  ১৫৬.৪৩  

সূত্র্: ক্ষপক্ষসআর,২০১ ৪। 

 

এখাল্পন উল্পেখল্পর্াগ্য দর্, প্রকে েপ্তর কর্তযক ক্রে কাল্পজ দকান েরপত্র্ আেিান করার প্রল্পোজন েেক্ষন, মূলত দকাল্পটশল্পনর 

িাধ্যল্পি প্রক্ষকউরম্যান্ট সংক্রান্ত কার্ যক্রি সম্পন্ন করা েল্পেল্প । উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর কর্তযক দপানা ক্রল্পের জন্য েরপত্র্ আেিান 

কল্পর দপানা ক্রে করা েল্পেল্প । নমুনা ক্ষেসাল্পি ক্ষকছু উপল্পজলার  ক্রে কার্ যক্রি সংক্রান্ত েক্ষললাক্ষে পরীিা ও র্ািাই করা েে। 

প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তল্পরর দকাল্পটশন সংক্রান্ত েক্ষললাক্ষেও পরীিা ও র্ািাই করা েে। পুনঃখনন কার্ যক্রল্পি এলক্ষসএস 
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পিক্ষতল্পত পুনঃখনন প্রকে িাস্তিােন করা েে দর্খাল্পন দকান েরপত্র্ িা দকাল্পটশল্পনর প্রল্পোজন েেক্ষন।  সিক্ষিকভাল্পি প্রকল্পের 

প্রক্ষকউরল্পিন্ট সংক্রান্ত েক্ষললাক্ষে পর্ যাল্পলািনা কল্পর বুঝা দগল্প  দর্  প্রক্ষকউরল্পিন্ট এর ক্ষনেি ও প্রক্ষিধান অনুসরণপূি যক ক্রে 

কার্ যক্রি সম্পন্ন করা েল্পেল্প । ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন উন্নেন কাজ  াড়া অন্যান্য খাল্পত ব্যল্পের লিযিাত্র্া এিং 

প্রকৃত িাস্তিােন ক্ষিত্র্ সারক্ষণ-৮ এিং প্রকল্পের  উন্নেনমূলক কাল্পজ িাঠ পর্ যাল্পে অিক্ষভক্ষিক ব্যল্পের লিযিাত্র্া ও ব্যল্পে প্রকৃত 

অজযল্পনর একটি ক্ষিত্র্ সারক্ষণ-৭ এ  উপস্থাপন করা েল্পলা। 

প্রকল্পের মূল  উন্নেন কার্ যক্রিগুল্পলাল্পর িল্পধ্য  জলাশে খনন/পুনঃখনন খাল্পতর অর্ য দজলা িৎস্য কি যকতযা এিং অন্যান্য 

উন্নেনমূলক কাল্পজর ব্যে উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযা কর্তযক সম্পন্ন করা েল্পেল্প । শুধু সরকাক্ষর খািাল্পর  এসআইএস প্রজাক্ষতর 

িা ল্পক প্রজনন, িাল্পষ এিং দেইল সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর জন্য সরকাক্ষর খািাল্পর প্রকে দর্ল্পক দর্ অর্ য িরাে প্রোন করা েল্পেল্প  

তা সংক্ষেষ্ট খািার ব্যিস্থাপক কর্তযক ব্যে করা েল্পেল্প ।  প্রকল্পের  উন্নেনমূলক কাল্পজ িাঠ পর্ যাল্পে অিক্ষভক্ষিক ব্যল্পের 

লিযিাত্র্া ও ব্যল্পে প্রকৃত অজযল্পনর একটি ক্ষিত্র্ সারক্ষণ-৭ ও ৮ এ  দেখাল্পনা েল্পলা। 

সারক্ষণ-৮: প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির মূল উন্নেনমূলক কার্ যক্রিসমূল্পের ব্যল্পের িাস্তি ও আক্ষর্ যক লিযিাত্র্া অজযল্পনর ক্ষিিরণী 

প্রকল্পের উন্নেনমূলক কাল্পজ িাঠ 

পর্ যাল্পে অিক্ষভক্ষিক ব্যল্পের খাত 

একক ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুর্ােী লিযিাত্র্া প্রকৃত অজযন 

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

আক্ষর্ যক 

(লি টাকাে) 

দভৌত 

(পক্ষরিাণ) 

ক) দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর 

িাল্প র দপানা িজুে 

লি ৫০০.০০ ২৫০ লি ৪৯৯.০০ 

(৯৯.৮০%) 

২৪৯.৫ লি 

(১০০%) 

খ) সরকাক্ষর খািাল্পর  দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র 

প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

সংখা ২৮৫.০০ ৫৭ টি 

সরকাক্ষর 

খািার 

২৮৫.০০  

(১০০%) 

৫৭ টি দিসরকাক্ষর খািার 

(১০০%) 

গ) দিসরকাক্ষর খািাল্পর  দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র 

প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

সংখা ২০০.০০ ৫০০ 

দিসরকাক্ষর 

খািার 

২০০.০০  

(১০০%) 

৬০০ দিসরকাক্ষর খািার 

(১২০%) 

ঘ) জলাশে খনন/পুনঃখনন 

ঘ.১ সংল্পর্াগ খাল খনন/ পুনঃখনন ক্ষক.ক্ষি. ৩৩৫.৫৮ ৭০ ক্ষক.ক্ষি. ৩৩৫.৫৮ 

(১০০%) 

৬৯.৯১ক্ষক.ক্ষি. 

(৯৯.৮৭%) 

ঘ.২ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে খনন / 

পুনঃখনন (৩১০৫ দেক্টর) 

লি ঘন 

ক্ষিটার 

২২২২.১১ ৩০.৬৮ লি 

ঘন ক্ষিটার 

২২২২.৬৩ 

(১০০.০২%) 

৩৬.৫৮ লি ঘন ক্ষিটার 

(১১৯.২৩%) 

সি যল্পিাট ৩৫৪২.৬৯  ৩৫৪১.৬০  

সূত্র্: ক্ষপক্ষসআর,২০১ ৪। 

 

৪.৩  প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তর কর্তযক পক্ষরিাক্ষলত ক্রে কার্ যক্রি  

প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তর কর্তযক  আনুিডঙ্গি দ্রব্যাক্ষে ক্রে  াড়াও ১৭টি দকাল্পটশল্পনর িাধ্যল্পি ক্ষিক্ষভন্ন দ্রব্যাক্ষে ক্রে করা েে। 

ক্ষনল্পম্ন দকাল্পটশল্পনর িাধ্যল্পি ক্রল্পের দিল্পত্র্ দর্ পিক্ষত অনুসরণ করা েল্পেল্প  তার দুটি িণ যনা করা েল্পলা। 

৪.৩.১ দকাল্পটশাল্পনর িাধ্যল্পি আসিািপত্র্ ক্রে কার্ যক্রি পর্ যাল্পলািনা 

(১) দকাল্পটশল্পনর ক্ষিষে: ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ 

প্রকল্পের আসিািপত্র্ সরিরাে (প্যাদিি নাং ডিডি-১৮)। প্রাক্কডলে মূল্য=৪,৭৫০০০ লক্ষ টািা মাত্র। 

ি) রিাদটেন আহবাদনর োডরে: প্রিল্প িডরচালদির েপ্তদরর ডবÁডপ্তর িত্র নাং ৩৩৮; োাং: ৩০/০৬/২০১১ ডি.। 

ে) রিাদটেন েডলল রেো ও সাংগ্রদহর োডরে: ০৬/০৭/ ২০১১ ডি. অডফস চলািালীন সময় পর্ যন্ত। 

গ) গুরুত্বপূণ য শতযািলীর িল্পধ্য ক্ষ ল:  

 খাল্পির উপর েরোতার নাি, ঠিকানা ও কাল্পজর নাি উল্পেখপূি যক সীল-গালা কল্পর আটল্পক ক্ষেল্পত েল্পি। 
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 খাল্পির উপর ঠিকানা  াড়াও “ ০৭/০৭/২০১১ ক্ষি. তাক্ষরখ ১১:৩০ ঘটিকার পূল্পি য খুক্ষলল্পিন না” ক্ষলখল্পত েল্পি। 

 দ্রব্য বুক্ষঝল্পে দেওোর সিে দুই কক্ষপ ক্ষিল োক্ষখল করল্পত েল্পি ইতযাক্ষে। 

ঘ) রিাদটেন িমার োডরে: ০৭/০৭/ ২০১১ ডি. স: ১১: ০০ ঘটিিা পর্ যন্ত। 

ঙ) রিাদটেন রোলার োডরে: ০৭/০৭/ ২০১১ ডি. স: ১১: ৩০ ঘটিিা । 

চ) েডললাডেদে িাডরগরী ডনদে িেনা প্রোন িরা হদয়দি। 

ি) মালামাদলর আইল্পটি তফসীল্পল িক্ষণ যত তাক্ষলকা দিাতাল্পিক িলা েল্পেল্প । 

জ)দকাল্পটশল্পনর সাল্পর্ ১ম রেণীর রগদিদটি কি যকতযা কর্তযক সতযাক্ষেত ২০১০-১১ সল্পনর নিােনকৃত দেি লাইল্পসে,ভযাট 

দরক্ষজল্পেশন সাটি যক্ষফল্পকট এিং ব্যাংক সলল্পভক্ষে সাটি যক্ষফল্পকটজিা ক্ষেল্পত িলা েল্পেল্প । 

ঝ) প্রাপ্ত দকাল্পটশনসমূল্পকর ত্যলনামূলক ক্ষিিরণী: ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত ০৩ টি দকাল্পটশন পাওো র্াে: 

ক্রডমি 

নাং 

রিাদটেন োোর নাম ও ঠিিানা প্রেি ের মন্তব্য 

১. ক্ষরলাল্পেে দেি ওল্পেভ, ২৪/৪, িাল্পিলী িাগ, 

শাক্ষন্তনগর,ঢাকা। 

৫,০০০০০/০০ টাকা।  সি যক্ষনম্ন ের 

২. রেিান দেিাস য, ১১/৭/ ই, নোল্পটালা,ঢাকা। ৫,০২৬৪৪/০০ টাকা।  

৩. দিসাস য নীলা এন্টারপ্রাইজ, ১৮৩, দসানারগাও দরাি, 

োক্ষতরপুল, ঢাকা। 

৫,০৮০০০/০০ টাকা।  

 

ঞ) দকাল্পটশন কক্ষিটির সভা অনুক্ষষ্ঠত েে ০৭/০৭/২০১১ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ। সভাে ক্ষরলাল্পেে দেি ওল্পেভ, ২৪/৪, িাল্পিলী িাগ, 

শাক্ষন্তনগর,ঢাকা এর  প্রেি সি যক্ষনম্ন ও িাজার উপল্পর্াগী েওোে উক্ত প্রক্ষতষ্ঠানল্পক কার্ যাল্পেশ প্রোল্পনর ক্ষসিান্ত িেণ করা েে। 

ট) অতপর কার্ যাল্পেশ প্রোন করা েে র্াোর পত্র্ নং ৩৪৯, তাক্ষরখ:০৭/০৭/২০১১ ক্ষি.। কার্ যাল্পেল্পশ ৯০ কার্ যক্ষেিল্পসর িল্পধ্য 

আসিািপত্র্ সরিরাে দেওোর জন্য িলা েে। 

ঠ) ক্ষরলাল্পেে দেি ওল্পেভ, কর্তযক ২০/১০/২০১১ ক্ষি.তাক্ষরল্পখ আসিািপত্র্ সরিরাে দেওো েে এিং দসই সাল্পর্ দুই কক্ষপ ক্ষিল 

োক্ষখল কল্পর। 

ি) উক্ত েরপত্র্ অনুল্পিােন ও িঞ্জুরী আল্পেশ প্রোন কল্পরন প্রকে পক্ষরিালক র্াোর পত্র্ নং ৪৩৫; তাক্ষরখ:০১/১০/২০১১ ক্ষি.। 

ঢ) অতপর টিআর ফরি নং-২১ এর িাধ্যল্পি ক্ষিল নং ৫৯; তাক্ষরখ: ১০/১০/২০১২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ ক্ষিল প্রস্তুত কল্পর ঢাকাস্ত ক্ষেসাি 

রিণ অক্ষফল্পস দপ্ররণ করা েে। ক্ষিল্পল ০৪% ভযাট এিং ১% আেকর কতযন করা েে। ক্ষিল্পলর অর্ য উল্পিালল্পনর পর রাজস্ব 

িযাম্প লাক্ষগল্পে সরিরাককারীর স্বাির ক্ষনল্পে ক্ষিল পক্ষরল্পশাধ করা েে। দর্ল্পেত্য ক্ষিক্ষধ অনুর্ােী পাঁি লি টাকা পর্ যন্ত ক্রল্পের 

দিল্পত্র্ পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন ক্ষেল্পত েল্পি না তাই পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন প্রোন করা েে ক্ষন। 

 অতএি, এ দিল্পত্র্ উি ক্রয় ডিডিএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন অনুর্ােী করা েল্পেল্প  িল্পল প্রক্ষতেিান েল্পেল্প । 

 

(২) দকাল্পটশল্পনর ক্ষিষে: ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ 

প্রকল্পের আওতাে  প্রক্ষশিণ ক্ষিপিাট য মুদ্রল্পণর জন্য দকাল্পটশন আহ্বান (প্যাদিি নাং ডিডি-১৭)।  

প্রক্কডলে মূল্য=৫ লক্ষ টািা মাত্র। 

ি) রিাদটেন আহবাদনর োডরে: প্রিল্প িডরচালদির েপ্তদরর ডবÁডপ্তর িত্র নাং ৩৫৯; োাং: ১৭/০৭/২০১১ ডি.। 

ে) রিাদটেন েডলল রেো ও সাংগ্রদহর োডরে: ২৪/০৭/ ২০১১ ডি. অডফস চলািালীন সময় পর্ যন্ত। 

গ) গুরুত্বপূণ য শতযািলীর িল্পধ্য ক্ষ ল:  

 খাল্পির উপর েরোতার নাি, ঠিকানা ও কাল্পজর নাি উল্পেখপূি যক সীল-গালা কল্পর আটল্পক ক্ষেল্পত েল্পি। 

 খাল্পির উপর ঠিকানা  াড়াও “ ২৫/০৭/২০১১ ক্ষি. তাক্ষরখ ১১:৩০ ঘটিকার পূল্পি য খুক্ষলল্পিন না” ক্ষলখল্পত েল্পি। 

 দকাল্পটশন িেল্পণর দশষ তাক্ষরখ েল্পত ৬০ ক্ষেন পর্ যন্ত দকাল্পটশল্পন উদ্ধৃত েরোর িলিৎ র্াক্ষকল্পি 
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 দ্রব্য বুক্ষঝল্পে দেওোর সিে দুই কক্ষপ ক্ষিল োক্ষখল করল্পত েল্পি ইতযাক্ষে। 

ঘ) রিাদটেন িমার োডরে: ২৫/০৭/ ২০১১ ডি. স: ১১: ০০ ঘটিিা পর্ যন্ত। 

ঙ) রিাদটেন রোলার োডরে: ২৫/০৭/ ২০১১ ডি. স: ১১: ৩০ ঘটিিা । 

চ) েডললাডেদে িাডরগরী ডনদে িেনা প্রোন িরা হদয়দি। 

ি) মালামাদলর আইল্পটি তফসীল্পল িক্ষণ যত তাক্ষলকা দিাতাল্পিক িলা েল্পেল্প । 

জ) দকাল্পটশল্পনর সাল্পর্ ১ম রেণীর রগদিদটি কি যকতযা কর্তযক সতযাক্ষেত ২০১০-১১ সল্পনর নিােনকৃত দেি লাইল্পসে,ভযাট 

দরক্ষজল্পেশন সাটি যক্ষফল্পকট এিং ব্যাংক সলল্পভক্ষে সাটি যক্ষফল্পকটজিা ক্ষেল্পত িলা েল্পেল্প । 

ঝ) প্রাপ্ত দকাল্পটশনসমূল্পের ত্যলনামূলক ক্ষিিরণী ক্ষনল্পম্ন প্রোন করা েল্পলা:  

ক্রডমি নাং রিাদটেন োোর নাম ও ঠিিানা প্রেি ের মন্তব্য 

১. এফ এফ  এন্টারপ্রাইজ, ১/১, দফাল্ডার েীট,ওোরী, ঢাকা। ৪৯৯০৬২/৫০ টাকা। সি যক্ষনম্ন ের 

২. অনাক্ষিকা ক্ষপ্রন্টাস য ক্ষল:, ১৮/ক্ষি/১, র যাংক্ষকন েীট, ওোরী,  

ঢাকা-১২০৩। 

৪৯৯৪৩৭/৫০ টাকা।  

৩. বুলবুল ক্ষপ্রন্টাস য,১, দফাল্ডার েীট, ওোরী, ঢাকা। ৪৯৯৮১২/৫০ টাকা।  

  

ঞ) দকাল্পটশন কক্ষিটির সভা অনুক্ষষ্ঠত েে ২৫/০৭/২০১১ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ। সভাে এফ এফ  এন্টারপ্রাইজ, ১/১, দফাল্ডার েীট, 

ওোরী, ঢাকা এর  প্রেি ের সি যক্ষনম্ন ও িাজার উপল্পর্াগী েওোে উক্ত প্রক্ষতষ্ঠানল্পক কার্ যাল্পেশ প্রোল্পনর ক্ষসিান্ত িেণ করা েে। 

ট) অতপর কার্ যাল্পেশ প্রোন করা েে র্াোর পত্র্ নং ৩৬৪, তাক্ষরখ:৩১/০৭/২০১১ ক্ষি.। কার্ যাল্পেল্পশ ৩০ কার্ যক্ষেিল্পসর িল্পধ্য 

ক্ষিপিাট য সরিরাে দেওোর জন্য িলা েে। 

ঠ) এফ এফ  এন্টারপ্রাইজ কর্তযক ২৩/০৮/২০১১ ক্ষি.তাক্ষরল্পখ ক্ষিপিাট য সরিরাে দেওো েে এিং দসই সাল্পর্ দুই কক্ষপ ক্ষিল 

োক্ষখল করা েে। 

ি) উক্ত েরপত্র্ অনুল্পিােন ও িঞ্জুরী আল্পেশ প্রোন কল্পরন প্রকে পক্ষরিালক র্াোর পত্র্ নং ১২২; তাক্ষরখ:২০/০৫/২০১২ ক্ষি.। 

ঢ) অতপর টিআর ফরি নং-২১ এর িাধ্যল্পি ক্ষিল নং ১৫৮; তাক্ষরখ: ২০/০৫/২০১২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ ক্ষিল প্রস্তুত কল্পর ঢাকাস্ত 

ক্ষেসাি রিণ অক্ষফল্পস দপ্ররণ করা েে। ক্ষিল্পল ১৫% ভযাট এিং ১% আেকর কতযন করা েে। ক্ষিল্পলর অর্ য উল্পিালল্পনর পর 

রাজস্ব িযাম্প লাক্ষগল্পে সরিরাককারীর স্বাির ক্ষনল্পে ক্ষিল পক্ষরল্পশাধ করা েে। দর্ল্পেত্য ক্ষিক্ষধ অনুর্ােী পাঁি লি টাকা পর্ যন্ত 

ক্রল্পের দিল্পত্র্ পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন ক্ষেল্পত েল্পি না তাই পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন প্রোন করা েে ক্ষন। অতএি, এ দিল্পত্র্ও উি ক্রয় 

ডিডিআএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন অনুর্ােী করা েল্পেল্প  িল্পল প্রক্ষতেিান েল্পেল্প । 

 

 

৪.৩.২  প্রকল্পের ক্ষিক্ষভন্ন অল্পির মূল উন্নেনমূলক কার্ যক্রিসমূল্পের ক্রে কার্ যক্রি পর্ যাল্পলািনা 

 ক্ষনল্পম্ন প্রকল্পের মূল উন্নেনমূলক কাজসমূল্পের ক্রে কার্ যক্রি পর্ যাল্পলািনা করা েল্পলা: 

 

৪.৩.২.১ ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে খনন/পুন:খনন কাল্পজ এলক্ষসএস (Labour Contracting Society) এর মাধ্যদম 

িলােয় পুনঃেনন িাি সম্পন্নিরণ  িে িাদলাচনা 

ক্ষনি যাক্ষিত জলাশে খনন/পুনঃখনন কাল্পজ এলক্ষসএস (Labour Contracting Society)-ল্পক ক্ষিল পক্ষরল্পশাধ 

করার দিল্পত্র্ ডিডিআএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন অনুর্ােী করা েল্পেল্প  ক্ষক না তা র্ািাই করার জন্য ঢাকা 

দজলার নিািগঞ্জ  উপল্পজলার ‘োিােী েইল্পত ক্ষশকারীপাড়া িীজ পর্ যন্ত ই ািক্ষত িরা নেী পুন:খনন প্রকে (অংশ-১)’ এর ক্ষিল- 

ও িাষ্টারল্পরালসমূে র্ািাই করা েে। খনন/পুন:খনন কাজ করার জন্য ডিআএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন 

অনুর্ােী প্রকল্পের আলাো নীক্ষতিালা করা েল্পেল্প  দর্খাল্পন েরপত্র্ িা দকাল্পটশল্পনর দকান প্রল্পোজন দনই। এলক্ষসএস এর িাধ্যল্পি 

কাজ করার পর েক্ষিকল্পের বেক্ষনক কাল্পজর িাষ্টারল্পরাল োক্ষখল ও সিন্বে কল্পর ০৪ ক্ষকস্তীল্পত ক্ষিল পক্ষরল্পশাধ করা েল্পেল্প । 

দেখা দগল্প  দর্, এ দিল্পত্র্ ক্ষনল্পম্নর পিক্ষত অনুসরণ করা েল্পেল্প : 



25 

 

(ক)  দিোরম্যান, ক্ষশকারীপাড়া ইউক্ষপ দিোরম্যান এর আেিাল্পন ও সভাপক্ষতল্পত্ব ঢাকা দজলার নিািগঞ্জ  উপল্পজলার ই ািক্ষত 

িরা নেীর সুফলল্পভাগীল্পের একটি সভা অনুক্ষষ্ঠত েে ১৮/১০/২০১২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ ক্ষশকারীপাড়া ইউক্ষনেন পক্ষরষল্পে। সভাে ৫৩ 

সেস্য ক্ষিক্ষশষ্ট সুফলল্পভাগী েল গঠন করা েে এিং োিােী েইল্পত ক্ষশকারীপাড়া িীজ পর্ যন্ত ই ািক্ষত িরা নেী পুন:খনন প্রকেটি 

(অংশ-১) িাস্তিােল্পনর জন্য দজলা িৎস্য কি যকতযা ও প্রকে পক্ষরিালকল্পক অনুল্পরাধ জানাল্পনা েে। 

উল্পেখল্পর্াগ্য দর্, উক্ত কার্ যক্রি িাস্তিােল্পনর জন্য নীক্ষতিালা দিাতাল্পিক একটি কক্ষিটি রল্পেল্প  র্ার সভাপক্ষত সংক্ষেষ্ট দজলা 

িৎস্য কতযকতযা, সেস্য সক্ষিি সংক্ষেষ্ট উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযা এিং দজলা িৎস্য কি যকতযা প্রকল্পের উক্ত অল্পর্ যর ক্ষিক্ষিও 

িিতার অক্ষধকারী। 

(খ) অতপর তাোরা দজলা িৎস্য কি যকতযা, ঢাকা ও প্রকে পক্ষরিালক িরাির প্রকেটি িাস্তিােল্পনর জন্য আল্পিেন জানান। 

(গ) দজলা িৎস্য কি যকতযা, ঢাকা ৩১/১১/ ২০১২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ িাক্ষসক সিন্বে সভাে ক্ষিষেটি ক্ষনল্পে আল্পলািনা কল্পরন এিং 

প্রকেটি িাস্তিােল্পনর ক্ষসিান্ত িেণ করা েে। দস অনুর্ােী সংক্ষেষ্ট প্রল্পকৌশলী একটি প্লযান ও প্রাক্কলন বতক্ষর কল্পরন  এিং 

দসই সাল্পর্ ক্ষপ্রওোকয পক্ষরিাপ দনন। ক্ষপ্রওোল্পকয ৩৯৮৬৯.৭৪ ঘন ক্ষিটার িাটি ও ২৪,২২৮৮৪ টাকা সম্ভাব্য ব্যল্পের প্রক্কলন 

দজলা িৎস্য কি যকতযা, ঢাকা িরাির ক্ষতক্ষন োক্ষখল কল্পরন। দজলা িৎস্য কি যকতযা, ঢাকা উক্ত প্রাক্কলন সে প্রকে পক্ষরিালক 

িরাির উক্ত নেী পুন:খনল্পনর জন্য একটি স্কীি োক্ষখল কল্পরন। 

(ঘ) প্রকে পক্ষরিালক পত্র্ নং ২৩; তাং: ৭/২/২০১৩ ক্ষি. অনুর্ােী প্রকেটির অনুূলল্পল ১০ লি টাকা অনুল্পিােন কল্পর ১ি 

ক্ষকস্তীল্পত ৭৫০০০০/০০ টাকা  এিং ক্ষদ্বতীে ক্ষকস্তীল্পত পত্র্ নং ১০২ তাং ২১/৫/২০১৩ক্ষখ. অনুর্ােী দজলা িৎস্য কি যকতযা, ঢাকা 

িরাির উক্ত প্রকেটি িাস্তিােল্পনর জন্য অিক্ষশষ্ট অল্পর্ যর িরাে প্রোন কল্পরন। 

(ঙ) অর্ য কি র্াকাে সেকারী প্রল্পকৌশলী প্রাক্কলনটি সংল্পশাধন কল্পরন এিং সংল্পশাক্ষধত প্রক্কলল্পন ক্ষপ্রওোকয ১২৪১৩.২১ ঘন 

ক্ষিটার িাটি এিং সংল্পশাক্ষধত অর্ য িাক্ষেো ১০,০১০২৪/৭০ টাকার প্রক্কলন করা েে। 

(ি) নীক্ষতিালা অনুর্ােী ই ািক্ষত িরা নেীর সুফলল্পভাগীল্পের িধ্য েল্পত ০৭ সেস্য ক্ষিক্ষশষ্ট একটি এলক্ষসএস (Labour 

Contracting Society) গঠন করা েে র্ার েলল্পনতা েন আলোজ আলী দিাোম্মে রেিান খান ক্ষপোর এিং 

উপেলল্পনতা েন দিা: আেম্মে দোল্পসন। 

( ) নীক্ষতিালা অনুর্ােী নিািগঞ্জ উপল্পজলা দসানালী ব্যাংল্পক েলল্পনতা এিং উপ-েলল্পনতার দর্ৌর্ স্বািল্পর পক্ষরিাক্ষলত একটি 

িলক্ষত ক্ষেসাি দখালা েে র্ার নং ০০১০২০০৫২ । অতপর নেী পুন:খনন কাজ শুরু করা েে। 

(জ) পূল্পি য গঠিত সুফলল্পভাগী ৫৩ জল্পনর তাক্ষলকা উপল্পজলা ক্ষনি যােী কি যকতযা, উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযা, েলল্পনতা এিং 

উপেলল্পনতা কর্তযক অনুল্পিাক্ষেত েে ২০/০২/২০২ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ। 

(ঝ) উপল্পজলা িৎস্য কি যকতযা জলাশেটি পুন:খনল্পনর লল্পিয অনাপক্ষি প্রতযেনপত্র্ প্রোল্পনর  জন্য পত্র্ নং ১৮৯;তাং 

৪/২/২০১৩ ক্ষি. দিাতাল্পিক সেকাক্ষর কক্ষিশনার (ভূক্ষি), নিািগঞ্জ িরাির পত্র্ দেন। 

(ঞ) অক্ষিি দিক প্রোন: নীক্ষতিালা অনুর্ােী িরােকৃত দিাট অর্ য িারটি সিান ক্ষকস্তীল্পত অক্ষিি দিল্পকর িাধ্যল্পি েলল্পনতা ও 

উপেলল্পনতা িরাির প্রোন করার সুল্পর্াগ রল্পেল্প । দস জন্য দজলা িৎস্য কি যকতযা ঢাকার পত্র্ নং ১৩৭; তাক্ষরখ: ৩১/৩/২০১৩ 

অনুর্ােী ২৫০০০০/= টাকা (২৫%)  ক্ষেসাি িোক্ষনেন্ত্রক, িাংলাল্পেশ পূি য ক্ষনরীক্ষিত দিক-ক্ষসএও দিল্পকর িাধ্যল্পি  প্রর্ি 

ক্ষকস্তীল্পত প্রোন করা েে র্াোর নং ক ৩৩৭৯০২৯; তাক্ষরখ: ২/৪/২০১৩ ক্ষি.। এলক্ষসএস কক্ষিটি উক্ত অল্পর্ যর সিন্বে িাষ্টারল্পরাল 

ও প্রক্ষতল্পিেন োক্ষখল কল্পরন ২৯/৮/২০১৩ ক্ষি.তাক্ষরল্পখ। একইভাল্পি ক্ষদ্বতীে ক্ষকস্তীল্পত ২৫%, র্ততীে ক্ষকস্তীল্পত ২৫% এিং িত্যর্ য 

ও দশষ ক্ষকস্তীল্পত ২৫% অর্ য প্রোন করা র্র্াক্রল্পি দিক নং ক ৩৭২০০১২, তাং:২০/৫/২০১৩; ৩৭২১৩৫৩, তাং:৫/৩/২০১৩ 

এিং ক ৩৭২৩৪৩৬, তাং: ২৬/৬/২০১৩ এর িাধ্যল্পি।  

(ি) সিন্বে িাণ্টারল্পরালসমূে ক্ষিল নং ৯৩, তাং:১/৪/২০১৩; নং ১১১৮,তং: ১৬/৫/২০১৩; নং ১৪০,তাং: ৩/৬/২০১৩ এিং 

নং ১৬৫, তাং ১৩/০৬/২০১৩ ক্ষখ. অনুর্ােী ঢাকা ক্ষেসাি রিণ েপ্তল্পর দপ্ররণ করা েে এিং অর্ যক্ষিক্ষধ অনুর্ােী সিন্বে করা 

েে। 

( ) সংক্ষেষ্ট প্রল্পকৌশলী প্রক্ষতিার দিক প্রোল্পনর পূল্পি য দপাষ্ট ওোকয পক্ষরিাপ কল্পর দজলা িৎস্য কি যকতযা িরাির োক্ষখল কল্পরল্প ন 

এিং পক্ষরিাপ িক্ষেল্পত ( Measurement Book/MB) তা ক্ষলক্ষপিি ও স্বাির কল্পরল্প ন। প্রল্পতযকিারই দজলা িৎস্য 

কি যকতযা, উপল্পজলা িৎস্য কতযকতযা এিং সেকারী প্রল্পকৌশলী স্বাির কল্পরল্প ন। 
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প্রকল্পের নীক্ষতিালা পর্ যল্পিণ করা েল্পেল্প  এিং দেখা দগল্প  দর্ স্কীিটি িাস্তিােল্পন নীক্ষতিালা অনুসরন করা েল্পেল্প । অন্যক্ষেল্পক 

দেখা দগল্প  দর্ এ দিল্পত্র্ও  ক্রয় ডিডিআএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন অনুর্ােী অর্ য ব্যে করা েল্পেল্প । 

 

৪.৩.২.২  উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর, দিগিগঞ্জ, দনাোখালী কর্তযক দকাল্পটশল্পনর িাধ্যল্পি দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  ক্রে 
[ 

দকাল্পটশল্পনর ক্ষিষে: ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকল্পের 

আওতাে দেশীে প্রজাক্ষতর িাল্প র দপানা ক্রে । প্রক্কডলে মূল্য=৫০ হািার টািা মাত্র।  

ক্রয় কার্ যক্রিসমূল্পের পিক্ষত ক্ষনম্নরুপ: 

(ি)রিানা অবমুডি িডমটির (সাংদোডধে, ২০১২ ডি.) সভা আহবান িরা হয় ১৯/০২/২০১৪ ডি. োডরদের 

৩৩.০২.৭৫০৭.৫০১.২৭.০০৮-১৪-১২/১১ নাং িত্র রমাোদবি।   

(ে) রিাদটেন আহবাদনর োডরে: উপল্পজলা িৎস্য েপ্তর, দিগিগঞ্জ, দনাোখালী এর িত্র নাং ৩৩.০২.৭৫০৭.৫০১.৩৯.০০৮-

১৪-১৬/১১; োাং: ২৫/০২/২০১৪ ডি.।  

(গ) রিাদটেন েডলদলর মূল্য: রিান মূল্য ধরা হয় নাই।  

(ঘ) রিাদটেন েডলল রেো ও সাংগ্রদহর োডরে: ৪/০৩/ ২০১৪ ডি. অডফস চলািালীন সময় পর্ যন্ত। 

(ঙ) গুরুত্বপূণ য শতযািলীর িল্পধ্য ক্ষ ল:  

 খাল্পির উপর েরোতার নাি, ঠিকানা ও কাল্পজর নাি উল্পেখপূি যক সীল-গালা কল্পর আটল্পক ক্ষেল্পত েল্পি। 

 দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র প্রজাক্ষত ও অনুপাত েল্পি ক্ষশং-৩০%, িাগুর-২০%, বক-২০% এিং অন্যান্য দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র প্রজাক্ষত-৩০%। 

 খাল্পির উপর ঠিকানা  াড়াও “ ০৫/০৩/২০১৪ ক্ষি. তাক্ষরখ ১২:৩০ ঘটিকার পূল্পি য খুক্ষলল্পিন না” ক্ষলখল্পত েল্পি। 

 দ্রব্য বুক্ষঝল্পে দেওোর সিে দুই কক্ষপ ক্ষিল োক্ষখল করল্পত েল্পি ইতযাক্ষে। 

(চ) রিাদটেন িমার োডরে: ৫/০৩/ ২০১৪ ডি. স: ১২: ০০ ঘটিিা পর্ যন্ত। 

(ি) রিাদটেন রোলার োডরে: ৫/০৫/ ২০১১ ডি. স: ১২: ৩০ ঘটিিা । 

(ি) রিদটেন িমা রেওয়ার ঠিিানা: উিদিলা মৎস্য েপ্তর ও উিদিলা ক্ষনি যক্ষেী কি যকতযার েপ্তর, দিগিগঞ্জ। 

(ি) মালামাদলর আইল্পটি তফসীল্পল িক্ষণ যত তাক্ষলকা দিাতাল্পিক িলা েল্পেল্প । 

(ঞ) দকাল্পটশন অনুল্পিােন ও িঞ্জুরী প্রোন কল্পরন দজলা িৎস্য কি যকতযা, দনাোখালী তাোর েপ্তল্পরর পত্র্ নং ৩৩.০২.৭৫০০. 

৪০০. ৫৩. ০০১. ১৪.৩২৮; তাং: ১০/০৩/২০১৪ ক্ষি. এর িাধ্যল্পি। 

(ত) প্রাপ্ত দকাল্পটশনসমূল্পের ত্যলনামূলক ক্ষিিরণী: ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত ০৩ টি দকাল্পটশন পাওো র্াে: 

ক্রডমি নাং রিাদটেন োোর নাম ও ঠিিানা প্রেি ের মন্তব্য 

১. আলিারাকা িৎস্য খািার, দপ্রা.: দিা: িা উদুল েক দিৌধুরী,  পূি য 

োজীপুর,ল্পিগিগঞ্জ, প্রেিের 

৬০০.০০টাকা/ল্পকক্ষজ। সি যক্ষনম্ন ের 

২. দসানালী িৎস্য খািার, দপ্রা: দিা: আসফাক,ল্পঘািিাগ, কক্ষিরোট। ৭০৫.০০ টাকা/ল্পকক্ষজ।    

৩. রুপালী িৎস্য খািার, দপ্রা: দিা: আজাে, দঘাষকািিা,মুসক্ষলি 

িাজার, দসানাইমুরী, দনাোখালী। 

৭২৫.০০ টাকা/ল্পকক্ষজ।  

  

(র্) দকাল্পটশন কক্ষিটি ৫/৩/২০১৪ ক্ষি. তাক্ষরল্পখ আলিারাকা িৎস্য খািার, দপ্রা: দিা: িা উদুল েক দিৌধুরী,  পূি য োজীপুর, 

দিগিগঞ্জ এর প্রেিের ৬০০.০০টাকা/ল্পকক্ষজ সি যক্ষনম্ন ও িাজার উপল্পর্াগী েওোে উক্ত প্রক্ষতষ্ঠানল্পক কার্ যাল্পেশ প্রোল্পনর ক্ষসিান্ত 

প্রোন কল্পর। দপানা ক্রে ও অিমুক্তকরণ কক্ষিটির সভাপক্ষত উপল্পজলা ক্ষনি যােী কি যকতযা এিং সেস্য সক্ষিি উপল্পজলা িৎস্য 

কি যকতযা। প্রধান উপল্পেষ্টা সংক্ষটষ্ট সংসে সেস্য, উপল্পেষ্টাবৃন্দরা েল্পলন উপল্পজলা দিোরম্যান ও ভাইস দিোরম্যান। 

(ে) অতপর কার্ যাল্পেশ প্রোন করা েে র্াোর পত্র্ নং ৩৩.০২.৭৫০৭. ৫০১.৩৯. ০০৮.১৪.২৫; তাং: ১০/০৩/২০১৪ ক্ষি. এর 

িাধ্যল্পি এিং ৪৮০০০.০০ টাকার ৮২.৭০ দকক্ষজ দপানা সরিরাে দেওোর জন্য িলা েে। 
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(ধ) কক্ষিটি কর্তযক অনুল্পিাক্ষেত ১৭ টি প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনক প্রকুল্পর উক্ত দপানা ক্ষিতরণ করা েে। 

(ন) অতপর টিআর ফরি নং-২১ এর িাধ্যল্পি ক্ষিল করা েে এিং ক্ষিল্পল ক্ষনধ যাক্ষরত  ভযাট এিং আেকর কতযন কল্পর  ক্ষিল্পলর 

অর্ য উল্পিালল্পনর পর রাজস্ব িযাম্প লাক্ষগল্পে সরিরাককারীর স্বাির ক্ষনল্পে ক্ষিল পক্ষরল্পশাধ করা েে। দর্ল্পেত্য ক্ষিক্ষধ অনুর্ােী পাঁি 

লি টাকা পর্ যন্ত ক্রল্পের দিল্পত্র্ পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন ক্ষেল্পত েল্পি না তাই পক্ষত্র্কাে ক্ষিজ্ঞাপন প্রোন করা েে ক্ষন। এ দিল্পত্র্ও উি 

ক্রয় ডিডিআএ ২০০৬ ও ডিডিআর ২০০৮ এর গাইিলাইন অনুর্ােী করা েল্পেল্প  িল্পল প্রক্ষতেিান েল্পেল্প । 

 

উল্পেক্ষখত িারটি ক্রল্পের দিল্পত্র্ই পািক্ষলক প্রক্ষকউরল্পিন্ট ক্ষিক্ষধিক্ষলা, ২০০৮ এর ক্ষিক্ষধ-১৬ ক্রে পক্ষরকেনা প্রণেন, ইতযাক্ষে; 

ক্ষিক্ষধ-১৭, ৬৯-ল্পকল্পটশন প্রোল্পনর অনুল্পরাধ প্রজ্ঞাপন পিক্ষত প্রল্পোল্পগর দিল্পত্র্ অনুসরণীে কার্ যালী, শতযািলী, ইতযাক্ষে; ৭০-

দকল্পটশন পিক্ষতর দিল্পত্র্ আিশ্যক তথ্য.েক্ষললাক্ষে, ইতযাক্ষে; ক্ষিক্ষধ-৭১ দকল্পটশন আেিাল্পনর দিল্পত্র্ অনুসরণীে কার্ যািলী;       

৭২-ল্পকল্পটশন োক্ষখল পিক্ষত এিং ৭৩-ল্পকল্পটশন মূল্যােন  এিং কার্ যাল্পেশ প্রোন ইতযাক্ষে কার্ যক্রল্পি ক্ষিক্ষধ অনুসরণ করা েল্পেল্প । 
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িঞ্চম অধ্যায় 

 

 প্রিদল্পর উদেশ্য অিিদনর অবস্থা িে িাদলাচনা ও িে িদবক্ষণ 

 

৫.১ ভূডমিা 

ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকল্পের প্রধানত িারটি 

উল্পেশ্যল্পক সািল্পন দরল্পখ িাস্তিােন করা েল্পেল্প । প্রিদল্পর উদেশ্য অিিদনর অবস্থা সদরিডমদন োচাই ও পর্ যল্পিিণ করার 

জন্য দেল্পশর ৮টি ক্ষিভাল্পগর ২৬ দজলার ১০৪ টি উপল্পজলার ২০১১ জন প্রকেভূক্ত এলাকার উপকারল্পভাগী িা সুফলল্পভাগী এিং 

১০০৫ জন প্রকে িক্ষেভূ যত কল্পরাল এলাকার িৎস্য িক্ষষ, িৎস্যজীিী  ও অন্যান্য দিকল্পোল্ডারল্পের িতািত িেণ করা েল্পেল্প । 

এর িল্পধ্য ক্ষ ল অনুোন প্রাপ্ত সংল্পর্াগ িাক্ষষ ১৬৫ জন (প্রশ্নিালা-১.১) এিং কল্পরাল িৎস্য িাক্ষষ ৯৫ জন (প্রশ্নিালা-১.২) এিং 

উনু্মক্ত জলাশেসমূল্পের দিল্পত্র্ উপকারল্পভাগী িা সুফলল্পভাগী দজল্পল ও অন্যান্য দিকল্পোল্ডার ১৮৩৬ জন (প্রশ্নিালা-২.১) ও  

কল্পরাল দজল্পল ও অন্যান্য দিকল্পোল্ডার ৯২০ জন (প্রশ্নিালা-২.২)। 

 এ অধ্যাল্পে প্রশ্নিালা, দকআইআই এিং এফক্ষজক্ষি দর্ল্পক প্রাপ্ত তথ্যাক্ষে ও অন্যান্য িকুল্পিন্টস ক্ষিল্পেষণ কল্পর  প্রকেটি 

িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকল্পের উল্পেশ্যসমূে কতটুকু অক্ষজযত েল্পেল্প  এ ক্ষিষল্পে পর্ যাল্পলািনা এিং পর্ যল্পিিণ করা েল্পেল্প । 

 

৫.২ উল্পেশ্য অিিদনর অবস্থা িে িাদলাচনা ও ডবদেিণ 

৫.২.১ ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি দেল্পশর িৎস্য উৎপােন 

বৃক্ষি করা 

এ উদেশ্য অিিদনর িন্য প্রিল্প ির্তিিক্ষ ডবডভন্ন উিদিলার ১২৩ টি অিিক্ষেত জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং 

জলাশেসমূল্পে দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিল্পণর জন্য ক্ষিক্ষিত কল্পরন। উক্ত জলাশেসমূেল্পক ২৫১ টি অংল্পশ ক্ষিভক্ত 

কাল্পর ২৫১ টি স্কীল্পির িাধ্যল্পি জলাশেসমূে খনন/পুনঃখনন করা েে। জলাশেসমূল্পের িল্পধ্য ক্ষ ল খাল, ক্ষিল, িরা নেী ও 

িল্পরাক্ষপট।  প্রক্ষতটি জলাশল্পের জন্য একটি কল্পর সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠন গঠন করা েে। সংল্পর্াগ খাল খনন/পুনঃখনল্পনর দিল্পত্র্  

৩৩৫.৫৮ লি টাকা ব্যে কল্পর  ৭০ ক্ষক.ক্ষি. খাল 

খনন/পুনঃখনন করা েে। অন্যান্য জলাশল্পের দিল্পত্র্ 

২২২২.৬৩ লি টাকা ব্যে কল্পর ৩০.৬৮ লি ঘন ফুট 

িাটি দকল্পট ত্যল্পল দফলা েে র্ার ফল্পল  জলাশেসমূল্পের 

গভীরতা অল্পনক দিল্পড় র্াে।উক্ত খনন/পুনঃখনন 

কার্ যক্রল্পি স্থানীে জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ সমৃ্পক্ত ক্ষ ল্পলন।  

উোেরণ ক্ষেসাল্পি িলা র্াে, কুক্ষষ্টো সেল্পরর কুিানেী 

পুন:খনন কাজ উল্পদ্বাধন কল্পরন তথ্য িন্ত্রী জনাি 

োসানুল েক ইনু এিং দসখানকার স্থানীে 

জনপ্রক্ষতক্ষনধবৃন্দ উপক্ষস্থত ক্ষ ল্পলন ( ক্ষি-৩; সূত্র্: িৎস্য 

ক্ষিভাগ)। জলাশেসমূে খনন/পুন:খনন করার পর 

দসখাল্পন ক্ষশং,িাগুর, বক,িলা, িাটা,পুটি এিং খরক্ষক 

(ল্পভো িা দিক্ষন) িাল্প র দপানা িজুে করা েে। প্রকেভূক্ত জলাশেসমূে পুনঃখনল্পনর ফল্পল ৩০৫৫১ জন সুফলল্পভাগী লাভিান 

েন। অন্যক্ষেল্পক জলাশেসমূল্পে ৭৭৩.৪৪ দি.টন অক্ষতক্ষরক্ত িা  উৎপন্ন েল্পেল্প  (প্রকে েপ্তল্পরর প্রক্ষতল্পিেন, ২০১৪)।  

সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী উিরোোদের ৯৪.৫% িানান রে োদের িলােয় সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিানা মজুে 

িরা হদয়দি এবাং প্রিল্পভূি িলােয়সমূদহ এিি প্রিাডে ডহসাদব ডোং মাি ( ৯১.৪%) সবদচদয় রবেী মজুে  িরা হদয়দি 

এবাং এর িরই রল্পেল্প  িাগুর (৭০.৯ %), বক (৫৮.৫%), িাটা (৪৮.৫%), দটংরা (৪৬.০%), পািো (৩০.৮%) প্রভৃক্ষত। 

সবদচদয় িম মজুে িরা হদয়দি রঢলা মাি (সারডণ-৯)। তুলনামূলিভাদব ডোং, মাগুর, বি,রটাংরা, িাবো ইতযাক্ষে  মাদির 

 ক্ষি-৩. তথ্য িন্ত্রী জনাি োসানুল েক ইনু কর্তযক কুক্ষষ্টো সেল্পরর কুিা নেীর 

পুনঃখনন কাজ উল্পদ্বাধন (সূত্র্: িৎস্য েপ্তর) 
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রিানা এেন গ্রাম-গদঞ্জর মৎস্য রহচারীদে কৃডিম প্রিননদনর মাধ্যদম উৎিাডেে হওয়ায় ডিছুটা সহিলভয, েদব বি, মাগুর 

ইতযাক্ষে  মাদির রিানার রক্ষদত্র ডনদভিিাল রিানা িাওয়া প্রায়ই সিস্যা েে, দকননা দেল্পশ এগুল্পলার র্াই প্রজাক্ষতও রল্পেল্প  এিং 

োইক্ষিি ও  র্াই/ দেশীে প্রজাক্ষতর সাল্পর্ ক্রস কল্পর উৎপাক্ষেত দপানাও রল্পেল্প । 

এ ক্ষিষল্পে সিীিা এলাকাে সিীিাে প্রাপ্ত তল্পথ্যর ক্ষভক্ষিল্পত উক্ত কার্ যক্রি পর্ যাল্পলািনা কল্পর  ক্ষনল্পম্নর ক্ষিষেগুল্পলা লিয করা 

দগল্প : 

জলাশেসমূে খনন/পুনঃখনন করার ফল্পল জলাশেসমূল্পের পক্ষরল্পিল্পশর উন্নেন েল্পেল্প  ফল্পল দর্গুল্পলাল্পত খনন/পুন:খনল্পনর আল্পগ 

পিনক্রীোর ফল্পল দুগ যন্ধ সৃক্ষষ্ট েল্পতা এখন আর পূল্পি যর ন্যাে দুগন্ধ সুক্ষষ্ট েে না র্া ৭৯.৯% উিরোতা জাক্ষনল্পেল্প ন।  সিীিাে 

অংশিেণকারী ৫৭.৬% িল্পলল্প ন দর্ পুন:খনল্পনর ফল্পল জলাশেসমূল্পের উন্নেন েল্পেল্প । জলাশগুল্পলার গভীরতা আল্পগর দিল্পে 

৪-৫ ফুট দিল্পড়ল্প । এখন দু-একটি ব্যক্ষতক্রি  াড়া প্রাে সকল পুন:খননকৃত জলাশেসমূল্পে সারা ি র পাক্ষন র্াল্পক। ফল্পল দেশীে 

দ াট িা  সে সকল প্রকার িাল্প র ব্রুি জলাশেসমূল্পে অিস্থান কল্পর এিং প্রজনল্পনর সুল্পর্াগ পাে র্া সাক্ষি যকভল্পি িাল্প র 

উৎপােন বৃক্ষির জন্য অপক্ষরোর্ য।  

৮২.৯% িানান রে পিন কল্পি র্াওোর ফল্পল এখন আল্পগর ন্যে পাক্ষনল্পত আর অস্বাভাক্ষিকভাল্পি বুে বুে সুক্ষষ্ট েে না এিং 

অক্ষক্সল্পজল্পনর অভাি পক্ষরলক্ষিত েে না। ফল্পল িা ও ভাল্পস না। এর ফদল মাদির রিানার মৃত্যয হার িদমদি, ফদল উৎিােন 

রবদড়দি।    

৮৬.৭% তথ্য দেন দর্ িষ যার শুরুল্পত নত্যন পাক্ষন আসার সাল্পর্ সাল্পর্ দ াট িাল্প র দপানা দেখা র্াে । ক্ষিল্পশষ কল্পর টাক্ষক, দশাল, 

ক্ষশং, িাগুর িা ।  এটি দ াট িাল্প র প্রজনন েওোর সূিক। িল্প র উৎপােন িাড়ার জন্য িাল্প র বৃক্ষি এিং প্রজনন অপক্ষরোর্ য 

ক্ষিষে। পুনঃখননকৃত জলাশেগুল্পলা সুফলল্পভাগীরা  ব্যিস্থাপনা এিং  িা  সংরিণ কল্পরল্প ন। ফল্পল দ াট িা  িড় েওোর 

সুল্পর্াগ দপল্পেল্প  এিং প্রজনন দিৌসুল্পি জলাশেসমূে ও পাশ্বিতী প্লািনভূক্ষিল্পত প্রচুর ক্ষিি দ ল্পড়ল্প  এিং দপানা উৎপন্ন েল্পেল্প । 

দপানাসমূল্পের একটি ক্ষিরাট অংশ ঐ জলাশল্পেই রল্পে দগল্প  দর্গুল্পলা িড় েল্পে উৎপােন বৃক্ষি কল্পরল্প ।  

৫৫.৭ % উিরোতা জানান জলাশেসমূল্পে শামুখ ,ক্ষঝনুক, কাঁকড়া,কুক্ষিো, সাপ  ইতযাক্ষে এখন আল্পগর দিল্পে দিশী দেখা র্াে 

এিং আল্পগ দকান দকান জলাশল্পে এগুল্পলা দেখা দর্ত না  ক্ষকন্তু এখন এগুল্পলা কি-ল্পিশী পাওো র্াে। ৫৫.৭ % উিরোতা 

জানান দর্, এখন দর্ পক্ষরিাণ জলজ প্রাণী ও উক্ষিে জলাশেগুল্পলাল্পত পাওো র্াল্পে তা প্রকে কার্ যক্রি শুরু করার আল্পগ পাওো 

দর্ল্পতা না।  তার অর্ য েল জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড়ল্প । এর ফল্পল রাক্ষুল্পস দেণীর িাল্প র প্রাকৃক্ষতক খািার দিল্পড়ল্প । কারণ ক্ষশং, 

িাগুর, টাক্ষক, দশাল, গজার, আইর,  দিাোল, ফক্ষল ইতযাক্ষে িল্প র জন্য এগুল্পলা আকষ যনীে খািার। তাই এল্পের উৎপােনও 

দিল্পড়ল্প । ৭৯.৪% উিরোতা উৎপােন িাড়াে আে বৃক্ষির কর্া জাক্ষনল্পেল্প ন। 

প্রকে দর্ল্পক প্রক্ষশিণ পাওোর ফল্পল জলাশল্পে িা  িজুে, ব্যিস্থাপনা ও সংরিণ করার Ávb রবদড়দি। ফদল সুফলদভাগীদের 

সহ-ব্যবস্থািনার অডভÁZv রবদড়দি এবাং  িলােয়সমূদহর িডরদবে আদগর রচদয় ভাল হদয়দি োর ফদল এটি উৎিােন বৃডিদে 

সহায়ো িদরদি। 

প্রাে সকল উিরোতাই মুক্ত জলাশেগুল্পলাল্পত পাক্ষন দুষণ একটি িারাত্বক সিস্যা িল্পল উল্পেখ কল্পরন। কৃক্ষষ ফসল্পল কীটনাশক 

ও  রাসােক্ষনক সাল্পরর ব্যিোর, ক্ষিল ও কল-কারখানার িজযয জলাশেল্পক দুক্ষষত করল্প । ফল্পল িা  ও িাল্প র দপানা এিং 

জলজ অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যযোর িাড়ল্প । 

সল্পরজক্ষিন পর্ যল্পিিল্পণ জলাশেসমূল্পে পর্ যাপ্ত পাক্ষন দেখা দগল্প  এিং অল্পনক জলাশল্পে সুফলল্পভাগীল্পের িা  আেরণরত অিস্থাে 

পাওো দগল্প  এিং অল্পনক স্থাল্পন পাশ্বযিতী িা  িাজাল্পর দজল্পলল্পের দ াট  িা  ক্ষিক্রী করল্পত দেখা দগল্প । অতএি িলা র্াে দর্, 

ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি দেল্পশর িৎস্য উৎপােন বৃক্ষি করার 

দিল্পত্র্ ক্ষকছু সিস্যা র্াকা সল্পত্বও প্রকল্পের এ উল্পেশ্যটি অক্ষজযত েল্পেল্প ।  

এধরল্পণর প্রভাি অন্য দকান প্রকে িাস্তিােল্পনর কারল্পণ সৃক্ষষ্ট েেক্ষন দকননা অন্য দকান প্রকে এ প্রকল্পের জলাশেসমূল্পে 

িাস্তিােন করা েেক্ষন। তল্পি পল্পরাি প্রভাি র্াকাটা অস্বাভাক্ষিক নে দকননা মুক্ত জলাশে দকান না দকান ভাল্পি একটির সাল্পর্ 

অন্যটির প্রতযি িা পল্পরাি সংল্পর্াগ র্াল্পক র্া িষ যাকাল্পল দকানভাল্পিই ক্ষিক্ষেন্ন করা র্াে না । 
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৫.২.২  দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, উৎপােন ও ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, উৎপােন ও 

ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার 

প্রিদল্পর এিটি গুরুত্বপূণ ি উদেশ্য। সমীক্ষায় 

রিআইআই এ ৫২০ জন সুফলল্পভাগী  এিং  ক্ষিক্ষভন্ন 

দেণী ও দপশার দলাকজন অংশিেণ কল্পরন। 

তাল্পের ৯৯.৯% জাক্ষনল্পেল্প ন প্রকেটি িাস্তিােল্পনর 

ফল্পল প্রকে এলাকাে দ াট িাল্প র পক্ষরিাণ ও 

প্রজাক্ষত দিল্পড়ল্প , অল্পনক প্রজাক্ষত ক্ষিলপ্তীর োত 

দর্ল্পক রিা দপল্পেল্প , স্থানীেভাল্পি অনুপক্ষস্থত ক্ষ ল 

এিন অল্পনক িা  ক্ষফল্পর এল্পসল্প , আিাসস্থল দিল্পড় 

র্াওোে িা িাল্প র প্রাপ্যতা বৃক্ষি দপল্পেল্প , দ াট 

িাল্প র প্রজনন দিল্পড় দগল্প , খাল, ক্ষিল 

খনন/পানঃখনল্পনর ফল্পল এগুল্পলার পাক্ষন ধল্পর 

রাখার িা  ধারণ িিতা দিল্পড় দগল্প  তাই 

জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড় দগল্প  এিং িা   াড়াও অল্পনক োক্ষরল্পে র্াওো জীি ক্ষফল্পর এসল্প , দর্িন: শামুখ,ক্ষঝনুক,কুক্ষিো ইতযাক্ষে ।     

সিীিাে খানা জরীল্পপ অংশিেণকারী ৫৪.৫% উিরোতার িল্পত তাল্পের পুকুল্পর জলজ প্রাণী ও উক্ষিে দিল্পড়ল্প । ক্ষিল সমূল্পে 

দ াটিা  সংরিণ আইন অল্পনকাংল্পশ দিল্পন িলার ফল্পল দ াট িাল্প র উৎপােন দিল্পড়ল্প । দর্িন: প্রকেভূক্ত ক্ষেনাজপুর দজলার 

পাি যতীপুর উপল্পজলার ভল্পিরিাজাল্পরর দ ট র্মুনা নেী (িরা নেী) জলাশল্পে দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা অিমুক্ত করা 

েে। পল্পর সুফলল্পভাগীর জলাশেটিল্পক সংরিণ কল্পরন। এ ফল্পল দেখা দগল্প  দর্, টাক্ষক িা  ক্ষিি দ ল্পড় িাচ্চা উৎপন্ন কল্পরল্প । 

ক্ষকন্তু টাক্ষক িাল্প র দপানার স্কুল আেরণ না কল্পর সংরিণ করা েল্পেল্প , ফল্পল টাক্ষক িাল্প র উৎপােন দিল্পড়ল্প  ( ক্ষি-৪) 

প্রকল্পের ৬০০ জন অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষল্পের িাল্পঝ খানা জরীপ প্রশ্নপল্পত্র্র িাধ্যল্পি তাল্পের পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র 

প্রজাক্ষত িজুে ও িাষ সংক্রান্ত প্রভাি র্ািাই করা েে। ক্ষিক্ষভন্ন দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র িাষ সংক্রান্ত প্রল্পশ্নর জিাল্পি দর্ 

ক্ষিত্র্ দিক্ষড়ল্পে এল্পসল্প  তা সারক্ষণ-৯ এ উপস্থাপন করা েল্পলা।  

  সারক্ষণ-৯: ক্ষিক্ষভন্ন প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র িাষ সংক্রান্ত তথ্য 

ক্রডমি 

নাং 

প্রিাডে রিাট মাি চাদির হার রিাট মাি চাি না িরা হার মন্তব্য 

হযাঁ উির 

প্রোনিারীর সাংখ্যা 

েেিরা হার 

( % ) 

না উির 

প্রোনিারীর সাংখ্যা 

েেিরা হার 

( % ) 

 

১ পািো ৪১ ১৩.৬ ২৫৮ ৮৬.৪ ডোং মাি চাি িরা 

হদয়দি সদব িাচ্চ 

সাংখ্যি পুকুদর 

এবাং বাইি িা  

িাষ করা েল্পেল্প  

সিল্পিল্পে কি 

সংখ্যক পুকুল্পর। 

২ গুলশা ৪১ ১৩.৬ ২৫৮ ৮৬.৪ 

৩ বক ১৩৬ ৪৫.৫ ১৬৩ ৫৪.৫ 

৪ ক্ষশং ২০৪ ৬৮.২ ৯৫ ৩১.৮ 

৫ িাগুর ১২৯ ৪৩.২ ১৭০       ৫৬.৮ 

৬ িাইি ৭ ২.৩ ২৯২ ৯৭.৯ 

৭ পু ুঁটি ৬৬ ২২.২ ২৩৩ ৭৭.৮০ 

৮ িলা ১৩ ৪.৫ ২৭৮ ৯৫.৫ 

৯ দঢলা ৭ ৪.৫ ২৮৫ ৯৫.৫ 

১০ িাটা ১২২ ৪০.৯ ১৭০ ৫৯.১ 

১১ দটংরা ৪১ ১৩.৬ ২৫১ ৮৬.৪ 

সারডণ-১০ রথদি স্পষ্ট বুিা োয় রে প্রিল্পভূি পুকুর সমূদহ ১১টি রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির চাি িরা হদয়দি োর মদধ্য 

সবচদয় রবেী ডোং, বি, মাগুর এবাং বাটা। প্রদয়ািনীয় সিল প্রিাডের রিানা না িাওয়ায় অন্যান্য মাদির চাি িম হদয়দি 

িডব-৪. সমীক্ষা চলািাদল প্রিল্পভূি ডেনািপুর রিলার পাি যেীপুর 

উিদিলার রিাট েমুনা নেী (মরা নেী) রথদি আহডরে টাডি মাি 
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বদল চাডিদের মোমে ডবদেিণ িদর মদন হদয়দি। অন্যডেদি িদরাল এলািায় ১৫ টি প্রিাডে চাি হদয়দি এবাং 

বাোডে,েরডি ও অন্যান্য আদরা দুদটা প্রিাডে িদরাল এলািার পুকুদর চাি িরা হদয়দি। চাডিদের প্রেি েথ্য মদে ডমে 

চাি িদরাল এলািায় রবেী হদয়দি। ডিন্তু প্রিল্প এলািায় িদরাল এলািার রচদয় প্রিদল্পর িাক্ষষর পুকুল্পর ক্ষশং ৩৬.৬%, 

িাগুর ২৫.৩%, বক ২২.৪%,িাটা ৩৩.২%,পািো ৬.৮%, গুলশা ৫.১%, িাইি ০.৪% এিং  পু ুঁটি ১১.৬ % দিশী িাষ করা 

েল্পেল্প  র্া প্রকে কার্ যক্রির প্রভাল্পি সম্ভি েল্পেল্প  িল্পল প্রতীেিান েল্পেল্প ।  

প্রকেভূক্ত পুকুরসমূল্পে অন্যল্পকান প্রকল্পের দকান প্রকার কার্ যক্রি িাস্তিােন করা েেক্ষন ক্ষিধাে অন্য দকান প্রকল্পের প্রভাি 

র্াকা দকান ভাল্পিই সম্ভি নে। 

 

৫.২.৩  সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর িাধ্যল্পি িৎস্য িাষ ব্যিস্থাপনা প্রিতযন 

প্রিদল্পর ১২৩ টি িলােয়দি ২৫১ টি অাংদে ডবভি িদর ২৫১ টি এলডসএস গঠন িরা হদয়ডিল। এলডসএসসমূহ গঠন িরা 

হয় ২৫১ টি সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর সি যসম্মক্ষতক্রল্পি ক্ষসিাল্পন্তর িাধ্যল্পি। উক্ত সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠনসমূল্পের প্রতযি ও 

পল্পরাি ৩০৫৫১ জন সুফলল্পভাগী ক্ষ ল। জলাশে পুনঃখনল্পনর সিে সি যল্পিাট ১২৩২৪৯৪ জন েক্ষিক িাটি কাটাে অংশ দনন। 

তল্পি সরাসক্ষর উপকারল্পভাগী সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর সেস্য ক্ষ ল্পলন ৩৭০৪ জন র্ার িল্পধ্য িক্ষেলা ক্ষ ল্পলন ১৪৮২ জন (সূত্র্: 

প্রকে েপ্তল্পরর প্রক্ষতল্পিেন, ২০১৪)। উল্পেক্ষখত ২৫১ টি সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর ব্যিস্থাপনা কার্ যক্রল্পির িাধ্যল্পি উক্ত 

জলাশেসমূে পক্ষরিাক্ষলত েে। এল্পের িধ্য দর্ল্পক ২৫১ টি এলক্ষসএস কক্ষিটি গঠন করা েে। জলাশেসমূল্পে ২৪৯.৫ লক্ষটি  রিাট 

মাদির রিানা প্রিল্প এলািার ডবডভন্ন িলােদয় মজুে িরা হয়। প্রিদল্পর সুফলদভাগী ও িদরালগ্রুি হদে প্রাপ্ত েদথ্যর 

সাংখ্যাগে ডবদেদণ রেো োয় রে উি িলােয়সমূদহ িজুেকৃত িাল্প র িল্পধ্য ক্ষ ল ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, পু ুঁটি এিং 

খরক্ষক। 

গঠিে সাংগঠদনর সেস্যবৃন্দ সিদলই কত-ল্পিশী লাভিান েল্পেল্প ন। দজলা িৎস্য কতযকতযা এলক্ষসএস কক্ষিটির েলল্পনতা এিং 

উপেলল্পনতার দর্ৌর্ স্বািল্পর ব্যাংক ক্ষেসাি পক্ষরিাক্ষলত েল্পেল্প । এলক্ষসএস কক্ষিটির েলল্পনতা এিং উপেলল্পনতার পুন:খনন 

কাল্পজর জন্য অক্ষিি অর্ য িেণ করল্পতন। তাই এলক্ষসএস কক্ষিটি পুন:খনন কাল্পজ গুরুত্বপূণ য ভূক্ষিকা পালন কল্পরল্প । তল্পি 

িতযিাল্পন গঠিত সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠন সমূল্পের অক্ষধকাংশ সংগঠন সাংগঠক্ষনকভাল্পি ক্ষনক্ষিে অিস্থাে রল্পেল্প । ক্ষকন্তু 

জলাশেসমূল্পে তাল্পের অিাে ব্যিস্থাপনা অক্ষধকার সিস্যার িল্পধ্য রল্পেল্প । কারণ, সংগঠনসমূল্পের দকান ক্ষনিন্ধন দনই, দকান 

োপ্তক্ষরক ঠিকানা দনই, তাল্পের কার্ যক্রি িক্ষনটর করার জন্যও দকান প্রশাসক্ষনক ব্যিস্থা দনই। সুতরাং এ উল্পেশ্যটি প্রকে 

িলাকালীন সিল্পে সফল েল্পেল্প  ক্ষকন্তু িতযিাল্পন সংগঠনসমূে দতিন দকান ভূক্ষিকা রাখল্পত পারল্প  না। 

 

৫.২.৪  প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী ও িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ যসািাক্ষজক অিস্থার উন্নেন 

প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী ও িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থার উন্নেন েল্পেল্প  ক্ষক না িা েল্পলও কতটুকু েল্পেল্প  

তা জানার জন্য খানা জরীপ  ড়াও রিআইআই এবাং এফডিডি এর মাধ্যদম মোমে গ্রহণ িরা হয়। রিআইআই এ 

অাংেগ্রহণিারী ৫২০ িদনর ৭০% উতরোতা প্রকেটি িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকে এলাকাে কি যসংস্থান সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  িল্পল 

িতািত ব্যক্ত কল্পরল্প ন। ৭৭.৩% উিরোতা প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল িতযিাল্পন স্থােী িা খন্ডকালীন কাজ করার সুল্পর্াগ পাল্পেন 

িল্পল জানান র্ক্ষেও প্রকে কার্ যক্রি শুরু েওোর পূল্পি য এর োর একই ক্ষ ল। িক্ষেলাল্পের দিল্পত্র্ প্রকে কার্ যক্রি শুরু েওোর পূল্পি য  

ও িতযিাল্পন এর োর ৭৫%। ক্ষকন্তু ৩৮.৬% িক্ষেলা দ াট িা  িাষ কার্ যক্রল্পি অংশিেণ কল্পরল্প ন এিং ৬১.৪%  অংশিেণ 

কল্পরনক্ষন িল্পল জানান।  

খানা জরীল্পপ প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্য িাক্ষষল্পের িসতিাড়ীর পক্ষরিতযন লিনীে। ক্ষিত্র্ -১০ এর িাধ্যল্পি প্রিল্প িাে িক্রম শুরুর 

আদগ ও বেিমাদন বসেবাড়ীর অবস্থার িডরবেিন (%) রেোদনা হদয়দি। এদে রেো োয় রে,িদরাল চাডিদের রচদয় প্রিল্পভূি 

চাডিরা অদনি ভাল বাড়ীদে িতযমাদন অবস্থান িরদিন। 

সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী ৫৬.৮% উিরোো োদের মোমে ব্যি িদর বদলন রে, প্রিল্প িাে িক্রদমর ফদল দিকার যুিল্পকরা 

িা  িাল্পষ এক্ষগল্পে এসল্প ন, দ াট িাল্প র িাজারমূল্য দিশী র্াকার কারল্পণ দ াট িা  িাল্পষ তাল্পের আিে সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প ।  
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নাস যারী স্থাপন, িা  িাষ, িা  আেরণ ও িাজারজাতকরল্পণ অল্পনক দলাল্পকর প্রল্পোজন েে ফল্পল এসি কাল্পজ এখন অল্পনক 

দলাক কাজ করল্প  র্ার ফল্পল দলাল্পকর সংখ্যা দিল্পড় দগল্প । স্বে পূক্ষজর ব্যিসার সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েওোে অল্পনল্পকই দ াট িা  িাল্পষ 

এক্ষগল্পে এল্পসল্প ন। 

সিীিাে িাসস্থান গৃল্পের িাক্ষরকানার 

ধরণ ক্ষিষল্পে প্রাপ্ত তল্পথ্য দেখা র্াে দর্, 

প্রকে এলাকার ৫০ % িাক্ষষরা সম্পূণ য 

ক্ষনজস্ব িাড়ীল্পত িসিাস কল্পরন এিং 

৫০% িাক্ষষ ভাড়া করা িাড়ী িা দর্ৌর্ 

িাক্ষলকানার িাড়ীল্পত িসিাস কল্পরন।  

ক্ষকন্তু কল্পরাল এলাকাে ৩৫% িাক্ষষরা 

ক্ষনজস্ব িাড়ীল্পত িসিাস কল্পরন এিং  

৬৫% িাক্ষষরা  ভাড়া করা িাড়ী িা দর্ৌর্ 

িাক্ষলকানার িাড়ীল্পত িসিাস কল্পরন।  

অর্ যাৎ প্রকে এলাকার িাক্ষষল্পের 

অর্ যবনক্ষতক অিস্থা কল্পরাল এলাকার দিল্পে অল্পনক ভাল। সিীিাে পানীে জল্পলর উৎস সম্পল্পকয জানা দগল্প  দর্ প্রকে এলাকার 

৫৩ % িাক্ষষল্পের ক্ষিপ/শ্যাল্পলা/ েযান্ড টিউিওল্পেল রল্পেল্প  িা ক্ষিশুি পাক্ষন পাওোর ব্যিস্থা রল্পেল্প ।  সিীিাে আে ক্ষিল্পেষণ 

কল্পর দেখা র্াে দর্ সুফলল্পভাগী িাক্ষষল্পের প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগ িাক্ষসক আে ক্ষ ল ১৭০৫০/০০ টাকা। ক্ষকন্তু িতযিাল্পন 

তাল্পের িাক্ষসক আে ২৪৬৩৮.১০ টাকা। অন্যক্ষেল্পক কল্পরার িাক্ষষল্পের িাক্ষসক আে িতযিাল্পন ২১৮০৭.৭৬ টাকা। অর্ যাৎ 

সুফলল্পভাগী িাক্ষষল্পের িাক্ষসক আে কল্পরার িাক্ষষল্পের দিল্পে িতযিাল্পন ২৮৩০.৩৪ টাকা অর্ যাৎ ১১.৪৯%  দিশী র্া আে বৃক্ষির 

সূিক। অতএি প্রকল্পের এ উল্পেশ্যটি অক্ষজযত েল্পেল্প । 

দর্ল্পেত্য প্রকে িাস্তিােনকালীন সিল্পে অন্য দকান প্রকে জলাশেসমূল্পে িাস্তিােন করা েেক্ষন, তাই িৎস্যজীিী ও 

িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ যসািাক্ষজক অিস্থার উন্নেল্পন অন্য দকান প্রকল্পের প্রভাি এখাল্পন ক্ষ ল না িল্পল িল্পন েে।  

 

৫.৩ প্রকল্পের উল্পেশ্য অজযন 

উল্পেক্ষখত পর্ যাল্পলািনা ও ক্ষিল্পেষল্পণর (অনুল্পেে ৫.১.১ দর্ল্পক ৫.১.৪ পর্ যন্ত)  আল্পলাল্পক এ প্রকল্পের উল্পেশ্য অজযন সংক্রান্ত 

িতািত ক্ষনল্পম্ন িণ যনা করা েল্পলা: 

প্রকল্পের উল্পেশ্য উল্পেশ্য অজযন 

(১) ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র 

আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর িাধ্যল্পি 

দেল্পশর িৎস্য উৎপােন বৃক্ষি করা। 

 

১.ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলা পুনঃখনল্পনর ফল্পল িাল্প র 

আিাসস্থল ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিার েল্পেল্প । এ রক্ষদত্র উদেশ্য অডিিে 

হদয়দি। েদব রবে ডিছু িলােদয় িাডন থাদি না। এ রক্ষদত্র উদেশ্য 

আাংডেি সফল হদয়দি। 

২.  প্রিল্প চলািালীন সমদয় প্রিল্প এলািায় ডবল, নেী, োল ও 

রবারডিদট রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির উৎিােন রবদড়দি এবাং 

ডবিোিন্ন িদেিটি প্রিাডে ( িাবো, বি,রমডন/েরডি) িলােদয় ডফদর 

এদসদি। এ রক্ষদত্র উদেশ্য অডিিে হদয়দি।  

৩. অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষরা প্রকে িলাকালীন সিল্পে পুকুল্পর রেেীয় 

প্রিাডের রিাট মাদির চাি িদরডিদলন। উৎিােনও রবদড়দি । এ 

রক্ষদত্রও উদেশ্য অডিিে হদয়দি। ডিন্তু এর ধারাবাডহিো বিায় 

থাদিডন।  
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ক্ষিত্র্-১০. প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগ ও িতযিাল্পন িসতিাড়ীর

অিস্থার পক্ষরিতযন (%)

প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগ

িতযিাল্পন

কল্পরাল
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৪. িলােয়গুদলাদে মাদির প্রিনন হওয়ার ফদল উৎিােন রবদড়দি। এ 

রক্ষদত্র উদেশ্য অডিিে হদয়দি। 

(২) দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  সংরিণ, 

উৎপােন ও ব্যিস্থাপনার িাধ্যল্পি জলজ 

জীিবিক্ষিত্র্য পুনরুিার 

১. ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলা পুনখনল্পনর ফল্পল িাল্প র আিাসস্থল 

ও িাস্তুসংস্থান পুনরুিার েল্পেল্প  এিং দ াট িাল্প র উৎপােন দিল্পড়ল্প  

িল্পট ক্ষকন্তু র্র্ার্র্ভাল্পি সংরিণ কার্ যক্রি না র্াকাে  অল্পনক দ াট িা  

আেরণ করা েল্পেল্প ।  এ রক্ষদত্র উদেশ্য আাংডেি অডিিে হদয়দি।  

২. িলােয়সমূদহ মাি িাড়া অন্যান্য িলি প্রাণী রেমন: োমুি, ডিনুি, 

কুডচয়া, িাঁিড়া ইতযাক্ষে আল্পগর দিল্পে দিশী দেখা র্াে। প্রাণীবিক্ষিত্র্য 

অল্পনকাংল্পশ দিল্পড়ল্প ।  এ দিল্পত্র্ উল্পিশ্য অক্ষজযত েল্পেল্প ।  

৩. জলাশেসমূল্পে উক্ষিল্পের প্রজাক্ষত  পুনরুিাল্পর লিনীে অিগক্ষত পাওো 

র্ােক্ষন। এল্পিল্পত্র্ উল্পেশ্য অক্ষজযত েেক্ষন।  

৪. পাক্ষনদুষল্পণ িা  ও অন্যান্য জলজ প্রাণীল্পের মৃতয জীিবিক্ষিত্র্য 

পুনরুিার ও তা স্থােীত্বশীল েওোর দিল্পত্র্ একটি িড় িাধা। এ দিল্পত্র্ 

প্রকল্পে দকান সিক্ষন্বত উল্পদ্যাগ ক্ষ ল না। এটি উল্পেশ্য অজযন ও তা িলিান 

রাখার দিল্পত্র্ িড় অন্তরাে। 

(৩) সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর িাধ্যল্পি িৎস্য 

িাষ ব্যিস্থাপনা প্রিতযন 

 

১. প্রিল্প চলািালীন সমদয় ১২৩ টি িলােদয়র ২৫১ টি েন্ড পুনঃেনদনর 

সময় ২৫১ টি সমািডভডিি সাংগঠন সৃডষ্ট িরা হয়। প্রিল্প চলািালীন 

সমদয় সাংগঠনগুদলা সচল ডিল। ডিন্তু োদের ডনবন্ধন রনওয়া হয়ডন।  

িতযিাল্পন সংগঠনগুল্পলার অক্ষধকাংশই সিল দনই। তাই এ উল্পেশ্যটি 

অক্ষজযত েল্পলও তা স্থােীত্বশীল েেক্ষন। 

২. প্রকল্পের জলাশেসমূল্পে সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠল্পনর িাধ্যল্পি িৎস্য িাষ 

ব্যিস্থাপনা প্রিতযন করা েল্পেক্ষ ল। এ দিল্পত্র্ উল্পেশ্য সফল েল্পেল্প  ক্ষকন্তু 

তা স্থােীত্বলাভ কল্পরক্ষন। 

(৪) প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী/ 

িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থার 

উন্নেন। 

 

১. প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী/ িৎস্যিাক্ষষল্পের আর্ য-সািাক্ষজক 

অিস্থার উন্নেন েল্পেল্প । তাল্পের আে প্রকে শুরু েওোর পূল্পি যর ত্যলনাে 

দিল্পড়ল্প । এ দিল্পত্র্ উল্পেশ্য সফল েল্পেল্প । 

২. প্রকেভুক্ত এলাকাে িৎস্যজীিী/ িৎস্যিাক্ষষল্পের িা  িাষ, আেরণ, 

পক্ষরিেন, ক্ষিক্রে, আেরণ সরঞ্জাি বতক্ষর ও িাজারজাতকরণ ইতযাক্ষে  

দিল্পত্র্ কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প । প্রকে িলাকালীন সিল্পে 

খন্ডকালীন িাটি কাটার জন্য েক্ষিক ক্ষেসাল্পি অল্পনল্পকর কাজ করার 

সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েে। তাই এ  উল্পেশ্যটিও সফল েল্পেল্প । 

৩.  িক্ষেলাল্পের কি যসংস্থান দিল্পড়ল্প । তাই এ  উল্পেশ্যটিও সফল েল্পেল্প । 
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ষষ্ট অধ্যাে 

 

 প্রকল্পের সিলক্ষেক, দুি যলক্ষেক, সুল্পর্াগ এিং ঝক্ষকসমূে (SWOT Analysis) 

 

৬.১ ভূক্ষিকা 

SWOT ক্ষিল্পেষণ েল্পে একটি সুসংগঠিত পিক্ষত র্ার িাধ্যল্পি একটি প্রকল্পের সিলক্ষেক, দুি যলক্ষেক, সুল্পর্াগ এিং ঝক্ষকসমূে 

মূল্যােন কার র্াে। এ অধ্যাল্পে এফক্ষজক্ষি, দকআইআই ও দফাকাস গ্রুপ আল্পলািনা, মুল্পখামুক্ষখ আল্পলািনা এিং স্থানীে পর্ যাল্পে 

অনুক্ষষ্ঠত কি যশালার িাধ্যল্পি প্রাপ্ত তথ্যাক্ষে ক্ষিল্পেষণ করার  িাধ্যল্পি SWOT ক্ষিল্পেষণ করা েল্পেল্প । ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  

জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকেটির SWOT ক্ষিল্পেষণ এর একটি সার-

সংল্পিপ ক্ষনল্পম্ন উপস্থাপন করা েল্পলা। 

৬.২ সবল ডেি (Strength) 

ি. প্রিল্পটিদে ভাল উন্নয়নমূলি কার্ যক্রম থািা, 

ে.িলােয় েনন/ পুনঃেনন/ সাংস্কার িাে িক্রম থািা ো 

িীবববডচত্রয সাংরক্ষদণর িন্য সহায়ি, 

গ. রিাট মাি সহ সাডব িিভাদব মাদির উিােন ও িীবববডচত্রয 

রবদড় োওয়া, 

ঘ. রিাট মাি চাদি আগ্রহ, েক্ষো ও আগ্রহ বৃডি এবাং 

রবিাররা মাি চাদি যুি হওয়া, 

ঙ. প্রিল্পভূি মুি িলােদয় রেেীয় রিাট মাদির প্রিনন 

বৃডি, 

চ. চাডিদের আডথ িি সহায়ো প্রোন, 

ি. চাডি, রিদল ও অন্যান্য সুফলদভাগীদের প্রডেক্ষণ প্রোন, 

ি.মাি চাি, ব্যবস্থািনা, আহরণ, িডরবহন, 

বািারিােিরণ প্রভৃডে িাদি িম িসাংস্থান সৃডষ্ট হওয়া,  

ি. িলােয় পুনঃেনন/সাংস্কার হওয়ার ফদল িলােয় 

িডরদবে বান্ধব হওয়া ইতযাক্ষে।  

ঞ. িলােয় পুন:েনন/সাংস্কার হওয়ার ফদল অডধিাাংে 

িলােদয় সারাবির েদেষ্ট িডরমাণ িাডন থািা।  

৬.৩ দুব িল ডেি (Weakness) 

ক. দিসলাইন সাল্পভ য না র্াকা। 

খ. প্রকল্পের আলাো জনিল্পলর সংস্থান না র্াকা, 

গ. দেশীে প্রজাক্ষতর দপানা না পাওো িা অক্ষনিেতা 

ঘ. িরাল্পির স্বেতা, 

ঙ. প্রকেটির দিোে স্বে র্াকা,  

ি. সঠিক সিল্পে িরাি না পাওো, 

 . অিমুক্ষক্তর জন্য িাল্প র প্রজাক্ষতর সংখ্যা কি র্াকা, 

জ. আক্ষর্ যক অনুোন র্াকাে িাক্ষষ ক্ষনি যািল্পন ক্ষিক্ষভন্ন ধরল্পণর 

সুপাক্ষরশ অিােয করা সম্ভি েেক্ষন, 

 ি. মৎস্য সাংরক্ষণ আইন র্র্ার্র্ভাল্পি িাস্তিােন না 

েওোর ফল্পল িা  সংরিণ কাজ ব্যেত েওো, 

ঞ. সিাজক্ষভক্ষিক সংগঠনসমূল্পের ক্ষনিন্ধন ব্যিস্থা না র্াকা 

এিং দকান ধরল্পণর োপ্তক্ষরক ঠিকানা না র্াকা, 

 ঘ. খনন/পুনঃখনন কাজ তোরক্ষক করার জন্য অপ্রত্যল 

প্রল্পকৌশলী সংখ্যা। 

ঙ. উপল্পজলা  পর্ যাল্পে দকান দকান জলাশল্পে ক্ষক পক্ষরিাণ 

িাল্প র দপানা অিমুক্ত করা েল্পেল্প  তার দকান সঠিক ক্ষেসাি 

না র্াকা। 

ি. কযাি এল্পসসল্পিন্ট ও কযাি িক্ষনটক্ষরং না েওো। 

৬.৪ সুদোগসমূহ (Opportunities) 

ি. িডরদবেবান্ধব িলি বাস্তুসাংস্থান সৃডষ্ট হওয়া, 

ে. িম িসাংস্থান অরও বাড়াদনার সুদোগ, 

গ. বাস্তদব রেেীয় রিাট মাদির প্রিনন ও উৎিােন বৃডির 

সুদোগ, 

ঘ. ডবলুপ্তপ্রায় রেেীয় প্রিাডের রিাট মাি ডফডরদয় আনার 

সুদয়াগ, 

ঙ. িীদবববডচত্রয বাড়াদনার সুদোগ, 

চ. সমািডভডিি ব্যবস্থািনা সম্প্রসারদণর সুদোগ, 

৬.৫ ঝুুঁডিসমূহ (Threat) 

ক. জলাশে দুষল্পণর কারল্পণ িা সে জলজ জীল্পির ক্ষিি ও 

দপানা ক্ষিনষ্ট েওো, মৃত্যয, স্থান তযগ  ইতযাক্ষে। 

ক. জলাশে দুষল্পণর কারল্পণ জীল্পির আিাসস্থল িক্ষতিস্থ 

েওো। 

খ. প্রাকৃক্ষতক দূল্পর্ যাগ (খরা,িন্যা), 

গ. স্থানীে প্রভািশালী ব্যক্ষক্তল্পের প্রভাি ক্ষিস্তার 

ঘ. দ াট িাল্প র দরণু ও দপানার সংকট র্াকা, 

ঙ. দপানার দরাগ ও মৃত্যয, 



35 

 

ি. রেেীয় প্রিডের রিাট মাদির নাস িারী স্থািন ও নাস িারী 

ব্যবসার সুদোগ সৃডষ্ট হওয়া, 

ি. সিল রষ্টিদহাল্ডারদের িারা িলােয় ব্যবস্থািনার িন্য 

সহ-ব্যবস্থিনা িিডে চালু িরার সুদোগ  ইতযাক্ষে। 

ি. পাটগা  জলাশল্পে ক্ষভক্ষজল্পে দরল্পখ পিাল্পনার ফল্পল িা  

িারা র্াওো, 

 . দ াট ফাঁল্পসর জাল ক্ষেল্পে দ াট িাল্প র িাচ্চা আেরণ 

ইতযাক্ষে। 

 

পুকুদর মাি চাি ও ব্যবস্থািনা এবাং মুি িলােয় ব্যবস্থািনার রক্ষদত্র দুব িল ডেি সমূহ ও ঝুডি সমূহ প্রিল্পদি ক্ষডেগ্রস্থ িদর। 

অন্যডেদি সবল ডেিসমূহদি ব্যবহার িদর প্রিদল্পর সুদোগসমূহ িাদি লাডগদয় ঝুডিসমূহদি িমাদনা োয়। আর এ িািটি 

েে েক্ষোর সাদথ িরা োদব প্রিল্প েে োড়াোডড় লাভিনি হদব। 
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সপ্তি অধ্যাে 

 

েথ্য ডবদেিণ, িে িাদলাচনা ও িে িদবক্ষণ 

 

৭.১ ভূডমিা 

ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকল্পের প্রভাি মূল্যােল্পনর 

জন্য ক্ষনি যাক্ষিত ২৬ টি দজলার মধ্য রথদি ১০৪ টি উিদিলা ডনব িাচন িরা হদয়দি। প্রার্ক্ষিক ও দসল্পকন্ডারী তল্পথ্যর সিন্বল্পে এ 

প্রভাি মূল্যােন প্রক্ষতল্পিেন প্রণেন করা েল্পেল্প । দজলাসমূল্পে নমুনার আকার ১১৬ এিং দিাট নমুনার সংখ্যা ৩০১৬। এই 

সংখ্যার দুইভাগ উপকারল্পভাগী উিরোতা ও একভাগ ক্ষনেন্ত্রণ উিরোতা ক্ষনি যািন করা েল্পেল্প । অতএি, প্রকেভূক্ত এলাকার 

২০১১ জন  ও ক্ষনেন্ত্রণ এলাকার ১০০৫ জন উিরোতার ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য সংিে করা েল্পেল্প  । ক্ষিক্ষভন্ন উৎস েল্পত প্রাপ্ত তথ্য-

উপািসমূে িে িাদলাচনা ও  ক্ষিল্পেষণ কল্পর সারক্ষণ ও িাল্পট যর িাধ্যল্পি এ অনুল্পেল্পে উপস্থাপন করা েল্পেল্প ।  

 

৭.২ প্রিদল্পর পুনঃেননকৃে ও রিানা অবমুিকৃে িলােয়সমূদহর সুফলদভাগী ও িদরালগ্রুি হদে প্রশ্নমালা ও 

রচিডলদষ্টর মাধ্যদম প্রাপ্ত েদথ্যর সাংখ্যাগে ডবদেিণ 
 

৭.২.১ প্রিদল্পর ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশেগুল্পলাল্পত িাল্প র আিাসস্থল উন্নেন এিং িাস্তুসংস্থান পুনরুিাল্পরর ফল্পল প্রাপ্ত 

সুফলসমূে  

এ দিল্পত্র্ ১২৩ টি ক্ষিল, িরা নেী, খাল এিং দিারক্ষপট খনন/ পুনঃখনন করা েল্পেল্প । সি যল্পিাট ২৫১ টি খন্ড খন্ড স্কীল্পির 

িাধ্যল্পি এিং আলাো আলাো ২৫১ টি এলক্ষসএস গঠল্পনর কল্পর উক্ত কাজ করা েল্পেল্প  দর্খাল্পন সি যল্পিাট ১২,৩২,৪৯৪ জন 

েক্ষিক কাজ কল্পরল্প ন এিং ২২২৩ জন পুরুষ ও ১৪৮২ জন িক্ষেলা সে সি যল্পিাট  ৩৭০৪ জন সুফলল্পভাগী সরাসক্ষর প্রকল্পের 

সুফল দভাগ কল্পরল্প ন। জলাশে সমূে দর্ল্পক সি যল্পিাট ৫৯৩২৪০৩ ঘন ক্ষিটার (ল্পপাি ওোকয) িাটি কতযন করা েল্পেল্প ।  

এই সিীিাধীন ৪৫ টি পুনঃখননকৃত ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত ও দপানা অিমুক্তকৃত জলাশল্পের ১৮৩৬ জন সুফলল্পভাগীর ক্ষনকট 

দর্ল্পক তথ্য-উপাি সংিে করা েল্পেল্প । প্রাপ্ত  েথ্য-উিাি ডবদেিণ িদর রেো োয় রে, প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগর ত্যলনাে 

(২০০৯-২০১০) প্রকে কার্ যক্রি সম্পন্ন েওোর ফল্পল  িৎস্যজীিী সে অন্যান্য সুফলল্পভাগীরা  ক্ষিক্ষভন্ন ধরল্পণর উপকার দপল্পেল্প ন 

দর্গুল্পলা প্রকল্পেরই প্রভাি। উপকারসমূে সারক্ষণ-১০ এর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা। 

সারডণ ১০. প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগর ত্যলনাে ( ২০০৯-২০১০) প্রকে কার্ যক্রি সম্পন্ন েওোে প্রাপ্ত উপকার/ প্রভািসমূে  

প্রাপ্ত উিিার/ প্রভাবসমূহ উিরোোদের সংখ্যা 

ও শতকরা োর (%) 

প্রাপ্ত উিিার/ প্রভাবসমূহ উিরোোদের সংখ্যা 

ও শতকরা োর (%) 

আিাসস্থল্পলর উন্নেন েল্পেল্প  ১০৫৯ (৫৭.৭ %)  এেন িলােদয় সারা বির িাডন থাদি 

এবাং মাি ও অন্যান্য িলি প্রাণী, উডিে 

িাওয়া োয় ো  আদগ িাওয়া রেদো না 

৮০৯ (৪৩.৫%) 

দ াট িাল্প র প্রজনন দিল্পড়ল্প  ১৫৯২ (৮৬.৭%) পুকুল্পরর জলজ প্রাণী ও উক্ষিল্পের সংখ্যা 

আল্পগর ত্যলনাে দিল্পড়ল্প  

১০৩৬ (৫৫.৭%) 

দ াট িাল্প র দর্াগান দিল্পড়ল্প  ১৫৯৬ (৮৬.৯%) উৎপােন িাড়ার ফল্পল আে দিল্পড়ল্প  ১৪৭৭ (৭৯.৪%) 

দসল্পির সুক্ষিধা েল্পেল্প  ১৪৮২ (৮০.৭%) িা  খাওোর পক্ষরিাণ িাড়ার ফল্পল 

স্বাল্পস্থযর উন্নক্ষত েল্পেল্প  

১২৪১ (৬৬.৭%) 

গৃেস্থাক্ষলর ব্যিোর দিল্পড়ল্প  ১৪০৫ (৭৬.৫%) পক্ষরিাল্পরর  অিস্থার উন্নক্ষত েল্পেল্প  ১২৬৫ (৬৮.৯%) 

জলজ পক্ষরল্পিল্পশর উন্নক্ষত েল্পেল্প  ১০৭৪ (৫৮.৫%) ক্রে িিতা দিল্পড়ল্প  ১১১৮ (৬০.৯%) 

ব্যিস্থাপনাে সকল্পলর অংশিেণ 

ক্ষনক্ষিত েল্পেল্প  

৭৬২ (৪১.৫%) িৎস্য সংরিণ দিল্পড়ল্প  ১৩৯৭ (৭৬.১%) 
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জীিবিক্ষিত্র্য  দিল্পড়ল্প  

(শামুক, ক্ষঝনুক, কাঁকড়া সে ক্ষিক্ষভন্ন 

উক্ষিে ও প্রাণী) 

১০৫৯ (৫৭.৭%) হুমডিযুি মাদির প্রিাডেসমূহ আদগ 

িাওয়া রেে না, ডিন্তু এেন িাওয়া োয়, 

রেমন: রমডন, গুলো, িাবো, সরপুটি 

ইতযাক্ষে। 

৯৮৮ (৫৩.৮%) 

 

সারডণ ১০ এ রেো োয় রে, প্রিল্প বাস্তবায়দনর ফদল উিিারই দিশী েল্পেল্প  র্া অক্ষধকাংশ সুফলল্পভাগীরা জাক্ষনল্পেল্প ন। তল্পি 

অল্পনল্পকই উল্পেক্ষখত উপকার িা প্রভািসমূে সম্পল্পকয দকান তথ্য ক্ষেল্পত পাল্পরনক্ষন। এর একটি ত্যলনামূলক ক্ষিল্পেষণ িার 

িাোিাল্পির িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা (ক্ষিত্র্-১১)। 

 

ডবদেিদণ রেো োয় রে, এেন িলােদয় িাডন থাদি এবাং মাি, িলি প্রাণী ও িলি উডিে আদগর রচদয় রবেী িাওয়া োয় 

এিমাত্র এ ডবিদয় রিাড়াদলা ডিমে রদয়দি, েদব ৪৩.৫০% উিরোো এর িদক্ষ মে ডেদয়দিন এবাং ৫৬.৫% উি 

মোমদের সাদথ এিমে হনডন। অন্যান্য সিল ডবিদয় অডধিাাংেই এিমে রিািণ িদরদিন।  

রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে প্রভাদব অন্য রিান প্রিদল্পর রিান 

ধরদণর প্রভাব অত্র প্রিদল্পর প্রভাবসমূহদি প্রভাবাডন্বে িদরডন বদল মদন হদয়দি। 

 

৭.২.২ িলােয়সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিানা মজুে ও উৎিােন 

এই সিীিাধীন ৪৫ টি পুন:খননকৃত ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত ও দপানা অিমুক্তকৃত জলাশল্পের ১৮৩৬ জন সুফলল্পভাগীর ক্ষনকট 

দর্ল্পক তথ্য-উপাি সংিে করা েল্পেল্প । সিীিা এলাকাে কল্পরাল জলাশল্পের সংখ্যা ক্ষ ল ১৭ টি এিং ৯২০ জন সুফলল্পভাগীর 

ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য-উপাি সংিে করা েল্পেল্প । সারক্ষণ-১১ এর িাধ্যল্পি সিীিা এলাকাে দেশীে ক্ষক ক্ষক প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর 

িাল্প র দপানা িজুে করা েল্পেল্প  তা উপস্থাপন করা েল্পলা। 

ক. দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র দপানা িজুে 

প্রকল্পের জলাশেসমূে পুনঃখনন করার পর  পািো, গুলশা, বক, ক্ষশং, িাগুর, িাইি, েরডি, পু ুঁটি, িলা, দঢলা, িাটা, রটাংরা 

এবাং  অন্যান্য কল্পেকটি প্রজাক্ষতর িা  িজুে করা েল্পেল্প   (সারক্ষণ-১১)।  

 

৫৭.৭০

৮৬.৭০

৮৬.৯০

৮০.৭০

৭৬.৫০

৫৮.৫০

৪১.৫০

৫৭.৭০

৪৩.৫০

৫৫.৭০

৬৮.৯০

৭৯.৪০

৬৬.৭০

৬০.৯০

৭৬.১০

৫৩.৮০

42.30

13.30

13.10

0.19

0.24

0.42

0.59

0.42

56.50

0.44

0.31

0.21

0.33

0.39

0.24

0.46

০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০

আিাসস্থল্পলর উন্নেন েল্পেল্প 

দ াট িাল্প র প্রজনন দিল্পড়ল্প 

দ াট িাল্প র দর্াগান দিল্পড়ল্প 

দসল্পির সুক্ষিধা েল্পেল্প 

গৃেস্থাক্ষলর ব্যিোর দিল্পড়ল্প 

জলজ পক্ষরল্পিল্পশর উন্নক্ষত েল্পেল্প 

ব্যিস্থাপনাে সকল্পলর অংশিেণ ক্ষনক্ষিত েল্পেল্প 

জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড়ল্প 

জলাশল্পে সারা ি র পাক্ষন র্াল্পক,িা , জলজ প্রাণী ও উক্ষিে পাওো র্াে 

পুকুল্পরর জলজ প্রাণী ও উক্ষিল্পের সংখ্যা আল্পগর ত্যলনাে দিল্পড়ল্প 

পক্ষরিাল্পরর  অিস্থার উন্নক্ষত েল্পেল্প 

উৎপােন িাড়ার ফল্পল আে দিল্পড়ল্প 

িা  খাওোর পক্ষরিাণ িাড়াে স্বাল্পস্থযর উন্নক্ষত েল্পেল্প 

ক্রে িিতা দিল্পড়ল্প 

িৎস্য সংরিণ দিল্পড়ল্প 

হুিক্ষকযুক্ত আল্পগ পাওো দর্ত না, ক্ষকন্তু এখন পাওো র্াে

ক্ষিত্র্-১১ জলাশে উন্নেন ও পুনখনল্পনর ফল্পল উপকার েল্পেল্প ও উপকার বুঝা র্ােক্ষন এিন উিরোতার

শতকরা োর (%)

র্ারা উপকার পানক্ষন তাল্পের শতকরা োর (%) র্ারা উপকার দপল্পেল্প ন তাল্পের শতকরা োর (%)
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সারডণ ১১. িলােয়সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিানা মজুে  

ক্রডমি 

নাং 

প্রিাডে প্রিল্পভূি িলােদয় রিান মাি মজুে 

িরা হদয়দি এমন সুফলদভাগীর েথ্য 

(সাংখ্যা ও %) 

িদরাল িলােদয় রিানা মাি মজুে 

িরা হয় নাই এমন সুফলদভাগীর েথ্য 

(সাংখ্যা ও %) 

মন্তব্য 

১. পািো ৫৬৬ (৩০.৮০%) ৩৩ (৩.৬০%) অন্যান্য প্রিাডের 

মদধ্য দটংরা, ক্ষততপুটি, 

োড়ক্ষকনা, খক্ষলশা, 

িাতাক্ষশ ইতযাক্ষে 

অন্তভূ যক্ত। 

 

২. গুলশা ৩৪৯ (১৯.০০%) ০.০০ (০.০০%) 

৩. বক ১৭৪ (৫৮.৫০%) ১৪ (১.৫%) 

৪. ক্ষশং ১৬৭৮ (৯১.৪০%) ৪৬ (৫.০০%) 

৫. িাগুর ১৩০২ (৭০.৯০%) ০.০০(০.০০%) 

৬. িাইি ৪৮৫ (২৬.৪০%) ০.০০(০.০০%) 

৭. েরডি ২৩৯ (১৩.০০%) ০.০০(০.০০%) 

৮. পু ুঁটি ৮২৪ (৪৪.৯০%) ২০ (২.২০%) 

৯. িলা ৪৩৩ (২৩.৬০%) ০.০০(০.০০%) 

১০. দঢলা ১১২ (৬.১০%) ০.০০(০.০০%) 

১১. িাটা ৮৩৫ (৪৮.৫০%) ১৪ (১.৫০%) 

১২. রটাংরা ৮৪৫ (৪৬.০০%) ২০ (২.২০%) 

১৩. অন্যান্য ১৭৪ (৯.৫০%) ৬ (০.৭০%) 

 

সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী ৯৪.৫% উিরোোরা োদের িলােয় সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিানা মজুে িরা হদয়দি 

হদয়দি বদল েথ্য রেন । রিানা মজুে হার রলেডচদত্রর মাধ্যদম প্রিাে িরা হল (ডচত্র-১২)। ডচদত্র রেো োয় রে, প্রিল্পভূি 

িলােয়সমূদহ এিি প্রিাডে ডহসাদব ডোং মাি (৯১.৪%) সবদচদয় রবেী মজুে  িরা হদয়দি এবাং এর িরই রল্পেল্প  িাগুর  

(৭০.৯ %), বক (৫৮.৫%), িাটা (৪৮.৫%), দটংরা (৪৬.০%), পািো (৩০.৮%) প্রভৃক্ষত। 

 

সবদচদয় িম মজুে িরা হদয়দি রঢলা মাি। তুলনামূলিভাদব ডোং, মাগুর, বি, রটাংরা, িাবো ইতযাক্ষে  মাদির রিানা এেন 

গ্রাম-গদঞ্জর মৎস্য রহচারীদে কৃডত্রম প্রিনদনর মাধ্যদম উৎিাডেে হওয়ায় ডিছুটা সহিলভয, েদব বি, মাগুর ইতযাক্ষে  মাদির 

রিানার রক্ষদত্র ডনদভিিাল রিানা িাওয়ার রক্ষদত্র প্রায়ই সিস্যা েে, দকননা দেল্পশ এগুল্পলার র্াই প্রজাক্ষতও রল্পেল্প  এিং োইক্ষিি 

30.80
19.00

58.50

91.40

70.90

26.40

13.00

44.90

23.60

6.10

48.50 46.00

9.50

69.20
81.00

41.50

8.60 29.10

72.80

87.00

55.10

76.40

93.90

51.40 54.00

90.50

3.60 0.00 1.50 5.00
0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 1.50 2.20 0.70

96.40 100.00 98.50 95.00
100.00 100.00 100.00 97.80 100.00 100.00 98.50 97.80 99.30

ক্ষিত্র্ ১২ .  জলাশেসমূল্পে দেশীে প্রজা ক্ষতর দ াট িা ল্প র দপানা িজুল্পের শতকরা োর (%)

প্রকেভূক্ত জলাশে (gRy` Kiv n‡q‡Q) প্রকেভূক্ত জলাশে (gRy` Kiv nq bvB)

কল্পরাল জলাশে   (gRy` Kiv n‡q‡Q) কল্পরাল জলাশে   (gRy` Kiv nq bvB)
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ও  র্াই/ েশীে  প্রজাক্ষতর সাল্পর্  ক্রস কল্পর উৎপাক্ষেত দপানাও পাওো র্াে দর্গুল্পলা ক্ষিনল্পত েল্পল অক্ষভজ্ঞতার প্রল্পোজন রল্পেল্প । 

িতযিাল্পন িাক্ষষল্পের িাক্ষেো অনুর্ােী দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা সিস্থাল্পন পাওো র্াল্পে না। 

পিান্তল্পর সারক্ষণ-১১ ও ক্ষিল্পত্র্-১২ এ দেখা র্াে দর্, কল্পরাল জলাশেসমূল্পেও ক্ষশং দিশী িজুে করা েল্পেল্প  র্ক্ষেও িাত্র্ ৫% 

উিরোতা এর পল্পি িত ক্ষেল্পেল্প ন, িাত্র্ ৩.৬% পািো িজুল্পের তথ্য দেন ইতযাক্ষে। সাধারণত উনু্মক্ত জলাশল্পে সাধারণ 

সুফলল্পভাগীরা দকানসিেই দপানা িজুে কল্পরন না, এল্পিল্পত্র্ অন্য দকান প্রকে দর্ল্পক  সীক্ষিত আকাল্পর িজুে কার্ যক্রি করা 

েল্পেল্প ।  

 প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে প্রভাদব অন্য রিান প্রিদল্পর রিান ধরদণর 

প্রভাব অত্র প্রিদল্পর প্রভাবসমূহদি প্রভাবাডন্বে িদরডন বদল মদন হদয়দি। 

 

ে. উৎিােন 

আহরণ বা উৎিােদনর ডচত্র ডবদেিণ িরদল রেো োয় রে, সুফলদভাগীরা ২০০৯ সাদল প্রিল্পভূি িলােয় সমূদহর আহরণ 

বা উৎিােন সম্পদিি রিান েথ্যই ক্ষেল্পত পাল্পরন ক্ষন। জলাশেসমূল্পের অক্ষধকাংশ মৃতপ্রাে েওোে এরুপ েল্পেল্প  দর্গুল্পলা দর্ল্পক 

ক্ষিক্ষভন্ন স্থাল্পনর িানুষ ক্ষিক্ষেন্নভাল্পি িষ যাকাল্পল িা  আেরণ কল্পরল্প ন। প্রকল্পের জলাশেসমূে দর্ল্পক সি যল্পিাট ৭৭৩.৪৪ দি.টন 

িা  আেরণ করা েল্পেল্প  

(ক্ষপএিইউ ক্ষরল্পপাট য,২০১৪) 

র্ার সুফল দভাগ কল্পরল্প ন 

৩০৫৫১ জন সুফলল্পভাগী। 

২০১০ সাল্পল প্রকল্পের কাজ 

শুরু করা েে র্খন 

সুফলল্পভাগী সংগঠন গঠন 

কার্ যক্রিও শুরু করা েে 

এিং ২০১০ সাল্পল 

পুনঃখনন ও দপানা িজুে 

শুরু েল্পলও ২০১১ সাল্পল এর 

আেরণ শুরু েে। আিার 

২০১১ সাল্পল অক্ষধক 

সংখ্যক জলাশে পুণঃখনন কল্পর আিার দপানা িজুে করা েে র্া ২০১২ সাল্পল আেরণ করা েে। ক্ষকন্তু ২০১২ সাল্পলর পর 

দর্ল্পক সিীিার আওতাভূক্ত জলাশেসমূল্পে িজুে কার্ যক্রি কিল্পত র্াল্পক র্ার ফলেক্ষতল্পত ২০১৩ এিং ২০১৪ সাল্পল আেরণ  

এল্পকিাল্পরই কি (৪৫.৩৯ এিং ৫৩.৫৬ দকক্ষজ/ল্পেক্টর) েে (ক্ষিত্র্-১৩) এিং এর পর দর্ল্পক উৎপােন বৃক্ষির ধারা িা দেন্ড হ্রাস-

বৃক্ষি করল্পত র্াল্পক র্া  ২০১৫ সাল্পলও অব্যােত র্াল্পক। তল্পি পুনঃেননকৃে িলােয়সমূদহ এখন িষ যার শুরুল্পত নত্যন পাক্ষন 

আসার সাল্পর্ সাল্পর্ টাক্ষক, দশাল, ক্ষশং, িাগুর িা  ইতযাক্ষে িাল্প র দপানা পাওো র্াে র্া দ াট িাল্প র প্রজনন েওোর সূিক। 

প্রকল্পের জলাশেসমূল্পে িৎস্য সংরিণ করার ক্ষনেি-নীক্ষত সংগঠনসমূে ক্ষকছুটা দিল্পন িলল্পলও প্রকল্পে সুল্পর্াগ না র্াকাে  

দকান অভোেি স্থাপন করা েে ক্ষন।  

প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন ডবধায় অন্য রিান প্রিদল্পর রিান ধরদণর প্রভাব অত্র 

প্রিদল্পর উৎিােন বৃডিদে প্রভাবাডন্বে িরার সুদোগ রনই। 

৭.২.৩  পুনঃখননকৃত ও দপানা অিমুক্তকৃত  জলাশল্পের  জীিবিক্ষিত্র্য: সিীিাে অংশিেণকরীল্পের িা  সে অন্যান্য জলজ 

উক্ষিে ও প্রাণী িা জীিবিক্ষিল্পত্র্যর অিস্থা জানার জন্য প্রশ্ন করা েল্পল উিরোতারা দর্ িতািত প্রোন কল্পরল্প ন তা সারক্ষণ-১২ 

এর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল। 
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ক্ষিত্র্ ১৩. জলাশে দর্ল্পক দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দিাট আেরণ

(দকক্ষজ/দেক্টর)

প্রকেভূক্ত জলাশে

কল্পরাল জলাশে  
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সারক্ষণ-১২. িৎস্য ও অন্যন্য জলজ প্রাণী িা জীিবিক্ষিল্পত্র্র অিস্থা 

প্রিাডের নাম প্রিল্পভূি িলােদয়র সুফলদভাগী উিরোো (%) মন্তব্য 

পূদব ি িাওয়া রেদো না 

এেন িাওয়া োয় 

পূদব িও িাওয়া রেদো না 

এেনও িাওয়া োয় না 

পািো ১৩২৯ (৭২.৪০%) ৫০৭ (২৭.৬০%) অন্যান্য প্রিাডের মদধ্য দটংরা, ক্ষততপুটি, 

োড়ক্ষকনা, খক্ষলশা, িাতাক্ষশ ইতযাক্ষে 

অন্তভূ যক্ত। 

 

গুলশা ১১৪০ (৬২.১০%) ৬৯৬ (৩৭.৯০%) 

বক ১১৪৪ (৬২.৩০%) ৬৯৬ (৩৭.৭০%) 

ক্ষশং ১২৬৭ (৬৯.০০%) ৫৬৯ (৩১.০০%) 

িাগুর ১২০৮ (৬৫.৮০%) ৬২৮ (৩৪.২০%) 

িাইি ১২৬৩ (৬৮.৮০%) ৫৭৩ (৩১.২০%) 

পু ুঁটি ১২৭২ (৬৯.৩০%) ৫৬৪ (৩০.৭০%) 

িলা ৮৭০ (৪৭.৪০%) ৯৬৬ (৫২.৬০%) 

দঢলা ৬৫৯ (৩৫.৯০%) ১১৪৮ (৬২.৫০%) 

িাটা ১০২৮ (৫৬.০০%) ৮০৮ (৪৪.০০%) 

টাডি ১১০১ (৬০.০০%) ৭৩৪ (৪০.০০%) 

অন্যান্য ৭২৫ (৩৯.৫০%) ২২১৪ (৬০.৫০%) 

 

সারডণ-১২ এর মাধ্যদম এটি সুষ্পষ্ট রে, প্রিল্পভূি িলােয়সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মদির ববডচত্রযো এবাং অন্যান্য িলি 

প্রাণীদের ববডচত্রযো রবদড়দি। সিীিাে অংশিেণকারীল্পের িতািত ক্ষিত্র্-১৪ এর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা। এল্পত দেখা 

র্াে দর্, সারক্ষণ-১২ ও ক্ষিত্র্-১৪ এ উল্পেক্ষখত দ াট িাল্প র প্রজাক্ষতসমূল্পের প্রাপ্যতা প্রকেভূক্ত জলাল্পশল্পে অল্পনক দিশী। িজুে 

ও প্রজনন এর কারণ।  

অন্যক্ষেল্পক ৫৭.৭% সুফলল্পভাগীর 

িল্পত জলাশেসমূল্পে এখন শামুখ, 

ক্ষঝনুক, কাঁকড়া, কুক্ষিো, সাপ  

ইতযাক্ষে এখন আল্পগর দিল্পে দিশী 

পাওো র্াে। র্ার অর্ য েল 

জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড়ল্প । 

িক্ষান্তদর িদরাল িলােয়সমূহ 

পুনঃেনন িরা হয়ডন, মজুদের 

রক্ষদত্র িাত্র্ ৫% উিরোতা ক্ষশং 

িা  িজুে করা েল্পেল্প  িল্পল 

জাক্ষনল্পেল্প ন, িাত্র্ ৩.৬% 

উিরোতা পািো িজুল্পের তথ্য 

দেন, উিরোতাল্পের ১.৫% বক, 

২.২% পুটি, ১.৫% িাটা, ২.২% 

দটংরা, ০.৭%  অন্যান্য প্রাজাক্ষত িজুল্পের তথ্য দেন।  

রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে প্রভাদব অন্য রিান প্রিদল্পর রিান 

ধরদণর প্রভাব অত্র প্রিদল্পর িীবববডচত্রয বৃডিদে প্রভাবাডন্বে িদরদি বদল মদন হয় না। 
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ক্ষিত্র্-১৪. দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র প্রাপ্যতার ক্ষিষল্পে

উিরোতার শতকরা োর (%)  

পূল্পি যও পাওো দর্ল্পতা না এখনও পাওো র্াে না

পূল্পি য পাওো দর্ল্পতা না এখন পাওো র্াে 
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৭.২.৪ িডরদবদের ওির সৃষ্ট প্রভাব: সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী  প্রিল্পভূি সুফরদভাগীদের ৬৯.৪% িানান রে, প্রিল্প 

বাস্তবায়দনর ফদল রিান না রিান ইক্ষতিািক প্রভাি সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  র্ক্ষেও ৩০.৬% উক্ত প্রভাল্পির ক্ষিষল্পে ক্ষদ্বিত দপাষন কল্পরল্প ন। 

তল্পি অক্ষধকাংশল্পের (৬৯.৪%) িল্পত পক্ষরল্পিল্পশর ওপর দর্ সকল ভাল প্রভাি সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  দসগুল্পলা দলখক্ষিল্পত্র্র িাধ্যল্পি 

উপস্থাপন করা েল (ক্ষিত্র্-১৫)।  

তল্পি এ ক্ষিষেটি র্র্ার্র্ দর্ জলাশেসমূে খনন/ পুন:খনন করার ফল্পল জলাশেসমূল্পের পক্ষরল্পিল্পশর উন্নেন েল্পেল্প , গভীরতা 

দিল্পড়ল্প , পিন কল্পি র্াওোর ফল্পল পাক্ষনল্পত অস্বাভাক্ষিকভাল্পি বুে বুে সৃক্ষষ্ট েে না এিং িা  ভাল্পস না, জলাশল্পের িাস্তুসংস্থান 

িা  সে অন্যান্য জলজজীল্পির িসিাস ও প্রজনন উপল্পর্াগী েল্পেল্প । 

িক্ষান্তদর িদরাল িলােয়সমূদহর ডবিদয় সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী উিরোোদের ৩৯.৫% িনান রে োদের িলােদয় প্রচুর 

িডরমাণ ক্ষডেির গ্যাস উৎিন্ন হদয়ডিল, ৫২.৪% োদের িলােদয়র িডরদবে োরাি থািার িারদণ মাদির মৃতুয হদয়দি 

বদল েথ্য রেন, ৫২.৬% িলােদয়র িডরদবে ভাল না থািায় ক্ষডেির আগাি িন্মাদনার িথা িানান, ৩৭.৩% অডিদিদনর 

অভাদব মাি রভদস োওয়ার িথা িনান, ৫২.৮% িাডন দুগ িন্ধযুি হওয়ার িথা বদলন এবাং ৭৫.৮% উিরোো িলােদয়র 

িডরদবে েথােথ না থািায় মদির উৎিােন ও আহরণ িম হওয়ার িথা স্বীিার িদরন। অডেএব রেো োয় রে, প্রিল্পভূি 

িলােয়সমূদহর পুনঃেনন িলােদয়র িডরদবে ভাল থািার রক্ষদত্র অেযন্ত গুরুত্বপূণ য ভূডমিা ররদেদি। 

ডিন্তু অন্যডেদি কৃডি ফসদল, ডবদেি িদর ধান চাদি িীটনােদির ব্যবহার, রাসায়ডনি সাদরর ব্যবহার, ডেল্প ও িলিারোনার 

বিিয ইতযাক্ষে কারল্পণ জলজ পক্ষরল্পিশ দুষল্পণর কর্া সকল্পলই স্বীকার কল্পরন। উিরোতাল্পের িল্পত পুনঃখননকৃত অল্পনক 

জলাশেই দুষল্পণর কিল্পল দর্ল্পক মুক্ত েল্পত পাল্পরক্ষন। দর্িন সুনািগঞ্জ দজলার সুফলল্পভাগীরা িলক্ষত ি র োওল্পর িা  ও অন্যান্য 

প্রাণীল্পের িরল্পকর ক্ষিষেটি ত্যল্পল ধল্পরণ। অতএি, পুনঃখননকৃত জলাশেগুল্পলাও দুষণ দর্ল্পক মুক্ত নে। িাংলাল্পেশ রসােন সক্ষিক্ষত 

এই িরল্পকর জন্য মূলত কৃক্ষষ জক্ষিল্পত ব্যিüত কীটনাশক এিং রাসােক্ষনক সারল্পক োেী কল্পরল্প ন। উক্ষিে ও অন্যান্য বজি দ্রব্যাক্ষের 

পিনও এর জন্য োেী রল্পেল্প  িল্পল জানাল্পনা েে। ক্ষিষেটি পক্ষরল্পিল্পশর জন্য হুিক্ষক।  

প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন। োই িডরদবদের ওির রে সিল প্রাভাব িডরলডক্ষে 

হদয়দি এর সাদথ অন্য রিান প্রিদল্পর রিান ধরদণর প্রভাদবর  সুদোগ রনই িল্পলই মদন হদয়দি। 

৭.২.৫ প্রকল্পের প্রক্ষশিণ দর্ল্পক প্রাপ্ত উপকার সমূে: িলােদয়র সুফলদভাগী প্রেযি উিরোোর মদে রিান না রিান ভাদব 

প্রিল্প রথদি প্রাপ্ত প্রডেক্ষণ সুফলদভাগীদের উিিার িদরদি। উিিারসমূহ সারডণ ১৩ এবাং বার িায়াগ্রাদমর  মাধ্যদম  

উিস্থািন িরা হদলা (ডচত্র  ১৬)। 
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জলাশে সংস্কার েওোে িক্ষতকর গ্যাস কল্পিল্প 

পাক্ষন ভাল র্াকাে িা  িারা র্ােক্ষন

পক্ষরল্পিশ ভাল র্াকাে জলাশল্পে দকান অপ্রল্পোজনীে আগা া জন্ম দনেক্ষন

পাক্ষনর ক্ষপএইি স্বাভাক্ষিক ক্ষ ল

অক্ষক্সল্পজল্পনর অভাি না েওোে িা  খুি কি দভল্পসল্প 

পাক্ষন দুগ যন্ধযুক্ত েেক্ষন

ভাল পক্ষরল্পিল্পশর কারল্পণ ত্যলনামূলকভাল্পি  উৎপােন দিশী েল্পত সাোে করল্প 

অন্যান্য (িা ল্পক খুি সল্পতজ দেখা দগল্প , িলািল খুি দ্রুত ক্ষ ল ইতযাক্ষে)

ক্ষিত্র্ -১৫. প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল পক্ষরল্পিল্পশর ওপর সৃষ্ট প্রভাল্পির ক্ষিষল্পে উির োতার শতকরা োর (%)

না িল্পলল্প ন (%) েযাঁ িল্পলল্প ন (%)
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সারডণ ১৩. প্রক্ষশিণ দর্ল্পক প্রাপ্ত উপকারসমূে 

 

ডবিয় প্রিল্পভূি িলােদয়র 

সুফলদভাগী (%) 

িদরাল িণােদয়র 

সুফলদভাগী (%) 

দ াট প্রজাক্ষতর িা  িাষ ও ব্যবস্থািনা প্রযুক্ষক্ত সম্পল্পকয ধারণা েল্পেল্প              ১১৭১ (৬৩.৮০%) ২০৬ (২২.৪০%) 

দ াট প্রজাক্ষতর িাল্প র প্রজনন সম্পল্পকয ধারণা েল্পেল্প               ১২২৫ (৬৬.৭০%) ১৫৮ (১৭.২০%) 

দ াট প্রজাক্ষতর িাল্প র সংরিণ সম্পল্পকয ধারণা েল্পেল্প              ৮৮৩ (৪৮.১০%) ১৮৪ (২০.০০%) 

সল্পিতনতা দিল্পড়ল্প                                                                                             ১২৪৭ (৬৭.৯০%) ২০১ (২১.৪০%) 

প্রক্ষশিণ কাল্পজ লাগার ফল্পল িাল্প র উৎপােন ও আে দিল্পড়ল্প  ১০৬১ (৫৭.৮০%) ১৬০ (১৭.৭০%) 

অন্য িাক্ষষল্পক িাষ পরািশ য প্রোল্পনর আত্মক্ষিশ্বাস দিল্পড়ল্প  ১০০৪ (৫৪.৭০%) ৪৪ (৪.৮০%) 

 

 

৭.২.৬ িম িসাংস্থান সৃডষ্টদে প্রভাব ডবদেিণ: সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের ৬৯.৪ % িানান রে প্রিল্প কার্ যক্রদমর ফদল 

িম িসাংস্থান হদয়দি। এ রক্ষদত্র িম িসাংস্থান সম্পদিি সুফলদভাগীদের মোমে সারডণ ১৪ এবাং িাইিাল্পট যর িাধ্যল্পি উিস্থািন 

িরা হদলা (ডচত্র-১৭)। োদের েথ্য অনুোয়ী িলােয়সমূদহ প্রিল্প কার্ যক্রি শুরুর পূল্পি য দর্খাল্পন ৩৭০২ জন ক্ষিক্ষভন্ন দিোল্পে 

কাল্পজর সুল্পর্াগ দপত ক্ষকন্তু  িতযিাল্পন প্রাে ৭২৭০ জন সুফলল্পভাগী িা  আেরণ, পক্ষরিেন, ক্ষিক্রে, জলাশল্পে ব্যিস্থাপনা 

কার্ যক্রি, িা  আেরণ সরঞ্জাি বতক্ষর ও ক্ষিক্রে ইতযাক্ষে কার্ যক্রল্পির িাধ্যল্পি ক্ষনল্পজল্পের কি যসংস্থান কল্পরল্প । 

সারডণ-১৪ িম িসাংস্থাদনর ডবিদয় সুফলদভাগীদের মোমে 

ক্রডমি নাং ডবিয় িম িসাংস্থানকৃে সুফলদভাগীর সাংখ্যা 

১. প্রিল্প বাস্তবায়দনর পূদব ি িম িসাংস্থান ৩৭০২  িন 

২. িতযিাল্পন জলাশেসমূল্পে কি যরত সুফলল্পভাগী ৭২৭০ জন 

৩. প্রিল্প বাস্তবায়দনর পূদব ি মডহলাদের িম িসাংস্থান ১৭৪ জন 

৪ িতযিাল্পন মডহলাদের িম িসাংস্থান ৭৫০ জন 

অন্যক্ষেল্পক দর্খাল্পন নারীল্পের কি যসংস্থান ক্ষ ল ১৭৪ জন এখন প্রাে ৭৫০ জন নারী কিী কাজ করল্প ন জলাশে ব্যিস্থাপনা, 

উৎপােন, সংরিণ ও ব্যিসা সংক্রান্ত অন্যান্য স্থাল্পন।  সুতরাং প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প । 

ক্ষিত্র্-১৭ এ দেখা র্াে দর্, সিীিা এলাকাে প্রকেভূক্ত জলাশল্পের সুফলল্পভাগীল্পের প্রকে িাস্তিােল্পনর পূল্পি যর ত্যলনাে িতযিাল্পন 

৫০.৯২% (৩৫৬৮ জন) কি যসংস্থান দিশী েল্পেল্প  এিং িক্ষেলাল্পের দিল্পত্র্ প্রিল্প বাস্তবায়দনর পূদব ির রচদয় িতযিাল্পন ৭৬.৮০% 
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ক্ষিত্র্ - ১৬ .  প্র ক্ষশিণ দর্ ল্পক প্রাপ্ত উপকা রসমূে সম্পকয উিরোতা ল্পের শতকরা ো র

( % )  

প্রকল্পের সুফলল্পভাগী কল্পরাল এলাকার সুফলল্পভাগী 
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(৫৭৬ জন) কি যসংস্থান দিশী েল্পেল্প । 

অতএি, প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল 

কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্টর ক্ষিষেটি 

প্রকল্পের জন্য একটি ইক্ষতিািক প্রভাি র্া 

সুফলল্পভাগীল্পের আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থাল্পক 

প্রাভাক্ষিত কল্পরল্প ।  

রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য 

রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই 

কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্টর ডিিদন অন্য 

রিান প্রিদল্পর রিান ধরদণর সাংডেষ্টো 

থািার সম্ভাবনা সুদোগ রনই। 

 

৭.২.৭ আর্ য-সািাক্ষজক অিস্থা ও আে বৃক্ষিল্পত প্রভাি ডবদেিণ: 

ক. িাক্ষসক গড় আে 

সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের সিদলই স্বীকার কল্পরল্প ন দর্ প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল কার্ যক্রিসমূল্পে তাল্পের অংশিেণ সম্ভি 

েল্পেল্প  এিং এর ফল্পল তাল্পের আে দিল্পড়ল্প । প্রকেভূক্ত সুফলল্পভাগী এিং কল্পরাল এলাকার সুফলল্পভাগীল্পের িাক্ষসক গড় 

আল্পের একটি ত্যলনামূলক ক্ষিত্র্ পাই িাল্পট যর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল (ক্ষিত্র্-১৮)। ক্ষিত্র্ ১৮ এ দেখা র্াে দর্, প্রকেভূক্ত 

সুফলল্পভাগীল্পের িতযিান িাক্ষসক আে 

প্রকেকার্ যক্রি শুরুর আল্পগর গড় 

আল্পের দিল্পে অল্পনক দিশী র্া  প্রকে 

কার্ যক্রি শুরুর আল্পগর দিল্পে ৫১৭৪.৭৬ 

টাকা অর্ যাৎ ৪৫.০৬ % দিশী এিং 

কল্পরাল এলাকার সুফলল্পভাগীল্পের 

দিল্পে ৫৫০২.৩৭ টাকা অর্ যাৎ 

৪৯.৩১% দিশী। 

এ দিল্পত্র্ ৫৭.৮% উিরোতা জানান 

দর্ এটি প্রক্ষশিল্পণর কারল্পণই সম্ভি 

েল্পেল্প । কারণ এর ফল্পল ৬৭.৯% 

উিরোতা জানান দর্ িা  সংরিল্পণর 

সল্পিতনতা দিল্পড়ল্প , ৪৮.১% জানান 

দর্ রিাট মাি সাংরক্ষদণর প্রযুডিগে 

Ávb রবদড়দি, ৬৩.৮% িানান রে রিাট মাদির প্রিনন সম্পদিি প্রযুডিগে Ávb রবদড়দি এবাং ৬৩.৮% িানান রয় রিাট 

মাি চাি ও ব্যবস্থািনার Ávb রবদড়দি। এর ফদল প্রিনন, উৎিােন, মাি আহরণ, ডবক্রয়, িডরবহন ইতযাক্ষে িািসাক্ষেক ও 

অর্ যবনক্ষতক কি যকান্ড দিল্পড়ল্প  র্া আে বৃক্ষিল্পত ক্ষিরাট ভূক্ষিকা দরল্পখল্প । 

রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট িলােয়সমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে আয় বৃডিদে অন্য রিান প্রিদল্পর 

রিান ধরদণর প্রভাব প্রভাবাডন্বে িদরদি বদল মদন হয়ডন। 

 

 

 

 

৫০.৯২

৭৬.৮

ক্ষিত্র্ ১৭. প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল িক্ষধ যত কি যসংস্থাল্পনর োর (%)

প্রকে িাস্তিােল্পনর পূল্পি যর ত্যলনাে কি যসংস্থাল্পনর োর

প্রকে িাস্তিােল্পনর পূল্পি যর ত্যলনাে িক্ষেলাল্পের কি যসংস্থাল্পনর োর

প্রকল্পভূক্ত

সুফলভভোগী

দের প্রকল্প

কোর্ যক্রম

শুরুরআভগ

গড়আয়, 

11485.34

প্রকল্পভূক্ত

সুফলভভোগী

দের বর্যমোন

গড়আয়, 

16660.10

কভরোল

এলোকোর

সুফলভভোগী

দের মোসসক

গড়আয়, 

11157.73

ক্ষিত্র্ ১৮. িাক্ষসক গড় আে (টাকা)
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ে. ডবডভন্ন সম্পদের মাডলিানা 

সুফলল্পভাগীল্পের প্রেি তথ্য ক্ষিল্পেষণ কল্পর দেখা র্াে দর্, অক্ষধকাংশ সেস্য এখন ক্ষিক্ষভন্ন ধরল্পণর সম্পল্পের িাক্ষলক। র্ক্ষেও 

পূল্পি যও তাল্পের এ ধরল্পণর সম্পে অল্পনল্পকরই ক্ষ ল 

ক্ষকন্তু প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল তাল্পের আে দিল্পড় 

র্াওোে তাল্পের ক্রে িিতা দিল্পড়ল্প  এিং 

সম্পেও দিল্পড়ল্প  অর্িা পুরল্পনা ক্ষজক্ষনস িাে 

ক্ষেল্পে নত্যনটি ক্রে করা েল্পেল্প  িা ব্র্যান্ড 

পক্ষরিতযন িা ক্ষিজাই পক্ষরিতযন করা েল্পেল্প । 

তাল্পের িতযিান সম্পে ক্ষকক্ষক রল্পেল্প  এিং 

শতকরা  কতজল্পনর রল্পেল্প  তার একটি ক্ষিিরণ 

পাই িাল্পট যর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল (ক্ষিত্র্ 

১৯). অন্যক্ষেল্পক কল্পরাল জলাশল্পের দিল্পত্র্ 

উিরোতা সুফলল্পভাগীল্পের িতযিান িাক্ষসক গড় 

আে ১১১৫৭.৭৩ টাকা র্া  প্রকেভূক্ত 

জলাশল্পের সুফলল্পভাগীল্পের দিল্পে ৫৫০২.৩৭ 

টাকা কি। র্ক্ষেও তাল্পেরও একই ধরল্পণর 

সম্পে রল্পেল্প  ক্ষকন্তু তাল্পের ক্রে িিতা প্রকেভূক্ত সুফলল্পভাগীল্পের দিল্পে ত্যলনামূলকভাল্পি কি র্া তাল্পের আল্পের পার্ যকয 

দর্ল্পকই বুঝা র্াে। 

 

৭. ৩  প্রকল্পের দিসরকাক্ষর খািাল্পর  দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন 

দিসরকাক্ষর খািাল্পর  দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র  প্রজনন ও িাল্পষ সেল্পর্াক্ষগতা প্রোন কার্ যক্রল্পি ৬০০ জন িৎস্য 

িাক্ষষল্পক অনুোন প্রোন করা েল্পেল্প । উক্ত অর্ যক্ষেল্পে তল্পের পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র দপানা িজুে করা 

েে এিং িাষ করা েে। এ ক্ষিষল্পে সিীিা এলাকাে পক্ষরিাক্ষলত সিীিাে ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত ফলাফল পাওো র্াে: 

৭.৩.১ প্রিদল্পর উিিারদভাগী অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগিাক্ষষ িডরবাদরর সেস্যদের প্রিদল্প অাংেগ্রহণ ও িদরাল গ্রুদির সেস্যদের 

এ ধরদণর িাে িক্রদম অাংেগ্রহণ  

প্রকল্পের ১৬৫ জন অনুোনপ্রাপ্ত সংল্পর্াগিাক্ষষ  ও ৯৫ জন কল্পরাল িাক্ষষর ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য-উপাি সংিে করা েে। এ দিল্পত্র্ 

পক্ষরিাল্পরর সেস্য সংখ্যার ক্ষভক্ষিল্পত তথ্য িেণ করা েে। প্রাপ্ত তথ্য-উপািসমূে ক্ষনল্পম্ন সারক্ষণ-১৫ এর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা 

েল্পলা।  

সারডণ ১৫. দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িা  িাষ কার্ যক্রল্পি অংশিেল্পণর োর (%) 

িডরবাদর 

সেস্য সাংখ্যা 

(সাংখ্যা) 

সুফলদভাগীদের প্রিল্প িাে িক্রদম  

অাংেগ্রহণ সাংখ্যা (%) 

িদরাল চাডিদের এধরদণর িাে িক্রদম  

অাংেগ্রহণ সাংখ্যা (%) 

পুরুি  মডহলা রমাট পুরুি মডহলা রমাট 

১ ১৬ (৯.৯০%) ১৯ (১১.৩৬%) ৩৫ (২১.২৬ %) ১৩ (১৩.৭%) ১১ (১১.৩৬ %) ২৪ (২৫.০৬%) 

২ ৪৯ (২৯.৫৫%) ৬৮ (৪০.৯১%) ১১৭ (৭০.৪৬%) ২৯ (৩০.৮%) ৩৯ (৪০.৯১%) ৬৮ (৭১.৭১%) 

৩ ৪৫ (২৭.২৭%) ৩০ (১৮.১৮%) ৭৫ (৪৫.৪৫%) ২৯ (৩০.৮%) ১৭ (১৮.১৮%) ৪৬ (৪৮.৯৮) 

৪ ২২ (১৩.৬৩%) ১৯ (১১.৩৬%) ৪১ (২৪.৯৯%) ১৫ (১৫.৪%) ১১ (১১.৩৬%) ২৬ (২৬.৭৬%) 

৫ বা োর 

রচদয় রবেী 

১৫ (৯.০৯%) ১১ (৬.৮২%) ২৬ (১৫.৯১%) ৯ (৯.৫%) ৭ (৬.৮২ %) ১৬ (১৬.৩২%) 

     রমাট ১৪৭ 

(৮৯.৪৪ %) 

১৪৭ 

(৮৮.৬৩%) 

২৯৪ 

(১৭৮.০৭%) 

৯৫ 

(১০০.২%) 

৮৫ 

(৮৮.১৩) 

১৮০ 

(১৮৮.৮৩%) 

িসতিাড়ী সম্পূণ য 

ক্ষনল্পজর িাক্ষলকানা, 

৯৩
িাড়ী সম্পূণ য

োলান, ৫৩িাড়ী অধ য-োলান, 

২৬.৯িাড়ী টিনন দশি, 

৪৯.৮

িাটির িাড়ী, ৬

খাট, ৯৯

টিক্ষভ, ৭৭.৩

দরক্ষিও, ২৫

দিািাইল, ৯৬.৫

অলংকার 

(দসানা/রুপা), 

৯২.৪

িাই সাইল্পকল, 

৪৬.২

দিাটর সাইল্পকল, 

২২.৫

িা ধরা জাল, 

৬৯.৫

গিােী পশু, ৮১.৫

োঁস-মুরগী, ৮৯.৩

দনৌকা, ৪১.৭

ভযান, ৭.৬

খািার পাক্ষনর উৎস 

টিউিওল্পেল/শ্যা

দলা/ক্ষিপ/সাপ্লাই, 

৯৯.৫

ক্ষিত্র্ ১৯. প্রকেভূক্ত জলাশল্পের সুফলল্পভাগীল্পের ক্ষিভন্ন প্রকার

সম্পল্পের ধরণ ও সুফলল্পভাগীর শতকরা োর (%)
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উি সারডণ রথদি বুিা োয় রে, সমীক্ষা এলািায় অনুোনপ্রাপ্ত ১৬৫ জন সংল্পর্াগ িাক্ষষ  াড়াও পক্ষরিাল্পর অন্যান্য ১২৯ জন 

সেস্য তাল্পের সার্ দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িা  িাষ কার্ যক্রল্পি অংশিেণ কল্পরল্প ন। অন্যক্ষেল্পক ৯৫ জন কল্পরাল িাক্ষষর 

পক্ষরিাল্পরর ৮৫ জন সেস্য তাল্পের সাল্পর্ িা  িাষ কার্ যক্রল্পি অংশিেণ কল্পরল্প ন। 

অন্যক্ষেল্পক কল্পরাল এলাকাে প্রকে এলাকার দিল্পে িসিাসরত পক্ষরিাল্পরর ১০.৭৬% দিশী সেস্য িা  িাষ কার্ যক্রল্পি অংশিেণ 

কল্পরল্প ন। তল্পি একটি ক্ষিষে স্পষ্ট দর্ প্রকল্পের আওতাে িা  িাষ কর্ যক্রল্পি পুরুষ ও িক্ষেলাল্পের অংশিেল্পণর োর প্রাে সিান 

সিান ক্ষকন্তু কল্পরাল এলাকাে িক্ষেলাল্পের অংশিেণ পুরুষল্পের দিল্পে ১৫.২% কি অর্ যাৎ প্রকল্পে িক্ষেলাল্পের অংশিেণ দিশী 

ক্ষ ল। তথ্য ক্ষিল্পেষল্পণ দেখা র্াে দর্, কল্পরাল িাক্ষষরা পক্ষলকালিাল্পর দিশী অভযস্ত ক্ষকন্তু প্রকে এলাকার সকল অনুোনপ্রাপ্ত 

িাক্ষষরা দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র একক িাষ কল্পরল্প ন। 

প্রিল্পভূি পুকুরসমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে অাংেগ্রহদণর হার অন্য রিান প্রিদল্পর রিান 

ধরদণর প্রভাব িারা প্রভাডবে হওয়ার সুদোগ রনই। 

 

৭.৩.২ প্রিল্প বাস্তবায়দনর আদগ এবাং প্রিল্প বাস্তবায়দনর িদর প্রেযক্ষ বা িদরাক্ষভাদব প্রাপ্ত উিিারসমূহ 

উিরোোগণ ২০১০ সাদলর আদগর তুলনায় প্রিল্প বাস্তবায়দনর ির রে সিল উিিার রিদয়দিন ডবদেিণ িদর রেো োয় 

রে, ডনম্নবডণ িে উিিারসমূদহর রবেীরভাগ উিরোোই িল্পলল্প ন প্রকে িাস্তিােল্পনর পর তারা দিশী উপকার দপল্পেল্প ন । 

সারডণ-১৬. ২০১০ সাদলর আদগর তুলনায় প্রিল্প বাস্তবায়দনর ফদল সুফলদভাগীদের প্রাপ্ত উিারসমূহ 

ডবিয় এিমে রিািণিারী সুফলদভাগী 

(সাংখ্যা ও %) 

ডিমে রিািণিারী সুফলদভাগী 

(সাংখ্যা ও %) 

িাডনর আয়েন রবদড়দি ১৩৫ (৮১.৮০%) ৩০ (১৮.২০%) 

িাডন রসদচর সুডবধা হদয়দি ৭১ (৪৩.২০%) ৯৪ (৫৬.৮%) 

গৃহস্থালীদে িাডন ব্যবহাদরর সুদোগ রবদড়দি ৮৬ (৫২.২৭%) ৭৫ (৪৫.৫০%) 

িলি িডরদবদের উন্নয়ন হদয়দি ৯৭ (৫৯.০৯%) ৬৮ (৪০.৯১%) 

পুকুদর উডিে ও প্রাণী প্রিাডে সাংখ্যা রবদড়দি ৯০ (৫৪.৫০%) ৭৫ (৪৫.৫০%) 

উৎিােন ও আয় রবদড়দি ১০৯ (৬৫.৯০%) ৫৬ (৩৪.১০%) 

স্বাদস্থযর উন্নডে হদয়দি ১৩১ (৭৯.৫০%) ৩৪ (২০.৫০%) 

িাডরবাডরি অবস্থার উন্নডে হদয়দি ৯৮ (৫৯.১০%) ৬৭ (৪০.৯০%) 

ক্রয় ক্ষমো রবদড়দি ৮৬ (৫২.৩০%) ৭৯ (৪৭.৭০%) 

সবডিছু আদগর মেই আল্প  ৭ (৪.৫০%) ১৫৪ (৯৩.১০%) 

 

প্রিল্প িাে িক্রম শুরুর আদগর তুলনায় প্রিল্প প্রিল্প চলািাদল প্রাপ্ত উিিারসমূদহর ওির সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের মোমে 

(%) সারডণ ও বার িাল্পট যর িাধ্যল্পি মাধ্যদম উিস্থািন িরা হল (সারডণ-১৬ ও ডচত্র ২০)।  সারডণ-১৬ এবাং ডচত্র-২০ এ রথদি 

বুিা োয় রে, ২০১০ সাদলর আদগর তুলনায় প্রিল্প বাস্তবায়দনর ির সুফলদভাগীরা ডবডভন্নভাব উিকৃে হদয়দিন।  

অন্য এি প্রদশ্নর উিদর িানা োয় রে, সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের ৬১.৪% উিরোো আডথ িি সহদোগীো, ৫৪.৫% 

উিরোো প্রডেক্ষণ, ২২.৭% িাডরগরী সহদোগীো এবাং ৩১.৮% উিরোো রিানা সাংগ্রদহ সহায়ো, সাদিেন ইতযাক্ষে 

সোেতা দপল্পেল্প ন। 

এ রক্ষদত্রও রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট পুকুরসমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে প্রেযক্ষ বা িদরাক্ষভাদব 

প্রাপ্ত উিিারসমূহ অন্য রিান প্রিল্প িারা প্রভাবাডন্বে হদয়দি বদল মদন হয়ডন। 

 



46 

 

 

 

৭.৩.৩ রেেীয় রিাট মাদির উৎিােন (রিডি/রহক্টর): সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী উিরোোগণ ২০১০ সাদলর আদগর তুলনায় 

প্রিল্প বাস্তবায়দনর ির োদের পুকুদর রেেীয় রিাট মাদির চাি ও উৎিােন সম্পদিি রেসব েথ্য ডেদয়দিন োদে োরা রে 

সিল উিিার রিদয়দিন ো ডবদেিণ িদর রেো োয় রে, ২০১৩ সাদল রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির উৎিােন সবদচদয় রবেী 

হদয়দি (১৯৭৬.০০ রিডি/ রহক্টর)। সিীিা এলাকাে ১৬৫ জন অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষর ক্ষনকট দর্ল্পক তথ্য দনওো েে র্াল্পের 

পুকুল্পরর গড় আেতন ক্ষ ল ০.৫৫ দেক্টর । উক্ত 

িৎসল্পর দিাট উৎপােন ক্ষ ল ১৭৯.৩২ দি.টন। 

দেক্টরপ্রক্ষত উৎিােদনর ক্রমধারার এিটি ডচত্র 

বার িায়াগ্রাদমর মাধ্যদম উিস্থািন িরা হদলা 

(ডচত্র-২১)।  

এোদন উদেেদোগ্য রে, ২০০৯ সাদল এসিল 

পুকুদর  রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিান 

এিি চাি ডিল না বরাং রুই জাতীে মাদির 

সাদথ  োদের মজুে িরা হদো বা 

প্রকৃডেিভাদবই র্া েল্পতা তাই আেরণ করা 

েল্পতা। ডনসদন্দদহ বলা োয় প্রিল্প  িাে িক্রদমর 

ফদল উি রিাট মাি চাদি চাডিরা উিুি হদয়দি। চািকৃে প্রিাডেগুদলার মদধ্য ডিল িাবো, গুলো, বি, ডোং,মাগুর, বাইি, 

পুটি,িলা, দঢলা,িাটা এিং দটংরা। িাষকৃত িাল্প র িল্পধ্য সিল্পিল্পে দিশী ক্ষশং, িাগুর, বক, পুটি এিং িাটা িা  িাষ করা েে। 

অন্যক্ষেল্পক প্রকে এলাকার ৯৯.৯০% পুকুল্পর দ াট িাল্প র িাষ করা েে এনক্ষক একক িাষ না েল্পলও কাপ যজাতীে িাল্প র সাল্পর্ 

েল্পলও পুকুল্পর দ াট িা  সিক্ষন্বভাল্পি িাষ করা েে।  

এ রক্ষদত্রও রেদহতু প্রিল্প সাংডেষ্ট পুকুরসমূদহ অন্য রিান প্রিল্প বাস্তবায়ন িরা হয়ডন োই উদেডেে প্রেযক্ষ বা িদরাক্ষভাদব 

প্রাপ্ত উিিারসমূহ অন্য রিান প্রিল্প িারা প্রভাবাডন্বে হদয়দি বদল মদন হয়ডন। 
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জলজ পক্ষরল্পিল্পশর উন্নেন েল্পেল্প 

পুকুল্পর উক্ষিে ও প্রাণী প্রজাক্ষত সংখ্যা দিল্পড়ল্প 
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সিক্ষকছু আল্পগর িতই আল্প 

ক্ষিত্র্ ২০. ২০১০ সাল্পলর আল্পগর ত্যলনাে প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রাপ্ত উপকারসমূে সম্পল্পকয

সুফলল্পভাগীল্পের িতিল্পতর শতকরা োর (%)

ক্ষদ্বিত দপাষণকারী সুফলল্পভাগী    ( সংখ্যা ও %) একিত দপাষণকারী সুফলল্পভাগী

( সংখ্যা ও %)
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িাল্প র উৎপােন (দকক্ষজ/ দেক্টর)

প্রকে এলাকা
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৭.৩.৪ পক্ষরল্পিল্পশর ওপর প্রভাি: সিীিাে অংশিেণকারীর ৭২.৭% উিরোতা িল্পন কল্পরন প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল দকান 

না দকানভাল্পি পক্ষরল্পিল্পশর ওপর প্রভাি পল্পরল্প  র্া পাই িাল্পট যর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা (ক্ষিত্র্-২২)। তল্পি প্রভািসমূে ক্ষ ল 

পক্ষরল্পিল্পশর জন্য ভাল এিং প্রভািসমূে 

জলাশল্পের পক্ষরল্পিশ ভাল র্াকল্পত সাোে 

কল্পরল্প   ও উৎপােন বৃক্ষিল্পত র্ল্পতষ্ট ভূক্ষিকা 

দরল্পখল্প । ক্ষকন্তু অল্পনক জলাশাে ক্ষিল কল-

কারখানা দর্ল্পক আগত িজযয দ্বারা 

জলাশল্পের পাক্ষন দুষণ েল্পেল্প , ফসল 

উৎপােল্পন রাসােক্ষনক সার, কীটনাশল্পকর 

ব্যিোর ইতযাক্ষে কারল্পণ জলাশে দুষণ 

িতযিাল্পন একটি িারাত্বক সিস্যা। দৃষল্পণর 

কারল্পণ প্রজনন, িা  ও অন্যান্য 

জলজজীল্পির ক্ষিিধারণ িিতা, িাচ্চাল্পের 

জন্ম ও মৃত্যযোর, জলজ উক্ষিল্পের জন্ম   

ইতযাক্ষেল্পত িারাত্বক প্রভাি দফলল্প  িল্পল সুফলল্পভাগীল্পের অক্ষভিত। এ দিল্পত্র্ অংশিেণকারীগণ সকল্পলই দুষল্পণর কারল্পণ িা  

ও জলজজীল্পির িারাত্বক িক্ষত েল্পে এ ক্ষিষেটি এক িাল্পকয স্বীকার কল্পরন। ক্ষকন্তু অন্যান্য প্রভাল্পির ক্ষিষল্পে তাল্পের িতপার্ যকয 

দেখা দগল্প  র্া পাই িাল্পট যর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পেল্প । 

 

৭.৩.৫  িম িসাংস্থান সৃডষ্টদে প্রভাব ডবদেিণ : সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারী ১৬৫ িদনর মদধ্য  ৫৬.৮% (৯৪ িন)উিরোো 

িনান রে, প্রিল্প িাে িক্রদমর ফদল দিকার যুিল্পকরা িা  িাল্পষ এক্ষগল্পে এল্পসল্প ন, দ াট িাল্প র িাজারমূল্য দিশী র্াকার কারল্পণ 

দ াট িা  িাল্পষ তাল্পের আিে সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প । নাস যারী স্থাপন, িা  িাষ, িা  আেরণ ও িাজারজাতকরল্পণ অল্পনক দলাল্পকর 

প্রল্পোজন েওোে এসি কাল্পজ এখন অল্পনক দলাক কাজ করল্প । স্বে পূক্ষজর ব্যিসার সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েওোে অল্পনল্পকই দ াট িা  

িাল্পষ এক্ষগল্পে এল্পসল্প ন। তা াড়া জলাশে পুনঃখনল্পনর সিে অল্পনক দলাক  কাজ করার সুল্পর্াগ দপল্পেল্প ন। তাই প্রতযক্ষ্ব িা  

পল্পরািভাল্পি খন্ডকালীন িা অস্থােীভাল্পি  অর্িা স্থােীভাল্পি কাল্পজর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প ।   

 

৭.৩.৬ প্রকল্পের প্রক্ষশিণ দর্ল্পক প্রাপ্ত উপকারসমূে: প্রেযি উিরোোর মদে রিান না রিান ভাদব প্রিল্প রথদি প্রাপ্ত চাডিদের 

উিিার হদয়দি। সমীক্ষায় 

অাংেগ্রহণিারী প্রিদল্পর সুফলদভাগীদের 

৬৬.৭%‘দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র 

িাষ ব্যিস্থাপনা ও সংরিণ’ এিং ৬৩% 

‘বক,ক্ষশং ও িাগুর িাল্প র িাষ 

ব্যিস্থপনা’-এই দুদটা প্রডেক্ষণ রিাদস ি 

প্রডেক্ষণ গ্রহণ িদরদিন। উি প্রডেক্ষণ 

গ্রহদণর ফদল োদের রে সিল উিিার 

হদয়দি রসগুদলা িাই িাল্পট যর িাধ্যল্পি  

উিস্থািন িরা হদলা (ডচত্র-২৩)।  

িক্ষান্তদর িদরাল এলািার পুকুরসমূদহর 

চাডিরা প্রিল্প এলািার চাডিদের ন্যয় এ 

ধরদণর প্রডেক্ষণ িানডন। চাদট ি রেো োয় 

দ াট প্রজাক্ষতর িা  

িাষ প্রযুক্ষক্ত সম্পল্পকয

ধারণা েল্পেল্প             

, ৭৩%, 

দ াট প্রজাক্ষতর িাল্প র 

প্রজনন সম্পল্পকয

ধারণা েল্পেল্প              

, ৫৭%

দ াট প্রজাক্ষতর িাল্প র 

সংরিণ সম্পল্পকয

ধারণা েল্পেল্প             

, ৫৫%

সল্পিতনতা দিল্পড়ল্প                                                                                            

, ৬৪% 

প্রক্ষশিণ কাল্পজ

লাগাে উৎপােন ও

আে দিল্পড়ল্প , 

৬৪%

অন্য িাক্ষষল্পক িাষ 

পরািশ য প্রোল্পনর 

আত্মক্ষিশ্বাস দিল্পড়ল্প , 

৫৭%

ক্ষিত্র্-২৩: প্রক্ষশিণ দর্ল্পক প্রাপ্ত উপকারসমূে

পুকুরটি সংস্কার 

েওোে িক্ষতকর

গ্যাস কল্পিল্প , 

৭২.৭৩

পাক্ষন ভাল র্াকাে 

িা  িারা র্াে না, 

৭০.৪৫

পক্ষরল্পিশ ভাল 

র্াকাে পুকুল্পর 

দকান অপ্রল্পোজনীে 

আগা া জন্ম 

দনেক্ষন, ৭৫
পাক্ষনর ক্ষপএইি 

স্বাভাক্ষিক ক্ষ ল, 

৫৪.৫৫

অক্ষক্সল্পজল্পনর অভাি 

না েওোে িা  খুি 

কি ভাল্পস, ৭৫

পাক্ষন দুগ যন্ধযুক্ত েে 

না, ৬৩.৬৪

ভাল পক্ষরল্পিল্পশর

কারল্পণ 

ত্যলনামূলকভাল্পি

উৎপােন দিশী েল্পত

সাোে করল্প , 

৭০.৪৫

অন্যান্য, ৯.০৯

ক্ষিত্র্-২২. পক্ষরল্পিল্পশর ওপর প্রভাি ক্ষিল্পেষল্পণ ক্ষিক্ষভন্ন ক্ষিষল্পে

উিরোতার োর (%)
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রে, প্রিদল্পর ৭৩% সুফলদভাগী রেেীয় প্রিাডের রিাট িাদের মাি চাি ডবিয়ি প্রযুডি জ্ঞান সম্পদিি ধারণা রিদয়দিন ো 

প্রডেক্ষদণর সবদচদয় রবেী সুফল ডহসাদব ধরা োয় ডিন্তু এ ধরদণর সুদোগ িদরাল এলািার পুকুরসমূদহর চাডিরা িানডন । 

 

৭.৩.৭  আে বৃক্ষিল্পত প্রভাি: 

সিীিাে আে ক্ষিল্পেষণ কল্পর দেখা র্াে দর্ সুফলল্পভাগী িাক্ষষল্পের প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগ িাক্ষসক আে ক্ষ ল ১৭০৫০/০০ 

টাকা ক্ষকন্তু িতযিাল্পন তাল্পের িাক্ষসক আে ২৪৬৩৮.১০ টাকা। অন্যক্ষেল্পক কল্পরার িাক্ষষল্পের িাক্ষসক আে িতযিাল্পন ২১৮০৭.৭৬ 

টাকা। অর্ যাৎ সুফলল্পভাগী িাক্ষষল্পের িাক্ষসক আে কল্পরাল িাক্ষষল্পের দিল্পে িতযিাল্পন ২৮৩০.৩৪ টাকা (১১.৪৯%)  দিশী র্া 

আে বৃক্ষির সূিক। 

 

৭.৪ রফািাস গ্রুি ডিসিাসন ও ডি ইনফরল্পিন্ট ইন্টারক্ষভউ (FGD  এবাং KII) 

৭.৪.১  প্রিল্পভূি ২৬ (িাডিে) রিলায় এফডিডি  

সমীক্ষাটিদে ডনব িাডচে ২৬ টি রিলার প্রডেটিদে এিটি িদর সব িদমাট ২৬টি রফািাসগ্রুি আদলাচনা বা FGD সম্পন্ন িরা 

হদয়দি রে গুদলার প্রডেটি আদলাচনায় িমিদক্ষ ১০ িন িদর  িমিদক্ষ সব িদমাট ২৬০ িন ডবডভন্ন রেণী ও রিোর ব্যডি 

উি আদলাচনায় অাংেগ্রহণ িদরন ( ক্ষি নং ৫-৯)। এই FGD সমূদহ সিল অাংেগ্রিণিারী োদের মোমে ব্যি িদরদিন। 

এফডিডি দর্ল্পক প্রাপ্ত ফলাফল ক্ষিল্পেষণ কল্পর এর সারসংল্পিপ ক্ষনল্পম্ন িণ যনা করা েল্পলা: 

ি)  সমীক্ষায় িডরচাডলে এফডিডিদে অাংেগ্রহণিারীবৃদন্দর ৯৫% এর অডধি এলাকািাসী প্রকে সম্পল্পকয খুি ভাল্পলাভাল্পি 

অিগত আল্প ন, ক্ষিল্পশষ কল্পর র্ারা সরাসক্ষর প্রকে কার্ যক্রল্পির সাল্পর্ যুক্ত ক্ষ ল্পলন তাল্পের প্রাে শতভাগই প্রিল্প সম্পদিি 

পুদরাপুডর িাদনন। রেেীয় প্রিাডের রিাট  মাদির  প্রজনন, অিমুক্তকরল, উৎপােন বৃক্ষি; ক্ষকছু এলাকাে আিাসস্থল খনন-

পুনঃখননসে আরও ক্ষকছু কাজ েল্পেল্প  িল্পল তারা জানান এিং র্ার ফল্পল প্রকে প্রাে অল্পনকটাই সফল িল্পল তারা অক্ষভিত 

ব্যক্ত কল্পরন। 

খ) প্রিদল্পর সুফলদভাগীদের মদধ্য  ৯০% জলাশল্পের তীরিতী েক্ষরদ্র জনসাধারণ এিং ১০০% িৎস্যজীিী সুফলল্পভাগীর 

আওতাে ক্ষ ল্পলন।  

গ) প্রতযিভাল্পি সুক্ষিধাল্পভাগী ৩০%, পল্পরাি সুক্ষিধাল্পভাগী ৫০% আর সুক্ষিধা িক্ষেভূ যত ক্ষ ল্পলন ২০%। 

ঘ)  প্রকে দর্ল্পক প্রক্ষশিণ দপল্পেল্প ন ৪৭%, দপানা দপল্পেল্প ন ২১%,অন্যান্য উপকরণ (িাল্প র খািার, সার ইতযাক্ষে) দপল্পেল্প ন 

১২%সরকাক্ষর/ল্পিসরকাক্ষর েপ্তর সমূল্পের সাল্পর্ দর্াগাল্পর্াগ স্থাপন করল্পত দপল্পরল্প ন ০৭% এিং  িা  ও দপানা 

িাজারজাতকরল্পণ সোেতা দপল্পেল্প ন ১৩% অংশিেণকারী। 

ঙ) এই প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল পক্ষরল্পিল্পশর ওপর দকান িন্দ প্রভাি পক্ষরলক্ষিত েেক্ষন িরং ভাল প্রভাি পল্পরল্প  দর্িন: িাল্প র 

জন্য পক্ষরস্কার পক্ষরেন্ন আিাসস্থল সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প , িাল্প র প্রজনন দিল্পড়ল্প , উৎপােন বৃক্ষির জন্য পক্ষরল্পিল্পশর র্া র্া উপকরণ 

প্রল্পোজন তার সি ক্ষকছুরই উন্নেন ঘল্পটল্প ; উপরন্তু কৃক্ষষকাল্পজর জন্যও দিশ উপকার েল্পেল্প । 

ি) প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল পক্ষরল্পিল্পশর ওপর িন্দ প্রভাি পক্ষরলক্ষিত না েল্পলও ফসল্পল কীটনাশল্পকর ব্যিোর, রাসাোক্ষনক 

সাল্পরর ব্যিোর, ক্ষশে ও কল-কারখানার িজযয িারাত্বক িক্ষত করল্প  িল্পল অংশিেণকারীগণ উল্পেখ কল্পরন এিং মুক্ত জলাশল্পে 

উক্ত দুষণ ব্যাপকভাল্পি িাল্প র িংশ ক্ষিনাশ করল্প , ক্ষিল্পশষ কল্পর দরনু দপানার ব্যপক িক্ষতর ক্ষিষেটি তারা উল্পেখ কল্পরন। 

 )  এই প্রকল্পের সিল, দুি যল, সুল্পর্াগসমূে এিং হুিক্ষক িা ঝক্ষকসমূে সম্পল্পকয তাল্পের িক্তব্য ক্ষনম্নরুপ: 

সিল ক্ষেক সমূে েল্পে-অক্ষধক দলাল্পকর কি য সংস্থান সৃক্ষষ্ট, দেশী প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র িাষ  এিং উৎপােল্পনর ব্যাপক বৃক্ষি।  

আর দূি যল ক্ষেক েল্পে- িাল্প র দপানা প্রাপ্তীর ক্ষিষটি িাক্ষষল্পের িাল্পঝ পুল্পরাপুক্ষর ক্ষনক্ষিত করল্পত না পারা। সুল্পর্াগসমূল্পের িল্পধ্য 

রল্পেল্প  জলাশেসমূে পুন:খনন কল্পর জীিবিক্ষিত্র্য ও উৎপােন বৃক্ষি এিং কি যসংস্থান সৃক্ষষ্টর সুল্পর্াগ এিং হুিক্ষকর িল্পধ্য আল্প  

দুষণ, প্রাকৃক্ষতক ক্ষিপর্ যে, প্রভািশালীল্পের প্রভাি। 

জ) সকল্পলই এই এলাকাে প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল আল্পগর ত্যলনাে দিশী কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  িল্পল িতািত 

ব্যক্ত কল্পরন। অংশিেণকারীরা জানান দর্, এখন আল্পগর দিল্পে িাল্প র খািার দিল্পড়ল্প , িাল্প র উৎপােন িাড়ার সাল্পর্ সাল্পর্ 

িা  িাজারজাতকরল্পণ ব্যাপক কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প । 
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ঝ) ভক্ষিষ্যল্পত এই ধরল্পনর প্রকে িাস্তিােল্পনর প্রল্পোজন রল্পেল্প  িল্পল অক্ষভিত ব্যক্ত কল্পরন। কারণ ক্ষেসাল্পি তার জানান দর্ 

অিক্ষশষ্ট  িৎসিাক্ষষল্পের িা িাল্পষর আওতাে আনা, আরও ব্যাপক কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট করা, দ াট  প্রজাক্ষতর দেক্ষশ িা  

আরও দিক্ষশ িাত্র্াে উৎপােল্পনর জন্য ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পের প্রল্পোজন রল্পেল্প । 

 

৭.৪.২  ডি ইনফরল্পিন্ট ইন্টারক্ষভউ (KII)  

রিআইআই এ ৫২০ িন অাংেগ্রহণিারী  ডিদলন।  রিআইআই এ অাংেগ্রহণিারীদের ডবিদয় আগই িলা েল্পেল্প । প্রক্ষত দজলাে 

২০ জন কল্পর ২৬ টি দজলাে সি যল্পিাট ৫২০ জল্পনর িল্পধ্য দকআইআই পক্ষরিক্ষলনা করা েল্পেল্প । দকআইআই এিং এফক্ষজক্ষি 

এর ক্ষিত্র্  ক্ষি নং ৫-৯  এর িাধ্যল্পি উপস্থাপন করা েল্পেল্প । দকআইআই এর িাধ্যল্পি প্রকল্পের ব্যিস্থাপনা, িাস্তিােন সফলতা, 

অক্ষর্ যক ব্যে, দকনা-কাটা, প্রক্ষকউরল্পিন্ট এিং প্রকল্পের খুটি-নাটি ক্ষিষে সে প্রকে িাস্তিােল্পনর দিল্পত্র্ সিল ক্ষেক  

(Strength), দুি যল ক্ষেক (Weakness), সুল্পর্াগ (Opportunity এিং ঝুঁক্ষকসমূে (Threat) ক্ষিল্পেষল্পণ 

প্রাধান্য দেওো েল্পেল্প । দকআইআই এর িাধ্যল্পি প্রাপ্ত ফলাফল্পলর সারসংল্পিপ ক্ষনল্পম্ন িণ যনা করা েল্পলা: 

 

ক) প্রকে সম্পল্পকয ধারণা, উল্পেশ্য ও সফলতা:  সরকাক্ষর কি যকতযা, জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উপকারল্পভাগী দজল্পল, 

িাক্ষষ এবাং  গন্যমান্য ব্যডিবদগ ির সাদথ  সাদথ আদলাচনা িদর িানা রগদি রে োরা প্রিল্পটি সম্পদিি িাদনন। েদব প্রিল্পটি 

২০১৪ সাদলর জুন মাদস রেি হদয় োওয়ায় অডধিাাংে কি যকতযা িেলী েল্পে ক্ষগল্পেল্প ন ক্ষিধাে কি কি যকতযাল্পকই কি যস্থল্পল 

পাওো দগল্প  র্ারা প্রিল্পটি সম্পদিি িাদনন। ডিন্তু মৎস্য েপ্তদরর  কি যিাক্ষরগণ িহু ি র ধল্পর একই কি যস্থল্পল রল্পেল্প ন ক্ষিধাে 

তারা প্রকল্পের ক্ষিষল্পে অিগত আল্প ন। জপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, িক্ষেলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উপকারল্পভাগী দজল্পল, িাক্ষষ এবাং  গন্যমান্য ব্যডিবদগ ির 

সকল্পলই প্রকল্পের উল্পেশ্য সফল েল্পেল্প  িল্পল অক্ষভিত ব্যক্ত কল্পরন।  তল্পি দিশ ক্ষকছু সিস্যার কর্া তারা জানান দর্িন: 

জনিল্পলর অভাি র্াকা, পাক্ষন দুষণ, দ াট িাল্প র দপানা না পাওো, প্রকল্পের জনিল না র্াকা,অপ্রত্যল িরাি, দ াট িা  িাল্পষর 

পুকুর না পাওো,অসাধু িাক্ষষল্পের দ্বারা আল্পগই রিানা ডবক্রী িদর রেওয়া,মাদির োবাদরর োম রবেী থািা,েনন িাদি 

প্রভাবোলীদের বাধা প্রোন,িাডনর স্তর নীদচ রনদম োওয়া, প্রভাবোলীদের চাি, প্রিদল্পর নীডেমালা না মানা, িাি অসমাপ্ত 

থািা, প্রডেক্ষদণর সুদোগ িম থািা,মাটি েনদন মাটি রাোর িায়গার অভাব থািা ইতযাক্ষে। প্রকেটি সম্পল্পকয জাল্পনন এিন 

উিরোতাল্পের ৬১.০৫% প্রদয়ািদনর তুলনায় অথ ি বরাে িম ডিল বদল অডভমে ব্যি িদরদিন। 

খ) প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল সৃষ্ট সািিীক প্রভাি: প্রকেটি িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকে এলাকাে দ াট িাল্প র উপােন বৃক্ষি, 

িাজার মূল্য স্থীাতশীল র্াকা, আক্ষিল্পষর অভাি পূরণ েওো, স্থানীেভাল্পি ক্ষিলপ্ত অল্পনক ক্ষিলপ্তিা  ক্ষফল্পর আসা,কি যসংস্থান 

সৃক্ষষ্ট, আিাসস্থল দিল্পড় র্াওোে িা িাল্প র প্রাপ্যতা বৃক্ষি, দ াট িাল্প র প্রজনন দিল্পড় র্াওো, উৎপােন িাড়াে এলাকাে দ াট 

িাল্প র োি কল্পি র্াওো, দ াট িা  িাল্পষ িাক্ষষল্পের আিে বৃক্ষি, পুক্ষষ্ঠর িাক্ষেো ক্ষিটা, এলাকাে দ াট িা  িাল্পষর সিপ্রসারণ 

েওো ইতযাক্ষে প্রভাি সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  িল্পল রিআইআই এ অংশিেণকারীগণ অক্ষভিত ব্যক্ত কল্পরন। 

 
িডব ৫ ও ৬: িাবনা রিলার সাডথয়া উিদিলা এবাং নাদটার রিলার ডসাংড়া, উিদিলায় দকআইআই ও  

দফাকাস গ্রুপ আল্পলািনা 

গ) কি যসংস্থান সৃক্ষষ্ট: ৭০% উতরোতা প্রকেটি িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকে এলাকাে কি যসংস্থান সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  িল্পল িতািত ব্যক্ত 

কল্পরল্প ন। এ দিল্পত্র্ দ াট িা  িাল্পষ দিকার বুকরা এক্ষগল্পে এসল্প ন, দ াট িাল্প র িাজারমূল্য দিশী র্াকাে িাল্পষ আিে সৃক্ষষ্ট 

েল্পেল্প  এিং নাস যারী স্থপন, িা  িাষ, িা  আেরণ ও িাজারজাতকরল্পণ দলাল্পকর সংখ্যা দিল্পড় দগল্প । স্বে পূক্ষজর ব্যিসার 
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সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েওোে অল্পনল্পকই দ াট িা  িাল্পষ এক্ষগল্পে এল্পসল্প ন।তা াড়া জলাশে পুন:খনল্পনর সিল্পেও অল্পনক দলাক  কাজ 

কল্পরল্প ন। 

ঘ) সিাজক্ষভক্ষিক ব্যিস্থাপনা: সমািডভডিি ব্যবসাস্থিনার রক্ষদত্র ৩৮.৪০%  উির োোর মদে েলবিভাদব িাি িরায় 

িাদির প্রডে সিদলর আগ্রহ রবদড়দি, সমডন্বেভাদব মাি চাদি সদচেনে রবদড়দি, এ ব্যবস্থিনা িীবনোত্রার মান উন্নয়দন 

সহায়ো িদরদি, সমডষ্টগেভদব েক্ষো রবদড়দি ো আথ িসামাডিি উন্নয়দন সহায়ি েডি ডহসাদব িাি িরদি। েদব ৩৫.৪% 

উিরোো এর সাদথ এিমে রিািণ িদরনডন। 

 
িডব ৭ ও ৮: িাবনা রিলার সাডথয়া উিদিলা এবাং রািোহী রিলার চারঘাট উিদিলায় দকআইআই ও দফাকাস গ্রুপ 

আল্পলািনা 

 

ঙ) জীিবিক্ষিত্র্য সংরিণ ও বৃক্ষি:  উির োতাল্পের ৯৯% জাক্ষনল্পেল্প ন প্রকেটি িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রকে এলাকাে দ াট িাল্প র 

পক্ষরিাণ ও প্রজাক্ষত দিল্পড়ল্প , অল্পনক প্রজাক্ষত ক্ষিলপ্তীর োত দর্ল্পক রিা দপল্পেল্প , স্থানীেভাল্পি ক্ষিলপ্ত অল্পনক ক্ষিলপ্তিা  ক্ষফল্পর 

এল্পসল্প , আিাসস্থল দিল্পড় র্াওোে িা িাল্প র প্রাপ্যতা বৃক্ষি, দ াট িাল্প র প্রজনন দিল্পড় দগল্প , খাল, ক্ষিল খনন/পান:খনল্পনর 

ফল্পল এগুল্পলার পাক্ষন ধল্পর রাখার ধারণ িিতা দিল্পড় দগল্প  তাই জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড় দগল্প  এিং িা   াড়াও অল্পনক োরল্পনা 

জীি ক্ষফল্পর এসল্প  দর্িন শামুখ,ক্ষঝনুক, কুক্ষিো ইতযাক্ষে । 

  

িডব ৯ ও ১০: িাবনা রিলার সাডথয়া উিদিলা এবাং রািোহী রিলার চারঘাট উিদিলায় দকআইআই ও  

দফাকাস গ্রুপ আল্পলািনা 

 

৭. ৫ স্থানীয় িে িাদয় কি যোলা দর্ল্পক প্রাপ্ত ফলাফল 

ডসরাগগঞ্জ রিলা মৎস্য েপ্তদর ডবডভন্ন রেণী রিোর প্রডেডনডধদের ডনদয় িম িোলা অনুডিে হয়। রিলার মৎস্য ডবভাদগর 

কি যকতযাবৃন্দ, সুফলল্পভাগী িাক্ষষ, িৎস্যজীিী সে সংক্ষেষ্ট অন্যান্য দষ্টকল্পোল্ডারগণ উক্ত কি যশালাে অংশিেণ কল্পরন।  

িম িোলায় ডবদেি অডেডথ ডহসাদব উিডস্থে ডিদলন আইএিইক্ষি এর সেকারী পক্ষরিালক জনাি দিাোম্মে দিাস্তফা োসান 

এিং প্রধান অক্ষতক্ষর্ ক্ষ ল্পলন জনাি িক্ষনরুল ইসলাি, দজলা িৎস্য কি যকতযা,  ডসরাগগঞ্জ। সভায় সভািডেত্ব িদরণ ি.ইশক্ষতোক 

জািান, ক্ষসক্ষনের উপল্পেষ্টা, ক্ষসক্ষসএল(ক্ষিত্র্ ১১-১৮) । কি যশালাে টিি ক্ষলিার ি.বসেে আলী আজোর েলীে কাল্পজর িাধ্যল্পি 

প্রকল্পের প্রভাি ও অন্যান্য ক্ষিষল্পের ওপর অংশিেণকারীল্পের িতািত িেণ কল্পরন।অতপর মুক্ত আল্পলািনার িাধ্যল্পি তাল্পের 
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িতািত িেণ করা েে। আইএিইক্ষি এর সেকারী পক্ষরিালক জনাি দিাোম্মে দিাস্তফা োসান অংশিেণকারীল্পের ক্ষিক্ষভন্ন 

প্রল্পশ্নর িাধ্যল্পি প্রকল্পের কার্ যক্রি সম্পল্পকয তথ্য িেণ কল্পরন। উক্ত কি যশালাে প্রাপ্ত তথ্যাক্ষের সংক্ষিপ্তসার ক্ষনল্পম্ন উপস্থাপন 

করা েল্পলা: 

ক) কি যশালাে অংশিেণকারী প্রল্পতযল্পকই  প্রকল্পের আওতাে দেশী প্রজাক্ষতর দ াট  িাল্প র  প্রজনন, রিানা অিমুক্তকরণ, 

উৎপােন বৃক্ষি, আিাসস্থল উন্নয়ন/খনন/পুনঃখনন সে আরও ক্ষকছু কাজ িরা হদয়দি বদল উদেে িদরন অথ িাৎ তাল্পের 

সকল্পলরই প্রকে সম্পল্পকয খুি স্পষ্ট ধারণা রল্পেল্প । 

খ. এই প্রকল্পের সুফলল্পভাগী ক্ষেসাল্পি জলাশল্পের তীরিতী ও পাশ যিতী েক্ষরদ্র জনসাধারন এিং  িৎস্যজীক্ষি ক্ষ ল িল্পল তারা 

উল্পেখ কল্পরন। 

গ. এই প্রকল্পের এলাকাে প্রতযি সুক্ষিধাল্পভাগী  ২৫.২৪%, পল্পরাি সুক্ষিধাল্পভাগী ৩৪.৮৪ % আর সুক্ষিধা িক্ষেভূ যত ৩৯.৯১ % 

ডিল বদল োরা অডভমে ব্যি িদর। 

ঘ.  প্রকে দর্ল্পক তারা ক্ষনন্মক্ষলক্ষখত সুক্ষিধাসমূে দপল্পেল্প ন িল্পল উল্পেখ কল্পরন: 

 প্রক্ষশিণ অংশ ক্ষনল্পেল্প  দিাট ৩৩০জন  

 রেেীয় প্রিাডের রিাট মাির দপানা রিদয়দি রমাট ১০৭০ িন ( মুি িলােয় সহ)।   

 অন্যান্য উপকরণ (িাল্প র খািার, সার ইতযাক্ষে) বা িরািশ য দপল্পেল্প  দিাট ৬৪৮জন।  

 সরকাক্ষর/দিসরকাক্ষর েপ্তর সমূল্পের সাল্পর্ দর্াগাল্পর্াগ স্থাপন করল্প ন দিাট ১০৪ জন । 

 িা  ও দপানা িাজারজাতকরল্পণ সোেতা দপল্পেল্প ন দিাট সংখ্যা ১৫৫জন।  

ঙ. তাল্পের িল্পত প্রকল্পে অর্ যিরাে ক্ষ ল প্রল্পোজল্পনর ত্যলনাে অপ্রত্যল। 

ি. তারা জনান দর্ প্রকেভূক্ত  পুকুর ও অন্যান্য জলাশেসমূল্পে উৎপােন দিল্পড়ল্প  কল্পেকগুণ। 

 . জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড়ল্প । এখন প্রকেভূক্ত ক্ষিল ও খাল্পল শামুখ, ক্ষঝনুক ও কাোর িল্পধ্য জলজ দ াট দ াট প্রাণী পাওো র্াে। 

জ. সুফলল্পভাগীল্পের আে দিল্পড়ল্প  কারণ এখন আল্পগর দিল্পে দিশী িা  পাওো র্াে এিং দ াট িাল্প র োি অল্পনক দিশী। 

ঝ. সুফলল্পভাগীল্পের কাজ করার সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  িা  িাষ, আেরণ,পক্ষরিেন ও ক্ষিক্রল্পের িাধ্যল্পি। তা াড়া িা  িাল্পষর 

উপকরণ ও খাদ্য ব্যিসার সাল্পর্ জক্ষড়ত দলাকল্পের পল্পরাি কাল্পজর সুল্পর্াগ েল্পেল্প । 

ঞ. এ ধরল্পণর প্রকল্পের প্রল্পোজন রল্পেল্প । 

ি. জলাশল্পের পক্ষরল্পিশ এখন আল্পগর দিল্পে অল্পনক ভাল দকন না এখন আল্পগর িত জলাশল্পে পিন এিং আর দুগ যন্ধ েে না। 

 

আইএিইক্ষি এর সেকারী পক্ষরিালক জনাি দিাোম্মে দিাস্তফা োসান সুফলল্পভাগীল্পের ক্ষনকট িতযিাল্পনও তারা িা িাষ ও 

জলাশে ব্যিস্থপনা কাল্পজ ক্ষনল্পোক্ষজত আল্প ন ক্ষক না জানল্পত িান। উপক্ষস্থত সুফলল্পভাগীরা জানান দর্, এখনও তারা িা  িাষ 

করল্প ন। তা াড়া িৎস্যজীিীরা ক্ষিল ব্যিস্থাপনাে জক্ষড়ত রল্পেল্প ন িল্পল উল্পেখ কল্পরন। প্রল্পশ্নর উিল্পর তারা প্রকল্পের িাধ্যল্পি 

উপকার দপল্পেল্প ন িল্পল উল্পেখ কল্পরন। 

  

িডব ১১ ও ১২: ডসরাগগঞ্জ রিলা মৎস্য েপ্তদর অনুডষ্ঠে িম িোলার ডবদেি অডেডথ আইএিইক্ষি এর সেকারী পক্ষরিালক                   

জনাি মুোম্মে দিাস্তফা োসান কি যশালাে অংশিেণকরীল্পের ক্ষেক ক্ষনল্পে যশনা ক্ষেল্পেন 
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রিলা মৎস্য িম িিেিা িনাব মডনরুল ইসলাি জানান দর্ এ প্রকল্পের কাজ সিল্পিল্পে ভাল েল্পেল্প  এিং প্রকেটি িাস্তিােল্পনর 

ফল্পল দ াট িাল্প র উৎপােন দিল্পড়ল্প  র্া িাজাল্পর দগল্পল দেখা র্াে। ক্ষতক্ষন জানান দর্ খনন/পুন:খনন একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ য 

কাজ র্া জলাশল্পের জীিবিক্ষিত্র্য িাক্ষড়ল্পে ক্ষেল্পেল্প , িাল্প র প্রজনন ও উৎপােনল্পক িাক্ষড়ল্পে ক্ষেল্পেল্প । ফল্পল সুফলল্পভাগীল্পের িা  

আেরণ, আে, কি যসংস্থান, সািাক্ষজক ির্ যাো িাক্ষড়ল্পে ক্ষেল্পেল্প । এ ধরল্পণর আল্পরা প্রকে দনওোর জন্য ক্ষতক্ষন অনুল্পরাধ জানান। 

  
িডব ১৩ ও ১৪:ডসরাগগঞ্জ রিলা মৎস্য েপ্তদর অনুডষ্ঠে িম িোলায় েলীয় িাদির উিস্থািনা 

  
 

 

 

িডব ১৭-১৮: ডসরাগগঞ্জ রিলা মৎস্য েপ্তদর অনুডষ্ঠে িম িোলার ডবদেি অডেডথ আইএিইক্ষি এর সেকারী পক্ষরিালক জনাি 

দিাোম্মে দিাস্তফা োসান, প্রধান অক্ষতক্ষর্ জনাি িক্ষনরুল ইসলাি, দজলা িৎস্য কি যকতযা, ডসরাগগঞ্জ এিং               

সভাপক্ষত ি.ইসক্ষতোক জািান কি যশালাে সিাপনী িক্তব্য রাখল্প ন 

 

 

 

 

 

িডব ১৫ ও ১৬: ডসরাগগঞ্জ রিলা মৎস্য েপ্তদর অনুডষ্ঠে িম িোলায় মুি আদলাচনা  
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অষ্টম অধ্যায় 

িে িদবক্ষণ 

 

৮. ১ ভূডমিা 

অদনি ডসমাবিো ও সমস্যা থািার িরও প্রিদল্পর রবে ডিছু গুরুত্বপূণ য অজযন রল্পেল্প । দর্ল্পেত্য সরকাক্ষর িৎস্য খািাল্পর দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা উৎপােন;  ক্ষিল, িরা নেী, দিারক্ষপট ও সংল্পর্াগ খাল পুনঃখনন সে এসকল জলাশল্পে দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা িজুে, সরাসক্ষর আক্ষর্ যক অনুোন প্রোন কল্পর অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষল্পের পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট 

িাল্প র িাষ এিং সুফলল্পভাগীল্পের প্রক্ষশিণ প্রোন করা েল্পেল্প , দস দিল্পত্র্ প্রকল্পের দিশ ক্ষকছু ভাল প্রভাি পক্ষরলক্ষিত েল্পেল্প । 

প্রভাি মূল্পল্যােল্পনর জন্য টিওআর এর আল্পলাল্পক প্রকল্পের সুফলল্পভাগী,অন্যান্য ব্যক্ষক্তিগ য  ও ক্ষিক্ষভন্ন দষ্টকল্পোল্ডারল্পের ক্ষনকট 

দর্ল্পক সংগৃেীত তথ্য ক্ষিল্পেষণ, প্রকল্পের ক্ষিক্ষপক্ষপ, ক্ষপক্ষসআর ও অন্যান্য সংক্ষেষ্ট নক্ষর্পত্র্ পর্ যাল্পলািনা কল্পর পূি যিতী অধ্যােসমূল্পে 

উল্পেক্ষখত পর্ যল্পিিণসমূে সংক্ষিপ্ত আকাল্পর এ অধ্যাল্পে উপস্থাপন করা েল্পলা। 

৮.২ সার-সাংদক্ষি 

৮.২.১ সংগৃেীত তথ্য ক্ষিল্পেষণ কল্পর দেখা র্াে দর্, পাক্ষন দুষণ িা  িাষ ও জীিবিক্ষিত্র্য সংরিল্পণর জন্য একটি িারাত্বক 

সিস্যা। ক্ষিল্পশষ কল্পর কৃক্ষষ ফসল্পল কীটনাশল্পকর ব্যিোর, রাসােক্ষনক সাল্পরর ব্যিোর, ক্ষশে ও কল কারখানার িজযয ইতযাক্ষে 

ক্ষিল, নেী, প্লািনভূক্ষিল্পত এল্পস পাক্ষনর সাল্পর্ ক্ষিল্পশ র্াে। িলক্ষত ি ল্পর োওল্পর পাক্ষন আসার পর িা  ও অন্যান্য জলজ প্রাণীল্পের ব্যপক 

িরক, এিনক্ষক োঁল্পসর িরক সকল্পলর দৃক্ষষ্ট আকৃষ্ট কল্পরল্প । িাংলাল্পেশ রসােন সক্ষিক্ষতক্ষত এ িরল্পকর জন্য মূলত কৃক্ষষ জক্ষিল্পত ব্যিüত 

কীটনাশক এিং রাসােক্ষনক সারল্পক োেী কল্পরল্প । উক্ষিে ও অন্যান্য বজি দ্রব্যাক্ষের পিনও এর জন্য োেী িল্পল জানাল্পনা েে। ক্ষিষেটি 

পক্ষরল্পিল্পশর জন্য হুিক্ষক (৭.১.৫)। তাই এ প্রকল্পে কৃক্ষষ সম্প্রসারণ অক্ষধেপ্তর ও পক্ষরল্পিশ অক্ষধেপ্তল্পরর সংক্ষেষ্টতা প্রল্পোজন ক্ষ ল। এ দিল্পত্র্ 

সিক্ষন্বত উল্পদ্যাগ ও কি যসূক্ষি আল্পগ দর্ল্পক িেণ করা দগল্পল িক্ষতর পক্ষরিাণ অল্পনকখাক্ষন কিাল্পনা দর্ল্পতা। 

৮.২.২ প্রকে িাস্তিােন করল্পত ক্ষগল্পে িাঠ পর্ যাল্পে দেখা র্াে দর্, ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত উল্পেক্ষখত ০৯ টি জলাশে পুন:খনল্পনর জন্য 

উপযুক্ত নে। তাই পরিতীল্পত উক্ত ক্ষিক্ষিত জলাশেসমূে িাে ক্ষেল্পে তার স্থল্পল নত্যন জলাশল্পের নাি অন্তভু যক্ত কল্পর ক্ষিক্ষপক্ষপ 

সংল্পশাধন করা েে (১.৪)। ফল্পল এিক্ষনল্পতই অল্পনক সিে িল্পল র্াে। এ দিল্পত্র্ জলাশল্পের ভুল তাক্ষলকা ক্ষিক্ষপক্ষপ অিগািী 

করার পূল্পিই সংল্পশাধন করা প্রল্পোজন ক্ষ ল।  

৮.২.৩ প্রকেটির ক্ষিক্ষপক্ষপ ক্ষদ্বতীেিার ব্যেবৃক্ষি না কল্পর সংল্পশাধন করা েে এিং পল্পর  এক িৎসর দিোে বৃক্ষি করা েে অর্ যৎ 

প্রকল্পের দিোে জুলাই, ২০১০ েইল্পত জুন ২০১৪ পর্ যন্ত দিোে বৃক্ষি করা েে (১.৪)। দিোে বৃক্ষির ক্ষনেি-নীক্ষত অনুসরন করল্পত 

ক্ষগল্পে কার্ যক্রল্পি ক্ষকছুটা েল্পলও ভাটা পল্পর। এ রক্ষদত্র সাংডেষ্ট অর্ যি ল্পরর অনুল্পিাক্ষেত অর্ য ঐ অর্ যি ল্পরই  াড় করা প্রল্পোজন 

ক্ষ ল।  ক্ষকন্তু তা না েওোর কারল্পণ প্রকে িাস্তিােল্পনর সিে দিশী দলল্পগল্প ।   

৮.২.৪ প্রিল্পটির কি য এলািা ডিল সারা রেদের ৭ টি ডবভাদগর ৬৪ টি রিলার ৪৭২ টি উিদিলা। ডিন্তু বাস্তদব সিল উিদিলায় 

সিল িাে িক্রম সস্প্রসাডরে িরা মৎস্য ডবভাদগর রক্ষদত্র সম্ভব হয় ডন। অন্যডেদি রে সিল রিলা ও উিদিলায় ডবডভন্ন 

িদম্পাদনন্ট বাস্তবায়দনর িন্য অথ ি বরাে িরা হদয়দি োিারা সিল িাে িক্রম বাস্তবায়ন িরাও সম্ভব হয় ডন (১.৫)। প্রকে 

কার্ যক্রি র্র্ার্র্ভাল্পি িক্ষনটর করা দগল্পল উল্পেক্ষখত সিস্যাগুল্পলা র্র্াসিল্পে সিাধান করা দর্ল্পতা। 

৮.২.৫ প্রকেভূক্ত ক্ষিক্ষভন্ন  জলাশল্পে ২৪৯.৫ লক্ষটি রিাট মাদির রিানা মজুে িরা হয়। এ রক্ষদত্র উিদিলার সাংডেষ্ট িডমটি 

ির্তিি রিানা ক্রয় ও িলােয় ডনব িাচন িরা হয়। ডিন্তু সিল উিদিলা রথদি িলােদয়র োডলিা প্রিল্প িডরচালদির েপ্তদর 

রপ্ররণ িরা হয়ডন। ফদল ঠিি িেটি িলােদয় রিাট মাদির রিানা অবমুি িরা হদয়ডিল ো সুডনডে িষ্টভাদব প্রিল্প িডরচালদির 

েপ্তরও িানাদে িাদরডন। এর ফদল রহক্টর প্রডে উৎিােনও িযালকুদলট িরা িঠিন হদয় োয়। এ রক্ষদত্র রিানা অবমুডির 

কার্ যক্রমটি উি-িডরচালদির েপ্তর, রিলা মৎস্য েপ্তর এবাং প্রিল্প িডরচালদির েপ্তর ির্তিি েথােথভাদব মডনটর িরা হদল 

এ সমস্যাটি না হওয়ার সম্ভাবনাই দিশী ক্ষ ল। ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পে েথােথভাদব মডনটর িরার ডবিয়টি গুরুদত্বর সাদথ 

ডবদবচনা িরা সমীচীন হদব, ো না হদল েথােথভাদব  প্রভাব মূল্যায়ন িরা দুরুহ হদব। 
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৮.২.৬ অনুোনপ্রাপ্ত িৎস্য িাক্ষষ র্ারা এ প্রকল্পের সংল্পর্াগ িাক্ষষ তাল্পের সকল্পলই দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িা  িাষ, প্রজনন 

এিং সংরিল্পণর করার জন্য সল্পি যাচ্চ িক্ষেশ োজার টাকা পর্ যন্ত অনুোন দপল্পেল্প ন এিং সারা দেল্পশ উক্তখাল্পত সি যল্পিাট ২০০ 

লি টাকা ব্যে করা েল্পে  (৭.২)। এ কার্ যক্রল্পি সরাসক্ষর অর্ য সোেতার সুল্পর্াগ র্াকার কারল্পণ কক্ষতপে দজলাে িাক্ষষ ক্ষনি যািন 

ও সঠিকভাল্পি অর্ য ব্যিোর করা অতযন্ত কষ্টকর ক্ষ ল এিং িৎস্য ক্ষিভাল্পগর সংক্ষেষ্ট কি যকতযাবৃন্দল্পের অল্পনক সিস্যার  সম্মুক্ষখন 

েল্পত েল্পেল্প । প্রকল্পে  অনুোন প্রোল্পনর সুল্পর্াগ না দরল্পখ উৎপােন সািিী প্রোন করা েল্পল উল্পেক্ষখত সিস্যা কি েল্পত পারল্পতা। 

৮.২.৭ প্রকল্পের অর্ যােল্পন ৫৭ টি সরকাক্ষর িৎস্য িীজ উৎপােন খািাল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র দপানা উৎপােল্পনর 

ব্যিস্থা দনওো েে। ক্ষকন্তু কক্ষতপে প্রজাক্ষত দর্িন: ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, ফক্ষল, গুলশা, দগালশা, দটংরা, পািো, 

টাক্ষক,পুটি, খরক্ষক/ল্পভো/ল্পিক্ষন প্রভৃক্ষত  াড়া অন্য দকান দ াট িাল্প র দপানা খািারসমূল্পে উৎপােন করা েে ক্ষন। িাঠ পক্ষরেশ যল্পন 

জানা দগল্প  সরকাক্ষর খািারসমূে প্রল্পোজনীে দপানা িাক্ষষল্পের সরিরাে ক্ষেল্পত পাল্পরক্ষন এিং িাক্ষেো অনুর্ােী দ াট িাল্প র না 

এখনও সকল স্থাল্পন পাওো র্াল্পে না (৭.১.৩)। তাই সরকাক্ষর ও দিসরকাক্ষর িৎস্য খািাল্পর দ াট িাল্প র নাস যারী স্থাপল্পনর 

জন্য িৎস্য ক্ষিভাগ কর্তযক পেল্পিপ ক্ষনল্পত েল্পি। 

৮.২.৮ েথ্য ডবদেিদণ রেো োয় রে, িলােয়সমূদহ প্রিল্প কার্ যক্রি সম্পন্ন েওোর ফল্পল নারী-পুরুষ সকল সুফলল্পভাগীল্পের 

অল্পনল্পকই িা  িাষ, িা  আেরণ, পক্ষরিেন, ক্ষিক্রে, জলাশে ব্যিস্থাপনা কার্ যক্রি, িা  আেরণ সরঞ্জাি বতক্ষর ও ক্ষিক্রে 

ইতযাক্ষে কার্ যক্রল্পি অংশিেণ কল্পর আে করল্প ন। সুতরাং প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল কি যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃক্ষষ্ট েল্পেল্প  (৭.১.৭)।  

৮.২.৯. সমীক্ষায় প্রাপ্ত েথ্য রথদি এটা সুস্পষ্ট রে, প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল সুফলল্পভাগীল্পের প্রকে কার্ যক্রল্পি অংশিেণ সম্ভি 

েল্পেল্প  এিং এর ফল্পল তাল্পের আে দিল্পড়ল্প  (৭.১.৮)। মাদির প্রিনন, উৎিােন, মাি আহরণ, ডবক্রয়, িডরবহন ইতযাক্ষে 

িািসাক্ষেক ও অর্ যবনক্ষতক কি যকান্ড দিল্পড়ল্প  র্া আে বৃক্ষিল্পত ক্ষিরাট ভূক্ষিকা দরল্পখল্প । 

৮.২.১০ প্রকে এলাকাে অনুোনপ্রাপ্ত িাক্ষষল্পের পুকুল্পর রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির চাি এবাং পুনেননকৃে িলােয়সমূদহ 

রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির রিানা মজুদের ফদল ফদল  রিাট মাি চাদি চাডিরা উিুি হয়।    িাষকৃত িাল্প র িল্পধ্য সিল্পিল্পে 

দিশী ক্ষশং, িাগুর,বক,পুটি এিং িাটা িা  িাষ করা েে। প্রকে এলাকার ৯৯.৯০% পুকুল্পর দ াট িাল্প র িাষ করা েে এনক্ষক 

একক িাষ না েল্পলও কাপ যজাতীে িাল্প র সাল্পর্ েল্পলও পুকুল্পর দ াট িা  সিক্ষন্বভাল্পি িাষ করা েে। এর ফল্পল  উৎপােন 

দিল্পড়ল্প  (৭.২). 

৮.২.১১ প্রিল্পভূি িলােয়সমূদহ রেেীয় প্রিাডের রিাট মদির ববডচত্রযো এবাং অন্যান্য িলি প্রাণীদের ববডচত্রযো রবদড়দি।  

দ াট িাল্প র প্রজাক্ষতসমূল্পের প্রাপ্যতা প্রকেভূক্ত জলাল্পশল্পে অল্পনক দিশী। িজুে ও প্রজনল্পনর এর কারণ  জলাশেসমূল্পে শামুক, 

ক্ষঝনুক, কাঁকড়া, কুক্ষিো, সাপ  ইতযাক্ষে এখন আল্পগর দিল্পে দিশী পাওো র্াে। র্ার অর্ য েল জীিবিক্ষিত্র্য দিল্পড়ল্প  (৭.১.৪)। 

৮.২.১২ িলােদয়র সুফলদভাগীদের প্রডেক্ষণ প্রোদনর ফদল োদের িা  িাষ ও ব্যবস্থািনা প্রযুক্ষক্ত, িাল্প র প্রজনন, িাল্প র 

সংরিণ ইতযাক্ষে ক্ষিষল্পে তাল্পের দ্বারা অন্য িাক্ষষল্পক িাষ পরািশ য প্রোল্পনর আত্মক্ষিশ্বাস দিল্পড়ল্প  (৭.১.৬)।                                                                                      

৮.২.১৩ সমীক্ষায় অাংেগ্রহণিারীদের সিদলই স্বীকার কল্পরল্প ন দর্ প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল কার্ যক্রিসমূল্পে তাল্পের অংশিেণ 

সম্ভি েল্পেল্প  এিং এর ফল্পল তাল্পের আে দিল্পড়ল্প । জলাশেসমূল্পে িাল্প র প্রিনন, উৎিােন, মাি আহরণ, ডবক্রয়, িডরবহন 

ইতযাক্ষে ব্যিসাক্ষেক ও অর্ যবনক্ষতক কি যকান্ড দিল্পড়ল্প  র্া আে বৃক্ষিল্পত ক্ষিরাট ভূক্ষিকা দরল্পখল্প । এর ফল্পল তাল্পের আর্ য-সািাক্ষজক 

অিস্থার উন্নক্ষত েল্পেল্প  (৭.২.৮)।   

৮.২.১৪ প্রিল্প সাংস্থান রথদি িলােদয় রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির প্রচুর রিানা অবমুি িরা হয়। ডিন্তু আহরণ হার, 

উৎিােন, িীবববডচত্রয ইতযাক্ষে মডনটর িরার িন্য রিান কার্ যক্রি ক্ষ ল না। তা াড়া দকান গল্পিষণারও সুল্পর্াগ ক্ষ লনা। এ 

ধরল্পণর প্রকল্পে কযাি এল্পসসল্পিন্ট ও কযাি িক্ষনটক্ষরং এিং গল্পিষণা করার জন্য সুল্পর্াগ রাখার প্রল্পোজন ক্ষ ল। 

৮.২.১৫.প্রকল্পের আওতাে পণ্য সংিল্পের দিল্পত্র্ প্রিক্ষলত আইন, ক্ষপক্ষপএ-২০০৬ এিং ক্ষপক্ষপআর-২০০৮ র্র্ার্র্ভাল্পি  অনুসরণ 

করা েল্পেল্প  । 

৮.২.১৬ প্রকল্পের দকান দিসলাইন সিীিা ক্ষ ল না। ফল্পল প্রকে িাস্তিােল্পনর পর অক্ষজযত ফলাফল ত্যলনা করার জন্য দকান 

ক্ষভক্ষি ফাইক্ষন্ডংস ক্ষ ল না র্া র্াকা জরুরী ক্ষ ল। ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পে প্রর্ল্পিই দর্ন দিসলাই সাল্পভ য করা েে দস ক্ষিষল্পে 

িৎস্য অক্ষধেপ্তরল্পক ক্ষিল্পশষ দৃক্ষষ্ট ক্ষেল্পত েল্পি। 
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 নবম অধ্যায় 

 

সুিাডরেমালা 

 

৯.১ ভূডমিা 

িরামে িি প্রডেষ্ঠাদনর টিওআর এর আদলাদি সমীক্ষায় প্রাপ্ত েথ্য উিাি ডবদেিণ িদর ফলাফল ও িে িদবক্ষদণর ডভডিদে 

িরণীয় সম্পদিি ডবডভন্ন সুিাডরে এ অধ্যাদয় িণ যনা করা েল্পেল্প । 

৯.২ সুপাক্ষরশিালা 

৯.২.১ ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে িেল্পণর সিে ক্ষিক্ষপক্ষপ অিগািী করার পূল্পি যই জলাশল্পের তাক্ষলকা সঠিকভাল্পি প্রণেন কল্পর তা 

ক্ষিক্ষপক্ষপল্পত অন্তভূ যক্ত করল্পত েল্পি। 

৯.২.২ প্রক্ষত  অর্ যি ল্পরর অনুল্পিাক্ষেত অর্ য িরাল্পে ঐ অর্ য ি ল্পরই  াড় করার ব্যিস্থা ক্ষনল্পত েল্পি। সংক্ষেষ্ট িন্ত্রণালেল্পক এ ক্ষিষল্পে 

ব্যিস্থা দনওোর জন্য সুপাক্ষরশ করা েল্পলা। 

৯.২.৩ িলােয়সমূদহর পাক্ষনর দুষণ দরাধ কারার জন্য কৃক্ষষল্পত ইক্ষন্টল্পিল্পটি দপষ্ট দিল্পজম্যান্ট (আই ক্ষপএি) িা বজি প্রযুক্ষক্ত 

ব্যিোল্পরর জন্য ব্যপক কার্ যক্রি িেণ করা প্রল্পোজন। অন্যক্ষেল্পক ক্ষিল ও কলকারখানাে ETP স্থাপন এিং এর সাি যিক্ষণক ব্যিোর 

ক্ষনক্ষিত করা প্রল্পোজন। এ জন্য এ ধরল্পণর প্রকে িেল্পণর সিে কৃক্ষষ িন্ত্রণালে ও কৃক্ষষ সম্প্রসারণ অক্ষধেপ্তর এিং পক্ষরল্পিশ ও িন 

িন্ত্রণালে ও পক্ষরল্পিশ অক্ষধেপ্তরল্পক সংক্ষেষ্ট কল্পর সিক্ষন্বত উল্পদ্যাল্পগর িাধ্যল্পি প্রকে িাস্তিােন করার সুপাক্ষরশ করা েল্পলা। 

৯.২.৪  রািস্ব ডবভদগর অনািডি প্রেযয়নিত্র ডনদয় প্রকল্পের খাস জলাশেসমূে দর্িন: ডবল, মরা নেী, রবারডিট এবাং োল 

েনন/পুনঃেনন িরা হদয়দি। ডিন্তু িলােয়সমূহ প্রিদল্পর মাধ্যদম গঠিে সমািডভডিি সাংগঠদনর অনুকূদল ইজারা িল্পন্দািস্ত 

দেওো েেক্ষন। ফল্পল প্রকে দশষ েওোর পর সুফলল্পভাগীরা জলাশে ইজারা িল্পন্দািস্ত পাল্পি না িা উনু্মক্ত জলাশেসমূে 

ব্যিস্থাপনার অক্ষধকার ধল্পর িাখার দিল্পত্র্ সিস্যার সম্মুখীন েল্পি র্া এরই িল্পধ্য শুরু েল্পেল্প । তাই ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পের 

দিল্পত্র্ প্রর্ল্পি রাজস্ব ক্ষিভাগ দর্ল্পক জলাশে েীঘ য দিেক্ষেী ইজারা িল্পন্দািস্ত ক্ষনল্পে পল্পর প্রকে কার্ যক্রি শুরু করার জন্য সুপাক্ষরশ 

করা েল। 

 ৯.২.৫ এই প্রকল্পের িলােয়সমূদহ অভয়ােম স্থাডিে না হওয়ায় অবমুিকৃে এবাং বাডহর রথদি আগে মাদির িন্য রিান 

আেয়স্থল রনই । ফদল অদনি মাি সহদিই জাল্পল ধরা পল্পরল্প  এিং অিমুক্তকৃত িাল্প র একটি অংশ অক্ষভপ্রোণ কল্পর অন্য 

জলাশল্পে িল্পল দগল্প । উনু্মক্ত জলাশেসমূল্পে এ ঘটনাটি সেল্পজই ঘল্পটল্প । োই রিাট মাদির িন্য মুক্ত জলাশল্পে ভক্ষিষ্যত 

প্রকেসমূল্পে অভোেি স্থাপন করার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল্পলা। 

৯.২.৬ প্রিল্পভূি ১২৩ টি িলােদয়র ২৫১ টি অাংদে সমািডভডিি সাংগঠন প্রডেিা িরা িরা হদয়ডিল ডিন্তু োদের আইনগত 

দকান ক্ষভক্ষি ক্ষ ল না এিং এখনও দনই। কারণ, তাল্পের দকান দরক্ষজল্পেশন দনই। ফল্পল সংগঠনসমূে আইনগত বিধতা সেকাল্পর 

সুফলল্পভাগীল্পের প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব করল্পত পারল্পি না। অন্যক্ষেল্পক সংগঠল্পনর োজার োজার সেল্পস্যল্পের িন্য অডফস-িাম িডমউডনটি 

রসন্টার স্থািন িরা হয় ডন। োই ভক্ষিষ্যত প্রকল্পে এ ক্ষিষেটি ক্ষিল্পিিনার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল। 

৯.২.৭ প্রিদল্পর সাংদোগ মৎস্য চাডিদের রেেীয় প্রিাডের রিাট মাি চাি ও প্রিনদন সহায়োর িন্য অনুোন প্রোদনর সাংস্থান 

ডিল। ডিন্তু এ সুদোগটি থিার িারদণ চাডি ডনব িাচদনর উিদিলা মৎস্য কি যকতযাল্পের দিশ সিস্যাে পরল্পত েল্পেল্প । অল্পনক 

কি যকতযা ক্ষিিতও েল্পেল্প ন। তাই ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পে দকান অনুোন প্রোল্পনর সুল্পর্াগ না দরল্পখ দপানা িা উৎপােন 

সািিী প্রোল্পনর ব্যিস্থা করা দগল্পল িাক্ষষরাও উপকৃত েল্পি এিং প্রকে িাস্তিােন সেজ েল্পত পাল্পর। পরিতী প্রকল্পে ক্ষিষেটি 

ক্ষিল্পিিনার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল। 

৯.২.৮ প্রকল্পের িাধ্যল্পি ৫৭ টি সরকারী িৎস্য িীজ উৎপােন খািাল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র দপানা উৎপােল্পনর 

জন্য ক্ষনি যািন করা েে। ক্ষকন্তু খািাগুল্পলাল্পত িাত্র্ কল্পেকটি প্রজাক্ষতর দপানা উৎপােন করা েে এিং খািারগুল্পলা িাক্ষেো অনুর্ােী 

দপানা সরিরাে ক্ষেল্পত পাল্পরক্ষন। ফল্পল িাক্ষষল্পের িাক্ষের দর্ল্পকও দপানা সংিে করল্পত েল্পেক্ষ ল। এ দিল্পত্র্ প্রল্পতযকটি সরকাক্ষর 
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খািাল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িাল্প র প্রজনন ও দপানা উৎপােন কল্পর সরাসক্ষর িাক্ষষল্পের িাল্পঝ ক্ষিক্রে করার ব্যিস্থা িেণ 

করার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল্পলা।  

৯.২.৯ দপানা প্রাপ্তীর ক্ষিষেটি সেজলভয করার জন্য দিসরকাক্ষর নাস যারার ও  খািারীল্পেরল্পক উৎসাক্ষেত কল্পর তাল্পেরল্পক প্রযুক্ষক্ত 

সোেতা প্রোন, স্বে সুল্পে ঋণ প্রোন এিং তাল্পের উৎপাক্ষেত দপানা িা  ক্ষিক্রল্পের ব্যিস্থা িেণ করল্পত পারল্পল দ াট িাল্প র 

দপানা সেজলভয েল্পত পাল্পর। এ ব্যপাল্পর ভক্ষিষ্যত প্রকল্পে আলাো ব্যিস্থা রাখার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল। 

৯.২.১০  প্রকল্পের কাজ সারাল্পেশব্যাপী েল্পলও প্রকল্পের ক্ষনজস্ব দকান জনিল ক্ষ ল না। মূলত উপল্পজলা িৎস্য েপ্তল্পরর জনিলই 

প্রকল্পের কার্ যক্রি িাস্তিােন কল্পরল্প । ফল্পল তাল্পের ওপর অক্ষতক্ষরক্ত কাল্পজর িাপ সৃক্ষষ্ট েল্পেক্ষ ল। এর ফল্পল িাঠ কার্ যক্রল্পির 

িক্ষনটক্ষরং করা অতযন্ত কঠিন েল্পেল্প  এিং তা র্র্ার্র্ভাল্পি করাও েেক্ষন। ফলশ্রুক্ষতল্পত িতযিাল্পন িাঠ পর্ যাল্পে কার্ যক্রি সমূল্পের 

স্থােীত্বশীলতা প্রশ্নক্ষিি। তাই ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পের দিল্পত্র্ জনিল ক্ষনল্পোল্পগর সংস্থান রাখার সুপাক্ষরশ করা েল। 

৯.২.১১  প্রকেটির কার্ যপক্ষরক্ষধ ক্ষ ল ব্যপক ক্ষকন্তু দস অনুর্ােী অল্পর্ যর সংস্থান ক্ষ ল খুিই কি। িাত্র্ ৩৯৪২.২২ লি টাকা ব্যল্পে 

১২৩ টি জলাশে পুনঃখনন, ৫০০-৬০০ িাক্ষষল্পক অনুোন প্রোন, ২৮৫ লি টি দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট জাল্পতর িাল্প র দপানা 

উৎপােন করা, ৫৮৬৬ জন িাক্ষষ ও কি যকতযাল্পের প্রক্ষশিণ প্রোন, ৫৭ টি সরকাক্ষর খািাল্পরর উন্নেন করা  ইতযাক্ষে কার্ যক্রি 

সম্পন্ন করা কঠিন ক্ষিষে ক্ষ ল। কারণ অল্পর্ যর স্বেতার কারল্পণ মুক্ত জলাশল্পে অিমুক্তকৃত দপানা সংরিল্পণর জন্য দতিন দকান 

অর্ য িরাে দেওো েেক্ষন। অন্যক্ষেল্পক অর্ যিরাে দিশী েল্পল আল্পরা অল্পনক জলাশে পুনঃখনন করা সম্ভি েত। তাই ভক্ষিষ্যল্পত 

এ ধরল্পণর প্রকল্পে অল্পর্ যর সংস্থান দিশী রাখার সুপাক্ষরশ করা েল। 

৯.২.১২ প্রকল্পের দকান ফল্পলাআপ দফজ রাখা েেক্ষন। প্রকেটি  ২০১০ সাল্পল শুরু েল্পে ২০১৪ সাল্পলর জুন িাল্পস দশষ েল্পেল্প  

ক্ষকন্তু এর দকান ফল্পলাআপ প্রকে িা পরিতী ধাল্পপর প্রস্তাি করা েেক্ষন। ফলশ্রুক্ষতল্পত প্রকল্পের ভাল অজযনসমূে ধল্পর রাখা কঠিন 

েল্পেল্প । তাই ভক্ষিষ্যল্পত প্রকল্পের ভাল ক্ষশখন ও ভাল অজযনসমূে ধল্পর রাখার জন্য এিং স্থােীত্বশীলতার জন্য িৎস্য ক্ষিভাগল্পক 

প্রকল্পের ফল্পলাআপ দফজ প্রস্তাি করার জন্য িা পরিতী ধাল্পপর প্রস্তাি করার জন্য সুপাক্ষরশ করা েল।  

৯.২.১৩ প্রকেভূক্ত ক্ষিক্ষভন্ন উপল্পজলার নেী, ডবল, প্লাবনভূডম, রবারডিট এবাং ডবডভন্ন প্রাডেষ্ঠাডনি পুকুদর রিানা মজুে িরা 

হদয়দি। উি রিানা ক্রয় ও মজুে সাংডেষ্ট উিদিলার সাংডেষ্ট িডমটি ির্তিি িরা হদয়দি। ফদল িলােদয়র োডলিা প্রিল্প 

িডরচালদির েপ্তদর রনই।  ফদল ঠিি িেসাংখ্যি িলােদয় রিাট মাদির রিানা অবমুি িরা হদয়ডিল ো সুডনডে িষ্টভাদব প্রিল্প 

িডরচালদির েপ্তরও িানাদে িাদরডন। এ রক্ষদত্র রিানা অবমুডির কার্ যক্রমটি উি-িডরচালদির েপ্তর, রিলা মৎস্য েপ্তর এবাং 

প্রিল্প িডরচালদির েপ্তর ির্তিি েথােথভাদব মডনটর িরা হদল এ সমস্যাটি না হওয়ার সম্ভাবনাই দিশী ক্ষ ল। ভক্ষিষ্যল্পত এ 

ধরল্পণর প্রকল্পে েথােথভাদব মডনটর িরার ডবিয়টি গুরুদত্বর সাদথ ডবদবচনা িরা সমীচীন হদব, ো না হদল েথােথভাদব 

প্রিল্প বাস্তবায়দনর সুফল িাওয়া ও  প্রভাব মূল্যায়ন িরা দুরুহ হদব। 

৯.২.১৪ প্রিল্প সাংস্থান রথদি িলােদয় রেেীয় প্রিাডের রিাট মাদির প্রচুর রিানা অবমুি িরা হয়। ডিন্তু আহরণ হার, 

উৎিােন, িীবববডচত্রয ইতযাক্ষে মডনটর িরার িন্য রিান কার্ যক্রি ক্ষ ল না। তা াড়া দকান গল্পিষণারও সুল্পর্াগ ক্ষ লনা। তাই 

ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পে কযাি এল্পসসল্পিন্ট ও কযাি িক্ষনটক্ষরং এিং গল্পিষণা করার জন্য সুল্পর্াগ রাখার সুপাক্ষরশ করা 

েল্পলা।  

৮.১.১৫ প্রকল্পের দকান দিসলাইন সিীিা ক্ষ ল না ক্ষিধাে প্রকে িাস্তিােল্পনর ফল্পল প্রাপ্ত ফলাফল ত্যলনা করার জন্য দকান ক্ষভক্ষি 

ফাইক্ষন্ডংস দনই।  ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে িেল্পণর সিে প্রকে কার্ যক্রি শুরুর আল্পগই িা প্রর্ল্পিই দিসলাইন সিীিা করার 

জন্য সুপাক্ষরশ করা েল্পলা। 
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উিসাংহার 

 

‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকেটি’ সম্পূণ যভাল্পি সরকাল্পরর 

রাজস্ব অল্পর্ য িাস্তিাক্ষেত একটি প্রকে। প্রকেটি সরকাল্পরর োক্ষরদ্রয ক্ষিল্পিািল্পনর ক্ষিক্ষভন্ন নীক্ষত দর্িন: MDG, SDG,          

7th Five Year Plan এবাং  Vision 2021 এর সাল্পর্ সিঞ্জস্যপূণ য। প্রকেটি একক্ষেল্পক দর্িন ১২৩ টি প্রাকৃক্ষতক জলাশে 

দর্িন: ক্ষিল, িরা নেী, দিারক্ষপট ইতযাক্ষের উন্নেন করা েল্পেল্প  অন্যক্ষেল্পক ক্ষিপোপন্ন িা স্থানীেভাল্পি োক্ষরল্পে র্াওো দ াট 

িাল্প র প্রজাক্ষত দর্িন: ক্ষশং, িাগুর, বক, িলা, িাটা, ফক্ষল, স্বরুপটি, গুলশা, দটংরা, পািো, টাক্ষক,পুটি, খরক্ষক (ল্পভো/ল্পিক্ষন)  

িা  ইতযাক্ষে প্রজাক্ষতর িাল্প র দপানা জলাশেসমূল্পে িজুে করা েল্পেল্প । পুনঃখনল্পনর সিে খন্ডকালীন কি যসংস্থাল্পনর সৃক্ষষ্ট 

েল্পেল্প  এিং পরিতীল্পত জলাশেসমূল্পের িাস্তুসংস্থান ভাল েওোে দ াট িা  প্রজনল্পনর িাধ্যল্পি উৎপােন বৃক্ষি েল্পেল্প । ফল্পল 

সুফলল্পভাগীরা সরাি রই এখন িা  আেরণ করল্পত পারাে তাল্পের স্থােী খন্ডকালীন কি যসংস্থান েল্পেল্প । তাল্পের সিাজক্ষভক্ষিক 

সংগঠন সৃক্ষষ্ট েওোে সািাক্ষজকভাল্পি তারা ঐকযিিভল্পি জলাশে ব্যিস্থপনা ও িৎস্য সংরিণ করল্প ন। তল্পি অল্পনক 

জলাশল্পের পাক্ষন দুষণ একটি িারাত্বক সিস্যা। এ দিল্পত্র্ পাক্ষন দুষণল্পরাল্পধ কৃক্ষষল্পত ইক্ষন্টল্পিল্পটি দপষ্ট দিল্পজম্যান্ট (আই ক্ষপএি) 

িা বজি প্রযুক্ষক্ত ব্যিোল্পরর জন্য ব্যপক কার্ যক্রি িেণ করা প্রল্পোজন। ক্ষিল ও কলকারখানাে এফ্লুল্পেন্ট ক্ষেটল্পিন্ট  দপ্লন্ট (ইটিক্ষপ) স্থাপন 

এিং এর সাি যিক্ষনক ব্যিোর ক্ষনক্ষিত করা প্রল্পোজন। এ জন্য এ ধরল্পণর প্রকে িেল্পণর সিে কৃক্ষষ িন্ত্রণালে ও কৃক্ষষ সম্প্রসারণ অক্ষধেপ্তর 

এিং পক্ষরল্পিশ ও িন িন্ত্রণালে ও পক্ষরল্পিশ অক্ষধেপ্তরল্পক সংক্ষেষ্ট  করা প্রল্পোজন রল্পেল্প । 

অন্যক্ষেল্পক ৬০০ িাক্ষষর সিসংখ্যক পুকুল্পর দেশীে প্রজাক্ষতর উেক্ষখত দ াট জাল্পতর িাল্প র িাষ করা  েল্পেল্প  এিং তাল্পের 

িা  িাল্পষর প্রক্ষশিণ প্রোন করা েল্পেল্প । সরকাক্ষর ৫৭ টি খািাল্পর দ াট িাল্প র দপানা উৎপােন কল্পর িাক্ষষল্পের িাল্পঝ সরিরাে 

করা েল্পেল্প  র্ার ফল্পল উৎপােন দিল্পড়ল্প  এিং দ াট িা  িাল্পষ িাক্ষষল্পের আিে দিল্পড়ল্প । প্রকে কার্ যক্রল্পির ফল্পল অক্ষতক্ষরক্ত 

িা  উৎপাক্ষেত েল্পেল্প  । প্রকেটির ক্ষিক্ষভন্ন কার্ যক্রল্পি  নারীল্পের অংশিেণও ক্ষ ল অতযন্ত প্রশংসনীে। ক্ষকন্তু িাঠপর্ যাল্পে প্রকল্পের 

আলাো দকান জনিল ক্ষ ল না র্ার ফল্পল িতযিান উপল্পজলা িৎস্য েপ্তল্পরর জনিল ক্ষেল্পেই কার্ যক্রি পক্ষরিালনা করল্পত েল্পেল্প  

এিং এর ফল্পল কার্ যক্রি িাস্তিােন ও িানটক্ষরং এর দিল্পত্র্ কল্পঠার পক্ষরেি করল্পত েল্পেল্প । ভক্ষিষ্যল্পত এধরল্পণর প্রকল্পে আলাো 

জনিল্পলর সংস্থান রাখাই সুক্ষক্তযুক্ত েল্পি। পরিতীল্পত দকান প্রকল্পে অনুোন প্রোল্পনর সুল্পর্াগ রাখা যুক্ষক্তযুক্ত েল্পি ক্ষক না তা 

দভল্পি ক্ষিল্পন্ত ক্ষসিান্ত ক্ষনল্পত েল্পি। পুনঃখননকৃত জলাশেসমূল্পে দকান অভোেি না খাকাে দ াট িাল্প র ব্রুি সংরিণ কঠিন ক্ষ ল 

ক্ষিধাে ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকল্পে স্থােী অভোেি স্থাপল্পনর আক্ষর্ যক সংস্থান রাখল্পত েল্পি। সিাজক্ষভক্ষিক সংেঠনসমূল্পের 

ক্ষনিন্ধন করার দকান সুল্পর্াগ ক্ষ ল না র্ার ফল্পল িতযিাল্পন সংগঠনসমূল্পের অক্ষস্তত্ব দিল্পলল্পঞ্জর সম্মুখীন। খাস জলাশেসমূে 

সুফলল্পভাগীল্পের অনুূলল্পল েীঘ য দিোেী ইজারা দনই িা মুক্ত জলাশে ক্ষিধাে ইজারা েে না। ফল্পল জলাশেসমূল্পের ব্যিস্থাপনা 

অক্ষধকার ক্ষনল্পেও সিস্য সৃক্ষষ্ট েল্পে। ভক্ষিষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে িেণ করার আল্পগ উল্পেক্ষখত ক্ষিষেসমূে ক্ষিল্পিিনাে আনল্পত 

েল্পি এিং সম্ভাব্য সিাধান সািল্পন দরল্পখই দকিল প্রকে িেণ যুক্ষক্তযুক্ত েল্পি। 
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িন্ত্রণালে, িাংলাল্পেশ, ঢাকা, ক্ষপক্ষপ ১-১৩২. 

৩. ক্ষিক্ষপক্ষপ, ‘‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকে’’ িৎস্য 

অক্ষধেপ্তর িাংলাল্পেশ, িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালে, িাংলাল্পেশ, ঢাকা,। 

৪. ক্ষপক্ষসআর,২০১৪ ‘‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকে’’ 

িৎস্য অক্ষধেপ্তর িাংলাল্পেশ, িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালে, িাংলাল্পেশ, ঢাকা,। 

৫. িকুল্পিন্ট পর্ যাল্পলািনা, প্রকে পক্ষরিালল্পকর কার্ যালে, ‘‘ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে 

প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকে’’, িৎস্য অক্ষধেপ্তর িাংলাল্পেশ, িৎস্য ও প্রাক্ষণসম্পে িন্ত্রণালে, িাংলাল্পেশ, ঢাকা,। 

৬. ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকে’’ এর প্রভাি মূলােন 

সিীিা, ২০১৭। 

৭. িাংলাল্পেশ রসােন সক্ষিক্ষতর প্রক্ষতল্পিেন, বেক্ষনক প্রর্ি আল্পলা, ৪ জুন,২০১৭। 
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িডরডেষ্ট-১ 

সফল উদযািার রিস োডিসমূহ: 

প্রিল্পটি সারাদেদে ডবস্তৃে ডিল, ফদল প্রচুর সুফলদভাগী প্রিদল্পর ডবডভন্ন কার্ যক্রল্পির সাদথ সরাসডর িডড়ে ডিল। ডিন্তু ২০১৪ 

সাদল প্রিদল্প কার্ যক্রি রেি হদয় োয়। োই সফল উল্পদ্যাক্তা সনাক্ত করা দিশ কঠিন ক্ষ ল। েদব সমীক্ষা চলািাদল সিল্পিল্পে 

ভাল কাজ র্ারা করল্পত দপল্পরল্প ন তাল্পের কল্পেকজনল্পক  এফক্ষজক্ষি এিং িৎস্য েপ্তল্পরর সহায়োয় সনাি িরা হদয়দি। িৎস্য 

েপ্তর দর্ল্পক এদের সম্পদিি প্রাপ্ত তথ্যাক্ষে ও সল্পরজক্ষিল্পন ক্ষগল্পে এল্পের প্রকে কার্ যক্রি সম্পল্পকয তথ্যাক্ষে সংিে কল্পর তাল্পের 

িধ্য দর্ল্পক নমুনা ক্ষেসাল্পি ক্ষনল্পম্ন কল্পেকজন সফল উদযািার রিস োডি উদেে িরা হদলা: 

১. রমা: নূরুল ইসলাি  

দিািইল নং ০১৭২৬৭৪২৬১২। 

িনাব রমা: নূরুল ইসলাি সাল্পেল্পির িাি: ই াপুর, ইউক্ষনেন:টািটা,উপল্পজলা:শােরাক্ষস্ত,ল্পজলা: িাঁেপুর। ক্ষতক্ষন একজন প্রাক্ষন্তক 

িাক্ষষ। ক্ষকন্তু পূল্পি য ক্ষতক্ষন িা  িাষ করল্পতন না। প্রাকৃক্ষতক ভাল্পি িষ যাে দর্ িা  পুকুল্পর আসল্পতা দস িা ই ক্ষতক্ষন ধরল্পতন। দস 

সিল্পে তার সংসারও ঠিকভল্পি িলল্পতা না। তল্পি  ক্ষতক্ষন তার িাল্পি পাশ্বিতী িা  িাক্ষষল্পের পুকুল্পর িা  িাষ, িা  আেরণ 

ইতযাক্ষে দেখল্পত দর্ল্পতন। িনাব রমা: নূরুল ইসলাি সাল্পেল্পির আিে দেল্পখ শােরাক্ষস্ত উপল্পজলা িৎস্য অক্ষফল্পসর কি যকতযারা 

তাল্পক সেল্পর্াক্ষগতা প্রোল্পনর জন্য তাল্পক “ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য 

সংরিণ প্রকে’’ এর একজন  সংল্পর্াগ িাক্ষষ ক্ষেসাল্পি ক্ষনি যািন কল্পরন এিং দেশীে দ াট প্রজাক্ষতর িা  িাল্পষর জন্য অনুোনপ্রাপ্ত 

িাক্ষষ ক্ষেসাল্পি তাক্ষলকাভূক্ত কল্পর তার নাি প্রকে পক্ষরিালল্পকর েপ্তল্পর প্রস্তাি পাঠাল্পনা েে এিং প্রকে পক্ষরিালক তা অনুল্পিােন 

কল্পর তাোল্পক ৪০,০০০/= (িক্ষেশ োল্পজার) টাকা অনুোন প্রোল্পনর জন্য উপল্পজলা িৎস্য েপ্তল্পর িরাে প্রোন কল্পরন। উক্ত 

অর্ য দ্বারা ক্ষতক্ষন তার ১০০ শতাংশ আেতল্পনর পুকুরটিল্পত পািো, দেশীে বক,িাগুর, পুটি, িলা এিং দটংরা িাল্প র দপানা 

 াল্পড়ন। ক্ষতক্ষন প্রকে দর্ল্পক প্রক্ষশিণ িেণ কল্পরল্প ন। ক্ষতক্ষন প্রক্ষশিল্পণ অক্ষজযত জ্ঞানল্পক পুকুল্পর িা  িাল্পষ প্রল্পোগ কল্পরন। ক্ষতক্ষন 

জানান উক্ত দপানা িড় েল্পে পুকল্পর িাল্প র উৎপােন দিল্পড় র্াে র্ার ফল্পল প্রচুর  আে েে র্া আল্পগ দকান ক্ষেনই েেক্ষন। জনাি 

নূরুল ইসলাি এখন দিশ খুক্ষশ, িাল্পির অন্যান্য িাক্ষষরা এখন িা  িাষ দেখল্পত তার পুকুল্পর আল্পস, তাল্পক দর্ল্পত েে না। ক্ষতক্ষন 

িল্পলন ক্ষশিার আিে, বধেয, সততা আর পক্ষরেল্পির িাধ্যল্পি িানুল্পষর োক্ষরদ্রতা দুর েল্পে দর্ল্পত পাল্পর। জনাি নূরুল ইসলাি 

সাল্পেল্পির এখন আল্পগর িল্পতা আর অল্পর্ যর অভাি েে না, র্খনই প্রল্পোজন েে তখনই পুকুর দর্ল্পক িা  ক্ষিক্রী কল্পর অভাি দুর 

কল্পরন। জনাি নূরুল ইসলাি সাল্পেি এখন একজন সুখী িানুষ। ক্ষতক্ষন িল্পন কল্পরন িা  িাল্পষর জন্য প্রল্পোজন প্রক্ষশিণ, এর 

ব্যিোর এিং ভাল ব্যিস্থাপনা। 

 

২. িনাব রমা: োইজ উক্ষেন 

রমাবাইল নং-০১৭১৮৩২১১১৫ 

িনাব রমা: োইজ উক্ষেন, িাি: কাগািালা, ইউক্ষনেন: কাগািালা, উপল্পজলা: দিৌলভীিাজার সের, দজলা: দিৌলভীিাজার । 

িনাব োইজ উক্ষেন সাল্পেল্পির ক্ষনল্পজর ০.৫০ শতাংশ আেতল্পনর একটি পুকুর আল্প । ২০১০ সাল পর্ যন্ত ক্ষতক্ষন উক্ত পুকুল্পর 

দতলাক্ষপো এিং র্াই পািাস িাল্প র িাষ করল্পতন। দস সিে তার অর্ যবনক্ষতক অিস্থা ভাল ক্ষ ল না। সিাল্পজ তার সািাক্ষজক 

অিস্থানও ভাল ক্ষ ল না, িাল্পির িানুষ তাল্পক দতিন মূল্যােন করল্পতা না। এভাল্পিই দকানরকল্পি তার ক্ষেন র্াক্ষেল। একক্ষেন 

ক্ষতক্ষন জানল্পত পারল্পলন দর্ কাগািালা ইউক্ষনেল্পনর িরাের ক্ষিল্পল “ক্ষিক্ষিত অিিক্ষেত  জলাশে উন্নেন ও ব্যিস্থাপনা এিং 

দেশীে প্রজাক্ষতর দ াট িৎস্য সংরিণ প্রকে’’ দর্ল্পক প্রচুর ক্ষশং িাল্প র দপানা  াড়া েল্পেল্প । তার দকৌত্যেল েল এ ফলাফল 

ক্ষক েে জানার জন্য। ক্ষতক্ষন িন্দুল্পের সাল্পর্ ক্ষিষেটি দশোর করল্পলন এিং এও আল্পলািনা করল্পলন দর্ ক্ষিলটি র্ক্ষে ক্ষলজ দনওো 

র্াে তােল্পল এর ফলাফল ক্ষক েল্পি। আল্পলািনাে ক্ষতক্ষন বুঝল্পত পাল্পরন দর্ িাজাল্পর ক্ষশং িাল্প র অল্পনক োি, তাই ক্ষিলটি ক্ষলজ 

ক্ষনল্পল িন্দ েে না। ক্ষতক্ষন িন্ধুল্পের সাল্পর্ কর্া িল্পলন এিং তার সাল্পর্ ক্ষিলটি ক্ষলজ দনওোর জন্য তার সাল্পর্ আল্পলািনা করল্পত 

িল্পলন। তারপর ক্ষতক্ষন িন্দুল্পের ক্ষনল্পে দিৌলভীিাজার দজলা প্রশাসল্পকর কার্ যালল্পে আল্পসন এিং দখাজ-খির দনন। অতপর দজলা 

প্রশাসল্পকর কার্ যালে দর্ল্পক ক্ষিলটি ক্ষলজ দেওোর জন্য একটি  ে ি ল্পরর উন্নেন প্রকে বতক্ষর কল্পর জিা দেন। তার প্রেি 
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প্রকল্পে রাজস্ব দিশী র্াকাে ক্ষিলটি তাল্পের নাল্পি ক্ষলজ দেওর্া েে। ক্ষিলটি ক্ষলজ দনওোর পর ক্ষতক্ষন ও তার িন্দুরা ক্ষিল্পল 

ক্ষিলটিল্পত ক্ষশং িাল্প র পাশা পাক্ষশ রুই জাতীে িাল্প র দপানা িজুে কল্পরন। ক্ষতক্ষন জানান দর্, এর ফল্পল ক্ষিলটিল্পত প্রচুর িা  

উৎপাক্ষেত েে এিং ক্ষতক্ষন সাল্পল ২০১১ সাল্পল ক্ষিলটি  ে ি ল্পরর জন্য ক্ষলজ দনন এিং ২০১৬ সাল পর্ যন্ত প্রাে ৪০ লি টাকার 

িা  ক্ষিক্রী কল্পরন। উৎপাক্ষেত িাল্প র পক্ষরিাণ েল্পি প্রে ১৫দি.টন। ক্ষতক্ষন এখন স্বেল। তার অভাি আল্পগর িল্পতা দনই। তার 

আে দিল্পড়ল্প , দিল্পড়ল্প  সািাক্ষজক ির্ যাো এিং িিতা। ক্ষতক্ষন িল্পলন দর্, পক্ষরেি, ভাল ব্যিস্থাপনা, সততা ও বুক্ষি র্াকল্পল 

িা  িাল্পষ ভাল করা র্াে। োইজ উক্ষেন সাল্পেি এখন সুখী িানষ, ক্ষতক্ষন তার দ ল্পল-ল্পিল্পেল্পের দলখা-পড়া করল্পত ভাল স্কুল্পল 

ভক্ষতয কল্পরল্প ন। ক্ষতক্ষন আরও িল্পলন দকান জলাশেই পক্ষতত রাখা উক্ষিত নে িরং তাল্পক ব্যিোর কল্পর উৎপােন িাড়াল্পত েল্পি। 

এত ক্ষনল্পজরও আে িারল্পি আর িানুষও িা  দখল্পত পারল্পি।  

 



 

61 

 

চেকলিষ্টসমূহ 

সংযুলি-১.১   

অনুদান প্রাপ্ত মৎস্য োলি 

     লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যািন 

 

ভূলমকা: আস &সািামু আিাইকুম। আপনারা ভাি আল্প ন আশা কলর। আমরা সরকাল্পরর পলরকেনা মন্ত্রণািল্পির আইএমইলি 

এর পক্ষ চেল্পক মাঠ পর্ যাল্পি লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ 

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যািন সমীক্ষার জন্য এল্পসল । এই সমীক্ষার উল্পেশ্য হল্পে প্রকে চেল্পক আপনার এিাকাি অনুদানপ্রাপ্ত 

োলির পুকুল্পর চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র প্রজালত মজুদ ও োি,  আি ও কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট, প্রলশক্ষণ ইতযালদ 

লবিল্পি তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপাল্পর আমরা আপনার সহল্পর্াগীতা োই। আপনার চদওিা মতামত ও তথ্য সম্পূণ যভাল্পব 

চগাপন রাখা হল্পব।  

সংল্পর্াগ োলির নাম:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

পুকুল্পরর আিতন :-----------------শতাংশ                  

পুকুল্পরর অবস্থান: 

১। চজিা : ------------------------------- 

২। উপল্পজিা:  ---------------------------                                         

 

৩। ইউলনিন: --------------------------                                                

 

৪। গ্রাম: -----------------------------                                                      

 

৫। োলির পলরবাল্পরর সদস্য সংখ্যা (বতযমান):    ১. পুরুি          ২.নারী       ৩. চমাট      জন 

৬। এই প্রকে চেল্পক আপলন লক ধরল্পণর সহািতা চপল্পিল্প ন? একালধক উত্তর প্রল্পর্াজয  

      ১) আলে যক অনুদান                             

      ২) প্রলশক্ষণ                                     

      ৩) কালরগলর সহািতা                            

      ৪) অন্যান্য (উল্পেখ করুন)---------------  

    ৭।   প্রকেভূি পুকুল্পর দেশীয় প্রজাতির চ াট মা  োি করা হল্পিল ি লক না ?    ১. হযাঁ        ২. না   

              উত্তর  হযাঁ হল্পি মাল্প র  নাম বলুন এবং নীল্পের চটলবল্পি টিক লদন। একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। 

 

 

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

চমাবাইি নম্বর                                                 

    

            লদন          মাস                  ব র   

সাক্ষাৎকার গ্রহল্পণর  তালরখ:                      
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খ)  

মাল্প র চপানা চকাো চেল্পক সংগ্রহ কল্পরল ল্পিন?  

১. প্রকেভূি নাস যালর/হযাোলর    ২. স্থানীি নাস যালর/হযাোলর      ৩. প্রাকৃলতক উৎস    ৪. অন্যান্য   
 

৮। এই প্রকেভূি পুকুল্পর চ াট প্রজালতর মা  োল্পির ফল্পি সরাসলর বা পল্পরাক্ষভাল্পব উপকার চপল্পিল্প ন এমন সুফিল্পভাগীর সংখ্যা       

কতজন বলুন:                                                    

৯। পুকুরটি প্রকেভূি হওিার ফল্পি ২০১০ সাল্পির আল্পগর তুিনাি লক লক উপকার হল্পিল্প  বলুন (টিক লদন)? 

      নীল্পের চটলবল্পি টিক লদন। একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। 

১ চ াট মাল্প র োি হওিাি চর্াগান চবল্পেল্প   ৬ উৎপাদন বাোর ফল্পি আি চবল্পেল্প   

২ চসল্পের সুলবধা হল্পিল্প   ৭ মা  খাওিার পলরমাণ বাোর ফল্পি স্বাল্পস্থযর উন্নলত হল্পিল্প   

৩ পুকুল্পরর পালন ভাি হওিাি গৃহস্থালির 

ব্যবহার চবল্পেল্প  

 ৮ পলরবাল্পরর  অবস্থার উন্নলত হল্পিল্প   

৪ জিজ পলরল্পবল্পশর উন্নলত হল্পিল্প   ৯ আি বাোর ফল্পি ক্রি ক্ষমতা চবল্পেল্প   

৫ পুকুল্পরর জিজ প্রাণী ও উলিল্পদর সংখ্যা 

আল্পগর তুিনাি চবল্পেল্প  

 ১০ সব আল্পগর মতই আল্প   

  

১০। প্রকে বাস্তবািন হওিার পূল্পব য এবং বতযমাল্পন মালসক গে আি: 

    ক. প্রকে বাস্তবািন হওিার পূল্পব য মালসক গে আি    = ----------------------টাকা   

    খ. বতযমাল্পন মালসক গে আি                             = ---------------------- টাকা   

১১। প্রকে চেল্পক আপলন প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন লক না (টিক লদন)?    ১. হযাঁ                       ২.  না  

      র্লদ হযাঁ হি তাহল্পি লনল্পের চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন (টিক লদন)?  

 ১ চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র োি ব্যবস্থাপনা 

ও সংরক্ষণ 

 ২ কক,লশং ও মাগুর মাল্প র োি 

ব্যবস্থপনা 

 

    ১২। প্রলশক্ষণ চপল্পি োকল্পি প্রলশক্ষণ চেল্পক লক ভাল্পব উপকৃত হল্পিল্প ন? টিক লদন 

১ চ াট প্রজালতর মা  োি প্রযুলি সম্পল্পকয 

ধারণা হল্পিল্প              

 ৪ সল্পেতনতা চবল্পেল্প                                                                                              

২ চ াট প্রজালতর মাল্প র প্রজনন সম্পল্পকয 

ধারণা হল্পিল্প               

 ৫ প্রলশক্ষণ কাল্পজ িাগাি উৎপাদন 

ও আি চবল্পেল্প  

 

৩ চ াট প্রজালতর মাল্প র সংরক্ষণ সম্পল্পকয 

ধারণা হল্পিল্প              

 ৬ অন্য োলিল্পক োি পরামশ য 

প্রদাল্পনর আত্মলবশ্বাস চবল্পেল্প  

 

 

  ১৩। প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি আপনার পুকুল্পর স্থায়ী বা খন্ডকালীন কম যসংস্থান সৃলষ্ট হল্পিল্প  লক না ? ১. হযাঁ       ২. না  
    

প্রকে সমল্পির পূল্পব য দ াট কতজন ল ি   বতযমাল্পন দ াট কতজন কাজ করল্প   

প্রকল্পের সমল্পির পূল্পব য কতজন  তিলা ল ি   বতযমাল্পন কতজন  তিলা কাজ করল্প   

 

১৪। চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা মজুদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য 

                                   চপানা মজুদ তথ্য                   উৎপাদন তথ্য 

চপানা মজুল্পদর সন প্রজালতর নাম পলরমাণ চকলজ) প্রজালতর নাম  পলরমাণ (চকলজ) 

২০০৯ (প্রকে শুরুর পূল্পব যর বৎসর) ১.-----    

২০১০ ১.------    

২০১১ ১.-----    

২০১২ ১.-----    

২০১৩ ১.------    

২০১৪ ১.------    

২০১৫ ১.-----    

লব:দ্র: চপানা মজুদ ও মাল্প র উৎপাদল্পনর তল্পথ্যর কিাল্পম পলরমাণ সংখ্যাি উল্পেখ করল্পি তা চকলজল্পত পলরবতযন কল্পর উল্পেখ করল্পত হল্পব। 

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  
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১৫। প্রকেভূি পুকুল্পর চ াট প্রজালতর মাল্প র োি কার্ যক্রল্পম পলরবাল্পরর মলহিাল্পদর অংশগ্রহণ ল ি লক? (টিক লদন)           

                                                      ১. হযাঁ                   ২.  না                                    

 

১৬। পুকুরটি প্রকেভূি হওিার ফল্পি পলরল্পবল্পশর ওপর লক ধরল্পণর প্রভাব পল্পরল্প  র্া আপলন িক্ষয কল্পরল্প ন? টিক লদন 

       একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। পালন দুিণল্পক লক ধরল্পণর সমস্যা সৃলষ্ট করল্প ? কারণ বলুন। 

১  পুকুরটি সংস্কার হওিাি ক্ষলতকর গ্যাস 

কল্পমল্প  

 ৫ অলিল্পজল্পনর অভাব না হওিাি মা  খুব 

কম চভল্পসল্প  

 

২ পালন ভাি োকাি মা  মারা র্াি লন  ৬ পালন দুগ যন্ধযুি হিলন  

৩ পলরল্পবশ ভাি োকাি পুকুল্পর চকান 

অপ্রল্পিাজনীি আগা া জন্ম চনিলন 

 ৭ ভাি পলরল্পবল্পশর কারল্পণ তুিনামূিকভাল্পব  

উৎপাদন চবশী হল্পত সাহায্য কল্পরল্প  

 

৪ পালনর লপএইে স্বাভালবক ল ি  ৮ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

১৭। (ক) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 প্রকেপূব য বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

 বতযমাল্পন বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

 

১৭(খ) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 প্রকেপূব য মালিকানার ধরণ   বতযমাল্পন মালিকানার ধরণ   

১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  ১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  

২ সম্পূণ য  ভাো  ২ সম্পূণ য  ভাো  

৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  ৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  

 

১৮। পলরবাল্পরর আে য-সামালজক অবস্থার তথ্যাবিী 

১৮.১ জমাজলমর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

জমাজলমর ধরণ বতযমাল্পন জমাজলমর পলরমাণ (শতাংশ) 

১ বসতবালে  

২ বাগান  

৩ োিকৃত জলম  

৪ অনাবাদী জলম  

৫ পুকুর  

সব যল্পমাট  

 

১৮.২ পলরবাল্পরর সম্পল্পদর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

সম্পল্পদর বণ যনা আল্প  লক না ? (হযাঁ=১; না= ২) 



 

64 

 

১ খাট  

২ টিলভ  

৩ চরলিও  

৪ চমাবাইি  

৫ অিংকার (চসানা/রুপা)  

৬ বাইসাইল্পকি  

৭ চমাটর সাইল্পকি  

৮ মা ধরা জাি  

৯ গবালদ পশু  

১০ হাঁস-মুরগী  

১১ চনৌকা  

১২ ভযান  

১৩ অন্যান্য (র্লদ োল্পক)  

 

 ১৯। প্রােলমক স্বাস্থয সংক্রান্ত তথ্যাবলি 

     ১৯.১লনরাপদ পালন ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন প্রকল্পে অংশগ্রহল্পণর পূল্পব য) 

১ খাবার পালনর উৎস ? 

(টিউবওল্পিি/শ্যাল্পিা/লিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুিা=৩; 

অন্যান্য=৪) 

  

২ খাবার পালন আল্পস যলনক মুি লক না (হযাঁ=১; না= ২)   

 

১৯.২. পািখানার ধরণ ও ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন প্রকল্পে অংশগ্রহল্পণর পূল্পব য 

১ পািখানার ধরণ 

( চকাি:পাকা=১;আধাপাকা=২; 

লরং স্ল্যাব=৩; চখািা/ঝুিন্ত=৪) 

  

 

২০। প্রকে সম্পল্পকয মন্তব্য করুন/বিব্য লদন 

১.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২১। সুফিল্পভাগীল্পদর সন্তুলষ্টর মাত্রা (টিক লদন) 

১ খুব ভাি  

২ ভাি  

৩ গে  

৪ খারাপ  

৫ খুব খারাপ  

 

                             

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                               তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

চমাবাইি নং:                                                                       চমাবাইি নং: 

স্বাক্ষর ও তালরখ:                                                              স্বাক্ষর ও তালরখ 
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কল্পরাি 

সংযুলি-১.২                                                                                                                   

মৎস্য োলি  

 

         লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যািন 

 

ভূলমকা: আস&সািামু আিাইকুম। আপনারা ভাি আল্প ন আশা কলর। আমরা সরকাল্পরর পলরকেনা মন্ত্রণািল্পির আইএমইলি এর পক্ষ 

চেল্পক মাঠ পর্ যাল্পি লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব 

মূল্যািন সমীক্ষার জন্য এল্পসল । আপনার পুকুরটি উি প্রকেভূি ল ি না। এই সমীক্ষার উল্পেশ্য হল্পে আপনার এিাকার মা  োলিল্পদর 

চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র প্রজালত মজুদ ও োি,  আি ও কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট, প্রলশক্ষণ ইতযালদ লবিল্পি তথ্য সংগ্রহ করা। 

এ ব্যাপাল্পর আমরা আপনার সহল্পর্ালগতা োই। আপনার চদওিা মতামত ও তথ্য সম্পূণ যভাল্পব চগাপন রাখা হল্পব। 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

পুকুর মালিল্পকর নাম:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

পুকুল্পরর আিতন :-----------------শতাংশ                  

পুকুল্পরর অবস্থান: 

১। চজিা : ------------------------------- 

২। উপল্পজিা:  ---------------------------                                         

 

৩। ইউলনিন: --------------------------                                                

 

৪। গ্রাম: -----------------------------                                                      

৫। োলির পলরবাল্পরর সদস্য সংখ্যা (বতযমান):    ১. পুরুি          ২.নারী       ৩. চমাট      জন 

৬। আপনার পুকুল্পর কম যরত জনবল্পির সংখ্যাাঃ --------------জন 

৭। সরকাল্পরর চকান প্রকে চেল্পক আপলন লক ধরল্পণর সহািতা চপল্পিল্প ন? একালধক উত্তর প্রল্পর্াজয  

      ১) আলে যক অনুদান                             

      ২) প্রলশক্ষণ                                     

      ৩) কালরগলর সহািতা                           

      ৪) অন্যান্য (উল্পেখ করুন)--------------  

৮। আপনার পুকুল্পর চদশী প্রজালতর চ াট মা  োি করা হল্পিল্প  লক না  

                ১. হযাঁ         ২. না   

 উত্তর  হযাঁ হল্পি মাল্প র  নাম বলুন এবং নীল্পের চটলবল্পি টিক লদন। একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। 

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

চমাবাইি নম্বর                                                 

    

            লদন          মাস                  ব র   

সাক্ষাৎকার গ্রহল্পণর  তালরখ:                      
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খ) মাল্প র চপানা সংগ্রল্পহর উৎসাঃ 

  ১. প্রকেভূি নাস যালর/হযাোলর    ২. স্থানীি নাস যালর/হযাোলর             ৩. প্রাকৃলতক উৎস            ৪. অন্যান্য            

  

৯। আপনার মালসক গে আি সম্পল্পকয তথ্য লদন 

    ক. বতযমাল্পন মালসক গে আি (টাকাি) = ---------------------- টাকা   

 

১০। আপলন চকান প্রকার প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন লক                      ১. হযাঁ                       ২.  না 

   র্লদ হযাঁ হি তাহল্পি চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন (টিক লদন)?  

 ১ চ াট প্রজালতর মা  োি    ৮ চপানা মাল্প র  োি  

২ সমলিত মা  োি    ৯ কক মা  োি  

৩ রুই জালতি মা  োি  ১০ পাঙ্গাস মা  োি  

৪ চতিালপিা মা  োি  ১১ লশং-মাগুর োি  

৫ লেংলে োি  ১২ খাঁোি মা  োি  

৬ পাবদা ও গুিশা মা  োি  ১৩ অন্যান্য  

৭ চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র োি 

ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ 

 ১৪ কক,লশং ও মাগুর মাল্প র োি 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

র্লদ না হি, তাহল্পি চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ প্রল্পিাজন (টিক লদন)?  

 ১ চ াট প্রজালতর মা  োি    

২ সমলিত মা  োি    

৩ ব্যবস্থাপনা  

৪ বাজারজাতকরণ  

৫ আলে যক লহসাব  

৬ চপানা সংরক্ষণ  

৭ অন্যান্য  

 

 ১১। প্রলশক্ষণ চপল্পি োকল্পি প্রলশক্ষণ চেল্পক লক ভাল্পব উপকৃত হল্পিল্প ন? টিক লদন 

১ মা  োি প্রযুলি সম্পল্পকয ধারণা 

হল্পিল্প              

 ৪ সল্পেতনতা চবল্পেল্প                                                                                              

২ মাল্প র প্রজনন সম্পল্পকয ধারণা হল্পিল্প                ৫ প্রলশক্ষণ কাল্পজ িাগাি উৎপাদন ও 

আি চবল্পেল্প  

 

৩ মাল্প র সংরক্ষণ সম্পল্পকয ধারণা 

হল্পিল্প              
 ৬ অন্য োলিল্পক োি পরামশ য প্রদাল্পনর 

আত্মলবশ্বাস চবল্পেল্প  

 

 

১২। চদশী প্রজালতর চ াট মাল্প র চপানা মজুদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য 

                                   চপানা মজুদ তথ্য                   উৎপাদন তথ্য 

চপানা মজুল্পদর সন প্রজালতর নাম পলরমাণ (চকলজ) প্রজালতর নাম  পলরমাণ (চকলজ) 

২০০৯  

(প্রকে শুরুর পূল্পব যর বৎসর) 

১.------    

২০১০ ১.--------    

২০১১ ১.-------    

২০১২ ১.-------    

২০১৩ ১.-------    

২০১৪ ১.-------    

২০১৫ ১.-------    

  লব:দ্র: চপানা মজুদ ও মাল্প র উৎপাদল্পনর তল্পথ্যর কিাল্পম পলরমাণ সংখ্যাি উল্পেখ করল্পি তা চকলজল্পত পলরবতযন কল্পর উল্পেখ  

         করল্পত হল্পব 
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১৩। আপনার পুকুল্পর মাল্প র োি কার্ যক্রম পলরবাল্পরর মলহিাল্পদর অংশগ্রহণ ল ি লক (টিক লদন)?      হযাঁ    না                                                               

১৪। আপনার পুকুরটিল্পত পলরল্পবল্পশর উপর  চকান প্রকার ক্ষলতকর প্রভাব আপলন িক্ষয কল্পরল্প ন লক না? হযাঁ হল্পি টিক লদন। 

       একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। পালন দুিণ  লক চকান সমস্যা বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? কারণ বলুন। 

১  ক্ষলতকর গ্যাস সৃৃ্লষ্ট হল্পিল ি  ৫ অলিল্পজল্পনর অভাব  হওিাি মা   

চভল্পসল ি 

 

২ পালন ভাি না োকাি মা  মারা র্াি   ৬ পালন দুগ যন্ধযুি হি  

৩ পলরল্পবশ ভাি না োকাি পুকুল্পর 

অপ্রল্পিাজনীি আগা া জন্ম চনি 

 ৭ ভাি পলরল্পবশ না োকার কারল্পণ 

তুিনামূিকভাল্পব  উৎপাদন কম হল্পিল্প  

 

৪ পালনর লপএইে স্বাভালবক ল ি না  ৮ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

১৫। (ক) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 বতযমাল্পন বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

 

১৫।(খ) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 বতযমাল্পন মালিকানার ধরণ  

১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  

২ সম্পূণ য  ভাো  

৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  

৪ অন্যান্য  

 

১৬। পলরবাল্পরর আে য-সামালজক অবস্থার তথ্যাবিীাঃ 

১৬.১ জমাজলমর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

বতযমাল্পন জমাজলমর ধরণ জমাজলমর পলরমাণ (শতাংশ) 

১ বসতবালে  

২ বাগান  

৩ োিকৃত জলম  

৪ অনাবাদী জলম  

৫ পুকুর  

সব যল্পমাট  

 

১৬.২ পলরবাল্পরর সম্পল্পদর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

সম্পল্পদর বণ যনা আল্প  লক না ? (হযাঁ=১; না= ২) 

১ খাট  

২ টিলভ  

৩ চরলিও  

৪ চমাবাইি  

৫ অিংকার (চসানা/রুপা)  

৬ বাই সাইল্পকি  

৭ চমাটর সাইল্পকি  
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৮ মা ধরা জাি  

৯ পবালদ পশু  

১০ হাঁস-মুরগী  

১১ চনৌকা  

১২ ভযান  

১৩ অন্যান্য (র্লদ োল্পক)  

 

১৭। প্রােলমক স্বাস্থয সংক্রান্ত তথ্যাবিীাঃ 

১৭.১ লনরাপদ পালন ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন 

১ খাবার পালনর উৎস? (টিউবওল্পিি/শ্যাল্পিা/লিপ/সাপ্লাই=১; পুকুর=২; কুিা=৩; অন্যান্য=৪)  

২ খাবার পালন আল্পস যলনক মুি লক না (হযাঁ=১; না= ২)  

 

১৭.২. পািখানার ধরণ ও ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন 

১ পািখানার ধরণ ( চকাি:পাকা=১;আধাপাকা=২; 

লরং স্ল্যাব=৩;চখািা/ঝুিন্ত=৪) 

 

 

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                               তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

চমাবাইি নং:                                                                       চমাবাইি নং: 

স্বাক্ষর ও তালরখ:                                                              স্বাক্ষর ও তালরখ: 
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সংযুলি-২.১  

উপকারল্পভাগী-জিাশি (লবি/নদী) সম্পলকযত তথ্য জরীপ প্রশ্নমািা 

(প্রকেভুি এিাকার জন্য) 

 

লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যািন 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

জিাশল্পির নাম------------------------------------------------------------------------------------------------ 

সুফিল্পভাগীর নাম:------------------------------------------------------------------------- 

            

 

১। চজিা : -------------------------------------------  

২। উপল্পজিা: -----------------------------------------                                             

৩। ইউলনিন -----------------------------------------                                                   

৪। গ্রাম: ----------------------------------------------        

৫। জিাশল্পির ধরণ ও আিতন 

# জিাশল্পির ধরণ আিতন (শতাংশ) 

১ লবি     

২ নদী    

৩ খাি               

 

৬। জিাশল্পির সমাজলভলত্তক সংগঠল্পনর সদস্য সংখ্যা (বতযমান):   

১. পুরুি         ২. মলহিা              ৩. চমাট     

 

৭। জিাশল্পি চপানা মজুদ করা হল্পিল্প   লক না ? 

                 হযাঁ          না   

 মজুদ করা হল্পি  তবতিন্ন প্রজাতির  াছের নাম লক ?     

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

৮।  চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা মজুদ ও উৎপাদন/আহরণ সংক্রান্ত তথ্য 

                                   চপানা মজুদ তথ্য                   উৎপাদন তথ্য 

চপানা মজুল্পদর সন প্রজালতর নাম পলরমাণ (চকলজ) প্রজালতর নাম  পলরমাণ (চকলজ) 

২০০৯  

(প্রকে শুরুর পূল্পব যর বৎসর) 

১.------    

চমাবাইি নম্বর                                                 

    

            লদন          মাস                  ব র   

সাক্ষাৎকার গ্রহল্পণর  তালরখ:                      
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২০১০ ১.-------    

২০১১ ১.-------    

২০১২ ১.-------    

২০১৩ ১.-------    

২০১৪ ১.-------    

২০১৫ ১.-------    

৯। মজুদকুত  চপানার উৎস ? 

১. প্রকে নাস যালর/হযাোলর         ২. স্থানীি নাস যালর/হযাোলর            ৩.   প্রাকুলতক উৎস      ৪.  Ab¨vb¨  

১০। মা  োি ও ব্যবস্থাপনা   াো জিাশিটি অন্য চকান কাল্পজ ব্যবüত হল্পে লক না ? টিক লদন  

 চসে              গৃহস্থালি      অন্যান্য    

১১। আপলন চকান প্রকার প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন লক না (টিক লদন)?    ১. হযাঁ                                              ২.  না 

   র্লদ হযাঁ হি তাহল্পি চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন (টিক লদন)?  

১ চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র োি 

ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ 

 ২ কক,লশং ও মাগুর মাল্প র োি 

ব্যবস্থপনা 

 

৩ অন্যান্য     

 

১২। জিাশিটি প্রকেভূি হওিার ফল্পি ২০১০ সাল্পির আল্পগর তুিনাি জনসাধারল্পণর লক লক উপকার হল্পিল্প  বলুন (টিক লদন)? 

      নীল্পের চটলবল্পি টিক লদন। একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। 

১ আবাসস্থল্পির উন্নিন হল্পিল্প   ১০ পুকুল্পরর জিজ প্রাণী ও উলিল্পদর সংখ্যা আল্পগর 

তুিনাি চবল্পেল্প  

 

২ চ াট মাল্প র প্রজনন চবল্পেল্প   ১১ সব আল্পগর মতই আল্প   

৩ চ াট মাল্প র চর্াগান চবল্পেল্প   ১২ উৎপাদন বাোর ফল্পি আি চবল্পেল্প   

৪ চসল্পের সুলবধা হল্পিল্প   ১৩ মা  খাওিার পলরমাণ বাোর ফল্পি স্বাল্পস্থযর 

উন্নলত হল্পিল্প  

 

৫ গৃহস্থালির ব্যবহার চবল্পেল্প   ১৪ পলরবাল্পরর  অবস্থার উন্নলত হল্পিল্প   

৬ জিজ পলরল্পবল্পশর উন্নলত হল্পিল্প   ১৫ ক্রি ক্ষমতা চবল্পেল্প   

৭ ব্যবস্থাপনাি সকল্পির অংশগ্রহণ লনলিত 

হল্পিল্প  

 ১৬ মৎস্য সংরক্ষণ চবল্পেল্প   

৮ জীবববলেত্রয (শামুক, লিনুক, কাঁকো সহ 

লবলভন্ন উলিদ ও প্রাণী) চবল্পেল্প  

 ১৭ হু তকযুক্ত  াছের প্রজাতিসমূি আছে পাওয়া 

দেি না, তকন্তু এখন পাওয়া োয়, দে ন: দ তন, 

গুলশা, পাবো, সরপুটি ইতযালদ। 

 

৯ এখন জলাশছয় সারা বের পাতন থাছক 

এবং  াে ও অন্যান্য জলজ প্রাণী, উতিেও 

পাওয়া োয় ো  আছে থাকছিা না 

 ১৮ অন্যান্য  

১৩। প্রকে বাস্তবািন হওিার পূল্পব য এবং বতযমাল্পন মালসক গে আি: 

    ক. প্রকে বাস্তবািন হওিার পূল্পব য মালসক গে আি  = ----------------------টাকা   

    খ. বতযমাল্পন মালসক গে আি                           = ---------------------- টাকা   
 

 ১৪। প্রলশক্ষণ চপল্পি োকল্পি প্রলশক্ষণ চেল্পক লক ভাল্পব উপকৃত হল্পিল্প ন? টিক লদন 

১ চ াট প্রজালতর মা  োি প্রযুলি 

সম্পল্পকয ধারণা হল্পিল্প              

 ৪ সল্পেতনতা চবল্পেল্প                                                                                              

২ চ াট প্রজালতর মাল্প র প্রজনন 

সম্পল্পকয ধারণা হল্পিল্প               

 ৫ প্রলশক্ষণ কাল্পজ িাগাি 

উৎপাদন ও আি চবল্পেল্প  

 

৩ চ াট প্রজালতর মাল্প র সংরক্ষণ 

সম্পল্পকয ধারণা হল্পিল্প              

 ৬ অন্য োলিল্পক োি পরামশ য 

প্রদাল্পনর আত্মলবশ্বাস চবল্পেল্প  

 

১৫. প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি আপনার পুকুল্পর (মা  োি এবং পুন:খনন)স্থায়ী বা খন্ডকালীন কম যসংস্থান সৃলষ্ট হল্পিল্প  লক না ?   

                                             ১. হযাঁ         ২. না          

 



 

71 

 

হযাঁ হল্পি বলুন 

প্রকে সমল্পির পূল্পব য দ াট কতজন ল ি   বতযমাল্পন দ াট কতজন কাজ করল্প   

প্রকল্পের সমল্পির পূল্পব য কতজন  তিলা ল ি   বতযমাল্পন কতজন  তিলা কাজ করল্প   

 

১৬। মৎস্য প্রজালতর প্রকার ও প্রাপ্যিার সংখ্যা তথ্য (মৎস্য প্রজালত কবলেত্রয) 

লবিি ২০০৯ (প্রকে শুরুর পূল্পব যর 

বৎসর) 

প্রকে েিাকািীন সমল্পি (২০১০-২০১৪) 

প্রাপ্যিার সংখ্যা   

মৎস্য প্রজালতর নাম    

প্রকে শুরুর পূল্পব য ল ি না লকন্তু বতযমাল্পন 

পাওিা র্াি এমন মৎস্য প্রজালতর নাম 

                         

         

১৭। প্রকেভূি জিাশল্পি চ াট প্রজালতর মাল্প র োি কার্ যক্রল্পম পলরবাল্পরর মলহিাল্পদর অংশগ্রহণ ল ি লক? (টিক লদন)           

                                                        ১. হযাঁ               ২.  না                                    

 

১৮। জিাশিটি প্রকেভূি হওিার ফল্পি পলরল্পবল্পশর ওপর লক ধরল্পণর প্রভাব পল্পরল্প  র্া আপলন িক্ষ কল্পরল্প ন? টিক লদন 

       একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। জিাশল্পির পালন লক দুলিত হি ? হল্পি লক ভাল্পব? দুিল্পনর কারণ ও লক লক ক্ষলত হল্পে বলুন। 

১  জিাশিটি সংস্কার হওিাি ক্ষলতকর গ্যাস 

কল্পমল্প  

 ৫ অলিল্পজল্পনর অভাব না হওিাি মা  খুব কম 

চভল্পসল্প  

 

২ পালন ভাি োকাি মা  মারা র্াি লন  ৬ পালন দুগ যন্ধযুি হিলন  

৩ পলরল্পবশ ভাি োকাি পুকুল্পর চকান 

অপ্রল্পিাজনীি আগা া জন্ম চনিলন 

 ৭ ভাি পলরল্পবল্পশর কারল্পণ তুিনামূিকভাল্পব  

উৎপাদন চবশী হল্পত সাহায্য কল্পরল্প  

 

৪ পালনর লপএইে স্বাভালবক ল ি  ৮ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

১৯। প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি সমাজলভলত্তক সংগঠল্পনর সদস্যল্পদর ক্ষমতািন চবল্পেল্প  লক না  

                ১। হযাঁ                                ২।  না                     

 

২০। (ক) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 প্রকেপূব য বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

 বতযমাল্পন বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

 

২০। (খ) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 প্রকেপূব য মালিকানার ধরণ   বতযমাল্পন মালিকানার ধরণ   

১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  ১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  

২ সম্পূণ য  ভাো  ২ সম্পূণ য  ভাো  

৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  ৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  
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২১. পলরবাল্পরর আে য-সামালজক অবস্থার তথ্যাবিী 

২১.১ জমাজলমর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

জমাজলমর ধরণ বতযমাল্পন জমাজলমর পলরমাণ (শতাংশ) 

১ বসতবালে  

২ বাগান  

৩ োিকৃত জলম  

৪ অনাবাদী জলম  

৫ পুকুর  

সব যল্পমাট  

 

২১.২ পলরবাল্পরর সম্পল্পদর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

সম্পল্পদর বণ যনা আল্প  লক না ? (হযাঁ=১; না= ২) 

১ খাট  

২ টিলভ  

৩ চরলিও  

৪ চমাবাইি  

৫ অিংকার (চসানা/রুপা)  

৬ বাইসাইল্পকি  

৭ চমাটর সাইল্পকি  

৮ মা ধরা জাি  

৯ পবালদ পশু  

১০ হাঁস-মুরগী  

১১ চনৌকা  

১২ ভযান  

১৩ অন্যান্য (র্লদ োল্পক)  

 

২২। প্রােলমক স্বাস্থয সংক্রান্ত তথ্যাবিী 

২২.১ লনরাপদ পালন ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন প্রকল্পে অংশগ্রহল্পণর পূল্পব য) 

১ খাবার পালনর উৎস্ ? 

(টিউবওল্পিি/শ্যাল্পিা/লিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুিা=৩; অন্যান্য=৪) 

  

২ খাবার পালন আল্পস যলনক মুি লক না (হযাঁ=১; না= ২)   

 

২২.২. পািখানার ধরণ ও ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন প্রকল্পে অংশগ্রহল্পণর পূল্পব য) 

১ পািখানার ধরণ (চকাি:পাকা=১;আধাপাকা=২; 

লরং স্ল্যাব=৩;চখািা/ঝুিন্ত=৪) 

  

২৩। প্রকে সম্পল্পকয মন্তব্য করুন/বিব্য লদন 

১.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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২৪। সুফিল্পভাগীল্পদর সন্তুলষ্টর মাত্রা (টিক লদন) 

১ খুব ভাি  

২ ভাি  

৩ গে  

৪ খারাপ  

৫ খুব খারাপ  

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                               তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

চমাবাইি নং:                                                                       চমাবাইি নং: 

স্বাক্ষর ও তালরখ:                                                              স্বাক্ষর ও তালরখ: 
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কল্পরাি   

সংযুলি-২.২        

প্রকল্পের উপকারল্পভাগী নি-জিাশি (লবি/নদী) সম্পলকযত তথ্য জরীপ প্রশ্নমািা 

লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যািন 

 

ভূলমকা: আস &সািামু আিাইকুম। আপনারা ভাি আল্প ন আশা কলর। আমরা সরকাল্পরর পলরকেনা মন্ত্রণািল্পির আইএমইলি এর পক্ষ 

চেল্পক মাঠ পর্ যাল্পি লেলিত অবক্ষলিত  জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব 

মূল্যািন সমীক্ষার জন্য এল্পসল । আপনাল্পদর জিাশিটি উি প্রকেভূি ল ি না। এই সমীক্ষার উল্পেশ্য হল্পে আপনার এিাকার চজল্পি 

ও অন্যান্য দলরদ্র মানুল্পির জিাশি সংস্কার, চ াট প্রজালতর মা  মজুদ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যল্পম  আি ও কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট, 

প্রলশক্ষণ ইতযালদ লবিল্পি তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপাল্পর আমরা আপনার সহল্পর্ালগতা োই। আপনার চদওিা মতামত ও তথ্য সম্পূণ যভাল্পব 

চগাপন রাখা হল্পব। 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সুফিল্পভাগীর নাম:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

১। চজিা : ------------------------------- 

২। উপল্পজিা:  ---------------------------                                         

 

৩। ইউলনিন: --------------------------                                                

 

৪। গ্রাম: -----------------------------                                                      

৫। জিাশল্পির ধরণ ও আিতন 

ক্রলমক 

নং 

জিাশল্পির ধরণ আিতন (শতাংশ) 

১ লবি     

২ নদী    

৩ খাি               

 

৬। আপনার পলরবাল্পরর সদস্য সংখ্যা (বতযমান):    ১. পুরুি    ২.নারী     ৩. চমাট      জন 

৭। জিাশিটির ওপর লনভ যরশীি জনবল্পির সংখ্যাাঃ --------------জন 

৮। সরকাল্পরর চকান প্রকে চেল্পক আপলন লক ধরল্পণর সহািতা চপল্পিল্প ন? একালধক উত্তর প্রল্পর্াজয  

      ১) আলে যক অনুদান                             

      ২) প্রলশক্ষণ                                     

      ৩) কালরগলর সহািতা                           

      ৪) অন্যান্য (উল্পেখ করুন)---------------  

চমাবাইি নম্বর                                                 

    

            লদন          মাস                  ব র   

সাক্ষাৎকার গ্রহল্পণর  তালরখ:                      
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৯। আপনার জিাশল্পি চদশী প্রজালতর চ াট মা  অবমুি করা হল্পিল্প  লক না? 

                ১. হযাঁ         ২. না   

               উত্তর  হযাঁ হল্পি মাল্প র  নাম বলুন এবং নীল্পের চটলবল্পি টিক লদন। একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। 

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

খ) মাল্প র চপানা সংগ্রল্পহর উৎসাঃ 

 ১. প্রকেভূি নাস যালর/হযাোলর           ২. স্থানীি নাস যালর/হযাোলর         ৩. প্রাকৃলতক উৎস          ৪. অন্যান্য          ৫. প্রল্পর্াজয নি       

  

১০। আপনার মালসক গে আি সম্পল্পকয তথ্য লদন 

    ক. বতযমাল্পন মালসক গে আি (টাকাি) = ---------------------- টাকা   

১১। আপলন চকান প্রকার প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন লক না (টিক লদন)?    ১. হযাঁ                       ২.  না 

   র্লদ হযাঁ হি তাহল্পি চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ চপল্পিল্প ন? (টিক লদন)  

১ চ াট প্রজালতর মা  োি    ৮ চপানা মাল্প র  োি  

২ সমলিত মা  োি    ৯ কক মা  োি  

৩ রুই জালতি মা  োি  ১০ পাঙ্গাস মা  োি  

৪ চতিালপিা মা  োি  ১১ লশং-মাগুর োি  

৫ লেংলে োি  ১২ খাঁোি মা  োি  

৬ পাবদা ও গুিশা মা  োি  ১৩ অন্যান্য  

৭ চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র োি 

ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ 

 ১৪ কক,লশং ও মাগুর মাল্প র োি 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

র্লদ না হি, তাহল্পি চকান লবিল্পি প্রলশক্ষণ প্রল্পিাজন? (টিক লদন) 

 ১ চ াট প্রজালতর মা  োি    

২ সমলিত মা  োি    

৩ ব্যবস্থাপনা  

৪ বাজারজাতকরণ  

৫ আলে যক লহসাব  

৬ চপানা সংরক্ষণ  

৭ অন্যান্য  

 

 ১২। প্রলশক্ষণ চপল্পি োকল্পি প্রলশক্ষণ চেল্পক লক ভাল্পব উপকৃত হল্পিল্প ন? টিক লদন 

১ মা  োি প্রযুলি সম্পল্পকয ধারণা 

হল্পিল্প              

 ৪ সল্পেতনতা চবল্পেল্প                                                                                              

২ মাল্প র প্রজনন সম্পল্পকয ধারণা 

হল্পিল্প               

 ৫ প্রলশক্ষণ কাল্পজ িাগাি উৎপাদন ও আি চবল্পেল্প   

৩ মাল্প র সংরক্ষণ সম্পল্পকয ধারণা 

হল্পিল্প              
 ৬ অন্য োলিল্পক োি পরামশ য প্রদাল্পনর আত্মলবশ্বাস 

চবল্পেল্প  
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১৩। চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা মজুদ ও উৎপাদন/আহরণ সংক্রান্ত  

                                   চপানা মজুদ তথ্য                   উৎপাদন তথ্য 

চপানা 

মজুল্পদর সন 

প্রজালতর নাম পলরমাণ 

(চকলজ) 

প্রজালতর নাম পলরমাণ 

(চকলজ) 

২০০৯      

২০১০-২০১৪     

২০১৫     

লব:দ্র: চপানা মজুদ ও মাল্প র উৎপাদল্পনর তল্পথ্যর কিাল্পম পলরমাণ সংখ্যাি উল্পেখ করল্পি তা চকলজল্পত পলরবতযন কল্পর উল্পেখ করল্পত হল্পব 

১৪। আপনার জিাশি ব্যবস্থাপনা কার্ যক্রল্পম এিাকার মলহিাল্পদর অংশগ্রহণ ল ি লক? (টিক লদন)          

                                                        হযাঁ           না       

১৫। পলরল্পবল্পশর উপর জিাশল্পির চকান প্রকার ক্ষলতকর প্রভাব আপলন িক্ষয কল্পরল্প ন লক না? হযাঁ হল্পি টিক লদন। 

       একালধক উত্তর হল্পত পাল্পর। জিাশল্পির পালন লক দুলিত হি ? হল্পি লক ভাল্পব? দুিল্পনর কারণ ও লক লক ক্ষলত হল্পে বলুন। 

১  ক্ষলতকর গ্যাস সৃৃ্লষ্ট হল্পিল ি  ৫ অলিল্পজল্পনর অভাব  হওিাি মা   চভল্পসল ি  

২ পালন ভাি না োকাি মা  মারা র্াি   ৬ পালন দুগ যন্ধযুি হি  

৩ পলরল্পবশ ভাি না োকাি পুকুল্পর 

অপ্রল্পিাজনীি আগা া জন্ম চনি 

 ৭ ভাি পলরল্পবশ না োকার কারল্পণ 

তুিনামূিকভাল্পব  উৎপাদন কম হল্পিল্প  

 

৪ পালনর লপএইে স্বাভালবক ল ি না  ৮ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

    

 ১৬। (ক) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

ক্রলমক 

নং 

বতযমাল্পন বাসগৃল্পহর ধরণ  

১ পাকা  

২ আধা পাকা  

৩ টিল্পনর ঘর  

৪ মাটির ঘর  

৫ অন্যান্য  

   

 ১৬। (খ) পালরবালরক সাধারণ তথ্যাবিী (টিক লদন) 

 বতযমাল্পন মালিকানার ধরণ  

১ সম্পূণ য লনজ মালিকানা  

২ সম্পূণ য  ভাো  

৩ লনজ মালিকানা এবং ভাো দুল্পটাই  

৪ অন্যান্য  

 

১৭। পলরবাল্পরর আে য-সামালজক অবস্থার তথ্যাবিীাঃ 

১৭.১ জমাজলমর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

বতযমাল্পন জমাজলমর ধরণ জমাজলমর পলরমাণ (শতাংশ) 

১ বসতবালে  

২ বাগান  

৩ োিকৃত জলম  

৪ অনাবাদী জলম  

৫ পুকুর  

সব যল্পমাট  
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  ১৭.২ পলরবাল্পরর সম্পল্পদর তথ্যাবিী 

ক্রলমক 

নং 

সম্পল্পদর বণ যনা আল্প  লক না ? (হযাঁ=১; না= ২) 

১ খাট  

২ টিলভ  

৩ চরলিও  

৪ চমাবাইি  

৫ অিংকার (চসানা/রুপা)  

৬ বাই সাইল্পকি  

৭ চমাটর সাইল্পকি  

৮ মা ধরা জাি  

৯ গবাদী পশু  

১০ হাঁস-মুরগী  

১১ চনৌকা  

১২ ভযান  

১৩ অন্যান্য (র্লদ োল্পক)  

 

১৮। প্রােলমক স্বাস্থয সংক্রান্ত তথ্যাবিী 

১৮.১ লনরাপদ পালন ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন 

১ খাবার পালনর উৎস ? (টিউবওল্পিি/শ্যাল্পিা/লিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুিা=৩; অন্যান্য=৪)  

২ খাবার পালন আল্পস যলনক মুি লক না (হযাঁ=১; না= ২)  

 

১৮.২. পািখানার ধরণ ও ব্যবহার 

ক্রলমক 

নং 

লবিি বতযমাল্পন 

১ পািখানার ধরণ(চকাি:পাকা=১;আধাপাকা=২; 

লরং স্ল্যাব=৩;চখািা/ঝুিন্ত=৪) 

 

 

 

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                               তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

চমাবাইি নং:                                                                       চমাবাইি নং: 

স্বাক্ষর ও তালরখ:                                                              স্বাক্ষর ও তালরখ: 
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সংযুলি-৩.১ 

 

পর্ যল্পবক্ষণ চেকলিষ্ট 

জিাশি-পুকুর এবং জিাশি (লবি/নদী/খাি) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

জিাশল্পির/পুকুল্পরর নাম:                                                                আিতন: 

উপল্পজিা:                                                                                    চজিা: 

পর্ যল্পবক্ষণকারীর নাম: 

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: 

১। বাস্তবালিত লস্কল্পমর নাম: 

২। সুফিল্পভাগী দল্পির সংখ্যা:           সদস্য সংখ্যা-পুরুি:--------- জন; মলহিা:-------- জন; চমাট:-------- জন 

৩। প্রকে হল্পত প্রাপ্ত সাহাল্পয্যর ধরণ: 

    ক. সংস্কার/খনন/পুন:খনল্পনর জন্য অে য বরাে 

    খ. প্রলশক্ষণ 

    গ. কালরগলর সহািতা 

    ঘ. চ াট প্রজালতর চপানা মা   

    ঙ. অন্যান্য 

৪। সংস্কার/খনন/পুন:খনল্পনর কাজ শুরুর তালরখ: ---------------------চশি হওিার তালরখ-------------------- 

৫। সংস্কার/খনন/পুন:খনল্পনর কাজ সমিমত চশি হল্পিল ি লক না। হযাঁ/ না (টিক লদন)।  

র্লদ না হল্পি োল্পক তল্পব চকন হিলন বলুন। 

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

৬। জিাশিটি/পুকুরটি বতযমাল্পন মৎস্য োি/সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপল্পর্াগী আল্প  লক না।  

র্লদ না োল্পক এর কারণ বলুন।           ১। হযাঁ                       ২। না  

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

৭। বতযমাল্পন জিাশিটিল্পত লক লক প্রজালতর চ াট মা  প্রজনন করল্প  এবং উৎপাদন হল্পে? 

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

৮। বতযমাল্পন জিাশিটি জীবববলেত্রয সংরক্ষল্পণর জন্য সহািক না হুমলক স্বরুপ?  

                                                 ১. সহািক                       ২.হুমলক স্বরুপ  

 

৯। চর্ উল্পেশ্য লনল্পি জিাশিটি সংস্কার/খনন/পুন:খনন করা হল্পিল্প  এর সুফি সুফিল্পভাগীরা এখনও পাল্পে লক না।  

                                                  ১. হযাঁ                                       ২. না  

 

১০। জিাশিটি ব্যবস্থাপনার চক্ষল্পত্র এর ধারাবালহকতা বজাি আল্প  লক না। হযাঁ/ না (টিক লদন)। 

                                                  ১. হযাঁ                                       ২.  না  

এ চক্ষল্পত্র চকান ধরল্পনর সমস্যা োলকল্পি বলুন। 

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

১১। জিাশল্পি গঠিত সুফিল্পভাগী দি এখনও কার্ যকর আল্প  লক না । হযাঁ/ না (টিক লদন)। 

না োলকল্পি এর কারণসমূহ বলুন।  
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১২। শস্য দেছে দকত কযাল দপতিসাইড প্রোছনর ফছল জলাশয়গুছলাছি  াছের আবাসন ও প্রজনছন তক প্রিাব পছেছে বছল বছল আপতন 

 ছন কছরন? 

১  াছের মৃত্যয িার বাছে  ৫ পাতন দুতিি িছয় োয়  

২ তড  ধারণে িা কছ  োয়  ৬ দেনতিন কাছজ পাতন ব্যবিার 

করা োয় না 

 

৩  াে ও সকল জলজপ্রাণী 

হু তকযুক্ত িছয় পছর 

 ৭ জলজ জীবববতিেয কছ  োয়  

৪ জলাশছয় অতিছজন কছ   োয়  ৮ তবতবধ  

 

 

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

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং: 
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সংযুলি-৩.২ 

 পর্ যল্পবক্ষণ চেকলিষ্ট (সরকালর খামার) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

খামাল্পরর নাম:                                                                আিতন: 

উপল্পজিা:                                                                        চজিা: 

পর্ যল্পবক্ষণকারীর নাম: 

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: 

 

১। বাস্তবালিত লস্কল্পমর নাম: 

২। নাস যালরর সংখ্যা:            

৩। প্রকে হল্পত প্রাপ্ত সাহাল্পয্যর ধরণ: 

    ক. অে য বরাে 

    খ. প্রলশক্ষণ 

    গ. কালরগলর সহািতা 

    ঙ. অন্যান্য 

 ৪। কাজ শুরুর তালরখ: ---------------------চশি হওিার তালরখ-------------------- 

৫। কাজ সমিমত চশি হল্পিল ি লক না।   

                         ১. হযাঁ                ২. না                              

র্লদ না হল্পি োল্পক তল্পব চকন হিলন বলুন। 

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

৬। খামারটি বতযমাল্পন চদশীি চ াট মাল্প র চপানা উৎপাদনর হল্পে লক না।  

                         ১. হযাঁ                ২. না                              

র্লদ না হি এর কারণ বলুন। 

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

র্লদ হযাঁ হি তল্পব বতযমাল্পন খামারটিল্পত লক লক প্রজালতর চ াট মাল্প র নাস যালর করা হল্পে এবং উৎপাদন হল্পে? 

১ পাবদা  ৮ পু ুঁটি  

২ গুিশা  ৯ মিা  

৩ কক  ১০ চেিা  

৪ লশং  ১১ বাটা  

৫ মাগুর  ১২ চটংরা  

৬ বাইম  ১৩ লতন কাটা/বাতালস  

৭ খরলক  ১৪ অন্যান্য (উল্পেখ করুন)  

 

৭। দোট প্রজাতির চপানা মাল্প র Survival rate: 

প্রকল্প শুরু িওয়ার আছে তেল (%)                 প্রকল্প িলাকালীন স ছয় (%)                

 

৮। চর্ উল্পেশ্য লনল্পি খামারটিল্পত চদশীি চ াট মাল্প র নাস যালর স্থাপন করা হল্পিল ি এর সুফি োলিরা এখনও পাল্পে লক না।                  

                         ১. হযাঁ                ২. না                              

৯। খামারটিল্পত চদশীি চ াট প্রজালতর মাল্প র  চপানা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার চক্ষল্পত্র এর ধারাবালহকতা বজাি আল্প  লক না। 

                          ১. হযাঁ                ২. না                         

   এ চক্ষল্পত্র চকান ধরল্পনর সমস্যা োলকল্পি বলুন 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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১০। খামারটি প্রকেভূি ও নাস যালর স্থাপল্পনর ফল্পি  লক উপকার হল্পিল্প ? উত্তর একালধক হল্পত পাল্পর 

১ খামারটিল্পত উন্নিনমূিক কাজ হওিাি উৎপাদন 

ক্ষমতা চবল্পেল্প  

 ৭ চদশীি চ াট মাল্প র নাস যালর স্থাপল্পনর ফল্পি 

চপানা সহজিভয হওিাি উৎপাদন চবল্পেল্প  

 

২ চপানা লবলক্র চেল্পক খামাল্পরর রাজস্ব আি 

চবল্পেল্প  

 ৮ হুমলকযুি চদশীি চ াট মা  সংরক্ষণ করা 

সম্ভব হল্পিল্প  

 

৩ কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট হল্পিল্প   ৯ োলিল্পদর সাল্পে চর্াগাল্পর্াগ চবল্পেল্প   

৪ চপানা চক্রতা োলিল্পদর আি চবল্পেল্প    ১০ খামারটি জাতীি আল্পি অবদান রাখল্প   

৫ চদশীি চ াট মাল্প র নাস যালর স্থাপল্পনর ফল্পি 

োলি ও কমীল্পদর প্রযুলিগত ব্যবহালরক জ্ঞান 

চবল্পেল্প  

 ১১ ক মসংস্থান সৃতি িছয়ছে  

৬ চদশীি চ াট মাল্প র নাস যালর স্থাপল্পনর ফল্পি 

খামাল্পর জিজ জীবববলেত্রয চবল্পেল্প । 

 ১২ অন্যান্য   

   

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং:  
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সংযুলি-৪  

প্রকল্পের ক্রি কার্ যক্রল্পমর লপলপআর-২০০৮ অনুসরল্পনর চেকলিষ্ট 

 

চটন্ডার/প্যাল্পকল্পজর নং: 

চটন্ডার/প্যাল্পকল্পজর নাম: 

চটন্ডাল্পরর ধরণ:       উন্মিু----------------সীলমত----------------চকাল্পটশন---------------অন্যান্য (উল্পেখ করুন)---------------- 

চুলির মূল্য:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ক্রলমক 

নং 

কার্ যক্রম প্রল্পর্াজয লবলধ এবং 

লবলধ চমাতাল্পবক 

করণীি 

প্রকৃত অবস্থা 

১ ক) পলত্রকাি লবজ্ঞাপন প্রকাশ করা হল্পিল ি লক না ? 

খ) লবজ্ঞাপন প্রকাশ হল্পি পলত্রকার নাম ও প্রকাল্পশর তালরখ 

  

২ ক) লসলপটিইউ (Central Procurement and 

Technical Unit or CPTU) এর  ওল্পিবসাইল্পট 

প্রকাশ করা হল্পিল ি লক না? 

খ) হল্পি োলকল্পি তালরখ  

  

৩ কতটি দরপত্র লবক্রি হল্পিল ি?   

৪ কতজন দরপল্পত্র অংশগ্রহণ কল্পরল ি?   

৫ দরপত্র উন্মুি কলমটির (টিওলস) সদস্য সংখ্যা কতজন?   

৬ টিওলস-চত সদস্য সংখ্যা কতজন?   

৭ দরপত্র মূল্যািন কলমটির (টিওলস) সদস্য সংখ্যা কতজন?   

৮ টিওলস-চত বলহাঃস্থ দপ্তর সমূল্পহর সদস্য সংখ্যা কতজন?   

৯ কবধ দরপল্পত্রর (Responsive) সংখ্যা কতটি?   

১০ ক) বালতি লবল্পবলেত (Non-responsive) দরপল্পত্রর সংখ্যা 

কতটি? 

খ) দরপত্র বালতি লবল্পবলেত হওিার কারণ লক? 

  

১১ র্োসমল্পি দরপত্র অনুল্পমাদন হল্পিল ি  লক না?   

১২ দরপল্পত্রর মূি কবধতার চমিাল্পদ চুলিপত্র স্বাক্ষলরত হল্পিল ি লক 

না? চমিাদ কতলদন ল ি? 

  

সালব যক পর্ যল্পবক্ষণ: 

 

 

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                               তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

চমাবাইি নং:                                                                       চমাবাইি নং: 

স্বাক্ষর ও তালরখ:                                                              স্বাক্ষর ও তালরখ: 
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সংযুলি-৫ 

এফলজলি চেকলিষ্ট 

স্থান:                                                      উপল্পজিা:                                  চজিা:                                তাং: 

অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃল্পের নাল্পমর তালিকা: 

ক্রলমক 

নং 

নাম  বিস লশক্ষাগত 

চর্াগ্যতা 

লিঙ্গ পদবী/সুফিল্পভাগী 

দল্পি পদবী 

চমাবাইি নং 

১       

২       

৩       

৪       

৫       

৬       

৭       

৮       

৯       

১০       

১১       

১২       

১৩       

১৪       

১৫       
 

লনল্পদ যশনামূিক প্রশ্ন: 

১। এই প্রকে সম্পল্পকয আপনারা লক জাল্পনর তা লবস্তালরতভাল্পব বলুন। 

২। এই প্রকল্পের সুফিল্পভাগী কারা বলুন (∙ টিক লদন) 

ক. জিাশল্পির তীরবতী দলরদ্র জনসাধারণ 

খ. জিাশল্পির তীরবতী ও পাশ্বযবতী দলরদ্র জনসাধারণ 

গ. শুধু মৎস্যজীলব 

ঘ. মৎস্যজীলব ও স্থানীি জনসাধারণ  

৩। এই প্রকল্পের সাল্পে আপনাল্পদর সম্পকয/সম্পৃিতা লক? 

ক্রলমক 

নং 

প্রতযক্ষ সুলবধাল্পভাগী (কতজন) পল্পরাক্ষ সুলবধাল্পভাগী (কতজন) সুলবধা বলহভূ যত (কতজন) 

১    

২    

৩    
 

৪। এই প্রকে চেল্পক আপনারা লক লক সহল্পর্ালগতা চপল্পিল্প ন?  

ক্রলমক 

নং 

সহল্পর্ালগতার ধরণ কতজন 

১ প্রলশক্ষণ  

২ চপানা  

৩ অন্যান্য উপকরণ (মাল্প র খাবার,সার, ঔিধ, ইতযালদ)  

৪ সরকারী/চবসরকালর দপ্তর সমূল্পহর সাল্পে চর্াগসূত্র স্থাপন  

৫ উৎপালদত মা /মাল্প র চপানা বাজারজাতকরল্পণ সহািতা প্রালপ্ত  

৬ অন্যান্য  
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৫। প্রকে চেল্পক সহল্পর্ালগতা/চসবাসমূহ পাওিার ফল্পি প্রাপ্ত উপকারসমূহ 

ক্রলমক 

নং 

উপকারসমূহ চকাি 

১ ১=মা  োল্পির দক্ষতা চবল্পেল্প ; ২=মাল্প র উৎপাদন চবল্পেল্প ; ৩=চদশীি 

প্রজালতর চ াট মাল্প র উৎপাদন চবল্পেল্প ; ৪=চদশীি প্রজালতর চ াট মাল্প র প্রজনন 

চবল্পেল্প ; ৫=মা  োি ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞান চবল্পেল্প ; ৬=সল্পেতনতা চবল্পেল্প ; ৭= 

আি চবল্পেল্প ;৮= দুিণমুি পালন পাওিা র্াল্পে; ৯=পালনবালহত চরাগ-বািাই 

কল্পমল্প ; ১০= মা   াোও অন্যান্য জিজ প্রাণী চবল্পেল্প  

 

 

৬। এই এিাকাি প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি চকান অসুলবধা হল্পিল্প  লক না বলুন। 

৭। এই প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি চ াট মাল্প র উৎপাদন চবল্পেল্প  লক না? চবল্পে োলকল্পি আনুমালনক কতগুণ চবল্পেল্প ?  

৮। এই প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি পলরল্পবল্পশর ওপর ভাি বা মে লক ধরল্পণর প্রভাব পল্পেল্প  ? পল্পে োকল্পি লক লক প্রভাব পল্পেল্প  চসগুল্পিা 

উল্পেখ করুন: 

ক. ভাি প্রভাবসমূহ: 

খ. মে প্রভাবসমূহ: 

৯। এই প্রকল্পের সবি, দুব যি, সুল্পর্াগসমূহ এবং হুমলক বা ঝুুঁলক সমূহ লক লক উল্পেখ করুন? 

১০। এই এিাকাি প্রকে বাস্তবািল্পনর ফল্পি আল্পগর তুিনাি চবশী কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট হল্পিল্প  লক? হল্পি োকল্পি তা লক ভাল্পব 

হল্পিল্প  বলুন। 

১১। এ ধরল্পনর প্রকে বাস্তবািল্পনর চকান প্রল্পিাজন আল্প  লক? প্রল্পিাজন োলকল্পি চকন প্রল্পিাজন বলুন। প্রল্পিাজন না োলকল্পিও এর 

কারণসমূহ বলুন। 
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সংযুলি-৬.১  

চকআইআই প্রশ্নপত্র 

 

                    (মৎস্য ও প্রালণসম্পদ মন্ত্রণািি, পলরকেনা কলমশন ও আইএমইলি এর সংলিষ্ট কম যকতযা) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

 

তথ্যদাতা কম যকতযার নাম:                                                          পদবী: 

কম যস্থি:                                                                        চমাবাইি নং: 

 

১। আপলন লক মল্পন কল্পরন চর্ প্রকেটি সফিভাল্পব বাস্তবালিত হল্পিল্প ? হযাঁ / না (টিক লদন)। 

                          ১. হযাঁ                                     ২. না                        ৩.জানা চনই 

   

র্লদ না হল্পি োল্পক তল্পব প্রকেটি বাস্তবািল্পন প্রধান প্রধান সমস্যাগুল্পিা লক লক? 

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

২। প্রকল্পের উল্পেশ্য কতটুকু অলজযত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

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

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

৩। আপনার জানামল্পত জিাশি (লবি/মরা নদী)/খাি/পুকুর/খামাল্পরর নাস যালর পুকুর লনব যােন/সংল্পর্াগ োলি ও তাঁর পুকুর লনব যােন, অে য 

বরাে,অনুল্পমাদন এবং কার্ যক্রম বাস্তবািন প্রকল্পের নীলতমািা/গাইিিাইন অনুর্ািী  হল্পিল্প  লক? হযাঁ/  না  (টিক লদন)। 

 

                         ১. হযাঁ                                           ২. না                        ৩.জানা চনই 

 

র্লদ না হল্পি োল্পক লক কারল্পণ হি নাই বলুন:  

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

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

৪। আপনার জানামল্পত প্রকে সহািতার মাধ্যল্পম জিাশল্পির চদশীি চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা অবমুলি, পুকুল্পর োি, সুফিল্পভাগী দল্পির 

সদস্যবৃে এবং অনুদানপ্রাপ্ত সংল্পর্াগ োলির জীবনমাল্পনর  উন্নলত হল্পিল্প  লক?  

                         ১. হযাঁ                                           ২. না                        ৩.জানা চনই 

 

৫। প্রকল্পের আলে যক সহািতাি জিাশি পুন:খনন ও চ াট প্রজালতর চপানামা  অবমুলির ফল্পি অবমুিকৃত মাল্প র প্রজনন, মৎস্য 

উৎপাদন এবং জিজ জীবববেত্রয চবল্পেল্প  লক? 

                        ১. হযাঁ                                           ২. না                        ৩.জানা চনই 

  

৬। আপনার জানামল্পত প্রকেভূি জিাশিসমূহ সংস্কার/খনন/পুন:খনল্পনর ফল্পি জিাশিসমূল্পহর আবাসস্থি ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার 

হল্পিল্প  লক ?                         

                         ১. হযাঁ                                         ২. না                         ৩.জানা চনই 

উত্তর হযাঁ হল্পি এর ফল্পি লক লক প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বলুন: 

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

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

৭। আপনার মল্পত এই প্রকেটি বাস্তবািল্পনর চক্ষল্পত্র এর সবি লদক, দুব যি লদক, সুল্পর্াগ সমূহ এবং ঝুুঁলকসমূহ লক লক বলুন। 

সবি লদক:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

দুব যি লদক:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

সুল্পর্াগসমূহ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ঝুুঁলক সমূহ:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

৮। ভলবষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে গ্রহল্পণর প্রল্পিাজন আল্প  লক? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

                         ১. হযাঁ                                          ২. না           
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র্লদ হযাঁ হল্পি োল্পক তল্পব আপনার পরামশ য লক লক বলুন। 

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

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

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

 

 তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং: 
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সংযুলি-৬.২  

চকআইআই প্রশ্নপত্র 

 (প্রকে সংলিষ্ট প্রকে পলরোিক/কম যকতযাবৃে, মৎস্য অলধদপ্তর) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

 

তথ্যদাতা কম যকতযার নাম:                                                          পদবী: 

কম যস্থি:                                                                        চমাবাইি নং: 

 

১।লিলপলপল্পত উল্পেলখত প্রকল্পের উল্পেশ্য কতটুকু অলজযত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

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

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

২। এ প্রকল্পের অনুল্পমাদন/সংল্পশাধন,প্রকে ব্যি,বাস্তবািন কাি ও অে যািন,লিলপলপ অনুর্ািী ব র লভলত্তক অে য বরাে োলহদা, োলহদা 

অনুর্ািী ব র লভলত্তক এলিলপ বরাে,অে য অবমুলি/ াে ও ব্যল্পির ব্যাপাল্পর আপনার মতামত ব্যি করুন। 

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

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

৩। প্রকল্পের নীলতমািা অনুর্ািী লনব যালেত সরকারী খামাল্পরর স্থাপনকৃত চদশীি চ াট প্রজালতর মাল্প র নাস যালর স্থাপন করা হল্পিল্প  লক ?  

                           ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

হযাঁ হল্পি প্রকল্পের অনুদানপ্রাপ্ত/সংল্পর্াগ োলির পুকুল্পর উি চপানা সরবরাহ হল্পিল্প  লক ?   

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

র্লদ না হল্পি োল্পক তল্পব লক কারল্পণ সরবরাহ করা হি নাই ? 

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

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

৪। জিাশি (লবি/মরা নদী)/পুকুর/খামাল্পরর নাস যালর পুকুর লনব যােন/সংল্পর্াগ োলির ও তাঁর পুকুর লনব যােন, অে য বরাে,অনুল্পমাদন এবং 

কার্ যক্রম বাস্তবািন প্রকল্পের নীলতমািা/গাইিিাইন অনুর্ািী  হল্পিল্প  লক?  

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

র্লদ না হল্পি োল্পক লক কারল্পণ হি নাই বলুন । 

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

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

৫। প্রকে সহািতার ফল্পি জিাশল্পির (লবি/নদী/খাি) সুফিল্পভাগী দল্পির সদস্যবৃে এবং সংল্পর্াগ োলির জীবনমাল্পনর লক লক প্রভাব 

পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন?  

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

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

৬। জিাশি সংস্কার ও চ াট প্রজালতর চপানামা  অবমুলির ফল্পি অবমুিকৃত মাল্প র প্রজনন, পলরল্পবশ, জীবববলেত্রয সংরক্ষণ, মৎস্য 

উৎপাদল্পন লক ধরল্পনর প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প ? 

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

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

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

৭। প্রকেটি বাস্তবািল্পনর ফল্পি কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট হল্পিল্প  লক? 

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           
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উত্তর হযাঁ হল্পি লকভাল্পব হল্পিল্প  বলুন 

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

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

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

৮। প্রকেভূি জিাশিসমূল্পহর ব্যবস্থাপনা সমাজলভলত্তক ব্যবস্থাপনাি পলরোলিত ল ি লক? 

                           ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

উত্তর হযাঁ হল্পি এ ধরল্পনর ব্যবস্থাপনাি সুফিল্পভাগীল্পদর লক লক উপকার হল্পিল্প ? 

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

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

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

৯। প্রলশক্ষণ ও সল্পেতনতামূিক কার্ যক্রম বাস্তবািল্পনর ফল্পি সুফিল্পভাগী এবং স্থানীি জনসাধারল্পণর মাল্পি লক ধরল্পণর পলরবতযন সালধত 

হল্পিল্প  বা মল্পনাভাব/দৃলষ্টভলঙ্গর পলরবতযন সালধত হল্পিল্প ? 

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

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

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

১০। প্রকে বাস্তবািল্পনর চক্ষল্পত্র এর সবি লদক, দুব যি লদক, সুল্পর্াগ সমূহ এবং ঝুুঁলক/হুমলকসমূহ লক লক বলুন। 

সবি লদক:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

দুব যি লদক:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

সুল্পর্াগসমূহ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ঝুুঁলকসমূহ:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 

১১। প্রকল্পের ক্রল্পির চক্ষল্পত্র লপলপএ- ২০০৬ এবং লপলপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হল্পিল্প  লক না। 

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

হযাঁ হল্পি এর ফল্পি লক উপকার হল্পিল্প  ?  

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

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

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

১২। ভলবষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে গ্রহল্পণর প্রল্পিাজন আল্প  লক? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

র্লদ হযাঁ হল্পি োল্পক তল্পব আপনার পরমশ য লক লক বলুন। 

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

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

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

 

 

 তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং: 
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সংযুলি -৬.৩ 

চকআইআই প্রশ্নপত্র 

 (ল্পজিা ও উপল্পজিা পর্ যাল্পির মৎস্য কম যকতযা এবং সংলিষ্ট প্রল্পকৌশিী) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

 

তথ্যদাতা কম যকতযার নাম:                                                                পদবী: 

কম যস্থি:                                                                            চমাবাইি নং: 

 

১। প্রকেটি বাস্তবািল্পন আপনার এবং আপনার দপ্তল্পরর ভূলমকা লক ল ি?  

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

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

আপনার দৃলষ্টল্পত প্রকেটি বাস্তবািল্পনর চক্ষল্পত্র  প্রধান প্রধান সমস্যাগুল্পিা লক লক? 

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

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

২। এ প্রকে বাস্তবািল্পন আপনার দপ্তল্পর বরােকৃত সম্পদ (অে য ও জনবি) র্ল্পতষ্ট ল ি লক? 

 

                                             ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

 র্লদ না হি তল্পব চকান চকান চক্ষল্পত্র লক লক সমস্যা ল ি?  

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

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

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

৩। আপনার চজিাি সরকারী খামাল্পর প্রকল্পের আওতাি চ াট প্রজালতর মাল্প র নাস যালর স্থাপন ও উৎপালদত মাল্প র চপানা সংলিষ্ট সংল্পর্াগ 

োলির পুকুল্পর সরবরাহ হল্পিল্প  লক?  

                                           ১. হযাঁ                                                   ২. না           

  

হযাঁ হল্পি এর ফল্পি সুফিল্পভাগীল্পদর লক লক উপকার হল্পিল্প  ? 

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

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

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

৪। আপনার চজিা/উপল্পজিার জিাশি (লবি/মরা নদী)/পুকুর/খামাল্পরর নাস যালর পুকুর লনব যােন/সংল্পর্াগ োলি ও তাঁর পুকুর লনব যােন, অে য 

বরাে, অনুল্পমাদন এবং কার্ যক্রম বাস্তবািন প্রকল্পের নীলতমািা/গাইিিাইন/অনুল্পমালদত নকশা অনুর্ািী হল্পিল্প  লক?  

                                           ১. হযাঁ                                                   ২. না           

 

র্লদ হযাঁ না হল্পি োল্পক লক কারল্পণ হি নাই বলুন : 

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

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

৫। প্রকে সংস্থান চেল্পক উপল্পজিাসমূল্পহর পুন:খনন এবং উন্মুি জিাশল্পি চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা অবমুলির ফল্পি লক ধরল্পণর  

প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন?  

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

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

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

 

৬। প্রকেটি বাস্তবািল্পনর ফল্পি কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট হল্পিল্প  লক? 

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           
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উত্তর হযাঁ হল্পি লকভাল্পব কম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃলষ্ট হল্পিল্প  হল্পিল্প  বলুন 

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

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

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

৭। প্রকেভূি জিাশিসমূল্পহর ব্যবস্থাপনা সমাজলভলত্তক ব্যবস্থাপনাি পলরোলিত ল ি লক? 

                           ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

উত্তর হযাঁ হল্পি এ ধরল্পণর ব্যবস্থাপনাি সুফিল্পভাগীল্পদর লক লক উপকার হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

 

৮। প্রলশক্ষণ ও সল্পেতনতামূিক কার্ যক্রম বাস্তবািল্পনর ফল্পি সুফিল্পভাগী এবং স্থানীি জনসাধারল্পণর মাল্পি লক ধরল্পণর পলরবতযন সালধত 

হল্পিল্প  বা মল্পনাভাব/দৃলষ্টভলঙ্গর পলরবতযন সালধত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

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

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

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

৯। প্রকে বাস্তবািল্পনর চক্ষল্পত্র এর সবি লদক, দুব যি লদক, সুল্পর্াগ সমূহ এবং ঝুুঁলক/হুমলকসমূহ লক লক বলুন। 

সবি লদক:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

দুব যি লদক:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

সুল্পর্াগসমূহ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ঝুুঁলকসমূহ:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

 

১০। প্রকল্পের ক্রল্পির চক্ষল্পত্র লপলপএ- ২০০৬ এবং লপলপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হল্পিল্প  লক না। 

                          ১. হযাঁ                                          ২. না           

 

হযাঁ হল্পি এর ফল্পি লক উপকার হল্পিল্প  ?  

১ অলিট আপলত্ত খুব কম হল্পিল্প   ৫ প্রকল্পের অে য অপেি হি নাই  

২ প্রকল্পের অে য অপেি কম হল্পিল্প   ৬ ভলবষ্যৎ অে যব্যল্পি সতকযতা অবিম্বল্পনর লশখন 

হল্পিল্প  

 

৩ অে য লবলধ অনুর্ািী অে যব্যল্পির দক্ষতা বৃলদ্ধ 

চপল্পিল্প  

 ৭ অন্যান্য   

৪ সরকাল্পরর অে যব্যি র্োর্েভাল্পব হল্পিল্প      

 

১১। ভলবষ্যল্পত এ ধরল্পণর প্রকে গ্রহল্পণর প্রল্পিাজন আল্প  লক? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

র্লদ হযাঁ হল্পি োল্পক তল্পব আপনার পরামশ য লক লক বলুন। 

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

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

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

 

 

 তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং: 
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সংযুলি-৬.৪  

চকআইআই প্রশ্নপত্র  

(স্থানীি গণ্যমান্য ব্যলিবগ য-সুফিল্পভাগী এবং সুফিল্পভাগী নি এমন ব্যলিবগ য) 

 

প্রকল্পের নাম: লেলিত ও অবক্ষলিত জিাশি উন্নিন ও ব্যবস্থাপনা এবং চদশীি প্রজালতর চ াট মৎস্য সংরক্ষণ  প্রকে  

 

তথ্যদাতার নাম:                                                                চপশা/পদবী: 

             গ্রাম:                                                                চমাবাইি নং: 

 

১। প্রকেটি সম্পল্পকয আপলন লক জাল্পনন বলুন। 

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

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

২।  প্রকেটি সফিভাল্পব বাস্তবািন হল্পিল্প  লক না  বলুন।                    হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

র্লদ  না হল্পি  োল্পক তল্পব  লক লক কারল্পণ হিলন বলুন। 

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

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

৩।  জিাশি লনব যােন,সুফিল্পভাগী লনব যােন এবং  সংল্পর্াগোলি লনব যােল্পনর লবিিটি  লক আপলন  জাল্পনন? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

এিাকাবাসী  লক জাল্পন?  হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

 

৪। সুফিল্পভাগীল্পদর  ও  সংল্পর্াগোলিল্পক   প্রলশক্ষণ প্রদান  করা হল্পিল্প  লক না এলবিল্পি   আপলন লক জাল্পনন বিন। 

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

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

৫।  প্রকেটি বাস্তবািল্পনর ফল্পি  চ াট প্রজালতর মাল্প র  প্রজনন ও উৎপাদন  চবল্পেল্প     লক? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

জিাশল্পির জীবববলেত্রয  লক চবল্পেল্প ? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

না চবল্পে োকল্পি চকন বাল্পেলন বলুন 

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

৬। আপনার মল্পত প্রকে সহািতার ফল্পি জিাশল্পির সুফিল্পভাগী দল্পির সদস্যবৃে এবং সংল্পর্াগ োলির জীবনমাল্পনর লক উন্নিন বা প্রভাব 

পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বলুন। 

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

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

না হল্পি োলকল্পি এর কারণ বলুন। 

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

৭। আপনার জানা মল্পত এ উপল্পজিাি প্রকেসংস্থান চেল্পক চকান জিাশি সংস্কার/খনন/পুন:খনল্পনর করা হল্পিল্প  লক? হযাঁ/ না (টিক লদন)। 

হল্পি োলকল্পি এর ফল্পি জিাশিসমূল্পহর আবাসস্থি ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার হল্পিল্প  লক না এবং এর ফল্পি লক লক প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প  

বলুন। 

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

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

৮।  প্রকে চখল্পক সরকারী খামাল্পরর পুকুল্পর চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানামা  উৎপাদন কল্পর সংল্পর্াগ োলির পুকুল্পর সরবরাহ চদওিার 

লবিিটি লক আপলন  জাল্পনন? হযাঁ/ না  (টিক লদন)। 

চজল্পন োলকল্পি এর ফল্পি  লক লক সুফি ও প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন  পাল্পর বলুন 

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

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

না চজল্পন োলকল্পি এর কারণ বলুন 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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৯। প্রকে সংস্থান চেল্পক অত্র উপল্পজিার মুি জিাশল্পি চ াট প্রজালতর মাল্প র চপানা অবমুিকরল্পণর লবিিটি লক আপলন জাল্পনন? 

হযাঁ/ না  (টিক লদন)।  

চজল্পন োলকল্পি আপনার জানা  ছি এর ফল্পি লক লক প্রভাব পলরিলক্ষত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন িা বলুন 

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

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

১০। আপনার চজিা/উপল্পজিাি প্রলশক্ষণ ও সল্পেতনতামূিক কার্ যক্রম বাস্তবািল্পনর ফল্পি সুফিল্পভাগী এবং স্থানীি জনসাধারল্পণর মাল্পি লক 

ধরল্পণর পলরবতযন সালধত হল্পিল্প  বা মল্পনাভাব/দৃলষ্টভলঙ্গর পলরবতযন সালধত হল্পিল্প  বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

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

১১। আপলন লক মল্পন কল্পরন চর্ সুফিল্পভাগীল্পদর জন্য ঋণ কার্ যক্রম রাখা প্রল্পিাজন? হযাঁ/ না  (টিক লদন)।  

হযাঁ বা  না  হল্পি চকন বলুন। 

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

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

১২। ভলবষ্যল্পত আপনার উপল্পজিাি এ ধরল্পণর  প্রকে বাস্তবািল্পনর চক্ষল্পত্র লক লক লবিল্পির প্রলত নজর লদল্পত হল্পব বল্পি আপলন মল্পন কল্পরন? 

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

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

 

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:                                                   তথ্য র্াোইকারীর নাম: 

        চমাবাইি নং:                                                                  চমাবাইি নং:  

        স্বাক্ষর:                                                                          স্বাক্ষর: 

        তাং:                                                                               তাং  
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সংযুলি-৭ 

 প্রকে কার্ যািি চেল্পক প্রল্পিাজনীি তথ্য সংগ্রল্পহর তালিকা 

 

১। প্রকল্পের অঙ্গ অনুর্ািী চভৌত ও আলে যক িক্ষযমাত্রা ও অগ্রগলত 

  লবিি  চভৌত আলে যক 

িক্ষযমাত্রা অলজযত  (%) বাল্পজট (টাকা) ব্যিকৃত (টাকা)  (%) 

রাজস্ব 

কম যকতযাবৃল্পের চবতন       

সংস্থাপন ব্যি-চবতন       

ভাতালদ       

টিএ/লিএ       

জ্বািালন এবং লুলিল্পকন্টস/ 

র্ানবাহন ভাো 

      

এসআইএস সংরক্ষণ 

চকল্পম্পইন (র যালি,ল্পরাি ড্রামা 

ইতযালদ) 

      

লভলিও লফল্ম কতলরকরণ       

চরলিও/টিলভ 

এিভারটাইসম্যান্ট 

      

সম্প্রসারণ সামগ্রী, বুকল্পিট, 

চপাষ্টর কতলরকরণ, মুদ্রণ ও 

প্রকাশনা  

      

প্রলশক্ষণ সামগ্রী কতলর 

(মলিউি,লিপোট য ইতযালদ 

      

প্রলশক্ষণ       

কম যশািা/চসলমনার       

এসআইএস চপানা/ মাল্প র 

চপানা মজুদ 

      

সম্মালন       

প্রকে মূল্যািন       

চটলিল্পফান লবি       

কদলনক শ্রলমক       

অলফস প্রহরী       

অলফস কলন্টনল্পজলি ও 

লবলবধ 

      

৫৭ টি সরকারী খামাল্পর 

মাল্প র প্রজনন/োি/ 

এসআইএস প্রজালতর চেইি 

সুলবধা প্রদান 
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৫০০ চবসরকালর খামাল্পর 

মাল্প র োি সুলবধা প্রদান 

      

চমাট       

মূিধন 

ফল্পটাকলপিার       

এিার কলন্ডশনার       

কলম্পউটার (এল্পিসলরজ সহ)       

আসবাবপত্র (দপ্তল্পরর জন্য 

চটলবি, চেিার,আিলমরা 

ইতযালদ) 

      

চটলিল্পফান       

ফযাি       

সংল্পর্াগ খাি খনন/পুন:খনন       

লনব যালেত জিাশি 

খনন/পুন:খনন (৩১০৫ 

চহক্টর) 

      

চমাট       

সব যল্পমাট       

 

২। ফল্পটাকলপিার মািামাি/দ্রব্যসামগ্রী ক্রি, সংল্পর্াগ খাি খনন/পুন:খনন, লনব যালেত জিাশি খনন/পুন:খনন ইতযালদ চক্ষল্পত্র ব্যি 

লপলপআর-২০১৮ অনুর্ািী হল্পিল্প  লক না, উল্পেশ্য অলজযত হল্পিল্প  লক না,লিলপলপ অনুর্ািী ব র লভলত্তক বরাে োলহদা, োলহদা অনুর্ািী 

ব র লভলত্তক এলিলপ বরাে,অবমুলি ও ব্যল্পির প্রাসলঙ্গক তথ্য সংগ্রহ, প্রভাব ইতযালদ  পর্ যল্পবক্ষণ ও পর্ যাল্পিােনা করা হল্পব। 

 

৩। র্ানবাহন ভাো, এিার কলন্ডশনার কলম্পউটার (এল্পিসলরজ সহ), আসবাবপত্র, চটলিল্পফান ও ফযাি এর  ব্যবহাল্পরর প্রল্পিাজনীিতা 

এবং ফিপ্রসূতা  আল্পিােনা করা হল্পব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


