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িনব :াহী সার-সংে?প
জলবাi পিরবত:েনর ফেল সবেচেয় )বিশ িবপদাপö )দশ িহেসেব বাংলােদশ ßী£ত। )ভৗগিলক অবãােনর কারেণ
)দেশর উপ2লীয় এলাকা ;ায়শঃ সাaি´ক জেলা¨াস ও ≠িণ :ঝেড়র িশকার হেØ যার ফেল wিম?য় এবং মাxেষর
জীবন ও স∞দহািন ঘটেছ। এমনিক সa´ sেtর উ≤তা mিz, wিম?য় এবং লবণাñতা mিzর কারেণ উপ2লীয়
এলাকায় বসবাসকারী জনেগাtীর জীবেন ≥িঁ কর ;বণতা )বেড়েছ। এ সকল ?য়?িত )রাধ করার জê উপ2লীয়
চরাåেল বনায়ন কায :~েমর íìîïণ : wিমকা রেয়েছ। নদীমাáক এ )দেশর নদীসCহ ;িত বছর উজান হেত ;µর
পিরমান পিল বেয় িনেয় এেস বে#াপসাগেরর )মাহনায় চর °িè কের। উপ∂ :ñ );?াপট িবেবচনায়, পিরেবশ, বন ও
জলবাi পিরবত∑ন মJণালয় চ∏Éাম ও বিরশাল িবভােগর ৯d উপ2লীয় )জলার ৬৭d উপেজলায় সπণ : িজওিব
অথ :ায়েন ১০৪৮০.২৬ ল? টাকায় জাxয়ারী ২০১৮ )থেক িডেস∫র ২০২১ )ময়ােদ ‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন
চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ :ক ;ক<d Éহণ কের। ;কে<র ;ধান কম:কাò হেØ উপ2লীয় চরাåেল
¢ানেÉাভ বনায়ন, বªধ ও সড়েকর পােশ ি¶প বনায়ন এবং সa´ িনকটবতº বািড়সCেহ গােছর চারা িবতরণ। এ
কায :~েমর মাvেম ন.ন চর )জেগ ওঠার ;ি~য়ােক îরািΩতকরণ এবং ãায়ীকরণ, ≠িণ :ঝড় ও জেলা¨ােসর িবìেz
সcজ )বóনী æতরী, কাব :ন মLদ এবং উিøদ ও ;ািণ2েলর জীবৈবিচf| mিz পােব।
;কে<র িনিবড় পিরবী?েণর লে?| Multistage নaনায়ন পzিত ;েয়াগ কের সমী?ার Terms of Reference
(ToR) অxযায়ী ;ক< এলাকার ৩০% পিরিধ (কভােরজ) িবেবচনা কের ২d িবভােগর ৯d )জলা হেত আxপািতক
হাের ২০d উপেজলার তÑ িনেয় সমী?াd পিরচািলত হয়। ;কে<র িনিবড় পিরবী?েণর উেàâ ïরেণর লে?|
;াইমাির তÑ সংÉেহর জê íণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত (Quantitative) উভয় পzিত äবহার করা
হেয়েছ। পিরমাণগত পzিতেত ৬০০d বসতবািড় বনায়ন খানার সােথ ;ëমালা äবহার কের সমী?া পিরচালনা করা
হেয়েছ। íণগত পzিতেত সংিÖè )óকেহা¿ারেদর সােথ ;েয়াজনীয় সংjক দলীয় আ)লাচনা (FGD) ও íìîïণ :
äিñর সা?াৎকার (KII) Éহণ করা হেয়েছ। ãানীয় ও জাতীয় পয :ােয় সংিÖè কম:কত:ােদর উপিãিতেত কম:শালার
আেয়াজন করা হেয়েছ। )সেকòাির তÑ সংÉেহর জê ;কে<র সামিÉক তÑািদ, িডিপিপ, িবিভö ;িতেবদনসহ
ফলাফল িবষয়ক ;াসি#ক দিললািদ পয :ােলাচনা করা হেয়েছ। পিরমাণগত তÑ িবেÖষেণর জê SPSS );াÉাম
অxসরণ করা হেয়েছ।
পিরবী?েণ )দখা যায়, ;ক<d Éহণ করার সময় )কান )বইজলাইন সােভ: ও স¡াäতা সমী?া যাচাই ;িতেবদন ছাড়া
িডিপিপ অxেমাদন হওয়ায় ;ক< Éহেণর )যৗিñকতা এবং ;ক< Éহণকালীন সমেয় চেরর ;£ত অবãা )কমন িছল
তা জানা যায়িন। একইভােব গত িতন অথ :বছের ¢ানেÉাভ বনায়েনর জê উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর
পাওয়া যায়িন ফেল িডিপিপ অxযায়ী বছর িভি}ক কাি¬ত বনায়ন ল?|মাfা অজ:ন করা স¡ব হয়িন।
িবগত িতন অথ :বছেরর কম:পিরক<না িবেÖষণ কের )দখা যায়, ;ক< পিরচালক িনেয়ােগ িবল∫, ি¶প বনায়েন wিমর
মািলকেদর সােথ µিñ সং~াù জdলতা, ¢ানেÉাভ বনায়েন উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর না পাওয়া, মাঠ
পয :ােয়র চািহদা যাচাই না কের কম:পিরক<না ;ণয়নসহ িবিভö কারেণ িডিপিপ অxযায়ী কম:পিরক<না ;ণয়ন এবং
বাGবায়ন ল?|মাfা িপিছেয় রেয়েছ। িডিপিপ বিহw:তভােব )ফনী )জলার পর√রাম ও )সানাগাজী উপেজলায় ২০১৭২০১৮ অথ :বছের ১২ িকঃিমঃ সংেযাগ সড়েক বাগান °জন করা এবং ন.নভােব ;ক< এলাকা Xণঃিনধ :ারণ করা
হেয়েছ, যা িডিপিপ’র কম:পিরক<নার äত|য়।
২০১৯-২০ অথ :বছর পয :ù ;কে<র িডিপিপেত সংãান আেছ )মাট ৭৮৫০.০০৬ ল? টাকা এবং এর িবপরীেত অবañ
হেয়েছ ৪৬২৮.০০ ল? টাকা যা িডিপিপর সংãােনর )চেয় ৩২২২.০০৬ ল? টাকা বা ৫৮.৯৫% কম। ২০১৯-২০
অথ :বছেরর জাxয়াির ২০২০ পয :ù ;কে<র সব :েমাট äয় ৪৩৪৮.৬৪৬ ল? টাকা যা ;কে<র ছাড়£ত অেথ :র ৯৩.৯৬%
িকƒ বরাà£ত অেথ :র মাf ৪১.৯৪%। ;িত বছর িডিপিপর অxেমািদত কম:পিরক<না অxযায়ী বরাà চাওয়া হয় িকƒ
;িতবছরই সংিÖè মJণালয় )থেক বরাà কিমেয় )দয়া হয় ফেল বরাà£ত অেথ :র িভি}েত ;কে<র বাGবায়ন সমlয়
করেত হয় ফল≈িতেত ;কে<র কাি¬ত অÉগিত স¡ব হয়িন। িডিপিপ অxযায়ী ;কে<র ;ধান ;ধান কম:কােòর
বাGবায়ন ২৮% )থেক ৪৫% িপিছেয় রেয়েছ। এছাড়া, ~য় পিরক<নার ৪d †ােকেজর মেv িডিপিপ অxযায়ী
;কে<র আওতায় িপিপআর ২০০৮ এর িনেদ :শনা )মাতােবক √∆মাf জীপগাড়ী ~য় (উ«ুñ দরপেfর মাvেম) করা
হেয়েছ, বাকী †ােকজíেলার )?েf এর äত|য় ঘেটেছ (আরএফিকউ পzিতর মাvেম)।
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িডিপিপ িবেÖষণ কের )দখা যায়, ;কে<র অেথ :র ;ায় ৯৭% বরাà রেয়েছ বনায়েনর জê। ;কে<র আওতায় ২৫,০০০
)হEর জিমেত ¢ানেÉাভ বনায়েনর মেv ২০১৯-২০ অথ :বছর পয :ù ২২,৭৮০ )হEর জিমেত চারা )রাপণ করার সংãান
রেয়েছ এবং তার বাGব অÉগিত হেØ ১৬,৩৯৫ )হEর (৭১.৯৭%) অথ :াৎ ল?|মাfার ২৮.০৩% কম। ি¶প বনায়েনর
জê ২০১৯-২০ অথ :বছর পয :ù ল?|মাfা ১,০০০ িকঃিমঃ জিমেত চারা )রাপণ )শষ হবার কথা িকƒ এ পয :ù ৫৪৭
িকঃিমঃ (৫৪.৭%) জিমেত অথ :াৎ ল?|মাfার ৪৫.৩% কম জিমেত চারা )রাপণ )শষ হেয়েছ। ;কে<র আওতায়
৪০,০০০d বসতবািড়র মেv ২০১৯-২০ অথ :বছর পয :ù ৩০,০০০d বসতবািড়েত চারা )রাপণ )শষ হবার কথা যার
মেv এ পয :ù ২১,৫১৪d বসতবািড়েত (৭১.৭১%) অথ :াৎ ল?|মাfার ২৮.২৯% কম চারা )রাপণ করা হেয়েছ।
বনায়ন পয :েব?ণ কের )দখা যায়, ¢ানেÉাভ বনায়েন °িজত জীিবত চারার হার ৫৮% ও •ত চারার হার ৪২% যা
িডিপিপ অxযায়ী িছল ৪০%। ;কে< একক ;জািতর বনায়নেক ;াধাê )দয়া ও িম… বনায়ন কম করার একd অêতম
কারণ হেত পাের। ি¶প বনায়েনর °িজত গােছর •.|র হার িডিপিপ’র ল?|মাfা )থেক ২৬% )বিশ এবং বসতবািড়
বনায়েনর )?েf •ত চারার হার ৪০% )যখােন )কান পিরবী?ণ, তদারিক ও পিরচয :ার äবãা )নই। িতনd বনায়েন
গড় °িজত চারার •.| হার ৪২%, যা ;কে<র বনায়ন কায :~েম িসলিভকালচার পzিত ;েয়ােগর ঘাটিত। ¢ানেÉাভ
বনায়েন °িজত চারার •.|হার কিমেয় আনেত পিলিথন∂ñ চারা )রাপেণর িবষেয় কম:শালায় মত ;কাশ করা হয়।
সমী?ায় )দখা যায়, গােছর চারা িবতরেণ বসতবািড় িনব :াচেনর )?েf ইউিনয়ন পিরষেদর ইØােক ;াধাê )দয়া
হেয়েছ। ১০ শতাংশ বা তার )চেয় কম পিরমান জায়গা থাকা ßে®ও সব :ািধক ৩৮% বসতবািড়েত চারা িবতরণ করা
হেয়েছ। সমী?ায় ;ায় ২০% খানা বেলেছ তােদর গােছর ;েয়াজন িছল না, কারণ তªেদর বািড়েত গাছ লাগােনার
মেতা পয :াç জায়গা )নই। সব :ািধক ৩১% খানাসCহ, যােদর বািড়েত ২১ )থেক ৫০০ d গাছ িব মান িছল (এর মেv
৪০ )থেক ৫০০d গাছ িছল ২১% খানার) অথ :াৎ পয :াç গাছ/বাগান থাকা ßে®ও তªরা ;ক< )থেক গাছ )পেয়িছল।
পিরবী?ণকালীন সমেয় )কান মিনটিরং ;িতেবদন ;ক< পিরচালেকর দçের পাওয়া যায়িন। ;ক< কম:কত:ারা
অিনয়িমতভােব মাঠপয :ােয়র কাজ পিরবী?ণ ও CDায়ন কেরন এবং পিরদশ:নকােল )কান মিনটিরং Àল äবহার
কেরন না, কম:কত:ারা কখেনা কখেনা íগল Ãােটলাইট ইেমেজর মাvেম মিনটিরং কেরন। এমিনক গােছর জীিবত
ও •ত চারা গণনার জê মাঠ পয :ােয়র কম:কত:া িকংবা ওয়াচােরর িনকট )কান লগ বই পাওয়া যায়িন। তাছাড়া
আইএমইিড কáক
: ;দ} পিরবী?ণ ;িতেবদেনর éপািরশ বাGবায়েন ;ক< অিফস )কান পদে?প Éহণ কেরিন।
;কে<র িডিপিপেত ;িত ৩ মােস অùতঃ এক বার িপআইিস ও িপএসিস সভা আেয়াজেনর উেÕখ রেয়েছ )স অxযায়ী ২
বছের সব :েমাট ৮d সভা সüö হবার কথা। নিথ পয :ােলাচনা কের )দখা যায়, ;কে< ১৭/১২/২০১৮ ও ০৫/১১/২০১৯
তািরেখ )মাট ২d িপআইিস এবং ২১/০৪/২০১৯ তািরেখ ১d িপএসিস সভা অxিtত হেয়েছ। িসএিজ কáক
: এ পয :ù
একd অিডট হেয়েছ যার ২d আপি} এখেনা িনŒি} হয়িন এবং )কান অভ|ùরীণ অিডট হয়িন।
ভিবœেত এ ধরেণর ;ক< Éহেণ )বইজলাইন সােভ: ও স¡াäতা সমী?া যাচাই ïব :ক িডিপিপ ;ণয়ন ও ;ক<
বাGবায়ন করা )যেত পাের। সময় mিz ïব :ক িডিপিপ সংেশাধন কের বাGবতার িভি}েত কম:পিরক<না ;ণয়ন কের
;কে<র অসমাç কাজ )শষ করেত হেব এবং সংেশািধত িডিপিপ অxযায়ী অথ :ছাড় িনি–ত করেত হেব। ;কে<র
সংেশািধত িডিপিপর িসিডউল অxযায়ী মাঠ পয :ােয়র চািহদার িভি}েত বািষ :ক কম:পিরক<না ও ~য়পিরক<না ;rত
কের মJণালেয়র অxেমাদন ßােপে? িনধ :ািরত সমেয়র মেv বাGবায়ন করেত হেব। ;কে<র étু বাGবায়েনর ßােথ :
পিরক<না িবভােগর পিরপf অxযায়ী িনয়িমতভােব িপআইিস ও িপএসিস সভা আেয়াজন করেত হেব। িডিপিপ
অxযায়ী ;ক< পিরচালক িনয়িমত অভ|ùরীণ অিডট িনি–ত করেবন এবং অিডট আপি} িনŒি}র )?েf ;েয়াজনীয়
পদে?প Éহণ করেত হেব। ¢ানেÉাভ বনায়েন °িজত চারার •.|হার কমােত িম… বনায়ন এবং পিলিথন∂ñচারা
)রাপণ করা )যেত পাের। ;কে<র কায :~ম স—কভােব তদারিক করার জê পিরবী?ণ পিরক<না ;ণয়ন ও পিরবী?ণ
ÀলR ;rত করেত হেব এবং আইএমইিড কáক
: ;দ} পিরবী?ণ ;িতেবদেনর éপািরশ বাGবায়ন করেত হেব।
বসতবািড় িনব :াচ)নর )?েf খানাসCেহর গােছর চািহদা, পয :াç °িজত জায়গা ও সa´ িনকটবতº িকনা যাচাই কের
চারা িবতরণ করেত হেব এবং সংেশািধত িডিপিপেত বসতবািড় বনায়েন বরাà বাGবতার );ি?েত mিz করা )যেত
পাের।
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;থম অvায়
;কে<র িবGািরত বণ :না
1.1.

পটwিম

বাংলােদশ একিদেক )যমন ;া£িতক সüদ ও জীবৈবিচেf পিরïণ : একd )দশ, অêিদেক sিথবীর অêতম oেয :াগ
;বণ )দশ। পাশাপািশ জলবাi পিরবত:েনর ফেল সবেচেয় )বশী িবপদাপö )দশ িহেসেব বাংলােদশ ßী£ত। )ভৗগিলক
অবãােনর কারেণ )দেশর উপ2লীয় এলাকা ;ায়শঃ সাaি´ক জেলা¨াস ও ≠িণ :ঝেড়র িশকার হেØ যার ফেল wিম?য়
এবং মাxেষর জীবন ও স∞দহািন ঘটেছ। এমনিক সa´ sেtর উ≤তা mিz, wিম ভা#ন এবং লবণাñতা mিzর
কারেণ উপ2লীয় এলাকায় বসবাসকারী জনেগাtীর জীবেন ≥িঁ কর ;বণতা )বেড়েছ। িবিভö গেবষণা ও জলবাi
পিরবত∑ন জিনত সমী?ায় ধারণা করা যায় )য, sিথবীর তাপমাfা ৪ িডÉী )সলিসয়াস mিz )পেল ২১০০ সাল নাগাদ
সa´ sেtর উ≤তা ১ িমটার mিz পােব। এমতাবãায় বাংলােদেশর ১৫% উপ2লীয় wিম সa´ গ)ভ: তিলেয় যােব এবং
;ায় ১ )কাd )লাক বাGহারা হেব।
এ সকল ?য়?িত )রাধ করার জê উপ2লীয় চরাåেল বনায়ন কায :~েমর íìîïণ : wিমকা রেয়েছ। )যেহ. িহমালয়
)থেক প“া, ব”Xf এবং )মঘনা নদী বে#াপসাগেরর িদেক তােদর যাfা পেথ ;µর পিরমােণ পিল বহন কের যা
নদীেত এবং উপ2েলর কাছাকািছ বে#াপসাগেরর তলেদেশ জমা হেয় নদীর তলেদশ বা সাগেরর তলেদেশর উ≤তা
mিz করতঃ চেরর °িè হয়। Ãােটলাইট ইেমজ ও তÑ-উপা} পয :ােলাচনা ও গেবষণা কের )দখা যায়, িবগত oই
শতেক oই হাজােরর )বশী বগ : িকঃিমঃ এলাকা ন.ন কের °িè হেয় Cল w-খেòর সােথ ∂ñ হেয়েছ যা বছের গেড়
১০ বগ : িকঃিমঃ এর )বশী। ফেল )দেশর উপ2লীয় চর এলাকায় বনায়েনর ;µর éেযাগ রেয়েছ যা জলবাi পিরবত:েনর
;ভাব )মাকািবলায় এবং wিম?য় )রাধ এবং ন.ন wিম °জেন সহায়তা করেত পাের, যা চেরর wিমেক ãায়ী কের
এবং অভ|ùরীণ £িষজিমেক লবণাñতা )থেক র?া কের। উপ∂ :ñ );?াপট িবেবচনায়, পিরেবশ, বন ও জলবাi
পিরবত∑ন মJণালয় চ∏Éাম ও বিরশাল িবভােগর ৯d উপ2লীয় )জলার ৬৭d উপেজলায় সπণ : িজওিব অথ :ায়েন
‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ :ক ;ক<d Éহণ ক)র। ;কে<র ল?|, উেàâ
ও )কৗশলগত নীিত িনধ :ারণ করা হেয়েছ ৭ম পåবািষ :ক পিরক<নায় বন সাব-)সEেরর আওতায় জলবাi পিরবত:েনর
;ভাব )মাকােবলায় অিভেযাজন ও ;শমেন বনায়ন ও বনজ সüদ সংর?ণেক íìî িদেয়। ;ক<d Bangladesh
Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP-2009) এর ৬d কায∑~েমর ১ (Food
Security, Social Protection and Health), ২ (Comprehensive Disaster Management) এবং
৫ নং (Mitigation and Low Carbon Development) কায∑~েমর সােথ সরাসির সüিক:ত। ;ক<d
জািতসংঘ )ঘািষত )টকসই উöয়ন অভীè (SDGs) এর ল?|-২, ল?|-১৩, ল?|-১৪ এবং ল?|-১৫ এর সােথ
সüক:∂ñ। (তÑqfঃ িডিপিপ, ২০১৮)। একনজের ;কে<র তÑািদ সারিণ-১ এ উপãাপন করা হেলা।
সারিণ 1: ;কে<র সার-সংে?প
১.

;কে<র িশেরানাম

২.
৩.
৪.

উে গী মJণালয়/িবভাগ
বাGবায়নকারী সংãা
পিরক<না কিমশেনর
সংিÖè িবভাগ
;কে<র উেàâ

৫.

: বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন
(Afforestation in Coastal Region including the
Newly Accreted Chars of Bay of Bengal)
: পিরেবশ, বন ও জলবাi পিরবত∑ন মJণালয়
: বন অিধদçর
: £িষ, পািন সüদ ও পÕী ;িতtান িবভাগ
: ;কে<র উেàâসCহ িন‘ìপঃ
(ক) ন.ন চর )জেগ ওঠার ;ি~য়ােক îরািΩতকরণ এবং ãায়ী করণ;
(খ) জলবাi পিরবত:েনর সােথ অিভেযাজন এবং এর )নিতবাচক
;ভাব ôােস ≠িণ :ঝড় এবং জেলা¨াস ;িতেরােধ সcজ )বèনী
æতরী;
(গ) জলবাi পিরবত:েনর ;ভাব ôােস কাব :ন মLদ mিz;
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৬.
৭.
৮.

1.2.

;কে<র বাGবায়নকাল
;ক< äয়
;ক< এলাকা

(ঘ) আবাসãল এবং ;জনন éিবধার উöয়েনর মাvেম সাaি´ক
উিøদ ও ;াণী2েলর জীবৈবিচf mিz।
: জাxয়ারী ২০১৮ )থেক িডেস∫র ২০২১
: ১০৪৮০.২৬০ ল? টাকা
: িবভাগ-২, )জলা-৯, উপেজলা-৬৭, িসd ক)প:ােরশন/েপৗরসভা-২/৯

;কে<র অxেমাদন/সংেশাধন/)ময়াদ mিz
সারিণ 2: ;ক< অxেমাদন, সংেশাধন ও )ময়াদ mিz

িডিপিপ

অxেমাদেনর
তািরখ

বাGবায়নকাল

পয :ায়
Cল
সংেশাধন

০২ জাxয়াির,
২০১৮
-

আর¡

সমাç

০১ জাxয়াির,
২০১৮
-

৩১ িডেস∫র,
২০২১
-

)মাট
সময়
মাস

পিরবত:ন

৪৮

Cল পয :ােয়র .লনায় পিরমােন
)বশী/কম (শতকরা হার)
-

-

সংেশাধেনর ;েয়াজন হয়িন

তÑqfঃ িডিপিপ, ২০১৮

1.3.

অথ :ায়েনর ধরণ ও উৎস
সারিণ 3: অথ :ায়েনর অবãা (Cল/সংেশাধন ও äয় ôাস/mিz (ল? টাকায়)
বণ :না

;াúিলত äয়
;£ত äয় äয় ôাস/mিz মùä
:েশষ
Cল
সব
সংেশািধত
১
২
৩
৪
৫
৬
)মাট
১০৪৮০.২৬
িজওিব
১০৪৮০.২৬
িনজß অথ∑
;ক< সাহা’ (PA)
(তÑqfঃ িডিপিপ)

1.4.

;কে<র অ#সCহ ও ল?|মাfা

;কে<র ;ধান ;ধান কায :~মসCহ িন‘ìপঃ
o ¢ানেÉাভ বনায়নঃ উপ2লীয় এলাকায় ন.ন )জেগ ওঠা ২৫,০০০ )হEর চের বনায়ন করা হেব। ;িত )হEের
৪,৪৪৪d )কওড়া, বাইন, কাকড়া ;জািতর ¢ানেÉাভ চারা )রাপণ করা হেব। চারা )থেক চারার ÷রî হেব
১.৫ িমটার। চারাíেলা সাির/লাইন আকাের )রাপণ করা হেব। সাির )থেক সািরর ÷রî হেব ১.৫ িমটার।
o ¶ীপ বনায়নঃ সড়ক ও জনপথ, ◊হানীয় সরকার, এলিজইিড রাGার পােশ ও বাংলােদশ পািন উöয়ন )বােড :র
বªেধর ;িতপােÿ: ৫০০d চারা িহেসেব oই পােশ )মাট ১ িসডিলং িকেলািমটাের ১,০০০d চারা )রাপণ করা
হেব। এে?েf ;িতপােÿ: একািধক সাির থাকেত পাের। সাির হেত সািরর ÷রî এবং চারা হেত চারার ÷রî
হেব ২ িমটার।
o বসত বািড় বনায়নঃ ;িতd বসত িভটায় )মাট ২০d চারা িহেসেব )মাট ৪০,০০০d বসত িভটায় চারা )রাপণ
করা হেব। ২০d চারার মেv ৪d নািরেকল চারা এবং বাকী ১৬d তাল, )খLর, éপািরসহ অêাê বনজ ও
ফলজ চারা।
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1.5.

;কে<র অ#িভি}ক বাGব ও আিথ :ক ল?|মাfা
সারিণ 4: অ#িভি}ক বাGব ও আিথ :ক ল?|মাfা (ল? টাকায়)
কােজর ধরণ

১
(ক)রাজß
অিফসারেদর )বতন
;িতtান কম:চারীেদর )বতন
ভাতািদ

একক

পিরমান

)মাট খরচ
(৫+৬+৭)

িজওিব

িনজß
অথ :ায়ন

অêাê

২

৩

৪

৫

৬

৭

সংjা
সংjা
সংjা

১
৪
৫
)মাট

সরবরাহ ও )সবা
Ÿমণ äয়
)থাক
)থাক
)পাóাল
)থাক
)থাক
)টিলেফান, ফ|া§ ও ইQারেনট
)থাক
)থাক
)প⁄ল, ¤ি‹েকQ এবংিসএনিজ (েবাট ও )থাক
)থাক
)ভিহেকল)
)óশনারী
)থাক
)থাক
;চার ও িবgাপন
)থাক
)থাক
;িশ?ণ (◊হানীয়)
জন
৫০০০
স«ানী ভাতা
)থাক
)থাক
;ক< মvবতº CDায়ন
)থাক
)থাক
অêাê äয়
)থাক
)থাক
উপ-েমাট (সরবরাহ ও )সবা):
)মরামত, সংর?ণ ও ïনব :াসন
)মাটর যানবাহন
)থাক
)থাক
কিüউটার ও অিফস সরgাম
)থাক
)থাক
জলযান
)থাক
)থাক
উপ-েমাট (েমরামত, সংর?ণ ও ïনব :াসন):
)মাট রাজß äয়:
(খ) Cলধন
সüদ সংÉহ ও ~য়:
)মাটর সাইেকল
সংjা
৫
জীপগাড়ী
সংjা
১
Dাপটপ
সংjা
১
ফেটাকিপয়ার
সংjা
২
উপ-েমাট (সüদ সংÉহ ও ~য়)
¢ানেÉাভ বনায়ন
নাস :ারীেত চারা উে}ালন
)হঃ ২৫০০০
(৪০´×৪´)বড, ;িত চারা ১.৫ টাকা,
;িত )হEের ৪৪৪৪ চারা )রাপেনর জê
৫০০০ d চারা উে}ালন)
চারা )রাপণ ৪৪৪৪ d/েহঃ (১.৫× ১.৫
)হঃ ২৫০০০
)∞িসং) (;িত চারা ১.২৩ টাকা হাের)
কিমউিনd পয :েব?ণ (১ম বছর ৬ মাস) )হঃ ২৫০০০
কিমউিনd পয :েব?ণ (২য় বছর ১২
)হঃ ২২৭৮০
মাস)
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা উে}ালন
)হঃ ২২৭৮০
(২য় বছর ৪০% িহসােব ১৮০০ d
চারা)

)মাট äেয়র
শতাংশ
(%)
৮

৩৪.১৭৬
২২.২৩০
৫০.২৮৩
১০৬.৬৮৯

৩৪.১৭৬
২২.২৩০
৫০.২৮৩
১০৬.৬৮৯

-

-

০.৩২৬
০.২১২
০.৪৮০
১.০১৮

১০.০০০
১.০০০
২.০০০
২৫.০০০

১০.০০০
১.০০০
২.০০০
২৫.০০০

-

-

০.০৯৫
০.০১০
০.০১৯
০.২৩৯

৭.০০০
৭.০০০
৪০.০০০
২.৫০০
১০.০০০
২.০০০
১০৬.৫০০

৭.০০০
৭.০০০
৪০.০০০
২.৫০০
১০.০০০
২.০০০
১০৬.৫০০

-

-

০.০৬৭
০.০৬৭
০.৩৮২
০.০২৪
০.০৯৫
০.০১৯
১.০১৬

৭.০০০
৩.০০০
১০.০০০
২০.০০০
২৩৩.১৮৯

৭.০০০
৩.০০০
১০.০০০
২০.০০০
২৩৩.১৮৯

-

-

০.০৬৭
০.০২৯
০.০৯৫
০.১৯১
২.২২৫

৭.৫০০
৭৫.০০০
০.৭০০
৩.০০০
৮৬.২০০

৭.৫০০
৭৫.০০০
০.৭০০
৩.০০০
৮৬.২০০

-

-

০.০৭২
০.৭১৬
০.০০৭
০.০২৯
০.৮২২

১৮৭৫.০০০

১৮৭৫.০০০

-

-

১৭.৮৯১

১৩৬২.৫০০

১৩৬২.৫০০

-

-

১৩.০০১

৩৫০.০০০
৭০০.০০০

৩৫০.০০০
৭০০.০০০

-

-

৩.৩৪০
৬.৬৭৯

৬১৫.০৬০

৬১৫.০৬০

-

-

৫.৮৬৯
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কােজর ধরণ

একক

পিরমান

)মাট খরচ
(৫+৬+৭)

িজওিব

িনজß
অথ :ায়ন

অêাê

-

-

)মাট äেয়র
শতাংশ
(%)
৮
১৯.৫৬২

১
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা )রাপন
(৪০%) এবং আগাছা পিরﬂার (৩বার)
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা উে}ালন
(৩য় বছর ২০% িহসােব ৯০০ d চারা)
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা )রাপন
(২০%) এবং আগাছা পিরﬂার (২ বার)
উপ-েমাট ¢ানেÉাভ বনায়নঃ
ি¶প বনায়নঃ
নাস :ারীেত চারা উে}ালন (৭" × ৫"
äাগ, ;িত চারা ৫.৭৫ টাকা, িক.িম.
;িত ১০০০ d চারা )রাপেনর জê
১১০০ d চারা উে}ালণ)
চারা )রাপন (১০০০/িকঃিমঃ)

২
)হঃ

৩
২২৭৮০

৪
২০৫০.২০০

৫
২০৫০.২০০

৬

৭

)হঃ

১৬২৬০

২১৯.৫১০

২১৯.৫১০

-

-

২.০৯৫

)হঃ

১৬২৬০

৯৭৫.৬০০

৯৭৫.৬০০

-

-

৯.৩০৯

২৫০০০

৮১৪৭.৮৭০

৮১৪৭.৮৭০

-

-

৭৭.৭৪৫

িকঃ
িমঃ

১০০০

৬৩.২৫০

৬৩.২৫০

-

-

০.৬০৪

িকঃ
িমঃ
িকঃ
িমঃ

১০০০

১৫৮.২৫০

১৫৮.২৫০

-

-

১.৫১০

১০০০

৭২০.০০০

৭২০.০০০

-

-

৬.৮৭০

িকঃ
িমঃ

৮০০

৫৭৬.০০০

৫৭৬.০০০

-

-

৫.৪৯৬

িকঃ
িমঃ

৫৫০

১৯৮.০০০

১৯৮.০০০

-

-

১.৮৮৯

িকঃ
িমঃ

১০০০

১১.৫০০

১১.৫০০

-

-

০.১১০

িকঃ
িমঃ

১০০০

৬.০০০

৬.০০০

-

-

০.০৫৭

১০০০
৪০০০০

১৭৩৩.০০০
২৮০.০০০

১৭৩৩.০০০
২৮০.০০০

-

-

১৬.৫৩৬
২.৬৭২

)মাট বনায়ন ১০১৬০.৮৭০ ১০১৬০.৮৭০
)মাট(Cলধন) ১০২৪৭.০৭০ ১০২৪৭.০৭০
সব :েমাট (রাজß+Cলধন) ১০৪৮০.২৬০ ১০৪৮০.২৬০
(গ) িফিজক|াল কিQনেজি‚
০.০০০
০.০০০
(ঘ) ;াইস কিQনেজি‚
০.০০০
০.০০০
সব :েমাট (ক+খ+গ+ঘ) ১০৪৮০.২৬ ১০৪৮০.২৬

-

-

৯৬.৯৫২
৯৭.৭৭৫
১০০.০০০
০.০০০
০.০০০
১০০.০০০

ওয়াচার িনেয়াগ (ি‡িনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ২য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (ি‡িনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৩য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (ি‡িনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৪থ : বছর ৬ মাস
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা উে}ালন
(২য় বছর) ২০০ চারা/িকঃিমঃ (উপকার
)ভাগীগন চারা )রাপণ করেব)
ﬁê◊হান ïরেণর জê চারা )রাপেনর
·d ও éতিল (২য় বছর) ২০০ চারা /
িকঃিমঃ, ৩.০০ টাকা ;িতd)
উপ-েমাট (ি¶প বনায়ন):
বসতবািড় বনায়ন (তাল, )খLর, éপাির
সহ বনজ ও ফলজ চারা-১৬d এবং
নািরেকল চারা-৪d)

সংjা

তÑqfঃ িডিপিপ, ২০১৮
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1.6.

;কে<র ~য় ও কম:পিরক<না

(ক) ;কে<র ~য়-পিরক<না
সারিণ 5: ;কে<র ~য়-পিরক<না
†ােকজ
নং
পû-০১

†ােকেজর
বণ :না

একক

পিরমান

সংjা

৫

পû-০১

)মাটর
সাইেকল
জীপগাড়ী

সংjা

১

পû-০২

Dাপটপ

সংjা

১

পû-০২

ফেটাকিপয়ার

সংjা

২

~য় পzিত
এবং ধরন

অxেমাদনকারী
কá:প?

;াúিলত
äয় (ল?
টাকা)

উ«ুñ দরপf
পzিত
উ«ুñ দরপf
পzিত
উ«ুñ দরপf
পzিত
উ«ুñ দরপf
পzিত

বন অিধদçর

৭.৫০

বন অিধদçর

৭৫.০০

বন অিধদçর

০.৭০

বন অিধদçর

৩.০০

দরপf
আহবান
১৫/০৩/
২০১৮
১৫/০৩/
২০১৮
১৫/০৩/
২০১৮
১৫/০৩/
২০১৮

স¡াä তািরখ
µিñ
সüাদেনর
সা?র
)শষ
তািরখ
৩০/০৪/
৩০/০৫/
২০১৮
২০১৮
৩০/০৪/
৩০/০৫/
২০১৮
২০১৮
৩০/০৪/
৩০/০৫/
২০১৮
২০১৮
৩০/০৪/
৩০/০৫/
২০১৮
২০১৮

;কে<র যানবাহন ও যJপািত, সরবরাহ ও )সবা ইত|ািদ ~য় Public Procurement Rules (PPR), 2008 ও
এতদসং~াù পরবতº সা„:লার অxযায়ী বন িবভাগ সüö করেব। ;কে<র ;চার কায :~ম ইেলক⁄িনক ও ি;Q
িমিডয়ায় ;চার করা হেব। ;কে<র আওতায় ;েয়াজনীয় )পাóার, িলফেলট, )‹ািসয়ার, )ফা¿ার, সাইনেবাড : ইত|ািদ
ছাপােনা/ãাপন করা হেব। ;কে<র আওতায় ~য়£ত জীপ গাড়ী, )মাটর সাইেকলসহ বন িবভােগর িব মান িবিভö
যানবাহন এবং জলযান এর ‰ালানী ও র?ণােব?ণ äয় ;ক< )থেক িনব :াহ করা হেব।

(খ) ;কে<র বছরিভি}ক ;াúিলত äয়
সারিণ 6: উöয়ন ;ক< ;Gাবনা (িডিপিপ) অxসাের বছরিভি}ক ;াúিলত äয় (ল? টাকায়)
অথ :বছর
১
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২
)মাট

িজওিব
সংãার িনজß অথ : অêাê
)মাট
২
৩
৪
৫
১৩২২.৫৩৫
১৩২২.৫৩৫
২৯৪৬.৫১৩
২৯৪৬.৫১৩
৩৫৮০.৯৫৮
৩৫৮০.৯৫৮
২৬০৫.১৯৪
২৬০৫.১৯৪
২৫.০৬০
২৫.০৬০
১০৪৮০.২৬০
১০৪৮০.২৬০
-

(তÑqfঃ িডিপিপ, ২০১৮)

1.7.

;কে<র জনবল

;কে< িতন ক|াটাগির িভি}েত জনবল িনেয়াগ করা হেব তা হেলা১) িব মান রাজß জনবল )থেক );ষেণ পদায়ন;
২) ;ক< বাGবায়েনর জê সরাসির জনবল িনেয়াগ;
৩) আউটেসািস :ং এর মাvেম িনেয়াগ।
সারিণ 7: ;ক< সংিÖè জনবল
পেদর নাম
পেদর সংjা
;ক< পিরচালক/ বন সংর?ক
িহসাব র?ক
অিফস সহকারী কাম কিüউটার a´া?িরক
Âাইভার
অিফস সহায়ক

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন ;ক<

১
১
১
১
১

িনেয়ােগর ধরণ
);ষেণ
সরাসির/ আউটেসািস :ং
সরাসির
আউটেসািস :ং
আউটেসািস :ং
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1.8.

;কে<র পিরবী?ণ ও CDায়ন

বন অিধদçেরর Resource Information Management System (RIMS) ইউিনট এবং পিরবী?ণ ও
CDায়ন ইউিনট ;কে<র বনায়ন কায :~ম িনয়িমত পয :েব?ণ ও CDায়ন করেব। মাঠ পয :ােয় অংশীদািরîCলক
পিরবী?ণ (Participatory Monitoring) িনয়িমত করা হেব। পিরবী?ণ ও CDায়েনর সময় সকল ধরেণর
éিবধা িবেবচনা করা হেব এবং তার )রকড : সংর?ণ করা হেব। িবভাগীয় বন কম:কত:ার কায :ালয় এতদসং~াù
;িতেবদন িনয়িমত ;ক< পিরচালেকর দçের );রণ করেব।

1.9.

;কে<র িহসাব

বন অিধদçর এ ;কে<র জê খরেচর িহসাব আলাদাভােব িহসাবািয়ত করেব। সরকােররর ;চিলত িবিধ )মাতােবক
এ িহসাব সüেöর িবষয়ািদ ;ক< পিরচালক িনি–ত করেবন। িবভাগীয় পয :ােয় ;কে<র িহসাব যথাযথভােব িবিধ
)মাতােবক পিরচালনা িনি–ত করা হেব। ;কে<র িহসােবর সােথ সংিÖè কম:কত:া/কম:চারী ;ক< িহসাব এবং
অিডেটর কায :~ম পিরচালনার দািয়েî থাকেবন।

1.10. )টকসইকরণ পিরক<না
গণ;জাতJী বাংলােদশ সরকার ইেতামেv সমাç£ত ৬t পå বািষ :ক পিরক<না (২০১০-১১ হেত ২০১৪-১৫) এবং
চলমান ৭ম পåবািষ :ক পিরক<না (২০১৫-১৬ হেত ২০১৯-২০) এ বনায়ন এবং ïনঃবনায়নেক অÉািধকার ;াç খাত
িহেসেব উেÕখ কেরেছ। তাছাড়া দশ বছর )ময়াদী Bangladesh Climate Change Strategy and Action
Plan- BCCSAP (2009-2018)-এ উপ2লীয় বনায়ন এবং সামািজক বনায়েনর মাvেম উপ2লীয় সcজ )বèনী
æতির)ক সব :ািধক íìî )দয়া হেয়েছ । সরকােরর বনায়ন ও ïণঃবনায়েনর ল?|মাfা অজ:েন ;Gািবত এ ;ক< সহায়ক
wিমকা রাখেব। তাছাড়া এ ;ক< বন )সEেরর কায :~েমর )টকসই িনি–তকরেণ িনে‘াñভােব ইিতবাচক wিমকা
রাখেব ।
ক) বন )সEের অ÷র ভিবœেত )টকসই অথ :ায়েনর মাvেম বনজ সüদ সংর?ণ;
খ) ;িশ?ণ ও উÅুzকরণ এর মাvেম সামািজক বনায়েনর সংিÖè িনব :ািচত উপকারেভাগীেদর মাvেম বনজ
সüেদর অংশীদািরîCলক äব◊হাপনা;
গ) িবক< কম: সং◊হােনর মাvেম ◊হানীয় অিধবাসীেদর বেনর উপর িনভ:রশীলতা ôাস।
সামািজক বনায়ােনর লভ|াংশ বQন µিñনামা অxসাের বনায়েনর ২য় িথিনং এবং আবত:কাল উ}ীণ : হওয়ার পর
িবি~ত বনজ ´েäর ১০% অথ : m?েরাপণ তহিবেল রাখা হয় । এ অথ : পরবতº আবেত: ïণঃবনায়েনর জê সংিÖè
উপকারেভাগীগণ äয় কেরন। অথ :াৎ সামািজক বনায়েন )কান ãা)ন একবার সরকাির অথ : äেয় বনায়েনর পর
পরবতºেত Xণঃবনায়েন সরকারেক )কান অথ : äয় করেত হয় না। éতারাং ;ক<d )টকসই äবãা এ ;ি~য়ায় িনি–ত
হেব ।

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন ;ক<
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1.11. 8কে9র লগ ):ম
সারিণ 8: িডিপিপ অ@সাের 8কে9র লগ ):ম
সংিBC (NS)*
8কে9র লBP
ক) উপ2ল Qেড় সSজ )বTনী Uজন এবং )দেশর আয়তন
XিY।

8কে9র উেop
ক) ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িqয়ােক Nরািrতকরণ এবং
[ায়ীকরণ;
খ) জলবাs পিরবতIেনর সােথ অিভেযাজেন এবং এর
)নিতবাচক 8ভাব িনরসেনর িনিমu vিণ Iঝড় এবং জেলাxাস
8িতেরােধ সSজ )বTনী zতরী;
গ) জলবাs পিরবতIেনর 8ভাব )মাকােবলায় কাব Iন মQদ XিY;
ঘ) আবাস[ল এবং 8জনন hিবধার উgয়েনর মাKেম
সা|ি}ক উি~দ ও 8াণী2েলর জীবৈবিচ XিY।
8কে9র আউটëট
ক) বাগান Uজন।
খ) জনগেনর সেচতনতা XিY।
গ) যানবাহন ও অিফস সরíামািদ qয়।
ঘ) জলবাs পিরবতIন অিভেযাজেনর সBমতা XিY।
8কে9র ইনëট
ক) বাগান Uজন
খ) সেচতনতা XিY
গ) )মাটর সাইেকল, জীপগাড়ী এবং যãপািত qয়।
ঘ) সBমতা XিY।

বDিনE যাচাই িনেদ Iশক (OVI)**
ক) বে#াপসাগের ন.ন চর )জেগ ওঠা এবং [ায়ীকরেণর
মাKােম ২০২১ সােলর মেK )দেশর উপ2লীয় এলাকার ২৫০
I
বগিকেলািমটার
aিম XিY।
খ) উপ2লীয় বনায়েনর মাKেম ২০২১ সােলর মেK XেBর
আcাদন ১৩.১৯% হেত ১৩.৮০% এ উgীতকরণ।
গ) ২৫ লB জন িদবস কমIসং[ােনর hেযাগ UিT।
ক) 8ক9 বাDবায়েনর Oেব I এবং পের উপ2লীয় এলাকায় aিমর
পিরমাপ।
খ) 8ক9 বাDবায়েনর Oেব I এবং পের উপ2লীয় এলাকায়
XBাcাদেনর পিরমান।
গ) জলবাs পিরবতIেনর ফেল UE Åেয Iােগর তীÇতা এবং
8বণতার হার।
ঘ) সামি}ক উি~দ ও 8ািণ 8জািতর সংiা XিY এবং 8জািত
zবিচ।
ক) বনায়নঃ
উপ2লীয় বনায়ন- ২৫,০০০ )হîর,
িïপ বনায়ন- ১০০০ িসডিলং িক. িম.
বসতবািড় বনায়ন-৪০,০০০ó
খ) যানবাহন ও যãপািত।
গ) সরবরাহ ও )সবা
ঘ) পিরচালন ও রBণােবBণ।
ক) )বতন-ভাতািদ- ১০৬.৬৮৯ লB টাকা।
খ) বনায়ন কায Iqম- ১০১৬০.৮৭০ লB টাকা।
গ) )মাটর সাইেকল, জীপ গাড়ী ও যãপািত- ৮৬.২০ লB টাকা
ঘ) সরবরাহ ও )সবা- ১০৬.৫০ লB টাকা
ঙ) )মরামত, সংরBণ ও ëনব Iাসন- ২০.০০ লB টাকা।
সব Iেমাট ১০৪৮০.২৬ লB টাকা

যাচাইেয়র মাKম (MOV)***
ক) পিরসংiান বষ I kl।
খ) অথ Iৈনিতক সমীBা।

ক) Éােটলাইট ইেমেজর মাKেম 8ক9
এলাকায় 8ক9 বাDবায়েনর Oেব I এবং পেরর
জিরপ।
খ) আইএমইিড 8িতেবদন।
গ) বন িবভাগ কÑIক জিরপ ও ÖÜায়ন
8িতেবদন।
ঘ) áােàশন জান Iাল।
ঙ) XBাcাদেনর উপর äতã জিরপ।
চ) জীবৈবিচ জিরপ।
ক) 8ক9 বা[বায়ন 8িতেবদন;
খ) 8ক9 সমািC 8িতেবদন;
গ) 8ভাব ÖÜায়ন 8িতেবদন;
ঘ) 8েজî িòয়ািরং কিমóর অkগিতর
8িতেবদন;
ঙ) 8ক9 দCেরর ÖÜায়ন 8িতেবদন ও
পিরবীBণ উপাu।
ক) মাঠ পয Iােয় পিরদশIন 8িতেবদন
খ) অথ Iছাড় 8িতেবদন
গ) িহসাব সংqাù 8িতেবদন
ঘ) মািসক/ৈমািসক/ বািষ Iক 8িতেবদন।

*NS—Narrative Summary; **OVI—Objectively Verifiable Indicators; ***MOV—Means of Verification; ****IA—Important Assumption
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LMNOণ I অ@মান (IA)****

ক) িবåমান aিম çবহার নীিতমালা
এবং বনায়ন নীিতমালা অপিরবিতIত
থাকেব।
খ) সরকােরর সহায়তা অçাহত রাখা।
গ) ি[িতশীল রাজৈনিতক পিরেবশ এবং
অéE সমথ Iন।
ঘ)8াèিতক
Åেয Iােগর
8বণতা
êাস/অপিরবিতIত থাকা।
ক) দB çব[াপনা
খ) [ানীয় 8শাসন ও জনগেণর
সহেযািগতা
গ) রাজৈনিতক 8ভাব|ô উপকারেভাগী
িনব Iাচন।
ক) যথাসমেয় 8ক9 অ@েমাদন
খ) যথাসমেয় অথ Iছাড়
গ) যথাসমেয় qয়
ঘ) যথাসমেয় বাগান Uজন
ঙ) দB জনবল পদায়ন

ি;তীয় অ>ায়
িনিবড় পিরবী@ণ পিরচালন পBিত (Methodology) ও সময়িভি(ক কম*পিরক-না
2.1.

িনিবড় পিরবী@েণর কায Dপিরিধ

‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ Dক 8ক9H ২০১৯-২০ অথ Dবছের আইএমইিড
কSক
D িনিবড় পিরবী@েণর জT অেরারা কনসালেটVW িলিমেটড-েক পরামশDক 8িতXান িহসােব িনেয়াগ )দওয়া
হেয়েছ। িনে[ িনিবড় পিরবী@েণর কায Dপিরিধস\হ (Terms of Reference অ]সাের) উে^খ করা হেলা1. 8েত`ক িবভাগ )থেক ৩০% 8ক9 এলাকা িনিবড় পিরবী@েণর আওতাcd িহেসেব িবেবচনা করেত হেব;
2. 8কে9র পটeিম, উেfg, অ]েমাদন ও সংেশাধেনর অবiা, 8ক9 jয়, বাkবায়নকাল ও অথ Dায়নসহ সকল
8াসি#ক তl পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা করেত হেব;
3. 8কে9র সািব Dক ও িবkািরত অ#িভিmক বাkবায়ন (বাkব ও আিথ Dক) অnগিতর তl সংnহ, সিoেবশন,
িবেpষণ, সারিণ এবং )লখিচেqর মা>েম উপiাপন ও পয Dােলাচনা করেত হেব;
4. 8কে9র উেfg অজDেনর অবiা পয Dােলাচনা ও পয Dেব@ণ এবং 8ক9 ফল8s করার জT tহীত কায Dাবলী
8কে9র উেfেgর সােথ সামuvwণ D িকনা তা পয Dােলাচনা ও মতামত 8দান করা;
5. 8কে9র আওতায় সংtহীত/সংtহীতj িবিভo পx, কায D ও )সবা yেয়র (Procurement) )@েq সরকাির
yয় আইন, (িপিপএ-২০০৬) এবং সরকাির yয় িবিধমালা (িপিপআর-২০০৮) এবং সহেযাগী 8িতXােনর
গাইডলাইন ইত`ািদ 8িতপালন এবং |ণগত মান ও পিরমাণ অ]যায়ী সংnহ করা হেয়েছ িকনা )স িবষেয়
পয Dােলাচনা ও পয Dেব@ণ;
6. িডিপিপ অ]যায়ী 8েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ, িনেয়াগ পBিত পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা করা;
7. 8ক9 বাkবায়ন স}িকDত িবিভo সমvা )যমন: অথ Dায়েনর িবল~, 8ক9 jবiাপনার অদ@তা এবং 8কে9র
)ময়াদ ও jয় িB ইত`ািদর কারণসহ অTাT িদক িবেpষণ, পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা;
8. 8কে9র আওতায় স}ািদত \ল কায Dyমস\েহর কায Dকািরতা ও উপেযািগতা িবেpষণ ও মতামত 8দান;
9. 8ক9 সমািÄর পর এর মা>েম tহীত কায Dyমস\েহর )টকসইকরণ পিরক9না (Sustainability Plan)
িবষেয় sিনিদ DÅ পয Dেব@ণ ও মতামত 8দান;
10. 8ক9 সংিpÅ অTাT 8াসি#ক িবষয়ািদ
(ক) 8ক9 এলাকা )থেক সংtহীত তl (Primary Data), Focus Group Discussion (FGD) ও
iানীয় পয Dােয় কমDশালা (Local Level Workshop) আেয়াজন কের মতামত nহেণর িভিmেত ও
বাkবায়ন পিরবী@ণ ও \Çায়ন িবভােগর পিরপেq বিণ Dত sিনিদ DÅ কাঠােমা ও অ]েমািদত ইনেসপশন
8িতেবদেনর সময়িভিmক কমDপিরক9না ও কমDপBিত অ]যায়ী 8িতেবদন 8ণয়ন ও yয়কারী 8িতXান কSক
D
অ]েমাদন nহণ
(খ) জাতীয় পয Dােয়র একH কমDশালা (National Level Workshop) আেয়াজন কেরিনিবড় পিরবী@েণর
ফলাফলস\হ অবিহতকরণ ও কমDশালায় 8াÄ মতামত ও sপািরশস\হ িবেবচনা কের 8িতেবদন Éড়াÑকরণ;
11. yিমক নং ১০ এ বিণ Dত Éড়াÑ 8িতেবদেন-8াÄ িবিভo পয Dেব@েণর িভিmেত সািব Dক পয Dােলাচনা সংেযাজন
এবং sিনিদ DÅ sপািরশ 8দান।

2.2.

8ক9 এলাকা

ন.ন চর )জেগ ওঠার সÖাবনার িভিmেত বাংলােদেশর উপ2লীয় এলাকােক িতন ভােগ ভাগ করা হেয়েছ, )যমন-(ক)
)জায়ার ভাটা এবং তর# সÜB পিáমাàলীয় উপ2লীয় এলাকা, (খ) নদী এলাকার অধীন ম>মাàলীয় উপ2লীয়
এলাকা এবং (গ) তর# সÜB এবং ল~া উপ2লীয় বীচ িবিশÅ পবূ D উপ2লীয় এলাকা। এ িবেবচনায় 8ক9H সব|েলা
উপ2লীয় এলাকার ধরণেক অÑeDd কেরেছ। ‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’
শীষ Dক 8ক9H উপ2লীয় িবভাগ চänাম ও বিরশােল বাkবায়ন করা হেã। 8ক9H উd িবভােগর ৯H )জলার ৬৭H
উপেজলায় বাংলােদশ বন িবভােগর ৬H বন িবভাগ ;ারা সরাসির পিরচািলত হেã। িডিপিপ অ]যায়ী ২৫,০০০ )হéর
èানেnাভ বনায়নেযাê চেরর মে> )নায়াখালীেত ১১,৬০০ )হéর, )ভালােত ৫,১৫০ )হéর, পëয়াখালীেত ২,৫৬০
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

8

)হéর, বর|নােত ৮০০ )হéর, চänােম ২,১৫০ )হéর ও কíবাজাের ১,২৪০ )হéর রেয়েছ। িনে[ 8ক9 এলাকার
অÑগতD )জলা ও উপেজলাস\েহর নাম সারিণ-৯ এ উপiাপন করা হেলা।
সারিণ 9: 8ক9 এলাকা
িবভাগ
)জলা
বিরশাল পëয়াখালী

চänাম

উপেজলা
পëয়াখালী সদর, বাউফল, îমিক, দশিমনা, রা#াবািল, গলািচপা, কলাপাড়া, িমজDাগu এবং
ন.ন )জেগ ওঠা চর
বর|না
আমতলী, বামনা, বর|না সদর, )বতাগী, পাথরঘাটা, তালতলী এবং ন.ন )জেগ ওঠা চর
িপেরাজñর ভাóািরয়া, মঠবাড়ীয়া এবং ন.ন )জেগ ওঠা চর
)ভালা
)ভালা সদর, )বারহান উিfন, চরফ`াশন, )দৗলতখান, লালেমাহন, মনñরা, তôমিfন এবং ন.ন
)জেগ ওঠা চর
)নায়াখালী )বগমগu, চাটিখল, )কা}ানীগu, হািতয়া, )সনবাগ, )নায়াখালী সদর, sবণ Dচর, )সানাইöিড়,
কিবরহাট এবং ন.ন )জেগ ওঠা চর
লõীñর
লõীñর সদর, রায়ñর, রামগu, রামগিত, কমল নগর এবং ন.ন )জেগ ওঠা চর
)ফনী
ছাগলনাইয়া, দাগনeইঁ য়া, )ফনী সদর, পরûরাম, üলগাজী, )সানাগাজী এবং ন.ন )জেগ ওঠা
চর
চänাম
িমরসরাই, ফHকছিড়, রা†িনয়া, চ°ানাইশ, সাতকািনয়া, চ¢দগ¢ও, ব¢শখালী, আেনায়ারা,
)বায়ালখালী, হাটহাজারী, )লাহাগড়া, পাহাড়তলী, পHয়া, রাউজান, স£ীপ, সীতা§•, সদর,
চänাম ব°র, হািলশহর, পেত#া এবং ন.ন )জেগ ওঠা চর
কíবাজার রাö, কíবাজার সদর, চকিরয়া, উিখয়া, )টকনাফ, মেহশখালী, §.বিদয়া, )প§য়া এবং ন.ন
)জেগ ওঠা চর

িচq 1: 8ক9 এলাকার অবiান
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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িনিবড় পিরবী@ণ পিরচালনা পBিত (Study Design)

2.3.

অেরারা কনসালেটVW িলঃ ‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ Dক 8কে9র িনিবড়
পিরবী@ণ পিরচালনা করার লে@` 8াইমারী তl সংnেহর জT |ণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত
(Quantitative) উভয় পBিত jবহার কেরেছ। Multistage নöনায়ন পBিত jবহার কের পিরমাণগত পBিতেত
বিরশাল ও চänাম িবভােগর বসতবািড় বনায়েনর উপকারেভাগীেদর খানাস\েহর সােথ 8ßমালা
(Questionnaire) jবহার কের সমী@া পিরচালনা করা হেয়েছ এবং 8কে9র চলমান কায Dyম িনিবড়ভােব
পয Dেব@ণ করা হেয়েছ। |ণগত পBিতেত সংিpÅ jিdেদর সােথ 8েয়াজনীয় দলীয় আেলাচনা (Focus Group
Discussion-FGD), |®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার (Key Informant Interview-KII) nহণ করা হেয়েছ।
এছাড়াও iানীয় ও জাতীয় পয Dােয় সংিpÅ কমDকতDােদর উপিiিতেত কমDশালার আেয়াজন করা হেব। )সেকóাির তl
সংnেহর জT বিরশােল অবিiত 8ক9 পিরচালেকর অিফেস এবং অTাT িবভাগীয় ও )জলা পয Dােয়র অিফেস িগেয়
8কে9র িবিভo তlািদ, িডিপিপ, মিনটিরং িরেপাট Dসহ সামিnক দিললািদ পয Dােলাচনা করা হেয়েছ।

নöনার আকার িনধ Dারণ

2.4.

সমী@াHেত িন[িলিখত পিরসং´ােনর ¨q jবহার কের নöনার আকার িনধ Dারণ করা হেয়েছঃ
#̂ ´(1 − #̂ )´)*+ ´deff
!=

/+

+

উপেরাd মানস\েহর ;ারা 8াÄ নöনার আকার হেলাঃ
n=

(0.5)× (১-0.5) × (1.96)2× ১.৫
=৫৭৬
(0.0৫)2

)যখােন,
n= নöনার আকার
p= নöনার অ]পাত (০.৫) যা পিরসং´ােনর ¨q অ]যায়ী
িবেবচনা করা হেয়েছ
12/4 = ১.৯৬ (৯৫% কনিফেড∞ )লেভল)
E= 8ািÑক ±H (0.05)
deff= িডজাইন ইেফé ১.৫ ধরা হেয়েছ

উপেরাd ¨q মেত নöনা সং´া হেয়েছ ৫৭৬ যা সমানভােব বVন করার জT Éড়াÑভােব ৬০০ ধরা হেয়েছ।

2.5.

নöনায়ন এলাকা িনব Dাচন ও সংnহ পBিত

Multistage নöনায়ন পBিতেত সমী@ার নöনায়ন করা হেয়েছ যার ধাপস\হ িছল িন[≠পঃ
ধাপ ১ t িনিবড় পরীিব@েণর TOR অ]যায়ী, 8েত`ক িবভাগ )থেক ৩০% 8ক9 এলাকা িনিবড় পিরবী@েণর
আওতাcd করা হেয়েছ। 8ক9 বাkবায়েনর কাজ বিরশাল িবভােগর ৪H (পëয়াখালী, বর|না,
িপেরাজñর, )ভালা) এবং চänাম িবভােগর ৫H (েনায়াখালী, লõীñর, )ফনী, চänাম, কíবাজার)
)জলায় স}o হেয়েছ। 8ক9cd ৯H )জলার সব|েলােক সমী@ার জT িনব Dাচন করা হেয়েছ।
ধাপ ২ t বিরশাল িবভােগর ৪H )জলার )মাট ২৩H উপেজলা ও চänােমর িবভােগর ৫H )জলার )মাট ৪৪H
উপেজলা 8কে9র আওতাধীন আেছ। 8েত`ক িবভাগ )থেক ৩০% উপেজলা অথ Dাৎ বিরশাল িবভােগর
২৩H উপেজলা )থেক ৭H (৩০%) এবং চänােমর িবভােগর ৪৪H উপেজলা )থেক ১৩H (৩০%)
উপেজলা সমী@ার জT িনব Dাচন করা হেয়েছ। অথ Dাৎ সব Dেমাট ২০H উপেজলা িনিবড় পিরবী@েণর
সমী@ার জT িনব Dাচন করা হেয়েছ )যখােন বসতবািড়েত বনায়ন সব Dািধক পিরমান করা হেয়েছ।
ধাপ ৩ t িনব Dািচত 8িতH উপেজলা )থেক ১H কের ইউিনয়ন িনব Dাচন করা হেয়েছ )যখােন বসতিভটায় বনায়ন
সব Dািধক পিরমান করা হেয়েছ। অথ Dাৎ সব Dেমাট ২০H ইউিনয়ন িনিবড় পিরবী@েণর সমী@ার জT
িনব Dাচন করা হেয়েছ। তেব )কান )কান উপেজলায় এক ইউিনয়েন টােগটD নöনা না পাওয়ায় একািধক
ইউিনয়ন সমী@ার জT িনব Dাচন করা হেয়েছ।
ধাপ ৪ t িনিবড় পিরবী@েণর সমী@ার জT িনব Dািচত ২০H ইউিনয়েনর 8িতH ইউিনয়ন )থেক Æদবচয়েনর
িভিmেত ৩০H খানা িনব Dাচন করার কথা িছল িকØ )কান )কান ইউিনয়েন ৩০H খানা না পাওয়ায়
সব Dেমাট ২৪H ইউিনয়ন )থেক খানা/নöনা িনব Dাচন করা হেয়েছ। চänাম িবভাগ )থেক ৩৯০H ও
বিরশাল িবভাগ )থেক ২১০H অথ Dাৎ )মাট ৬০০H খানা িনব Dাচন করা হেয়েছ।
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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ধাপ ৫ t একH খানা )থেক একজন jিdেকই উmরদাতা িহেসেব িনব Dাচন করা হেয়েছ। উmরদাতাগণ িছল
অিধকাংশ )@েqই পিরবােরর 8ধান উপাজDনকারী jিd/পিরবার 8ধান (ñ®ষ/নারী)। পিরবার
8ধােনর অ]পিiিতেত পিরবােরর wণ Dবয়≤ নারী বা ñ®ষেক উmরদাতা িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ।
সমী@ার উmরদাতােদর মে> কমপে@ ২০% যােত নারী/মিহলা থােক )সিদেক ল@` রাখা হেয়েছ।
উে^´ )য, 8কে9র আওতায় যােদর বসতিভটায় বনায়ন করা হেয়েছ )কবলমাq তােদরেকই
উmরদাতা িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ।
সারিণ 10: নমু নায়ন িবভাগ, )জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন িভিmক উmরদাতার িবTাস
িবভাগ

)জলা

কলাপাড়া
রা#াবািল
আমতলী
বর|না
তালতলী
িপেরাজñর ভাóািরয়া
)ভালা সদর
)ভালা
চরফ`াশন
৪
৭
)নায়াখালী সদর
)নায়াখালী
)কা}ানীগu
লõীñর
লõীñর সদর
)ফনী সদর
)ফনী
)সানাগাজী
িমরসরাই
ব¢শখালী
আেনায়ারা
চänাম
পHয়া
সীতা§•
চänাম সদর
কíবাজার সদর
কíবাজার
উিখয়া
৫
১৩
৯
২০
পëয়াখালী

বিরশাল

উপেমাট

চänাম

উপেমাট
সব Dেমাট

উপেজলা

ইউিনয়ন
১
১
১
১
১
১
১
৭
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১৩
২০

ñ®ষ
মিহলা
)মাট
উmরদাতা উmরদাতা উmরদাতা
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
১৬৮
৪২
২১০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
২৪
৬
৩০
৩১২
৭৮
৩৯০
৪৮০
১২০
৬০০

তাছাড়া, সমী@ায় 8াÄ ফলাফলস\েহর কায Dকারীতা যাচাইকরেণর লে@` পরামশDক দল 8ক9 পিরচালক,
িহসাবর@ক, িবভাগীয় বন কমDকতDা, )জলা বন কমDকতDা, )রu অিফসার, iানীয় জন8িতিনিধ, উপকারেভাগী দল ও
jবiাপনা কিমHর সদv, ওয়াচার ইত`ািদসহ অTাT )≥কেহা¥ারেদর সােথ |ণগত পBিত jবহার কের সমী@াH
পিরচালনা কেরেছ।
অTিদেক, Procurement এর )@েq যথাযথভােব 8চিলত আইন ও িবিধমালা িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮
8িতপালন করা হেয়েছ িকনা ও 8কে9র আওতায় সংtহীত কায D ও )সবা, পx yয়, িবিভo পেxর |ণগত মান
িনধ Dািরত )µিসিফেকশন অ]যায়ী স}o হেয়েছ িকনা )স িবষেয় তl সংnহ করার জT 8ক9 পিরচালক,
িহসাবর@ক, িবভাগীয় বন কমDকতDা, )জলা বন কমDকতDােদর সা@াৎকার nহণ এবং িবিভo 8কার নিথ যাচাই করা
হেয়েছ।

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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সারিণ 11: সমী@ার জT িনব Dািচত উmরদাতােদর ধরণ ও পBিতস\হ
)≥কেহা¥ােরর ধরণ
বসতবািড় বনায়েনর খানাস\হ
8কে9র sিবধােভাগী, 8ক9 সংিpÅ কমDকতDা ও
কমDচারী, জন8িতিনিধ, iানীয় গxমাT jিdবগ,D
উপকারেভাগী দল ও jবiাপনা কিমHর সদv,
ওয়াচার, 8িশ@ণ8াÄ জনগন, এনিজও কম∂ ইত`ািদ
8ক9 পিরচালক, িহসাবর@ক, িবভাগীয় বন কমDকতDা,
)জলা বন কমDকতDা, )রu অিফসার ও ওয়াচার
চর বনায়ন
)মাট

2.6.

)যসব পBিত jবহার করা হেয়েছ
)যসব উপকরণ
খানা এফিজিড )কআইআই পয Dেব@ণ jবহার করা
হেয়েছ
জিরপ
৬০০
8ßমালা
৯
গাইডলাইন

-

-

২৩

-

)চকিল≥

৬০০

৯

২৩

৪
৪

)চকিল≥

তl সংnহ ও িবেpষণ পBিত

২.৬.১. তl সংnহ
(ক) তl সংnহকারী িনেয়াগ ও 8িশ@ণ
িনবীড় পিরবী@ণ সমী@ার জT ২ জন মিনটিরং অিফসার, ৩ জন sপারভাইজার ও ৮ জন তl সংnহকারীেক িনেয়াগ
করা হেয়িছল। অেরারা কনসালেটVW িলঃ কSক
D িনেয়াগ∑ত তl সংnহকারীেদরেক 8kািবত িনিবড় পিরবী@ণ
সমী@ার উপর ১১ ও ১২ )ফ∏য়াির ২০২০ îই িদন jাপী wণ D কমDিদবেসর 8িশ@ণ 8দান করা হয়। 8িশ@েণ )যসব
িবষয় অÑeDd িছল তার মে> অTতম হেলা- সমী@ার উেfg ও বাkবায়ন পBিত, 8ßমালা স}েকD µÅ ধারণা,
দলীয় আেলাচনা, |®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার স}েকD µÅ ধারণা, সা@াৎকার nহেণর )কৗশল ইত`ািদ। 8িশ@ণ
8দান অ]Xােন পরামশDক দল ছাড়াও আইএমইিড’র পিরচালক জনাব মাহππর রহমান ও সহকারী পিরচালক জনাব
আজগর আলী উপিiত িছেলন। তl সংnহকারীেদর আইএমইিড )থেক 8াÄ অ]েরাধপq 8দানwব Dক মাঠপয Dােয় তl
সংnেহর জT )8রণ করা হয়।
(খ) 8কে9র তl-উপাm পয Dােলাচনা
8কে9র তl-উপাm আইএমইিড ও বিরশােল অবিiত 8ক9 পিরচালেকর অিফস এবং পëয়াখালীসহ অTাT
িবভাগীয় ও )জলা পয Dােয়র অিফস )থেক সংnহ করা হেয়েছ এবং 8কে9র িবিভo তlািদ, িডিপিপ, মিনটিরং
িরেপাট Dসহ সামিnক দিললািদ পয Dােলাচনা করা হেয়েছ।
(গ) তl সংnহ, মান িনয়∫ণ ও মাঠ কায Dyম তদারিক
সমী@াH পিরচালনার জT উmরদাতােদর ধরণ অ]যায়ী িভo িভo 8ßমালা ও )চকিল≥ 8ªত করা হেয়িছল।
)টকিনক`াল ও ি≥য়ািরং কিমH কSক
D অ]েমািদত Éড়াÑ 8ßমালার মা>েম 8িশ@ণাথ∂েদর 8িশ@ণ 8দান করা হয়
এবং তােদর মা>েম িনব Dািচত নöনাস\হ )থেক সরাসির সা@াৎকার nহণ কের তl সংnহ করা হয়। )মাবাইল অ`াপW
jবহার কের ºােবর সাহােΩ sিবধােভাগীেদর িনকট হেত তl সংnহ করা হেয়েছ। মাঠ পয Dােয় সমী@ার তেlর
মান িনয়∫ণ করার জT অেরারা কনসালেটVW িলঃ ২ জন মান িনয়∫ক কমDকতDােক িনেয়াগ কেরিছল যারা মাঠ
পয Dােয় সেরজিমেন িগেয় তেlর মান িনিáত কেরেছ। এছাড়া \Çায়ন )সéেরর কমDকতDাগণ মাঠ পয Dােয়র তl সংnহ
কায Dyম পিরবী@ণ কেরেছন।
(ঘ) দলীয় আেলাচনা (এফিজিড)
8কে9র sিবধােভাগী ও 8ক9 সংিpÅ কমDকতDাগেণর সে# সা@াৎকার )থেক 8াÄ তl যাচাই ও yস )চক করার
জT 8কে9র ৯H )জলার 8িতHেত ১H কের )মাট ৯H দলীয় আেলাচনা পিরচািলত হয়। দলীয় আেলাচনা করা হয়
সমজাতীয় দল িভিmক। 8িতH দলীয় আেলাচনায় ১০ )থেক ১২ জন অংশnহণকারী উপিiত িছেলন। তl
সংnহকারী/েনাটেটকারগণ আেলাচনার |®©wণ D িবষয়|েলা িলিপবB কেরেছন। দলীয় আেলাচনায় 8কে9র
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sিবধােভাগী, 8ক9 সংিpÅ কমDকতDা ও কমDচারী, জন8িতিনিধ, iানীয় গxমাT jিdবগ,D উপকারেভাগী দল ও
jবiাপনা কিমHর সদv, ওয়াচার, 8িশ@ণ8াÄ জনগন ও এনিজও উপিiত িছেলন।
(ঙ) |®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার ()কআইআই)
8কে9র িবিভo কমDকাóস\হ )যমনঃ 8কে9র বাkব ও আিথ Dক অnগিত, 8কে9র চ`ােলuস\হ, 8কে9র আওতায়
স}ািদত/চলমান িবিভo পx, কায D ও )সবা সংnেহর )@েq yয় নীিতমালা পBিত িপিপআর ২০০৮ অ]সরণ, সøক
জনবল ;ারা 8কে9র যথাযথ র@ণােব@ণ, অ]েমািদত িডিপিপর নকশা অ]যায়ী 8কে9র বাkবায়ন ইত`ািদ িবষেয়
8কে9র |®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার nহন করা হয়। এই \Çায়ন সমী@ায় )মাট ২৩ জন |®©wণ D jিdেদর
সা@াৎকার nহণ করা হেয়েছ। \লতঃ 8ক9 পিরচালক, িহসাবর@ক, িবভাগীয় বন কমDকতDা, )জলা বন কমDকতDা ও
পিরেবশিবদেদর কাছ )থেক সা@াৎকার nহণ করা হয়।
(চ) 8কে9র কমDকাóম\হ পয Dেব@ণ
িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ার অTতম 8ধান উেfg িছল 8কে9র চলমান কায Dyম িনিবড়ভােব পয Dেব@ণ করা।
িন[িলিখত নöনািয়ত উপেজলায় িবিভo 8কার বনায়ন কায Dyম িনিবড়ভােব পয Dেব@ণ করা হেয়েছ।
• èানেnাভ বনায়ন পয Dেব@ণ: িডিপিপ )থেক 8াÄ তl অ]যায়ী নöনািয়ত ৫H )জলার ৭H উপেজলার
(পëয়াখালীর রা#াবািল, )ভালার চরফ`াশন, )নায়াখালীর )কা}ানীগu, )ফনীর )সানাগাজী, চänােমর িমরসরাই,
ব¢শখালী ও সীতা§• উপেজলায়) সব Dেমাট ১৪ )হéর জিমর èানেnাভ বনায়ন পয Dেব@ণ করার পিরক9না করা
হয় িকØ মাঠপয Dােয় সেরজিমেন িগেয় )দখা যায় )য ৭H উপেজলার মে> ৩H উপেজলায় (েফনীর )সানাগাজী,
চänােমর িমরসরাই ও সীতা§• উপেজলায়) এখেনা বনায়ন করা হয়িন। বাকী ৪H উপেজলার (পëয়াখালীর
রা#াবািল, )ভালার চরফ`াশন, )নায়াখালীর )কা}ানীগu, চänােমর ব¢শখালী) সব Dেমাট ৮ )হéর জিমর
èানেnাভ বনায়ন সেরজিমেন করা হয়।
• ি¿প বনায়ন পয Dেব@ণ: িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ায় নöনািয়ত উপেজলায় সব Dেমাট ২৮ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন
পয Dেব@ণ করা হয়। এর মে> ব¢েধর উপর বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয় ৬িকঃিমঃ (পëয়াখালীর কলাপাড়া ও
রা#াবািল এবং বর|নার আমতলী উপেজলায়), সওজ রাkায় বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয় ৬িকিম: (পëয়াখালীর
কলাপাড়া বর|নার আমতলী এবং )ভালার )ভালা সদর উপেজলায়) এবং সংেযাগ সড়েক বনায়ন পয Dেব@ণ করা
হয় সব Dেমাট ১৬ িকঃিমঃ (পëয়াখালীর কলাপাড়া ও রা#াবািল, বর|নার আমতলী, িপেরাজñেরর ভাóািরয়া,
)ভালার )ভালা সদর, )নায়াখালীর )নায়াখালী সদর, লõীñেরর লõীñর সদর এবং )ফনীর )ফনী সদর
উপেজলায়)।
• বসতবািড় বনায়ন পয Dেব@ণ: বসতবািড় বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয় ৬০০ বসতবািড়েত সব Dেমাট ১২,০০০H বনজ
ও ফলজ চারা।
এই িনিবড় পিরবী@)ণ 8কে9র আওতায় স}ািদত অTাT কাজ পয Dেব@েণর পাশাপািশ বনায়েন িসলিভকালচার
যথাযথ 8েয়াগ করা হেয়েছ বা হেã িকনা িবেশষ কের চারা িনব Dাচন পBিত, )µিসং, মালিচং, উইিóং, ¡িনং ইত`ািদ
িনিবড়ভােব পয Dেব@ণ করা হয়।
(ছ) 8কে9র yয় পিরক9না পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা
8কে9র আওতায় স}ািদত িবিভo পx, কায D ও )সবা সংnেহর জT দরপেqর িবিভo িবষয়ািদ )যমন- দরপq
আহবান, দরপq \Çায়ন, অ]েমাদন পBিত, ¬িd √া@র ইত`ািদসহ yয় নীিতমালা পBিত িপিপআর ২০০৮ এর
িনেদ Dশনা অ]যায়ী করা হেয়েছ িকনা তা পয Dােলাচনা ও পয Dেব@ণ করা হয়।
পëয়াখালীসহ অTাT িবভাগীয় ও )জলা পয Dােয়র বন িবভােগর অিফেস িগেয় সব|েলা yয় ƒােকজ এর নিথ
পয Dােলাচনা করা হয়। Procurement কাজ পয Dেব@ণ )চকিল≥ jবহার কের িনধ Dািরত ƒােকেজর না~ার,
ƒােকেজর িববরণ, একক, পিরমান/সং´া, 8া≈িলত jয়, yয় পBিত, দরপq অ]েমাদনকারী কSপD @, অেথ Dর উৎস
এবং দরপq আহবান, দরপq উ∆ুdকরণ, ¬িd √া@র ও ¬িd অ]যায়ী কাজ সমািÄর সÖাj তািরখ ইত`ািদ িবষয়
পয Dােলাচনা করা হয়। এছাড়াও, yয় 8িyয়ায় 8া≈লন অ]েমাদন, দরপq আহবান, )টকিনক`াল \Çায়ণ কিমH কSক
D
দরপq \Çায়ণসহ অ]েমাদন )পেত )কান সমvা হেয়েছ িকনা তাও )দখা হয়।
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বসতবািড় বনায়েনর উপকারেভাগীেদর সােথ 8ßমালা জিরপ

¿ীপ বনায়েনর উপকােভাগীেদর সােথ দলীয় আ)লাচনা

বনকমDকতDার সােথ সা@াৎকার

িচq 2: িনিবড় পিরবী@েণর জT তl সংnহ কায Dyম
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(জ) iানীয় পয Dােয়র কমDশালা
তl সংnহকারীগেণর )থেক 8াÄ
তl ও পরামশDকেদর মাঠ পয Dােয়
পয Dেব@েণ 8াÄ তlািদ িবেবচনা
কের গত ১২ই মাচ D ২০২০
আইএমইিড এর সােথ আেলাচনা
কের
8কে9র
কায Dyম
বাkবায়নাধীন )জলা কíবাজাের
১H iানীয় পয Dােয়র কমDশালার
আেয়াজন করা হয় )যখােন iানীয়
পয Dােয়র 8িতিনিধ এবং 8কে9র
sিবধােভাগীর সােথ 8ক9 স}েকD
আেলাচনা করা হয়। উd কমDশালায়
sিবধােভাগীরেদর সােথ 8কে9র
বাkবায়ন
অবiা,
অnগিত,
8িতব»কতা ও )টকসইকরণ িবষেয়
আেলাচনা করা হয়। তাছাড়াও,
8কে9র sিবধােভাগী ও 8ক9
সংিpÅ কমDকতDাগেণর সে#
সা@াৎকার )থেক 8াÄ তl যাচাই
ও yস )চক করা হয়। কমDশালায়
উপিiত িছেলন জনাব মাহππর
রহমান, পিরচালক, আইএমইিড,
পিরক9না ম∫ণালয় এবং জনাব
)মাঃ আজগর আলী, সহকারী
পিরচালক, আইএমইিড, পিরক9না
ম∫ণালয়। এছাড়াও কমDশালায়
অেরারা কনসালেটVW িলঃ এর Hম
িলডারসহ পরামশDকগন উপিiত
িছেলন।
িচq 3: কíবাজাের অ]িXত iানীয় পয Dােয় কমDশালা
(ঝ) মান িনয়∫ণ 8িyয়া
এলিকউএএস পBিতেত ৫% নöনা 8ßমালা yস )চক করা হেয়েছ। মান িনয়∫ণ 8িyয়াH িন∆িলিখত 8ধান িতনH
ধােপ স}o হেয়েছ।
o গেবষণার নকশা 8ণয়েনর সময়
o তl সংnেহর সময় এবং
o তl িলিপবBকরেণর সময়
এছাড়াও মানিনয়∫েনর জT িন[িলিখত 8িyয়া অ]সরণ করা হয়।
o
o
o
o
o

দ@ 8িশ@ণাথ∂ িনেয়াগ
অিভ 8িশ@ক ;ারা 8িশ@ণ 8দান
মাঠ পয Dােয় 8াক িনরী@ণ
sপারভাইজার কSক
D wরণ∑ত 8ßপq যাচাই ও মাঠপয Dােয় সংেশাধন করা
8ßপq তl সংnহকারীেদর ;ারা yস )চক করা
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o )কায়ািলH কেÀাল অিফসার কSক
D সংি@Ä 8ßপেqর মা>েম ৫% 8ßপq যাচাই ও cল থাকেল তা
সংেশাধন করা
o অেরারা কনসালেটVW িলঃ এর পরামশDকদেলর মাঠ পয Dােয় তl সংnহ কায Dyম সেরজিমেন পিরদশDন এবং
8েয়াজেন cল সংেশাধন করা।
২.৬.২. তl িবেpষণ
(ক) তl 8িyয়াকরণ
8িতH 8ßপেqর তlাবলী কি}উটাের এিÀ করার wেব D ñÃা]ñÃভােব স}াদন ও )কাড করা হয়। এরপর
কি}উটার সফটওয়`ার SPSS 20.0 )8াnাম অ]সরণ কের তেlর সামuvতা পরী@া করা হয়। তl 8িyয়াকরেণর
ñেরা jবiার মে> রেয়েছ স}াদনা, এিডHং, )কািডং, yস )চক, ডাটা এিÀ ও তেlর সামuvতার পরী@া করা।
o তl )রিজে¿শন: অিফেস একH )রিজে¿শন িবভাগ িছল )যখােন সমk wরণ∑ত তl ও তl সংyাÑ
দিললািদ
ও অTাT আ]সাি#ক কাগজপq সংর@ণ করা হয়।
o তl স}াদনা: সংtহীত তেlর মান পরী@া করার জT 8িতH wরণ∑ত তl ১০০% যাচাই করা হয়।
)কান ±H সনাd হেল মাঠ পয Dােয় ñনরায় সা@াৎকার )নওয়া হেয়েছ এবং )স অ]যায়ী সংেশাধন করা
হেয়েছ।
o )কািডং: 8িতH wরণ∑ত উ∆ুd তl )কাড করা হেয়েছ। 8িতH 8ßপেqর জT আলাদা আলাদা )কািডং
èা]য়াল Æতির করা হেয়েছ।
o ডাটা এিÀ: পিরসং´ানিবদ এর তÕাবধােন ডাটা এিÀ কায Dyম পিরচািলত হেয়েছ। ডাটা এিÀ করার আেগ
একH ডাটা এিÀ )8াnাম Æতির করা হেয়িছল।
o ডাটা সংেশাধন: ডাটা এিÀ করার পর তা পরী@া করা হেয়েছ এবং cল তl থাকেল তা সংেশাধন করা
হেয়েছ।

তl )কািডং
তl িনব»ন

তl
িলিপবBকরণ

তl
সংেশাধন

তl
স}াদনা

িচq 4: তl একিqকরণ এবং 8িyয়াকরেণর পয Dায়স\হ

(খ) তl/উপাm িবেpষণ
“বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন শীষ Dক 8ক9Hর িনিবড় পিরবী@ণ করা হয়
ToR অ]যায়ী। িবিভo ধরেণর িবেpষেণর মা>েম উপােmর পিরমাণগত মান যাচাই করা হেয়েছ )যমন-frequency,
percentage, average, diagrams ইত`ািদ। তাছাড়াও, তেlর |ণগত মান িবেpষণ করা হেয়েছ।
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িচq 5: উপাm িবেpষণ 8িyয়া

2.7.
yিমক
নং
1.
2.
3.
4.

িনিবড় পিরবী@ণ কায Dyেমর সময়িভিmক কমDপিরক9না
কায Dyমস\হ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

¬িd √া@র
খসড়া 8ারিÖক 8িতেবদন জমা
খসড়া 8ারিÖক 8িতেবদন )টকিনক`াল কিমHর সভায় পয Dােলাচনা
)টকিনক`াল কিমHর িনেদ Dশনার আেলােক Éড়াÑ খসড়া 8িতেবদন ি≥য়ািরং
কিমHর সভায় আেলাচনার জT জমা
Éড়াÑ খসড়া 8ারিÖক 8িতেবদন ি≥য়ািরং কিমHর সভায় পয Dােলাচনা
ি≥য়ািরং কিমHর িনেদ Dশনার আেলােক Éড়াÑ 8ারিÖক 8িতেবদন
অ]েমাদেনর জT জমা
তl সংnহকারী িনেয়াগ (৮ জন), িফ¥ sপারভাইজার (৩ জন) ও মান
িনয়∫ণ কমDকতDা (২ জন) িনেয়াগ
8িশ@ণ-২ িদন jািপ
8াক-পরী@ণ- ১ িদন
8ßমালা Éড়াÑকরণ-২ িদন
তl সংnহ- ১৩িদন
iানীয় পয Dােয় কমDশালা-১H
ডাটা এিÀ, 8িyয়াকরণ ও িবেpষণ-৭ িদন

14.
15.
16.
17.

১ম খসড়া 8িতেবদন 8ণয়ন
২য় খসড়া 8িতেবদন জমা
জাতীয় পয Dােয় কমDশালা-১ িদন
Éড়াÑ 8িতেবদন 8ণয়ন

2.8.

িনিবড় পিরবী@েণর সময়কাল

5.
6.
7.

সময়¨িচ
০৫.০১.২০২০
১৫.০১.২০২০
২৭.০১.২০২০
৩০.০১.২০২০
০৫.০২.২০২০
০৬.০২.২০২০
০৮.০২.২০২০
০৯-১০/০২/২০২০
১০/০২/২০২০
১১/০২/২০২০
১২-২৪/০২/২০২০
১২/০৩/২০২০
২৩/০২/২০২০ )থেক
২৯/০২/২০২০
০৫/০৫/২০২০
১৮/০৫/২০২০
১০/০৬/২০২০
১৫/০৬/২০২০

Terms of Reference (ToR) অ]যায়ী পরামশDক 8িতXান অেরারা কনসালেটVW িলঃ উd 8ক9Hর িনিবড়
পিরবী@ণ ¬িd √া@েরর িদন হেত পরবত∂ ৪ মাস বা ১২০ িদেনর মে> স}o করেব।
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2.9.

একনজের িনিবড় পিরবী@ণ কায Dyেমর বাkবায়ন )কৗশল
8কে9র িনিবড় পিরবী@েণর জT আইএমইিড এর সােথ
অেরারা কনসালেটVW িলঃ এর ¬িd√া@র

জনবল িনেয়াগ

8ারিÖক িরেপাট D Éড়াÑকরণ

তl সংnহকারীেদর 8িশ@ণ

তl সংnহ পBিতর 8াক-িনরী@ন

আইএমইিড এবং বন অিধদÄর )থেক
তl সংnেহর জT অ]েমাদন

মাঠ পয Dােয় সা@াৎকার/ তl সংnহ

iানীয় পয Dােয়র )≥কেহা¥ার এবং
sিবধােভাগীেদর িনেয় কমDশালা

তl সংnহ, স}াদন ও িবেpষণ

খসড়া 8িতেবদন Æতরী ও জমা )দওয়া

)টকিনক`াল এবং ি≥য়ািরং কিমHর
পয Dােলাচনা
খসড়া 8িতেবদন Éড়াÑকরেণর জT
কমDশালা ও Éড়াÑ 8িতেবদন জমা
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Sতীয় অ>ায়
ফলাফল পয Dােলাচনা
৩ .১ .

8কে9র অnগিত
৩.১.১ 8কে9র অথ Dবছরিভিmক কমD-পিরক9না বাkবায়ন
িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ায় পরামশDক দল কSক
D 8ক9 সংিpÅ িবিভo নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, 8কে9র
Dবছের
আওতায় 8িত অথ
কমDপিরক9না 8ণয়ন করা হ)য়েছ এবং সংিpÅ ম∫ণালেয়র অ]েমাদন √ােপে@ tহীত
কমDপিরক9না অ]যায়ী মাসিভিmক 8কে9র কাজ বাkবায়ন করা হেয়েছ।
8কে9র ২০১৭-১৮ অথ Dবছেরর কমDপিরক9নায় )দখা যায়, িডিপিপ অ]যায়ী )মাটরসাইেকল, জীপগািড়, Çাপটপ,
ফেটাকিপয়ার yয় করা হেয়েছ ûŒমাq িডিপিপেত জীপগািড় yেয়র পিরক9না থাকেলও তা 8ক9 অিফেসর
কমDপিরক9নায় অÑeDd করা হয়িন এবং জীপগািড় yয় করা হেয়েছ ২০১৮-১৯ অথ Dবছের। তাছাড়া িডিপিপেত ২০১৭১৮ অথ Dবছের ৬,৯০০ )হéর èানেnাভ বনায়ন, ৫৫০ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন ও ১০,০০০H বসতবািড়েত গােছর চারা
িবতরণ করার পিরক9না থাকেলও ৪,২৯৫ )হéর (৬২.২৫%) èানেnাভ বনায়ন, ৩৬৬ িকঃিমঃ (৬৬.৫৪%) ি¿প
বনায়ন ও ৮,৪৮৩H (৮৪.৮৩%) বসতবািড়েত গােছর চারা িবতরণ করা সÖব হয়। িনিবড় সা@াৎকাের 8ক9 সংিpÅ
কমDকতDারা জানান )য, 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ িনধ Dািরত সমেয়র চার মাস )দিরেত হওয়া, ল@` অ]যায়ী বনায়ন∑ত
)জেগ ওঠা/ন.ন চর না পাওয়া, ি¿প বনায়েন cিমর মািলকেদর (পাওিব, সওজ) সােথ ¬িd সংyাÑ জHলতার
পিরে8ি@েত tহীত কমDপিরক9না পিরwণ Dভােব বাkবায়ন করা সÖব হয়িন।
8কে9র ২০১৮-১৯ অথ Dবছেরর কমDপিরক9না পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, িডিপিপেত ৯,৩৬০ )হéর èানেnাভ
বনায়ন, ২৫০ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন ও ১০,০০০H বসতবািড় বনায়ন করার পিরক9না থাকেলও বাkেব ৪,৮০০ )হéর
(৫১.২৮%) èানেnাভ বনায়ন, ১৮১ িকঃিমঃ (৭২.৪০%) ি¿প বনায়ন ও ৪,৯৯৮H (৪৯.৯৮%) বসতবািড়েত গােছর
চারা িবতরণ করা সÖব হয়। এ িবষেয় 8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান )য, èানেnাভ বনায়ন কম হওয়ার কারণ
হেলা 8কে9র িবিভo উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর না পাওয়া এবং ি¿প বনায়ন কম হওয়ার কারণ হেলা
cিমর মািলকেদর সােথ ¬িd সংyাÑ জHলতা যার পিরেপি@েত বছরিভিmক কমDপিরক9না পিরwণ Dভােব বাkবায়ন
করা সÖব হয় নাই।
8কে9র ২০১৯-২০ অথ Dবছেরর কমDপিরক9না পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, িডিপিপেত ûŒমাq স}দ সংnহ ও yয়
jিতত সকল উপকরণ অÑcDd রেয়েছ এবং তা বছরিভিmক কমDপিরক9নায়ও অÑcDd রেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ Dবছের
িডিপিপেত ৬,৫২০ )হéর èানেnাভ বনায়ন, ২০০ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন ও ১০,০০০H বসতবািড় গােছর চারা িবতরণ
করার পিরক9না থাকেলও বাkেব ৭,৩০০ )হéর èানেnাভ বনায়ন, ২০০ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন ও ৮,০৩৩H
বসতবািড় গােছর চারা িবতরণ করা হয় এবং পিরক9না অ]যায়ী নাস Dারীেত চারা উেmালন ও চারা )রাপণ কায Dyম
চািহদা অ]যায়ী চলমান রেয়েছ। 8ক9 কমDকতDারা জানান )য, িবগত বছর|েলােত èানেnাভ বনায়ন িপিছেয় পড়ায়
এবং উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর পাওয়ায় িডিপিপর )চেয় ৭৮০ )হéর )বিশ èানেnাভ বনায়ন করার
কমDপিরক9না nহণ করা হয়। 8কে9র ম>বত∂ \Çায়ন ২০১৯ সােলর িডেস~র মােস করার পিরক9না থাকেলও তা
করা হয়িন। তেব িনিবড় সা@াৎকাের কমDকতDারা জানান )য, ২০২০ সােলর এি8ল মােস ম>বত∂ \Çায়ন করার সমk
পিরক9না nহণ করা হেয়েছ এবং তা চলিত অথ Dবছেরর মে> স}o করা হেব। এছাড়াও, ২০১৭-১৮ অথ Dবছেরর ôন
২০১৮ মােস œিজত èানেnাভ বাগােনর কিমউিনH পয Dেব@েণর জT ৬ মাস কিমউিনH পয Dেব@ণ কমD-পিরক9নায়
রাখা হেয়েছ যা িডিপিপেত অÑcDd িছলনা যা িডিপিপ’র jতয়। এছাড়াও মাঠ পয Dােয়র 8ক9 কমDকতDারা –হানীয়
পয Dােয়র কমDশালায় জানান )য, বছরিভিmক কমDপিরক9না nহণকােল )রu অিফেসর মাঠ পয Dােয়র চািহদা আেছ িকনা
তা nহণ না কের অেনক সময় কমD-পিরক9না তােদর উপর চািপেয় )দয়া হয়। ফেল ল@` ও কমDপিরক9না অ]যায়ী
8ক9 বাkবায়ন jাহত হয়।
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সারিণ 12: 8কে9র ২০১৯-২০২০ অথ D বছেরর কমDপিরক9না
y.
নং

কােজর অংশ

(ক)
1.
2.
3.
4.

রাজ√
\ল )বতন (অিফসার)
\ল )বতন (কমDচারীেদর)
স∆ানীভাতা
8ক9 ম>বত∂ \Çায়ন

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

বাড়ী ভাড়া
িচিকৎসা ভাতা
Hিফন ভাতা
উৎসব ভাতা
নববষ D ভাতা
আ]ষি#ক কমDচারী ও 8িতXান
সা§Ç )বতন (সরকাির কমDচারী jতীত)
—মন jয়
)পা≥াল
)টিলেফান, ফ`াí ও ইVারেনট
)প“ল, ”ি‘েকV এবং িসএনিজ (েবাট ও
)ভিহেকল)
)≥শনারী (≥া} ও সীল)
jবহায D ’jিদ
8চার ও িব াপন
পিরবহন jয়
8িশ@ণ (–হানীয়)
)মাটর যানবাহন
কি}উটার ও অিফস সর াম
জলযান
èানেnাভ বনায়ন
নাস Dারীেত চারা উেmালন (৪০‘×৪‘েবড,8িত চারা
১.৫ টাকা, 8িত )হéের ৪৪৪৪ চারা )রাপেনর জT
৫০০০H চারা উেmালন)
চারা )রাপণ ৪৪৪৪ H/েহঃ (১.৫× ১.৫
)µিসং)(8িত চারা ১.২৩ টাকা হাের)
কিমউিনH পয Dেব@ণ (১ম বছর ৬ মাস)
কিমউিনH পয Dেব@ণ (২য় বছর ১২ মাস)
কিমউিনH পয Dেব@ণ (৬মাস)- ২০১৭-১৮
অথ Dবছেরর ôন ২০১৮ মােস œিজত èানেnাভ
বাগােনর কিমউিনH পয Dেব@ণ
◊Tiান wরেণর জT চারা উেmালন (২য় বছর
৪০% িহসােব ১৮০০ H চারা)
◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন (৪০%)
এবংআগাছা পিরÿার (৩বার)
◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন (৩য় বছর
২০% িহসােব ৯০০H চারা)
◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন (২০%)
এবংআগাছা পিরÿার (২ বার)
ি¿প বনায়নঃ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
(খ)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(গ)

িডিপিপ
অ]যায়ী কমDপিরক9না

8∑ত কমDপিরক9না

িছল
িছল
িছল
িছল

আেছ
নাই
আেছ
আেছ

নাই
১০০%
-

িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল

আেছ
আেছ
নাই
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ

নাই
৪৬.৭৫
৫৬.৭৯
৫০
৩৫
১৯.৩
১৫.৭৩

িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল
িছল

আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ
আেছ

৩৭.২০
৬৬.৬৭
১৩.৩২
৪০
২৮.২৪
৩৭
-

িছল

আেছ

৯৯.৯৯

-

িছল

আেছ

৯৯.৯৯

-

িছল
িছল
িছল

আেছ
আেছ
আেছ

৫০.৬২
৯৯.৯৯

-

িছল

আেছ

৯৯.৯৯

-

িছল

আেছ

৪৮.২৯

-

িছল

আেছ

৯৯.৯৯

-

িছল

আেছ

৬২.৩০

-
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বাkবায়েনর হার
(%) ()ফ∏য়াির
২০২০ পয DÑ)

মÑj

রাজ√ খাত
8েযাজ` নয়
)টóার
অ]েমাদন
8িyয়াধীন
রাজ√ খাত
রাজ√ খাত
রাজ√ খাত
রাজ√ খাত
রাজ√ খাত
-

-
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y.
নং

কােজর অংশ

িডিপিপ
অ]যায়ী কমDপিরক9না
িছল

8∑ত কমDপিরক9না
আেছ

বাkবায়েনর হার
(%) ()ফ∏য়াির
২০২০ পয DÑ)
৮০.২৪

মÑj

33

নাস Dারীেত চারা উেmালন (৭”× ৫” jাগ, 8িত
চারা ৫.৭৫ টাকা, িক.িম.8িত ১০০০H চারা
)রাপেনর জT ১১০০H চারা উেmালণ)

34

চারা )রাপন (১০০০/িকঃিমঃ)

িছল

আেছ

-

35

ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং, মালিচংসহ
৬০০০ টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ২য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং, মালিচংসহ
৬০০০ টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৩য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং, মালিচংসহ
৬০০০ টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৪থ D বছর ৬ মাস
◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন (২য় বছর)
২০০ চারা/িকঃিমঃ (উপকারেভাগীগন চারা )রাপণ
করেব)
◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপেনর ⁄H ও
sতিল (২য় বছর) ২০০ চারা / িকঃিমঃ, ৩.০০
টাকা 8িতH)
বসতবািড় বনায়ন
বসতবািড় বনায়ন (তাল, )খôর, sপািরসহ বনজ
ও ফলজ চারা-১৬H এবংনািরেকল চারা-৪H)

িছল

আেছ

৫৯.৬১

এখেনা û®
হয়িন
-

িছল

আেছ

৫২.৮৭

-

িছল

নাই

নাই

িছল

আেছ

৮২.৫৬

িছল

আেছ

-

িছল

আেছ

৩৭.৯১

36
37
38
39
(ঘ)
40

-

Sতীয় বছর
চলমান
এখেনা û®
হয়িন

-

িবেpষণঃ িবগত িতন অথ Dবছেরর কমDপিরক9না িবেpষণ কের )দখা যায় )য, 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ )দির হওয়ায়
সময় কম পাওয়া, ি¿প বনায়েন cিমর মািলকেদর সােথ ¬িd সংyাÑ জHলতা, èানেnাভ বনায়েন উপ2লীয়
এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর না পাওয়া, মাঠ পয Dােয়র চািহদা যাচাই না কের কমDপিরক9না 8ণয়নসহ িবিভo কারেণ
িডিপিপ অ]যায়ী কমDপিরক9না 8ণয়ন এবং বাkবায়ন ল@`মাqা িপিছেয় রেয়েছ। িনিদ DÅ সমেয় 8কে9র কাজ )শষ
করেত হেল আগামী îই অথ Dবছের িডিপিপ সংেশাধন কের মাঠ পয Dােয়র চািহদার িভিmেত কমDপিরক9না 8ণয়ন কের
8কে9র অসমাÄ কাজ )শষ করেত হেব এবং যথাযথ বাkবায়েনর জT 8কে9র মিনটিরং jবiা )জারদার করেত
হেব।

৩.১.২. 8কে9র অথ Dবছরিভিmক বরাf, ছাড় ও jয়
িডিপিপ অ]যায়ী ‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ 8কে9র সব Dেমাট বােজট
১০৪৮০.২৬০ ল@ টাকা। 8ক9H ২০১৭-১৮ অথ Dবছের আরÖ হেয় ২০২১-২২ অথ Dবছের সমাÄ করার পিরক9না
রেয়েছ। অথ Dাৎ সব Dেমাট ৫H অথ D বছের 8ক9H সমাÄ হেব। সারিণ-১৩ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, িডিপিপেত ২০১৯২০ অথ Dবছের 8কে9র অ]2েল বরাf রেয়েছ ৩৫৮০.৯৫৮ ল@ টাকা এবং কমDপিরক9নায় চলিত অথ Dবছেরর
ল@মাqা ২০২৫.০০ ল@ টাকা এবং জা]য়াির ২০২০ পয DÑ jয় হেয়েছ ১৮৫৭.১১৮৯৯ ল@ টাকা বা ৫১.৫৬% তেব
এ jয় ছাড়∑ত অেথ Dর ৯১.৭১% । 8কে9র ৫H অথ D বছেরর মে> ৩H অথ D বছর ইেতামে>ই অিতবািহত হেয়েছ।
২০১৯-২০ অথ D বছর পয DÑ 8কে9র িডিপিপেত সংiান আেছ )মাট ৭৮৫০.০০৬ ল@ টাকা এবং এর িবপরীেত অবöd
হেয়েছ ৪৬২৮.০০ ল@ টাকা যা িডিপিপর সংiােনর )চেয় ৩২২২.০০৬ ল@ টাকা বা ৫৮.৯৫% কম। ২০১৯-২০ অথ D
বছেরর জা]য়াির ২০২০ পয DÑ 8কে9র সব Dেমাট jয় ৪৩৪৮.৬৪৬৬৮ ল@ টাকা, যা 8কে9র ছাড়∑ত অেথ Dর ৯৩.৯৬%
িকØ বরাf∑ত অেথ Dর মাq ৪১.৯৪%। এ িবষেয় িনিবড় সা@াৎকাের 8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান, 8িত বছর
িডিপিপ কমDপিরক9না অ]যায়ী বাkবতার পির)8ি@েত বছর িভিmক বরাf চাওয়া হয় িকØ 8িতবছরই সংিpÅ
ম∫ণালয় )থেক বরাf কিমেয় )দয়া হয়।
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সারিণ 13: 8কে9র বছর িভিmক বরাf, অথ D ছাড় ও jয় (ল@ টাকায়)
অথ D বছর

বছর িভিmক বরাf অথ D ছাড়
(িডিপিপ অ]যায়ী)

jয়

অnগিতর হার (%)
অথ D ছাড়
বরাf
অ]যায়ী
অ]যায়ী
৭৪৩.৭০
৯১.২৫
৫৬.২৩
১৭৪৭.৮২
৯৯.৯৯
৫৯.৩২
১৮৫৭.১১ (জা]য়াির ২০২০
৯১.৭১
৫১.৫৬
পয DÑ)
-

অjিয়ত
অথ D
(%)
৪৩.৭৭
৪০.৬৮
৪৮.৪৪

২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

১৩২২.৫৩
২৯৪৬.৫১
৩৫৮০.৯৫

৮১৫.০০
১৭৪৮.০০
২০২৫.০০

২০২০-২১

২৬০৫.১৯

-

২০২১-২২

২৫.০৬

-

-

-

-

-

১০৪৮০.২৬ ৪৬২৮.০০

৪৩৪৮.৬৪৬

৯৩.৯৬

৪১.৪৯

৫৮.৬৩

সব Dেমাট

-

িচq 6: বছর িভিmক বরাf∑ত অেথ Dর jয় ও অjয় এর শতকরা হার
িবেpষণঃ 8কে9র অথ Dবছরিভিmক বরাf, ছাড় ও jয় পয Dােলাচনা কের )দখা যায় )য, িডিপিপর সংiান অ]যায়ী
বছর িভিmক অথ D ছাড় হয়িন, এ কারেণ 8কে9র বাkবায়ন পিরকি9তভােব করা সÖব হয়িন। 8কে9র অবিশÅ îই
অথ Dবছের সংiান অ]যায়ী অথ Dছাড় িনিáত করেত হেব। 8কে9র অথ Dবছরিভিmক বরাf, ছাড় ও jয় পয Dােলাচনা
কের আেরা )দখা যায় )য, 8কে9র অবিশÅ îই অথ Dবছের িডিপিপ অ]যায়ী বাkবতার িভিmেত শতভাগ অথ Dছাড়
িনিáত করেলও 8কে9র 8ায় এক-Sতয়াংশ অথ D jয় করা সÖব হেব না।

৩.১.৩. 8কে9র অ#িভিmক বাkব ও আিথ Dক অnগিত
8কে9র 8ধান কমDকাó হেã বনায়ন করা এবং 8কে9র বরাf∑ত )মাট অেথ Dর ৯৬.৯৫২% jয় করা হেব èানেnাভ
বনায়ন, ি¿প বনায়ন ও বসতবািড়েত গােছর চারা িবতরেণর জT। 8কে9র বনায়নসহ িবিভo কমDকা•স\েহর বাkব
ও আিথ Dক অnগিত জা]য়াির ২০২০ পয DÑ িনে[ পয Dােলাচনা করা হেলা এবং সারিণ ১৪ এ উপiাপন করা হেলাঃ
(ক) èানেnাভ বনায়ন
èানেnাভ বনায়ন কায Dyেমর জT িডিপিপেত সব Dেমাট ৮১৪৭.৮৭০ ল@ টাকা বরাf আেছ যা 8কে9র )মাট বরােfর
৭৭.৭৪৫%। িডিপিপেত বরাf∑ত ৮১৪৭.৮৭০ ল@ টাকার মে> ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ৬১৭৮.১৪৯ ল@ টাকা
বরাf িছল িকØ ২০১৯-২০ অথ Dবছেরর চার মাস বাকী রেয়েছ এবং jয় হেয়েছ ৩,৫০৩.৬৫৫১৬ ল@ টাকা যা )মাট
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বরাf∑ত অেথ Dর ৪৩% এবং ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ বরাf∑ত অেথ Dর )চেয় ২৬৭৪.৪৯৩৮৪ ল@ টাকা (৪৩.২৮%)
কম। কারণ ১ম অথ Dবছর 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ িবল~ হওয়ায় 8ক9 কায Dyমও িবলি~ত হয় ফেল বরাfও কম
চাওয়া হয়। তাছাড়া 8ক9 û®র আেগ চর িনব Dাচেনর সÖাবতা যাচাই না হওয়ায় 8ক9 এলাকার বন িবভাগস\হ
ল@`মাqা অ]যায়ী চািহদা 8দােনও িবল~ হয়। পরামশDক দল মেন কের, এইভােব চলেত থাকেল 8ক9 )ময়ােদ
বরাf∑ত অথ D jয় করা সÖব হেব না।
8কে9র আওতায় ২৫,০০০ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়েনর জT 8িত )হéের ৪,৪৪৪ চারা )রাপেনর জT
নাস Dারীেত ৫,০০০H চারা উেmালন (৪০’× ৪’েবড) করার পিরক9না িছল যার বাkব অnগিত হেã ১৬,৩৯৫ )হéর
(৬৫.৫৮%)। নাস Dারীেত চারা উেmালন বাবদ 8িত চারা ১.৫ টাকা িহেসেব )মাট ১৮৭৫.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ
এবং এ বাবদ ১২২৯.৫৬৬৫৫ ল@ টাকা jয় হেয়েছ যা বরাf∑ত অেথ Dর ৬৫.৫৮%। 8িত )হéের ৪,৪৪৪H (১.৫×
১.৫ )µিসং) কের ২৫,০০০ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়েনর জT )মাট ১১১.১ ল@ চারা )রাপণ করার পিরক9না
িছল এবং তার বাkব অnগিত হেã ১৬,৩৯৫ )হéর (৬৫.৫৮%)। চারা )রাপণ করা বাবদ ১৩৬২.৫০ ল@ টাকা (8িত
চারা ১.২৩ টাকা হাের) বরাf আেছ এবং এ বাবদ ৮৯৩.৪৮৯২ ল@ টাকা jয় হেয়েছ যা বরাf∑ত অেথ Dর ৬৫.৫৭%।
২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ২৫,০০০ )হéেরর ৯১.১২% অথ Dাৎ ২২,৭৮০ )হéর জিমেত চারা )রাপণ করার পিরক9না
িছল এবং তার বাkব অnগিত হেã ১৬,৩৯৫ )হéর (৭১.৯৭%) অথ Dাৎ যা ল@`মাqার )চেয় ২৮.০৩% কম। \লতঃ
অথ Dছাড় িবলি~ত হওয়ায় সময়মত নাস Dাির )বড Æতির করা সÖব হয়িন ফেল ল@`মাqা অ]যায়ী চারা উেmালন করা
হয়িন তাই িডিপিপ ল@`মাqা অজDন সÖব হয়িন।
8কে9র আওতায় èানেnাভ বনায়েনর জT )রাপণ∑ত চারার কিমউিনH পয Dেব@ণ করার জT ১ম বছের ৬ মাস
বরাf িছল। এ বাবদ ৩৫০.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ িকØ ১ম অথ D বছের কাজ িপিছেয় পরার জT এ বাবদ মাq
৫৪.৫৯৯৮৬ ল@ টাকা jয় হেয়েছ যা বরাf∑ত অেথ Dর ১৫.৬০%। তেব ২০১৭-১৮ অথ D বছেরর ôন ২০১৮ মােস
œিজত èানেnাভ বাগােনর কিমউিনH পয Dেব@ণ বাবদ বরাf∑ত অথ D ২০১৯-২০ অথ Dবছের কিমউিনH পয Dেব@ণ
বাবদ অ]েমাদন করােনা হেয়েছ এবং যার jয় ৬০.১২৯৮৯ ল@ টাকা। কিমউিনH পয Dেব@ণ করার জT ২০১৮-১৯
অথ Dবছের ১২ মাস বরাf িছল। সব Dেমাট ২২,৭৮০ )হéেরর মে> ৯০৯৫ )হéর (৩৯.৯২%) জিমেত কিমউিনH
পয Dেব@ণ করা হয়। এ বাবদ ৭০০.০০ ল@ টাকা বরাf থাকেলও jয় হেয়েছ ২০৬.৬৪২৩ ল@ টাকা যা বরাf∑ত
অেথ Dর ২৯.৫২%।
èানেnাভ বনায়েনর জT 8কে9র আওতায় ২০১৮-১৯ অথ Dবছের ৪০% িহসােব ১৮০০H চারা উেmালন করার
পিরক9না িছল। সব Dেমাট ২২,৭৮০ )হéেরর মে> ৯০৯৫ )হéর (৩৯.৯২%) জিম)ত বনায়েনর জT চারা উেmালন
করা হয়। এ বাবদ ৬১৫.০৬০ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং jয় হেয়েছ ২৪৫.৫৪৮৪১ ল@ টাকা, যা বরাf∑ত অেথ Dর
৩৯.৯২%। 8কে9র আওতায় একই অথ Dবছের ৪০% িহসােব ১৮০০H চারা )রাপণ ও ৩ বার আগাছা পিরÿার করার
পিরক9না িছল। সব Dেমাট ২২৭৮০ )হéেরর মে> ৯০৯৫ )হéর (৩৯.৯২%) জিমেত চারা )রাপন ও আগাছা পিরÿার
করা হয়। এ বাবদ ২০৫০.২০ ল@ টাকা বরাf িছল যার মে> ৫৯৫.১৫৬৮৩ ল@ টাকা (২৯.০২%) jয় হেয়েছ।
এছাড়াও, ২০১৯-২০ অথ Dবছের ২০% িহসােব ৯০০H চারা উেmালন করার পিরক9না িছল। সব Dেমাট ১৬,২৬০ )হéেরর
মে> ৪,২৯৫ )হéর (২৬.৪১%) জিমেত চারা উেmালন করা হয়। এ বাবদ ২১৯.৫১০ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং jয়
হেয়েছ ৫৭.৯৮১০৪ ল@ টাকা, যা বরাf∑ত অেথ Dর মাq ২৬.৪১%। 8কে9র আওতায় একই অথ Dবছের ২০% িহসােব
৯০০H চারা )রাপন ও ২ বার আগাছা পিরÿার করার পিরক9না িছল। সব Dেমাট ১৬,২৬০ )হéেরর মে> ৪২৯৫ )হéর
(২৬.৪১%) জিমেত চারা )রাপন ও আগাছা পিরÿার করা হয়। এ বাবদ ৯৭৫.৬০০ ল@ টাকা বরাf িছল এবং jয়
হেয়েছ ১৬০.৫৪১০৮ ল@ টাকা, যা বরাf∑ত অেথ Dর মাq ১৬.৪৫%।
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সারিণ 14: 8কে9র অ#িভিmক বাkব ও আিথ Dক অnগিত (জা]য়াির ২০২০ পয DÑ) (ল@ টাকা)
y.
নং

কােজর নাম

রাজ√ খাতঃ
১. \ল )বতন (অিফসার)
২. স∆ানী ভাতা
৩. 8ক9 ম>বত∂ \Çায়ন
৪. বাড়ী ভাড়া
৫. িচিকৎসা ভাতা
৬. উৎসব ভাতা
৭. নববষ D ভাতা
৮. আ]ষি#ক কমDচারী ও 8িতXান
৯. সা§Ç )বতন (সরকাির কমDচারী
jতীত)
১০. ডাক/েপা≥াল
১১. )টিলেফান
১২. 8চার ও িব াপন
১৩. পিরবহন jয়
১৪. 8িশ@ণ (–হানীয়)
১৫. —মন jয়
১৬. )প“ল, ”ি‘েকV এবংিসএনিজ (েবাট
ও )ভিহেকল)
১৭. ≥`া} ও সীল
১৮. jবহায D ’jিদ
১৯. )মাটর যানবাহন
২০. কি}উটার ও অিফস সর াম
জলযান
২১. )মাটর সাইেকল
২২. জীপগাড়ী
২৩. Çাপটপ
২৪. ফেটাকিপয়ার
èানেnাভ বনায়নঃ
২৫. নাস Dারীেত
চারা
উেmালন
(৪০’×৪’েবড, 8িত চারা ১.৫ টাকা,
8িত )হéের ৪৪৪৪ চারা )রাপেনর
জT ৫০০০ H চারা উেmালন)
২৬. চারা )রাপণ ৪৪৪৪ H/েহঃ (১.৫× ১.৫
)µিসং) (8িত চারা ১.২৩ টাকা
হাের)
২৭. কিমউিনH পয Dেব@ণ (১ম বছর ৬
মাস)
২৮. কিমউিনH পয Dেব@ণ (৬মাস)২০১৭-১৮ অথ D বছেরর ôন ২০১৮
মােস œিজত èানেnাভ বাগােনর
কিমউিনH পয Dেব@ণ
২৯. কিমউিনH পয Dেব@ণ (২য় বছর ১২
মাস)
৩০. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর ৪০% িহসােব ১৮০০ H
চারা)
৩১. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(৪০%) এবং আগাছা পিরÿার
(৩বার)

বাkব
অnগিত

অnগিতর
হার
(%)

)মাট আিথ Dক
\Ç

jিয়ত অথ D

অnগিতর
হার
(%)

১ জন
)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
৩ জন
১ জন

১ জন
৩ জন
১ জন

১০০
১০০
১০০

৩৪.১৭৬
২.৫০০
১০.০০
৩২.৪৬০৯২
০.৬৩৮০
৪.৩৬৫০
০.৪৬৪৪
২৮.১৩৬৮১
৬.৪৪৭৮৭

০
১.৭০০
০
০
০
০
০
১১.৫০৬৬৮
১.৭১১৫৫

০
৬৮.০০
০
০
০
০
০
৪১.০০
২৬.৫৪

)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
৫০০০ জন
)থাক
)থাক

২৭৩৫ জন
-

৫৪.৭
-

১.০০০
২.০০০
৭.০০০
০.৩৪৮৪০
৪০.০০
১০.০০
২৫.০০

০.৫২০
০.৯৭৫৪২
৩.৬৯৯৮২
০.২৩৮৪
২১.৮৮
৫.৫০০
১২.৯৪৩৮৬

৫২.০০
৪৮.৭৭
৫২.৮৫
৬৮.৪৩
৫৪.৭
৫৫.০০
৫১.৭৭

)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
)থাক
৫H
১H
১H
২H

৫H
১H
১H
২H

১০০
১০০
১০০
১০০

৭.০০০
১.৬৫১৬০
৭.০০০
৩.০০০
১০.০০
৭.৫০
৭৫.০০
০.৭০০
৩.০০০

৩.৮০৮
০.৮৭২০৭
৩.৯২৬
২.১৮৫০
৫.৫০০
৭.৫০
৬০.৩০
০.৭০০
৩.০০০

৫৪.৪
৫২.৮০
৫৬.০৮
৭২.৮৩
৫৫.০০
১০০
৮০.৪
১০০
১০০

২৫০০০
)হঃ

১৬৩৯৫
)হঃ

৬৫.৫৮

১৮৭৫.০০

১২২৯.৫৬
৬৫৫

৬৫.৫৮

২৫০০০
)হঃ

১৬৩৯৫
)হঃ

৬৫.৫৮

১৩৬২.৫০

৮৯৩.৪৮৯২

৬৫.৫৮

২৫০০০
)হঃ
িছলনা

৯০৯৫ )হঃ

৩৬.৩৮

৩৫০.০০

৫৪.৫৯৯৮৬

১৫.৬০

৪২৯৫
)হঃ

-

-

৬০.১২৯৮৯

-

২২৭৮০
)হঃ
২২৭৮০
)হঃ

৯০৯৫ )হঃ

৩৯.৯২

৭০০.০০

২০৬.৬৪২৩

২৯.৫২

৯০৯৫ )হঃ

৩৯.৯২

৬১৫.০৬০

২৪৫.৫৪৮৪১

৩৯.৯২

২২৭৮০
)হঃ

৯০৯৫ )হঃ

৩৯.৯২

২০৫০.২০

৫৯৫.১৫৬৮৩

২৯.০২

িডিপিপ
অ]যায়ী
ল@`
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y.
নং

কােজর নাম

৩২.

◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(৩য় বছর ২০% িহসােব ৯০০ H
চারা)
◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(২০%) এবং আগাছা পিরÿার (২
বার)

৩৩.

িডিপিপ
অ]যায়ী
ল@`
১৬২৬০
)হঃ
১৬২৬০
)হঃ

)মাট আিথ Dক
\Ç

jিয়ত অথ D

৪২৯৫ )হঃ

অnগিতর
হার
(%)
২৬.৪১

২১৯.৫১০

৫৭.৯৮১০৪

অnগিতর
হার
(%)
২৬.৪১

৪২৯৫ )হঃ

২৬.৪১

৯৭৫.৬০০

১৬০.৫৪১০৮

১৬.৪৫

৮,১৪৭.৮৭০

৩,৫০৩.৬৫৫১৬

৪৩.০০

বাkব
অnগিত

)মাটঃ
ি¿প বনায়নঃ
৩৪. নাস Dারীেত চারা উেmালন (৭”× ৫”
jাগ, 8িত চারা ৫.৭৫ টাকা, িক.িম.
8িত ১০০০ H চারা )রাপেনর জT
১১০০ H চারা উেmালণ)
৩৫. চারা )রাপন (১০০০/িকঃিমঃ)

৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.

৪০.

ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০ টাকা /িকঃিমঃ
/মাস) ২য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০ টাকা/িকঃিমঃ
/মাস) ৩য় বছর
ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০ টাকা/িকঃিমঃ
/মাস) ৪থ D বছর ৬ মাস
◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর) ২০০ চারা/িকঃিমঃ
(উপকার )ভাগীগণ চারা )রাপণ
করেব)
◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপেনর
⁄H ও sতিল (২য় বছর)২০০ চারা /
িকঃিমঃ, ৩.০০ টাকা 8িতH)

১০০০
িকঃিমঃ

৫৪৭
িকঃিমঃ

৫৪.৭

৬৩.২৫০

৪৪.৭১৮০৫

৭০.৭০

১০০০
িকঃিমঃ
১০০০
িকঃিমঃ

৫৪৭
িকঃিমঃ
৫৪৭
িকঃিমঃ

৫৪.৭

১৫৮.২৫০

৮৬.৫৪৮৮৪

৫৪.৬৯

৫৪.৭

৭২০.০০

৩৪১.৪৬

৪৭.৪৩

৮০০
িকঃিমঃ

৩৬৬
িকঃিমঃ

৪৫.৭৫

৫৭৬.০০

১৩৯.৩২

২৪.১৯

৫৫০
িকঃিমঃ

8েযাজ`
নয়

8েযাজ`
নয়

১৯৮.০০

-

-

১০০০
িকঃিমঃ

৫৪৭
িকঃিমঃ

৫৪.৭

১১.৫০

৫.৯২৭৪৩

৫১.৫৪

১০০০
িকঃিমঃ

৫৪৭
িকঃিমঃ

৫৪.৭

৬.০০

২.১৯৬০

৩৬.৬

১,৭৩৩.০০

৬২০.১৭০৩২

৩৫.৭৮

২৮০.০০

১১৫.৬৭২১

৪১.৩১

২৮০.০০
১০,৪৮০.২৬

১১৫.৬৭২১
৫,০৪৩.০৩০৬৩

৪১.৩১
৪৮.১১

)মাটঃ
বসতবািড়
৪১. (তাল, )খôর, sপাির সহ বনজ ও
ফলজ চারা-১৬H এবং নািরেকল
চারা-৪H)

৪০০০০
বসতবািড়

২১৫১৪
বসতবািড়

৫৩.৭৮
)মাটঃ
সব Dেমাট

(খ) ি¿প বনায়ন
ি¿প বনায়ন কায Dyেমর জT িডিপিপেত সব Dেমাট ১৭৩৩.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ যা 8কে9র )মাট বরােfর
১৬.৫৩৬%। িডিপিপেত বরাf∑ত ১৭৩৩.০০ ল@ টাকার মে> ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ১২০৭.৫ ল@ টাকা বরাf
িছল এবং )যেহ. ২০১৯-২০ অথ Dবছেরর চার মাস বাকী রেয়েছ এবং jয় হেয়েছ ৬২০.১৭০৩২ ল@ টাকা, যা )মাট
বরাf∑ত অেথ Dর ৩৫.৭৮% এবং ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ বরাf∑ত অেথ Dর )চেয় ৫৮৭.৩২৯৬০ ল@ টাকা
(৪৮.৬৪%) কম। কারণ eিম বে°াবেkর িবিভo জHলতা এবং ২০১৭-১৮ অথ Dবছের 8ক9 পিরচালক িনেয়া)গ )দিরেত
হওয়ায় 8কে9র কাজ û® হয় )দির)ত ফেল বরাf কম চাওয়া হয় এবং সংিpÅ ম∫ণালয় কSক
D কম বরাf অ]েমাদন।
8কে9র আওতায় সব Dেমাট ১,০০০ িকঃিমঃ জিমেত ি¿প বনায়েনর জT 8িত িকেলািমটাের ১,০০০H চারা )রাপেনর
জT নাস Dারীেত ১১০০ H চারা উেmালন (৭”×৫” jাগ) করার পিরক9না িছল যার বাkব অnগিত হেã ৫৪৭ িকঃিমঃ
(৫৪.৭%)। নাস Dারীেত চারা উেmালন বাবদ ৬৩.২৫০ ল@ টাকা (8িত চারা ৫.৭৫ টাকা হাের) বরাf আেছ এবং এ
বাবদ ৪৪.৭১৮০৫ ল@ টাকা jয় হেয়েছ যা বরাf∑ত অেথ Dর ৭০.৭%। এছাড়া ৫৪৭ িকঃিমঃ জিমেত চারা )রাপ)ণ
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বরাf∑ত অেথ Dর ৫৪.৬৯% jয় হেয়েছ। িডিপিপ অ]যািয় ২০১৯-২০ অথ Dবছ)রর মে> ১০০০ িকঃিমঃ এর সবë§
জিমেত চারা )রাপণ )শষ হওয়ার ল@`মাqা থাকেলও এ পয DÑ ৫৪৭ িকঃিমঃ (৫৪.৭%) জিমেত অথ Dাৎ লে@`র
৪৫.৩% কম জিমেত চারা )রাপণ )শষ হেয়েছ।
িডিপিপ অ]যায়ী )রাপণ∑ত চারার িŸিনং, উইিডং, মালিচং করার জT ২য় বছের (২০১৮-১৯ অথ Dবছের) 8িত মােস
১ িকঃিমঃ এর জT ৬,০০০ টাকা িহেসেব ওয়াচার িনেয়াগ করার পিরক9না িছল। ওয়াচার িনেয়াগ বাবদ ২য় বছের
৭২০.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং এ বাবদ ৩৪১.৪৬ ল@ টাকা jয় হেয়েছ, যা বরাf∑ত অেথ Dর ৪৭.৪৩%। ৩য়
অথ Dবছের ওয়াচার িনেয়াগ করা বাবদ ৫৭৬.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং এ বাবদ ১৩৯.৩২ ল@ টাকা jয় হেয়েছ,
যা বরাf∑ত অেথ Dর মাq ২৪.১৯%। ৪থ D বছর এখেনা û® হয়িন তেব ৪থ D বছের সব Dেমাট ৫৫০ িকঃিমঃ এর জT
ওয়াচার িনেয়াগ করার পিরক9না রেয়েছ এবং এ বাবদ ১৯৮.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ। 8কে9র আওতায় ২য় বছর
উপকারেভাগীগণ কSক
D 8িত িকেলািমটাের ২০০H কের চারা উেmালন করার পিরক9না িছল। সব Dেমাট ১০০০ িকঃিমঃ
এর মে> ১ম বছের ৩৬৬ িকঃিমঃ এবং ২য় বছের ১৮১ িকঃিমঃ সহ সব Dেমাট ৫৪৭ িকঃিমঃ (৫৪.৭%) জিমেত চারা
উেmালন করা হয়। এ বাবদ ১১.৫০ ল@ টাকা বরাf িছল এবং এ বাবদ ৫.৯২৭৪৩ ল@ টাকা jয় হেয়েছ, যা বরাf∑ত
অেথ Dর ৫১.৫৪%। এছাড়াও 8িত িকেলািমটাের ২০০H চারা )রাপেনর ⁄H ও sতিল yয় বাবদ ৬.০০ ল@ টাকা বরাf
িছল (৩.০০ টাকা 8িতH) এবং এ বাবদ ২.১৯৬০ ল@ টাকা jয় হেয়েছ, যা বরাf∑ত অেথ Dর ৩৬.৬%।
(গ) বসতবািড় বনায়ন
বসতবািড় বনায়েনর জT িডিপিপেত )মাট ২৮০.০০ ল@ টাকা বরাf আেছ, যা 8কে9র )মাট বরােfর ২.৬৭২%।
িডিপিপেত বরাf∑ত ২৮০.০০ ল@ টাকার মে> ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ২১০.০০ ল@ টাকা বরাf িছল িকØ
২০১৯-২০ অথ Dবছেরর চার মাস বাকী রেয়েছ এবং jয় হেয়েছ ১১৫.৬৭২১ ল@ টাকা যা )মাট বরাf∑ত অেথ Dর
৪১.৩১% এবং ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ বরাf∑ত অেথ Dর )চেয় ৯৪.৩২৭৯ ল@ টাকা (৪৪.৯২%) কম। 8কে9র
আওতায় ৪০,০০০H বসতবািড়র 8িতHেত ৪H নািরেকল চারা এবং ১৬H তাল, )খôর, sপািরসহ বনজ ও ফলজ
চারা )রাপণ করার পিরক9না িছল যার মে> ১ম বছের ৮,৪৮৩H, ২য় বছের ৪,৯৯৮H এবং ৩য় বছের ৮,০৩৩H সহ
সব Dেমাট ২১,৫১৪H বসতবািড়েত (৫৩.৭৮%) চারা িবতরেণর কাজ স}o হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ
৩০,০০০H বসতবািড়)ত চারা িবতরেণর কাজ )শষ করার ল@`মাqা থাকেলও এ পয DÑ ২১,৫১৪H বসতবািড়)ত
(৭১.৭১%) অথ Dাৎ ল@`মাqার ২৮.২৯% কম বসতবািড়)ত িবতরণ চারা করা হেয়েছ।
সারিণ 15: 8কে9র অ#িভিmক বাkব ও আিথ Dক অnগিত (২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ)
অে#র
নাম
èানেnাভ
বনায়ন
ি¿প
বনায়ন
বসতবািড়
বনায়ন

িডিপিপ অ]যায়ী
বনায়েনর ল@`
২২,৭৮০
)হéর
১০০০
িকঃিমঃ
৩০,০০০H
বসতবািড়

বাkব
অnগিত
১৬৩৯৫
)হéর
৫৪৭
িকঃিমঃ
২১,৫১৪H
বসতবািড়

অnগিতর হার
(%)
৭১.৯৭

িডিপিপ অ]যায়ী
jিয়ত অথ D
অnগিতর হার
বরাf (ল@ টাকা)
(ল@ টাকা)
(%)
৬১৭৮.১৪৯ ৩,৫০৩.৬৫৫১৬
৫৬.৭১

৫৪.৭

১২০৭.৫

৬২০.১৭০৩২

৫১.৩৬

৭১.৭১

২১০.০০

১১৫.৬৭২১

৫৫.০৮

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

26

িচq 7: 8কে9র অ#িভিmক বাkব ও আিথ Dক অnগিত (২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ)
(ঘ) অTাT কমDকা•স\হ
o \ল )বতন (অিফসার): 8কে9র আওতায় একজন 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং িতিন উপ2লীয়
বনঅàল বিরশাল এর বন সংর@ক িহেসেব দািয়© পালেনর পাশাপািশ ‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন
চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ Dক 8ক9Hর 8ক9 পিরচালক িহেসেব অিতিরd দািয়© পালন
করেছন। িডিপিপেত ত¢র )বতন বাবদ ৩৪.১৭৬ ল@ টাকা বরাf আেছ িকØ িতিন 8ক9 )থেক )বতন না
িনেয় রাজ√ খাত nহণ করায় এ বাবদ বরাf∑ত )কান অথ D jয় হয়িন।
o স∆ানী ভাতাঃ 8কে9র আওতায় স∆ানী ভাতা বাবদ ২.৫ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ
বরাf∑ত অেথ Dর ৬৮% jয় হেয়েছ জনবল িনেয়াগ ও দরপq 8িyয়া Éড়াÑ করার সময় 8দm স∆ানী ভাতা
বাবদ।
o 8ক9 ম>বত∂ \Çায়নঃ 8ক9 ম>বত∂ \Çায়ন বাবদ ১০.০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ
বরাf∑ত অথ D এখেনা jয় হয়িন। 8কে9র ম>বত∂ \Çায়ন ২০১৯ সােলর িডেস~র মােস করার পিরক9না
থাকেলও তা করা হয়িন। তেব িনিবড় সা@াৎকাের কমDকতDারা জানান )য, ম>বত∂ \Çায়ন করার জT
দরপq আহবান করা হেয়েছ এবং পরামশDক 8িতXান Éড়াÑ কের ২০২০ সােলর এি8ল মােস ম>বত∂ \Çায়ন
করার সমk পিরক9না nহণ করা হেয়েছ।
o বাড়ী ভাড়া, িচিকৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, নববষ D ভাতা: 8কে9র আওতায় বাড়ী ভাড়া, িচিকৎসা ভাতা,
উৎসব ভাতা, নববষ D ভাতা বাবদ যথাyেম ৩২.৪৬০৯২ ল@ টাকা, ০.৬৩৮০ ল@ টাকা, ৪.৩৬৫০ ল@
টাকা এবং ০.৪৬৪৪ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ িকØ রাজ√ খাত )থেক এ|েলা jয় হওয়ায় এ বাবদ
বরাf∑ত )কান অথ D jয় হয়িন।
o আ]ষি#ক কমDচারী ও 8িতXানঃ 8কে9র আওতায় ৩ জন কমDচারী িনেয়ােগর কথা িছল, ১জন অিফস
সহায়ক, ১ জন িহসাব র@ক ও ১ জন ¤াইভার সহ )মাট ৩ জনেক (১০০%) আউটেসািস Dং এর মা>েম
িনেয়াগ করা হেয়েছ ২০১৮ সােলর ôলাই মােস। এ বাবদ ২৮.১৩৬৮১ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং
বরাf∑ত অেথ Dর ৪১% jয় হেয়েছ। jয় কম হওয়ার কারণ জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ 8ক9 û®র ৬ মাস
পের।
o সা§Ç )বতন (সরকাির কমDচারী jতীত): 8কে9র আওতায় সরকাির কমDচারী jতীত ১ জন অিফস সহকারী
কাম কি}উটার ö’া@িরক িনেয়ােগর কথা িছল যা সরাসির িনেয়াগ করা হেয়েছ ২০১৯ সােলর ১৭ই
এি8েল। এ বাবদ ৬.৪৪৭৮৭ ল@ টাকা বরাf আেছ এবং বরাf∑ত অেথ Dর ২৬.৫৪% jয় হেয়েছ। jয় কম
হওয়ার কারণ জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ 8ক9 û®র ১ বছর ৩ মাস পের।
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o ডাক/)পা≥ালঃ 8কে9র আওতায় ডাক/)পা≥াল বাবদ ১.০০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং বরাf∑ত
অেথ Dর ৫২% jয় হেয়েছ।
o )টিলেফানঃ 8কে9র আওতায় )টিলেফান িবল বাবদ ২.০০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং ৬H
উপ2লীয় িবভাগীয় বন কমDকতDা ও 8ক9 পিরচালেকর অিফেসর )টিলেফান িবল বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর
৪৮.৭৭% jয় হেয়েছ।
o 8চার ও িব াপনঃ 8কে9র আওতায় 8চার ও িব াপন বাবদ ৭.০০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ
বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৫২.৮৫% jয় হেয়েছ। 8কে9র আওতায় জনবল িনেয়াগ, দরপq িব িÄ, @
)মলায় সাইনেবাড D, jানার, িডিজটাল )মলায় িব াপন বাবদ এ অথ D jয় হেয়েছ।
o পিরবহন jয়ঃ 8কে9র আওতায় পিরবহন jয় বাবদ ০.৩৪৮৪০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ
বরাf∑ত অেথ Dর ৬৮.৪৩% jয় হেয়েছ। )ফরী পারাপার, )টাল 8দান বাবদ এ অথ D jয় হেয়েছ।
o –হানীয় 8িশ@ণঃ 8কে9র আওতায় )মাট ৫০০০ জন ি¿প বনায়েনর উপকারেভাগীেদর 8িশ@ণ 8দােনর
পিরক9না রেয়েছ, এেদর মে> ২৭৩৫ জনেক (৫৪.৭%) 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ। 8িশ@ণ বাবদ ৪০.০০
ল@ টাকা বরাf আেছ এবং এ বাবদ ২১.৮৮ ল@ টাকা খরচ হেয়েছ যা বরাf∑ত অেথ Dর ৫৪.৭%। িডিপিপ
অ]যায়ী বরাf∑ত অেথ Dর ৮০% jয় হওয়ার কথা ২০১৮-১৯ অথ Dবছেরর মে> এবং ১০০% চলিত
অথ Dবছেরর মে>। িকØ িডিপিপর ল@` অ]যায়ী ি¿প বনায়ন করা সÖব না হওয়ায় উপকারেভাগীেদর
8িশ@ণ 8দান ও িপিছেয় পেড়েছ।
o —মন jয়ঃ 8কে9র আওতায় —মন jয় বাবদ ১০.০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ বরাf∑ত
অেথ Dর ৫৫.০০% jয় হেয়েছ। ৬H উপ2লীয় িবভাগীয় বন কমDকতDা ও 8ক9 পিরচালেকর —মন বাবদ এ
অথ D jয় হেয়েছ। যিদও িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ —মনjয় বাবদ ৬৫% অথ D jয় হওয়ার
কথা।
o )প“ল, ”ি‘েকV এবং িসএনিজঃ 8কে9র আওতায় )প“ল, ”ি‘েকV এবং িসএনিজ ()বাট ও )ভিহেকল)
বাবদ ২৫.০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৫১.৭৭% jয় হেয়েছ। যিদও
িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৭২% অথ D jয় হওয়ার কথা।
o ≥`া} ও সীলঃ 8কে9 ≥`া} ও সীল বাবদ ৭.০০ ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ বরাf∑ত
অেথ Dর ৫৪.৪% jয় হেয়েছ। যিদও িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর
৬৭.৮৬% অথ D jয় হওয়ার কথা।
o jবহায D ’jিদঃ 8কে9র আওতায় িবিভojবহায D’jিদ )যমনঃ হারিপক, িভমবার, সাবান ইত`ািদ বাবদ
১.৬৫১৬০ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৫২.৮০% jয় হেয়েছ। যিদও
িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৬৭.৮৬% অথ D jয় হওয়ার কথা।
o )মাটর যানবাহনঃ 8কে9র আওতায় ৫H )মাটর সাইেকল yয় করা হেয়েছ যা )নায়াখালী, )ভালা,
পëয়াখালী,)ফনী ও চänােম অবিiত িবভাগীয় বন কমDকতDার অিফেস jব‹ত হেã। এসব )মাটর
সাইেকল|েলার )মরামত বাবদ ৭.০০০ল@ টাকা )থাক বরাf আেছ এবং এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর
৫৬.০৮% jয় হেয়েছ। যিদও িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ )মাটর যানবাহন বাবদ বরাf∑ত
অেথ Dর ৭১.৪২৯% অথ D jয় হওয়ার কথা।
o কি}উটার ও অিফস সর›ামঃ 8কে9র আওতায় কি}উটার ও অিফস সর াম বাবদ ৩.০০ ল@ টাকা
)থাক বরাf আেছ এবং ৬H উপ2লীয় িবভাগীয় বন কমDকতDা ও 8ক9 পিরচালেকর অিফেসর কি}উটার
)মইনেটেন∞ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৭২.৮৩% jয় হেয়েছ। যিদও িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছর
পয DÑ এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৮৩.৩৩৪% অথ D jয় হওয়ার কথা।
o জলযানঃ 8কে9র আওতায় èানেnাভ বনায়েনর জT jব‹ত জলযান )মরামত বাবদ ১০.০০ ল@ টাকা
)থাক বরাf িছল এবং এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৫৫.০০% jয় হেয়েছ। যিদও িডিপিপেত ২০১৯-২০
অথ Dবছর পয DÑ এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৭০% jয় ধরা আেছ।
o )মাটর সাইেকলঃ 8কে9র আওতায় ৫H )মাটর সাইেকল yয় করার পিরক9না িছল এবং ৫H )মাটর
সাইেকল (১০০%) yয় করা হেয়েছ যা )নায়াখালী, )ভালা, পëয়াখালী, )ফনী ও চänােম অবিiত িবভাগীয়
বন কমDকতDার অিফেস jব‹ত হেã। ৫H )মাটর সাইেকল yয় বাবদ ৭.৫০০ ল@ টাকা বরাf িছল এবং এ
বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ১০০% jয় হেয়েছ।
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o জীপগাড়ীঃ 8কে9র আওতায় ১H জীপগাড়ী yয় করার পিরক9না িছল এবং তা yয় করা হেয়েছ যা বিরশােল
অবিiত 8ক9 পিরচালেকর অিফেস jব‹ত হেã। জীপগাড়ী yয় বাবদ ৭৫.০০ ল@ টাকা বরাf িছল এবং
৬০.৩০ ল@ টাকায় জীপগাড়ীH yয় করা হেয়েছ, যা এ বাবদ বরাf∑ত অেথ Dর ৮০.৪%।
o Çাপটপঃ 8কে9র আওতায় ১H Çাপটপ yয় করার পিরক9না িছল এবং তা yয় করা হেয়েছ যা বিরশােল
অবিiত 8ক9 পিরচালেকর অিফেস jব‹ত হেã। Çাপটপ yয় বাবদ ০.৭০০ ল@ টাকা বরাf িছল এবং
০.৭০০ ল@ টাকায় ÇাপটপH yয় করা হেয়েছ।
o ফেটাকিপয়ারঃ 8কে9র আওতায় ২H ফেটাকিপয়ার yয় করার পিরক9না িছল এবং ২H ফেটাকিপয়ারই
yয় করা হেয়েছ যা বিরশােল অবিiত 8ক9 পিরচালেকর অিফস ও )নায়াখালীেত অবিiত িবভাগীয় বন
কমDকতDার অিফেস jব‹ত হেã। ২H ফেটাকিপয়ার yয় বাবদ ৩ ল@ টাকা বরাf িছল এবং ৩ ল@ টাকায়
ফেটাকিপয়ার ২H yয় করা হেয়েছ।
িবেpষণঃ 8কে9র বনায়নসহ িবিভo কমDকা•স\েহর িবগত িতন বছেরর বাkব ও আিথ Dক অnগিত পয Dােলাচনা কের
)দখা যায় )য, 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ )দিরেত হওয়ায় সময় কম পাওয়া, ি¿প বনায়েন cিমর মািলকেদর সােথ
¬িd সংyাÑ জHলতা, èানেnাভ বনায়েন উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর না পাওয়াসহ িবিভo কারেণ
িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র 8ধান 8ধান কমDকােóর বাkবায়ন ২৮% )থেক ৪৫% িপিছেয় রেয়েছ। এমতবiায়, িনিদÅD
সমেয় 8কে9র কাজ )শষ করেত হেল আগামী îই অথ Dবছের িডিপিপ সংেশাধন কের বাkবতার িভিmেত কমDপিরক9না
8ণয়ন কের 8কে9র অসমাÄ কাজ )শষ করেত হেব এবং 8কে9র অবিশÅ îই অথ Dবছের িডিপিপর সংiান অ]যায়ী
বাkবতার িভিmেত অথ Dছাড় িনিáত করেত হেব।

৩.২. yয় কায Dyম পয Dেব@ণ
৩.২.১. yয় পিরক9না
8কে9র আওতায় স}ািদত িবিভo পx, কায D ও )সবা সংnেহর জT দরপেqর িবিভo িবষয়ািদ পয Dােলাচনা ও
পয Dেব@ণ কের )দখা যায়, yয় পিরক9নার )মাট ৪H ƒােকেজর মে> িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় িপিপআর২০০৮ এর িনেদ Dশনা অ]যায়ী ûŒমাq জীপগাড়ী yয় করা হেয়েছ, বাকী ƒােকজ|েলার )@েq এর jতয় পিরলি@ত
হেয়েছ।

৩.২.২. বািষ Dক yয় পিরক9না পয Dােলাচনা ও পয Dেব@ণ
8ক9 অিফেসর yয় সংyাÑ নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, 8ক9 অিফস বািষ Dক yয় পিরক9না কের থােক এবং
8িত বছর yয় পিরক9না 8ণয়ন কের 8ক9 পিরচালেকর মা>েম 8ধান বন সংর@েকর কােছ পাঠােনা হয় এবং
8ধান বন সংর@েকর অ]েমাদন √ােপে@ পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালেয় )8রণ করা হয় এবং )সই
অ]যায়ী yয় পিরক9না বাkবায়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অথ Dবছের 8ক9 পিরচালেকর অিফস )থেক একH মাq দরপq
(এসিড-১) আহবান করার ল@` িছল এবং তা িছল 8ক9 ম>বত∂ \Çায়েনর িনিমেm ফামD িনেয়াগ। সমী@ায় )দখা
যায় )য, দরপq আহবােনর সÖাj তািরখ িছল ০১.১০.২০১৯ এবং ¬িd অ]যায়ী কাজ সমািÄর সÖাj তািরখ িছল
১৫.০১.২০২০ িকØ কাজ সমািÄর সÖাj তািরেখর মে> পরামশDক ফামD িনেয়াগ করা সÖব হয়িন। নিথ পয Dােলাচনা
কের আেরা )দখা যায়, ২০১৯-২০ অথ Dবছের চারH উপ2লীয় বন িবভােগর আওতায় ২৯H )কােটশন দরপq ও ১H
উ∆ুd দরপেqর (8া≈িলত jয় ১০.৭০ ল@) মা>েম পx yয় পিরক9না করা হেয়িছল। উপ2লীয় বন িবভাগ
পëয়াখালীর আওতায় ৭H ƒােকেজ সব Dেমাট ২২.৪৮০১৫ ল@ টাকার; উপ2লীয় বন িবভাগ )ভালার আওতায় ৯H
ƒােকেজ সব Dেমাট ২৭.৩২৫৭ ল@ টাকার; উপ2লীয় বন িবভাগ )নায়াখালীর আওতায় ১H উ∆ুdসহ ১০H ƒােকেজ
সব Dেমাট ৪০.৩৯০৪৫ ল@ টাকার এবং উপ2লীয় বন িবভাগ চänােমর আওতায় ৪H ƒােকেজ সব Dেমাট ২৭.৩২৫৭
ল@ টাকার পx yয় পিরক9না করা হয়।
এসব yয় পিরক9নার িবিভo নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, সব|েলা ƒােকেজর ¬িd অ]যায়ী কাজ সমািÄর
সÖাj তািরখ িছল ২০১৯ সােলর নেভ~র মােসর মে> িকÑ িনধ Dািরত সময় অ]যায়ী yয় পিরক9নার )কান কায Dyমই
সমাÄ করা সÖব হয়িন। এ 8সে# 8ক9 কমDকতDারা জানান )য, yয় 8িyয়ায় 8া≈লন অ]েমাদন, দরপq আহবান,
দরপq \Çায়নসহ অ]েমাদন )পেত িবিভo 8িyয়া অ]সরণ করেত হয় যার জT িডিপিপ অ]যায়ী এমনিক বািষ Dক
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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yয় পিরক9না অ]যায়ীও yয় কায Dyম বাkবায়ন করা সÖব হয়িন। এছাড়াও ২০১৯-২০ অথ Dবছের উপ2লীয় বন
িবভাগ পëয়াখালীর আওতায় ৩০H আরিসিস সাইন )বাড D Æতির ও িলখেনর জT ১.৫ ল@ টাকার একH ƒােকজ
রেয়েছ যা ôন ২০২০ সােলর মে> বাkবায়ন করা হেব।

৩.২.৩. 8কে9র পx, কায D ও )সবাyয় স}িকDত ƒােকজ
িডিপিপ অ]যায়ী পx, কায D ও )সবাyয় স}িকDত )মাট ƒােকজ সং´া ৪H িকÑ 8কে9র আওতায় )মাটরসাইেকল
yেয় ১H ƒােকজ )ভে# ৪H ƒােকজ করায় )মাট ৭H ƒােকেজর মা>েম পx yয় কায Dyম সমাÄ করা হয়।
8কে9র এ পয DÑ পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজ সং´া সারিণ ১৬- এ উে^খ করা হেলাসারিণ 16: পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজস\হ
ƒােকজ নং

িপিড-০১
জীপগাড়ী
আর এফ িকউ
নং-২৮/২০১৭-১৮
Çাপটপ
আর এফ িকউ
নং-২৪/২০১৭-১৮
ফেটাকিপয়ার-২H
আর এফ িকউ
নং-২৭/২০১৭-১৮
)মাটর সাইেকল১H-পëয়াখালী
আর এফ িকউ
নং-২১/২০১৭-১৮
)মাটর সাইেকল১H-েভালা
আর এফ িকউ
নং-২৪/২০১৭-১৮
)মাটর সাইেকল১H-েফনী
আর এফ িকউ
নং-২৫/২০১৭-১৮
)মাটর সাইেকল২H-েনায়াখালী

দরপq আহবােনর তািরখ ও
8া≈িলত \Ç (ল@ টাকা)
িডিপিপ অ]যায়ী
8∑ত
১৫.০৩.২০১৮
৭৫.০০
১৫.০৩.২০১৮
০.৭০

০১.১১.২০১৮
৭৫.০০
২৪.০৫.২০১৮
০.৭০

¬িdর তািরখ ও ¬িd\Ç
(ল@ টাকা)
িডিপিপ
8∑ত
অ]যায়ী
৩০.০৪.২০১৮ ০২.১২.২০১৮
৭৫.০০
৬০.৩০
৩০.০৪.২০১৮ ০৪.০৬.২০১৮
০.৭০
০.৬৯৯০০

কাজ সমািÄর তািরখ

১৫.০৩.২০১৮
৩.০০

০৯.০৫.২০১৮
৩.০০

৩০.০৪.২০১৮
৩.০০

৩১.০৫.২০১৮
৩.০০

৩০.০৫.২০১৮

৩১.০৫.
২০১৮

১৫.০৩.২০১৮
৭.৫০

২৪.০৫.২০১৮
১.৫০

৩০.০৪.২০১৮
৭.৫০

২১.০৬.২০১৮
১.৪৯৭৬৩

৩০.০৫.২০১৮

২৫.০৬.
২০১৮

১৫.০৩.২০১৮
৭.৫০

২১.০৫.২০১৮
১.৫০

৩০.০৪.২০১৮
৭.৫০

২৭.০৬.২০১৮
১.৪৯৫০০

৩০.০৫.২০১৮

২৭.০৬.
২০১৮

১৫.০৩.২০১৮
৭.৫০

২১.০৪.২০১৮
১.৫০

৩০.০৪.২০১৮
৭.৫০

০৩.০৬.২০১৮
১.৫০

৩০.০৫.২০১৮

০৩.০৬.
২০১৮

১৫.০৩.২০১৮
৭.৫০

০৯.০৫.২০১৮
৩.০০

৩০.০৪.২০১৮
৭.৫০

৩০.০৫.২০১৮
৩.০০

৩০.০৫.২০১৮

৩০.০৫.
২০১৮

িডিপিপ (¬িd
অ]যায়ী)
৩০.০৫.২০১৮
৩০.০৫.২০১৮

মÑj

8∑ত
১৭.১২.
২০১৮
০৭.০৬.
২০১৮

িডিপিপ
অ]যায়ী
একেq ৫H
)কনার কথা

িডিপিপর পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজ পয Dােলাচনা কের )দখা যায় )য, িডিপিপেত সব|েলা ƒােকেজর
দরপq আহবােনর তািরখ িছল ১৫ মাচ D ২০১৮ । সব|েলা ƒােকেজর ¬িd এি8ল ২০১৮ এর মে> স}াদন কের )ম
২০১৮ এর মে> কাজ সমাÄ করার পিরক9না িছল। িডিপিপর পিরক9না অ]যায়ী )কান পx, কায D ও )সবা yয়
স}িকDত ƒােকজ স}াদন করা সÖব হয়িন কারণ 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ করা হয় এি8ল ২০১৮ সােল ফেল yয়
স}িকDত ƒােকজ স}াদন করা িপিছেয় পেড়।
িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজ পয Dােলাচনা )দখা যায় )য, িডিপিপেত জীপগাড়ী,
Çাপটপ, ফেটাকিপয়ার ও )মাটরসাইেকল স}িকDত সব ƒােকজ উ∆ুd দরপেqর মা>েম yয় করার কথা িছল িকØ
ûŒমাq জীপগাড়ী উ∆ুd দরপেqর (Open Tender) মা>েম yয় করা হেয়েছ বাকী|েলার )@েq )বেছ )নয়া হেয়েছ
আরএফিকউ (Request for Quotation) পBিত যিদও আরএফিকউ পBিতেত yয়∑ত সব পেxর \Ç ১০ ল@
টাকার কম। )মাটরসাইেকল yেয় ১H ƒােকজ )ভে# ৪H করা এবং উ∆ুd দরপেqর পিরবেতD আরএফিকউ পBিতেত
পx yয় িবষেয় 8ক9 কমDকতDারা জানান, 8ক9 পিরচালেকর অিফস কSক
D )কান পx )কনার অ]মিত একািধকবার
চাওয়া √েÕও ম∫ণালয় 8দান কেরিন ফেল 8ক9 পিরচালেকর অ]েমাদনyেম িবভাগীয় চারH অিফেসর মা>েম
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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উ∆ুd দরপেqর পিরবেতD আরএফিকউ পBিতেত )মাটরসাইেকলসহ অTাT পx yয় করা হয়। ফেটাকিপয়ার ও
Çাপটপ yেয় উ∆ুd দরপেqর পিরবেতD আরএফিকউ পBিত )বেছ )নয়ার কারণ িহেসেব 8ক9 কমDকতDারা জানান,
এ|েলার বােজট এত কম )য, উ∆ুd দরপেqর মা>েম পx|েলা )কনার জT ২H জাতীয় ও একH iানীয় পিqকায়
িব াপনসহ )য খরচ হেতা তারপর অবিশÅ টাকা িদেয় পx )কনা সÖব হেতা না। এজT 8ক9 পিরচালেকর
অ]েমাদনyেম উ∆ুd দরপেqর পিরবেতD আরএফিকউ পBিত )বেছ )নয়া হেয়েছ। নিথ পয Dােলাচনা কের মেন হেয়েছ
)য, িডিপিপেত জীপগাড়ী yয় jতীত অT ƒােকজ|েলা উ∆ুd দরপেqর মা>েম yয় করার পিরক9না সøক িছলনা।
উদাহারণ√≠প বলা যায় )য, িডিপিপেত Çাপটপ yেয়র 8া≈িলত \Ç মাq ৭৫০০০.০০ টাকা যার 8ায় সবই jয়
হেতা উ∆ুd দরপেqর িবিভo খরচ বাবদ। সেরজিমেন পয Dেব@েণ )দখা যায় )য, yয়∑ত পx|েলা 8কে9র িবিভo
িবভাগীয় অিফেস jব‹ত হেã।

৩.২.৪. 8কে9র yয়কায D পয Dােলাচনা
পয Dেব@কদল 8কে9র িবিভo ধরেনর yয়কায D পয Dেব@ণ কের যার মে> উে^খেযাê হেলা জীপগাড়ী, Çাপটপ,
ফেটাকিপয়ার ও )মাটরসাইেকল yয়। উপ2লীয় বন িবভাগ পëয়াখালীর আওতায় 8কে9র জীপগাড়ী yয়কায D িবেpষণ
করেল )দখা যায় )য, দরপq িপিপআর ২০০৮ এর িনেদ Dশনা অ]যায়ী কমপে@ ২H জাতীয় পিqকায় দরপq 8কােশর
কথা যা ১H ইংেরজী ও ১H বাংলা পিqকায় (ৈদিনক ইেmফাক এবং The Daily Sun) 8কাশ করা হেয়েছ। িডিপিপ
অ]যায়ী জীপগাড়ী yেয়র 8া≈িলত \Ç িছল ৭৫,০০,০০০.০০ টাকা ও দরপেqর আ]মািনক \Ç িছল
৬০,৭৫,০০০.০০ টাকা । িপিপআর ২০০৮ অ]যায়ী িব াপন 8কােশর পর হেত দরপq উ∆ুd করার িদন পয DÑ
কমপে@ ১৪ িদন রাখার িবধান রেয়েছ; যা এে@েq ১৮ িদন রাখা হেয়েছ। ûŒমাq Rangs Limited,
Dhaka দরপেq অংশnহণ কের। দরপq \Çায়ন কিমHর সভা ১ (এক) সÄােহর মে> ই-িজিপ পBিতেত স}o
হেয়েছ। িসএস অ]েমাদেনর ৭ িদেনর মে> Notification of Award (NOA) 8দান করার িনয়ম যথাযথভােব
পালন করা হেয়েছ। NOA-এর ২৮ িদেনর মে> ¬িd সা@র করার িনয়ম রেয়েছ যা মাq ৩ িদেনর মে>ই করা
হেয়েছ এবং ¬িd সা@েরর িদনই কায Dােদশ 8দান করা হেয়েছ। কায Dােদশ অ]যায়ী ১৫ িদেনর মে> জীপগাড়ী πেঝ
)পেয়েছ এবং ভ`াট ও ºাí jিতত ৫৮,৮৭,১৩৪.০০ টাকার Éড়াÑ িবল 8দান করা হেয়েছ।
উপ2লীয় বন িবভাগ পëয়াখালীর আওতায় 8কে9র Çাপটপ yয়কায D িবেpষণ করেল )দখা যায় )য, িডিপিপ অ]যায়ী
ÇাপটপH উ∆ুd দরপেqর মা>েম yয় করার থাকেলও ২০১৮ সােলর )ম-ôন মােস আরএফিকউ পBিতেত তা yয়
করা হেয়েছ। িডিপিপ অ]যায়ী Çাপটপ yেয়র 8া≈িলত \Ç িছল ১,৫০,০০০.০০ টাকা ও দরপেqর আ]মািনক \Çও
িছল ১,৫০,০০০.০০ টাকা । দরপq িবyয় û® ও )শেষর মে> ৭ িদেনর পাথ Dক` রাখা হেয়েছ। সব Dেমাট ৩H 8িতXান
দরপেq অংশnহণ কের এবং সব Dিন[ দরদাতা (৬৯,৯০০.০০ টাকা) িহেসেব M/S Mith Enterprise, Dhaka –
)ক NOA 8দান করা হয়। NOA 8দােনর ২ িদেনর মে> 8িতXানH Çাপটপ πিজেয় )দয় এবং Éড়াÑ িবল জমা
)দয়। Éড়াÑ িবল 8দােনর ৬ মাস ২০ িদন পর তা পিরেশাধ করা হয়।
8কে9র )মাটরসাইেকল yয়কায D িবেpষণ করেল )দখা যায় )য, িডিপিপ অ]যায়ী ৫H )মাটরসাইেকল একেq উ∆ুd
দরপেqর মা>েম yয় করার থাকেলও ২০১৮ সােলর )ম-ôন মােস আরএফিকউ পBিতেত ৪H উপ2লীয় বন িবভাগ
এর মা>েম তা yয় করা হেয়েছ। উপ2লীয় বন িবভাগ পëয়াখালীর আওতায় 8কে9র ১H )মাটরসাইেকল yয়কায D
িবেpষণ করেল )দখা যায় )য, িডিপিপ অ]যায়ী ১H )মাটরসাইেকল yেয়র 8া≈িলত \Ç িছল ৭৫,০০০.০০ টাকা ও
দরপেqর আ]মািনক \Çও িছল ৭৫,০০০.০০ টাকা। দরপq িবyয় û® ও )শেষর মে> ৭ িদেনর পাথ Dক` রাখা হেয়েছ।
সব Dেমাট ৩H 8িতXান দরপেq অংশnহণ কের এবং সব Dিন[ দরদাতা (১,৪৯,৭৬৩.০০ টাকা) িহেসেব M/S Mith
Enterprise, Dhaka–)ক NOA 8দান করা হয়। NOA 8দােনর ৩ িদেনর মে> 8িতXানH )মাটরসাইেকল
πিঝেয় )দওয়া এবং Éড়াÑ িবল জমা )দয়। Éড়াÑ িবল 8দােনর ৬ মাস পর তা পিরেশাধ করা হয়।
িবেpষণঃ 8কে9র আওতায় 8িত বছর yয় পিরক9না করা হেয়েছ। স}ািদত yয় পিরক9না পয Dােলাচনা করেল
)দখা যায় )য, yয় পিরক9নার ৪H ƒােকেজর মে> িডিপিপ অ]যায়ী িপিপআর ২০০৮ এর িনেদ Dশনা অ]যায়ী ûŒমাq
জীপগাড়ী yয় করা হেয়েছ, বাকী ƒােকজ|েলার )@েq এর jতয় ঘHেয় আরএফিকউ পBিত অ]সরণ করা হেয়েছ।
িডিপিপেত জীপগাড়ী yয় jতীত অT ƒােকজ|েলা উ∆ুd দরপেqর মা>েম yয় করার পিরক9না সøক িছলনা।
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পিরক9না অ]যায়ী )কান পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজ স}াদন করা সÖব হয়িন কারণ 8ক9 পিরচালক
িনেয়াগ করা হয় এি8ল ২০১৮ সােল ফেল yয় স}িকDত ƒােকজ স}াদন করা িপিছেয় পেড়। ২০১৯-২০ অথ D বছের
চারH উপ2লীয় বন িবভােগর আওতায় পx yয় পিরকলপনা পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, সব|েলা ƒােকেজর ¬িd
অ]যায়ী কাজ সমািÄর সÖাj তািরখ িছল ২০১৯ সােলর নেভ~র মােসর মে> িকÑ িনধ Dািরত সময় অ]যায়ী yয়
পিরক9নার )কান কায Dyমই সমাÄ করা সÖব হয়িন। কারণ yয় 8িyয়ায় 8া≈লন অ]েমাদন, দরপq আহবান, দরপq
\Çায়নসহ অ]েমাদন )পেত িবিভo 8িyয়া অ]সরণ করেত হয় িবধায় িবল~ হয়। Çাপটপ ও )মাটরসাইেকল এর
মেতা îH িভo ধরেণর পx yেয় একই 8িতXানেক সব Dিন[ দরদাতা ও সরবরাহকারী িহসােব িনব Dািচত করােক িক‡টা
8ßিবB কের।

৩.৩ 8কে9র উেfg অজDন
·রণাতীত কাল )থেকই উপ2েল ন.ন eিম )জেগ উঠেছ। প‚া, ‘@ñq এবং )মঘনা নদী বাংলােদেশর ওপর িদেয়
8বািহত হেয় বে#াপসাগের িমিলত হেয়েছ। সমী@ায় অ]িমত হয় )য, এ নদী িতনH বছের 8ায় ২.৪ িবিলয়ন টন
পিল বহন কের যা উপ2েল জমা হয়। এ পিল|েলা )কা≥াল ডাইনািমক 8িyয়া, 8ধানতঃ নদীর 8বাহ, )জায়ার-ভাটা,
বাﬁ 8বাহ ইত`ািদর মা>েম উপ2েলর িবিভo অংেশ জমাট )„েধ ন.ন eিম ওঠা 8িyয়া স}o কের। ‘বে#াপসাগের
)জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ 8ক9H জা]য়াির ২০১৮ )থেক û® কের িডেস~র ২০২১ সােল
)শষ হেব। 8ক9Hর |®©wণ D িতনH যথাyেম èানেnাভ বনায়ন, উপ2লীয় এলাকায় ি¿প বনায়ন ও সö’ িনকটবত∂
বসতবািড়েত চারা িবতরণ। িডিপিপ অ]যায়ী ২০১৯-২০ অথ Dবছের 8ক9 কSক
D ম>বত∂ \Çায়েনর িনিমেm ফামD
িনেয়াগ করার ল@` থাকেলও আইএমইিড’র িনয়িমত \Çায়ন ও পরীিব@েণর অংশ িহসােব 8কে9র ম>বত∂ িনিবড়
পিরবী@ণ অেরারা কনসালেটVW িলঃ স}াদন করেছ। িনে[ 8কে9র îই বছর সময় অিতyােÑর ওপর িভিm কের
িডিপিপ অ]যায়ী tহীত উেfgাবলীর পয Dােলাচনা করা হেলা। \লতঃ 8ক9 nহেণর û®েত )বইজলাইন সােভD ও
সÖাjতা সমী@া না থাকায় 8কে9র অজDনেক যাচাই করা î®হ হেয় পেড়।
উেfg-১: উপ2লীয় ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িyয়ােক ©রাি‰তকরণ করা এবং )জেগ ওঠা চেরর iায়ী© িB করা

বাংলােদেশর মেতা ঘন বসিতwণ D ∑িষ 8ধান )দেশ ন.ন )জেগ ওঠা চর eিমর iায়ীকরণ অত`Ñ |®©wণ D। এ কােজ
èানেnাভ বনায়ন সবেচেয় কায Dকর eিমকা পালন কের। 8কে9র আওতায় 8িত )হéের ৪,৪৪৪H (১.৫× ১.৫ )µিসং)
কের ২৫,০০০ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়েনর জT চারা )রাপণ করার পিরক9না করা হেয়েছ যার মে> জা]য়াির
২০২০ পয DÑ ১৬,৩৯৫ )হéর (৬৫.৫৮%) উপ2লীয় চের èানেnাভ 8জািতর চারা )রাপণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০
অথ Dবছর পয DÑ ২২,৭৮০ )হéর জিমেত চারা )রাপণ করার পিরক9না িছল এবং তার বাkব অnগিত হেã ১৬,৩৯৫
)হéর (৭১.৯৭%) অথ Dাৎ যা ল@`মাqার )চেয় ২৮.০৩% কম। \লতঃ অথ Dছাড় িবলি~ত হওয়ায় সময়মত নাস Dাির
)বড Æতির করা সÖব হয়িন ফেল ল@`মাqা অ]যায়ী চারা উেmালন করা হয়িন তাই িডিপিপ ল@`মাqা অজDন সÖব
হয়িন। èানেnাভ বনায়েনর বাkব পয Dেব@ণ )সকশন ৩.৫ এ উপiাপন করা হেয়েছ।
èানেnাভ গাছপালা উপ2েলর )জেগ ওঠা eিমেত পিল জমাট করার মা>েম উপ2লেক র@া কের। ১৯৬২ সাল )থেক
বন িবভাগ উপ2লীয় এলাকায় বনায়েনর মা>েম উপ2েল ন.ন )জেগ ওঠা চেরর eিমেত উÂতা িB, উব Dরতা িB,
মৎস স}েদর আÊয়iল Æতিরসহ উপ2েলর iায়ী© িBেত \ল সহায়ক eিমকা রাখেছ। যিদ 8কে9র আওতায়
২৫,০০০ )হéর উপ2লীয় চের èানেnাভ বনায়ন কের তা সøকভােব পিরচয Dা ও র@ণােব@ণ করা যায় তেব একিদেক
)যমন ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িyয়া ©রাি‰ত হেব অTিদক )জেগ ওঠা চেরর iায়ী© িB করা সÖব হেব।
উেfg-২: জলবাﬁ পিরবতDেনর সােথ অিভেযাজেন এবং এর )নিতবাচক 8ভাব িনরসেনর িনিম)m Áিণ Dঝড় এবং
জেলাËাস 8িতেরােধ সπজ )বÅনী Æতির

জলবাﬁ পিরবতDেনর সােথ অিভেযাজেন এবং এর )নিতবাচক 8ভাব িনরসেনর িনিমm Áিণ Dঝড় এবং জেলাËাস
8িতেরােধ সπজ )বÅনী Æতির করার জT 8কে9র আওতায় সব Dেমাট ১,০০০ িকঃিমঃ সাির জিমেত ি¿প বনায়েনর
জT 8িত িকেলািমটাের ১,০০০H চারা )রাপেনর পিরক9না িছল যার বাkব অnগিত হেã ৫৪৭ িকঃিমঃ। িডিপিপ
অ]যািয় ২০১৯-২০ অথ Dবছ)রর মে> ১০০০ িকঃিমঃ এর সবë§ জিমেত চারা )রাপণ )শষ হওয়ার ল@`মাqা থাকেলও
এ পয DÑ ৫৪৭ িকঃিমঃ (৫৪.৭%) জিমেত অÈথাৎ লে@`র ৪৫.৩% কম জিমেত চারা )রাপণ )শষ হেয়েছ। উপ2লীয়
এলাকায় সπজ )বÅনী Æতিরেত ি¿প বনায়েনর পাশাপািশ উপ2লীয় চর ও বসতবািড় বনায়নেক |®ে©র সােথ
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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িবেবচনা করা হেয়েছ। এ িতন ধরেণর বনায়েনর জT িনব Dািচত গােছর 8জািতস\হ এবং জলবাﬁ )মাকািবলায় এ
সমk গােছর eিমকা সারিণ ১৭ )ত উপiাপন করা হেলা।
সাÍিতক বছর|েলােত )দখা যায়, সাইেŸােনর 8বণতা ও sউÂ জেলাËােসর মাqা )বেড় যাওয়ায় িবÎমান )পা¥ার
অেনক সমেয় পািনেত Ïেব )গেছ। ফেল লবণাd পািন উপ2লীয় এলাকা ছাড়াও অেনক িভতেরর অàেল 8েবশ
কেরেছ। এছাড়াও সö’ উপ2ল )থেক )কান )কান iােন ১০০ িকঃিমঃ Ìরে© খাল/শাখা নদীেত ûÿ )মৗsেম লবণাd
পািন 8েবশ কেরেছ। এর ফেল 8ায় ১০ ল@ )হéর চাষাবাদেযাê জিমর উৎপাদন @মতা িবিভo মাqায় @িতnk
হেয়েছ। সøকভােব পিরচয Dা ও র@ণােব@ণ িডিপিপ অ]যায়ী 8ক9 )শষ হওয়া পয DÑ করা )গেল 8কে9র অ#স\হ
উপ2লীয় এলাকায় Áিণ Dঝড় ও জেলাËাস িনরসেন eিমকা রাখেব, এবং সπজ )বÅনী Æতিরর পাশাপািশ দির’
জনেগাXীর জীবন-জীিবকা িনব Dােহ অবদান রাখেব।
সারিণ 17: 8কে9 œিজত গােছর চারার 8জািতর নাম ও জলবাﬁ সহনশীলতায় eিমকা
yিমক
নং
1.

বনায়েনর
ধরণ
èানেnাভ

2.

উপ2লীয়
ি¿প

3.

সö’
িনকটবত∂
বসতবািড়

8জািতর নাম

জলবাﬁ সহনশীলতায়
eিমকা
)কওড়া, বাইন ও কাকড়া
বTা, জেলাËাস, বাতাস
ও সাইেŸান 8িতেরাধক
কড়ই, )মহগিন, আকাশমিন, ঝাউ, খেয়র, বাবলা, খইয়া, মালাকানা, সাদা বাতাস
ও
বTা
কড়ই, কালা কড়ই, শীল কড়ই, রাজ কড়ই, কদম, কােলা জাম, িশû, বট, 8িতেরাধক
গামার, জা®ল, বকাইন, চা}াüল, )দবদা®, করমচা, িশöল, .লা, )রইনি“,
অôDন, বকüল, িচকরািশ, )স|ন, ক¢ঠাল, শিরফা, আতা, িনম, জা~ুরা, আম,
)পয়ারা, বরই, )Ó.ল, কাঠ বাদাম, আমড়া, আমলিক, হরতিক, বেহরা, sপাির
ইত`ািদ
নািরেকল, তাল, )খôর, sপািরসহ িবিভo বনজ ও ফলজ গাছ
বাতাস 8িতেরাধক

উেfg-৩: জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব )মাকােবলায় কাব Dন মôদ িB

িবেÔ জলবাﬁ পিরবতDেনর )8ি@েত èানেnাভ বাﬁমóল )থেক িক পিরমান কাব Dন ডাই অíাইড )শাষন কের তা )লাক
¬র অÑরােলই রেয় )গেছ। Òিথবীেত )য পিরমান বােয়ালিজক`াল কাব Dন )শাষণ হয় তার ৫৫% èানেnাভ nহণ কের
যা Ú কাব Dন (blue carbon) নােম পিরিচত। িবিভo গেবষণায় )দখা )গেছ, )টিরি¿য়াল বন অেপ@া èানেnাভ বন
১০০ |ণ Ûত –হায়ীভােব কাব Dন )শাষণ কের। “ািপক`াল বনাàল অেপ@া èানেnাভ বনাàল 8ায় ৫ |ণ অিধক কাব Dন
মôদ রােখ। èানেnা)ভর এ |ণা|েনর \েল রেয়েছ গভীর Æজব পদাথ D সÜB মাHেত এেদর )বেড় ওঠা। পিল
আটকােনার ফ¢দ সÙশ èানেnােভর )শকড় িবTাস এেক পািনর নীেচ পিলেত আকেড় থাকেত এবং )জায়ার-ভাটায়
পািনর গিত8বাহ কিমেয় িদেত সাহাΩ কের। ফেল অেনক )বিশ পিল মাHর উপিরভােগ জমা হয়। যার দ®ন Ûত ন.ন
eিমর উÂতা িB পায়। পািনর লবণাdতা এবং পিল জমার কারেণ মাHেত অেপ@া∑ত অেনক কম অিíেজন থােক।
ফেল Æজব পদােথ Dর পচেনর 8িyয়া এবং হার উভয়ই কম থােক িবধায় অেনক )বিশ Æজব পদাথ D বা কাব Dণ মাHেত
সিàত হয়। ইেতামে> s°রবন èাগেnাভ বনাàেলর বাংলােদশ অংেশর কাব Dেনর পিরমান িনণ Dয় করা হেয়েছ যার
পিরমান 8ায় ১০৫.৬ )মগাটন। èানেnাভ বনায়েনর উপরi eিম (aboveground), িন[eিম (below ground)
ও মাHর (soil carbon) তl jবহার কের সমি‰ত কাব Dন মôদ (integrated carbon stock) যাচাই কের
)দখা যায় 8িত )হéের ৪৯.৩৯১৪ টন কাব Dন মôদ থােক1। সাধারণত উপ2লীয় বনাàেল মাHর কাব Dন মôদ পাহািড়
এবং সামািজক বনায়েনর )চেয় )বিশ হয়। )স অ]যায়ী এ 8কে9র ২৫,০০০ )হéর èানেnাভ বনায়েনর মা>েম 8ায়
১.২৩ )মগাটন (১,২৩৪,৭৮৫ টন), কাব Dন মôদ হেব। এছাড়া, 8কে9র লগেıম অ]যায়ী উপ2লীয় বনায়েনর মা>েম
২০২১ সােলর মে> ে@র আãাদন ১৩.১৯% হেত ১৩.৮০% এ উoীত হওয়ার ল@`মাqা থাকেলও ধারণা করা যায়,
বনায়েনর ঘন© িBর সােথ সােথ ে@র আãাদনও িB পােব, যা 8কে9র সমাÄকালীন সমেয় িনণ Dয় করা সÖব।
িনয়িমত র@ণােব@ণ করা হেল এসব গােছর মা>েম উপˆ Dd কাব Dন মôদ অজDন করা সÖব হেব যা জলবাﬁ
পিরবতDেনর 8ভাব )মাকােবলায় eিমকা রাখেব।
1

http://documents.worldbank.org/curated/en/223981499717230448/pdf/ICR00004026-06302017.pdf
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উেfg-৪: আবাসiল এবং 8জনন sিবধার উoয়েনর মা>েম সাöি’ক উি˜দ ও 8াণী2েলর জীবৈবিচq িB

বে#াপসাগর Òিথবীর হৎ ইেকা-িসে≥ম|েলার একH। এখােন িবিভo ধরেণর জীবৈবিচq িবÎমান, )যমন- )কারাল
রীফW, Òিথবীর সব Dহৎ 8া∑িতক èানেnাভ বন s°রবন। বে#াপসােগরর একH উে^খেযাê ÆবিশÅ` হেã-এখােন
অসং´ সাöি’ক উি˜দ ও 8ািণর আবাসiল সহায়ক িবিভo 8জািতর সাöি’ক Æশবাল, ¯াংকটন ইত`ািদর উপিiিত।
বে#াপসাগের এসব ¯াংকেটািনক 8জািতর উপিiিতর কারেণ সাöি’ক উি˜দ ও 8াণীর Æবিচq` অT )য )কান সö’
অেপ@া অেনক সÜB। বে#াপসাগেরর জীবৈবিচq` সÜিBর কারণ এখােন িবÎমান ইেকািসে≥ম। বতDমান
অিনয়∫ত িচংড়ী চাষ, মৎস আহরণ, লবণ চাষ, জাহাজ ভা#া িশ9, িশ9ায়ন এর জT উপ2লীয় এলাকা অিবেবচনা
8¨ত jবহার এবং √াî পািনর 8বাহ ˘াস, লবণাÕতা িB এবং জলবাﬁ পিরবতDন জিনত কারেণ বে#াপসাগেরর
ইেকািসে≥ম ˙মিকর স˚ুখীন। èানেnাভ বন ক¢কড়া, িচংিড়, )মালাí ইত`ািদ সাöি’ক অথ Dৈনিতকভােব অত`Ñ
|®©wণ D 8াণী ও মৎেvর িডম পাড়ার জT উপেযাগী আÊয়–হল । èানেnাভ বনাàল সাইেŸান, জেলাËাস )থেক
উপ2লীয় অàেলর জনেগািXর জানমাল র@া কের এবং মাHর @য় ও ভা#ন )রাধ কের।
বে#াপসাগরেক মানবজািতর কÇােণ )টকসইভােব jবহারেযাê রাখেত এর ইেকা-িসে≥মেক অবgই সংর@ণ
করেত হেব, যা উd 8ক9 যথাযথভােব বাkবায়ন হেল িক‡টা হেলও eিমকা রাখেব। কারণ বতDমান জীিবত গােছর
চারা|েলা পরবত∂ সøক পিরচয Dা ও র@ণােব@েণর মা>েম বড় হেল চের বনাàল Æতির হেব যা iানীয় উি˜দ ও
8াণী2েলর জT িনরাপদ আবাসiল ও 8জনেনর sিবধা œিÅেত সহায়তা করেব।

৩.৪ 8ক9 jবiাপনা
৩.৪.১ 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ
িডিপিপ অ]যায়ী বন সংর@ক পেদর একজন কমDকতDা wণ Dকালীন 8ক9 পিরচালক িহেসেব )8ষেণ িনেয়াগ 8াÄ হেবন
এবং িতিন 8ক9 বাkবায়ন পিরদশDন ও সািব Dক সম‰য় তদারক করেবন। 8কে9র দািয়©8াÄ পিরচালকেদর
দািয়©কাল পয Dেব@েণ )দখা যায়, 8কে9র )ময়াদ জা]য়াির ২০১৮ )থেক û® হেলও বন সংর@ক জনাব )গািব°
রায়েক ২০১৮ সােলর এি8ল মােস অিতিরd দািয়© িহেসেব 8থম 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ করা হয় । এছাড়া িতিন
‘Integrating
Community-based
Adaptation
into
Afforestation
and
Reforestation Programmes in Bangladesh’ 8কে9রও 8ক9 পিরচালক িহেসেব দািয়© পালন কেরন।
জনাব )গািব° রায় ১৪ অেéাবর ২০১৯ পয DÑ দািয়© পালন কেরন এবং উd ১৪ অেéাবর ২০১৯ তািরেখই বন
সংর@ক জনাব )মাহা˚াদ হা®ন অর রিশদ খােনর কােছ দািয়© হkাÑর কেরন। বতDমােন জনাব )মাহা˚দ হা®ন অর
রিশদ খান বন সংর@)কর দািয়© পালেনর পাশাপািশ অিতিরd দািয়© িহেসেব 8ক9 পিরচালেকর দািয়© পালন
করেছন। পাশাপািশ িতিনও ‘Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and
Reforestation Programmes in Bangladesh’ 8কে9রও 8ক9 পিরচালক িহেসেব দািয়© পালন করেছন।
পিরক9না িবভাগ হেত জারী∑ত “সরকাির খােত উoয়ন 8ক9 8ণয়ন, 8িyয়াকরণ, অ]েমাদন ও সংেশাধন পBিত”
িবষয়ক পিরপq অ]যায়ী ৫০ )কাH টাকার উে¸D 8কে9র )@েq িনয়িমত 8ক9 পিরচালক পদায়ন করার িবধান
রেয়েছ এবং জ®রী 8েয়াজন না হেল 8ক9 পিরচালক পিরবতDন না করেত বলা হেয়েছ। িকØ এ 8কে9র )@েq উd
িবধান অ]সরণ করা হয়িন। িনে[ 8ক9 পিরচালক স}িকDত তl 8দান করা হেলা:
সারিণ 18: 8ক9 পিরচালক স}িকDত তl
8ক9 পিরচাল)কর
নাম
জনাব )গািব° রায়
)মাহা˚দ হা≠ন অর
রিশদ খান

পদিব

দািয়©কাল

বন সংর@ক, )কা≥াল
সােকDল, বিরশাল
বন সংর@ক, )কা≥াল
সােকDল, বিরশাল

০১/০৪/২০১৮ )থেক
১৪/১০/২০১৯
১৪/১০/২০১৯ )থেক
দািয়©রত
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দািয়© এর ধরণ
(িনয়িমত/ অিতিরd)
অিতিরd

অT 8কে9র পিরচালক
িহেসেব দািয়©8াÄ িকনা
না

অিতিরd

না
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৩.৪.২ জনবল িনেয়াগ
িডিপিপ অ]যায়ী 8ক9 পিরচালকেক সহায়তা করার জT একজন িহসাব র@ক, একজন অিফস সহকারী কাম
কি}উটার ö’া@িরক, একজন গাড়ীচালক ও একজন অিফস সহায়ক সরাসির/আউটেসািস Dং এর মা>েম িনেয়াগ
করার কথা। 8ক9 অিফেসর নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, ûŒমাq অিফস সহকারী কাম কি}উটার ö’া@িরক
সরাসির িনেয়াগ করা হয় বাকী পদ|েলা পিqকায় িব িÄর মা>েম যথাযথ 8িyয়া অ]সরণ কের আউটেসািস Dংএর
মা>েম িনেয়াগ করা হয়। িনে[র সারিণ ১৯ পয Dােলাচনা করেল )দখা যায়, িডিপিপ অ]যায়ী সøক পBিতেতই 8কে9র
আওতায় জনবল িনেয়াগ করা হেলও তা করা হেয়েছ িনধ Dািরত সমেয়র ৪ )থেক ৭ মাস পের। এ jাপাের িনিবড়
সা@াতকাের কমDকতDারা জানান, 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ )দিরেত হওয়ায় অTাT জনবল িনেয়াগ িপিছেয় যায়।
সেরজিমেন পয Dেব@েণ )দখা যায়, সব|েলা জনবল 8ক9 পিরচালেকর অিফেস কমDরত আেছ।
সারিণ 19: 8ক9 সংিpÅ জনবল
jিd ও পেদর নাম
পেদর সং´া িনেয়ােগর ধরন িনেয়ােগর তািরখ
রতন §মার রায়-িহসাব র@ক
১ আউটেসািস Dং
০১.০৭.২০১৮
)মাঃ সাইüল ইসলাম-অিফস সহকারী কাম কি}উটার ö’া@িরক
১
সরাসির
১৭.০৪.২০১৮
)মাঃ öoা-¤াইভার
১ আউটেসািস Dং
০১.০৭.২০১৮
নাঈম )হােসন-অিফস সহায়ক
১ আউটেসািস Dং
০১.০৭.২০১৮

৩.৪.৩ িপএসিস ও িপআইিস সভা
িপএসিস সভাঃ
িডিপিপ অ]যায়ী জাতীয় পয Dােয় 8েজé ি≥য়ািরং কিমH (িপএসিস) গঠন করা হেব। )মাট ১৪ সদv িবিশÅ কিমHর
সভাপিত হেবন সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয় এবং সংিpÅ িসিনয়র সহকারী 8ধান/সহকারী
8ধান, পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয় উd কিমHর সদv সিচব হেবন। 8কে9র ি≥য়ািরং কিমH 8কে9র
উপেদÅা কিমH িহেসেব কাজ করেব। 8িত িতন মােস কিমH ১ বার সভায় িমিলত হবার কথা িডিপিপেত উে^খ আেছ
)স অ]যায়ী ২ বছের সব Dেমাট ৮H িপএসিস সভা স}o হবার কথা িকØ নিথ যাচাই কের )দখা যায়, এ 8কে9 ûŒমাq
২১/০৪/২০১৯ তািরেখ পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালেয়র সিচব জনাব আবî^াহ আল )মাহসীন )চীŒরী
এর সভাপিতে© ১H িপএসিস সভা অ]িXত হেয়েছ। সভায় )ফনী )জলার সকল উপেজলায় বনায়েনর |®© িবেবচনায়
)ফনী )জলা পিরেবশ ও বন উoয়ন কিমHর িসBাÑ )মাতােবক সামািজক বন িবভাগ, )ফনী কSক
D িডিপিপেত উে^খ
না থাকা সে©ও পরûরাম ও )সানাগাজী উপেজলায় ২০১৭-২০১৮ অথ Dবছের œিজত যথাyেম ৫ িকঃিমঃ ও ৭ িকঃিমঃ
সংেযাগ সড়েক বাগােনর অ]েমাদন িবষেয় আেলাচনা হয়। সভায় èানেnাভ ও ি¿প বনায়েনর iান পিরবতDন ও
বসতবািড়েত চারা িবতরেণ jয় িB িবষেয় ম∫ণালেয় 8kাব )8রণ িবষেয় িসBাÑ nহণ করা হয়। এ jাপাের িনিবড়
সা@াৎকাের কমDকতDারা জানান, িডিপিপ সংেশাধন কের এ সংyা∫ 8kাব ম∫ণালেয় )8রণ করা হেয়েছ।
িপআইিস সভাঃ
িডিপিপেত মাঠ পয Dােয় 8ক9 বাkবায়েন সংিpÅেদর কমDদ@তা পয Dােলাচনা কের 8েয়াজনীয় িদকিনেদ Dশনা 8দান কের
সøকভােব 8কে9র কাজ বাkবায়েনর লে@` একH 8ক9 বাkবায়ন কিমHর (িপআইিস) উে^খ রেয়েছ। )মাট ১১ সদv
িবিশÅ কিমHর সভাপিত হেবন 8ধান বন সংর@ক, বন অিধদÄর এবং 8ক9 সংিpÅ সহকারী বন সংর@ক, উoয়ন
পিরক9না ইউিনট, বন অিধদÄর উd কিমHর সদv সিচব হেবন। 8িত িতন মােস কিমH ১ বার সভায় িমিলত হবার
কথা িডিপিপেত উে^খ আেছ )স অ]যায়ী ২ বছের সব Dেমাট ৮H িপএসিস সভা স}o হবার কথা িকØ নিথ যাচাই কের
)দখা যায়, এ 8কে9 ১৭/১২/২০১৮ ও ০৫/১১/২০১৯ তািরেখ )মাট ২H িপআইিস সভা অ]িXত হেয়েছ। উভয় সভা
8ধান বন সংর@ক জনাব )মাহা˚দ সিফউল আলম )চীŒরীর সভাপিতে© ঢাকার আগারগ¢ও এর বনভবেন অ]িXত
হয়। িপআইিস'র ১ম সভায় 8কে9র উেfg ও ল@`মাqা অ]যায়ী মাঠপয Dােয় কায Dyম বাkবায়ন, এিডিপ বরাf
)মাতােবক বািষ Dক কমDপিরক9না অ]যায়ী কায Dyম বাkবায়ন তরাি‰তকরণ, উপেজলা িভিmক বনায়েনর পিরমাণ
পিরবতDন করার )@েq িপএসিসর অ]েমাদন nহণ, বসতবািড়েত চারা িবতরেণ jয় িB িবষেয় িপএসিসর সভায়
উপiাপন ইত`ািদ িবষেয় িসBাÑ nহণ করা হয়। িপআইিস এর ২য় সভা অ]িXত হয় িপএসিস সভার ৬ মাস পের। উd
সভায় 8কে9র )ময়াদ ৬ মাস িB কের িডিপিপ সংেশাধন, উপেজলা িভিmক ল@`মাqা পিরবতDন কের 8kাবনা দািখল,
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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বসতবািড়েত চারা িবতরেণ jয় ৭০০ টাকা )থেক ১,০০০ টাকা করা এবং স∆ানী ভাতা ও 8চার িব াপন খােত
িডিপিপ সংেশাধেনর মা>েম jয় িB িবষেয় িসBাÑ nহণ করা হয়। এ jাপাের িনিবড় সা@াৎকাের কমDকতDারা
জানান, িডিপিপ সংেশাধন কের এ সংyাÑ 8kাব ম∫ণালেয় )8রণ করা হেয়েছ।
পিরক9না িবভাগ হেত জারী∑ত “সরকাির খােত উoয়ন 8ক9 8ণয়ন, 8িyয়াকরণ, অ]েমাদন ও সংেশাধন পBিত
িবষয়ক পিরপq অ]সাের 8কে9র sXু বাkবায়ন মিনটিরং ও তদারিকর √ােথ D 8িত ৩মােস ১বার িপআইিস এবং
িপএসিস সভা করেত হেব। 8কে9র িডিপিপেত 8িত ৩ মােস অÑতঃ ১ বার িপআইিস ও িপএসিস সভা আেয়াজেনর
উে^খ রেয়েছ। িকØ )স অ]যায়ী িপআইিস ও িপএসিস সভা আেয়াজন করা হেã না।

৩.৪.৪ অিডট স}াদন ও আপিm িনˇিm সংyাÑ তl
িডিপিপ অ]যায়ী বন অিধদÄর এ 8কে9র জT খরেচর িহসাব আলাদাভােব িহসাবািয়ত করেব। সরকােরর 8চিলত
িবিধ )মাতােবক এ িহসাব স}েoর িবষয়ািদ 8ক9 পিরচালক িনিáত করেবন। িবভাগীয় পয Dােয় 8চিলত িহসাব িবিধ
)মাতােবক পিরচালনা িনিáত করা হেব। 8কে9র িহেসেবর সােথ সংিpÅ কমDকতDা/কমDচারী 8ক9 িহসাব এবং
অিডেটর কায Dyম পিরচালনার দািয়ে© থাকেবন। নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, 8কে9র আওতায় )কান আভ`Ñরীণ
অিডট হয়িন তেব িসএিজ কSক
D অিডট স}াদন হেয়েছ। িসএিজ কSক
D 8ক9 পিরচালেকর কায Dালয়সহ ৬H িবভাগীয়
বন কমDকতDার কায Dালেয় ûŒমাq ২০১৭-১৮ অথ Dবছেরর অিডট স}াদন হেয়েছ। অিডট সংyাÑ কাগজপq পয Dােলাচনা
কের )দখা যায়, িসএিজ কSক
D ০৮/০৩/২০১৯ হেত ১১/০৩/২০১৯ তািরখ পয DÑ বিরশােল অবিiত 8ক9 পিরচালেকর
কায Dালয়; ১২/০৩/২০১৯ হেত ১৪/০৩/২০১৯ তািরখ পয DÑ িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপ2লীয় বন িবভাগ, )ভালা;
১৫/০৩/২০১৯ হেত ২০/০৩/২০১৯ তািরখ পয DÑ িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপ2লীয় বন িবভাগ, পëয়াখালী;
২৯/০৩/২০১৯ হেত ০৮/০৪/২০১৯ তািরখ পয DÑ িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপ2লীয় বন িবভাগ, কíবাজার (উmর);
১৭/০৪/২০১৯ হেত ১৮/০৪/২০১৯ তািরখ পয DÑ িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপ2লীয় বন িবভাগ, চänাম এবং
১৯/০৪/২০১৯ হেত ২৪/০৪/২০১৯ তািরখ পয DÑ িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপ2লীয় বন িবভাগ, )নায়াখালী এর কায Dালেয়
অিডট স}াদন হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ Dবছেরর অিডট স}াদন সংyাÑ )কান িচø িনিবড় পিরবী@ণ চলাকালীন সময়
পয DÑ িসএিজ অিফস )থেক আেসিন।
সারিণ 20: িসএিজ কSক
D অিডট আপিm
yিমক
নং
1.

2.

ইউিনেটর নাম ও
øকানা
িবভাগীয় বন
কমDকতDা, উপ2লীয়
বন িবভাগ,
পëয়াখালী
িবভাগীয় বন
কমDকতDা, উপ2লীয়
বন িবভাগ,
)নায়াখালী

অিডট
আপিmর
সং´া
০২H

১,৩৩,৮৭৫.০০

০১H

৮৬,১১৩.০০

অিডট সংি!Å
অেথ Dর পিরমাণ

tহীত jবiা
উ"ািপত আপিmস\েহর )যৗিdক/যথাযথ ‘ডশীট
জবাব 8মানকসহ 8ªত করা হেয়েছ। #$ই তা
8দান করতঃ আপিmস\হ 8ত`াহােরর অ]েরাধ
কের হেব।
উ"ািপত আপিmস\েহর )যৗিdক/যথাযথ ‘ডশীট
জবাব 8মানকসহ 8ªত করা হেয়েছ। #$ই তা
8দান করতঃ আপিmস\হ 8ত`াহােরর অ]েরাধ
কের হেব।

িবেpষণঃ ৬H উপ2লীয় বন িবভােগর মে> )নায়াখালীেত ১H এবং পëয়াখালীেত ২H অিডট আপিm রেয়েছ।
উপ2লীয় বন িবভাগ, পëয়াখালীেত “লার )মরামত ও আসবাবপq yেয়র জT ভ`াট বাবদ সব Dেমাট ১,৩৩,৮৭৫.০০
টাকা কতDন না করায়/ কম কতDন করায় রাজ√ @িতর িবষেয় অিডট আপিm রেয়েছ এবং )নায়াখালীেত আিথ Dক
@মতার অিতিরd ৪H যানবাহন )মরামত জিনত অিতিরd jয় ৮৬,১১৩.০০ টাকার িবষেয় অিডট আপিm রেয়েছ।
িবভাগীয় বন কমDকতDারা উ"ািপত আপিmস\েহর )যৗিdক/যথাযথ ‘ডশীট জবাব 8মানকসহ 8ªত কের 8ক9
পিরচালেকর িনকট 8দান কেরেছ এবং শী$ই তা 8ধান বন সংর@েকর মা>েম িসিভল অিডট অিধদÄের 8দান কের
আপিmস\হ 8ত`াহােরর অ]েরাধ করা হেয়েছ।
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৩.৪.৫ 8কে9র পিরবী@ণ ও \Çায়ন
িডিপিপ অ]যায়ী বন অিধদÄেরর িরমস ইউিনট এবং পিরবী@ণ ও \Çায়ন ইউিনট 8কে9র বনায়ন কায Dyম িনয়িমত
পয D)ব@ণ ও \Çায়ন করেব। মাঠপয Dােয় অংশীদাির©\লক পিরবী@ণ িনয়িমত করা হেব। পিরবী@ণ ও \Çায়েনর
সকল তl সংর@ণ করা হেব। িবভাগীয় বন কমDকতDার কায Dালয় এতদসংyাÑ 8িতেবদন িনয়িমত 8ক9 পিরচালেকর
দÄের )8রণ করেব। পিরবী@ণকালীন সমেয় )কান মিনটিরং 8িতেবদন 8ক9 পিরচালেকর দÄের পাওয়া যায়িন।
এছাড়াও, আইএমইিড’র পিরবী@ণ ও \Çায়ন )সéর-৮ ১৩ হেত ১৬ নেভ~র, ২০১৮ 8কে9র অ#স\হ পিরদশDন
কের একH মিনটিরং 8িতেবদন 8দান কেরন। মিনটিরং 8িতেবদেন বছরিভিmক কমD-পিরক9না nহণকােল )রu
অিফেসর মাঠ পয Dােয়র চািহদা আেছ িকনা তা nহণ না কের তােদর উপর চািপেয় )দয়া হেয়েছ, িডিপিপ বিহeDতভােব
)ফনী )জলার পরûরাম ও )সানাগাজী উপেজলায় ২০১৭-২০১৮ অথ Dবছের ১২ িকঃিমঃ সংেযাগ সড়েক বাগান œজন
করা এবং ন.নভােব 8ক9 এলাকা ñনঃিনধ Dারণ করা হেয়েছ, 8কে9র বসতবািড় িনব Dাচন যথাযথ হয়িন, িনধ Dারণ∑ত
বসতবািড় মািলকগেণর চািহদা যথাযথভােব যাচাই না করা, বসতবাড়ীর আিঙনায় পয DাÄ জায়গা না থাকা সহ িবিভo
িবষয় উে^খ রেয়েছ )য স}েকD 8ক9 পিরচালক অবগত নন বেল িনিবড় সা@াৎকাের জানান। iানীয় জনগন,
উপকারেভাগী দল ও jবiাপনা কিমHর সদv এবং ওয়াচারেদর সােথ দলীয় আেলাচনার মা>েম জানা যায়, 8ক9
কমDকতDারা অিনয়িমতভােব মাঠপয Dােয়র কাজ পিরবী@ণ ও \Çায়ন কেরন এবং পিরদশDনকােল )কান মিনটিরং ëল
jবহার কেরন না, এবং ত¢রা ||ল vােটলাইট ইেমেজর মা>েম মিনটিরং কেরন বেল জািনেয়েছন। এমিনক গােছর
জীিবত ও Üত চারা গণনার জT মাঠ পয Dােয়র কমDকতDা িকংবা ওয়াচােরর িনকট )কান লগ বই পাওয়া যায়িন।

৩.৫ িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ার অ#িভিmক ফলাফল
‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ Dক 8কে9র িনিবড় পিরবী@ণ সমী@াH
Multistage নöনায়ন পBিত অ]সরণ কের |ণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত (Quantitative) উভয়
পBিত jবহার কের 8ßমালা, দলীয় আেলাচনা, |®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার ও পয Dেব@েণর মা>েম ৬০০H
(চänাম িবভাগ )থেক ৩৯০H ও বিরশাল িবভাগ )থেক ২১০H) বসতবািড় বনায়ন খানাস\হ )থেক তl সংnহ
পিরচািলত হেয়েছ। উে^´ )য, উmরদাতা িহেসেব যােদর বসতিভটায় বনায়ন করা হেয়েছ তােদরেকই )কবলমাq
িবেবচনায় আনা হয়। )কান অ8াÄ বয়≤ নারী বা ñ®ষেক উd সমী@ায় নöনা িহেসেব িনব Dািচত করা হয়িন।

৩.৫.১ èানেnাভ বনায়ন
বাংলােদেশ èানেnাভ বনায়ন 8থম ১৯৬৫ সােল উপ2লীয় এলাকায় )পা¥ার বা ব¢েধর বািহের œজন করা হয়।
সরকােরর িবিভo উoয়ন 8ক9 বা অ]oয়ন খােতর বরাf ;ারা পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালেয়র
িনয়∫ণাধীন বন অিধদÄর ১৯৬৫-২০১৭ পয DÑ সমেয় উপ2লীয় অàেল ২১০,০০০ )হéেরর অিধক èানেnাভ বনায়ন
œজন কেরেছ। এ সকল বনায়েন \লতঃ উপ2লীয় অàেলর ম>বতী এলাকায় œজন করা হেয়েছ। Òিথবীেত )য
পিরমান বােয়ালিজক`াল কাব Dন )শাষণ হয় তার ৫৫% èানেnাভ nহণ কের যা Ú কাব Dন নােম পিরিচত। িবিভo
গেবষণায় )দখা )গেছ, )টির≥ীয়াল বন অেপ@া èানেnাভ বন ১০০ |ণ Ûত iায়ীভােব কাব Dন )শাষণ কের। “িপক`াল
বনাàল অেপ@া èানেnাভ বনাàল 8ায় ৫ |ণ অিধক কাব Dন মôদ রােখ। তাছাড়া পিরেবশ Ìষণকারী এেnা)কিমক`াল ও ভারী ধা. )শাষণ কের পািনর মান উoয়েন èানেnাভ বন eিমকা রােখ। CEGIS এর সব Dেশষ (২০১৫)
8িতেবদন অ]যায়ী উপ2লীয় অàেল ৬৬,৭৫২ )হéর èানেnাভ বাগান œজন উপেযাগী ন.ন চর )জেগ উঠেছ।
িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় উপ2লীয় এলাকায় ন.ন )জেগ ওঠা ২৫,০০০ )হéর চের বনায়ন করার ল@`
িছল। 8িত )হéের ৪,৪৪৪H )কওড়া, বাইন, ক¢কড়া ইত`ািদ èানেnাভ 8জািতর চারা )রাপণ করা হেব। চারা )থেক
চারার Ìর© হেব ১.৫ িমটার। চারা|েলা সাির/লাইন আকাের )রাপণ করা হেব। সাির )থেক সািরর Ìর© হেব ১.৫
িমটার । িডিপিপ )থেক 8াÄ তl অ]যায়ী নöনািয়ত ৫H )জলার ৭H উপেজলার (পëয়াখালীর রা#াবািল, )ভালার
চরফ`াশন, )নায়াখালীর )কা}ানীগu, )ফনীর )সানাগাজী, চänােমর িমরসরাই, ব¢শখালী ও সীতা§• উপেজলায়)
সব Dেমাট ১৪ )হéর জিমর èানেnাভ বনায়ন পয Dেব@ণ করার পিরক9না করা হয় িকØ মাঠপয Dােয় সেরজিমেন িগেয়
)দখা যায় )য ৭H উপেজলার মে> ৩H উপেজলায় (েফনীর )সানাগাজী, চänােমর িমরসরাই ও সীতা§• উপেজলায়)
এখেনা বনায়ন করা হয়িন। বাকী ৪H উপেজলার সব Dেমাট ৮ )হéর (8িত এলাকায় ২ )হéর) জিমর èানেnাভ বনায়ন
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সেরজিমেন পিরদশDন করা হয়। পëয়াখালীর রা#াবালীেত চর তাপসী, )ভালার চরফ`াশেন বয়ারচর, )নায়াখালীর
)কা}ানীগেu জািলয়ারচর (ন.ন), চänােমর ব¢শখালীেত হািলয়াপাড়া চর সেরজিমেন পয Dেব@ণ করা হয়।
চর তাপসী পëয়াখালী )জলার রা#াবালী উপেজলার চর öনতাজ ইউিনয়েন অবিiত ৩০ বছেরর ñরােনা চর এবং এর
৭০ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়ন করা হেয়েছ। এই চের ûŒমাq ৩১১,০৮০H )কওড়া (Sonneratia apetala)
চারা )রাপণ করা হেয়েছ। এই চেরর èানেnাভ বনায়ন পিরচয Dা করার জT ৩ জন ওয়াচার িনˆd রেয়েছ যারা 8িত
১িদন পর পর গােছর পিরচয Dা ও তদারিক কের। পয Dেব@ণকালীন সমেয় গাছ|েলার গড় উÂতা িছল ৩.৫ িফট এবং
চের )কান পািখর উপিiিত ল@` করা যায়িন। এই চেরর চারা Ü.`হার ৪৩.৪৫%। ছয় বছেরর ñরােনা বয়ারচর )ভালা
)জলার চরফ`াশন উপেজলার হাজারীগu ইউিনয়েন অবিiত এবং এর মাq ২ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়ন করা
হেয়েছ। এই চের ûŒমাq ৮,৮৮৮H )কওড়া চারা )রাপণ করা হেয়েছ যার মে> পয Dেব@ণকালীন গণনায় ৭,৩২৪H
বড় চারা ও ১,৫৬৪H )ছাট চারা )দখা )গেছ। এই চেরর চারা Ü.`হার ৪৭.৬০%। এই চেরর èানেnাভ বনায়ন পিরচয Dা
করার জT ৩ জন ওয়াচার িনˆd রেয়েছ যারা 8িত ১িদন পর পর গােছর পিরচয Dা কেরন। পয Dেব@ণকালীন সমেয়
গাছ|েলার গড় উÂতা িছল 8ায় ৩ িফট। এছাড়াও পয Dেব@ণকালীন সমেয় চের পািখর উপিiিত ল@` করা )গেছ।
আট বছর wেব D ন.নভােব )জেগ উঠা জািলয়ারচর )নায়াখালী )জলার )কা}ানীগu উপেজলার öসাñর ইউিনয়েন
অবিiত। ন.ন এই চেরর ৪০০ )হéর জিমেত èানেnাভ বনায়ন করা হেয়েছ। এই চের ৫৩২,৮০০H )কওড়া
(Sonneratia apetala) চারা, ৭১০,৪০০H বাইন (Avicennia officinalis) চারা, ৮৮,৮০০H ক¢করা
(Pistacia integerrima) চারা এবং ৮৮,৮০০H )গওয়া (Excoecaria agallocha) সহ )মাট ১,৭৭৬,০০০H
চারা )রাপণ করা হেয়েছ। এই চেরর চারা Ü.`হার ৩০%। পয Dেব@ণকালীন সমেয় সব 8জািতরই )ছাট চারা )দখা
)গেছ। এই চেরর èানেnাভ বনায়ন পিরচয Dা করার জT ২০ জন ওয়াচার িনˆd রেয়েছ যারা ÌগমD ও )জায়ার ভাটার
উপর িনভDরশীল এলাকা হওয়ায় ৭িদন পর পর গােছর পিরচয Dা কের। পয Dেব@ণকালীন সমেয় গাছ|েলার গড় উÂতা
িছল 8ায় ২ িফট এবং পয Dেব@ণকালীন সমেয় চের পািখর উপিiিত ল@` করা )গেছ। হািলয়াপাড়া চর চänাম )জলার
ব¢শখালী উপেজলার বাহারছড়া ইউিনয়েন অবিiত ৮ বছেরর ñরােনা চর এবং এর ১০ )হéর জিমেত èানেnাভ
বনায়ন করা হেয়েছ। এই চের ûŒমাq ৪৪,৪৪০H )কওড়া চারা )রাপণ করা হেয়েছ যার মে> 8ায় ২০,০০০H )ছাট
চারা )দখা )গেছ। এই চেরর চারা Ü.`হার ৪৫%। এই চেরর èানেnাভ বনায়ন পিরচয Dা করার জT মাq ১ জন ওয়াচার
িনˆd রেয়েছ )য ১িদন পর পর গােছর পিরচয Dা কের। পয Dেব@ণকালীন সমেয় গাছ|েলার গড় উÂতা িছল 8ায় ২ িফট
এবং পয Dেব@ণকালীন সমেয় চের পািখর উপিiিত ল@` করা )গেছ।
সারিণ 21: এক নজের èানেnাভ বনায়ন পয Dেব@েণর ফলাফল
yিমক
নং
1.

ইিóেকটর

চর তাপসী

বয়ারচর

জািলয়ারচর

হািলয়াপাড়াচর

অবiান
বয়স
চ)রর ধরণ
জিমর পিরমান
œিজত গােছর 8জািত

চরফ`াশন
উপেজলা,
)ভালা
৬ বছর
ñরাতন চর
২ )হéর
)কওড়া

6.

গােছর সং´া

৩১১,০৮০H

৮,৮৮৮H

7.

ওয়াচার সং´া

৩ জন

৩ জন

)কা}ানীগu
উপেজলা,
)নায়াখালী
৮ বছর
ন.ন চর
৪০০ )হéর
)কওড়া, বাইন,
ক¢কড়া, )গওয়া
)কওড়া৫৩২,৮০০H
বাইন-৭১০,৪০০H
ক¢কড়া-৮৮,৮০০H
)গওয়া-৮৮,৮০০H
)মাট১,৭৭৬,০০০H
২০ জন

ব¢শখালী
উপেজলা, চänাম

2.
3.
4.
5.

রা#াবালী
উপেজলা,
পëয়াখালী
৩০ বছর
ñরাতন চর
৭০ )হéর
)কওড়া
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৮ বছর
ñরাতন চর
১০ )হéর
)কওড়া
৪৪,৪৪০H

১ জন
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yিমক
নং
8.
9.
10.
11.
12.

ইিóেকটর

চর তাপসী

বয়ারচর

জািলয়ারচর

হািলয়াপাড়াচর

গােছর গড় উÂতা
চারা )থেক চারার Ìর©
সাির )থেক সািরর Ìর©
পয Dেব@ণকালীন সমেয় চের
)কান পû পািখর উপিiিত
িছল িক?
চারা Ü.`হার

৩.৫ িফট
১.৫ িমটার
১.৫ িমটার
না

৩ িফট
১.৫ িমটার
১.৫ িমটার
হ`¢

২ িফট
১.৫ িমটার
১.৫ িমটার
হ`¢

২ িফট
১.৫ িমটার
১.৫ িমটার
হ`¢

৪৩.৪৫%

৪৭.৬%

৩০%

৪৫%

িচq 8: èানেnাভ বনায়ন বয়ারচর, চরফ`াশন উপেজলা, )ভালা
দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা বেলন, èানেnাভ বনায়েন ওয়াচারগণ গােছর পিরচয Dা কের থােকন। যােদর এই
কােজ দ@তা রেয়েছ এবং এই কােজর সােথ স}ৃdতা রেয়েছ তােদরেক এই কােজ িনব Dাচন করা হেয়েছ মািসক
িনধ Dািরত )বতন ¬িdেত। তারা œিজত চারার পিরচয Dা কের এবং তদারিক কেরন। ওয়াচারগণ সংিpÅ বনিবভাগ
িনেয়াগ িদেয়েছ িকØ তােদর সােথ )কান িলিখত ¬িd হয়িন। ত¢রা Æদিনক ও মািসক ¬িdেত কাজ কের। চরফ`াশেনর
বয়ার চেরর )মাঃ সπজ বেলন তােদর ২H &েপ ভাগ করা হেয়েছ। 8িত &েপ ১৪ জন কের )লাক রেয়েছ। গাছ লাগােনার
জT ২ &প পালাyেম ১িদন পর পর কাজ কের। ওয়াচèানেদর মা>েম ন.ন চারা লাগােনা হয়। )জায়ার ভাটার উপর
িনভDর কের মােস ৩ বার গাছ লাগােনা হয়। বা'খালীর রতনñেরর )মাঃ মাহাππল হক বেলন, মারা যাওয়া/ নÅ হেয়
যাওয়া গাছ|েলার ◊Tiান wরেণর জT চারা সব সময় ইেã করেলই )রাপন করা যায়না। ◊Tiান wরেণর জT চারা
)রাপেণর wেব D চারা Æতরী কের তারপর চারা লাগােনা হয়। এটা সাধারণত এক বৎসর পর )রাপণ করা হয়। চারা Ü.`র
কারণ িহেসেব িনিবড় সা@াৎকাের 8ক9 কমDকতDারা )জেলেদর টানা জাল ;ারা মাছ ধরা; 8া∑িতক Ìেয Dাগ, জেলাËাস,
Áিণ Dঝড়; )বিশ )ছাট চারা িনব Dাচন; ওয়াসআউট এবং পিলিথন ˆd চারা )রাপণ না করার কথা জানান।
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িচq 9: èানেnাভ বনায়েন জীিবত ও Üত চারার হার
সমী@ায় )দখা যায়, èানেnাভ বনায়েন 8িত )হéের ৫৮% œিজত চারা জীিবত আ)ছ )যখােন চারা Ü.`র হার হেã
৪২%। উে^িখত চারH চেরর তl িবেpষণ ও মাঠ পয Dােয় পয Dেব@ণ কের )দখা যায়, জািলয়ার চের ৪H 8জািতর
èানেnাভ চারা )রাপণ করা হেয়েছ এবং )সখােন চারা Ü.`র হার অT চেরর .লনায় কম। পরামশDক দল মেন কের,
জািলয়ার চের িমÊ বনায়ন (Mixed Planatation) পBিতর কারেণ চারা Ü.`র হার কম এবং অT চর |েলােত
একক বনায়ন (Mono Plantation) পBিতর কারেণ Ü.`হার )বিশ। সাধারণত িমÊ পBিতর বনায়ন জীবৈবিচq
Æতির )বিশ eিমকা রােখ এবং বনাàল œিÅেত সফলতাও অেনক )বিশ।
iানীয় কমDশালায় অংশnহণকারীরা বেলন, ûÿ )মৗsেম চারা মারা যায় )বশী এবং ওয়াসআউট এর ফেলও চারা মারা
যায়। বনায়ন∑ত চারা|েলার Ü.`হার কিমেয় আনেত কমDশালায় পিলিথনˆd চারা )রাপেণর িবষেয় ওয়াচারগণ মত
8কাশ কেরন এবং িবিভo সমেয় তারা পিলিথনˆd চারা )রাপণ কের সফলতা )পেয়েছন বেলও জানান। 8ক9
কমDকতDারা জানান, èানেnাভ বনায়েন চেরর ≥`ািবিলH থােকনা। )কান গণপিরবহণ èানেnাভ বেন যায়না এবং
èানেnাভ বেন একবার িভিজট করেত ১০,০০০-৪০,০০০ টাকা লােগ। কখেনা কখেনা ৮-১০ িদেনর খাÎসামnী িনেয়
চের বনায়ন করেত হয়। িবভাগীয় বন কমDকতDাগন জানান, অ@াংশ ও ’ািঘমাংেশর মা>েম চর িনধ Dারণ করা হয় এবং
)কান চরেক èানেnাভ বনায়ন এর জT িনব Dাচন করা হয় চের পিল পড়েল ও উিড় ঘাস জ∆ােল। তারা আেরা বেলন
)য, èানেnাভ বনায়ন কখেনাই শতভাগ সফল হয়না। তারা বেলন বাংলােদেশ ∑িqম èানেnাভ বনায়ন )বশী অT
)দশ|েলােত 8া∑িতক èানেnাভ বনায়ন )বশী। অংশnহণকারীরা জানান )য, èানেnাভ বনায়ন সফলভােব
র@নােব@ণ করেত পারেল )দেশর eিমর আয়তন বাড়েব, ে@র আãাদন বাড়েব এবং স)ব Dাপির Ìেয Dাগ ও জলবাﬁ
পিরবতDন )মাকািবলায় |®©wণ D eিমকা রাখেব।
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৩.৫.২ ি¿প বনায়ন
িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় ি¿প বনায়েনর জT সড়ক ও জনপথ, –হানীয় সরকার, এলিজইিড রাkার পােশ
ও বাংলােদশ পািন উoয়ন )বােড Dর ব¢েধর 8িতপােÔD ৫০০H চারা িহেসেব î’পােÔD যতë§ iানjাপী )মাট ১,০০০H
চারা )রাপণ করা হেব )সH হেã ১ িসডিলং িকঃিমঃ। এে@েq 8িতপােÔD একািধক সাির থাকেত পাের। সাির হেত
সািরর Ìর© এবং চারা হেত চারার Ìর© হেব ২ িমটার। িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ায় নöনািয়ত উপেজলায় সব Dেমাট
২৮ িকঃিমঃ ি¿প বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয়। এর মে> ব¢েধর উপর বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয় ৬ িকঃিমঃ
(পëয়াখালীর কলাপাড়া ও রা#াবািল এবং বর|নার আমতলী উপেজলায়), সওজ রাkায় বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয়
৬ িকঃিমঃ (পëয়াখালীর কলাপাড়া, বর|নার আমতলী এবং )ভালার )ভালা সদর উপেজলায়) এবং সংেযাগ সড়েক
বনায়ন পয Dেব@ণ করা হয় সব Dেমাট ১৬ িকঃিমঃ (পëয়াখালীর কলাপাড়া ও রা#াবািল, বর|নার আমতলী,
িপেরাজñেরর ভাóািরয়া, )ভালা সদর, )নায়াখালী সদর, লõীñর সদর এবং )ফনী সদর উপেজলায়)।

িচq 10: 8কে9র ি¿প বনায়ন পয Dেব@ণ, )ফনী সদর, )ফনী
সেরজিমেন পয Dেব@ণ কের )দখা যায়, িডিপিপ অ]যায়ী 8িত িকেলািমটাের ১,০০০H চারা )রাপণ করার পিরক9না
থাকেলও 8িত িকেলািমটাের গেড় ৮০০ H চারা রেয়েছ (গােছর Ü.্হার ২০%) যার মে> গেড় ৩৮৮H চারা )ছাট।
ি¿প বনায়েন গেড় ১৫ 8কার গােছর চারা )রাপণ করা হেয়েছ। চারা )থেক চারার Ìর© এবং সাির )থেক সািরর Ìর©
২ িমটার রেয়েছ। এক পােÔD সািরর সং´া গেড় ৩.৮H (২-৬H সাির) এবং উভয় পােÔD সািরর সং´া গেড় ৭.২৫H
(২-১৩H সাির)। ি¿প বনায়েনর গােছর পিরচয Dার জT 8িতH iােনই ওয়াচার িনেয়ািজত আেছ এবং 8িতH iােনই
◊Tiান wরেণর জT চারা )রাপণ করা হেয়েছ। iানীয় )লাকজনেদর সােথ কথা বেল জানা যায়, 8কে9র আওতায়
চারা )রাপেণর wেব D উd রাkা/ব¢েধ )কান গােছর চারা )রাপণ করা িছলনা। িনিবড় পিরবী@েণ 8কে9র আওতায়
স}ািদত অTাT কাজ পয Dেব@েণর পাশাপািশ বনায়েন িসলিভকালচার যথাযথ 8েয়াগ করা হেয়েছ বা হেã িকনা
িবেশষ কের চারা িনব Dাচন পBিত, )µিসং, মালিচং, উইিóং, ¡িনং ইত`ািদ িনিবড়ভােব পয Dেব@ণ করা হয়।
দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা বেলন, 8কে9র আওতায় রাkা বা বােধর îই পােশ sপাির (Areca catechu),
তাল (Borassus flabellifer), )খôর (Phoenix dactylifera), অôDন (Terminalia arjuna), আকাশমিন
(Acacia auriculiformis), আমলকী (Phyllanthus emblica), আমড়া (Spondia spinnaata), ক¢ঠাল
(Artocarpus heterophyllus), কাঠবাদাম (Terminalia catappa), কদম (Neolamarckia cadamba),
করাই (Albizia spp), )গালাপজাম (Syzygium jambos), জাম (Syzygium cumini), জা~ুরা (Citrus
maxima), জাম®ল (Syzygium samarangense), জলপাই (Elaeocarpus serratus), )Ó.ল
(Tamarindus indica), ))য়ারা (Psidium guajava), ডািলম (Punica granatum), লটকন (Baccaurea
motleyana), হরতিক (Terminalia chebula), িশû (Dalbergia Sissoo), বরই (Ziziphus zizyphus),
)মহগিন (Swietenia mahagoni), )রইনি“ (Albizia saman) ইত`ািদ গােছর চারা লাগােনা হেয়েছ।
iানীয় জনগেণর সােথ আেলাচনা সােপে@ 8িত পােশ মাHর সহনশীল ও iানীয় 8জািতর গাছ িনব Dাচন করা হেয়েছ।
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iানীয় জনগেণর সােথ পরামশD কের বনিবভােগর অিভ )লাকেদর মতামত িনেয় গােছর 8জািত িনব Dাচন করা হয়
এবং এলাকার জনগণও বনিবভােগর )যৗথউেf`েগ গােছর পিরচয Dা করেছ। 8কে9র আওতায় গাছ লাগােনা স}েকD
8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান, 8কে9র আওতায় )য গাছ লাগােনা হেয়েছ তার ৬০% - ৮০% গাছ এখেনা )বেচ
আেছ। পরামশDক 8িতXান কSক
D সমী@ায় )দখা যায়, ি¿প বনায়ন 8িত িকেলািমটাের œিজত গােছর ৫৬% জীিবত
আেছ এবং ৪৬% গাছ মারা িগেয়েছ। িডিপিপ অ]যায়ী, িকেলািমটার 8িত Ü.` হার ধরা হেয়েছ ২০% যা সমী@ার
ফলাফল )থেক ২৬% )বিশ। )য সমk গাছ মারা )গেছ )স স}েকD কমDকতDারা কম বয়সী চারা ও খ¢চা না )দয়া,
Æবî`িতক লাইন সàালন করায় গােছর @িত সাধন, রাkা )মরামেতর সময় )ভ§ )মিশেন গােছর @িতসাধন, *îেরর
উপ’ব, 8া∑িতক Ìেয Dাগ, গবািদ পûর উপ’ব, মাHর |না|ন ভাল না হওয়া, iানীয় জনগেণর অসেচতনতা এবং
সøকভােব িনিবড় পিরচয Dার অভাব কারণ িহেসেব উে^খ কেরন।

িচq 11: ি¿প বনায়েন জীিবত ও Üত চারার হার
8কে9র আওতায় ি¿প বনায়েনর গােছর পিরচয Dার জT ওয়াচার িনেয়ািজত আেছন। এছাড়াও উপকারেভাগীরাও
গােছর পিরচয Dা করেছন। iানীয় জন8িতিনিধ ও জনগেণর সােথ আেলাচনা কের উপকারেভাগীেদর ম> )থেক ওয়াচার
িনব Dাচন করা হেয়েছ। উপকারেভাগীগ)ণর সােথ আবতDমানকাল )শেষ িবyয়ল+ অেথ Dর ৫৫% লভ`াংশ ব,েনর
িভিmেত ¬িd হেয়েছ। অবিশÅ অেথ Dর ২০% পােব জিমর মািলক, ১০% পােব iানীয় বন িবভাগ, ৫% পােব iানীয়
ইউিনয়ন পিরষদ এবং বাকী ১০% বন িবভােগর তহিবেল জমা হেব। গােছর পিরচয Dার জT 8িত িসডিলং
িকেলািমটােরর জT প¢চজন এবং এেদর ম> )থেক কিমH গঠেনর মা>েমও ওয়াচার িনেয়ােগর মা>েম গােছর
পিরচয Dা করা হয়। পিরচয Dায় িনেয়ািজতেদর সােথও িলিখত দািলিলক ¬িd করা হেয়েছ।
গােছর তদারিক বা র@ণােব@ণ যারা করেছ ত¢)দর সােথ করা ¬িd িবষেয় 8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান• িবিধ )মাতােবক ¬িdনামা স}o করা হেয়েছ;
• নীিতমালা অ]যায়ী ≥`াে} িqপাি@ক ¬্িd করা হেয়েছ;
• িবশ বছর )ময়ািদ দিলল ¬িd করা হেয়েছ (১ম প@ বনিবভাগ) (২য় প@ eিমমািলক সংiা), (৩য় প@
উপকারেভাগী);
• উপকারেভাগী ও কিমউিনH ওয়াচারেদর সােথ MoU করা হেয়েছ;
• বসতবািড় বনায়ন )যেহ. গােছর মািলক উপকারেভাগী তাই গােছর র@ণােব@ণ তারাই কের।
িবিভo অিধদÄেরর (জিমর মািলক) সােথ করা ¬িd িবষেয় 8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান-
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• সামািজক বনায়ন িবিধমালা ২০০৪ অ]সরণ কের পািন উoয়ন )বাড D এবং সড়ক ও জনপথ , )জলা পিরষদ
এবং iানীয় সরকার ও 8েকৗশল অিধদÄেরর সােথ ¬িd চলমান আেছ;
• এ ¬িd স}ািদত হেয়েছ ûŒমাq ি¿প বনায়েনর )@েq।
িন[িলিখত পBিতেত 8কে9র উপকারেভাগী িনব Dাচন করা হেয়েছ বেল 8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান • বনায়ন কােজ আnহী )লাক;
• iানীয় 8শাসেনর সম‰েয়;
• ৫০ শতাংশ eিমর মািলক;
• বনিবভাগ, উপেজলা িনব Dাহী কমDকতDার সােথ আেলাচনা কের;
• দির’, îi, িবধবা, öিdেযাBা, eিমহীন;
• গরীব ও হত-দির’েদর ম> )থেক VGD এর মা>েম িনব Dাচন করা হেয়েছ;
• ¿ীপ বনায়েন সামািজক বনায়ন িবিধমালা ২০০৪ অ]যায়ী উপকারেভাগী িনব Dাচন করা হেয়েছ;
• 8কে9র িবট অিফসার ইউিনয়ন পিরষেদর সহায়তায় 8ক9 এলাকায় ২িকঃিমঃ এর মে> বসবাসকারী
)লাকেদর ম> )থেক উপকারেভাগী িনব Dাচন কেরেছ ।
দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারী উপকারেভাগীদল ও jবiাপনা কিমHর সদvরা বেলন, তারা িনয়িমত মােস ২বার
িমHং কেরন। বাগান র@ণােব@ণ ও পিরচয Dার িবষেয় িমHংেয় আেলাচনা করা হয়। আেলাচনার িবষয়স\হ মােঝ
মে> িলিপবB করা হয় বেলও তারা জানান। মারা যাওয়া/ নÅ হেয় যাওয়া গাছ|েলার ◊Tiান wরেণর জT wণরায়
চারা )রাপণ করা হয় বেল আেলাচনায় অংশnহণকারীরা জানান। উপকারেভাগী ও ওয়াচèানেদর মা>েম আবার ন.ন
চারা িনব Dাচন করা হয়। ◊Tiান wরণ করা হয় বন িবভােগর কমDকতDার মা>েম। উপকারেভাগী সদvেদর মা>েম ৭
িদন পর পর চারা )রাপণ করা হয়। 8কে9র আওতায় iানীয় জনগনেক 8িশ@ণ 8দান করা হয়িন। ûŒমাq
উপকারেভাগীেদর ও ওয়াচারেদর 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ। িক ভােব গােছর য- ও পিরচয Dা করেত হেব এই িবষেয়র
উপর ইউিনয়ন পয Dােয় ২ িদেনর 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ।
দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা বেলন, 8কে9র আওতায় )কান )কান জায়গায় ওয়াচার িহসােব )কান )লাক
িনেয়াগ করা হয়িন। বনিবভােগর সদv ও অT 8কে9র )লাক িনেয়াগ কের ওয়াচােরর কাজ চালােনা হেã। ওয়াচােরর
জT )কান আিথ Dক sিবধা নাই। iানীয় জনগন ও উপকারেভাগীেদর মা>েম আেলাচনা √ােপে@ ওয়াচার িনেয়াগ করা
হয়। 8িতমােস ৩০০০-৬০০০ টাকা স∆ানী )দয় বন িবভাগ। যারা বনায়েন অিভ ওয়াচার িহসােব তােদর িনেয়াগ
করা হেয়েছ। ওয়াচারেদর একটা িনিদ DÅ সময়সীমা পয DÑ িনেয়াগ )দওয়া হেয়েছ।
8কে9র ি¿প বনায়েনর িবিভo কায Dyেম (8ক9 8ণ.ন, বাkবায়ন, পিরবী@ণ, \Çায়ন) iানীয় জনগণ/জন8িতিনিধ
এবং iানীয় 8শাসেনর অংশnহণ )কাথাও )কাথাও িছল আবার )কাথাও )কাথাও িছল না। )কান )কান iােন )কবলমাq
বন িবভােগর ও iানীয় 8শাসেনর কমDকতDা, কমDচারীরা অংশnহণ কের। আবার )কান )কান )জলায় 8কে9র িবিভo
কায Dyেম (8ক9 8ণ.ন, বাkবায়ন, পিরবী@ণ, \Çায়ন) iানীয় জনগণ/জন8িতিনিধ এবং iানীয় 8শাসেনর সােথ
iানীয় ইউিনয়ন পিরষেদর )চয়ারèান, )ম~ারগণ যেথÅ eিমকা পালন কেরেছ। উপেজলা িনব Dাহী অিফসারগণ 8কে9র
িবিভo কায Dyেম 8ত`@ সহেযাগীতা কেরেছন বেল দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা মতামত 8দান কেরন।
8ক9 সংিpÅ কমDকতDারা জানান )য, ওয়াচারগণ, )রuকমDকতDা, িবটঅিফসার, –হানীয় 8শাসন, সহকারী বন সংর@ক,
িবভাগীয় বন কমDকতDা, উপেজলা িনব Dাহী অিফসার, sিবধােভাগী জনগণ ও আইএমইিড কSক
D 8কে9র কাজ সরজিমেন
পিরদশDন/তদারিক করা হয়।
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৩.৫.৩ বসতবািড় বনায়ন
িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় উপ2লীয় অàেল সাöি’ক ঝড় ও সাইেŸােন িবপদাপo//িঁ কwণ D ৪০,০০০H
বসতবািড়র 8িতHেত ২০H কের জলবাﬁ পিরবতDন িiিতiাপক ও সাöি’ক ঝড় 8িতেরাধী িবিভo 8জািতর গােছর
চারা )রাপণ করা হেব। বসতবািড় বনায়েনর )@েq )য সকল বসতবািড় সöে’র অেপ@া∑ত কাছাকািছ এবং /িঁ কwণ D
অথচ যেথÅ গাছপালা )নই তােদর 8াধাT )দওয়া হেব। এমনিক বসতবািড় িনব Dাচেন iানীয় সরকার 8িতিনিধর
সহায়তায় িনব Dাচন এবং তা উপেজলা পিরেবশ ও বন উoয়ন কিমHেত ¬ড়াÑ অ]েমাদন nহণ করা হেব। 8ক9 এলাকার
বসতবািড়েত ২০H চারার মে> বনায়ন∑ত ৪H সাধারণ গােছর 8জািতর (General Tree Species) নাম িনেচ
উে^খ করা হেলাঃ
সারিণ 22: বসতবািড়েত বনায়ন∑ত সাধারণ গােছর 8জািতর নােমর তািলকা
yিমক
নং
1.
2.
3.
4.

গােছর iানীয় নাম

ইংেরজী নাম

Æব ািনক নাম

নািরেকল
তাল
sপাির
)খôর

Coconut
Palmyra palm
Areca Nut
Date Palm

Cocos nucifera
Borassus flabellifer
Areca catechu
Phoenix dactylifera

বাকী ১৬H চারার মে> রেয়েছ আম, চালতা, )পয়ারা, বরই, আকাশমিন, )Ó.ল, )মহগিন, ঝাউ, জাম, অôDন, )লπ,
জলপাই, আমলিক, আমড়া, জাম®ল, কড়ই, হরতিক, চাপািলস, ক¢ঠাল, লটকন, কাঠবাদাম, )গালাপজাম, জা~ুরা,
আতা, )সানা”, ডািলম, )রইনি“, )বল, চালতা, রাজকড়ই, )ডওয়া ইত`ািদ ফলজ ও বনজ গাছ 8ক9 এলাকার )ভৗগিলক
অবiার ওপর িভিm কের বসতবািড় বনায়েনর জT )দওয়া হেয়েছ।
সমী@ায় অংশnহণকারী 8েত`ক বসতবািড়র খানাস\হ 8কে9র মা>েম ২০H কের িবিভo 8জািতর গােছর চারা
)পেয়েছন। তার মে> ৪H সাধারণ 8জািত হেলা-নািরেকল (১০০% খানা), তাল (৬৮%), sপাির (৯৬%) ও )খôর
(৭৪%)। যার মে> 8িতH বািড়েত ৪H নািরেকল চারা িছল। দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা বেলন, 8কে9র
আওতায় বনজ ও ফলজ গাছ িহসােব আম (Mangifera indica), চালতা (Dillenia indica), )পয়ারা
(Psidium guajava), বরই (Ziziphus zizyphus), আকাশ মিন (Acacia auriculiformis), )ত.ল
(Tamarindus indica), )মহগিন (Swietenia mahagoni), ঝাউ (Tamarix dioica), জাম (Syzygium
cumini), অôDন (Terminalia arjuna), )লπ (Citrus limon), জলপাই (Elaeocarpus serratus),
আমলিক (Phyllanthus emblica), আমড়া (Spondias pinnaata), জাম®ল (Syzygium
samarangense), কড়ই (Albizia species), হরতিক (Terminalia chebula), চাপািলস (Artocarpus
chama), কাঠাল (Artocarpus heterophyllus), লটকন (Baccaurea motleyana), কাঠবাদাম
(Terminalia catappa), )গালাপজাম (Syzygium jambos), জা~ুরা (Citrus maxima), আতা
(Annona squamosa), )সানা” (Cassia fistula), ডািলম (Punica granatum), )রইনি“ (Albizia
saman), )বল (Aegle marmelos), চালতা (Dillenia indica), রাজ করই (Albizia richardiana),
)ডওয়া (Artocarpus lacucha) ইত`ািদ গােছর চারা লাগােনা হেয়েছ। পরামশDক দল মেন কের, 8িতH বািড়েত
৪H নািরেকল চারার পিরব)তD ২H িদেয় বাকী ২H তাল গােছর চারা শতভাগ বািড়েত িবতরণ করাসহ ¿ীপ বনায়েন,
িবÎালয় ও )খালা রাkায় তাল গাছ )রাপণ করা )যেত পাের িবেশষ ব0পাত )মাকােবলা করার জT।
খানাস\হ \লতঃ বনিবভােগর কমDকতDােদর মা>েমই গােছর চারা )পেয়েছন। চারা িবতরেণর বনিবভােগর কমDকতDা
ছাড়াও iানীয় জন8িতিনিধ ও iানীয় 8শাসেনর স}ৃdতা িছল। দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীরা বেলন, গােছর
চারা িবতরেণ বসতবািড় িনব Dাচেনর )@েq ইউিনয়ন পিরষেদর )চয়ারèান )ম~ারেদর ইãােক 8াধাT )দয়া হেয়েছ।
১০ শতাংশ বা তার )চেয় কম পিরমান জায়গা থাকা √েÕও সব Dািধক ৩৮% বসতবািড়েত চারা িবতরণ করা হেয়েছ।
সমী@ায় 8ায় ২০% খানা বেলেছ তােদর গােছর 8েয়াজন িছল না, কারণ ত¢েদর গাছ লাগােনার মেতা বািড়েত পয DাÄ
জায়গা )নই। সব Dাধক ৩১% খানাস\হ, যােদর বািড়েত ২১ )থেক ৫০০ H গাছ িবÎমান িছল এর মে> ৪০ )থেক
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৫০০H গাছ িছল ২১% খানার অথ Dাৎ পয DাÄ গাছ/বাগান থাকা √েÕও ত¢রা 8ক9 )থেক গাছ )পেয়িছল। সমী@ায়
পাওয়া যায়, খানাস\হ ;ারা বসতবািড় বনায়েন œিজত গােছর ৪০% Üত ও ৬০% জীিবত গাছ িবÎমান আেছ। সøক
পিরচয Dার অভাব, 8া∑িতক îেয Dাগ, বন িবভােগর তদারিক না থাকার কারেণ Ü.` হার )বেড়েছ।

িচq 12: বসতবািড় বনায়েন জীিবত ও Üত চারার হার
iানীয় পয Dােয় কমDশালা ও দলীয় আেলাচনায় জানা যায়, 8কে9র আওতায় বসতবািড়েত বনায়ন অ#H )কবল সংিpÅ
বন িবভাগ কSক
D চারা িবতরেণর মে> সীমাবB িছল। খানাস\হ িনেজর হােত বািড়েত গােছর চারা|েলা )রাপণ
কেরেছ। গাছ িবতরেণর পর তা )রাপণ করা হেলা িকনা, )কান চারা িকভােব )রাপণ করেত হেব (গতD Æতির, Æজব সার
)দওয়া িবেশষ কের নািরেকল চারার )@েq), )রাপণ পরবত∂ 8েয়াজনীয় পিরচয Dা (মালিচং, উইিডং, খ¢চা )দওয়া
ইত`ািদ), )কান চারা বািড়র )কান জায়গায় লাগােব তা িনধ Dারণ কের )দওয়া ইত`ািদ স}েকD )কান ধারণা িকংবা
তদারিক/বন িবভাগ কSক
D )কান পিরবী@ণ করা হয়িন। উপিiত )রu অিফসাররা জানান, বসতবািড় বনায়েন পিরবহন
খরচসহ ২০H চারার জT বরাf ৭০০ টাকা যা বতDমান সমেয়র বাkবতার )8ি@েত অ8.ল। অTিদেক তদারিক ও
র@ণােব@েণর জT )কান খরচ 8কে9 রাখা হয়িন।
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িচq 13: বসতবািড়েত বাগান থাকা √েÕও খানাস\হেক চারা িবতরণ করা হেয়েছ
িবেpষণঃ 8কে9র |®©পূণ D িতনH বনায়েনর )@েq èানেnাভ বনায়েন œিজত জীিবত চারার হার ৫৮% ও Üত চারার
হার ৪২%, )যখােন িডিপিপ অ]যায়ী িছল ৪০%। 8কে9 একক বনায়নেক 8াধT )দওয়া ও িমÊ বনায়ন কম করার
এর একH অTতম কারণ হেত পাের। ি¿প বনায়েনর œিজত গােছর Ü.`র হার িডিপিপ’র ল@`মাqা )থেক ২৬%
)বিশ এবং বসতবািড় বনায়েনর )@েq Üত চারার হার ৪০% )যখােনর )কান পিরবী@ণ, তদারিক ও পিরচয Dার jবiা
)নই। িতনH বনায়েন গড় œিজত চারার Ü.` হার ৪২%, যা 8কে9র বনায়ন কায Dyেম িসলিভকালচার পBিত 8েয়ােগর
ঘাটিত িহসােব বলা )যেত পাের।

িচq 14: িবিভo বনায়েন জীিবত ও Üত চারার .লনা\লক িচq
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চ.থ D অ>ায়
8কে9র SWOT িবেpষণ
‘বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন’ শীষ Dক 8কে9র িনিবড় পিরবী@েণর জT মাঠ
পয Dােয় সমী@া, )≥কেহা¥ারগেণর সােথ িনিবড় সা@াৎকার, উপকােভাগী)দর সােথ দলীয় আেলাচনা, iানীয় পয Dােয়
কমDশালা ও 8াÄ িবিভo তl উপাm িবেpষণ 8কে9র সবল ও îব Dল িদক, sেযাগ ও /িঁ কস\হ সনাd করা হেয়েছ।
সািব Dক পয Dােলাচনা ও িবেpষণ Sতীয় ও পàম অ>ােয় করা হেয়েছ।
(ক) 8কে9র সবল িদকস\হ (Strength)
1. 8কে9র ল@`, উেfg ও )কৗশলগত নীিত িনধ Dারণ করা হেয়েছ ৭ম পàবািষ Dক পিরক9নায় বন সাব)সéেরর আওতায় জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব )মাকােবলায় অিভেযাজন ও 8শমেন বনায়ন ও বনজ স}দ
সংর@ণেক |®© িদেয়;
2. 8ক9H Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP-2009) ৬H
কায1yেমর ১ (Food Security, Social Protection and Health), ২ (Comprehensive
Disaster Management) এবং ৫ নং (Mitigation and Low Carbon Development) এর
কায1yেমর সােথ সরাসির স}িকDত;
3. 8ক9H জািতসংঘ )ঘািষত )টকসই উoয়ন অভীÅ (SDGs) এর ল@`-২, ল@`-১৩, ল@`-১৪ এবং ল@`১৫ এর সােথ স}কDˆd;
4. 8ক9 বাkবায়েনর জT িডিপিপেত 8েয়াজনীয় অেথ Dর সংiান থাকা;
5. 8ক)9র িডিপিপেত yয়পিরক9না ও কমDপিরক9না সংˆd থাকা;
6. বনায়ন তদারিকর জT ওয়াচার িনেয়াগ;
7. 8ক9 বাkবায়েনর জT 8েয়াজনীয় জনবল কাঠােমা িডিপিপেত সংiান।
(খ) 8কে9র îব Dল িদক (Weakness)
1. 8ক9 nহেণর û®েত )বইজলাইন ও সÖাjতা সমী@া না থাকা;
2. অিতিরd দািয়© িদেয় 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ;
3. িডিপিপ অ]যায়ী বাৎসিরক কমDপিরক9না বাkবায়ন না হওয়া;
4. মাঠ পয Dােয়র চািহদা যাচাই না কের কমDপিরক9না 8ণয়ন;
5. িডিপিপর সংiান অ]যায়ী বছর িভিmক অথ D ছাড় না হওয়া;
6. èানেnাভ বনায়েন উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন উপেযাগী চর না পাওয়া;
7. )বিশরভাগ চের একই 8জািতর (েকওড়া) èানেnাভ চারা লাগােনা;
8. ি¿প বনায়েন cিমর মািলকেদর সােথ ¬িd সংyাÑ জHলতায় ল@মাqা অজDন না করা;
9. বসতবািড়েত চারা িবতরেণ সøক বসতবািড় িনব Dাচন না করা;
10. বসতবািড়েত িবতরণ ও উপকােভাগী কSক
D œিজত গােছর পিরবী@ণ না করা;
11. িডিপিপ বিহeDত 8ক9 এলাকায় বনায়ন করা;
12. িনধ Dািরত সময় অ]যায়ী yয় পিরক9নার )কান কায Dyমই সমাÄ না করা;
13. 8িত অথ Dবছের 8কে9র অিডট কায Dyম স}o না হওয়া;
14. 8কে9র িডিপিপেত সংˆd Log frame এ পিরমাপক ¨চক অজDেনর টাইম লাইন িনেদ Dশক না থাকা;
15. বন অিধদÄর কSক
D িনয়িমত পিরবী@ণ না করা;
16. আইএমইিড কSক
D মিনটিরং িরেপাট D এর sপািরশ বাkবায়ন না করা;
17. ল@`মাqা অ]যায়ী িপএসিস ও িপআইিস সভা না করা।
(গ) 8কে9র sেযাগস\হ (Opportunities)
1. 8ক9 8ণ.ন, বাkবায়ন, পিরবী@ণ ও \Çায়েন iানীয় জনগণ/জন8িতিনিধ/sশীল সমাজ এবং iানীয়
8শাসেনর অংশnহণ;
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2. বনায়ন কায Dyম সফলভােব বাkবায়েনর জT iানীয় জনগেনর স}ৃdতা;
(ঘ) 8কে9র /িঁ কস\হ (Threats)
1. বসতবািড় বনায়েন )কবল চারা িবতরেণর পয DÑ সীমাবB থাকা ও )কান পিরবী@ণ jবiা না থাকােত এ
অ#H হেত 8ত`ািশত ফলাফল অজDন ব¢ধাnk হেব;
2. উপ2লীয় চের )বিশরভাগ )@েq িমÊ বনায়ন না কের একক বনায়নেক 8াধাT )দওয়া হেয়েছ, যা বনাàল
Æতির ও জীবৈবিচqেক িন®ৎসািহত কের;
3. পিলিথনˆd চারা )রাপণ না করার কারেণ চারার Ü.`হার িB;
4. 8া∑িতক îেয Dােগ èানেnাভ বনায়েনর @য়-@িত।
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পàম অ>ায়
পয Dােলাচনা হেত 8াÄ সািব Dক পয Dেব@ণ
৫.১ সমী@াল+ সািব Dক পয Dেব@ণ
িনিবড় পিরবী@েণর অTতম উেfg হেã 8কে9র কমDকা• সøকভােব বাkবািয়ত হেã িকনা তা যাচাই করা।
এছাড়াও 8কে9র আওতায় স}ািদত কায Dাবলী পয Dেব@ণ, সøক জনবল ;ারা র@ণােব@ণ jবiা, 8ধান
কমDকা•|েলার বাkব ও আিথ Dক অnগিত িবেpষণ, অ]েমািদত িডিপিপ নকশা অ]যায়ী 8কে9র বাkবায়ন ইত`ািদ
িবষয় পয Dেব@ণ, পয Dােলাচনা ও িবেpষণ কের ভিব2েত 8কে9র কাজ যােত সøক সমেয় সøকভােব কমDপিরব9না
অ]যায়ী বাkবায়ন করা সÖব হয় )স িবষেয় sপািরশ 8ণয়ন করা। িনিবড় পিরবী@েণর আেলােক 8াÄ ফলাফল ওপর
িভিm কের সািব Dক পয Dেব@ণ িনে[ উে^খ করা হেলা৫.১.১ 8ক9H nহণ করার সময় )কান )বইজলাইন সােভD ও সÖাjতা সমী@া করা হয়িন ûŒমাq ২০১৫ সােল একH
পরামশDক 8িতXান কSক
D স}ািদত একH সÖাjতা সমী@া 8িতেবদন অ]সরণ করা হেয়িছল যা এ 8কে9র
সােথ সরাসির স}িকDত নয়। এ কারেণ 8ক9 nহেণর )যৗিdকতা এবং 8ক9 nহণকালীন সমেয় চেরর অবiা
)কমন িছল তা জানা যায়িন। ফেল, ১ম অথ Dবছের èানেnাভ বনায়েনর জT উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন
উপেযাগী চর পাওয়া যায়িন এ জT িডিপিপ অ]যায়ী কািÃত ল@`মাqা অজDন সÖব হয়িন।
৫.১.২ 8কে9 সব Dেমাট অথ D সংiান ১০৪৮০.২৬ ল@ টাকা। 8ক9H ২০১৭-১৮ অথ Dবছের আরÖ হেয় ২০২১-২২ অথ D
বছের সমাÄ হেব। 8কে9র ৫H অথ Dবছেরর মে> ৩H অথ Dবছর ইেতামে> অিতবািহত হেয়েছ। ২০১৯-২০
অথ Dবছর (৩য় বছর) পয DÑ 8কে9র িডিপিপেত সংiান আেছ )মাট ৭৮৫০.০০৬ ল@ টাকা এবং এর িবপরীেত
অবöd হেয়েছ ৪৬২৮.০০ ল@ টাকা যা িডিপিপর সংiােনর )চেয় ৩২২২.০০৬ ল@ টাকা বা ৫৮.৯৫% কম।
২০১৯-২০ অথ Dবছেরর জা]য়াির ২০২০ পয DÑ 8কে9র সব Dেমাট jয় ৪৩৪৮.৬৪৬৬৮ ল@ টাকা, যা 8কে9র
ছাড়∑ত অেথ Dর ৯৩.৯৬% িকØ বরাf∑ত অেথ Dর মাq ৪১.৯৪%। 8িত বছর িডিপিপর কমDপিরক9না অ]যায়ী
বছর িভিmক বরাf চাওয়া হেলও সংিpÅ ম∫ণালয় কSক
D বাkবতার িভিmেত কম বরাf )দওয়ার কারেণ
বরাf∑ত অেথ Dর িভিmেত 8কে9র বাkবায়ন সম‰য় করেত হয় ফল3িতেত 8কে9র কািÃত অnগিত সÖব
হয়িন। 8কে9র অবিশÅ îই অথ Dবছের সংiান অ]যায়ী শতভাগ অথ Dছাড় িনিáত করেলও 8কে9র িনিদ DÅ
সমেয়র মে> 8ায় এক-Sতয়াংশ অথ D jয় করা সÖব হেবনা।
৫.১.৩ 8কে9র )ময়াদ অবিশÅ আেছ ১ বছর ১০ মাস এবং কাজ অবিশÅ আেছ ৬১৩১.৬১৩৩২ ল@ টাকার বা
৫৮.০৬%। ইেতামে> 8কে9র ২ বছর ২ মাস অিতবািহত হেয়েছ, িকØ বাkবায়ন অnগিত ধীরগিত িনেদ Dশ
কের। িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র 8ধান 8ধান কমDকােóর বাkবায়ন ২৮% )থেক ৪৫% িপিছেয় রেয়েছ।
৫.১.৪ 8কে9র আওতায় স}ািদত yয় পিরক9না পয Dােলাচনা করেল )দখা যায়, yয় পিরক9নার ৪H ƒােকেজর
মে> িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় িপিপআর ২০০৮ এর িনেদ Dশনা )মাতােবক ûŒমাq জীপগাড়ী yেয়র
)@েq উ∆ুd দরপq পBিত অ]সরণ করা হেয়েছ িকØ বাকী ƒােকজ|েলার )@েq উ∆ুd দরপেqর পিরবেতD
আরএফিকউ পBিত অ]সরণ করা হেয়েছ। পিরক9না অ]যায়ী 8কে9র )কান পx, কায D ও )সবা yয় স}িকDত
ƒােকজ স}াদন করা সÖব হয়িন কারণ 8ক9 পিরচালক িনেয়াগ করা হয় এি8ল ২০১৮ সােল ফেল yয়
স}িকDত ƒােকজ স}াদন করা িপিছেয় পেড়। ২০১৯-২০ অথ D বছের চারH উপ2লীয় বন িবভােগর আওতায়
পx yয় পিরক9না পয Dােলাচনা কের )দখা যায়, পিরক9না অ]যায়ী )কান কায Dyমই সমাÄ করা সÖব হয়িন।
৫.১.৫ 8ক9 )ময়ােদ 8ক9 পিরচালক পিরবতDন হেয়েছ এবং এ পয DÑ ২ জন 8ক9 পিরচালকই অিতিরd দািয়©
িহেসেব কাজ কেরেছন পাশাপািশ অT 8কে9রও পিরচালক িহেসেব দািয়© পালন করেছন। পিরক9না িবভাগ
হেত জারী∑ত “সরকাির খােত উoয়ন 8ক9 8ণয়ন, 8িyয়াকরণ, অ]েমাদন ও সংেশাধন পBিত” িবষয়ক
পিরপq অ]যায়ী ৫০ )কাH টাকার উে¸D 8কে9র )@েq িনয়িমত 8ক9 পিরচালক পদায়ন করার িবধান রেয়েছ
এবং জ®রী 8েয়াজন না হেল 8ক9 পিরচালক পিরবতDন না করেত বলা হেয়েছ; িকØ এ 8কে9র )@েq উd িবধান
অ]সরণ করা হয়িন।
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৫.১.৬ 8কে9র িডিপিপেত 8িত ৩ মােস অÑতঃ ১ বার িপআইিস ও িপএসিস সভা আেয়াজেনর উে^খ রেয়েছ )স অ]যায়ী
২ বছের সব Dেমাট ৮H সভা স}o হবার কথা। পিরক9না িবভাগ হেত জারী∑ত “সরকাির খােত উoয়ন 8ক9
8ণয়ন, 8িyয়াকরণ, অ]েমাদন ও সংেশাধন পBিত িবষয়ক পিরপq অ]সাের 8কে9র sXু বাkবায়ন মিনটিরং
ও তদারিকর √ােথ D 8িত ৩মােস ১ বার িপআইিস এবং িপএসিস সভা করেত হেব। নিথ পয Dােলাচনা কের )দখা
যায়, 8কে9 ১৭/১২/২০১৮ ও ০৫/১১/২০১৯ তািরেখ )মাট ২H িপআইিস এবং ২১/০৪/২০১৯ তািরেখ ১H
িপএসিস সভা অ]িXত হেয়েছ।
৫.১.৭ িডিপিপ অ]যায়ী 8ক9 পিরচালক সরকােরর 8চিলত িবিধ )মাতােবক অিডট স}েoর িবষয়ািদ িনিáত
করেবন িকØ 8কে9র আওতায় িনিবড় পিরবী@ণ চলাকালীন সময় পয DÑ )কান আভ`Ñরীণ অিডট হয়িন। তেব,
িসএিজ কSক
D 8ক9 পিরচালেকর কায Dালয়সহ ৬H িবভাগীয় বন কমDকতDার কায Dালেয় ûŒমাq ২০১৭-১৮
অথ Dবছেরর অিডট স}াদন হেয়েছ। অিডেট 8াÄ ২H আপিm এখেনা িনµিm হয়িন।
৫.১.৮ 8কে9র অেথ Dর 8ায় ৯৭% বরাf রেয়েছ বনায়েনর জT। 8কে9র আওতায় ২৫,০০০ )হéর জিমেত èানেnাভ
বনায়েনর মে> ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ২২৭৮০ )হéর জিমেত চারা )রাপণ করার পিরক9না িছল এবং তার
বাkব অnগিত হেã ১৬,৩৯৫ )হéর (৭১.৯৭%) অথ Dাৎ ল@`মাqার ২৮.০৩% কম। ি¿প বনায়েনর জT
২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ল@`মাqা ১,০০০ িকঃিমঃ এর সবë§ জিমেত চারা )রাপণ )শষ হবার কথা িকØ এ
পয DÑ ৫৪৭ িকঃিমঃ (৫৪.৭%) জিমেত অথ Dাৎ ল@`মাqার ৪৫.৩% কম জিমেত চারা )রাপণ )শষ হেয়েছ।
8কে9র আওতায় ৪০,০০০H বসতবািড়র মে> ২০১৯-২০ অথ Dবছর পয DÑ ৩০,০০০H বসতবািড়েত চারা )রাপণ
)শষ হবার কথা যার মে> এ পয DÑ ২১৫১৪H বসতবািড়েত (৭১.৭১%) অথ Dাৎ ল@`মাqার ২৮.২৯% কম
বসতবািড়েত চারা )রাপণ করা হেয়েছ।
৫.১.৯ িডিপিপ অ]যায়ী 8কে9র আওতায় )মাট ৫,০০০ জন ি¿প বনায়েনর উপকারেভাগীেদর 8িশ@ণ 8দােনর
পিরক9না রেয়েছ যা স}o হবার কথা ২০১৯-২০ অথ Dবছেরর মে> িকØ এ পয DÑ মাq ২,৭৩৫ জনেক (৫৪.৭%)
8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ।
৫.১.১০ èানেnাভ বনায়েন œিজত জীিবত চারার হার ৫৮% ও Üত চারার হার ৪২%, )যখােন িডিপিপ অ]যায়ী িছল
৪০%। 8কে9 একক বনায়নেক 8াধT )দওয়া ও িমÊ বনায়ন কম করা একH অTতম কারণ হেত পাের।
ি¿প বনায়েনর œিজত গােছর Ü.`র হার িডিপিপ’র ল@`মাqা )থেক ২৬% )বিশ এবং বসতবািড় বনায়েনর
)@েq Üত চারার হার ৪০% )যখােনর )কান পিরবী@ণ, তদারিক ও পিরচয Dার jবiা )নই। িতনH বনায়েন
গড় œিজত চারার Ü.` হার ৪২%, যা 8কে9র বনায়ন কায Dyেম িসলিভকালচার পBিত 8েয়ােগর ঘাটিত।
èানেnাভ বনায়েন œিজত চারার Ü.`হার কিমেয় আনেত পিলিথনˆd চারা )রাপেণর িবষেয় কমDশালায়
ওয়াচারগন মত 8কাশ কেরন এবং িবিভo সমেয় তারা পিলিথনˆd চারা )রাপণ কের সফলতা )পেয়েছন
বেলও জানান।
৫.১.১১ পিরবী@ণকালীন সমেয় )কান মিনটিরং 8িতেবদন 8ক9 পিরচালেকর দÄের পাওয়া যায়িন। 8ক9 কমDকতDারা
অিনয়িমতভােব মাঠপয Dােয়র কাজ পিরবী@ণ ও \Çায়ন কেরন এবং পিরদশDনকােল )কান মিনটিরং ëল
jবহার কেরন না, এবং ত¢রা কখেনা কখেনা ||ল vােটলাইট ইেমেজর মা>েম মিনটিরং কেরন। এমিনক
গােছর জীিবত ও Üত চারা গণনার জT মাঠ পয Dােয়র কমDকতDা িকংবা ওয়াচােরর িনকট )কান লগ বই পাওয়া
যায়িন। তাছাড়া আইএমইিড কSক
D 8দm পিরবী@ণ 8িতেবদন বাkবায়েন 8ক9 অিফস )কান পদে@প nহণ
কেরিন।
৫.১.১২ বসতবািড় বনায়েন পিরবহন খরচসহ ২০H চারার জT বরাf ৭০০ টাকা যা বতDমান সমেয়র বাkবতার
)8ি@েত অ8.ল। অTিদেক তদারিক ও র@ণােব@েণর জT )কান খরচ 8কে9 রাখা হয়িন।
৫.১.১৩ 8কে9র আওতায় )কান )কান জায়গায় ওয়াচার িহসােব )কান )লাক িনেয়াগ করা হয়িন। বনিবভােগর সদv
ও অT 8কে9র )লাক িনেয়াগ কের ওয়াচােরর কাজ চালােনা হেã। ওয়াচাররা জানান )য, তােদর 8িতমােস
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
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৩০০০-৬০০০ টাকা স∆ানী )দয় বন িবভাগ যা বরাf আেছ ৬০০০ টাকা এবং খরচও )দখােনা হয় ৬০০০
টাকা।
৫.১.১৪ গােছর চারা িবতরেণ বসতবািড় িনব Dাচেনর )@েq ইউিনয়ন পিরষেদর )চয়ারèান )ম~ারেদর ইãােক 8াধাT
)দয়া হেয়েছ। ১০ শতাংশ বা তার )চেয় কম পিরমান জায়গা থাকা √েÕও সব Dািধক ৩৮% বসতবািড়েত চারা
িবতরণ করা হেয়েছ। সমী@ায় 8ায় ২০% খানা বেলেছ তােদর গােছর 8েয়াজন িছল না, কারণ ত¢েদর গাছ
লাগােনার মেতা বািড়েত পয DাÄ জায়গা )নই। সব Dািধক ৩১% খানাস\হ, যােদর বািড়েত ২১ )থেক ৫০০ H গাছ
িবÎমান িছল এর মে> ৪০ )থেক ৫০০H গাছ িছল ২১% খানার অথ Dাৎ পয DাÄ গাছ/বাগান থাকা √েÕও ত¢রা
8ক9 )থেক গাছ )পেয়িছল।
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ষX অ>ায়
sপািরশ ও উপসংহার
িনিবড় পিরবী@ণ কায Dyেমর সমী@াল+ ফলাফল ও সািব Dক পয Dেব@)ণ 8ক9 বাkবায়ন সংyাÑ )য সমk ±Hিব¬`িত পিরলি@ত হেয়েছ, তা িনরসন ও ভিব2ত কমDপিরক9না িনধ Dারেণ িন[িলিখত sপািরশস\হ উপiাপন করা
হেলা, যা 8কে9র কায Dyমেক গিতশীল ও )টকসই করেব(১) ভিব2েত এ ধরেণর 8ক9 nহেণ )বইজলাইন সােভD ও সÖাjতা সমী@া যাচাই wব Dক িডিপিপ 8ণয়ন ও 8ক9
বাkবায়ন করা )যেত পাের।
(২) 8কে9র কাজ সøকভােব )শষ করেত হেল সময় িB পূব Dক িডিপিপ সংেশাধন কের বাkবতার িভিmেত
কমDপিরক9না 8ণয়ন কের 8কে9র অসমাÄ কাজ )শষ করেত হেব এবং সংেশািধত িডিপিপ অ]যায়ী অথ Dছাড়
িনিáত করা )যেত পাের।
(৩) 8কে9র সংেশািধত িডিপিপর িসিডউল অ]যায়ী মাঠ পয Dােয়র চািহদার িভিmেত বািষ Dক কমDপিরক9না ও
yয়পিরক9না 8ªত কের সংিpÅ কSপD @ কSক
D অ]েমাদন √ােপে@ িনধ Dািরত সমেয়র মে> বাkবায়ন করেত
হেব এবং িডিপিপ 8ণয়েন yয়∑ত পেxর 8া≈িলত \Ç ১০ ল@ টাকার কম হেল তা উ∆ুd দরপেqর মা>েম
yয় না কের আরএফিকউ পBিতেত yয় করার িবষয় িবেবচনা করা )যেত পাের।
(৪) ৫০ )কাH টাকার উে¸D 8কে9র )@েq 8ক9 পিরচালক িনেয়ােগর )@েq “সরকাির খােত উoয়ন 8ক9 8ণয়ন,
8িyয়াকরণ, অ]েমাদন ও সংেশাধন পBিত” িবষয়ক পিরপq অ]সরণ কের পদায়ন করা )যেত পাের।
(৫) 8কে9র sXু বাkবায়েনর √ােথ D পিরক9না িবভােগর পিরপq অ]যায়ী িনয়িমতভােব িপআইিস ও িপএসিস সভা
আেয়াজন করা )যেত পাের।
(৬) িডিপিপ অ]যায়ী 8ক9 পিরচালক িনয়িমত আভ`Ñরীণ অিডট িনিáত করেবন এবং অিডট আপিm িনˇিmর
)@েq 8েয়াজনীয় পদে@প nহণ করা )যেত পাের।
(৭) িডিপিপর কমDপিরক9না সংেশাধন কের ২০২০-২১ অথ Dবছেরর মে> সকল উপকারেভাগীেদর 8িশ@ণ 8দান
স}o করা )যেত পাের।
(৮) èানেnাভ বনায়েন œিজত চারার Ü.`হার কমােত িমÊ বনায়ন এবং পিলিথনˆdচারা )রাপণ করা )যেত পাের।
(৯) 8কে9র কায Dyম সøকভােব তদারিক করার জT পিরবী@ণ পিরক9না 8ণয়ন ও পিরবী@ণ ëলW 8ªত করেত
হেব এবং আইএমইিড কSক
D 8দm পিরবী@ণ 8িতেবদেনর sপািরশ বাkবায়ন করা )যেত পাের।
(১০) বসতবািড় িনব Dাচ)নর )@েq খানাস\েহর গােছর চািহদা, পয DাÄ œিজত জায়গা, ও সö’ িনকটবত∂ িকনা যাচাই
কের চারা িবতরণ করেত হেব এবং সংেশািধত িডিপিপেত বসতবািড় বনায়েন বরাf বাkবতার )8ি@েত িB
করা )যেত পাের।
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8কে9র ল@` ও উেfg িনধ Dারণ করা হেয়েছ ৭ম
পà বািষ Dক পিরক9নায় বন সাব-েসéেরর আওতায় জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব )মাকােবলায় অিভেযাজন ও 8শমেন
বনায়ন ও বনজ স}দ সংর@েণ |®© িদেয়। বন সাব-েসéেরর ল@`মাqা অজDেন উপ2লীয় এলাকায় jাপক বনায়ন
কায Dyম বাkবায়ন অÑeDd করা হেয়েছ যােত জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব অিভেযাজন ও 8শমন করা যায়। গােছর
8জািত িনব Dাচেন সেব DাÂ সতDকতা িনিáত করা হেয়েছ। ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িyয়ােক ©রাি‰তকরণ এবং
iায়ীকরণ, জলবাﬁ পিরবতDেনর সােথ অিভেযাজেন এবং এর )নিতবাচক 8ভাব িনরসেনর িনিমm Áিণ Dঝড় এবং
জেলাËাস 8িতেরােধ সπজ )বXনী Æতরী করা, জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব )মাকােবলায় কাব Dন মôদ িB, আবাসiল
এবং 8জনন sিবধার উoয়েনর মা>েম সাöি’ক উি˜দ ও 8াণী2েলর জীবৈবিচq িB করার জT 8কে9র আওতায়
)য বনায়েনর কাজ বাkবায়ন চলেছ তা িনয়িমত র@ণােব@ণ করা হেল উd বনায়েনর মা>েম 8কে9র উেfg
বাkবায়ন করা সÖব হেব।
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পিরিশÅ-১
আইএমইিড কSক
D িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ার িনেদ Dশনা
১. আইএমইিড 8দm গাইড লাইন অ]সরেণ অ>ায়স\েহর িশেরানামকরণ ও )স গাইড লাইেণর অ]yম অ]সরেণ 8িতেবদেনর
অ>ায়স\হ sিবTk করেত হেব।
২. 8কে9র \ল ল@` ও উেfg অজDেন 8কে9 tহীত কায Dyম|েলা কতë§ কায Dকর )স িবষয়|েলা 8িতেবদেন .েল আনেত
হেব।
৩. 8ক9H on track এ আেছ িকনা, না থাকেল কারণসহ পরবত∂ করনীয় িবষেয় sিনিদ DÅ মতামত 8িতেবদেন উপiাপন
করেত হেব।
৪. 8ক9Hর বাkবায়ন অnগিতর ও উেfg অজDেনর Forecasting 8িতেবদেন উপiাপন করেত হেব।
৫. 8কে9র আওতায় উপকারেভাগীেদর )কান 8কার 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ িকনা; 8কে9র আওতায় 8দm 8িশ@ণ
চািহদািভিmক ও বাkবস∆ত িকনা: 8দm 8িশ@ণ চািহদািভিmক ও বাkবস∆ত না হেল 8কে9র উেfg অজDেন িক
ধরেণর 8ভাব পড়েত পাের, ইত`ািদ িবষয় 8িতেবদেন উপiাপন করেত হেব।
৬. িসিপHইউ’র িনিদ DÅ ছেকর আেলােক 8িকউরেমেVর িবষয়|েলা িবেpষণ কের উপiাপন করেত হেব। এছাড়াও yয়
পিরক9না অ]যায়ী কাজ হেয়েছ িকনা )স িবষেয় পয Dেব@ণ ও sপািরশ 8িতেবদেন উে^খ করেত হেব।
৭. 8কে9র সÖাjতা যাচাই, লিজক`াল )ıমওয়াকD, ও )টকসইকরণ পিরক9না িবষেয় পয Dেব@ণ ও sপািরশ 8িতেবদেন উে^খ
করেত হেব; এছাড়াও 8কে9র বাkবায়ন অnগিতর 8েজকশন 8িতেবদেন উপiাপন করেত হেব।
৮. 8িতেবদেন িনব Dাহী সার-সংে@প îই ÒXায় সীমাবB রাখাসহ সমী@ার ফলাফল পয Dেব@েণর সােথ সামuv )রেখ sিনিদ DÅ
ও বাkবায়নেযাê sপািরশ করেত হেব এবং )সে@েq sপািরশ )রফাের∞সহ উপiাপন করেত হেব।
৯. )টকিনক`াল কিমHর sপািরশ ও এর বাkবায়ন সংিpÅ ছক 8িতেবদেন পিরিশÅ অংেশ সংেযাজন করেত হেব।
১০. উপˆ Dd sপািরশস\েহর আেলােক সংেশাধনwব Dক অনিতিবলে~ সংেশািধত 8িতেবদেন দািখল করেত হেব।

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

53

পিরিশÅ-২
চলমান 8কে9র িনিবড় পিরবী@েণর জT িনব Dািচত 8কে9র িববরণী ও পরামশDেকর
কায Dপিরিধ (Terms of Reference)
১.
২.
৩.
৪.
৫.
(ক)
(খ)
৬.
(ক)
(খ)

8কে9র নাম
উেÎাগী ম∫ণালয়/িবভাগ
বাkবায়নকারী সংiা
8কে9র অবiান
8া≈িলত jয় (ল@ টাকায়)
\ল অ]েমািদতঃ
সংেশািধত অ]েমািদত
8কে9র বাkবায়ন কাল
\ল অ]েমািদতঃ
সংেশািধত অ]েমািদত

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9
পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয়
বন অিধদÄর
চänাম ও বিরশাল িবভােগর ৯ )জলার ৬৭H উপেজলা
)মাট টাকা
িজওিব
8ক9 সাহাΩ
১০৪৮০.২৬
১০৪৮০.২৬
জা]য়ারী-২০১৮ হেত িডেস~র-২০২১
-

৭.

8কে9র উেfgঃ
• ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িyয়ােক ©রাি4তকরণ এবং iায়ী করণ;
• জলবাﬁ পিরবতDেনর সােথ অিভেযাজন এবং এর )নিতবাচক 8ভাব ˘ােস Áিণ Dঝড় এবং জেলাËাস
8িতেরােধ সπজ )বÅনী Æতরী।
• জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব ˘ােস কাব Dন মôদ িB;
• আবাসiল এবং 8জনন sিবধার উoয়েনর মা>েম সাöি’ক উি˜দ ও 8াণী2েলর জীবৈবিচq িB।

৮.

8কে9র 8ধান 8ধান অ#স\হঃ
• চর বনায়ন;
• ি¿প বনায়ন;
• বসতবািড় বনায়ন।

৯.
১.
২.
৩.
৪.
৫.

৬.
৭.
৮.

পরামশDক 8িতXােনর কায Dপিরিধ:
8ক9 এলাকা )যেহ. îই িবভােগ বাkবািয়ত হেã। তাই 8েত`ক িবভাগ )থেক ৩০% 8ক9 এলাকা িনিবড়
পিরবী@েণর আওতাcd িহেসেব িবেবচনা করেত হেব;
8কে9র পটeিম, উেfg, অ]েমাদন ও সংেশাধেনর অবiা, 8ক9 jয়, বাkবায়নকাল ও অথ Dায়নসহ সকল 8াসংিগক
তl পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা;
8কে9র সািব Dক ও িবkািরত অংগিভিmক বাkবায়ন (বাkব ও আিথ Dক) অnগিতর তl সংnহ, সিoেবশন, িবেpষণ,
সারিণ এবং )লখিচেqর মা>েম উপiাপন ও পয Dােলাচনা;
8কে9র উেfg অজDেনর অবiা পয Dােলাচনা ও পয Dেব@ণ এবং 8ক9 ফল8s করার জT tহীত কায Dাবলী 8কে9র
উেfেgর সােথ সামuvwণ D িকনা তা পয Dােলাচনা ও মতামত 8দান করা;
8কে9র আওতায় সংtহীত/সংtহীতj িবিভo পx, কায D ও )সবা yেয়র (Procurement) )@েq সরকাির yয়
আইন, (িপিপএ-২০০৬) এবং সরকাির yয় িবিধমালা (িপিপআর-২০০৮) এবং সহেযাগী 8িতXােনর গাইডলাইন
ইত`ািদ 8িতপালন এবং |ণগত মান ও পিরমাণ অ]যায়ী সংnহ করা হেয়েছিকনা )স িবষেয় পয Dােলাচনা ও
পয Dেব@ণ;
8ক9 দিলল অ]যায়ী 8েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ , িনেয়াগ পBিত পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা করা;
8ক9 বাkবায়ন স}িকDত িবিভo সমvা )যমন: অথ Dায়েন িবল~ ,8ক9 jবiাপনার অদ@তা এবং 8কে9র )ময়াদ
ও jয় িB ইত`ািদর কারণসহ অTাT িদক িবেpষণ, পয Dেব@ণ ও পয Dােলাচনা;
8কে9র আওতায় স}ািদত \ল কায Dyমস\েহর কায Dকািরতা ও উপেযািগতা িবেpষণ ও মতামত 8দান ( 8কে9র
ধরন, উেfg, ও কায Dyম অ]যায়ী, ToR এর এই অংশH Sub- Item এ িব5ত করা )যেত পাের)
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৯.
১০.

১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

8ক9 সমািÄর পর এর মা>েম tহীত কায Dyমস\েহর )টকসইকরণ পিরক9না (Sustainability plan) িবষেয়
sিনিদ DÅ পয Dেব@ণ ও মতামত 8দান;
8ক9 সংিpÅ অTাT 8াসি#ক িবষয়ািদ ( i) 8ক9 এলাকা )থেক সংtহীত তl, Focus Group Discussion
(FGD) ও iানীয় পয Dােয় কমDশালা আেয়াজন কের মতামত nহেণর িভিmেত ও বাkবায়ন পিরবী@ণ ও \Çায়ন
িবভােগর পিরপেq বিণ Dত sিনিদ DÅ কাঠােমা ও অ]েমািদত ইনেসপশন 8িতেবদেনর সময়িভিmক কমDপিরক9না ও
কমDপBিত অ]যায়ী 8িতেবদন 8ণয়ন ও yয়কারী 8িতXান (বাkবায়ন পিরবী@ণ ও \Çায়ন িবভাগ-আইএমইিড ) ;
কSক
D অ]েমাদন nহণ ii)জাতীয় পয Dােয়র একH কমDশালা আেয়াজন কের িনিবড় পিরবী@েণর ফলাফলস\হ
অবিহত করণ ও কমDশালায় 8াÄ মতামত ও sপািরশস\হ) িবেবচনা কের 8িতেবদন Éড়াÑকরণ;
yিমক নং ১০ এ বিণ Dত Éড়াÑ 8িতেবদেন-8াÄ িবিভo পয Dেব@েণর িভিmেত সািব Dক পয Dােলাচনা সংেযাজন এবং
sিনিদ DÅ sপািরশ 8দান;
পরামশDক 8িতXান ¬িdর তািরখ )থেক চার মােসর(১২০ িদন) মে> সমী@া সংyাÑ যাবতীয় কায Dyম ¬ড়াÑ করেব;
পরামশDক 8িতXান আইএমইিড কSক
D িনধ Dািরত অTাT িবষয়াবলী 8িতপালন করেব;
8কে9র িনিবড় পিরবী@েণর sিনিদ DÅ (সময়িভিmক) কমDপিরক9না ও কমDপBিত কািরগির 8kােবর সােথ সংেযাজন
করেত হেব।
Æবেদিশক সাহাΩñÅ 8ক9স\েহর )@েq বাংলাভাষার (৪০ কিপ) পাশাপািশ ইংেরজীেত (২০ কিপ) Éড়াÑ িনিবড়
পিরবী@ণ 8িতেবদন দািখল করেত হেব।

১০. পরামশDক 8িতXান ও পরামশDেকর 8∑িত ও )যাêতা
yিমক পরামশDক 8িতXােনর
পরামশDক
১.
পরামশDক 8িতXান

িশ@াগত )যাêতা

২.

(ক) টীম িলডার:

√ী∑ত িবÔিবÎালয় হেত
বন/উি˜দ/পিরেবশ িব ান িবষেয়
6`নতম 7াতেকাmর িডnী।
সংিpÅ িবষেয় িপএইচিড
িডnীধারীেদর অnািধকার )দয়া
হেব।

(খ) জলবাﬁ িবেশষ

√ী∑ত িবÔিবÎালয় হেত
পিরেবশ িব ান/বন িবষেয়
6`নতম 7াতেকাmর িডnী।
সংিpÅ িবষেয় িপএইচিড
িডnীধারীেদর অnািধকার )দয়া
হেব।
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অিভ তা
গেবষণা এবং 8ক9 পিরবী@ণ ও \Çায়ন
সংyাÑ ≥ািড পিরচালনায় 6`নতম ০১ (এক)
বছেরর অিভ তাস}o।
•
বনায়ন, জলবাﬁ পিরবতDন , eিম @য়,
8ক9 বাkবায়ন, পিরবী@ণ ও
\Çায়ন স}েকD √ã ধারণা ও
কমপে@ ১০ (দশ) বছেরর বাkব
অিভ তা থাকা আবgক;
•
টীম িলডার িহেসেব কাজ করার জT
কমপে@ ০৫ (প¢চ) বছেরর অিভ তা
থাকেত হেব;
•
কি}উটােরর মাইেyাসফট ওয়াড D,
এেíল, SPSS সহ অTাT
Statistical Software
Package পিরচালনায় দ@ হেত
হেব এবং
•
িপিপএ ২০০৬ এবং িপিপআর ২০০৮
স}েকD সèক ধারণা থাকেত হেব।
জলবাﬁ একং সাöি’ক উপ2লীয় জলবাﬁ
পিরবতDন িবষেয় ১০ (দশ) বছেরর বাkব
অিভ তা স}o।
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(গ) জীব Æবিচq`
িবেশষ

√ী∑ত িবÔিবÎালয় হেত Wild
life বা 8ািণ িবÎা িবষেয়
6`নতম 7াতেকাmর িডnী।
সংিpÅ িবষেয় িপএইচিড
িডnীধারীেদর অnািধকার )দয়া
হেব।

সাöি’ক উপ2লীয় এলাকায় সাöি’ক উি˜দ ও
8াণী2েলর আবাসiল এবং 8জনন sিবধার
উoয়েনর িবষেয় ১০ (দশ) বছেরর বাkব
অিভ তা স}o।

(ঘ) পিরসং´ানিবদ

)য )কান √ী∑ত িবÔিবÎালয় •
হেত পিরসং´ান িবষেয় 6`নতম
7াতেকাmর িডnী।
•

কি}উটােরর মাইেyাসফট ওয়াড D,
এেíল, SPSS সহ অTাT Statistical
Software Package পিরচালনায় ৫
বছেরর অিভ তা ও দ@ হেত হেব; এবং
িপিপএ ২০০৬ এবং িপিপআর ২০০৮
স}েকD সèক ধারণা থাকেত হেব।

১১. পরামশDক 8িতXান কSক
D িনে[বিণ Dত 8িতেবদনস\হ দািখল করেত হেব:
yিমক 8িতেবদেনর নাম
দািখেলর সময়
১.
ইনেসপশন 8িতেবদন
¬িd স}াদেনর ১৫
২০ কিপ )টকিনক`াল কিমHর সভার জT এবং ২০
িদেনর মে>
কিপ ি≥য়ািরং কিমHর সভার জT (২০+২০)=৪০H
২.
১ম খসড়া 8িতেবদন
¬িd স}াদেনর ৭৫
২০ কিপ )টকিনক`াল কিমHর সভার জT এবং ২০
িদেনর মে>
কিপ ি≥য়ািরং কিমHর সভার জT (২০+২০)=৪০H
৩.
২য় খসড়া 8িতেবদন
¬িd স}াদেনর ৯০
১০০ কিপ জাতীয় কমDশালার জT
িদেনর মে>
৪.
Éড়াÑ 8িতেবদন
¬িd স}াদেনর ১০০ ৬০ কিপ
(বাংলায় ও ইংেরজীেত)
িদেনর মে>
১২. Ÿােয়V কSক
D 8েদয়ঃ
• 8ক9 দিলল ও 8ক9 সংিpÅ িবিভo 8িতেবদন ()যমন: আইএমইিড-০৫ 8িতেবদন);
• িবিভo )≥কেহা¥ােরর সােথ )যাগােযােগর জT 8েয়াজনীয় সহেযািগতা 8দান ইত`ািদ।
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পিরিশÅ-৩
পিরমাণগত সমী@ার 8ßমালা
(বসতবািড় বনায়েনর খানাস\হ)
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8কে9র িনিবড় পিরবী@ণ
সমী@ার 8ßমালা
জনাব/জনাবা,

আসসালাö আলাই§ম/আদাব। আিম অেরারা কনসালেটVW িলঃ )থেক “বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয়
এলাকায় বনায়ন 8কে9র’’ িনিবড় পিরবী@ণ সমী@ার কােজ এেসিছ। 8ক9Hর অথ Dায়ন কেরেছ পিরেবশ ও বন ও জলবাﬁ
পিরবতDন ম∫ণালয় এবং 8ক9Hর বাkবায়নকাল জা]য়ারী, ২০১৮ হেত িডেস~র, ২০২১ সাল পয DÑ। বন অিধদÄর এ 8কে9র
কাজ বাkবায়ন কেরেছ। এই 8কে9র উেfg হেলা ন.ন চর )জেগ ওঠার 8িyয়ােক ©রাি4করণ এবং iায়ী করণ; জলবাﬁ
পিরবতDেনর সােথ অিভেযাজন এবং এর )নিতবাচক 8ভাব ˘ােস Áিণ Dঝড় এবং জেলাËাস 8িতেরােধ সπজ )বÅনী Æতরী করা;
জলবাﬁ পিরবতDেনর 8ভাব ˘ােস কাব Dন মôদ িB করা এবং আবাসiল এবং 8জনন sিবধার উoয়েনর মা>েম সাöি’ক উি˜দ
ও 8াণী2েলর জীবৈবিচq িB করা। এ 8কে9র িনিবড় পিরবী@ণ কােজ আমরা িন[িলিখত তlাবলী আপনার কােছ
সা@াৎকােরর মা>েম জানেত চাই। আপনার মতামত ûŒমাq সমী@ার কােজ jব‹ত হেব ও কেঠার )গাপনীয়তা বজায় রাখা
হেব। আপিন অ]মিত িদেল আিম সা@াৎকার û® করেত পাির।
সা@াৎকার nহণকারীর নামঃ

সা@াৎকার nহেণর তািরখঃ

sপারভাইজােরর নামঃ
সা@াৎকার nহণ û®র সময়ঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

উmরদাতার নামঃ…………………………
nাম…………………
ইউিনয়ন………………
উপেজলা……………
)জলা………………
বয়স ………… বছর
িল#
১) ñ®ষ
২) মিহলা
আপিন )কান )Êণী পয DÑ )লখাপড়া কেরেছন?
১) িনর@র
৫) এইচএসিস

৯।
১০।
১১।
ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.

)মাবাইল ন~রঃ ……………………

৩) Sতীয় িল#

২) ১ম-৫ম )Êণী
৬) 7াতক

৩) ৬X-১০ম )Êণী
৭) 7ােতােকাmর বা তÌ¸D

আপনার )পশা িক?
১) চা§রী
২) jবসা
৫) tিহণী/tহiািল
৬) মৎvজীবী
পিরবােরর মািসক আয়: ………………টাকা
8কে9র আওতায় আপনার বসতিভটায় গাছ লাগােনা হেয়েছ িক?

৩) ∑িষকাজ
৭) কা8ের

১) হ`¢

৪) এসএসিস

৪) িদনমôর
৮) অTাT (িনিদ DÅ ক®ন)

২) না

হ`¢ হেল, কী কী গাছ লাগােনা হেয়েছ?
১) নািরেকল ………H
২) তাল ……… H ৩) )খôর ………H ৪) sপাির ………H
৫) অTাT (িনিদ DÅ ক®ন) ……… H
বতDমােন কতH গাছ জীিবত আেছ? ………H
8কে9র আওতায় গাছ পাওয়ার wেব D আপনার বসতিভটায় কতH গাছ িছল? ……… H
বতDমােন সবিমিলেয় আপনার বসতিভটায় কতH গাছ আেছ? ……… H
বসতবািড় বনায়েনর জT আপনার বসতবািড় িকভােব িনব Dাচন করা হেয়েছ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......
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১২।
ক.

8কে9র আওতায় iানীয় জনগনেক 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ িক? ১) হ`¢
হ`¢ হেল, আপিন 8িশ@ণ )পেয়েছন িক? ১) হ`¢
২) না

খ.

হ`¢ হেল, কী কী িবষেয়র উপর 8িশ@ণ )পেয়েছন?
১) সামািজক বনায়ন
২) বাগান œজন )কৗশল
কতিদেনর 8িশ@ণ )পেয়েছন?
১) ১ িদন
২) ২ িদন

গ.
১৩।
১৪।

১৫।
১৬।

১৭।

১৮।

২) না

৩) জলবাﬁ পিরবতDন 8শমন ও অিভেযাজন

৩) জািননা

৪) অTাT----

৩) ৩ িদন

গাছ লাগােনার ফেল 8ক9 এলাকায় বনায়েনর পিরমাণ আেগর .লনায় )কমন হেয়েছ/হেব বেল আপিন মেন কেরন?
১) )বেড়েছ/বাড়েব
২) কেমেছ /কমেব
৩) অপিরবিতDত রেয়েছ/থাকেব
বনায়েনর ফেল Áিণ Dঝড় এবং জেলাËাস )থেক রাkাঘাট, কালভাট D, ব¢ধ, বািড়ঘর, খাÎশv ইত`ািদর @িতসাধেনর
পিরমাণ )কমন হেয়েছ/হেব বেল আপিন মেন কেরন?
১) কম হেয়েছ/হেব
২) )বিশ হেয়েছ/হেব
৩) অপিরবিতDত রেয়েছ/রেব
8কে9র িবিভo কায Dyেম (8ক9 8ণ.ন, বাkবায়ন, পিরবী@ণ, \Çায়ন) iানীয় জনগণ/জন8িতিনিধ এবং iানীয় 8শাসেনর
অংশnহণ )কমন িছল?
১) অংশnহণ সেÑাষজনক িছল
২) অংশnহণ কম িছল
৩) অংশnহণ িছল না
উd 8ক9 nহেণর ফেল পিরেবেশ িক িক ধরেণর ইিতবাচক পিরবতDন এেসেছ?
১) বেনর অব@য় )রাধ করা সÖব হেয়েছ
২) বেনর আãাদন িB )পেয়েছ
৩) উপ2লীয় চর এলাকায় জলবাﬁ পিরবতDনজিনত /িঁ ক
৪) উপ2লীয় এলাকায় বাগান/ñনঃ বাগান œিÅ করা হেয়েছ
)মাকােবলা করা সÖব হেয়েছ
৫) বনজ স}েদর আহরণ কেম আসেব
৬) সাগর )থেক eিম )জেগ ওঠার 8িyয়ােক ©রাি‰ত করেছ
৭) বTeিমর অভয়াÊম Æতির হেয়েছ
৮) অTাT (িনিদ DÅ ক®ন) ---উd 8কে9র ইিতবাচক িদকস\হ িক িক?
১) iানীয় জনগেনর কমDসংiােনর sেযাগ Æতির করেছ
২) বনজ স}েদর আহরণ কেমেছ
৩) জীব Æবিচq` সংর@ণ )বেড়েছ
৪) পয Dটেকর সং´া )বেড়েছ
৫) আথ D সামািজক অবiার উoয়ন
৬) 8া∑িতক îেয Dােগর পিরমাণ ˘াস
৭) জনসেচতনতা বাড়েছ
৮) অTাT (িনিদ DÅ ক®ন)
উd 8কে9র )টকসইকরেণর জT িক িক পদে@প nহণ করা 8েয়াজন-

১) অংশীদািরে©র িভিmেত দীঘ Dেময়াদী, √9েময়াদী বনায়ন
কায Dyম বাkবায়ন করেত হেব
৩) িবক9 9ালািন jবহােরর ওপর িবেশষ |®©ােরাপ
৫) জলবাﬁ পিরবতDন অিভেযাজন কায Dyম বাড়ােত হেব
৭) অTাT (িনিদ DÅ ক®ন) ---সা@াৎকােরর )শষ সময়ঃ

২) সড়ক, )রলপথ ও ব¢ধ সংেযাগ সড়েক বনায়ন কায Dyম বাড়ােত
হেব
৪) 8িতেবশ সংর@ণ আইন কেঠারভােব 8ণয়ন করেত হেব
৬) সাব D@িনক পাহাড়ার jবiা করেত হেব

ধTবাদ িদেয় সা@াৎকার nহণ )শষ ক®ন ।
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পিরবী@ণ
|®©wণ D jিdেদর সা@াৎকার (Key Informant Interview-KII) এর )চকিল≥
অংশnহণকারীঃ 8ধান বন সংর@ক, 8ক9 পিরচালক, িবভাগীয় বন কমDকতDা, )জলা বন কমDকতDা/)রu অিফসার, পিরেবশিবদ

KII পিরচালনাকারীর নাম

)কাডঃ

sপারভাইজােরর নাম
সা@াৎকার nহেণর তািরখ

)কাডঃ

সমী@ক
অেরারা কনসালেটVW িলঃ

)ফ∏য়াির ২০২০
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)সকশন ১: পিরিচিত\লক তlঃ
১। নাম.............................................................................. )ফান নং................................................
২। পদিব................................................
৩। অিফেসর øকানা...................................................................................................................

)সকশন ২: 8ক9 স}িকDত তlঃ
1. বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8কে9 আপনার eিমকা িক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. 8ক9 nহেণর )যৗিdকতা স}েকD আপনার মতামত িক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. ল@`মাqা অ]যায়ী 8কে9র কতë§ বাkবািয়ত হেয়)ছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. 8কে9র আওতায় িক িক ধরেণর গাছ লাগােনা হেয়িছল?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. গােছর 8জািত িকভােব িনব Dাচন করা হেয়িছল?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. কত শতাংশ গাছ )„েচ আেছ? .........................
7. গাছ Hেক না থাকেল তার কারণ|েলা িক িক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. গােছর তদারিক বা র@ণােব@ণ িকভােব করা হেã?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. 8কে9র আওতায় িডেস~র ২০১৯ সাল পয DÑ কতH গাছ লাগােনা হেয়েছ এবং কতë§ এলাকা কাভার করা হেয়েছ?
y.ন.
বনায়ন
িডিপিপ অ]যায়ী
িডেস~র ২০১৯ সাল পয DÑ
িডেস~র ২০১৯ সাল
গােছর সং´া
পয DÑ এিরয়া কাভােরজ
১
èানেnাভ বনায়ন
২
¿ীপ বনায়ন
৩
বসতবািড় বনায়ন
10. 8কে9র কমDকাó|েলার |নগতমান ও পিরমান অ]েমািদত িডিপিপ অ]যায়ী বাkবািয়ত হেয়েছ িক?
১. হ`¢

২. না

৩. জািননা

১০.১ উmর না হেল, কারণ|েলা িক িক?
ক.
খ.
গ.
11. 8কে9র বাkবায়ন স}িকDত িন[িলিখত সমvাবলী িবষেয় আপনার মতামত িক?
yম.
ক.
খ.
গ.

িবষয়

মÑj

অথ Dায়েন িবল~
অথ D বরাB
অথ D ছাড়
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ঘ.
ঙ.
চ.

পিরিশÅ

পx, কায D ও )সবা yয়/সংnেহর )@েq িবল~
8ক9 jবiাপনার মান
িবল পিরেশাধ

12. 8ক9 দিলল অ]যায়ী 8েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ িক?
১. হ`¢
১২.১ উmর না হেল, কারণ|েলা িক িক?
ক.
খ.
গ.

২. না

৩. জািননা

13. 8কে9র আওতায় tহীত কায Dাবলী 8কে9র উেfেgর সােথ সামuvwণ D িক?
১. হ`¢
২. না
১৩.১ উmর হ`¢ হেল, িকভােব?
ক.
খ.
গ.
১৩.২ উmর না হেল, )কন নয়?
ক.
খ.
গ.
14. 8কে9র আওতায় )কান )বজলাইন/সÖ`বতা যাচাই সমী@া করা হেয়েছ িক?
১। হ`¢
২। না
ক. হ`¢ হেল, কারা কেরেছ, কেব কেরেছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15. 8কে9র সবল (Strength) িদক|েলা কী কী?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
16. 8কে9র îব Dল (Weakness) িদক|েলা কী কী?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
17. 8কে9র িক িক sেযাগ রেয়েছ?

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
18. 8কে9র /িঁ কস\হ কী কী?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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19. 8ক9 সমািÄর পর œÅ sিবধািদ )টকসই করার লে@` িক jবiা )নওয়া )যেত পাের?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
20. এ 8ক9Hর Exit plan স}েকD আপনার মতামত িদন
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
21. 8কে9র কায Dyম সামেন এিগেয় িনেয় যাওয়ার জT বা 8ক9েক আগামীেত গিতশীল রাখেত কী কী করা 8েয়াজন বেল
আপিন মেন কেরন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
আেলািচত িবষেয়র বাইের আপনার )কান মতামত থাকেল 8দান ক®নঃ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ধTবাদ িদেয় সা@াৎকার nহণ )শষ ক®ন)
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পিরিশÅ-৫
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন শীষ Dক 8ক)9র িনিবড়
পিরবী@ণ
দলীয় আেলাচনার (Focus Group Discussion-FGD) গাইডলাইন
অংশnহণকারীঃ 8কে9র sিবধােভাগী, 8ক9 সংিpÅ কমDকতDা ও কমDচারী, জন8িতিনিধ, iানীয় গxমাT

jিdবগ,D ওয়াচার, উপকারেভাগী দল ও jবiাপনা কিমHর সদv, 8িশ@ণ8াÄ জনগন, এনিজও
কম∂ ইত`ািদ
[8িত FGD )ত অংশnহণকারী কমপে@ ৮ জন]

নং অংশnহণকারীেদর নাম

দলীয় আেলাচনায় অংশnহণকারীেদর তl
িল#
বয়স
)পশা
ñ®ষ মিহলা

)মাবাইল নং

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
iানঃ

তািরখঃ

মডােরটেরর নামঃ

)কাডঃ

)নাটেটকােরর নামঃ

)কাডঃ

সমী@ক
অেরারা কনসালেটVW িলঃ

)ফ∏য়াির ২০২০
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দলীয় আেলাচনা পিরচালনার পBিত:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

দলীয় আেলাচনার জT িনধ Dািরত সময় এক )থেক îই ঘ,া।
দলীয় আেলাচনার জT îইজন কাজ করেব এফিজিড সম‰য়কারীেক সহেযািগতা করার জT একজন সহায়তাকারী
থাকেব। এফিজিড সম‰য়কারী সমn )সশনH পিরচালনা করেব, সহায়তাকারী আেলাচনায় উেঠ আসা মতামত ও তl
স\হ sµÅভােব িলিপবB করেব ।
সম‰য়কারী অংশnহণকারীেদর সকলেক িনেয় U আ∑িতেত বসার jবiা করেবন।
সম‰য়কারী অংশnহণকারীেদর √াগত জািনেয় )সশন û® করেব।
সম‰য়কারী 8থেম দলগত আেলাচনায় বতDমান িনিবড় পিরবী@েণর উেfg িনেয় আেলাচনা করেবন এবং
অংশnহণকারীেদর মতামত )নেবন।
দলীয় আেলাচনার মা>েম সকেল যােত সিyয়ভােব sµÅ মতামত 8দান করেত পাের )সজT এফিজিড সম‰য়কারী
সহায়তা করেব।
সম‰য়কারী এফিজিড গাইড লাইন অ]যায়ী sµÅভােব অংশnহণকারীেদর মতামেতর িভিmেত আেলাচনার সকল
তl )বর কের আনেব।
সম‰য়কারীর উেfg থাকেব গঠন\লক আেলাচনার মা>েম সবল ও îব Dল িদকসহ িনিবড় পিরবী@েণর উেfgেক
আেরা কায Dকরী করার জT sপািরশমালা মতামেতর িভিmেত )বর কের আনা।
সম‰য়কারী আেলাচনার )শেষ yমা‰েয় সমn )সশনH অংশnহণকারীেদর উেfেg পেড় )শানােবন যােত কের
আেলাচনার )কান অংশ বাদ না যায় বা cল না হয়।

দলীয় আেলাচনার গাইডলাইন
1. আপনারা “বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9 8ক9” স}েকD িক জােনন?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. 8কে9র আওতায় আপনােদর বসতিভটায় গাছ লাগােনা হেয়েছ িক? কী কী গাছ লাগােনা হেয়েছ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. 8কে9র আওতায় সড়ক ও জনপথ/–হানীয় সরকার/এলিজইিড রাkার পােশ ও বাংলােদশ পািন উoয়ন )বােড Dর ব¢েধর
8িতপােÔD গাছ লাগােনা হেয়েছ িক? কী কী গাছ লাগােনা হেয়েছ? গােছর 8জািত িকভােব িনব Dাচন করা হেয়েছ? গােছর
এ 8জািত|েলা িক সøকভােব পিরচয Dা করা হেã? পিরচয Dায় কারা িনেয়ািজত রেয়েছ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. মারা যাওয়া/ নÅ হেয় যাওয়া গাছ|েলার ◊Tiান ñরেণর জT ñনরায় চারা )রাপন করা হেয়েছ িক? িকভােব লাগােনা
হয়? কতিদন পর পর লাগােনা হয়?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. 8কে9র আওতায় iানীয় জনগনেক 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ িক? আপনারা 8িশ@ণ )পেয়েছন িক? কী কী িবষেয়র
উপর 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ িক? কতিদেনর 8িশ@ণ 8দান করা হেয়েছ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6. ওয়াচার িহেসেব কােদরেক িনেয়াগ করা হেয়েছ? িকভােব িনেয়াগ করা হেয়েছ? তােদর আিথ Dক sিবধাস\হ িক িক?

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

64

7.

8.

9.

10.

11.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8কে9র িবিভo কায Dyেম (8ক9 8ণ.ন, বাkবায়ন, পিরবী@ণ, \Çায়ন) iানীয় জনগণ/জন8িতিনিধ এবং iানীয়
8শাসেনর অংশnহণ )কমন িছল?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8ক9 বাkবায়েনর )@েq ব¢ধাস\হ কী কী? িকভােব এই ব¢ধাস\হ অিতyম করা যায়?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
উd 8কে9র সবল িদকস\হ িক িক?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......
উd 8কে9র îব Dল িদকস\হ িক িক?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......
উd 8কে9র )টকসইকরেণর জT িক িক পদে@প nহণ করা 8েয়াজন বেল আপনারা মেন কেরন?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

ধTবাদ ।
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পিরিশÅ-৬
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন শীষ Dক 8ক)9র িনিবড়
পিরবী@ণ
বনায়ন পয Dেব@ণ )চকিল≥
১. èানেnাভ বনায়ন পয Dেব@ণ )চকিল≥
ইউিনয়ন:

উপেজলা:

)জলা:

১. উপ2লীয় এলাকায় ন.ন )জেগ ওঠা চেরর নাম: ………………………………………
২. )হéর 8িত èানেnাভ 8জািতর চারা )রাপণ
)রাপণ∑ত চারার সং´া
ক. )কওড়া চারার সং´া: …………H
খ. বাইন চারার সং´া: ……………H
গ. কাকড়া চারার সং´া: …………H
ঘ. অTাT (িনিদ DÅ ক®ন)
)মাট:

পয Dেব@েণ 8াÄ চারার সং´া
ক. )কওড়া চারার সং´া: ………H
ক.১ )ছাট চারার সং´া: ……H
খ. বাইন চারার সং´া: …………………H
খ.১ )ছাট চারার সং´া: ……H
গ. কাকড়া চারার সং´া: …………………H
গ.১ )ছাট চারার সং´া: ……H
ঘ. অTাT (িনিদ DÅ ক®ন)
)মাট:

৩. চারা )থেক চারা এবং সাির )থেক সািরর Ìর©
পয Dেব@েণ 8াÄ

িডিপিপ অ]যায়ী
ক. চারা )থেক চারার Ìর© --------------- িমটার

ক. চারা )থেক চারার Ìর© --------------- িমটার

খ. সাির )থেক সািরর Ìর©--------------- িমটার

খ. সাির )থেক সািরর Ìর©--------------- িমটার

৪. কিমউিনH পয Dেব@ণ করা হয় িক?

১. হ`¢

২. না

৫. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপণ করা হেয়েছ িক? ১. হ`¢
২. না
৬. ক. কাজH û® করার তািরখ?
.................িদন .................মাস
.............বছর
খ. ল@`মাqা অ]যায়ী কাজ স}াদেনর িনধ Dািরত সময়:.................িদন .................মাস .............বছর
গ. কাজ স}াদেনর 8∑ত সময় : .................িদন .................মাস
.............বছর
৭. èানেnাভ বনায়েনর ৩ H ভাল িদক স}েকD িল⁄ন
.................................................................................................................................................
৮. èানেnাভ বনায়েনর ৩ H খারাপ িদক স}েকD িল⁄ন
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

২. ি¿প বনায়ন পয Dেব@ণ )চকিল≥
ইউিনয়ন:

উপেজলা:

)জলা:

১. )য সড়ক বা ব¢েধর পােÔD ি¿প বনায়ন করা হেয়েছ তার কSপD ে@র নাম:
১. সড়ক ও জনপথ

২. –হানীয় সরকার

২. িক. িম 8িত চারা )রাপণ (িসডিলং িকঃিমঃ)
)রাপণ∑ত চারার সং´া
ক. চারার সং´া: …………………H

৩. এলিজইিড

৪. বাংলােদশ পািন উoয়ন )বাড D

পয Dেব@েণ 8াÄ চারার সং´া
ক. চারার সং´া: …………………H
ক.১ )ছাট চারার সং´া: ……H
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খ. 8জািতর সং´া: …………………H
৩. চারা )থেক চারা এবং সাির )থেক সািরর Ìর©
পয Dেব@েণ 8াÄ

িডিপিপ অ]যায়ী
ক. চারা )থেক চারার Ìর© --------------- িমটার

ক. চারা )থেক চারার Ìর© --------------- িমটার

খ. সাির )থেক সািরর Ìর©--------------- িমটার

খ. সাির )থেক সািরর Ìর©--------------- িমটার

৪. চারা িক সড়ক বা ব¢েধর এক পােÔD নািক উভয় পােÔD )রাপণ করা হেয়েছ?
১. এক পােÔD: সাির সং´া--------H

২. উভয় পােÔD: সাির সং´া--------H

৫. চারা র@ানােব@েণর জT ওয়াচার িনেয়াগ করা হেয়েছ িক?

১. হ`¢

৬. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপণ করা হেয়েছ িক?

১. হ`¢

২. না
২. না

৭. ক. কাজH û® করার তািরখ?
.................িদন .................মাস
.............বছর
খ. ল@`মাqা অ]যায়ী কাজ স}াদেনর িনধ Dািরত সময়:.................িদন .................মাস .............বছর
গ. কাজ স}াদেনর 8∑ত সময় : .................িদন .................মাস
.............বছর
৭. ি¿প বনায়েনর ৩ H ভাল িদক স}েকD িল⁄ন
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
৮. ি¿প বনায়েনর ৩ H খারাপ িদক স}েকD িল⁄ন
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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পিরিশÅ-৭
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন শীষ Dক 8ক)9র িনিবড়
পিরবী@ণ
)সেকóারী তেlর জT )চকিল≥
অংশnহণকারীঃ 8ক9 পিরচালক, িহসাবর@ক
তl সংnহকারীর নাম

)কাডঃ

sপারভাইজােরর নাম
সা@াৎকার nহেণর তািরখ

)কাডঃ

সমী@ক
অেরারা কনসালেটVW িলঃ

)ফ∏য়াির ২০২০
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)সকশন ১: পিরিচিত\লক তlঃ
১। নাম.............................................................................. )ফান নং................................................
২। পদিব................................................
৩। অিফেসর øকানা...................................................................................................................

)সকশন ২: 8ক9 স}িকDত তlঃ
১. 8কে9র জনবল স}িকDত তl
yম.
িবষয়
ক.
কতH পদ িছল
খ.
কতজন িনেয়াগ )পেয়েছ
গ.
পদ খািল থাকেল তার কারণ

মÑj

২. 8কে9র আওতায় বাkবািয়ত কমDকাó|েলার অnগিত স}িকDত িবষয় (জা]য়াির ২০২০ পয DÑ):
y.
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

কােজর নাম

আরিডিপিপ
অ]যায়ী ল@`

বাkবায়ন

jিয়ত অথ D

মÑj

অিফসারেদর )বতন
8িতXান কমDচারীেদর )বতন
ভাতািদ
—মন jয়
)পা≥াল
)টিলেফান, ফ`াí ও ইVারেনট
)প“ল, ”ি‘েকV এবংিসএনিজ (েবাট
ও )ভিহেকল)
৮. )≥শনারী
৯. 8চার ও িব াপন
১০. 8িশ@ণ (–হানীয়)
১১. স∆ানী ভাতা
১২. 8ক9 ম>বত∂ \Çায়ন
১৩. অTাT jয়
১৪. )মাটর যানবাহন
১৫. কি}উটার ও অিফস সর াম
১৬. জলযান
১৭. )মাটর সাইেকল
১৮. জীপগাড়ী
১৯. Çাপটপ
২০. ফেটাকিপয়ার
èানেnাভ বনায়ন
২১. নাস Dারীেত চারা উেmালন
(৪০‘×৪‘েবড, 8িত চারা ১.৫ টাকা,
8িত )হéের ৪৪৪৪ চারা )রাপেনর
জT ৫০০০ H চারা উেmালন)
২২. চারা )রাপণ ৪৪৪৪ H/েহঃ (১.৫× ১.৫
)µিসং) (8িত চারা ১.২৩ টাকা
হাের)
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y.
কােজর নাম
নং
২৩. কিমউিনH পয Dেব@ণ (১ম বছর ৬
মাস)
২৪. কিমউিনH পয Dেব@ণ (২য় বছর ১২
মাস)
২৫. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর ৪০% িহসােব ১৮০০ H
চারা)
২৬. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(৪০%) এবং আগাছা পিরÿার (৩বার)
২৭. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(৩য় বছর ২০% িহসােব ৯০০ H
চারা)
২৮. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(২০%) এবং আগাছা পিরÿার (২
বার)
ি¿প বনায়নঃ
২৯. নাস Dারীেত চারা উেmালন (৭‘‘×
৫‘‘jাগ, 8িত চারা ৫.৭৫ টাকা,
িক.িম. 8িত ১০০০ H চারা )রাপেনর
জT ১১০০ H চারা উেmালণ)
৩০. চারা )রাপন (১০০০/িকঃিমঃ)
৩১. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ২য় বছর
৩২. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৩য় বছর
৩৩. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৪থ D বছর ৬ মাস
৩৪. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর) ২০০ চারা/িকঃিমঃ
(উপকার )ভাগীগন চারা )রাপণ করেব)
৩৫. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপেনর
⁄H ও sতিল (২য় বছর)২০০ চারা /
িকঃিমঃ, ৩.০০ টাকা 8িতH)
৩৬. বসতবািড় বনায়ন (তাল, )খôর,
sপাির সহ বনজ ও ফলজ চারা-১৬H
এবং নািরেকল চারা-৪H)
৩৭. িফিজক`াল কিVনেজি∞
৩৮. 8াইম কিVনেজি∞

আরিডিপিপ
অ]যায়ী ল@`
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৩. 8কে9র ২০১৯-২০২০ অথ D বছেরর (৩য় বছর) কমDপিরক9না
y.
কােজর অংশ
িডিপিপ
নং

অ]যায়ী
কমDপিরক9না

8∑ত

বাkবায়েনর হার

কমDপিরক9না

()ফ∏য়াির ২০২০

মÑj
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১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

অিফসারেদর )বতন
8িতXান কমDচারীেদর )বতন
ভাতািদ
—মন jয়
)পা≥াল
)টিলেফান, ফ`াí ও ইVারেনট
)প“ল, ”ি‘েকV এবংিসএনিজ (েবাট
ও )ভিহেকল)
৮. )≥শনারী
৯. 8চার ও িব াপন
১০. 8িশ@ণ (–হানীয়)
১১. স∆ানী ভাতা
১২. 8ক9 ম>বত∂ \Çায়ন
১৩. অTাT jয়
১৪. )মাটর যানবাহন
১৫. কি}উটার ও অিফস সর াম
১৬. জলযান
১৭. )মাটর সাইেকল
১৮. জীপগাড়ী
১৯. Çাপটপ
২০. ফেটাকিপয়ার
èানেnাভ বনায়ন
২১. নাস Dারীেত চারা উেmালন
(৪০‘×৪‘েবড, 8িত চারা ১.৫ টাকা,
8িত )হéের ৪৪৪৪ চারা )রাপেনর
জT ৫০০০ H চারা উেmালন)
২২. চারা )রাপণ ৪৪৪৪ H/েহঃ (১.৫× ১.৫
)µিসং) (8িত চারা ১.২৩ টাকা
হাের)
২৩. কিমউিনH পয Dেব@ণ (১ম বছর ৬
মাস)
২৪. কিমউিনH পয Dেব@ণ (২য় বছর ১২
মাস)
২৫. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর ৪০% িহসােব ১৮০০ H
চারা)
২৬. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(৪০%) এবং আগাছা পিরÿার (৩বার)
২৭. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(৩য় বছর ২০% িহসােব ৯০০ H
চারা)
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y.

কােজর অংশ

নং

িডিপিপ

8∑ত

বাkবায়েনর হার

অ]যায়ী

কমDপিরক9না

()ফ∏য়াির ২০২০

কমDপিরক9না

মÑj

পয DÑ)

২৮. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপন
(২০%) এবং আগাছা পিরÿার (২
বার)
ি¿প বনায়নঃ
২৯. নাস Dারীেত চারা উেmালন (৭‘‘×
৫‘‘jাগ, 8িত চারা ৫.৭৫ টাকা,
িক.িম. 8িত ১০০০ H চারা )রাপেনর
জT ১১০০ H চারা উেmালণ)
৩০. চারা )রাপন (১০০০/িকঃিমঃ)
৩১. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ২য় বছর
৩২. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৩য় বছর
৩৩. ওয়াচার িনেয়াগ (িŸিনং, উইিডং,
মালিচং সহ ৬০০০
টাকা/িকঃিমঃ/মাস) ৪থ D বছর ৬ মাস
৩৪. ◊T–হান wরেণর জT চারা উেmালন
(২য় বছর) ২০০ চারা/িকঃিমঃ
(উপকার )ভাগীগন চারা )রাপণ করেব)
৩৫. ◊T–হান wরেণর জT চারা )রাপেনর
⁄H ও sতিল (২য় বছর)২০০ চারা /
িকঃিমঃ, ৩.০০ টাকা 8িতH)
৩৬. বসতবািড় বনায়ন (তাল, )খôর,
sপাির সহ বনজ ও ফলজ চারা-১৬H
এবং নািরেকল চারা-৪H)
৩৭. িফিজক`াল কিVনেজি∞
৩৮. 8াইম কিVনেজি∞
৪. 8কে9র বছর িভিmক বরাf, অথ D ছাড় ও jয়
অথ D বছর

২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২
সব Dেমাট

বছর িভিmক বরাf (ল@
টাকা)
(িডিপিপ অ]যায়ী)
১৩২২.৫৩৫
২৯৪৬.৫১৩
৩৫৮০.৯৫৮

অথ D ছাড় (ল@
টাকা)

jয় (ল@ টাকা)

অnগিতর হার (বরাf
অ]যায়ী)
(শতকরা িহেসেব)

২৬০৫.১৯৪
২৫.০৬০
১০৪৮০.২৬০
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৫. আভ`Ñরীণ অিডট
অিডট
yিমক
স}াদেনর
নং
তািরখ
১।

অিডট
স}াদেনর
)ময়াদ

অিডট
আপিmর
সং´া

অিডট সংি!Å অেথ Dর
পিরমাণ

tহীত jবiা

অিডট
িনˇিmর পয Dায়

৬. External Audit (Special)
অিডট
অিডট
অিডট
yিমক
স}াদেনর
স}াদেনর আপিmর
নং
তািরখ
)ময়াদ
সং´া
১।

অিডট সংি!Å অেথ Dর
পিরমাণ

tহীত jবiা

অিডট
িনˇিmর পয Dায়

২।
৩।
৪।
৫।

২।
৩।
৪।
৫।
৭. পT, কায D ও )সবা yয় স}িকDত ƒােকজস\হ
ƒােকজ

দরপq আহবােনর
তািরখ ও 8া≈িলত
\Ç (ল@ টাকা)
িডিপিপ অ]যায়ী
(8∑ত)

¬িdর তািরখ ও
¬িd\Ç (ল@ টাকা)
8∑ত

কাজ সমািÄর তািরখ

িডিপিপ (
¬িd
অ]যায়ী)

মÑj

8∑ত

৮. িপএসিস ও িপআইিস সভা
িপএসিস সভার তািরখ

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

িপআইিস সভার তািরখ

73

পিরিশÅ-৮
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন শীষ Dক 8ক)9র িনিবড়
পিরবী@ণ
Procurement কাজ পয Dেব@েণর )চকিল≥
১. িপিপআর-২০০৮ অ]যায়ী কায D/মালামাল/েসবা/yয় সংyাÑ তlাবিল:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।

ম∫ণালয়/িবভাগ
বাkবায়নকারী সংiা
8কে9র নাম
দরপq অ]যায়ী কােজর নাম ও ƒােকজ নং
yেয়র ধরণ
দরপেqর ধরণ
লট সং´া
আ]মািনক \Ç (Estimated Cost)
দরপq 8কাশকারী পিqকার নাম
দরপq িবyয় û®র তািরখ
দরপq িবyেয়র )শষ তািরখ ও সময়
দরপq nহেণর )শষ তািরখ ও সময়
8াÄ )মাট দরপেqর সং´া
দরপq )খালার তািরখ ও সময়
)রসপনিসভ দরপেqর সং´া
নন-েরসপনিসভ দরপেqর সং´া
দরপq \Çায়ন কিমHর সভার তািরখ
কায Dিববরণী অ]েমাদেনর তািরখ
িসএস Æতিরর তািরখ
িসএস অ]েমাদেনর তািরখ
Notification of Award 8দােনর তািরখ
Award 8দান 8িতXােনর নাম ও øকানা
সব Dিন[ দেরর পিরমান
ি;তীয় সব Dিন[ দেরর পিরমান
)মাট ¬িd \Ç
¬িd √া@েরর তািরখ
কায Dােদশ 8দােনর তািরখ
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ û®র তািরখ
সময় িB হেয় থাকেল, কতিদন িB এবং কারণ,
HOPE কSDক অ]েমাদন
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ সমািÄর তািরখ
¬ড়াÑ িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর পিরমাণ
¬ড়াÑ িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ

কায D/মালামাল/েসবা
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২. 8কে9র yয় কায Dyম \Çায়ন
yিমক
১
২
৩
৪

খাত/িববরণ
দরপেqর িবষয়H Procurement Plan-এ িছল িক?
Procurement Plan অ]েমািদত িকনা
দরপq দিলল ফাইল করা হেয়েছ িক?
দরপq দিলল যথাযথভােব 8ণীত হেয়েছ িকনা?

৫

দরপq িব িÄ যথাসমেয় পিqকায় এবং 8েযাজ` )@েq িসিপHইউ
এর ওেয়বসাইেট 8কাশ করা হেয়েছ িকনা (১ )কাHর )বশী \েÇর
)@েq)?
Pre-bid meeting হেয় থাকেল তার তািরখ এবং
meeting minutes পাঠােনা হেয়েছ িকনা?
দরপq 8ণয়েন যথাযথ সময় )দখা হেয়েছ িকনা?
দরপq যথাযথভােব \Çায়ন করা হেয়েছ িকনা?
দরপq \Çায়েনর অযথা িবল~ হেয়েছ িকনা?
দরপq \Çায়েন অT সংiার 8িতিনিধ উপিiত িছেলন িকনা এবং
তােদর মতামত িবেবিচত হেয়েছ িকনা?
দরপq ıV )লােডড িছল িকনা?
দরপেq অেযৗিdক কাটা-েছড়া িছল িকনা?
যথাযথ কSDপ@ দরপq অ]েমাদন কেরেছ িকনা?
দরপেqর িবষেয় )কান অিভেযাগ িছল িকনা যিদ )থেক থােক যথাযথ
কSDপ@ তা িনˇিm কেরেছ িকনা?
অিভ তার সনদ যাচাই করা হেয়িছল িকনা, হেয় থাকেল তা ফাইল
করা হেয়েছ িকনা

৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

মÑj
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জীপগাড়ী
১।
২।
৩।

ম∫ণালয়/িবভাগ
বাkবায়নকারী সংiা
8কে9র নাম

৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।

দরপq অ]যায়ী কােজর নাম ও ƒােকজ নং
yেয়র ধরণ
দরপেqর ধরণ
লট সং´া
আ]মািনক \Ç (Estimated Cost)
দরপq 8কাশকারী পিqকার নাম
দরপq িবyয় û®র তািরখ
দরপq িবyেয়র )শষ তািরখ ও সময়
দরপq nহেণর )শষ তািরখ ও সময়
8াÄ )মাট দরপেqর সং´া
দরপq )খালার তািরখ ও সময়
)রসপনিসভ দরপেqর সং´া
নন-েরসপনিসভ দরপেqর সং´া
দরপq \Çায়ন কিমHর সভার তািরখ
কায Dিববরণী অ]েমাদেনর তািরখ
িসএস Æতিরর তািরখ
িসএস অ]েমাদেনর তািরখ
Notification of Award 8দােনর তািরখ
Award 8দান 8িতXােনর নাম ও øকানা

সব Dিন[ দেরর পিরমান
ি;তীয় সব Dিন[ দেরর পিরমান
)মাট ¬িd \Ç
¬িd √া@েরর তািরখ
কায Dােদশ 8দােনর তািরখ
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ û®র তািরখ
সময় িB হেয় থাকেল, কতিদন িB এবং কারণ,
HOPE কSক
D অ]েমাদন
৩০। কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ সমািÄর তািরখ
৩১। Éড়াÑ িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর পিরমাণ
৩২। Éড়াÑ িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।

বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন 8ক9

পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয়
বন অিধদÄর
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায়
বনায়ন 8ক9
জীপগাড়ী yয়, ƒােকজ নং-িপিড-১
মালামাল-ই-িজপ পBিতেত
এনিসH, আইিড নং-২৪২৭৭৩
একক
৬০,৭৫,০০০/Æদিনক ইেmফাক, The Daily Sun
০১.১১.২০১৮
১৮.১১.২০১৮ (îñর ১২:০০ ঘHকা)
১৮.১১.২০১৮ ( িবকাল ৪:০০ ঘHকা)
১H
১৮.১১.২০১৮ (িবকাল ৪:০০ ঘHকা)
১H
২২.১১.২০১৮-ই-িজপ পBিতেত
২২.১১.২০১৮-ই-িজপ পBিতেত
২২.১১.২০১৮-ই-িজপ পBিতেত
২৯.১১.২০১৮-ই-িজপ পBিতেত
০২.১২.২০১৮
Rangs Limited, 215, Tejgaon Industrial
Area, Dhaka-1208
৬০,৩০,০০০/৬০,৩০,০০০/০২.১২.২০১৮
০২.১২.২০১৮
১৭.১২.২০১৮
২৬.১২.২০১৮ ৫৮,৮৭,১৩৪/ (ভ`াট ও ºাí jিতত)
২৭.১২.২০১৮
৫৮,৮৭,১৩৪/ (ভ`াট ও ºাí jিতত)
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Çাপটপ yয়
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।

২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।

ম∫ণালয়/িবভাগ
বাkবায়নকারী সংiা
8কে9র নাম

পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয়
বন অিধদÄর
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন
8ক9
দরপq অ]যায়ী কােজর নাম ও ƒােকজ
১H Çাপটপ yয়,
নং
আর এফ িকউ নং-২৮/২০১৭-১৮
yেয়র ধরণ
মালামাল
দরপেqর ধরণ
আর এফ িকউ
লট সং´া
একক
৭০,০০০/আ]মািনক \Ç (Estimated Cost)
দরপq 8কাশকারী পিqকার নাম
দরপq িবyয় û®র তািরখ
২৪.০৫.২০১৮
দরপq িবyেয়র )শষ তািরখ ও সময়
৩০.০৫.২০১৮
দরপq nহেণর )শষ তািরখ ও সময়
৩১.০৫.২০১৮
8াÄ )মাট দরপেqর সং´া
৩H
দরপq )খালার তািরখ ও সময়
৩১.০৫.২০১৮
)রসপনিসভ দরপেqর সং´া
৩H
নন-েরসপনিসভ দরপেqর সং´া
দরপq \Çায়ন কিমHর সভার তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
কায Dিববরণী অ]েমাদেনর তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
িসএস Æতিরর তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
িসএস অ]েমাদেনর তািরখ
০৪.০৬.২০১৮
Notification of Award 8দােনর ০৪.০৬.২০১৮
তািরখ
Award 8দান 8িতXােনর নাম ও øকানা M/S Mith Enterprise, Propritor: Md. Golam
Mostafa, Road No: 11/13, Block-J, Baridhara,
Dhaka
সব Dিন[ দেরর পিরমান
৬৯,৯০০/ি;তীয় সব Dিন[ দেরর পিরমান
৮৫,০০০/)মাট ¬িd \Ç
৬৯,৯০০/¬িd √া@েরর তািরখ
০৪.০৬.২০১৮
কায Dােদশ 8দােনর তািরখ
০৪.০৬.২০১৮
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ û®র তািরখ
সময় িB হেয় থাকেল, কতিদন িB এবং কারণ, HOPE কSক
D অ]েমাদন
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ সমািÄর তািরখ
০৬.০৬.২০১৮
¬ড়াÑ িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর
০৭.০৬.২০১৮
পিরমাণ
৬৯,৯০০/¬ড়াÑ িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ ২৭.১২.২০১৮
৬৯,৯০০/-
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)মাটর সাইেকল yয়
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।

ম∫ণালয়/িবভাগ
বাkবায়নকারী সংiা
8কে9র নাম

পিরেবশ, বন ও জলবাﬁ পিরবতDন ম∫ণালয়
বন অিধদÄর
বে#াপসাগের )জেগ ওঠা ন.ন চরসহ উপ2লীয় এলাকায় বনায়ন
8ক9
দরপq অ]যায়ী কােজর নাম ও ƒােকজ নং
১H )মাটর সাইেকল yয়,
আর এফ িকউ নং-২৭/২০১৭-১৮
yেয়র ধরণ
মালামাল
দরপেqর ধরণ
আর এফ িকউ
লট সং´া
একক
আ]মািনক \Ç (Estimated Cost) ১,৫০,০০০/দরপq 8কাশকারী পিqকার নাম
দরপq িবyয় û®র তািরখ
২৪.০৫.২০১৮
দরপq িবyেয়র )শষ তািরখ ও সময়
৩০.০৫.২০১৮
দরপq nহেণর )শষ তািরখ ও সময়
৩১.০৫.২০১৮
8াÄ )মাট দরপেqর সং´া
৩H
দরপq )খালার তািরখ ও সময়
৩১.০৫.২০১৮
)রসপনিসভ দরপেqর সং´া
৩H
নন-েরসপনিসভ দরপেqর সং´া
দরপq \Çায়ন কিমHর সভার তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
Dিববরণী
কায
অ]েমাদেনর তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
িসএস Æতিরর তািরখ
৩১.০৫.২০১৮
িসএস অ]েমাদেনর তািরখ
২১.০৬.২০১৮
Notification of Award 8দােনর তািরখ ২১.০৬.২০১৮
M/S Mith Enterprise, Propritor: Md. Golam
Award 8দান 8িতXােনর নাম ও øকানা

সব Dিন[ দেরর পিরমান
ি;তীয় সব Dিন[ দেরর পিরমান
)মাট ¬িd \Ç
¬িd √া@েরর তািরখ
কায Dােদশ 8দােনর তািরখ
কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ û®র তািরখ
সময় িB হেয় থাকেল, কতিদন িB এবং
কারণ, HOPE কSক
D অ]েমাদন
৩০। কায Dােদশ অ]যায়ী কাজ সমািÄর তািরখ
৩১। ¬ড়াÑ িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর
পিরমাণ
৩২। ¬ড়াÑ িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।

Mostafa, Road No: 11/13, Block-J, Baridhara, Dhaka

১,৪৯,৭৬৩/১,৫৭,৭০০/১,৪৯,৭৬৩/২১.০৬.২০১৮
২১.০৬.২০১৮
২৪.০৬.২০১৮
২৫.০৬.২০১৮
১,৪৯,৭৬৩/২৭.১২.২০১৮
১,৪৯,৭৬৩/- (ভ`াট ও ºাíসহ)
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