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চনব ণাহী সার সংল্পক্ষ্প
চতন পাব ণতয জেলা র্থাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছচড় ও বান্দরবাল্পনর পাহাচড় েনল্পগাষ্ঠী জিৌগচলক অবস্থানগত কারল্পর্ বাংলাল্পদল্পর্র চপচছল্পয়
পড়া েনপদগুল্পলার অন্যতম
অঞ্চলটি প্রাৃতচতক স্পদদ, পাহাচড় ছড়া, ক্রীক চগচরখাদ িারা সমৃদ্ধ দুগমণ লাকা ও অনুন্নত
জর্াগাল্পর্াগ ব্যবস্থা, পচুঁ ের সংকট বং প্রযুচি চনিণর জ্ঞাল্পনর অিাল্পব অঞ্চল্পলর েনল্পগাষ্ঠী প্রাৃতচতক স্পদল্পদর সল্পব ণািম ব্যবহার
করল্পত পাল্পরচন প্রকেটি পাব ণতয িট্টগ্রাম অঞ্চল্পলর েনগল্পর্র আথ ণ-সামাচেক উন্নয়ল্পনর লসক্ষয বাস্তবায়ল্পনর উল্পযাগ গ্রহর্ করা হয়
পাব ণতয িট্টগ্রাম অঞ্চল্পল মৎস্য িাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারে (তৃতীয় পর্ ণায়) প্রকেটি অঞ্চল্পল মৎস্য ও প্রানেস্পদদ মন্ত্রর্ালয়, মৎস্য
অচধদপ্তর কতৃণক বাস্তবাচয়ত প্রকেগুল্পলার অন্যতম বতণমান প্রকেটি ২০১২-২০১৭ জময়াল্পদ তৃতীয় পর্ ণায় িলমান রল্পয়ল্পছ প্রকেটির
উল্পেশ্যগুল্পলা হল্পছঃ

1. পাব ণতয জেলাসমূল্পহ মৎস্য িাষ কার্ ণক্রম গ্রহসের মাধ্যল্পম মৎস্য উৎপাদন বৃচদ্ধ, পাহাচড় েনগসের পাচরবাচরক আয়
বৃচদ্ধ ও পুচির মান উন্নয়ন;
2. মৎস্য িাষ উন্নয়ল্পনর লল্পক্ষ্য পাহাল্পড় ক্রীক চনমণাসের মাধ্যল্পম েলার্য় উন্নয়ন র্া পরবতীল্পত পাচনর চরোিণার
চহল্পসল্পব ব্যবহার; বং
3. মৎস্য জপানা উৎপাদন ও লালন-পালল্পনর লল্পক্ষ্য নাস ণারী পুকুর স্থাপন বং স্থানীয় মৎস্য িাচষল্পদর মাছ িাষ
চবষয়ক চবচিন্ন প্রযুচি প্যাল্পকল্পের উপর প্রচর্ক্ষ্র্ প্রদান বং সম্প্রসারর্ জসবা প্রদান
প্রকেটি গর্প্রোতন্ত্রী বাংলাল্পদর্ সরকাল্পরর সম্পূর্ ণ চনেস্ব অথ ণায়ল্পন বাস্তবাচয়ত হল্পিছ সরকাল্পরর মৎস্য ও প্রানে স্পদদ মন্ত্রর্ালয়, মৎস্য
অচধদপ্তর িারা প্রকেটি বাস্তবায়ন করল্পছ
প্রনিণিদণি পাব ণতয িট্টগ্রাম অঞ্চল্পল মৎস্য িাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারর্ (তৃতীয় পর্ ণায়, ১ম সংল্পর্াচধত) র্ীষ ণক প্রকল্পের চনচবড়
পচরবীক্ষ্ল্পর্র কমণপদ্ধচত ও ফলাফলসমূহ অন্তভূণি করা হল্পয়ল্পছ প্রকল্পের চনচবড় পচরবীক্ষ্র্ কােটি বাস্তবায়ন পচরবীক্ষ্র্ মূল্যায়ন চবিাগ
(আই মইচি) কতৃণক স্পদন্ন হল্পয় থাল্পক চনব ণাচিত প্রকেটি চনচবড় পচরবীক্ষ্ল্পর্র লল্পক্ষ্য গত ১ চিল্পসম্বর, ২০১৫ তাচরল্পখ ৃতচষ, পল্লী
উন্নয়ন ও গল্পবষর্া জসক্টল্পরর মহা পচরিালল্পকর সাল্পথ ব্যচি পরামর্ণল্পকর কটি চুচি স্বাক্ষ্চরত হয় চুচি স্পদাদল্পনর পর ব্যচি
পরামর্ণক, সংচেি মহা পচরিালক ও সহকারী পচরিালক সহ অন্যান্য চবিাগীয় কমণকতণাল্পদর সংল্পগ কাল্পের পচরচধ, উল্পেশ্য বং
প্রল্পয়ােনীয় তথ্যাচদ স্পদল্পকণ অবচহত ও সংগ্রল্পহর উল্পেল্পশ্য কটি সিায় চমচলত হন উি সিার পর সংচেি র্াখা হল্পত ব্যচি
পরামর্ণকল্পক প্রল্পয়ােনীয় তথ্য ও দচললাচদ সরবরাহ করা হয় প্রাপ্ত দচললাচদ ও তথ্যাচদ পর্ ণাল্পলািনার পর ব্যচি পরামর্ণক উল্পল্লচখত
প্রকেটির চনচবড় পচরবীক্ষ্ল্পর্র েন্য প্রল্পয়ােনীয় প্রশ্নমালা ততরী কল্পর র্া ই প্রচতল্পবদল্পনর জর্ষাংল্পর্ পচরচর্ল্পি সংযুি করা হল্পয়ল্পছ
আই মইচি চিচপভূি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগচত চনেস্ব েনবল িারা পচরবীক্ষণেি পার্াপাচর্ প্রচত বৎসর আউটল্পসাচস ণং র
মাধ্যল্পম ব্যচি পরামর্ণল্পকর সহায়তায় সীচমত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ ণ িলমান প্রকল্পের চনচবড় পচরবীক্ষর্ (In-depth Monitoring)
কল্পর থাল্পক র ধারাবাচহকতায় আই মইচি ২০১৫-১৬ অথ ণ বছল্পর রােস্ব বাল্পেল্পটর আওতায় মৎস্য ও প্রাচর্স্পদদ মন্ত্রর্ালল্পয়র
অধীল্পন মৎস্য অচধদপ্তর কতৃণক বাস্তবায়নাধীন ‘‘পাব ণতয িট্টগ্রাম অঞ্চল্পল মৎস্য িাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন (তৃতীয় পর্ ণায়;১ম
সংল্পর্াচধত)’’ র্ীষ ণক প্রকেটির চনচবড় পচরবীক্ষজর্র উল্পযাগ চনল্পয়ল্পছ
লসক্ষয আই মইচি র পচরপত্র অনুর্ায়ী র্থার্থ প্রচক্রয়ায়
চিপানক্ষক চুচি স্বাক্ষজরর মাধ্যল্পম েনাব জমাঃ জমাকাল্পেল জহাল্পসনল্পক প্রকল্পের চনচবড় পচরবীক্ষজর্র ব্যচি পরামর্ণক চহল্পসল্পব গত ১
চিল্পসম্বর, ২০১৫ তাচরখ চনল্পয়াগ প্রদান করা হয়

কার্ ণপদ্ধচত (Methodology):
মাঠ পর্ ণাল্পয় উপাি সংগ্রল্পহর জক্ষ্ল্পত্র সংখ্যাগত ও গুর্গত উিয় পদ্ধচতই ব্যবহার করা হল্পয়ল্পছ জসল্পকন্ডারী তথ্যাচদ পর্ ণাল্পলািনা,
সুফলল্পিাগীল্পদর সাক্ষ্াৎকার, জকআইআই, ফচেচি ও স্থানীয় পর্ ণাল্পয়র কমণর্ালা জথল্পক সংগৃহীত তল্পথ্যর চিচিল্পত প্রকেটির চনচবড়
ণ
পচরবীক্ষ্ে প্রচতল্পবদনটি ততরী করা হল্পয়ল্পছ েচমর আকারল্পিল্পদ প্রাথচমক তথ্য সংগ্রল্পহর জক্ষ্ল্পত্র স্ট্রাটিফাইি
নমুনা চিোইন অনুসরে
কল্পর জমাট ১০ টি উপল্পেলা চনব ণািন করা হল্পয়ল্পছ চনব ণাচিত ১০ উপল্পেলায় অবচস্থত জমাট ৩৩৫ টি ক্রীল্পকর ৩০% (১০০ টি) ক্রীক
জথল্পক সাক্ষ্াৎকার গ্রহল্পর্র খানা চনব ণািল্পনর জক্ষ্ল্পত্র তদবিয়ন (Systematic Random Sampling) পদ্ধচত ব্যবহার করা হল্পয়ল্পছ
v

খাল্পন উল্পল্লখ করা প্রল্পয়ােন জর্, জটকচনকযাল কচমটির পরামর্ণক্রল্পম প্রচতটি ক্রীক জথল্পক ১ েন সুফলল্পিাগী ও ১ েন ক্রীক মাচলল্পকর
সাক্ষ্াৎকার গ্রহে করা হয়
সংখ্যাগত তথ্যল্পক Supplement করার েন্য গুর্গত তথ্য র্থাঃ জকআইআই, ফচেচি, স্থানীয় পর্ ণাল্পয়র কমণর্ালা ও জকস স্টাচি
করা হয় প্রকে সংচেি কমণকতণা জর্মনঃ প্রকে ও উপ-প্রকে পচরিালক, জেলা মৎস্য কমণকতণা, উপল্পেলা মৎস্য কমণকতণা, প্রকল্পের
উপ-সহকারী প্রল্পকৌর্লী, স্থানীয় েনপ্রচতচনচধল্পদর (ল্পেলা পচরষদ জিয়ারম্যান, উপল্পেলা জিয়ারম্যান/িাইস জিয়ারম্যান, জপৌর জময়র) ও
ব্যিসানয়ণদি সাল্পথ জকআইআই করা হল্পয়ল্পছ ১০টি উপল্পেলাল্পত ৪টি জপর্াচিচিক জেনের (মৎস্যেীবী, মৎস্যিাষী, নারী ও মৎস্য
জসক্টল্পর চনল্পয়াচেত েচমক) জমাট ১০টি ফচেচি আল্পয়ােন করা হয় ছাড়াও ৫টি উপল্পেলা র্থাঃ বাঘাইছচড়, চদচঘনালা, মহালছচড়,
থানচি ও নাইক্ষ্যাংছচড়ল্পত চবচিন্ন জস্টকল্পহাল্ডার গ্রুল্পপর অংর্গ্রহল্পর্ স্থানীয় পর্ ণাল্পয় কমণর্ালা আল্পয়ােন করা হয় প্রকল্পের সফলতার
চদক চবল্পবিনায় জবর্ কল্পয়কটি জকস স্টাচিও করা হল্পয়ল্পছ ছাড়াও প্রকল্পের কাল্পের চবচিন্ন কাচরগচর চদক চনল্পয় মৎস্য অচধদপ্তল্পরর
মহাপচরিালল্পকর সাল্পথ মতচবচনময় করা হল্পয়ল্পছ
প্রকল্পের অধীল্পন শুরু জথল্পক র্াবৎ জর্ সকল চনমণার্ কাল্পের জটন্ডার প্রচক্রয়া স্পদন্ন করা হল্পয়ল্পছ জসগুল্পলার বাস্তবায়ন অগ্রগচত
স্পদচকণত চবচিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয় সব তল্পথ্যর মাধ্যল্পম চনমণার্ কাে জকান পর্ ণাল্পয় আল্পছ (বাস্তব ও আচথ ণক অগ্রগচত), কার্ ণাল্পদর্
চনধ ণাচরত সমল্পয় স্পদন্ন হল্পয়ল্পছ চকনা, না হল্পল তার কারর্, সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময়, আচথ ণক অগ্রগচত ইতযাচদ োনা সম্ভব হল্পয়ল্পছ
এছাড়া মালামাল, চনমণার্ ও জসবা ক্রল্পয় নপনপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ র্থার্থিাল্পব অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পছ চক-না বং জটন্ডার
প্রচক্রয়াকরল্পর্ জকান ব্যতযয় হল্পয় থাকল্পল তা চিচিত করার লল্পক্ষ্য চনমণার্, র্ন্ত্রপাচত ও আসবাবপত্র ক্রল্পয়র প্রধান প্রধান কল্পয়কটি
প্যাল্পকল্পের জটন্ডার িকুল্পমন্ট পরীক্ষ্া-চনরীক্ষ্াপূব ণক স্পদাচদত কাল্পের গুর্গত মান তথা জটন্ডাল্পরর জেচসচফল্পকর্ন অনুর্ায়ী স্পদাদন
করা হল্পয়ল্পছ চক-না জস চবষল্পয় তথ্য সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পছ
মাঠ পর্ ণাল্পয় সঠিকিাল্পব তথ্য সংগ্রল্পহর চবষয়টি গুরুল্পত্বর সাল্পথ চবল্পবিনায় জরল্পখ তথ্য সংগ্রহকারীল্পদর কার্ ণক্রম পচরদর্ণন করা হল্পয়ল্পছ
ব্যচি পরামর্ণক তথ্য সংগ্রহকারীল্পদর কাল্পের নমুনা পর্ ণল্পবক্ষ্র্ কল্পরল্পছন বং প্রল্পয়ােনীয় চদক-চনল্পদ ণর্না প্রদান কল্পরল্পছন
প্রকল্পের সুফলল্পিাগীল্পদর প্রচর্ক্ষ্র্ সংক্রান্ত দচললাচদ পর্ ণাল্পলািনা ও পর্ ণল্পবক্ষ্র্ করা হল্পয়ল্পছ ছাড়াও প্রচর্ক্ষ্র্ মচিউল ততরী ও তার
চিচিল্পত প্রচর্ক্ষ্র্ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ চকনা তা প্রন ক্ষে সিনিষ্টাি খািা র্ািাই, প্রচর্ক্ষ্র্ প্রাপ্ত কল্পয়কেন সুফলল্পিাগীর সাল্পথ প্রচর্ক্ষ্ল্পর্র
চবচিন্ন চদক চনল্পয় আল্পলািনা করা হল্পয়ল্পছ

প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগচতঃ
প্রকল্পের মূল ৪টি কল্প্পদাল্পনন্টগুল্পলা হল্পছ ক্রীক উন্নয়ন, সুফলল্পিাগী সদস্যল্পদর মৎস্য িাষ চবষয়ক প্রচর্ক্ষ্র্ প্রদান, মৎস্য জপানা
উৎপাদল্পনর েন্য নাস ণারী স্থাপন ও খাগড়াছচড় সদর উপল্পেলাল্পত কটি চমচন হযািারী স্থাপন করা কল্প্পদাল্পনন্টগুল্পলার বাস্তব অবস্থা
চনম্নরূপঃ
 োনুর্ারী ২০১৬ র প্রথম সংল্পর্াধনী জমাতাল্পবক প্রকল্পের আওতায় ৮৬৩ জহক্টর লাকায় জমাট ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়ল্পনর কাে
স্পদন্ন করার পচরকেনা জনয়া হয় ইল্পতামল্পধ্য ৫৩৩টি ক্রীক উন্নয়ল্পনর কাে স্পদন্ন হল্পয়ল্পছ ও ২৯৫টি ক্রীক উন্নয়ল্পনর েন্য জটন্ডার
জর্ষ কল্পর কার্ ণাল্পদর্ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ;
 প্রকল্পের প্রথম সংল্পর্াধনী জমাতাল্পবক জমাট ৬৬০০ েন সুফলল্পিাগীর মল্পধ্য ৪৪৭০ েনল্পক প্রচর্ক্ষ্র্ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ;
 আইনগত েটিলতার কারসে খাগড়াছচড় সদর উপল্পেলাল্পত প্রকল্পের হযািারী চনমণাে কাে শুু্রুল্পত চবলম্ব হল্পয়ল্পছ ইল্পতামল্পধ্য হযািারী
চনমণাসের েন্য চিচি প্রস্তর স্থাপনসহ র সীমানা প্রািীর চনমণাসের কার্ ণাল্পদর্ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ ছাড়া মূল িবন ও পুকুর চনমণাে,
পানিি পাম্প কাল্পের কার্ ণাল্পদর্ আগামী চপ্রল-জম/১৬ মাল্পসর মল্পধ্য স্পদন্ন হল্পব বল্পল সংচেি সূল্পত্র োনা জগল্পছ; বং
 প্রকল্পের নাস ণারী স্থাপল্পনর কােও র্থারীচত শুরু করা র্ায়চন চিচপচপল্পত জকান তাচলকা না থাকায় নতুন তাচলকা চিচপচপল্পত
সংল্পর্ােন করা উচিত চছল না করার কারল্পর্ দীঘ ণসূচত্রতা সৃচি হল্পয়ল্পছ চবধায় কাে করা র্ায়চন প্রকল্পের প্রথম সংল্পর্াধনীল্পত ২৫
কর েচমল্পত নাস ণারী স্থাপল্পনর লক্ষ্য ধার্ ণ করা হয় নাস ণারীর োয়গা চিচিতকরসের কাে অযবচধ শুরু করা হয়চন ফল্পল ক্রীল্পক
জপানা সরবরাল্পহর জিইন বাধাগ্রস্থ হল্পছ
1

প্রকল্পের েন্য ভূচম অচধগ্রহল্পর্র পল্পর ভূচমর মাচলক উচ্চ আদালল্পত রীট আল্পবদন কল্পরন মামলা িলমান থাকায় হযািারী স্থাপল্পনর কাে জথল্পম থাল্পক পরবতীল্পত
রায় প্রকল্পের পল্পক্ষ্ আসল্পল হযািারীর চিচি প্রস্তর স্থাপল্পনর মধ্য চদল্পয় চনমণাণ কাল্পের প্রস্ত্িচত শুরু করা হয়
vi
1

প্রাপ্ত িথ্য ণি পর্ বণিক্ষেেঃ
সংখ্যাগত উপািঃ
চনচবড় পচরবীক্ষ্সে জদখা র্ায় জর্, ক্রীক মানেক ও সুফেণ াগীণদি ৯২.৭% িণেণছি দদনিক খাদ্যা াণস মৎস্য খাওয়াি পনিমাে
সিণড়ণছ র্া ইনিিাচক। ক্রীণক মৎস্য উৎপাদি বৃনি িানষ বক প্রনি স ক্টি ৭১৫ সকনি ( প্রকল্প দপ্তি) ১০৯৪ সকনি স ক্টি ( নিনিড়
পনিিীক্ষি ২০১৬ ) বৃনি পাওয়ায় সুফেণ াগীণদি ৮৯.৪৭% মৎস্য নিনক্রি মাধ্যণম অনিনিি আয় সিণড়ণছ িণে িািাি। ক্রীক
মাচলকল্পদর ৯৫.৮০% অচিমত প্রকার্ কল্পরন জর্, মৎস্য িাল্পষর জক্ষ্ল্পত্র প্রচর্ক্ষ্র্ প্রাচপ্তর সুল্পর্াগ জবল্পড়ল্পছ ৪৮.৭৫% ক্রীক
সুফলল্পিাগল্পদর মল্পত মৎস্য িাষ স্পদল্পকণ ধারো বৃচদ্ধ হল্পয়ল্পছ বল্পল োনান প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফল্পল মৎস্য িাল্পষর উপকরে সহেলিয
হল্পয়ল্পছ বল্পল োনান ৮৬.৯% উিরদাতা
ছাড়া মৎস্য িাল্পষর জক্ষ্ল্পত্র মৎস্য সম্প্রসারর্ কমীর সহায়তা জসবা জবল্পড়ল্পছ ৫৩.৫%

গুর্গত উপািঃ
গুর্গত উপাি সংগ্রল্পহর জক্ষ্ল্পত্র কী ইনফরল্পমন্ট ইন্টারচিউ (KII), জফাকাস গ্রুপ চিসকার্ন (FGD), স্থানীয় পর্ ণাল্পয়র কমণর্ালা জকস
স্টাচি করা হল্পয়ল্পছ র জথল্পক প্রাপ্ত ফলাফল চনম্নরূপঃ

জকআইআইঃ
প্রকে সংচেি ব্যচি ও অন্যান্যণদি সাল্পথ স্পদাচদত কী ইনফরল্পমন্ট ইন্টারচিউ জথল্পক প্রাপ্ত তথ্যগুল্পলার উল্পল্লখল্পর্াগ্য কল্পয়কটি চনল্পম্ন
তুল্পল ধরা হল্পলাঃ
 পাহাচড় চগচরখাতল্পক পচরল্পবর্ বান্ধব েলার্ল্পয় রূপান্তর কল্পর সমচিত মৎস্য িাষ সহ ৃতচষল্পত জসি, র্াক-সবচে ও ফল্পলর
আবাল্পদর সুল্পর্াগ ততরী হল্পয়ল্পছ;
 প্রকল্পের কাে তদারচক ও পর্ ণল্পবক্ষ্সের েন্য মৎস্য অচধদপ্তল্পরর পাহাচড় উপল্পেলাগুল্পলাল্পত প্রল্পয়ােনীয় েনবল, র্ানবাহন ও
ভ্রমে িাতা বৃচদ্ধ করা েরুরী; বং
 জেলা মৎস্য কমণকতণা ও স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠানল্পক প্রকে বাস্তবায়ন কাল্পে স্পদৃি করা

ফচেচি পর্ বণিক্ষেেঃ
প্রকল্পের অন্তর্ভণি ৩টি জেলার ২৫টি উপল্পেলার নমুনাচয়ত ১০টি উপল্পেলার প্রল্পতযকটিল্পত ১টি কল্পর জফাকাস গ্রুপ চিসকার্ন ( ফচেচি)
করা হয় িারটি পৃথক জস্টকল্পহাল্ডার গ্রুল্পপর সাল্পথ সব চিসকার্ন সিা করা হয় িারটি গ্রুপ হল্পছ র্থাক্রল্পমঃ মৎস্যেীবী, মৎস্য িাষী,
মৎস্য জসক্টল্পর চনল্পয়াচেত েচমক ও নারী সকল মিনিনিময় সিা জথল্পক প্রাপ্ত তল্পথ্যর উল্পল্লখল্পর্াগ্য কল্পয়কটি চনসে তুল্পল ধরা হল্পলাঃ
 পাহাচড় ঢল ও আকচিক বন্যার ঝচুঁ ক জথল্পক রক্ষ্ার েন্য ক্রীল্পকর বাঁধ মেবুতকরল্পর্ প্যালাসাইটি (বচল্ল, ড্রামসীট), বাঁল্পধ ঘাস
লাগাল্পনা, ছাড়াও জড্রল্পনর প্রর্স্থতা বৃচদ্ধসহ (ল্পগট বাল্ব স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম) পাচন ধারর্ ও চনষ্কার্ল্পনর ব্যবস্থা করা;
 ‘‘ক্রীল্পক মৎস্য িাষ সংক্রান্ত মচিউল’’ ততরী কল্পর প্রচর্ক্ষ্ে প্রদাল্পনর ব্যবস্থা করা; বং
 গুর্গত মান সেত জপানার ব্যবস্থা চনচিত করার েন্য অচত দ্রুত হযািারী ও নাস ণারীর ব্যবস্থা করা বতণমান পচরচস্থচতল্পত
পাব ণতয জেলার চনকটস্থ জেলাগুল্পলা জথল্পক দ্রুত বধ ণর্র্ীল মৎস্য জতলাচপয়া , পাঙ্গাস মাল্পছর জপানা সরবরাহ করার েন্য মৎস্য
অচধদপ্তল্পরর অগ্রনী ভূচমকা পালন করা দরকার
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স্থানীয় কমণর্ালাি পর্ বণিক্ষেেঃ
 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফল্পল কমণসংস্থান সৃচি হল্পয়ল্পছ, জর্মন মৎস্য জসক্টল্পর অল্পনক মানুল্পষর কাল্পের জক্ষ্ত্র ততরী হল্পয়ল্পছ, র্থাঃ
মাল্পছর ব্যবসা, মৎস্য জসক্টল্পর েচমক, জপর্াদার মৎস্য িাষী;
 েীব তবচিত্রয সমৃদ্ধ হল্পছ;
 জসল্পির পাচন পাওয়া র্াল্পছ;
 মানুল্পষর আয় বৃচদ্ধ পাল্পছ;
 বাোর ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নচত হল্পছ;
 পাচনর সমস্যার সমাধান হল্পছ;
 ক্রীক প্রচত িাচহদা অনুর্ায়ী বরাে কম;
 জর্াগাল্পর্াগ ও র্াতায়াত ব্যবস্থা খারাপ;
 িলমান প্রকল্পের হযািারী স্থাপন হয়চন, পূল্পব ণকার প্রথম পর্ ণাল্পয় কাউখালী হযািারী ও চিতীয় পর্ ণাল্পয় বান্দরবাল্পন চনচমণত হযািারী
জথল্পক র্া জপানা উৎপাদন হয় তা চদল্পয় প্রকে লাকার িাচহদা পূরর্ হয় না ফল্পল মানস্পদন্ন জপানার সংস্থান নাই; বং
 প্রায় প্রচত বছরই চবল্পর্ষত বষ ণা জমৌসুল্পম পাহাচড় ঢল ও পাহাচড় ধ্বস ক্রীল্পকর বাঁধ ও জড্রন ক্ষ্চতগ্রস্থ কল্পর থাল্পক র্া
জটকর্ইিাল্পব চনমণান ও সংস্কার কান্ত দরকার

ক্রয় স্পদচকণত তথ্যঃ
ক্রল্পয়র জক্ষ্ল্পত্র চপচপ ২০০৬, চপচপআর ২০০৮ অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পছ ক্রয় পর্ বাণোচিা সেণক প্রিীয়মাি ণয়ণছ সর্, জকান জকান জক্ষ্ল্পত্র
বাস্তব ক্রল্পয়র সাল্পথ পচরকেনার চমল জনই উদাহরর্স্বরূপ, ক্রয় পচরকেনাল্পত গাচড়, চপক-আপ ও জমাটর সাইল্পকল ক্রল্পয়র জক্ষ্ল্পত্র উন্মুি
দরপত্র পদ্ধচতর কথা থাকল্পলও তা করা হয়চন ল্পক্ষ্ল্পত্র মন্ত্রর্ালল্পয়র অনুল্পমাদনক্রল্পম অচধদপ্তর ও মন্ত্রর্ালয় চনধ ণাচরত জিন্ডর প্রগচতর
চনকট জথল্পক গাচড় ও চপকআপ ক্রয় করা হয় ছাড়া প্রকল্পের েন্য জহান্ডা ব্র্যাল্পন্ডর ২৫টি জমাটরসাইল্পকল টলাস বাংলাল্পদর্ র চনকট
জথল্পক সরাসচর পদ্ধচতল্পত (DPM) সরাসচর ক্রয় করা হয় ফাইবার জবাট ক্রল্পয়র েন্য মূল চিচপচপল্পত বাল্পেট ধার্ ণ চছল্পলা ৭.৫ লক্ষ্
টাকা চকন্তু চনধ ণাচরত ওই টাকায় সংকুলান না হওয়ায় সংল্পর্াধনীল্পত ২০ লক্ষ্ টাকা PPR -২০০৮ র চবচধ ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ অনুর্ায়ী
বরাে রল্পয়ল্পছ বতণমাল্পন ফাইবার জবাট (চিি জবাট) ক্রল্পয়র চবষয়টি প্রচক্রয়াধীন আল্পছ

প্রচতবন্ধকতাঃ
খানকার জবর্ীরিাগ ক্রীকই দুগমণ অঞ্চল্পল তাই র্াতায়াত ও জর্াগাল্পর্াগ ব্যবস্থা কটি বড় িযাল্পলঞ্জ প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনাল্পতও চকছু
ত্রুটি চবযমান রল্পয়ল্পছ জর্মন: ত বড় কটি প্রকল্পের েন্য জনই প্রল্পয়ােনীয় েনবল চবল্পর্ষ কল্পর কাে তদারচক ও পর্ ণল্পবক্ষ্সের েন্য
জকান মচনটচরং কমণকতণার সংস্থান চিচপচপল্পত জনই আনুষাচঙ্গক সুল্পর্াগ-সুচবধা ( ভ্রমর্ িাতা ও জ্বালাচন খরি) র্া রল্পয়ল্পছ তা ও
প্রল্পয়ােল্পনর তুলনায় অপ্রতুল

প্রকল্পের প্রিাবঃ
ইচতবািক চদকগুল্পলা চবল্পেষর্ কল্পর জদখা র্ায় জর্ দচরদ্র পাহাচড় েনল্পগাচষ্ঠর আথ ণসামাচেক অবস্থা উন্নয়ল্পন মৎস্য ও প্রাচর্ স্পদদ
মন্ত্রর্ালল্পয়র টা কটি যুল্পগাপল্পর্াগী পদল্পক্ষ্প প্রকল্পে রল্পয়ল্পছ সাধারন মানুল্পষর স্পদৃিতা ও গ্রহর্ল্পর্াগ্যতা খানকার নানাচবধ
সমস্যার মল্পধ্য অন্যতম হল্পছ পাচন সংকট র্া সমাধাল্পন প্রকেটি ব্যাপক ভূচমকা রাখল্পছ দচরদ্র েনল্পগাচষ্ঠ তদনচন্দন েীবল্পন
নানাচবধ গৃহস্থালী কাে ছাড়াও ক্রীকগুল্পলাল্পক সুল্পপয় পাচনর উৎস চহল্পসল্পব ব্যবহার করল্পছ
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সুপানি েঃ
স্বল্প সময়াণদ িাস্তিায়িণর্াগ্য:
প্রকেটি জুন, ২০১৭ সাল্পল সমাচপ্তর েন্য চনধ ণাচরত প্রকল্পের উল্পেশ্য অেণল্পনর চবষয়টি চবল্পবিনায় জরল্পখ ক্রীণক মৎস্য
চাণষ গুেগি সপািা প্রানপ্তি সমস্যা নিিসণি প্রকল্পের চনধ ণাচরত সমল্পয়র মল্পধ্য হযািারী ও নাস ণারী স্থাপল্পনর কাে সমাপ্ত
করার উল্পযাগ জনওয়া েরুরী; এ ব্যাপাণি একটি কমবপনিকল্পিা প্রেয়ি খুিই িরুিী।
মন্ত্রোেয় ও সংনেষ্ট (মৎস্য) অনিদপ্তি নিনদ বষ্ট সমণয় প্রকল্প কার্ বক্রম সমানপ্তি েণক্ষয অগ্রানিকাি ন নত্তণি
কমবপনিকল্পিা অনুর্ায়ী নিনিড় িদািনক আণিা সিািদাি কণি প্রকণল্পি অন্যান্য অংগগুনে ( যাচািী , িাস বািী, ফাইিাি
সিাট ক্রয় ইিযানদ) স ক্রীক উন্নয়ণি ঠিকাদাণিি কাি সঠিক াণি পর্ বণিক্ষে কিা অিীি প্রণয়ািি;
ণ জকৌর্ল (Exit Plan) চনধ ণারর্ করা েরুরী র্াল্পত উন্নয়ন কমণকান্ড দীঘ ণল্পময়াদী হয় ও িলমান
প্রকে জর্ল্পষ র বচহগমন
থাল্পক
সটকসইকিণেি েণক্ষয প্রকল্প স ণষ উন্নয়িকৃি ক্রীকসমূ

স্তান্তণিি র্োর্ে ব্যিস্থা মৎস্য অনিদপ্তিণক প্রণয়ািিীয়

পদণক্ষপ গ্র ি কিা প্রণয়ািি।
ক্রীক উন্নয়ল্পনর কাে শুষ্ক জমৌসুল্পম বাস্তবায়ন করা;
ক্রীল্পক কার্ ণকরী মৎস্য িাষ মচিউল প্রনয়ন কল্পর মৎস্য িাচষল্পদর প্রচর্ক্ষ্ল্পনর ব্যবস্থা গ্রহন করা
ক্রীক দ্রুি িি বি ীে মৎস্য পাঙ্গাস, সিোনপয়া চাণষি িন্য মৎস্যচানষণদি উদ্ধুি কিা; এিং

দীর্ ব সময়াণদ িাস্তিায়িণর্াগ্য:
সংগঠন ব্যবস্থাপনার েন্য জনতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রচর্ক্ষ্ল্পর্র ব্যবস্থা কল্পর সুফলল্পিাগী দল র্চির্ালীকরল্পর্র উল্পযাগ গ্রহর্
করা সর্জত পাণি র্াণি প্রকে জর্ষ হল্পয় জগল্পলও সংগঠনগুল্পলা চনল্পেল্পদর জিিায় প্রকল্পের লক্ষ্য অেণল্পন দীঘ ণস্থায়ী িাল্পব কাে
কসি সর্ণি পাণি;
ব্যাপক মানুল্পষর অংর্গ্রহর্ থাকায় প্রকেটি েনচপ্রয় হল্পয় উল্পঠল্পছ চবধায় প্রকল্পের পচরচধ ও সময়সীমা বৃচদ্ধ/প্রকে
সম্প্রসারর্ করা প্রণয়ািি চবল্পবিয প্রকে সমাচপ্তর পর ধারাবাচহকিাল্পব অবচর্ি ক্রীক উন্নয়ন ও সংরক্ষ্ল্পর্র েন্য এর ৪থ ণ
পর্ ণাল্পয় গ্রহর্;
প্রকে জর্ল্পষ উন্নয়নৃতত ক্রীকগুল্পলা মৎস্য অচধদপ্তর ও স্থানীয় সরকাল্পরর জর্ৌথ ব্যবস্থাপনায় আিয়ন

বং মৎস্য

অচধদপ্তল্পরর প্রণয়ািণি কানিগনি স ায়িা প্রদাণিি েণক্ষয দীর্ ব সময়াদী িীনিমাো প্রেয়ি কিা প্রণয়ািি।
পাি বিয অঞ্চণে স ি ীে মৎস্য চাণষি িন্য ক্রীণক মাছ চাষ সম্পনকবি গণিষো কিা দিকাি;এই ব্যাপাণি মৎস্য গণিষো
ইন্সটিটিউণটি সম্পৃিিা িাঞ্চিীয়।
উন্নি সপািা মজুদ, িাং প্রনি সপািা মজুণদি সংখ্যা নিি বািে, মাণছি খািাণিি পনিমাে নিি বািে এিং কখি সকাি
সাইণিি সপািা মজুদ, কখি সকাি সাইণিি মৎস্য আ িে এিং মৎণস্যি সিাগ িাোই সম্পনকবি িথ্যানদ সম্বনেি কণি
ক্রীণক কার্ বকিী মৎস্য চাষ মনিউে দিিী কিা প্রণয়ািি;

ix

প্রথম অধ্যায়ঃ
প্রকলল্পর র্ণ বনা
১.১ প্রকলল্পর পটভূধমঃ
পার্ বত্য চট্টগ্রাম (ধত্ন পার্ বত্য জেো- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছধড়, র্ান্দরর্ান) র্াংোলেল র ধপধছলয় পড়া েনপেগুলোর অন্যত্ম। দুগমব
পাহাড় আর অনুন্নত্ জর্াগালর্াগ ব্যর্স্থা এ অঞ্চলের েীর্ন-র্াত্রার উন্নয়লনর পলথর অন্যত্ম র্াঁিা। এ অঞ্চেটি পাহাধড় ছড়া, ক্রীক,
পাহালড়র পােলেল র ক্রীক ও ধগধরখাে দ্বারা সমৃদ্ধ। ক্রীক র্েলত্ জর্াঝায় পাহালড় অর্ধস্থত্ ছড়া র্া ধঝধর জর্খালন দুই অথর্া
ধত্নধেলক পাহাড় র্া টিো এর্ং অন্যধেলক জখাো। জসই জখাো অংল র্াঁি ধেলয় পাধন আটলক জর্ েো য় সৃধি করা হয় ত্ালক ক্রীক
র্লে। সািারণত্ ক্রীলকর পাধনর উৎস হলয় থালক ঝণ বার পাধন, পাহালড়র গা জচাঁয়ালনা পাধন এর্ং বৃধির পাধন। এসমস্ত খালের একপা
আটলক ক্রীক উন্নয়লনর মাধ্যলম েো য় সৃধি করা হলে, র্া একধেলক জসলচর পাধনর চাধহো পূরণ করলছ, পা াপাধ গৃহস্থােী পাধনর
জর্াগান ও মৎস্য চালষর কালেও ব্যর্হৃত্ হলে। এসর্ জেত্র মৎস্য উৎপােলনর উৎস হলেও আধুধনক মৎস্য চাষ প্রযুধি জ্ঞালনর অভার্
এর্ং পধুঁ ের সংকলটর কারলণ অধিকাং েধরদ্র পাহাধড় েনলগাষ্ঠী ত্া সদ্বব্যর্হার করলত্ পারধছে না। এছাড়াও গুণগত্ মানসম্পন্ন
জপানার অভার্ এর্ং স্থানীয় পর্ বালয় সময়মত্ জপানা সরর্রাহ না থাকায় মৎস্য চাষ কার্ বক্রম র্ািাগ্রস্থ হধেলো। এই অর্স্থা ধর্লর্চনায়
এলন, মৎস্য অধিেপ্তর ‘‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’’ প্রকল্পটির (প্রথম পর্ বায়) ৪৮৫.৪৫ েে টাকা
অনুলমাধেত্ ব্যলয় জুন ২০০২ হলত্ জুন, ২০০৫ জময়ালে র্াস্তর্াধয়ত্ হয়। প্রকল্পটি ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ৭৯১.১৫ েে টাকা অনুলমাধেত্ ব্যলয়
োনুয়াধর, ২০০৬ হলত্ জুন, ২০১০ জময়ালে র্াস্তর্াধয়ত্ হয়। প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বায় সফেত্ার ধভধিলত্ (প্রকলল্পর প্রথম
পর্ বালয় ১০১.৫৫ জহক্টর আয়ত্লন ৭৮ ক্রীলক র্াধষ বক জহক্টর প্রধত্ ১ টন মৎস্য উৎপােন এর্ং ২য় পর্ বালয় ১৩০.২৪ জহক্টর আয়ত্লন
২০৬ টি ক্রীলক র্াধষ বক জহক্টর প্রধত্ ১.৬ টন মৎস্য উৎপােন হওয়ায়) তৃত্ীয় পর্ বায় প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়লনর েন্য উলযাগ গ্রহণ করা
হলয়লছ।

১.২ প্রকলল্পর উলেশ্যঃ
 পার্ বত্য জেো সমূলহ মৎস্য চাষ কার্ বক্রম গ্রহলণর মাধ্যলম মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধ, পাহাধড় েনগলণর পাধরর্াধরক আয় বৃধদ্ধ
এর্ং পধির মান উন্নয়ন;

 মৎস্য চাষ উন্নয়লনর েলেয পাহালড় ক্রীক ধনমবালণর মাধ্যলম েো য় উন্নয়ন র্া পরর্ত্ীলত্ পাধনর ধরোভবার ধহলসলর্
ব্যর্হার;

 মৎস্য জপানা উৎপােন ও োেন-পােলনর েলেয স্থায়ী নাস বারী পকুর স্থাপন; এর্ং
 স্থানীয় মৎস্য চাধষলের মাছ চাষ ধর্ষয়ক ধর্ধভন্ন প্রযুধি প্যালকলের উপর প্রধ েণ প্রোন এর্ং সম্প্রসারণ জসর্া প্রোন।

১.৩ প্রকলল্পর ধর্র্রণঃ






প্রকলল্পর নাম
র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা
প্র াসধনক মন্ত্রণােয়
প্রকল্প এোকা
র্াস্তর্ায়নকাে, অনুলমাধেত্ ব্যয়
অনুলমােন পর্ বায়
মূে অনুলমােন
১ম সংল াধিত্

:
:
:
:

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃত্ীয় পর্ বায়;১ম সংল াধিত্)
মৎস্য অধিেপ্তর
মৎস্য ও প্রাধণসম্পে মন্ত্রণােয়
পার্ বত্য চট্টগ্রালমর ধত্নটি জেোর ২৫টি উপলেো

:

জময়াে

জুোই ২০১২ – জুন, ২০১৭
জুোই ২০১২ – জুন, ২০১৭

প্রাক্কধেত্ ব্যয়

৬৮৪৭.২৪
৭১৫৯.০৫

(েে টাকায়)
হ্রাস/বৃধদ্ধ
+ (৫.৯৫%)

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

1

১.৪ প্রকল্প অনুলমােলনর অর্স্থাঃ
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়) মূে প্রকল্পটি ৬৮৪৭.২৪ েে টাকা অনুলমাধেত্ ব্যলয়
জুোই ২০১২ হলত্ জুন, ২০১৬ জময়াে র্াস্তর্ায়লনর েন্য ১৬ অলক্টর্র ২০১২ ত্াধরখ অনুধষ্ঠত্ একলনক সভায় অনুলমাধেত্ হয়।
পরর্ত্ীলত্ ৭২৫৯.০৫ েে টাকা অনুলমাধেত্ ব্যলয় জুোই ২০১২ হলত্ জুন, ২০১৭ জময়ালে র্াস্তর্ায়লনর েন্য প্রকল্পটি মন্ত্রণােয়
কতৃবক প্রথম র্ার ০১/০১/২০১৬ ত্াধরলখ সংল ািন করা হয়।
অনুলমাধেত্ এই প্রকলল্পর জমাট ব্যয় ধনি বারণ করা হলয়লছ ৬৮৪৭.২৪ েে । ১ োনুয়াধর ২০১৬ জত্ প্রথম সংল ািনীর মাধ্যলম প্রকলল্পর
ব্যয় ৭২৫৯.০৫ েে টাকা অনুলমােন জনওয়া হলয়লছ। প্রকল্পটির অনুলমাধেত্ র্াস্তর্ায়ন জময়ােকাে জুোই ২০১২ হলত্ জুন ২০১৭
পর্ বন্ত।

১.৪.১ প্রকল্প সংল ািলনর কারণঃ








ফাইর্ার জর্াট এর মূল্য বৃধদ্ধ।
নতুন জর্ত্ন জেে।
জ্বাোনী খালত্ র্রাে কমালনা।

ভূধম অধিগ্রহলন অথ ব হ্রাস।
PWD জরট ধসধিউে পধরর্ত্বন*
অধফস ভাড়া র্ার্ে র্রাে কত্বন।

*( PWD জরট ধসধিউে ২০১১ অনুর্ায়ী ধনমবাণ ব্যয় র্াঁলির েন্য প্রধত্ ধমটার ১০,৪০৫.০০ টাকা এর্ং আরধসধস জেলনর েন্য প্রধত্ ধমটার ১০,৬৬৯.০০ টাকা। PWD জরট
ধসধিউে ২০১৪ অনুর্ায়ী ধনমবাণ ব্যয় র্াঁলির েন্য প্রধত্ ধমটার ১৩৬৩২.০০ টাকা এর্ং আরধসধস জেলনর েন্য প্রধত্ ধমটার ১২১১৪.০০ টাকা।)

১.৪.২ প্রথম সংল ািলন প্রিান প্রিান ব্যয় বৃৃ্ধদ্ধ / হ্রালসর ধর্র্রণঃ
ক্রধমক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

অনুলমাধেত্ ব্যয়
মূে ধিধপধপ অনুর্ায়ী
সংল াধিত্ ধিধপধপ
অনুর্ায়ী ব্যয়

অংলগর নাম
রােস্ব
টিএ/ধিএ
জ্বাোনী
মূেিন
জর্াট ক্রয় (ফাইর্ার
ধরইনলফাস বি)
আসর্ার্পত্র
ভূধম অধিগ্রহণ
খাগড়াছধড়লত্ ধমধন হযাচাধর
স্থাপন
ক্রীক উন্নয়ন

ব্যয় হ্রাস / বৃধদ্ধ

৯০.০০
১১০.০০

১২৩.০০
৬০.০০

+৩৩.০০ (৩৬%)
-৫০.০০ (৪৫%)

৭.৫০

২০.০০

+১২.৫০ (১৬৬%)

২০.০০
৯৪১.৬২
২৭৫.৮১

৩০.০০
৮৩১.৪১
৪৪০.২২

+১০.০০ (৫০%)
-১০২.২১ (১১%)
+১৬৪.৬১ (৭%)

৪৫৩৭.১৬

৪৮৪৮.৩০

+৩১১.১৪ (৭%)

১.৫ র্ছর ধভধিক র্রাে, অর্মুধি ও ব্যয়ঃ
(েে টাকায়)

র্ছর ধভধিক আধথ বক অগ্রগধত্ প্রধত্লর্েনঃ
অথ ব র্ছর

মূে প্রকল্প প্রস্তার্না অনুর্ায়ী র্রােকৃত্ অথ ব

২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫

৭০০০.০০
১১৬৪.০৩
১৩৬০.৫৩

প্রকৃত্ ছাড়কৃত্
অথ ব
২৫০০.০০
৯০০০০.
২২৬১০০.

২০১৫-১৬

১৮৪৫.৫৮

১৫৭৫.০০

ব্যয়কৃত্ অথ ব

আধথ বক অগ্রগধত্

২৪৯৯.০০
৮৯৯৫৮.০০
২২৫৯৬৮.০০
১৩৬৭.১৮
(এধপ্রে/১৬ পর্য্নন্তব)

৯৯%৯৬.
৯৯%৯৬.
৯৯%৯৪.
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১.৬ প্রকলল্পর প্রিান প্রিান কার্ বক্রমসমূহঃ
প্রকলল্পর প্রিান প্রিান কার্ বসমূহ ধনলে ছক-১ এ জেখালনা হে:
ছক-১: প্রিান প্রিান কার্ বক্রম সমূহ

ক্রম

কার্ বক্রম

১

ক্রীক/ েোভূধম উন্নয়ন

২

হযাচারী স্থাপন

৩

নাস বারী উন্নয়ন

৪

সুফেলভাগীলের
প্রধ েণ

েেযমাত্রা
প্রকলল্পর প্রথম সংল ািনী জমাত্ালর্ক ৮৬৩ জহক্টর এোকায় ৮২৮ টি ক্রীক উন্নয়ন করা।
খাগড়াছধড় সের উপলেোলত্ একটি ধমধন হযাচারী স্থাপন করা ।
প্রথম সংল ািনীলত্ নাস বারী পকুলরর পধরমাণ ২৫ একর ধনি বারণ করা হলয়লছ এর্ং ত্া
অনুলমােন জনওয়া হলয়লছ । ( অনুলমােলনর ত্াধরখ ১ োনুয়াধর ২০১৬)
প্রকল্প এোকায় র্সর্াসরত্ েনলগাষ্ঠীর মলধ্য প্রথম সংল ািনীলত্ প্রধ েলণর েন্য
সুফেলভাগীর সংখ্যা ৬৬০০ ধনি বারণ করা হলয়লছ। সুফেলভাগীলের মৎস্য চাষ সংক্রান্ত
কাধরগরী ধর্ষলয়র উপর প্রধ েণ প্রোন কলর েেত্া ও সেমত্া বৃধদ্ধ করার উলযাগ।
উৎসঃ প্রকলল্পর ধিধপধপ

১.৭ প্রকলল্পর উৎপােন েেযমাত্রাঃ
প্রকল্প জ লষ পার্ বত্য চট্টগ্রালমর মৎস্য উৎপােন র্ত্বমালনর জচলয় ভধর্ষ্যলত্ বৃধদ্ধর একটি েেযমাত্রা ধনি বারণ করা হলয়লছ র্া ধনেরূপ:
উৎপাদন (মৎস্য ও রেণুপপানা) বিিেণ

৮৬৩ জহক্টর ক্রীক সংরধেত্ এোকায় র্াধষ বক
উৎপােন
মৎস্য জপানার র্াধষ বক উৎপােন হযাচারী পকুর
জথলক (৩ জহক্টর + নতুন ১ জহক্টর= ৪ জহক্টর
ব্যাধি মাধেকানা নাস বারী পকুর জথলক (২৫ জহক্টর)
র্াধষ বক জপানা উৎপােন
জরণুলপানা উৎপােন (প্রধত্ হযাচারী জথলক ৩০
জকধে x ৪ টি)
জনাট *

র্ত্বমান অর্স্থা

ভধর্ষ্যৎ েেযমাত্রা

৬৮.৯৩ জমধিক টন

১৭২৬ জমধিক টন

৫.৫ েে জপানা

৮ েে জপানা

৩৭.৫ েে জপানা

৫০ েে জপানা

*৬৫ জকধে প্রধত্ র্ছর
(কাউখােী ও রামগড়)

১২০ জকধে প্রধত্ র্ছর

র্ত্বমালন কাউখােী ধমধন হযাচারী জথলক র্াধষ বক জরণুলপানা উৎপােন ৩৩.৬ জকধে এর্ং রামগড় ধমধন হযাচারী জথলক
র্াধষ বক জরণুলপানা উৎপােন ৩১.৪ জকধে। উি দুটি ধমধন হযাচারী জথলক জমাট ৬৫ জকধে জরণুলপানা উৎপােন হলে।
পানি স্বল্পতার কারণে বততমাণি বান্দরবাি নমনি হ্যাচারী থেণক থরণুণপািা উৎপাদি করা সম্ভব হ্ণে িা এবং অন্যনদণক
খাগড়াছনড় নমনি হ্যাচারী এখি পর্ তন্ত স্থানপত হ্য় িাই।
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ধদ্বত্ীয় অধ্যায়ঃ

ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রম ও কার্ বপধরধি
২.১ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রলমর পটভূধমঃ
উন্নয়ন প্রকল্প পধরর্ীেণ ও মূল্যায়লনর জকন্দ্রীয় সংগঠন হলে পধরকল্পনা মন্ত্রণােয়ািীন র্াস্তর্ায়ন পধরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ধর্ভাগ
(আইএমইধি)। এই ধর্ভালগর একটি উলেখলর্াগ্য কাে ধহলসলর্ সরকাধর অথ বায়লন র্াস্তর্াধয়ত্ / র্াস্তর্ায়নািীন সকে প্রকলল্পর
র্থার্থভালর্ পধরর্ীেণ ও মূল্যায়নপূর্ বক প্রলয়ােনীয় সুপাধর প্রনয়ণ করা হয়। র্াধষ বক উন্নয়ন কমবসূচী (এধিধপ) জত্ অন্তর্ভবি চেমান
প্রকল্প সমূলহর র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত সমস্যা ও সভাবার্না ধনরূপলণর েন্য আইএমইধি ২০০৪ সাে হলত্ প্রধত্ র্ছরই ধকছু গুরুত্বপূণ ব চেমান
প্রকলল্পর ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কলর থালক। এ িারার্াধহকত্ায় প্রকলল্পর কালের অগ্রগধত্ উপলর্াধগত্া ও কার্ বকাধরত্া জেলন প্রকলল্পর
উলেশ্য ও েেয অেবলনর েন্য প্রলয়ােনীয় সুপাধর প্রণয়লনর ধনধমলি আলোচয প্রকল্পটির ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর েলেয ব্যধি
ব ধনলয়াগ করা হয়। স্বল্প জময়ােী পরাম বক ধহলসলর্ ধনলয়াধেত্ পরাম কব গণ ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর মাধ্যলম গুরুত্বপূণ ব চেমান
পরাম ক
প্রকল্পসমূহ পধরর্ীেণ কলর সুপাধর প্রনয়ণ কলর থালকন।
ধনর্ বাধচত্ প্রকল্পটি ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর েলেয ১ ধিলসম্বর, ২০১৫ ত্াধরলখ কৃধষ, পেী উন্নয়ন ও গলর্ষণা জসক্টলরর মহাপধরচােলকর
সালথ ব্যধি পরাম লব কর একটি চুধি স্বােধরত্ হয়। ‘‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন (তৃত্ীয় পর্ বায়,১ম
সংল াধিত্)’’ ীষ বক প্রকলল্পর ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর কমবপদ্ধধত্ ও ফোফেসমূহ Report-এ অন্তভূিব করা হলয়লছ।
ব , সংধিি মহাপধরচােক ও সহকারী পধরচােকসহ অন্যান্য ধর্ভাগীয় কমবকত্বালের সংলগ কালের
চুধি সম্পােলনর পর ব্যধিপরাম ক
পধরধি, উলেশ্য এর্ং প্রলয়ােনীয় ত্থ্যাধে সম্পলকব অর্ধহত্ ও সংগ্রলহর উলেলশ্য একটি সভায় ধমধেত্ হন। উি সভার পর সংধিি
াখা হলত্ ব্যধি পরাম কব লক প্রলয়ােনীয় ত্থ্য ও েধেোধে সরর্রাহ করা হয়। প্রাপ্ত েধেোধে ও ত্থ্যাধে পর্ বালোচনার পর, ব্যধি
ব উধেধখত্ প্রকল্পটির ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর েন্য প্রলয়ােনীয় প্রশ্নমাো তত্রী কলর, র্া এই প্রধত্লর্েলনর জ ষাংল পধরধ লি
পরাম ক
সংযুি করা হলয়লছ।

২.২ পরাম বলকর কার্ বপধরধি (TOR):
ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কালে পরাম লব কর জর্ সকে উলেশ্য র্াস্তর্ায়ন োধয়ত্ব সম্পােন করলত্ হলর্ ত্া ধনেরূপ:

 প্রকলল্পর ধর্র্রণ (পটভূধম, প্রকল্প এোকা, প্রকল্প এোকা ধনর্ বাচলনর জর্ৌধিকত্া, উলেশ্য, অনুলমােন/ সংল ািন, অথ বায়লনর













অর্স্থা ইত্যাধে) পর্ বালোচনা;
প্রকলল্পর সাধর্ বক এর্ং ধর্স্তাধরত্ অঙ্গধভধিক র্াস্তর্ায়ন (র্াস্তর্ ও আধথ বক) অগ্রগধত্র ত্থ্য সংগ্রহ, সধন্নলর্ , ধর্লিষণ,
সারণীলত্ উপস্থাপন ও পর্ বালোচনা;
প্রকলল্পর ধসধভে ওয়াকব এর গুণগত্ ও পধরমাণগত্ ধেক র্াচাই এর্ং এ সংক্রান্ত পন্য ক্রয় সম্পধকবত্ ধেক ধর্লিষণ;
প্রকলল্পর ধর্ধভন্ন প্যালকলের ক্রয় প্রধক্রয়া (লটন্ডার আহর্ান, মূল্যায়ন, অনুলমােন, কার্ বালে ) ধপধপএ ২০০৬ ও ধপধপআর
২০০৮ এর আলোলক হলয়লছ ধক না ত্া র্াচাই করা;
র্াস্তর্ায়নািীন প্রকলল্পর চেমান কার্ বক্রমসমূলহর সাধর্ বক সমস্যা ধচধিত্করণ ও মত্ামত্ তত্রী;
প্রকলল্পর র্াস্তর্ ও আধথ বক অগ্রগধত্ পর্ বালোচনা;
র্াস্তর্ায়নািীন প্রকলল্পর কাে ধর্েধম্বত্ হলয় থাকলে ত্ার কারণ ধর্লিষণ;
SWOT ধর্লিষণ;
প্রকলল্পর জকান কার্ বক্রম/ কলম্পালনন্ট ওভারল্যাধপং হলয়লছ ধকনা ত্া র্াচাই করা;
ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর প্রাপ্ত ফোফে (Findings) এর উপর সুধনধে বি মত্ামত্ প্রোন;
প্রকলল্পর েেয অেবন ও কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়লনর েন্য এর ধিোইলন জকান সংলর্ােন র্া পধরর্ত্বন েরকার আলছ ধক না ত্া
র্াচাই করা;
চেমান প্রকলল্পর গুরুত্বপূণ ব অলঙ্গর সালথ ইধত্পূলর্ ব সমাপ্ত প্রকলল্পর তুেনামূেক ধর্র্রণী; এর্ং
কতৃবপে কতৃবক প্রেি অন্যান্য কাে।
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২.৩ কমব পধরকল্পনা:
ক্রম
১
২
৩
৪
৫
৬

কাজ
চুধি সম্পােন
ইনলসপ ন প্রধত্লর্েন োধখে
জটকধনকযাে কধমটিলত্ উপস্থাপন
সংপ াধন পূি বক ধিয়াধরং কধমটিলত্ উপস্থাপন
ইনলসপ ন প্রধত্লর্েন ও প্রশ্নমাো অনুলমােন
ত্থ্য সংগ্রহকারীলের প্রধ েন

৭

মাঠ পর্ বায় হইপে েথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ

৮
৯

প্রথম খসড়া প্রধত্লর্েন োধখে
প্রথম খসড়া জটকধনকযাে কধমটিলত্ উপস্থাপন
প্রথম খসড়া সংপ াধনপূি বক ধিয়াধরং কধমটিলত্
উপস্থাপন
োত্ীয় পর্ বালয়র কমব াো
চুড়ান্ত খসড়া জটকধনকযাে কধমটিলত্ উপস্থাপন
চুড়ান্ত প্রধত্লর্েন োধখে

১০
১২
১৩
14

সম্পন্ন হওয়াে সময়সীমা
১ ধিলসম্বর, ২০১৫
১৫ ধিলসম্বর, ২০১৫
২৯ ধিলসম্বর, ২০১৫
২৫ োনুয়ারী, ২০১৬
১২ জফব্রুয়ারী, ২০১৬
১৪ জফব্রুয়ারী, ২০১৬
22 জফব্রুয়ারী - ১৩ মাচ ব,
২০১৬
২৭ মাচ ব, ২০১৬
৩০ মাচ ব, ২০১৬
০৮ জম, ২০১৬

মন্তব্য
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ

০১ জুন , ২০১৬
১৪ জুন , ২০১৬
২০ জুন, ২০১৬

সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সভাবাব্য

সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ
সম্পন্ন হলয়লছ

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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তৃত্ীয় অধ্যায়ঃ
কার্ বপদ্ধধত্ (Methodology)
৩.১ িারণাগত্ কাঠালমা (Conceptual Framework):
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পটির মূে উলেশ্য হলে- পার্ বত্য জেোসমূলহ মৎস্য চাষ কার্ বক্রম গ্রহলণর
মাধ্যলম মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধ, পাহাধড় েনগলণর পাধরর্াধরক আয় বৃধদ্ধ এর্ং পধির মান উন্নয়ন। ধনলোি সুচকসমূহ ধর্স্তৃত্
ধর্লিষলণর মাধ্যলম প্রকল্পটির ধনধর্ড় পধরর্ীেণ করা হলয়লছ (ছক-২)।
ছক - ২: িারণাগত্ কাঠালমা

জর্াগান

েেযমাত্রা

১

২

 মাঠ পয়বায় জথলক
প্রাথধমক ত্থ্য/উপাি
সংগ্রহ
 প্রকল্প অধফস জথলক
জসলকন্ডারী ত্থ্য/উপাি
সংগ্রহ
 জফাকাস গ্রুপ ধিসকা ন
ও জকআইআই, স্থানীয়
পর্ বালয় কমব াো
জস লনর আলয়ােন
 ধিধপধপ, মূল্যায়ন
প্রধত্লর্েন, প্রকলল্পর
অগ্রগধত্ এর্ং অনুরূপ
অন্যান্য প্রধত্লর্েন
পর্ বালোচনা

 প্রকলল্পর অগ্রগধত্ ধনরূপন ও
মূল্যায়ন
 প্রকল্প কমবকালন্ডর গুণগত্ ও
পধরমাণগত্ মালনর
মূল্যায়ন, সমস্যা
ধচধিত্করণ ও ধেক
ধনলে ব না তত্রী
 প্রকলল্পর জভৌত্ ও আধথ বক
অগ্রগধত্ পর্ বালোচনা
 প্রকলল্পর নক ালত্ জকান
পধরর্ত্বন েরকার আলছ ধক
না ত্া র্াচাই কলর
সুপাধর মাো প্রনয়ণ।
 ক্রয়সংক্রান্ত
 ধর্েলম্বর কারন
 SWOT

প্রমাণলর্াগ্য সূচক
র্াস্তর্ায়ন অর্স্থা
প্রত্যাধ ত্ ফোফে
৩
৪
 সুফেলভাগী েে
গঠন ও সহায়ত্া
প্রোন
 সুফেলভাগী েলের
প্রধ েণ
 ক্রীক উন্নয়ন
 নাস বারী উন্নয়ন
 ধমধন হযাচারী
স্থাপন

 প্রকল্প চোকােীন সমলয়
৮৬৩ জহক্টর এোকায়
৮২৮ টি ক্রীক ও
েোভূধম উন্নয়ন
 প্রকল্প চোকােীন সমলয়
একটি ধমধন হযাচারী
স্থাপন ( ৬ টি হযাধচং ধপট
স্থাপন) জরনু উৎপােলনর
েেযমাত্রা
 ২৫ একর আয়ত্লন
নাস বারী স্থাপন
 ৬৬০০ সুফেলভাগীর
মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক
প্রধ েণ প্রাধপ্ত
 মৎস্য উৎপােন র্াধষ বক
১৭২৬ জমধিক টন ।
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৩ ২.কার্ বপদ্ধধত্ (Methodology)
কার্ বপদ্ধধত্টি পধরমাণগত্ (quantitative) এর্ং গুণগত্ (qualitative) এ দুভালগ পধরচােনা করা হলয়লছ। এ অনুলেলে
কার্ বপদ্ধধত্ এর্ং জর্ৌধিকত্া সংলেলপ আলোচনা করা হে।
এই প্রকলল্পর অিীলন পার্ বত্য চট্টগ্রালমর ধত্নটি জেোর (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছধড় ও র্ান্দরর্ান) ২৫টি উপলেোর সকে ইউধনয়লন প্রকল্প
কার্ বক্রলমর েেযমাত্রা ধনি বাধরত্। সর্ বল ষ আইএমইধি-র ধিয়াধরং কধমটির সভার ধসদ্ধান্ত জমাত্ালর্ক ধনর্ বাধচত্ ১০টি উপলেোর
সর্ বলমাট ৩৩৫টি ক্রীলকর ৩০% েরীলপর েন্য ১০০টি ধক্রক ধর্লর্চনায় আনা হয়। আইএমইধির ১ম জটকধনকযাে কধমটির পরাম ব
ধর্লর্চনায় এলন ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর কার্ বপধরধি অনুর্ায়ী প্রাথধমক ত্থ্য সংগ্রলহর জেলত্র ধত্নটি জেোর প্রধত্টি জথলক ৩ টি কলর ৯ টি
এর্ং রাঙ্গামাটি জথলক ১টি অধত্ধরি সহ জমাট ১০টি উপলেো ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রমটি পধরচােনা করার েন্য ধনর্ বাচন করা
হলয়লছ। উপলেো ধনর্ বাচলনর জেলত্র ক্রীলকর সংখ্যা ধর্লর্চনা করা হলয়লছ। জর্ সকে উপলেোলত্ ক্রীক সংখ্যা জর্ ী জসকে
উপলেোলক ধনর্ বাধচত্ করা হলয়লছ। ক্রীলকর আয়ত্নলক ৪টি জেধণলত্ ধর্ভােন করা হলয়লছ। ১০০টি নমুনা ক্রীলকর মলধ্য ১ জহক্টলরর
ধনলচ ৫০টি , ১.১ জহক্টর হলত্ ১.৫ জহক্টলর ২৯টি, ১.৫১ জথলক ২.০ জহক্টলর ৭টি এর্ং ২.১ জহক্টলরর উলদ্ধব ১৪টি ক্রীক। নমুনা ধহলসলর্
প্রলত্যক উপলেোয় স্ট্রাটা (strata) অনুর্ায়ী ৩০% ক্রীক ধনণ বয় করা হলয়লছ। নমুনা ক্রীক ধনর্ বাচলনর জেলত্র Systematic
Random Sampling পদ্ধধত্ ব্যর্হার করা হলয়লছ। প্রথম নমুনা সংখ্যা তের্চয়ন পদ্ধধত্ ব্যর্হার করা হলয়লছ।
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রলমর েলেয ত্থ্য সংগ্রলহর েন্য ধনলে উলেধখত্ প্রশ্নমাো ব্যর্হার করা হলয়লছ (ছক - ৩)।
ছক - ৩: প্রশ্নমাোর িরণ ও সংখ্যা

প্রশ্নমাো
ক্রীকধভধিক েরীপ
মূে ত্থ্য প্রোনকারীর
সাোৎকার (KII)
জফাকাসি গ্রুপ
ধিসকা ন (FGD)

ত্থ্য প্রোনকারীর িরণ
ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগী (১০০+১০০)
প্রকল্প/উপ প্রকল্প পধরচােক, জেো ও উপলেো
মৎস্য কমবকত্বা/উপ-সহকার প্রলকৌ েী এর্ং
সুফেলভাগী নয় এমন ব্যধি (স্থানীয় েন প্রধত্ধনধি,
মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যর্সায়ী, নারী ও স্থানীয়
গন্যমান্য)
মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যর্সায়ী, নারী এর্ং মৎস্য জেলত্র
ধনলয়াধেত্ েধমক সুফেলভাগী

উপলেো পর্ বালয়র সরকারী কমবকত্বা, স্থানীয়
গ্রাম ও উপলেো পর্ বালয়
েনপ্রধত্ধনধি, মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যর্সায়ী, নারী
কমব াো
এর্ং স্থানীয় গন্যমান্য
জমাট

সংখ্যা
২০০

প্রশ্নাোর িরণ
প্রশ্নমাো

২৩

মূে ত্থ্য প্রোনকারীর
সাোৎকার প্রশ্নমাো

১০

জফাকাস গ্রুপ
ধিসকা ন (FGD)
জচকধেি

৫

কমব াো সূধচ

২৩৮
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ক্রয় পধরকল্পনা পর্ বালোচনার জেলত্র ধপধপএ-২০০৬, ধপধপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হলয়লছ। এছাড়াও প্রশ্নমাো তত্রী কলর জটন্ডার
জমাত্ালর্ক কালের অগ্রগধত্ ত্থ্য সংগ্রহ কলর ধর্লিষণ করা হলয়লছ।
একইসালথ প্রকলল্পর অিীন চেমান পর্ বালয়র একটি ও ধর্গত্ পর্ বালয়র ২টি হযাচারীর কার্ বক্রম ও র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত সমস্যাধেও
পর্ বালোচনা করা হলয়লছ। অধিকন্তু প্রকলল্পর ১ম ও ২য় পর্ বালয়র র্াস্তর্াধয়ত্ ধকছু ক্রীক ও ত্ার সুফেলভাগীগলণর র্ত্বমান অর্স্থাও
প্রধত্লর্েন জেখালনা হলয়লছ।
প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন সম্পধকবত্ ত্থ্য/ উপাি সংগ্রলহর েন্য নমুনাধয়ত্ ১০০টি ক্রীলকর মাধেক ও ক্রীকধভধিক সংগঠলনর সেস্য
(নারী/পরুষ) এর সাোৎকার গ্রহণ করা হলয়লছ (ছক -৪)। এছাড়া প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পধরচােক, জেো ও উপলেো মৎস্য কমবকত্বা,
জেো ও উপলেো পর্ বালয়র স্থানীয় সরকার প্রধত্ধনধি ও ধর্ধভন্ন এোকার জপ ােীর্ীলের সাোৎকার গ্রহণ করা হলয়লছ।
ছক-৪: ক্রীলকর নমুনা সংখ্যা

জেো

রাঙ্গামাটি

খাগড়াছধড়

র্ান্দরর্ান
জমাট

উপলেো
কাউখােী
র্রকে
র্াঘাইছধড়
নাধনয়ারচর
খাগড়াছধড় সের
ধেধঘনাো
মহােছধড়
জরায়াংছধড়
নাইেযংছধড়
থানধচ
১০টি উপলেো

সমাপ্ত/চেমান ক্রীক সংখ্যা
৩০
১৬
৩৬
৫১
৪৪
৫০
৩৭
২৮
২৫
১৮
৩৩৫

নমুনা সংখ্যা
১০
৫
১১
১৫
১৩
১৫
১১
৮
৭
৫
১০০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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৩.৩ ত্থ্য সংগ্রহ ও সাোৎকার গ্রহণ এর্ং সাোৎকার প্রোনকারীর িরণঃ
প্রকল্প এোকার কার্ বক্রমসমূহ র্াস্তর্ পর্ বলর্েলণর মাধ্যলম পর্ বালোচনা কলর অগ্রগধত্ ধনরূপণ করা হলয়লছ। নমুনা গ্রহলণর মাধ্যলম
র্াছাই করা (পূলর্ ব উধেধখত্) এোকার চেমান কার্ বক্রম পর্ বলর্েণ ও পর্ বালোচনা করা হলয়লছ। ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর েলেয নমুনাধয়ত্
ক্রীকগুলো হলত্ সরাসধর সাোৎকার গ্রহণপূর্ বক প্রশ্নমাোর মাধ্যলম ত্থ্য/উপাি সংগ্রহ করা হলয়লছ। এছাড়া এফধেধি, সাোৎকার
গ্রহণ, গ্রাম ও উপলেো পর্ বালয় কমব াো, জসলকন্ডারী ত্থ্য সংগ্রহ ইত্যাধের মাধ্যলম ত্থ্য/উপাি সংগ্রহ করা হলয়লছ।

৩.৩.১ ক্রীকধভধিক সংগঠলনর সেস্যলের মত্ামত্ পর্ বালোচনা:
মাঠ পর্ বালয় পধরমাণগত্ ত্থ্য সংগ্রলহর েন্য প্রস্ত্িত্কৃত্ ও আইএমইধি কতৃবক অনুলমাধেত্ প্রশ্নমাো ও জচকধেি ধভধি কলর ৬ েন
ত্থ্য সংগ্রহকারীলক ধেনব্যাপী প্রধ েণ প্রোলনর মাধ্যলম মাঠ পর্ বালয় ত্থ্য সংগ্রলহর েন্য মালঠ পাঠালনা হয়। জমাট ধত্নটি েলে
ধর্ভি হলয় ত্থ্য সংগ্রহকারীরা ৩ টি জেোর ধনর্ বাধচত্ ১০ টি উপলেোর ১০০ টি নমুনাধয়ত্ ক্রীক পধরে নব কলর উপাি সংগ্রহ কলর।
প্রধত্টি ক্রীক জথলক ২ েন কলর জমাট ২০০ েলনর সাোৎকার গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রশ্নমাো পধরধ ি ১ এ জেয়া হলো।

৩.৩.২ জফাকাসি গ্রুপ ধিসকা ন (FGD):
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃত্ীয় পর্ বায়) এর চেমান কার্ বক্রলমর সমস্যা ধচধিত্করণ, র্ত্বমান অর্স্থা,
এর সালথ স্থানীয় েনলগাষ্ঠীর সম্পৃিত্া, স্থানীয় েনলগাষ্ঠী ধকভালর্ এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত্ হলে, প্রকল্প র্াস্তর্ায়লনর প্রধত্র্ন্ধকত্া
ইত্যাধে ধর্ষয় সম্পলকব সম্যক িারণা গ্রহলণর েন্য জপ াধভধিক েনলগাষ্ঠীর (সুফেলভাগী- মৎস্যচাষী, নারী, মৎস্যেীর্ী ও মৎস্য
জসক্টলর ধনলয়াধেত্ েধমক) সালথ জমাট ১০ টি জফাকাস গ্রুপ ধিসকা ন (FGD) আলয়ােন করা হয় (ছক-৫) । এ সংক্রান্ত জচকধেি
পধরধ ি ২ এ জেয়া হলো।
ছক - ৫: জফাকাস গ্রুপ ধিসকা ন ত্াধেকা

উপলেো
খাগড়াছধড় সের
ধেধঘনাো
ধেধঘনাো
মহােছধড়
র্াঘাইছধড়
র্রকে
কাউখােী
নাধনয়ারচর
নাইেযংছধড়
জরায়াংছধড়

স্থান
ভাইলর্ানছধড়
মধ্য জর্ত্ছধড়
মধ্য আোম
উলটাছধড়
মুসধেম ব্লক
কোবুধনয়া র্াোর
রাংধচপাড়া
খামারপাড়া
আ ারত্েী
জনাথাপত্ং র্াোর

ত্াধরখ
২৫/০২/২০১৬
২২/০২/২০১৬
২৩/০২/২০১৬
২৭/০২/২০১৫
২৫/০২/২০১৬
৩১/০১/২০১৬
২৩/০২/২০১৬
২২/০২/২০১৬
২৭/০২/২০১৬
২৭/০২/২০১৬

েে
মৎস্যেীর্ী
মৎস্যচাষী
মধহো
মৎস্য েধমক
মৎস্য েধমক
মৎস্যেীর্ী
মৎস্যেীর্ী
মৎস্য েধমক
মৎস্যচাষী
মৎস্যচাষী

অং গ্রহণকারীর সংখ্যা
১০
১০
১০
১০
১০
১১
৮
৮
৯
১০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

৩.৩.৩ মূে ত্থ্য প্রোনকারীর সাোৎকার (KII):
র্াধষ বক ক্রয় পধরকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকলল্পর েেযমাত্রা ও প্রকৃত্ অেবন, প্রকলল্পর অর্কাঠালমা সমূলহর গুণগত্ মান ও পধরমাণ/সংখ্যা,
ক্রয় পদ্ধধত্, প্রকলল্পর কার্ বক্রলমর র্াস্তর্ ও আধথ বক অগ্রগধত্, সময়মত্ কার্ বক্রম সম্পন্ন হলয়লছ ধকনা, প্রকল্পটি আলরা জর্ ী কার্ বকর ও
ফেপ্রসু করার ধনধমি প্রকলল্পর নক া উন্নয়লন আলরা ধকছু প্রলয়ােন আলছ ধকনা ত্া র্াচাই ইত্যাধে পর্ বালোচনা ও পর্ বলর্েলণর েন্য
প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পধরচােক, জেো ও উপলেো মৎস্য কমবকত্বা এর্ং উপসহকারী প্রলকৌ েীলের সাোৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া
ধনর্ বাধচত্ ১০ টি উপলেোর ধর্ধভন্ন গ্রালমর স্থানীয় গন্যমান্য ও জপ ােীর্ীলের সাোৎকার গ্রহণ করা হয় (ছক-৬)। এ সংক্রান্ত
জচকধেি পধরধ ি ৩ এ জেয়া হলো।

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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ছক - ৬: জকআইআই’র ত্াধেকা

জেো
রাঙ্গামাটি
র্ান্দরর্ান
খাগড়াছধড়

সাোৎকারোনকারীর িরণ
প্রকল্প পধরচােক, উপলেো মৎস্য কমবকত্বা (কাউখােী, নাধনয়ারচর, র্াঘাইছধড় ও
র্রকে), উপ-সহকারী প্রলকৌ েী, জেো পধরষে জচয়ারম্যান এর্ং স্থানীয় গন্যমান্য
ব্যধির্গ।ব
জেো মৎস্য কমবকত্বা, উপলেো মৎস্য কমবকত্বা (নাইেযংছধড়, জরায়াংছধড় ও
থানধচ) উপলেো জচয়ারম্যান- র্ান্দরর্ান এর্ং স্থানীয় গন্যমান্য ।
জেো মৎস্য কমবকত্বা, উপলেো মৎস্য কমবকত্বা (ধেধঘনাো, খাগড়াছধড় সের ও
মহােছধড়) এর্ং স্থানীয় গন্যমান্য ।
জমাট সাোৎকার গ্রহণ

জমাট সাোৎ সংখ্যা
১১
৬
৬
২৩

উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

৩.৩.৪ গ্রাম ও উপলেো পর্ বালয় কমব াো:
গ্রাম ও উপলেো পর্ বালয় কমব াো আলয়ােলনর মাধ্যলম প্রকলল্পর সর্ে ও দুর্ বে ধেক, সুলর্াগ ও ঝধুঁ কসমূহ েেীয় আলোচনার মাধ্যলম
ধচধিত্ কলর ত্া ধর্লিষণ করা হলয়লছ (ছক-৭)। এ কমব াোয় প্রকল্পভূি সুফেলভাগী েলের ধর্ধভন্ন জপ াধভধিক সেস্য, উপলেো
পর্ বালয়র মৎস্য কমবকত্বা র্া প্রধত্ধনধি ও অন্যান্য সংধিি সরকারী েপ্তলরর প্রধত্ধনধিরা অং গ্রহণ কলরন। এসংক্রান্ত সূচীপত্র পধরধ ি
৪ এ জেয়া হলো।
ছক- ৭: কমব াোর ত্াধেকা

জেো
রাঙ্গামাটি

উপলেো
র্াঘাইছধড়
নাইেযংছধড়

র্ান্দরর্ান
থানধচ
ধেধঘনাো
খাগড়াছধড়
মহােছধড়

অং গ্রহণকারীর িরণ
জমাট অং গ্রহণকারী
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা, জপৌর জময়র, ধ েক প্রধত্ধনধি, মসধেলের
ইমাম, মৎস্যেীর্ী, মৎস্যচাষী, ইউধপ প্রধত্ধনধি এর্ং সুফেলভাগী।
২৩
মৎস্য কমবকত্বা, এনধেও প্রধত্ধনধি, উপলেো ভাইস জচয়ারম্যান,
ধ েক প্রধত্ধনধি, মৎস্যেীর্ী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মাধেক, সাংর্াধেক,
এমধপ’র প্রধত্ধনধি এর্ং সুফেলভাগী।
মৎস্য কমবকত্বার প্রধত্ধনধি, জপৌর জময়র, ধ েক প্রধত্ধনধি, মসধেলের
ইমাম, মৎস্যেীর্ী, মৎস্যচাষী, ইউধপ প্রধত্ধনধি এর্ং সুফেলভাগী।
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা, উপলেো ভাইস জচয়ারম্যান, নাস বারী মাধেক,
মৎস্যেীর্ী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মাধেক, এমধপ’র প্রধত্ধনধি এর্ং
সুফেলভাগী।
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা, উপলেো ভাইস জচয়ারম্যান, নাস বারী মাধেক,
মৎস্যেীর্ী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মাধেক, এমধপ’র প্রধত্ধনধি এর্ং
সুফেলভাগী।

২১
১৯
২৭
২৫

উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

৩.৩.৫ মুধদ্রত্ রচনার্েী/ িকুলমন্টস পর্ বালোচনাঃ
প্রকলল্পর িকুলমন্টস র্থা ধিধপধপ, প্রকলল্পর অগ্রগধত্ প্রধত্লর্েন এর্ং হযাচারীর উৎপােলনর ধর্ধভন্ন ত্থ্য ও পূলর্ বর প্রকলল্পর মূল্যায়ন
েধরলপর প্রধত্লর্েন পর্ বালোচনা করা হলয়লছ।

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

9

৩.৪ েরপত্র জমাত্ালর্ক ধনমবাণ কালের অগ্রগধত্ সম্পধকবত্ ত্থ্যাধেঃ
এ প্রকলল্পর অিীলন শুরু জথলক এপ্রে ২০১৬ পর্ বন্ত জর্ সকে ধনমবাণ কালের েরপত্র প্রধক্রয়া সম্পন্ন করা হলয়লছ জসগুলোর র্াস্তর্ায়ন
অগ্রগধত্ সম্পধকবত্ ধর্ধভন্ন ত্থ্য সংগ্রহ করা হয়। এসর্ ত্লথ্যর মাধ্যলম ধনমবাণ কাে জকান পর্ বালয় আলছ (র্াস্তর্ ও আধথ বক অগ্রগধত্),
কার্ বালে ধনি বাধরত্ সমলয় সম্পন্ন হলয়লছ ধকনা, না হলে ত্ার কারণ, সমাপ্ত হওয়ার সভাবাব্য সময়, আধথ বক অগ্রগধত্ ইত্যাধে োনা
সভাবর্ হলয়লছ। এসংক্রান্ত প্রশ্নমাো পধরধ ি ৫ এ জেয়া হলো।

৩.৫ ধপধপএ-২০০৬ ও ধপধপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী জটন্ডার প্রধক্রয়াকরণঃ
মাোমাে, ধনমবাণ ও জসর্া ক্রলয় ধপধপএ-২০০৬ ধপধপআর-২০০৮ র্থার্থভালর্ অনুসরণ করা হলয়লছ ধক-না এর্ং জটন্ডার প্রধক্রয়াকরলণ
জকান ব্যত্যয় হলয় থাকলে ত্া ধচধিত্ করার েলেয ধনমবাণ, র্ন্ত্রপাধত্ ও আসর্ার্পত্র ক্রলয়র প্রিান প্রিান কলয়কটি প্যালকলের জটন্ডার
িকুলমন্ট পরীো-ধনরীোপূর্ বক সম্পাধেত্ কালের গুণগত্ মান ত্থা জটন্ডালরর জেধসধফলক ন অনুর্ায়ী সম্পােন করা হলয়লছ ধক-না
জস ধর্ষলয় ত্থ্য সংগ্রহ করা হলয়লছ। র্া পধরধ ি ৬ এ জেয়া হলো

৩.৬ ত্থ্য সংগ্রলহর মান ধনয়ন্ত্রণঃ
গুণগত্মান সম্পন্ন ত্থ্য জর্ জকান সমীোরই একটি গুরুত্বপূণ ব ধর্ষয়, র্ার উপর ধনভবর কলর, একটি গুণগত্ মালনর প্রধত্লর্েন।
গুণগত্মালনর ত্থ্য প্রর্াহ সৃধির েলেয এ ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর ত্থ্য সংগ্রহ জথলক র্াচাই ও ধর্লিষলণ ধর্ল ষ গুরুত্বসহ প্রধত্ িালপ
কাে করা হলয়লছ র্া ধনলে উলেখ করা হে।

৩.৬.১ ত্থ্য সংগ্রহঃ
ত্থ্য সংগ্রহকারীগণ প্রাপ্ত ত্থ্য প্রধত্ধেন জ লষ সংল ািন ও জকাধিং করলত্ন। এসময় ত্লথ্য জকান অসামঞ্জ্যস্যত্া পাওয়া জগলে ত্া
সংল ািলনর ব্যর্স্থা ধনলত্ন।

৩.৬.২ ত্থ্য র্াচাইঃ
মাঠ পর্ বালয় প্রাপ্ত ত্থ্যগুলো পর্ বায়ক্রলম ধর্ধভন্ন স্থলর র্াচাই করা হলয়লছ। মাঠ পর্ বালয় সঠিকভালর্ ত্থ্য সংগ্রলহর ধর্ষয়টি গুরুলত্বর
সালথ ধর্লর্চনায় জরলখ ত্থ্য সংগ্রহকারীলের কার্ বক্রম পধরে বন করা হলয়লছ। ব্যধি পরাম কব ত্থ্য সংগ্রহকারীলের কালের নমুনা
পর্ বলর্েণ কলরলছন এর্ং এসংক্রান্ত প্রলয়ােনীয় ধেক-ধনলে ব না প্রোন কলরলছন। এছাড়া প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পধরচােক, জেো মৎস্য
কমবকত্বা, পার্ বত্য জেো পধরষে জচয়ারম্যান একাধিক উপলেো জচয়ারম্যান ও সংধিি হযাচারী ব্যর্স্থাপকলের (প্রথম ও ধদ্বত্ীয়
পর্ বালয়র) সালথ জপানা উৎপােন ও হযাচারীর র্ত্বমান অর্স্থা ধর্ল ষকলর জকান সমস্যা আলছ ধকনা জস ব্যাপালর মত্ ধর্ধনময় কলরন।
এছাড়া ধনমবাণ কালের উপকরন পরীো, জটন্ডার িকুলমন্টস পরীো-ধনরীো এর্ং জটন্ডার িকুলমন্টস এ র্ধণ বত্ ও সমাপ্ত কালের মলধ্য
জকান পাথ বকয আলছ ধকনা ত্া র্াচাই করা হলয়লছ।

৩.৭ অর্োরলভ ন জচকধেিঃ
নমুনাধয়ত্ প্রধত্টি ক্রীলকর সামধগ্রক অর্স্থা পর্ বলর্েণপূর্ বক ত্থ্য সংগ্রহ করা হলয়লছ। সাোৎ গ্রহণকারী পর্ বলর্েলণর মাধ্যলম এর্ং
জেত্র ধর্ল লষ মৎস্য অধিেপ্তলরর ও প্রকল্প সংধিিলের সহায়ত্া ধনলয় এ কাে সম্পােন কলরলছন। ধনমবাণ নক া অনুর্ায়ী ধনমবাণ
কালের ধর্ল ষত্ঃ ক্রীক, হযাচারী ও নমুনাধয়ত্ নাস বারী পকুর সলরেমীলন পধরমাপ করা হলয়লছ। এ সংক্রান্ত জচকধেি পধরধ ি-৭ এ
জেয়া হলো।
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৩.৮ সুফেলভাগী প্রধ েণ কার্ বক্রম পর্ বলর্েণঃ
প্রকলল্পর সুফেলভাগীলের প্রধ েণ সংক্রান্ত েধেোধে পর্ বালোচনা ও পর্ বলর্েণ করা হলয়লছ। এছাড়াও প্রধ েণ মধিউে তত্রী ও ত্ার
ধভধিলত্ প্রধ েণ প্রোন করা হলয়লছ ধক না ত্া র্াচাই, প্রধ েণ প্রাপ্ত কলয়কেন সুফেলভাগীর সালথ প্রধ েলণর ধর্ধভন্ন ধেক ধনলয়
আলোচনা করা হলয়লছ।

৩.৯ প্রকল্প পধরচােক ও সংধিি কমবকত্বালের সালথ আলোচনাঃ
প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পধরচােক, প্রকল্প সংধিি কমবকত্বা, মৎস্য অধিেপ্তলরর মহাপধরচােক ও প্রকল্প সংধিি অন্যান্য কমবকত্বালের সালথ
প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন সম্পধকবত্ ধর্ধভন্ন ধর্ষলয় আলোচনা করা হলয়লছ। প্রকলল্পর ব্যর্স্থাপনা সম্পধকবত্ সর্ে ও দুর্ বে ধেক, প্রকলল্পর
অনুকূলে এধিধপ র্রাে, অথ ব অর্মুধি, ধর্ধভন্ন কার্ বক্রলমর আধথ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগধত্ সম্পধকবত্ ধর্ষয়াধে ধনলয় আলোচনা করা
হলয়লছ।

৩.১০ এধিটিং ও ত্থ্য প্রধক্রয়াকরণঃ
পূরণকৃত্ প্রশ্নার্েী সমূহলক প্রাথধমক ত্লথ্যর উৎস ধহলসলর্ ধর্লর্চনা করা হলয়লছ। ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রলমর উলেলশ্যর সালথ
ব লম Tabulation Plan করা
সঙ্গধত্ জরলখ র্াস্তর্ায়ন পধরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ধর্ভালগর সংধিি কমবকত্বালের সালথ পরাম ক্র
হলয়লছ। ধনলোি কার্ বক্রলমর মাধ্যলম সংগৃহীত্ ত্থ্য পর্ বালোচনা করা হলয়লছ।
ক) প্রশ্নার্েী সম্পােনা ও জকাধিং : কধম্পউটালর অন্তর্ভবধির পূলর্ ব প্রধত্টি প্রশ্নপত্রলক সম্পােনা ও জকাধিং করা হলয়লছ।
খ) ত্থ্য প্রধক্রয়াকরণ ও ধর্লিষণ : সংগৃহীত্ ত্থ্যসমূহ ধর্লিলণর েন্য কধম্পউটালর িাটালর্ইস তত্রী করা হলয়লছ এর্ং এলেলত্র
SPSS জপ্রাগ্রাম ব্যর্হার করা হলয়লছ।

৩.১১ SWOT ধর্লিষণঃ
প্রকলল্পর সর্ে, দুর্ বে, সুলর্াগ ও ঝধুঁ ক সম্পলকব অর্গত্ হওয়ার েন্য ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কার্ বক্রলম SWOT ধর্লিষণ করা হলয়লছ।
এই অনু ীেলনর জথলক প্রাপ্ত উপািসমূহ ধর্লিষণ করা হলয়লছ এর্ং প্রধত্লর্েলনর পরর্ত্ীলত্ অিম অধ্যালয় জেখালনা হলয়লছ।
SWOT ধর্লিলষনর জেলত্র Brain Storming পদ্ধধত্টি মাঠ পর্ বালয় অনু ীেন করা হলয়লছ। এই অনু ীেলনর
অং গ্রহনকারী ধহলসলর্ প্রকলল্পর সুফেলভাগী ও প্রকণ্প সংধিি মাঠ পর্ বালয়র কমীলেরলক ধচধিত্ ও আমন্ত্রণ োনালনা হলয়লছ।
নমুনাধয়ত্ ১০টি উপলেো জথলক ৫টি উপলেোলত্ স্থানীয় পর্ বালয় কমব াোর আলয়ােন করা হয়।
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চতুথ ব অধ্যায়ঃ
প্রকলল্পর অগ্রগধত্ পর্ বালোচনা
৪.১ প্রকলল্পর উলেশ্য র্াস্তর্ায়নঃ
প্রকলল্পর উলেশ্যলক সামলন জরলখ প্রকলল্পর র্াস্তর্ অর্স্থার অগ্রগধত্ পর্ বালোচনা করা হলয়লছ। ধনলে এসংক্রান্ত একটি ছক জেওয়া
হলোঃ
ছক - ৮: প্রকলল্পর উলেশ্য র্াস্তর্ায়ন

ধিধপধপ অনুর্ায়ী উলেশ্য

পার্ বত্য জেো সমূলহ মৎস্য চাষ
কার্ বক্রম গ্রহলণর মাধ্যলম মৎস্য
উৎপােন বৃধদ্ধ, পাহাধড় েনগলণর
পাধরর্াধরক আয় বৃধদ্ধ এর্ং পধির
মান উন্নয়ন;

মৎস্য চাষ উন্নয়লনর েলেয পাহালড়
ক্রীক ধনমবালণর মাধ্যলম েো য়
উন্নয়ন র্া পরর্ত্ীলত্ পাধনর
ধরোভবার ধহলসলর্ ব্যর্হৃত্ হলর্;

মৎলস্যর জপানা উৎপােন ও োেনপােলনর েলেয স্থায়ী নাস বারী পকুর
স্থাপন;
স্থানীয় মৎস্য চাষীলের মাছ চাষ
ধর্ষয়ক ধর্ধভন্ন প্রযুধি প্যালকলের
উপর প্রধ েণ প্রোন এর্ং সম্প্রসারণ
জসর্া প্রোন।

প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন

মন্তব্য

প্রকল্প শুরুর প্রথম ধেলক পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে
জহক্টর প্রধত্ ৩৭৮ জকধে র্া উধন্নত্ হলয় ৭১৫.২৪
জকধে হলয়লছ। (ত্থ্যসূত্র: প্রকল্প েপ্তর) ধনধর্ড়
পধরর্ীেলণর ত্থ্য জহক্টর প্রধত্ ১০৯৪.১৩ জক.ধে.
জরকি ব করা হলয়লছ।
প্রকলল্পর জহক্টর প্রধত্ েেযমাত্রা ২টন জক.ধে. র্া
অধেবত্ হয়ধন। প্রথমত্ঃ সকে ক্রীলক মৎস্য চাষ
শুরু হয়ধন, ধদ্বত্ীয়ত্ সকে ক্রীলক মৎস্য আহরণ
শুরু হয়ধন।
এছাড়াও ধনয়ম মাধফক জপানা মজুে, খার্ার
প্রোন না করায় মৎস্য উৎপােলন ধর্ঘ্ন ঘলট।
অর্ধ ি ২৯৫ টি উন্নয়লনর েন্য কার্ বালে প্রোন
করা হলয়লছ ধকন্তু কাে শুরু হয়ধন। ত্লর্ প্রকল্প
জময়ােকােীন সমলয় সমাপ্ত হলর্ র্লে প্রকল্প
অধফস জথলক োনা জগলছ, জকান কমবপধরকল্পনা
জনই, সম্পােলনর ধর্ষলয় সলন্দহ রলয়লছ। প্রকল্প
ক্রীক ধনর্ বাচলনর জেলত্র প্রকল্প পধরচােলকর
সংরধেত্ েমত্া স্বেত্ার সালথ প্রকল্প
র্াস্তর্ায়লন েটিেত্া সৃধি কলরলছ।
জর্লহতু ধিধপধপলত্ নাস বারীর ত্াধেকা জেওয়া
নাস বারী পকুর স্থাপন কাে শুরু করা
ধছলো না, প্রকলল্পর ধদ্বত্ীয় র্ছলরই এ ধর্ষলয়
হয়ধন
উলযাগ জনওয়া জর্লত্া, অথচ অযর্ধি নাস বারীর
চুড়ান্ত ত্াধেকা সম্পন্ন করা হয়ধন।
অর্ধ ি ২১৯০ েনলক প্রকল্প জময়ালের মলধ্য
প্রকলল্পর আওত্ায় ১৪৯ ব্যালচ জমাট
জ ষ হলর্ র্লে প্রকল্প অধফস জথলক োনা জগলছ।
৪৪৭০ েন সুফেলভাগীলক সমধিত্ রুই
ক্রীলক মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক প্রধ েণ মধিউে তত্রী
োত্ীয় মালছর ধমে চাষ ধর্ষয়ক
কলর প্রধ েণ প্রোলনর ব্যর্স্থা জনওয়া জর্লত্
প্রধ েণ প্রোন করা হলয়লছ
পালর।
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬
উন্নয়নকৃত্ ৫৩৩ টি ক্রীলকর মলধ্য
৪৩৯টি ক্রীলক মৎস্য চাষ শুরু হলয়লছ
এর্ং উৎপােন হলয়লছ ১৯৯টি ক্রীলক।
প্রকলল্পর প্রাপ্ত প্রকল্প েপ্তলরর সূত্রমলত্
জহক্টর প্রধত্ মালছর উৎপােন হলে ৭১৫
জকধে, পোন্তলর ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর
ত্থ্য জথলক প্রধত্ জহক্টর উৎপােন
১০৯৪.১৩ জক.ধে. পাওয়া জগলছ র্া
এোকার েনগলণর আথ ব-সামাধেক
অর্স্থা ও পধির মান উন্নয়লন ভূধমকা
রাখলছ।
সংল াধিত্ ধিধপধপ জমাত্ালর্ক ৮২৮ টি
ক্রীলকর মলধ্য ৫৩৩ টির উন্নয়ন কাে
সম্পন্ন হলয়লছ। ক্রীকগুলো স্থানীয়ভালর্
পাধনর আিার ধহসালর্ ব্যর্হার হলে।
এখালন মৎস্য চাষ ছাড়াও গৃহস্থােী,
িান ও াক-সর্ধে চালষ ক্রীলকর পাধন
ব্যর্হৃত্ হলে এর্ং হাঁস পােন শুরু
হলয়লছ।
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৪.২ প্রকলল্পর অঙ্গধভধিক েেযমাত্রা ও অগ্রগধত্ঃ
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়) [প্রথম সংল াধিত্] জমাট প্রকল্প ব্যয় ৬৮৪৭.২৪ জথলক
প্রকলল্পর জময়ােকাে ঠিক জরলখ ৭২৫৯.০৫ েে টাকায় উধন্নত্ করা হলয়লছ। *প্রকল্প পধরচােলকর েপ্তর জথলক আনা এধপ্রে ২০১৬
মালসর অগ্রগধত্ প্রধত্লর্েলন ক্রমপধঞ্জ্ত্ ব্যয় জেখালনা হলয়লছ ৪৫৪৮.৪৩ েে টাকা, র্া প্রকলল্পর জমাট ব্যলয়র ত্করা ৬৫.১%। ধনলে
এধপ্রে ২০১৬ মাস পর্ বন্ত প্রকলল্পর অঙ্গধভধিক েেমাত্রা ও অগ্রগধত্ জেখালনা হলো:
এধপ্রে ২০১৬ পর্ বন্ত প্রকলল্পর অঙ্গধভধিক েেযমাত্রা ও অগ্রগধত্ ধনেরূপ:
ছক - ৯: অঙ্গধভধিক েেযমাত্রা ও অগ্রগধত্

ক্রম

বিবপবপ অনুর্ায়ী অঙ্গ
সমূহ

ক) োজস্ব ব্যয়
১
কমবকেবাপদে রিেন
২
৩

কমবচােীপদে রিেন
কমবকেবা কমবচােীপদে
ভাো
৪
আউটপসাবস বং (২১ জন)
৫
ওভােটাইম
৬
টিএ/বিএ
৭
অবিস ভাড়া
৮
ভুবম/ রপৌে ট্যাক্স
৯
িাক
১০
রটবিপিান বিি
১১
গাবড় বনিন্ধন বিস
১২
বিদ্যযৎ বিি
১৩ জ্বািানী
১৪
বপ্রবটং
১৫
রে নােী
১৬
বিজ্ঞাপন
১৭
প্রব ক্ষ্ণ (২২০ ব্যাচ)
১৮
কমব ািা/পসবমনাে
১৯
মজুেী
২০
রকবমকযাি
২১
সাে
২২
মা মাছ
২৩ মাপছে খাদ্য
২৪
পবেিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন
২৫
বিবিধ
২৬ গাবড় রমোমে
কবম্পউটাে ও অবিস
২৭
সেিামাবদ রমোমে
২৮ হযাচােী সংস্কাে
উপপমাট (ক) োজস্ব

প্রাক্কবিে
ব্যয়

জুন/১৫ পর্ বন্ত ক্রমপুবিে
অগ্রগবে

চিবে িছপেে িক্ষ্যমাত্রা
(২০১৫-২০১৬)

িাস্তি (%)

১০০.৭৯

৩৩.০৪

32.7৮%

৩1.44

৩1.11%

১7.9৫

১৯.৮৭

৫.১৮

২৬.০৭%

5.41

27.23%

2.34

11.7৮%

৯৩.৬৫

৪৩.৫২

৪৬.৪৭%

16.8৮

18.02%

১7.7৫

১8.96%

১২০.২৬
৩.৫০
১২৩.০০
০.০০
০.৫০
০.২৫
০.৪০
৬.৭৫
৯.০০
৬০.০০
১০.০০
১৯.০০
১৩.০০
৫৫.০০
৫.০০
৭.০০
১৫.০০
১০.০০
১৫.০০
৩২.০০
৭.০০
৪.০০
৭.০০

৬০.৪০
১.৩৯
৬৩.৭৪
০.০০
০.০৮
০.১৩
০.১০
৫.৯১
৫.০২
২১.৭১
৫.৫০
১১.০৫
৭.১০
৩০.২৫
০.০০
৩.০০
৮.৪৭
৫.১৪
৭.০০
১৯.৯৮
২.৩০
২.৩৯
১.৪৯

৫০.২২%
৩৯.৬৭%
০.০০%
১৬.৭৩%
৫২.০০%
২৪.৮৫%
৮৭.৫৬%
৫৫.৭৯%
৩৬.১৯%
৫৪.৯৮%
৫৮.১৪%
৫৪.৬৫%
৫৫.০০%
০.০০%
৪২.৮৬%
৫৬.৪৫%
৫১.৪৩%
৪৬.৬৫%
৬২.৪৪%
৩২.৮৬%
৫৯.৮৩%
২১.২৫%

42.41
০.6০
৩4.43
০.০০
০.২০
০.০০
০.১০
০.83
2.0০
১3.০০
২.৭৫
৩.০০
২.75
১3.5০
৫.০০
2.0০
৩.৭০
২.৫০
০.০০
৫.০০
3.৫০
১.০০
3.০০

35.2৭%
17.14%
০.০০%
৪০.০০%
০.০০%
২2.22%
12.30%
22.22%
২1.৬7%
২৭.৫০%
১৫.৭৯%
27.50%
24.55%
১০০.০০%
২8.57%
২৪.৬৭%
২৫.০০%
০.০০%
১৫.৬৩%
৫0.00%
২৫.০০%
৪2.86%

২7.26
০.০০
১8.66
০.০০
০.০০
০.০০
০.5০
০.০০
০.৫০
৬.20
২.০০
2.0০
2.00
4.০০
০.০০
1.৫০
3.61
২.৫০
০.০০
৪.৯৯
০.০০
০.৫০
০.০০

22.59%
০.০০%
০.০০%
০.০০%
০.০০%
5.5০%
০.০০%
৫.৫০%
১1.০7%
২০.০০%
10.52%
20.00%
7.27%
০.০০%
21.৪6%
24.63%
২৫.০০%
০.০০%
১৫.৬১%
০.০০%
১২.৪৯%
০.০০%

২.৫০

০.৫০

১৯.৮৮%

০.7৫

3০.০০%

০.০০

২৩.৯৩
৩৬৮.৩২

৬৮.৩৭%
৪৫.৮৭%

5.০০
২০০.০০

14.29%
২৫.৬০%

০.০০
113.18

িাস্তি (%)

আবথ বক

িাস্তি (%)

আবথ বক

৩৫.০০
৭৭৪.৪৭

আবথ বক

এবপ্রি/১৬ পর্ বন্ত
ক্রমপুবিে অগ্রগবে

১7.81%

০.০০%
০.০০%
26.81%
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ক্রম
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫

বিবপবপ অনুর্ায়ী অঙ্গ
সমূহ

প্রাক্কবিে
ব্যয়

জুন/১৫ পর্ বন্ত ক্রমপুবিে
অগ্রগবে
আবথ বক

িাস্তি (%)

বজপ
বপকআপ
রমাটে সাইপকি
িাইিাে রিাট
(এিআেবি)
মাবিবমবিয়া
রপ্রাপজক্টে
বিবজটাি কযাপমো
কবম্পউটাে/ল্যাপটপ
হযাচােী/ নাস বােী
সেিাম
িপটাকবপয়াে (২ টি)
কবম্পউটাে সফ্টওয়যাে
রটবিপিান
িযাক্স রমব ন

৭২.২৬
৪৩.৬২
৩২.২৫

৭২.২৬
৪৩.৬২
৩২.২৫

২০.০০

০.০০

০.০০০

১.০০

১.০০

১টি (১০০%)

০.৫০
২৮.০০

০.২৫
২৫.০০

২৫.০০

১২.৬৬

৫০.৬৩%

৩.০০
০.৪০
০.০২
০.৪০

৩.০০
০.৩০
০.০২
০.৪০

আসিািপত্র

৩০.০০

ভূবম অবধগ্রহণ
খাগড়াছবড় মাপছে
হযাচােী
ক্রীক উন্নয়ন (863
রহ.)
নাস বােী উন্নয়ন

উপপমাট খ (মুিধন)
-সি বপমাট (ক+খ)

চিবে িছপেে িক্ষ্যমাত্রা
(২০১৫-২০১৬)
আবথ বক

িাস্তি (%)

আবথ বক

িাস্তি (%)

০.০০%
০.০০%
০.০০%

০.০০
০.০০
০.০০

০.০০%
০.০০%
০.০০%

০.০০

০.০০%

০.০০

০.০০%

০.০০

০.০০%

০.০০

০.০০%

১টি (১০০%) ০25
২৮টি (১০০%) ০.০০

50.০০%
০.০০%

০.০০
০.০০

০.০০%
০.০০%

৫.০০

২০.০০%

৫.০০

১৯.৯৯%

২টি (১০০%)
৭৫.০০%
২টি (১০০%)
১টি (১০০%)

০.০০
০.১০
০.০০
০.০০

০.০০%
২৫.০০%
০.০০%
০.০০%

০.০০
০.০০
০.০০
০.০০

০.০০%
০.০০%
০.০০%
০.০০%

৪.৯৯

১৬.৬৫%

৫.০০

১৬.৬৭%

৫.০০

১৬.৬৭%

৮৩৯.৪১

০.০০

০.০০%

৮39.41

২.৫ রহ.
(১০০%)

৮৩৯.৪১

১০০.০০%

৪৪০.৪২

৩.০৭

১.১১%

৫০.০০

11.35%

15.০০

3.41%

২৬১৭.১১

৫৭.৬৮%
(৫২০.৮৭ রহ)

389.60

০% ( রহ)

০.০০

০.০০%

৫০.০০

০.০০

০.০০%

২৮১৫.৯৩
৩১৮৪.২৫

৪৩.৪২%
৪৪.০০%

১৯০০.০০
২১০০.০০

125৪.00
১367.1৮

১9.11%
১8.৯0%

৪৮৪৮.৩০
১০০.০০
৬৪৮৪.৫৮
৭২৫৯.০৫

১ টি ১০০% ০.০০
১টি (১০০%) ০.০০
২৫টি (১০০%) ০.০০

এবপ্রি/১৬ পর্ বন্ত
ক্রমপুবিে অগ্রগবে

1000.24

১৮.৭৩%(১৬৯.
১৫ রহ)
৫০% (১২.৫
রহ)
২৯.৩০%
৩০.৬৩%
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৪.৩ প্রকল্প র্াস্তর্ায়লনর আধথ বক অগ্রগধত্ঃ
cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µgmg~n I AMÖMwZ পর্ বালোচনাt
েেযমাত্রা
µ:bs
1

Kvh©µg
Kg©KZ©v wb‡qvM
(†cÖl‡Y)

এধপ্রে, ২০১৬ পর্ বন্ত

র্াস্তর্

Avw_©K

র্াস্তর্

Avw_©K

6 Rb

100.79

4 Rb

57.05

Avw_©K
অগ্রগধত্র %
56.60
75.06

2

Rbej wb‡qvM
(mivmwi -10,
AvDU‡mvwm©s-21)

3

LvMovQwo m`‡i
wgwb grm¨
n¨vPvix wbg©vY
(f~wg
AwaMÖnbmn)

4

5

6

7

8

9

wµK Dbœqb

31 Rb

120.26

mivmwi wb‡qvM 9 Rb
Ges 19 Rb
(AvDU‡mvwm©s)

90.27

67.02
1wU

828 wU
(863
†n±i)

1279.83

4848.30

581wU µx‡Ki KvR
m¤úbœ n‡q‡Q Ges
Aewkó 241wU
µx‡Ki Dbœqb KvR
Pjgvb
Dc‡Rjv I †Rj
KwgwUi gva¨‡g
bvm©vixi ZvwjKv
PvIqv n‡q‡Q|
BwZg‡a¨ 149 e¨v‡P
4470 Rb
mydj‡fvMx‡K
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|

857.48
62.01
3006.71

4wU Mvoxi g‡a¨ 2wU Mvwo
bv _vKvq 2Rb WªvBfvi
wb‡qvM nqwb| wnmve iÿK
c‡` wb‡qvM †`qv nqwb|
Kw¤úDUvi Acv‡iU‡ii
1wU c` k~b¨ Av‡Q|
f~wg AwaMªnY m¤úbœ n‡q‡Q
Ges mxgvbv cÖvPxi wbg©vb
KvR Pjgvb| Ab¨vb¨
Kv‡Ri Rb¨ B-`icÎ
Avnevb Kiv n‡q‡Q|
73.032 ‡n±i
RjvqZb Dbœq‡b 196wU
µx‡Ki Kvh©v‡`k cÖ`vb
Kiv nq|

0
PjwZ eQ‡i bvm©vix Dbœqb
Kvh©µg ¯’wMZ i‡q‡Q|

bvm©vix Dbœqb

25 GKi

cÖwkÿY cÖ`vb

6600
Rb
( 220
e¨vP)

55.00

27 wU

156.00

Rxc, wcKAvc I
25wU †gvUi mvB‡Kj
µq m¤úbœ

148.127

4wU †gvUi mvB‡Kj e¨wZZ
mKj Mvwoi †iwR‡÷ªkb
m¤úbœ

34 wU

29.67

33wU

28.17

Awdm miÄvg µq KiZ:
cÖKífy³ ‡Rjv/Dc‡Rjvq
weZiY m¤úbœ|

37.00

KvDLvjx I ivgMo
n¨vPvix‡Z jÿ¨gvÎv
Abyhvqx †iYy I †cvbv
Drcvw`Z n‡”Q| Z‡e
ev›`ievb n¨vPvix‡Z Mfxi
bjKzc bv _vKvq †mLv‡b
kyay †cvbv Drcv`b n‡”Q|

Mvox µq (Rxc1, wcKAvc-1,
†gvUimvB‡Kj25 wU)
Awdm miÄvg I
hš¿cvwZ µq
(Kw¤úDUvi-28,
d‡UvKwcqvi-2,
d¨v·-1,
gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i-1,
‡Uwj‡dvb-1,
wWwRUvj
K¨v‡giv-1)
‡iYy I †cvbv
Drcv`b DcKiY
(eªæW wdm, grm¨
Lv`¨,
K¨vwgK¨vjm, mvi
BZ¨vw`)

‡_vK

100.00

-

মন্তব্য

75.00

grm¨ Lv`¨ I eªæW
wdm, mvi,
K¨vwg‡Kjm, bvm©vix
DcKiY BZ¨vw`

67.72
37.25
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৪.৪ অঙ্গধভধিক প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্ পর্ বালোচনাঃ
প্রকলল্পর কলয়কটি অঙ্গ ধছলো জর্মনঃ হযাচারী ধনমবাণ, নাস বারী পকুর ধনমবাণ, ক্রীক ধনমবালণর মাধ্যলম েো য় উন্নয়ন, সুফেলভাগী েে
গঠন, সুফেলভাগী েলের প্রধ েন, অধফস সরঞ্জ্াম জর্মন কযালমরা, ফলটাকধপয়ার, কধম্পউটার, মাধটধমধিয়া, জটধেলফান, ফযাক্স
জমধ ন, আসর্ার্পত্র ক্রয়, ধর্জ্ঞাপন, কমব াো/ জসধমনার, র্ানর্াহন ক্রয়, েনর্ে উন্নয়ন, ভূধম অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন এর্ং েনর্লের
জর্ত্ন । প্রকলল্পর মূে কলম্পালনন্টগুলো হলে হযাচারী ধনমবাণ, নাস বারী উন্নয়ন, ক্রীক উন্নয়ন ও সুফেলভাগীলের প্রধ েণ। উধেধখত্
কলম্পালনন্ট গুলোর পর্ বালোচনা পর্ বায়ক্রলম ধনলে প্রোন করা হলয়লছ।

৪.৪.১ েনর্ে, র্ানর্াহন ও অধফস ব্যর্স্থাপনাঃ
প্রকলল্পর কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ন ও জেখভালের েন্য আোোভালর্ জকান েনর্লের সংস্থান ধিধপধপলত্ রাখা হয়ধন। মৎস্য অধিেপ্তলরর
ধনয়ধমত্ েনর্ে ধেলয়ই এর কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ন হলে। র্া এ প্রকলল্পর কালে পধরধি ধর্লর্চনায় খুর্ই কম। ফলে ধর্ধভন্ন উপলেোর
সীধমত্ েনর্লের পলে ত্ালের তেনধন্দন রুটিন কালের র্াইলর এ কালের জেখাল ানার েন্য পর্ বাপ্ত সময় জর্র করা খুর্ই কঠিন। ফলে
অলনক সময় প্রকলল্পর কাে ব্যহত্ হলে এর্ং সময়মত্ কাে সম্পােন করা সভাবর্ হলে না। প্রলয়ােনীয় র্ানর্াহলনর সংস্থালনরও
ব ত্বার জকান গাধড় জনই।
ঘাটধত্ রলয়লছ। রাঙ্গামাটি ছাড়া র্াধক দুই জেো র্থাক্রলম র্ান্দরর্ান ও খাগড়াছধড়লত্ জেো মৎস্য কমবত্ক
ধকছু ধকছু উপলেো দুগমব ও র্াত্ায়াত্ জর্ ব্যয়র্হুে ধর্িায় অলনক সময় প্রলয়ােন থাকলেও জসখালন র্াত্ায়াত্ করা সভাবর্ হয়না।
এছাড়া এখানকার ২৫ টি উপলেোর মলধ্য ৩ টি উপলেোলত্ (র্রকে, থানধচ ও রুমা) মৎস্য অধিেপ্তলরর জকান জসট-আপ ই জনই।
অন্য উপলেোর মৎস্য কমবকত্বা ভারপ্রাপ্ত ধহলসলর্ োধয়ত্ব পােন করলছন। প্রকলল্পর আউটলসাধস বং েনর্ে ধহলসলর্ জমাট ১৯ েন
ধনলয়াগ জেয়া হলয়লছ। এর মলধ্য োইভার ২ েন, ধেিলর্াট োইভার ১ েন, এমএেএসএস ৪ েন, তন প্রহরী ৪ েন, ধফ ারম্যান ৪
েন, পাম্প অপালরটর ৪ েন।

৪.৪.২ হযাচারীঃ
পার্ বত্য ধত্ন জেোলত্ এই প্রকলল্পর অিীলন জমাট ২টি হযাচারীলত্ উৎপােন ব্যর্স্থা চালু রলয়লছ। উি হযাচাধরগুলোলত্ জর্ত্ন ও
উৎপােন খালত্ অথ ব প্রকল্প জথলক ধনর্ বাহ করা হলে। রামগড় হযাচারী জেো পধরষে জথলক প্রকলল্পর আওত্ািীলন এলন ব্যর্স্থাপনা করা
হলে। তৃত্ীয় পর্ বালয়র েন্য প্রস্তাধর্ত্ হযাচারী ধনমবালণর কাে এখলনা শুরু হয়ধন। গত্র্ছর নলভম্বর মালস মৎস্য অধিেপ্তলরর
মহাপধরচােক এ কালের ধভধিপ্রস্তর স্থাপন কলরলছন। এ কােটি আলরা আলগই শুরু করার কথা থাকলেও েধমর মাধেক কতৃবক
হাইলকালট ব ধরট করায় প্রকলল্পর কাে র্থাসমলয় শুরু করা র্ায়ধন। পরর্ত্ীলত্ উচ্চ আোেলত্র রায় প্রকলল্পর পলে আসলে েটিেত্ার
অর্সান হয়। আগামী মাচ ব-এধপ্রে ২০১৬ মালস মূে ভর্ন ও পকুর ধনমবাণ কালের কার্ বালে প্রোন করা সভাবর্ হলর্ র্লে প্রকল্প/উপপ্রকল্প পধরচােক োনান। ইলত্ামলধ্য গত্ ২২ জফব্রুয়াধর ২০১৬ ত্াধরলখ হযাচারীর সীমানা প্রাচীর ধনমবাণ কালের কার্ বালে প্রোন
করা হলয়লছ। র্ান্দরর্ন হযাচরীর কার্ বক্রম ২৫ জ জুন ২০১০ উলদ্বািন করা হয় এর্ং ৩০ জ জুন প্রকলল্পর জময়াে জ ষ। কাউখােী
হযাচারী প্রকলল্পর ৩য় ও ৪থ ব অথ ব র্ছলর সম্পন্ন হয় এর্ং পঞ্চম অথ ব র্ছলর উৎপােন সেম হয়। একইভালর্ খাগড়াছধড় হযাচারীর কাে
এখন পর্ বন্ত আরভাব হয় নাই। মূে কারন েধম অধিগ্রহলনর েীঘ ব সূধত্রত্া।

৪.৪.৩ নাস বারীঃ
প্রকলল্পর ধিধপধপর প্রথম সংল ািনীলত্ ২৫ জহক্টলরর পধরর্লত্ব ২৫ একর েধমলত্ নাস বারী স্থাপলনর ধর্ষয়টি অনুলমাধেত্ হলয়লছ।
এলেলত্র নতুন মূল্য ধনি বারণ করা হলয়লছ। এব্যাপালর কলয়কটি ধর্ষয় ধর্লর্চনায় আনা হলয়লছ এগুলো হলে:
 পূলর্ ব ২৫ জহক্টর এোকার েন্য ১ জকাটি টাকা িার্য্ব ধছলো র্ত্বমালন উি মূল্য ঠিক জরলখ েধমর পধরমাণ কধমলয় ২৫ একর
করা হলয়লছ; এর্ং
 নাস বারীর ত্াধেকা তত্রী কলর উপলেো পধরষলের মাধ্যলম ধর্ধভন্ন এোকার প্রাপ্ত ত্াধেকা সরকারী ধনয়ম অনুর্ায়ী জেো
কধমটি হলয় অনুলমােলনর েন্য প্রকল্প পধরচােলকর েপ্তলর েমা ধেলত্ হলর্, র্া মূে প্রকল্প েধেলে উলেখ জনই ফলে নাস বারী
উন্নয়লনর কাে ধর্েধম্বত্ হলে।
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৪.৪.৪ ক্রীক উন্নয়নঃ
প্রকলল্পর প্রথম সংল ািনীলত্ ৯০৩ জহক্টর আয়ত্ন কধমলয় ৮৬৩ জহক্টর ও
ক্রীলকর সংখ্যা ৮০৪ টি জথলক বৃধদ্ধ কলর ৮২৮ টির প্রস্তার্ অনুলমােন হলয়লছ।
ইলত্ামলধ্য উন্নয়নকৃত্ ক্রীকসমূলহ মাছ চাষ করা হলে। এপর্ বন্ত ক্রীক উন্নয়ন
কাে সমাপ্ত হলয়লছ ৫৩৩ টি। ৫৩৩ টি ক্রীক উন্নয়লন এপর্ বন্ত ব্যয় হলয়লছ
২৬৯২.৯১ েে টাকা। অর্ধ ি ২৯৫ ক্রীলকর েরপত্র আহর্ান হলয়লছ এর্ং
কার্ বালে প্রোন করা হলয়লছ। এ কাে সম্পােলনর েন্য ব্যয় িরা হলয়লছ
সর্ বলমাট ২১৫৫.৩৯ েে টাকা। প্রকল্পভূি ৩ টি জেোর জেোওয়ারী সমাপ্ত,
চেমান ও কার্ বালে প্রাপ্ত অর্ধ ি ক্রীলকর প্রাক্কধেত্ ব্যয় ধর্র্রণীর র্ত্বমান ধচত্র
ধনেরূপ:

ধচত্র-১ : ক্রীক পধরর্ীেণ

ছক - ১০: জেোওারী ক্রীক উন্নয়ন কালের অগ্রগধত্র ত্থ্য

জেো

রাঙ্গামাটি

র্ান্দরর্ান

খাগড়াছধড়

সর্ বলমাট
(ক+খ+গ)

ক্রীলকর র্াস্তর্ায়ন
সংক্রান্ত ধর্র্রণ
সমাপ্ত
চেমান ও
অর্ধ ি
জমাট
সমাপ্ত
চেমান ও
অর্ধ ি
জমাট
সমাপ্ত
চেমান ও
অর্ধ ি
জমাট
সমাপ্ত
চেমান ও
অর্ধ ি
জমাট

সং
খ্যা
(টি)
২০৮

আয়ত্ন
(লহঃ)

উন্নয়লনর েন্য প্রস্তাধর্ত্ ( ব্যয় সমূহ েে টাকায়)
র্াঁলির তেঘ বয র্াঁলির ব্যয় জেলনর তেঘ বয জেলনর ব্যয় আনুসাধঙ্গক
জমাট ব্যয়
(েে টাকা)
(ধমটার)
(েে টাকা)
ব্যয়
(ধমটার)

২১৯.৪২

৮৬৩৭.০০

৮৮৪.২২

২৬৪৪.০০

২৭৯.৫২

২০.৬২

১০৬২.৭৮

১০৪

১৪৭.৬২

৪৫৯২.০০

৬২১.১০

১৩৩৮.০০

১৬২.১২

১৫.৪৫

৭৯৮.৬৬

৩১২
১০৪

৩৬৭.০৪
১০২.৮৫

১৩২২৯
৪৬৬৪

১৫০৫.৩২
৪৮৫.১৩৫

৩৯৮২
১৩৭৭

৪৪১.৬৩
১৪৭.১৮৫

৩৬.০৭
১০.৪৫

১৮৬১.৪৪
৫৭৫.৪৬

৮৪

৯১.০৯

৩৭০৪

৫০৪.৯২৯

১০৭০

১২৯.৬২

১২.৫৫

৬৪৭.১

১৮৮
২২১

১৯৩.৯৪
২০৭.৮

৮৩৬৮
৮৮৬৪

৯৯০.০৬
৯২৩.১

২৪৪৭
২৪২৪

২৭৬.৮০
২৫৯.২

২৩.০০
২২.১

১২২২.৫৬
১০৫৪.৭

১০৭

৯৪.২২

৪০৭৫

৫৫৫.৫০৪

১১৪৮

১৩৯.০৬৯

১৫.০৫

৭০৯.৬২

৩২৮
৫৩৩

৩০২.০২
৫৩০.০৭
৩৩২.৯
৩
৮৬৩.০০

১২৯৩৯
২২১৬৫.০০

১৪৭৮.৬০
২২৯২.৪৫

৩৫৭২
৬৪৪৫.০০

৩৯৮.২৭
৬৮৫.৯০

৩৭.১৫
৫৩.১৭

১৭৬৪.২৯
২৬৯২.৯১

১২৩৭১.০০

১৬৮১.৫৩

৩৫৫৬.০০

৪৩০.৮১

৪৩.০৫

২১৫৫.৩৯

৩৪৫৩৬.০০

৩৯৭৩.৯৮

১০০০১.০০

১১১৬.৭১

৯৬.২২

৪৮৪৮.৩০

২৯৫
৮২৮

উৎসঃ প্রকল্প দপ্তর ২০১৬
জনাট: PWD জরট ধসধিউে ২০১১ অনুর্ায়ী ধনমবাণ ব্যয় র্াঁলির েন্য প্রধত্ ধমটার ১০,৪০৫.০০ টাকা এর্ং আরধসধস জেলনর েন্য প্রধত্ ধমটার
১০,৬৬৯.০০ টাকা।
জনাট: PWD জরট ধসধিউে ২০১৪ অনুর্ায়ী ধনমবাণ ব্যয় র্াঁলির েন্য প্রধত্ ধমটার ১৩৬৩২.০০ টাকা এর্ং আরধসধস জেলনর েন্য প্রধত্ ধমটার
১২১১৪.০০ টাকা।
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৪.৪.৫ সুফেলভাগীলের প্রধ েণ প্রোনঃ
প্রকলল্পর সুফেলভাগীলের মধ্য জথলক জমাট ৬০০০ েনলক মৎস্য চালষর েন্য প্রধ েণ প্রোন করার েেযমাত্রা ধনি বারণ করা হয়। প্রথম
সংল ািনীলত্ ত্া পধরর্ত্বন কলর ৬৬০০ েনলক প্রধ েলণর েন্য পণ:ধনি বাধরত্ করা হয়। প্রকলল্পর সুফেলভাগীর সংখ্যা ৬০০০ জথলক
৬৬০০ জত্ উধন্নত্ করা হলয়লছ র্া প্রকল্প জময়ােকােীন সমলয়র মলধ্য প্রধ েণ প্রোন সমাপ্ত করা সভাবর্পর হলর্ ধর্িায় ১০% বৃধদ্ধ করা
হলয়লছ। ইলত্ামলধ্য ১৪৯ টি ব্যালচ জমাট ৪৪৭০ েনলক প্রধ েণ প্রোন করা হলয়লছ। প্রধ েলণ সমধিত্ রুই োত্ীয় মালছর ধমেচাষ
ধর্ষয়ক জমৌধেক প্রধ েণ মধিউে ব্যর্হার করা হলয়লছ। প্রধত্ ব্যাচ প্রধ েলণর জময়াে ২ ধেন। প্রধ েলণ উপধস্থত্ সেস্যলের
জরধেিার সংরেণ করা হলয় থালক। জেোওয়ারী প্রধ েলণর েেযমাত্রা ও অগ্রগধত্ ধনলে উলেখ করা হলো (ছক-১১):
ছক - ১১: প্রধ েলণর অগ্রগধত্ সংক্রান্ত ত্থ্য

জেো
রাঙ্গামাটি
খাগড়াছধড়
র্ান্দরর্ান
জমাট

ব্যাচ

েেযমাত্রা
সুফেলভাগী

২২০

৬৬০০ (প্রধত্ ব্যলচ
৩০ েন কলর)

ব্যাচ
৫৮
৬০
৩১
১৪৯

অগ্রগধত্
সুফেলভাগী
১৭৪০
১৮০০
৯৩০
৪৪৭০

অগ্রগধত্র হার (%)
৭০
৬৯
৬২
৬৮
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

৪.৪.৬ সুফেলভাগী েে গঠন:
উন্নয়নকৃত্ ৫৩৩ টি ক্রীক হস্তান্তলরর পূলর্ বই ত্ার প্রধত্টিলত্ সুফেলভাগী েে গঠন করা হলয়লছ। প্রধত্টি েলে নারী ও পরুষ সেলস্যর
সংধমেণ রলয়লছ। ক্রীকধভধিক সুফেলভাগী েলের সেস্য সংখ্যা ধনি বারণ করা হলয় থালক েো লয়র আয়ত্লনর ধভধিলত্। উপ-প্রকল্প
পধরচােলকর র্রাত্ জথলক োনা র্ায় জর্, এক জহক্টর আয়ত্লনর ক্রীলকর জেলত্র সুফেলভাগীর সংখ্যা িার্য্ব করা হলয়লছ ৮-১০ েন।
এর মলধ্য নূন্যত্ম ৩০ ত্াং নারী সেস্য অন্তভূবি রলয়লছ। মাঠ পর্ বালয় ক্রীক পধরে নব কালে চেমান পর্ বালয়র পা াপাধ প্রথম ও
ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র সুফেলভাগীলের সালথ মত্ধর্ধনময় করা হয়। জেখা জগলছ প্রকলল্পর ধিধপধপ অনুর্ায়ী দুটি ধদ্বপাধেক চুধি সম্পােন
করা হয়। একটি ক্রীক মাধেলকর সালথ এর্ং প্রকলল্পর অপরটি ক্রীক মাধেলকর সালথ সুফেলভাগী েলের। উভয় চুধির জময়াে ৫ র্ছর।
পাঁচ র্ছর পর আর চুধি র্ের্ৎ না থাকায় ক্রীক মাধেক ত্ার মাধেকানালত্ অলন্যর অং ীোধরত্ব আর জমলন জনয় না র্লে
সুফেলভাগীরা মত্ামত্ প্রোন কলরন। ফলে প্রকলল্পর উলেশ্য অেবলন ধর্ঘ্ন ঘলট। এছাড়া েেগুলোলত্ ক্রীক মাধেলকর ধনকট আত্মীয় ও
প্রধত্লর্ ীলের সংগঠিত্ কলর েে গঠন করা হলয় থালক। এলত্ কলর এোকার অন্যান্য উৎসাহী মৎস্যচাষীরা প্রকলল্পর সুফে সরাসধর
জভাগ করা জথলক র্ধঞ্চত্ হলে। সুফেলভাগীলের অং ীোধরলির সমস্যাটা খুর্ই গুরুিপূণ ব ধর্ষয় ধর্িায় নীধত্ ধনি বারক পর্ বালয় ধসদ্ধান্ত
র্াঞ্চনীয়।

৪.৪.৭ র্ানর্াহন ক্রয়ঃ
প্রকলল্পর প্রস্তাধর্ত্ ১ টি ধেপ, ১ টি ধপক-আপ ও ২৫ টি জমাটরসাইলকে ক্রয় সম্পােন হলেও ফাইর্ার জর্াট ক্রয় করা হয়ধন। ফাইর্ার
জর্াট ক্রলয়র প্রধক্রয়া ইলত্ামলধ্য শুরু করা হলয়লছ। ধনর্ বাধচত্ জভন্ডর ফাইর্ার জর্ালটর ছধর্ জপ্ররন করলেও জকান জেধসধফলক ন জেয়
নাই। এ ব্যাপালর প্রকল্প পধরচােক কতৃবপলের সালথ একাধিকর্ার জর্াগালর্াগ কজর এখন পর্ বন্ত এর জকান সুরাহা করলত্ পালরন নাই

র্লে োনান। মূেত্ ফাইর্ার জর্াট ক্রীলকর কাে মধনটধরং করার েন্য ক্রয় করার সংস্থান আলছ।

৪.৪.৮ অন্যান্য অধফস সরঞ্জ্াম ক্রয়ঃ
প্রকলল্পর কালে ব্যর্হালরর েন্য প্রস্তাধর্ত্ মাধট ধমধিয়া জপ্রালেক্টর ১টি, ধিধেটাে কযালমরা ১টি, কধম্পউটার ৮টি, ল্যাপটপ ২০টি,
ফলটাকধপয়ার ২টি, জটধেলফান ২টি, ফযাক্স জমধ ন ১টি, িীে আেধমরা ১২টি, ফাইে জকধর্লনট ১৩টি, জসলক্রটাধরলয়ট জটধর্ে ৬টি ,
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জচয়ার ১০টি ও কালঠর আেমারী ১টি ক্রয় করা হলয়লছ। ক্রয়কৃত্ আসর্ার্পলত্রর ধকছু র্ান্দরর্ান ও খাগড়াছধড় জেো মৎস্য কমবকত্বার
কার্ বােলয় ও হযাচারীলত্ সরর্রাহ করা হলয়লছ।

৪.৪.৯ হযাচারী/ নাস বারী সরঞ্জ্াম ক্রয়ঃ
প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ধনধমবত্ রামগড়, র্ান্দরর্ান ও কাউখােী হযাচারীর েন্য প্রলয়ােনীয় সরঞ্জ্াম জর্মনঃ ধর্ধভন্ন
জেধসধফলক লনর োে, হাপা, সার, ওষুি, মালছর খার্ার, জমাটর, গামো, র্ােধত্, েধড় ইত্যাধে ক্রয় করা হলয়লছ।

৪.৪.১০ ভূধম অধিগ্রহণঃ
খাগড়াছধড়লত্ ধমধন হযাচারী স্থাপলনর েন্য ২.৫ জহক্টর ভূধম অধিগ্রহণ করা হলয়লছ। এলেলত্র সরকারী কালের েন্য ভূধম অধিগ্রহলণর
সরকারী জর্ ধর্ধি রলয়লছ ত্া অনুসরন করা হলয়লছ। ভূধম অধিগ্রহণ প্রধক্রয়ায় েীঘ বসূধত্রত্ার কারলণ জেো প্র াসলকর কার্ বােলয়র জথলক
ধর্েম্ব হওয়ায় েধমর মাধেকানা হস্তান্তলর অলনক ধর্েম্ব হলয় জগলছ র্লে প্রকল্প পধরচােক োনান। ধর্ল ষ কলর েধমর মাধেক হাই
জকালট ব ধরট ধপটি ন কলর।

৪.৪.১১ ক্রীলকর মৎস্য উৎপােন পর্ বালোচনাঃ
মৎস্য অধিেপ্তলরর ২০১৫ সালের প্রধত্লর্েন সূলত্র প্রাপ্ত ত্থ্য অনুর্ায়ী ধত্ন পার্ বত্য জেোয় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছধড় ও র্ান্দরর্ান) ক্রীক
উন্নয়ন কাে ইলত্ামলধ্য সমাপ্ত হলয়লছ ৫৩৩টি। সুফেলভাগীরা এর মলধ্য ৪৩৯টি ক্রীলক মৎস্য চাষ শুরু কলরলছন। এ পর্ বন্ত ১৯৯টি
ক্রীক জথলক মৎস্য উৎপােলনর ত্থ্য পাওয়া জগলছ। প্রকল্প েপ্তর জথলক আগি ২০১৫ ত্থ্য ধভধিলত্ জহকটর প্রধত্ ক্রীলক র্াধষ বক মৎস্য
উৎপােন ৭১৫ জকধে (আহরণ ধভধিক) পাওয়া জগলছ। অপরধেলক নমুনাধয়ত্ ১০০টি ত্রীলক ধনধর্ড় পধরর্ীেলণ সাোৎকার গ্রহলণর
মাধ্যলম জহক্টর প্রধত্ র্াধষ বক ১০৯৪.১৩ জক.ধে. মৎস্য উৎপােলনর ত্থ্য পাওয়া জগলছ।মৎস্য উৎপােলনর সফেত্া ধনভবর কলর
সময়মলত্া জপানা প্রাধপ্ত। ধকন্তু প্রকলল্পর সংস্থান অনুর্ায়ী হযাচারী ও নাস বারীর কাে এখন পর্ বন্ত হয় নাই র্া প্রকলল্পর মৎস্য উৎপােলন
ধর্ঘ্ন ঘটালর্। র্ত্বমালন ক্রীলক ধমে রুই োত্ীয় মালছর প্রধ েণ প্রোলনর মাধ্যলম ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলেরলক উদ্ভুদ্ধ করা
হলে। এলেলত্র ক্রীলক মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধর েলেয অধত্ দ্রুত্ ও র্ি বন ীে মৎস্য পাঙ্গাস ও জত্োধপয়া চালষর সুফেলভাগীলের
প্রধ েণ প্রোন করা জর্লত্ পালর। আল পাল র জেো জথলক জপানা প্রাধপ্তর সুলর্াগ আলছ ধর্িায় মাধেক ও সুফেলভাগীরা উি মৎস্য
ক্রীলক চাষ করলত্ পালর। এছাড়াও ক্রীলক র্ত্বমালন সরপটি মালছর চাষ করা হলে। মৎস্য উৎপােলনর প্রাপ্ত ত্থ্য জেো ধভধিক,
উপলেো ধভধিক ছক আকালর ধনলে প্রনয়ণ করা হলো (ছক-১২ ও ১৩)। এছাড়া নমুনাধয়ত্ ক্রীলকর মলধ্য উৎপােলনর ত্াধেকা
পধরধ ি-৮ এ জেখালনা হলো।

৪.৪.১১.১ জেোধভধিক অেবনঃ
ছক - ১২: জেোধভধিক মাছ উৎপােলনর অর্স্থা1

জেো
রাঙ্গামাটি
খাগড়াছধড়
র্ান্দরর্ান
জমাট

আওত্ািীন
উপলেো সংখ্যা
১০
৮
৭
২৫

সমাপ্ত ক্রীক
সংখ্যা
১৭১
১৪৮
১১৯
৪৩৮

মাছ চাষ শুরু
হলয়লছ
৯৮
৭৮
৩১
২০৭

জমাট
আয়ত্ন
১১২.৩১
৭৯.২৬
১১.৮৩
২০৩.৪

জমাট উৎপােন
(লম.টন)
৭৩.৭৮
৫৭.৮৩
১৩.৮৭
১৪৫.৪৮

জহক্টর প্রধত্
উৎপােন (লকধে)
৬৫৬
৭৩০
১১৭২
৭১৫.২৪ (গড়)
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬
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৪.৪.১১.২ উপলেোধভধিক অেবনঃ
ছক - ১৩: উপলেোধভধিক মাছ উৎপােলনর অর্স্থা

জেো

উপলেো

রাঙ্গামাটি সের
র্াঘাইছধড়
নাধনয়ারচর
কাউখােী
রােস্থেী
রাঙ্গামাটি
েংগদু
কাপ্তাই
জুরাছধড়
র্রকে
ধর্োইছধড়
খাগড়াছধড় সের
ধেধঘনাো
মাটিরাঙ্গা
মহােছধড়
খাগড়াছধড়
পানছধড়
রামগড়
মাধনকছধড়
েেীছধড়
র্ান্দরর্ান সের
জরায়াংছধড়
রুমা
র্ান্দরর্ান থানধচ
োমা
আেীকেম
নাইেযংছধড়

সমাপ্ত মাছ চালষর র্ত্বমান অর্স্থা
ক্রীক সংখ্যা আয়ত্ন
সংখ্যা
(লহক্টর)
১৬
০৯
৪.৩৯
১২
০৮
৮.৫৫
২০
০৭
১০.০৫
২৭
২০
৩২.৪৩
২০
৮
৩.১৯
২৪
১৯
২৮.০৮
২০
৯
৪.০৯
১৪
৬
৯.৫৩
৭
৭
৮.৮
১১
৫
৩.২
২০
১৩
১০.৩১
২৭
২৭
৩৮.০৭
২০
৮
৬.০২
২০
৬
৬.০৮
২১
১১
৬.৩০
২৭
১
২.৪৩
১৬
৭
৫.৮১
১৭
৫
৪.২৪
২৪
৫
৩.৬১
১২
৪
২.৯
৪
০
০
০
০
০
১৫
৪
৩.৩
১৩
২
২.০২
৮
৮
০

জমাট জহক্টর প্রধত্
উৎপােন উৎপােন
(লম. টন) (লকধে)
৪.৪৭
১০০১
৬.৭০
৭৮০
২.৬৫
২৫২
২১.৭৩
৬৭০
৩.২৯
১০৩১
৯.১১
৩২৪
৩.২০
৭৮২
৯.৪৩
৯৮৯
৯.৪০
১০৬৭
৩.৮০
১১৮৭
১৭.৫৫
১৭০২
৬.২৫
১৬৪
৫.৮৪
৯৭০
৩.৫৯
৫৯০
৮.৬৮
১০৬০
৩.৬
১৪৮১
৮.২০
১৪১১
৪.১২
৯৭১
৪.৭১
১৩০৫
২.৯৩
১০১০
০
০
০
০
৩.৭৪
১১৩৩
২.৪৯
১২৩৫
০
০

মন্তব্য

জর্ইস উৎপােন ১৯৪ জকধে

সর্গুলোলত্ মৎস্য চাষ হলে
জর্ইস উৎপােন ৯১৭ জকধে
জর্ইস উৎপােন ৭১ জকধে
জর্ইস উৎপােন ৩১৫ জকধে
জর্ইস উৎপােন ২৫৫ জকধে
জর্ইস উৎপােন ৯৩৩ জকধে
জর্ইস উৎপােন ৬১৭ জকধে
জর্ইস উৎপােন ৫৫২ জকধে
জপানা মজুে হলেও মাছ িরা হয়ধন
জকান ত্থ্য জনই
জকান ত্থ্য জনই

জপানা মজুে হলয়লছ, ত্থ্য জনই
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

৪.৪.১১.৩ ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর অেবনঃ
Enumarator

কতৃবক মাঠ পর্ বালয়র মৎস্য উৎপােন ত্থ্য (সাোৎকার ধভধিক) ধর্লিষণ কলর প্রত্ীয়মান হলয়লছ জর্ র্াধষ বক প্রধত্

জহক্টর ক্রীলকর মৎস্য উৎপােন মৎস্য অধিেপ্তলরর সংগৃহীত্ ত্লথ্যর সালথ ধকছূ পাথ বকয জেখা ধগলয়লছ। কারন ধহলসলর্ িারনা করা
হলে জর্ সুফেলভাগীরা িারনা জথলক সভাবাব্য মৎস্য উৎপােলনর ত্থ্য Enumarator জক প্রোন কলরলছ। থানধচ ও র্ড়কে
উপলেোয় আর্ধস্থত্ ক্রীকগুধেলত্ জপানা মজুে হলয়লছ ধকন্তু মাছ িরা হয় নাই ত্াই এর সভাবাব্য উৎপােলনর ধহসার্ প্রোন করা হয়
নাই। ধনলের ছলক নমুনাধয়ত্ ১০০ টি ক্রীলকর মৎস্য উৎপােন ত্থ্য প্রোন করা হেঃ
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মালছর উৎপােন সংক্রান্ত ছকঃ
ছক - ১৪: মালছর উৎপােন সংক্রান্ত ছক

জেো

উপলেো

রাঙ্গামাটি

নাধনয়ারচর
র্াঘাইছধড়
র্রকে
কাউখাধে
খাগড়াছধড় সের
ধেধঘনাো
মহােছধড়
জরায়াংছধড়
নাইেযংছধড়
থানধচ

খাগড়াছধড়

র্ান্দরর্ান

ক্রীলকর
আয়ত্ন
10.52
11.78
8.55
16.45
7.42
17.95
12.96
7.7
5.13
5.14

উৎপােন (জম. টন)

জহক্টর প্রধত্ উৎপােন (জকধে)

86.47
120.79
০
1.123
29.257
30.25
9.126
1.46
0.359
0

822
1325
০
68
3890
1685
705
189
69
0
১০৯৪.১৩

গড়

উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

৪.৪.১১.৪ জসধমনার / কমব াোঃ
এ র্ার্ে ৫ েে টাকা সংস্থান আলছ ধকন্তু জুন, ২০১৬ পর্ বন্ত প্রকলল্পর আওত্ায় জকান জসধমনার/কমব াো অনুধষ্ঠত্ হয়ধন। প্রকল্প েপ্তর
োধনলয়লছ আগামী ২০১৬-১৭ অথ ব র্ছলরর আগি/জসলেম্বর মালস জসধমনার/কমব াোর আলয়ােন করা হলর্।
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পঞ্চম অধ্যায়ঃ
ক্রয় পধরকল্পনা পর্ বালোচনা
৫.১ ক্রয় পর্ বালোচনাঃ
ক্রলয়র জেলত্র ধপধপএ ২০০৬, ধপধপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়। প্রকলল্পর ক্রয় পধরকল্পনা ও র্াস্তর্ অর্স্থা পর্ বালোচনা করা হলয়লছ।
হযাচারী ও নাস বারীর উপকরণ, মালছর খার্ার, ব্রুি ধফ ইত্যাধে ক্রলয়র জেলত্র ৫ েে টাকার মলধ্য জকালট ন পদ্ধধত্ ও ত্দূর্ধ্ব জেলত্র
উন্মুি েরপত্র পদ্ধধত্ অনুসরণ করা হলয়লছ। র্ধেও মালছর খার্ার ক্রলয়র জেলত্র সরাসধর জকালট লনর কথা ক্রয় পধরকল্পনালত্ উলেখ
রলয়লছ। ধকছু ধকছু আইলটম ব্যধত্ত্ (র্া পরর্ত্ী অধ্যালয় উলেখ করা হলয়লছ) সকে িরলণর জকনাকাটা ক্রয় পধরকল্পনা জমাত্ালর্ক
করা হলয়লছ। ধনলে প্রিান প্রিান কলম্পালনলন্টর ক্রলয়র ধর্স্তাধরত্ উলেখ করা হলো: ত্লর্ জকান জকান জেলত্র র্াস্তর্ ক্রলয়র সালথ
পধরকল্পনার ধমে জনই।
উোহরণস্বরূপ, ক্রয় পধরকল্পনালত্ গাধড়, ধপক-আপ ও জমাটর সাইলকে ক্রলয়র জেলত্র উন্মুি েরপত্র পদ্ধধত্র কথা থাকলেও ত্া করা
হয়ধন। এলেলত্র মন্ত্রণােলয়র অনুলমােনক্রলম অধিেপ্তর ধনি বাধরত্ জভন্ডর প্রগধত্র ধনকট জথলক গাধড় ও ধপকআপ ক্রয় কজর। এছাড়া
প্রকলল্পর েন্য জহান্ডা ব্র্যালন্ডর ২৫ টি জমাটরসাইলকে এটোস র্াংোলে এর ধনকট জথলক সরকারী ধনয়ম অনুর্ায়ী ক্রয় করা হয়।
অর্শ্য এ প্রধক্রয়ালত্ ক্রলয়র ফলে প্রকলল্পর ব্যয় সােয় হলয়লছ, জকননা এলেলত্র জকান মধ্যস্বি ধছলো না। ফাইর্ার জর্াট ক্রলয়র েন্য
মূে ধিধপধপলত্ র্ালেট িার্ ব ধছলো ৭ .৫ েে টাকা। ধকন্তু ধনি বাধরত্ টাকায় সংকুোন না হওয়ায় সংল ািনীলত্ ৭.৫ েে টাকালক ২০
েে টাকায় উন্নীত্ করা হলয়লছ। র্ত্বমালন ফাইর্ার জর্াট ক্রলয়র ধর্ষয়টি প্রধক্রয়ািীন আলছ। ফাইর্ার জর্ালটর েরপত্র জমাত্ালর্ক প্রথম
সংল ািনীলত্ মূল্য র্াোর েলরর সালথ সঙ্গধত্ জরলখ পধরর্ত্বন করা হলয়লছ।
এ প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ধেধমলটি জটন্ডার প্রধক্রয়ার মািলম ঠিকাোর ধনর্ বাচন করা হলয়ধছলো। ধকন্ত, তৃত্ীয় পর্ বালয় এলস
উন্মুি েরপত্র পদ্ধধত্র মাধ্যলম ঠিকাোর ধনলয়াগ করা হলয়লছ। তুেনামূেকভালর্ ধেধমলটি জটন্ডার পদ্ধধত্র জচলয় র্ত্বমান পদ্ধধত্লত্
প্রভার্ ােীলের অপ্রত্যাধ ত্ ও অধনয়মত্াধন্ত্রক হস্তলেলপ সঠিক ও জর্াগ্য ঠিকাোর র্া প্রধত্ষ্ঠান ধনর্ বাচন করা দুরূহ হলয় পলড়।
র্ত্বমালন উন্মুি েরপত্র পদ্ধধত্র িারার্াধহক িাপগুলো হলে: পধত্রকায় ধর্জ্ঞধপ্ত প্রোন, েরপত্র ত্াধেকাভূি করা, মূল্যায়ন কধমটি
ত্াধেকাভূি েরপত্র ধর্লিষণ কলর জর্াগ্যত্ার মাপকাঠিলত্ ঠিকাোর ধনর্ বাচন কলর প্রস্তার্না আকালর প্রকল্প পধরচােলকর কালছ
অনুলমােন েন্য জপ্ররণ কলরন।
প্রকলল্পর প্রথম সংল ািনীলত্ ক্রীলকর সংখ্যা ৮২৮ টি এর্ং আয়ত্ন ৮৬৩ জহক্টর করা হলয়লছ। ইলত্ামলধ্য ২ িালপ উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্লত্ জমাট ৫৩৩ টি ক্রীক ধনমবালণর কাে সম্পন্ন হলয়লছ। তৃত্ীয় িালপ অর্ধ ি ২৯৫ টি ক্রীক উন্নয়লনর েন্য েরপত্র আহর্ান করা
হলয়লছ এর্ং র্ার্ত্ীয় ক্রয় প্রস্ত্িধত্ সম্পন্ন করলত্: কার্ বালে প্রোন করা হলয়লছ।
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃত্ীয় পর্ বায়) প্রকল্পটি (২০১২-২০১৭) এর েন্য অনুলমাধেত্ ধিধপধপলত্
একটি ক্রয় পধরকল্পনা রলয়লছ। পধরকল্পনাটির পর্ বালোচনা ধনেরূপ (ছক-১৪)।

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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ছক - ১৪: ক্রয় পধরকল্পনা পর্ বালোচনা

প্যালকে নং

ধিধপধপ/
টিধপধপ কাে
জমাত্ালর্ক
ক্রয়
প্যালকলের
ধর্র্রণ

একক

পধরমাণ

পধরকধল্পত্ ক্রয়
পদ্ধধত্/িরণ

প্রাক্কধেত্
ব্যয় (েে
টাকায়)

েরপত্র আহর্ালনর ত্াধরখ

ধেধি - ১

ধেপ

সংখ্যা

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৭৮.০০

আগি ৫, ২০১২

ধেধি - ২

ধপক আপ

সংখ্যা

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৪৫.০০

আগি ৫, ২০১২

ধেধি - ৩

জমাটর
সাইলকে

সংখ্যা

২৫

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৩৩.০০

আগি ৫, ২০১২

ধেধি - ৪

ফাইর্ার জর্াট

সংখ্যা

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৭.৫০

আগি ৫, ২০১২

ধেধি - ৫

মাধট ধমধিয়া
জপ্রালেক্টর

সংখ্যা

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন

১.০০

আগি ৫, ২০১২

জকালট ন

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন

০.২৫

আগি ৫, ২০১২

মূল্য ২৫০০০ টাকা
র্া ত্ার কম
হওয়ায় সরাসধর
ক্রয়

২৫

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন

২৫.০০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

জকালট ন

২৮

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন

২৫.০০

জসলেম্বর ১৫, ২০১২

২ টি জকালট ন,
২৬ টি জটন্ডার

৩.০০

আগি ৫, ২০১২

জকালট ন

০.৪০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

সরাসধর ক্রয়

০.৪০

আগি ৫, ২০১২

জকালট ন

২০.০০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

জমাট দুইর্ালর
জকালট ন
পদ্ধধত্লত্ ক্রয় করা
হলয়লছ

১১.২৪

নলভম্বর ২৫, ২০১২

জকালট ন

১০.০০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

জকালট ন

১৫.০০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

ধেধি - ৬

ধেধি - ৭

ধেধি - ৮

ধিধেটাে
কযালমরা
হযাচারী ও
নাস বারীর
সরঞ্জ্ামাধে
কধম্পউটার,
ল্যাপটপ,
ধপ্রন্টার,
েযানার
ইত্যাধে

সংখ্যা

এেএস

সংখ্যা

ধেধি - ৯

ফলটাকধপ
জমধ ন

সংখ্যা

২

ধেধি - ১০

কধম্পউটার
সফ্টওয়যার

এেএস

এেএস

ধেধি - ১১

ফযাক্স জমধ ন

সংখ্যা

১

ধেধি - ১২

আসর্ার্পত্র

এেএস

এেএস

ধেধি - ১৩

জকধমকযাে

এেএস

এেএস

ধেধি - ১৪

সার

এেএস

এেএস

ধেধি - ১৫

ব্রুি ধফস

জম.ট.

৩

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন
সরাসধর
জকালট ন
উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন
উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন
উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্/
জকালট ন
সরাসধর
জকালট ন
সরাসধর
জকালট ন

র্াস্তর্াধয়ত্ ক্রয়
পদ্ধধত্/ র্ত্বমান
অর্স্থা/ মন্তব্য
সরাসধর প্রগধত্র
কাছ জথলক ক্রয়
করা হলয়লছ
সরাসধর প্রগধত্র
কাছ জথলক ক্রয়
করা হলয়লছ
সরাসধর এটোলসর
কাছ জথলক ক্রয়
করা হলয়লছ
র্ালেট সংকুোন
না হওয়ায় ক্রয়
সম্পন্ন হয়ধন,

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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প্যালকে নং

ধিধপধপ/
টিধপধপ কাে
জমাত্ালর্ক
ক্রয়
প্যালকলের
ধর্র্রণ

একক

পধরমাণ

পধরকধল্পত্ ক্রয়
পদ্ধধত্/িরণ

প্রাক্কধেত্
ব্যয় (েে
টাকায়)

েরপত্র আহর্ালনর ত্াধরখ

ধেধি - ১৬

মালছর খায

জম.ট.

৮০

সরাসধর
জকালট ন

৩০.০০

নলভম্বর ২৫, ২০১২

জকালট ন/ উন্মুি
েরপত্র পদ্ধধত্

খাগড়াছধড়লত্
ধমধন হযাচারী
স্থাপন

সংখ্যা

১

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

২৭৫.৮১

নলভম্বর ২০, ২০১৩

প্রধক্রয়া শুরু হলয়লছ
২০১৬

িাধব্লউ - ১

র্াস্তর্াধয়ত্ ক্রয়
পদ্ধধত্/ র্ত্বমান
অর্স্থা/ মন্তব্য

িাধব্লউ - ২

ভূধম অধিগ্রহণ

জহক্টর

২.৫

সরাসধর ক্রয়

৯৪১.৬২

নলভম্বর ২০, ২০১৩

সরকারী ধনয়ম
জমাত্ালর্ক জেো
প্র াসক কতৃবক
অধিগ্রহণকৃৃৃত্

িাধব্লউ-৩

ক্রীক উন্নয়ন

জহক্টর

৯০৩

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৪৫৩৭.১৬

নলভম্বর ২০, ২০১৩

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্ ব্যর্হার
হলয়লছ

িাধব্লউ-৪

নাস বারী
উন্নয়ন

জহক্টর

২৫

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

১০০.০০

নলভম্বর ২০, ২০১৩

জকান অগ্রগধত্
হয়ধন

িাধব্লউ-৫

র্ানর্াহন
জমরামত্

এেএস

৩

সরাসধর
জকালট ন

৫.০০

নলভম্বর ২০, ২০১৩

সরাসধর

িাধব্লউ-৬

কধম্পউটার ও
অন্যান্য
অধফস
সরঞ্জ্াম

এেএস

৩

সরাসধর
জকালট ন

৫.০০

নলভম্বর ২০, ২০১৩

সরাসধর ও
জকালট ন

িাধব্লউ-৭

হযাচারী
জমরামত্
সংক্রান্ত কাে

এেএস

৩

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্

৩০.০০

নলভম্বর ২০, ২০১৩

উন্মুি েরপত্র
পদ্ধধত্
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

জনাট: প্রকলল্পর জর্লকান অংলকর টাকার ক্রলয়র জেলত্র চুধি অনুলমােন কতৃবপে প্রকল্প পধরচােক। (ত্থ্যসূত্র: প্রকল্প কার্ বােয়, পার্ বত্য
চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প- তৃত্ীয় পর্ বায় ) প্রকলল্পর আওত্ািীন রামগড়, কাউখােী ও র্ান্দরর্লন
হযাচারী জমরামলত্র েন্য অথ ব সংস্থান আলছ। মৎস্য উৎপােলনর উপকরন ধহলসলর্ জকধমকযালের সংস্থান রাখা হলয়লছ।
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৫.২ ক্রয় কার্ বক্রলম ধপধপএ-২০০৬ এর্ং ধপধপআর-২০০৮ অনুসরলণর জচকধেি
ক্রয় পধরকল্পনা র্াচাই-র্াছাই করার েন্য ধপধপআর-২০০৮ অনুসরণ সংক্রান্ত একটি জচকধেি ধনলে জেখালনা হলোঃ
ক্রয় কার্ বক্রলম ধপধপআর-২০০৮ অনুসরলণর জচকধেিঃ
ক্রম ধর্র্রণ

প্রাক্কধেত্/
পধরকধল্পত্

প্রকৃত্

মন্তব্য

ক) েরপত্র আহর্ান সংক্রান্ত1. প্যালকে/ েরপত্র সংখ্যাঃ ০৩
2. িরণ অনুর্ায়ী েরপলত্রর সংখ্যাঃ ০৩
মাোমােঃ
কার্ বঃ
জসর্াঃ
3. েরপত্র অনুর্ায়ী প্যালকলের নামঃ উ: ক্র: নং-১১, প্যালকে নং: W3/KR-11
4. প্রধত্টি প্যালকলে কত্টি কলর েট আলছঃ- প্যালকে অনুর্ায়ী সংখ্যা কম জর্ ী হয়।
5. ক্রয় পদ্ধধত্ঃ OTM
6. েরপত্র পধত্রকায় প্রকা করা হলত্া ধকনা? (প্রকাল র
তেধনক ইলিফাক, তেধনক ইনধকোম, তেধনক আোধে
ত্াধরখ ও পধত্রকার নাম সহ কধপ সরর্রাহ করুন)
১২/০৮/২০১৪
7. েরপত্র (১ জকাটি টাকার উপলর) ধসধপটিইউ এর ওলয়র্
হযাঁ
সাইলট প্রকা করা হলয়লছ ধক না?
খ) েরপত্র োধখে সংক্রান্ত
8. েরপত্র োধখলের ত্াধরখ কত্ ধছলো?
১৪/০৯/২০১৪
9. কত্টি েরপত্র ধর্ক্রয় হলয়ধছলো?
০৩
10. কত্টি েরপত্র েমা পলড়ধছলো?
০৩
11. পনঃেরপত্র আহর্ান করা হলয়ধছলো ধকনা
১২/০৮/২০১৪
গ) েরপত্র উন্মুিকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত
12. েরপত্র উন্মি কধমটির সেস্য কত্ ধছলো
৩ েন
13. উন্মুিকরলণর সময় কত্েন উপধস্থত্ ধছলো
৭ েন
14. েরপত্র মূল্যায়লনর কধমটির কাউলক েরপত্র উন্মুি
হযাঁ
কধমটিলত্ অন্তর্ভবি করা হলয়ধছলো ধকনা?
15. মূল্যায়ন কধমটির সেস্য সংখ্যা কত্ ধছলো
৭ েন
16. মূল্যায়ন কধমটিলত্ র্াইলরর েপ্তলরর সেস্য ধছলো ধক
৪ েন
না? থাকলে কত্েন?
17. কত্ ত্াধরলখ মূল্যায়ন জ ষ করা হলয়লছ?
২১/১২/২০১৪
18. উপযুি (Responsive) েরোত্ার সংখ্যা কত্?
১ েন
19. মূল্যায়ন প্রধত্লর্েন কত্ ত্াধরলখ র্থার্থ কতৃবপলের
ধনকট েমা জেয়া হলয়ধছলো?
20. কত্ ত্াধরলখ েরপত্র চূড়ান্ত অনুলমােন জেয়া হলয়ধছলো?
21. েরপত্র Delegation of financial power
অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃবপে কতৃবক অনুলমাধেত্ হলয়ধছলো
ধক না?
ঘ) কার্ বালে প্রোন সংক্রান্ত

৭ ধেন
৭ ধেন
হযাঁ
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ক্রম ধর্র্রণ
22. কত্ ত্াধরলখ Notification of award োরী করা
হলয়লছ?
23. Initial Tender Validity Period এর মলধ্য

প্রাক্কধেত্/
পধরকধল্পত্
৭ ধেন

প্রকৃত্

মন্তব্য

হযাঁ

Contract award করা হলয়লছ ধক না?
24. Contract award CPTU এর ওলয়র্সাইলট প্রকা
করা হলয়ধছলো ধক না?
25. প্রাক্কধেত্ মূল্য (টাকা)
26. উদ্বৃত্ ের (টাকা)
27. চুধিমূল্য (টাকা)
28. চুধি অনুর্ায়ী কাে জ ষ হওয়ার ত্াধরখ কত্ ধছলো?
29. র্াস্তলর্ কাে জ ষ হওয়ার ত্াধরখ কত্ ধছলো?
30. কাে সমাধপ্তলত্ জেরী হলে Liquidated Damage
আলরাপ করা হলয়লছ ধক না?
31. কােটি মূে ঠিকাোর (প্রথম কার্ বালে প্রাপ্ত ঠিকাোর)
কতৃবক জ ষ হলয়ধছলো ধক না?

না
৪,২৮,৮৯৯.২৭
৪,২৮,৫১৫.৯৮
৩,৬৮,৫২৩.৭৫
১২০ ধেন
১২০ ধেন
হয়ধন
হযাঁ
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

মূল্যায়ন করলত্ সময় োলগ ১ মাস। প্রকৃত্ পলে ওয়াকব অিার জেয়ার ৪ মালসর মলধ্য কাে জ ষ করলত্ হলর্। ঠিকাোর কতৃবক ধনে
েলরর কারলন মূল্য কম িরা হলয়লছ। এটি ক্রীক উন্নয়লনর কালের প্যালকে এর্ং জমাট ৪৭৫ টি ক্রীক উন্নয়লনর প্যালকে এ পর্ বন্ত প্রোন
করা হলয়লছ।
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ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ
সংখ্যাগত্ উপাি ধর্লিষলণর ফোফে
৬.১ সুফেলভাগীলের মত্ামত্ঃ
প্রকলল্পর প্রিান উলেশ্য হলে পার্ বত্য জেো সমূলহ মৎস্য চাষ কার্ বক্রম গ্রহলণর মাধ্যলম মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধ, পাহাধড় েনগলণর
পাধরর্াধরক আয় বৃধদ্ধ এর্ং পধির মান উন্নয়ন, েো য় উন্নয়ন। চেমান প্রকল্পটি ২০১২ সালে শুরু হলেও এর জভৌত্ কালের অগ্রগধত্
আ ানুরূপ নয়। এখন পর্ বন্ত প্রস্তাধর্ত্ সকে ক্রীক ধনমবাণ কাে সম্পন্ন করা সভাবর্ হয়ধন এর্ং সকে সুফেলভাগীলের ধনকট েো য়
হস্তান্তর করা সভাবর্ হয়ধন। প্রকল্পটি আগামী ২০১৭ সালের জুন মালস জ ষ হওয়ার কথা থাকলেও হযাচারী ও নাস বারী স্থাপলনর কাে
এখন পর্ বন্ত শুরু করা র্ায়ধন। ফলে গুণগত্ মানসম্পন্ন জপানা সরর্রালহর ধর্ষয়টি এখলনা পলরামাত্রায় ধনধিত্ করা র্ায়ধন। র্ধেও
প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ধনধমবত্ হযাচারী জথলক জপানা সরর্রাহ হলে, ধকন্তু ত্া চাধহোর তুেনায় অলনক কম। প্রকল্প
র্াস্তর্ায়লনর কমবপধরকল্পনা অনুয়ায়ী প্রথম ও ধদ্বত্ীয় র্ছলরর মলধ্যই হযাচারী ও নাস বারীর কাে সমাপ্ত হওয়া র্াঞ্চনীয়। এর ব্যত্বয়
ঘটিলে ক্রীলক মৎস্য উৎপােলনর ধর্ঘ্ন ঘটলর্ র্া প্রকলল্পর মূে উলেশ্যলক ব্যাহত্ করলর্।

৬.১.১ জেোওয়ারী েরীপকৃত্ ক্রীক সংখ্যাঃ
ধনধর্ড় পধরর্ীেণ কালে সংখ্যাগত্ উপাি সংগ্রলহর েন্য জমাট ১০০ টি ক্রীক ধনর্ বাচন করা হয়। প্রধত্টি ক্রীলক মাধেক ও ক্রীকধভধিক
একেন সুফেলভাগী ধহলসলর্ জমাট ১০০ েলনর সাোৎকার গ্রহলণর ব্যর্স্থা করা হয়। এর মলধ্য একটি ক্রীলকর দুই েলনর ত্থ্য
ঠিকমত্ পূরণ না করায় ক্রীক ২ টি র্াে ধেলয় জমাট ১৯৮ টি প্রশ্ন পলত্রর উপাি িাটালর্ইলে ইনপট জেওয়া হয়। এর্ং ত্ার আলোলক
উপাি ধর্লিষণ কলর ফোফে তত্রী করা হলয়লছ।পার্ বত্য চট্টগ্রালমর ধত্নটি জেোলত্ ক্রীক েরীপ কাে সম্পন্ন করা হয়। আধিলকযর
ধর্লর্চনায় সর্ বাধিক ক্রীক েরীপ করা হয় রাঙ্গামাটি জেোর ৪ টি উপলেোলত্ এগুলো হলে কাউখােী, নাধনয়ারচর, র্াঘাইছধড় ও
র্রকে। এছাড়া খাগড়াছধড়র ধেধঘনাো, খাগড়াছধড় সের ও মহােছধড় এর্ং র্ান্দরর্ান জেোর নাইেযংছধড়, থানধচ ও জরায়াংছধড়
উপলেোলত্ এ েরীপ কাে সম্পন্ন করা হয়। ধনলচ জেোওয়ারী ক্রীলকর ধচত্র ছক (ছক-১৬) আকালর তুলে িরা হলোঃ
ছক - ১৬: জেোওয়ারী েরীপকৃত্ ক্রীলকর সংখ্যা

জেো
র্ান্দরর্ান
খাগড়াছধড়
রাঙ্গামাটি
জমাট

েরীপকৃত্ ক্রীক সংখ্যা
১৭
৩৯
৪৩
৯৯

জেোধভধিক ত্করা হার
১৭.২
৩৯.৪
৪৩.৪
১০০.০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

৬.১.২ সেলস্যর সংখ্যার ধভধিলত্ খানার আকারঃ
পধরর্ীেণ এোকার জমাট ১৯৮ টি খানার েরীপ কার্ ব সম্পােন করা হয়। এর মলধ্য 99 টি ক্রীক মাধেক ও পৃথকভালর্ 99 েন
সুফেলভাগী রলয়লছ। এসকে খানার আকার সর্ বধনে ১ সেস্যধর্ধ ি আর সলর্ বাচ্চ ১২ সেস্য ধর্ধ ি। সলর্ বাচ্চ সংখ্যক 30 টি খানার
সেস্য সংখ্যা পাওয়া জগলছ ৪ েন। ধনলচ খানার আকার (ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগী) এর আনুপাধত্ক হার সম্বধেত্ ছক ও ধচলত্র

(ছক-১৭,১৮ এর্ং ধচত্র-৩ ও ৪ ) উলেখ করা হলোঃ
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ছক - ১৭ : খানার আকার (ক্রীক মাধেক)

খানার আকার
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
জমাট

আকারধভধিক খানার
সংখ্যা
1
14
30
15
21
9
5
1
2
1
৯৯

ত্করা হার
1.01
14.14
30.30
15.15
21.21
9.09
5.05
1.01
2.02
1.01
১০০.০

†gvU AvKvi
Mo AvKvi

99
5.13

Lvbvi AvKvi
30.30
21.21
15.15

14.14

9.09
5.05
1.01
1

2

3

4

5

6

7

1.01

2.02

1.01

8

9

10

ধচত্র - ২: সেলস্যর ধভধিলত্ খানার আকালরর কোম চাট ব (ক্রীক মাধেক)
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ছক - ১৮ : খানার আকার ( সুফেলভাগী )
খানার আকার
1.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
জমাট

আকারধভধিক খানার সংখ্যা
1
10
25
23
19
10
6
1
3
1
৯৯

ত্করা হার
1.01
10.10
25.25
23.23
19.19
10.10
6.06
1.01
3.03
1.01
১০০.০

জমাট আকার
গড় আকার

৯৯
৫.৩৪

উৎসঃ প্রকল্প েপ্তর ২০১৬

খানার আকার
25.25

23.23
19.19

10.10

10.10
6.06

1.01
1.00

1.01
3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

3.03
10.00

1.01
12.00

ধচত্র - ৩: সেলস্যর ধভধিলত্ খানার আকালরর কোম চাট ব (সুফেলভাগী)

৬.১.৩ ক্রীলক মৎস্য চালষ জপানা সরর্রালহর উৎসঃ
সংখ্যাধভধিক উপাি ধর্লিষলণর জেখা র্ায় জর্, এোকার জর্ ীরভাগ জপানা ক্রয় করা হয় খুচরা ধর্লক্রত্ার ধনকট জথলক। এসর্
জপানার গুণগত্ মান জর্ ীরভাগ জেলত্র ভালো হয় না। ফলে মৎস্য চাষীরা আ ানুরূপ সফেত্া পালে না। প্রকল্প হযাচারী জথলক জপানা
সরর্রাহ ধনধিত্ হয় মাত্র ১১.১% । র্া এখানকার মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধর জেলত্র একটি র্ড় অন্তরায় এর্ং চাধহোর তুেনায় অধত্
নগন্য। এরপর জর্সর্ োয়গা জথলক ক্রয় করা হয় ত্ার মলধ্য স্থানীয় নাস বারী অন্যত্ম। ফোফলে জেখা র্ায় জর্, সর্লচলয় কম জপানার
জর্াগান আলস প্রকল্প হযাচারী জথলক। স্থাণীয় নাস বারী ব্যধি মাধেকানািীণ এর্ং জপানা প্রাধপ্তর স্থান কুধমো, রায়পর হযাচারী এর্ং
হােো নেী জথলক । ধনলচর ছলক (ছক-১৯ এর্ং ধচত্র-৫) এসংক্রান্ত উপাি ধর্স্তাধরত্ জেখালনা হলোঃ
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ছক - ১৯: মৎস্য চালষ জপানার উৎস

ধর্র্রণ

উিরোত্ার সংখ্যা
১১
৩১
৩৯
১৮
৯৯

প্রকল্প হযাচারী
স্থানীয় নাস বারী
ফধড়য়া
অন্যান্য
জমাট

ত্করা হার
১১.১
৩১.৩
৩৯.৪
১৮.২
১০০.০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ – ২০১৬

অনযানয
18%

প ানার উৎস

প্রকল্প হ্যাচারী
11%

স্থানীয় নার্সারী
31%
ফড়িয়া
40%
ধচত্র - ৪: জপানার উৎস পাই চাট ব

৬.১.৪ তেনধন্দন মৎস্য খাওয়ার অর্স্থাঃ
ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের উপাি পৃথকভালর্ ধর্লিষণ কলর এখানকার খাযাভযালস পধরর্ার ধভধিক তেধনক মাছ খার্ার জর্ ত্থ্য
পাওয়া জগলছ ত্াও জর্ ইধত্র্াচক। জমাট ৮২ সুফেলভাগী মলধ্য ৯২.৭০% উিরোত্াই র্লেলছ জর্, তেধনক মাছ খাওয়ার পধরমাণ ১০
র্ছর পূলর্ বর তুেনায় জর্লড়লছ। ৭.৩% র্লেলছ এলেলত্র জকান পধরর্ত্বন হয়ধন। পোন্তলর ক্রীক মাধেকলের মলধ্য ৯৫.৪০ % র্লেলছ
মাছ খাওয়ার পধরমাণ জর্লড়লছ। ধনলচ দুটি জেত্র জথলক প্রাপ্ত উপাি পৃথকভালর্ জেখালনা হলো (সুফেলভাগী ছক-২০, ধচত্র-৬ এর্ং
ক্রীক মাধেক ছক-২১, ধচত্র-৭)।
ছক - ২০: তেনধন্দন মৎস্য খাওয়ার অর্স্থা (সুফেলভাগী)

মৎস্য খাওয়ার অর্স্থা
জর্লড়লছ
জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
৭৬
৬
৮২

ত্করা হার
৯২.৭০
৭.৩০
১০০.০
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মাছ খাওয়ার জেলত্র পধরর্ত্বলনর প্রভার্ ( ধক্রক মাধেক)

১০০.
৯০.
৮০.
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.

১= জর্লড়লছ
২= জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
৯২.৭

৭.৩
১

২
ধচত্র - ৫: মৎস্য খাওয়ার জেলত্র পধরর্ত্বলনর প্রভার্ (সুফেলভাগী)

ছক - ২১: মৎস্য খাওয়ার পধরর্ত্বলনর প্রভার্ (ক্রীক মাধেক)
পধরর্ত্বলনর প্রভার্

উিরোত্ার সংখ্যা
৮৩
৪
৮৭

জর্লড়লছ
জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
জমাট

ত্করা হার
৯৫.৪০
৪.৬০
১০০.০

৮৩.৮
১০০.
৮০.
৬০.
৪০.
২০.
০.

১২.১

১

১= জর্লড়লছ
২= জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
পধরর্ত্বন ীে িায়াগ্রাম

২
ধচত্র - ৬: মৎস্য খাওয়ার জেলত্র পধরর্ত্বলনর প্রভার্ (ক্রীক মাধেক)

৬.১.৫ ধনত্য প্রলয়ােনীয় চাধহো পূরলণ প্রভার্ঃ
েধরলপ জেখা জগলছ জর্, পূলর্ বর জচলয় পধরর্ালরর ধনত্য প্রলয়ােনীয় ব্যয় ধনর্ বালহর সেমত্া ক্রীক মাধেকলের ৭৮.৪৯%,
সুফেলভাগীলের ৭৩.১২ % জর্লড়লছ। এখন পর্ বন্ত সমাপ্ত ক্রীলক মৎস্য চাষ প্রাথধমক পর্ বালয় ( শুধুমাত্র জপানা মজুে ও ধকছু ধকছু ক্রীলক
খন্ডকাধেন মৎস্য আহরন করা হলয়লছ) ধর্িায় আয়-ব্যলয়র পধরসংখ্যালনর ত্থ্য প্রোন সভাবর্ হলে না । ক্রীক মাধেক ও
সুফেলভাগীলের ধচত্র পৃথকভালর্ জেখালনা হলো ((ছক-২২, ২৩):
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ছক - ২২: ধনত্য প্রলয়ােনীয় চাধহো পূরণ সংক্রান্ত মত্ামত্ (ক্রীক মাধেকলের )

চাধহোর প্রভার্
সেমত্া জর্লড়লছ
জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
৭৩
২০
৯৩

ত্করা হার
৭৮.৪৯
২১.৫১
১০০.০

ছক - ২৩: ধনত্য প্রলয়ােনীয় চাধহো পূরণ সংক্রান্ত মত্ামত্ (সুফেলভাগীলের)

চাধহোর প্রভার্

উিরোত্ার সংখ্যা

ত্করা হার

সেমত্া জর্লড়লছ

৬৮

৭৩.১২

জকান পধরর্ত্বন হয়ধন

২৫

জমাট

৯৩

২৬.৮৮
১০০.০

৬.১.৬ প্রধ েলণর প্রভার্ ধনরূপনঃ
ক্রীক মাধেকলের সালথ প্রধ েলণর প্রভার্ সংক্রান্ত আলোচনা জথলক প্রত্ীয়মান হলয় জর্ ক্রীক মাধেকলর মৎস্য চাষ সম্পলকব ৫৩.৫%
িারণা বৃধদ্ধ জপলয়লছ এর্ং ২৫.৩% মৎস্য চালষ আগ্রহী হলয়লছ। ধনলে ধচত্র ৮ ও ছক-২৪ জেখালনা হলয়লছ।
ছক - ২৪: প্রধ েলণর প্রভার্ ধনরূপণ

প্রধ েলণর প্রভার্
মৎস্য চাষ সম্পলকব িারণা বৃধদ্ধ জপলয়লছ
মৎস্য চালষ আগ্রহ জর্লড়লছ
মৎস্য চাষ শুরু কলরলছ
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
৫৩
২৫
২১
৯৯

ত্করা হার
৫৩.৫
২৫.৩
২১.২
১০০.০

১= মাছ চাষ সম্পলকব িারনা বৃধদ্ধ জপলয়লছ
২= মাছ চালষ আগ্রহ সৃধি হলয়লছ
৩= মাছ চাষ শুরু কলরলছ

ধচত্র – ৭: প্রধ েলণর প্রভার্ ধনরূপণ
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৬.১.৭ প্রধ েণ চাধহো ধনরূপনঃ
এখানকার ক্রীলকর মাধেক ও সুফেলভাগীরা ত্ালের প্রধ েণ চাধহোর কথা সাোৎকালর উলেখ কলরলছ। ত্ারা নানা িরলনর
প্রধ েলণর কথা র্েলেও হাঁস পােলন ত্ালের জর্ ী আগ্রলহর ধর্ষয়টি উলঠ এলসলছ। কারণ অনুসন্ধালন োনা জগলছ জর্, ক্রীলক মালছর
উৎপােলনর পা াপাধ হাস পােন করা জগলে ক্রীক জথলক একই িরলণর পধুঁ ে ধর্ধনলয়ালগ ধদ্বগুন র্া ত্ারও জর্ ী আলয়র সুলর্াগ
রলয়লছ। হাঁলসর ধর্ষ্ঠা মালছর খার্ার ধহলসলর্ ব্যর্হৃত্ হয়। ফলে মাছ চালষ খার্ালরর খরচ োলগ না র্েলেই চলে। মৎলস্যর সালথ হাঁস
পােন সমধিত্ মৎস্য চালষর একটি পেলেপ। ত্াছাড়া ক্রীলক পাধনর প্রাপ্যত্ার কারলণ সর্ধে চালষর গুরুত্বও এখালন জর্লড়লছ। এ
সংক্রান্ত একটি ধচত্র-৯ ও ছক-২৫ এ উপস্থাপন করা হলো:
ছক - ২৫: প্রধ েণ চাধহো ধনরূপণ

প্রধ েণ চাধহো

উিরোত্ার সংখ্যা

ত্করা হার

মৎস্য চাষ

৪৭

৪৭.৫

হাঁস পােন

৪৪

৪৪.৪

সর্ধে চাষ

৮

৮.১

৯৯

১০০.০

জমাট

১ = মৎস্য চাষ
২ = হাস পােন
৩ = সর্ধে চাষ

ধচত্র - ৮: প্রধ েলণর চাধহো ধনরূপণ
.

৬.১.৮ প্রধ েলণর সুলর্াগ প্রাধপ্তলত্ পধরর্ত্বলনর প্রভার্ঃ
এই প্রকল্প র্াস্তর্ায়লনর ফলে প্রধ েণ প্রাধপ্তর জেলত্রও পধরর্ত্বন এলসলছ। ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের সাোৎকার জথলক প্রাপ্ত
উপাি ধনলচ পৃথকভালর্ ধর্স্তাধরত্ জেখালনা হলো (ছক – ২৬, ২৭) । ক্রীক মাধেকলের প্রধ েণ সুলর্াগ প্রাধপ্ত জর্লড়লছ ৯৫.৮০ %
ধকন্তু সুফেলভাগীলের আগ্রহ ৪৮.৭৫% মাত্র। কারণ ধহসালর্ উির োত্ালের চাধহো, প্রধ েলণর ভাত্া স্বল্প পধরমালণ থাকায় আগ্রহী
কম পধরেধেত্ হলয়লছ।
ছক - ২৬: প্রধ েলণর সুলর্াগ প্রাধপ্তলত্ পধরর্ত্বন (ক্রীক মাধেক)

উিরোত্া সংখ্যা

ত্করা হার

সুলর্াগ জর্লড়লছ

৯১

৯৫.৮০

জকান পধরর্ত্বন হয়ধন

৪

৪.২০
১০০.০

প্রধ েণ সুলর্ালগর িরণ

জমাট

৯৫
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ছক - ২৭: প্রধ েলণর সুলর্াগ প্রাধপ্তলত্ পধরর্ত্বন (সুফেলভাগী)

প্রধ েণ সুলর্ালগর িরণ
সুলর্াগ জর্লড়লছ
জকান পধরর্ত্বন হয়ধন

উিরোত্ার সংখ্যা
৩৯
৪১
৮০

জমাট

ত্করা হার
৪৮.৭৫
৫১.২৫
১০০.০

৬.১.৯ েো লয়র মাধেকানার িরণঃ
প্রাপ্ত উপাি ধর্লিষণ কলর জেখা জগলছ জর্ এখানকার জর্ ীরভাগ েধম তপধত্রক সূলত্র পাওয়া ব্যধি মাধেকানািীন ৬১.৬%। এছাড়া
ধনেস্ব ক্রয় করা ও জর্ৌথ মাধেকানািীন েধমও রলয়লছ। খাস েধমর পধরমান ত্করা ১%। প্রকল্পসূলত্র োনা ধগলয়লছ সরকারী খালসর
েধমলত্ মৎস্য চাষলক অগ্রািীকার জেয়া হলয়লছ। ধনলচ এসংক্রান্ত একটি ছক জেওয়া হলো(ছক-২৮, ধচত্র-১০):

ছক - ২৮: েধমর মাধেকানার অর্স্থা

েধমর মাধেকানার িরণ
সরকারী/ খাস
তপধত্রক সূলত্র প্রাপ্ত
স্বামী-স্ত্রীর মাধেকানািীন সম্পধি
জর্ৌথ মাধেকানা
ক্রয়সূলত্র মাধেক
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
১
৬১
৬
৫
২৬
৯৯

সরকারী/ খাস

১.
২৬.৩
৫.১

ত্করা হার
১.০
৬১.৬
৬.১
৫.১
২৬.৩
১০০.০

তপধত্রক সূলত্র প্রাপ্ত
৬১.৬

স্বামী-স্ত্রীর মাধেকানািীন সম্পধি
জর্ৌথ মাধেকানা

৬.১

ক্রয়সূলত্র মাধেক

ধচত্র - ০৯: েধমর মাধেকানার অর্স্থা

৬.১.১০ মৎস্য চালষর র্ত্বমান অর্স্থাঃ
সংখ্যাগত্ েরীলপর প্রাপ্ত ফোফলে মৎস্য চালষর র্ত্বমান অর্স্থা জথলক জেখা র্ায় জর্, ধনেস্ব উলযালগ মৎস্য চাষীর সংখ্যা জর্ ী
(৩৩.৩%)। জকউ জকউ জর্ৌথ মাধেকানালত্ মাছ চাষ কলর। ত্লর্ মাছ চালষ সরাসধর সম্পৃি নয় এমন সংখ্যাই জর্ ী (৪৯.৫%)।
জর্লহতু ক্রীলকর কাে ও প্রধ েলণর কাে এখন সম্পন্ন না হাওয়ায় র্ত্বমালন মৎস্য চালষ আগ্রহ কম জেখালে। ধনলচর সরধণলত্
ধর্স্তাধরত্ জেখালনা হলো (ধচত্র-১১, ছক-২৯)।
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ছক - ২৯: মৎস্য চালষর র্ত্বমান অর্স্থা

চালষর িরণ
প্রাকৃধত্কভালর্ মাছ েলন্ম
ধনেস্ব উলযালগ মাছ চাষ কলর
জর্ৌথ মাধেকানায় মাছ চাষ হয়
মাছ চাষ শুরু কলরধন
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা

ত্করা হার

৫
৩৩
১২
৪৯
৯৯

১০.০
৩৩.৩
১২.১
৪৯.৫
১০০.০

৪৯.৫
৫০.
৪৫.
৪০.
৩৫.
৩০.
২৫.
২০.
১৫.
১০.
৫.
০.

১= প্রাকৃধত্কভালর্ েলন্ম
২= ধনে উলযালগ মাছ চাষ কলর
৩= জর্ৌথ মাধেকানায় মাছ চাষ কলর
৪= মাছ চাষ শুরু কলরধন

৩৩.৩

১২.১

১০.

১

২

৩

৪

ধচত্র - ১০: মৎস্য চালষর র্ত্বমান অর্স্থা

৬.১.১১ মৎস্য চালষ প্রোধত্র আধিকযঃ
ক্রীক েো লয় মৎস্য চালষর জেলত্র জর্ সকে মালছর প্রািান্য জেখা র্ায় ত্া ধনলের ছলক জেখালনা হলয়লছ। জেখা র্ায় জর্, এই
এোকালত্ রুই ও কাত্ো, মৃলগে ও স্বরপটি মালছর চাষ জর্ ী হয়। এর পলর জর্ মালছর চাষ জর্ ী হয় ত্ার মলধ্য উলেখলর্াগ্য হলে
জত্োধপয়া ও গ্রাসকাপব। খুর্ স্বল্প পধরসলর এখালন ধচংধড় ও কই মালছর চাষ শুরু হলয়লছ। ধনলে ধচত্র-১২ জেখালনা হলো:

৬.১.১১.১ মৎস্য উৎপােলনর অর্স্থাঃ
েরীলপ জেখা র্ায় জর্, উন্নয়নকৃত্ সকে ক্রীলক এখলনা মৎস্য চাষ শুরু হয়ধন। জর্ সকে ক্রীলক মৎস্য উৎপােন শুরু হলয়লছ ত্ার একটি
নমুনা ধচত্র - ১৩ জত্ জেখালনা হলো। ধচলত্র পধরেধেত্ হয় জর্, মৎস্য উৎপােন সর্লচলয় জর্ ী বৃধদ্ধ জপলয়লছ, খাগড়াছধড় জেোয় এর্ং
পর্ বায়ক্রলম ধেধঘনাো, র্াঘাইছধড় ও নাধনয়ারচলর উপলেোগুলোলত্। থানধচ, র্রকলে ক্রীলক জপানা মজুে করা হলয়লছ ধকন্তু মৎস্য
আহরণ করা হয়ধন ধর্িায় ফোফে উলেখ করা হয় নাই। প্রধ েলণ উদ্ধুদ্ধ, জপানা প্রাধপ্ত সহেলোভয হওয়ায় উি এোকার ক্রীলক
মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধ পধরেধেত্ হলয়লছ।

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

35

Chart Title
0
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নাইেযংছধড়
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3890
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0

র্রকে
নাধনয়ারচর

822
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1000
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ধচত্র - ১১: মৎস্য উৎপােলনর অর্স্থা ( জকধে / জহক্টর)

5000

উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

৬.১.১২ মৎস্য ধর্ধক্র জথলক পধরর্ালরর আলয় পধরর্ত্বনঃ
মৎস্য ধর্ধক্র জথলক পধরর্ালরর অধত্ধরি আলয়র সুলর্াগ তত্রী হলয়লছ র্লে ৮৯.৪৭% উিরোত্া মত্ামত্ জেন। এসংক্রান্ত ছকটি ধনলচ
জেখালনা হলো (ছক-১৪, ধচত্র-৩০):
ছক - ৩০: মৎস্য ধর্ধক্র জথলক পধরর্ালরর আলয় পধরর্ত্বন

মৎস্য ধর্ধক্র জথলক আলয়র পধরর্ত্বন
আয় জর্লড়লছ
জকান পধরর্ত্বন হয়ধন
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
৮৫
১০
৯৫

ত্করা হার
৮৯.৪৭
১০.৫৩
১০০.০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

আয়
জর্লড়লছ

৬১.৬

৮৯.৪৭

জকান
পধরর্ত্বন
হয়ধন

ধচত্র - ১২: মৎস্য ধর্ধক্র জথলক পধরর্ালরর আলয় পধরর্ত্বন
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৬.১.১৩ মৎস্য চালষ আধুধনক প্রযুধি ব্যর্হালর পধরর্ত্বনঃ
ক্রীক মাধেকলের সালথ আলোচনায় উিরোত্ালের মলধ্য ৯১.৪৯% র্লেলছ জর্ মৎস্য চালষ প্রযুধি ব্যর্হালর পধরর্ত্বন এলসলছ।
প্রকলল্পর ধর্ধভন্ন প্রযুধি প্যালকলের প্রধ েলণর প্রভালর্ পধরর্ত্বলনর িরণ ধনলচর ছক-৩১, ধচত্র-১৫ জেখালনা হলয়লছঃ
ছক - ৩১: মৎস্য চালষ প্রযুধির ব্যর্হালর পধরর্ত্বন

প্রযুধির ব্যর্হালরর িরণ

উিরোত্ার সংখ্যা

ত্করা হার

প্রযুধির ব্যর্হার জর্লড়লছ

৮৬

৯১.৪৯

জকান পধরর্ত্বন হয়ধন

৮

৮.৫১
১০০.০

জমাট

৯৪

উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

৬১.৬

প্রযুধির ব্যর্হার
জর্লড়লছ

৯১.৪৯

জকান পধরর্ত্বন হয়ধন

ধচত্র - ১৩: মৎস্য চালষ প্রযুধির ব্যর্হার

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

37

৬.১.১৪ মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ত্থ্য প্রাধপ্তর অর্স্থাঃ
মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ত্থ্য প্রাধপ্তলত্ও সুলর্াগ জর্লড়লছ। উির োত্ালের জমাট ৫৩.৫% র্লেলছন মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ত্থ্য ত্ারা সরকারী
সম্প্রসারণ কমীর ধনকট জথলকই জপলয় থালকন। এসংক্রান্ত ছক-৩২ ও ধচত্র-১৬ ধনেরূপঃ

ছক-৩২: মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ত্থ্য প্রাধপ্তলত্ পধরর্ত্বন

মৎস্য চাষ ত্লথ্যর সুলর্াগ
সরকারী সম্প্রসারণ কমী
প্রধত্লর্ ী মৎস্য চাষী
জপানা ব্যর্সায়ী
জরধিও, জটধেধভ ন
জমাট

উিরোত্ার সংখ্যা
৫৩
৮
৩৬
২
৯৯

ত্করা হার
৫৩.৫
৮.১
৩৬.৪
২.০
১০০.০
উৎসঃ ধনধর্ড় পধরর্ীেণ - ২০১৬

ধচত্র – ১৪: মৎস্য চাষ সক্রান্ত ত্থ্য প্রাধপ্তলত্ পধরর্ত্বন

২.

সরকারী সম্প্রসারণ
কমী

প্রধত্লর্ ী মৎস্য
চাষী

৩৬.৪

৫৩.৫

জপানা ব্যর্সায়ী
৬১.৬

জরধিও, জটধেধভ ন
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সপ্তম অধ্যায়ঃ
গুণগত্ উপাি ধর্লিষণ
৭.১ গুণগত্ উপাি ধর্লিষণ পদ্ধধত্ঃ
গুণগে উপাত্ত বিপেষণ পদ্ধবেস্বরূপ

KII, FGD,

এিং

Case Study

সম্পন্ন কো হপয়পছ। এসংক্রান্ত ধর্স্তাধরত্ ধনধর্ড়

পধরর্ীেণ কার্ বপদ্ধধত্লত্ উলেখ করা হলয়লছ। সাোৎকালর জেখা র্ায় জর্, প্রকল্প সংধিি ও সংধিি নয় সকলেই এই প্রকল্প সম্পলকব
িারণা রালখ। এ জথলক প্রাপ্ত ত্থ্যাধের ধভধিলত্ পর্ বলর্েণ সমূহ ধর্স্তাধরত্ ধনলে আলোচনা করা হলো।

৭.২ জকআইআই (Key Informant Intrview) এর পর্ বলর্েণঃ
৭.২.১ প্রকলল্পর উপকাধরত্াঃ
প্রকল্পটি এই এোকায় পাধনর সংকট দূর করলত্ র্ড় ভূধমকা রাখলছ। পাহালড়র ঢালের ধনচুলত্ একপাল র্াঁি ধেলয় পাধন সংরেলণর
মাধ্যলম মাছ চাষ করা হলে। এোকার মানুষ এই কালের সালথ সম্পৃি। এই প্রকল্পটি এোকার মাছ চালষ ব্যাপক পধরর্ত্বন এলনলছ।
ধর্ল ষ কলর প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র কালের পর এখানকার চাষকৃত্ মাছ এখন এোকার র্াইলর এমনধক পার্শ্বর্ত্ী জেো
চট্টগ্রাম পর্ বন্ত র্ালে।

৭.২.২ অধফস, েনর্ে ও র্ানর্াহন সংকটঃ
পার্ বত্য জেোসমূলহর ২৫ টি উপলেোর মলধ্য (র্রকে, রুমা ও থানধচ) ৩ টিলত্ মৎস্য ধর্ভালগর েনর্ে ও অধফস জনই ধর্িায়
র্ান্দরর্ান সের উপলেোর ধসধনয়র উপলেো মৎস্য কমবকত্বা থানধচ ও রুমা এর্ং রাঙ্গামাটির জুরাছধড়র উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
র্রকলের অধত্ধরি োধয়ত্ব পােন করলছন। েীঘ বধেন গাধড় নি থাকায় খাগড়াছধড় ও র্ান্দরর্ালন জেো মৎস্য কমবকত্বালের পলে
প্রকলল্পর কালের অগ্রগধত্ ও গুণগত্ মান পর্ বলর্েণ করা কঠিন হলয় পলড়লছ। এলেলত্র পার্ বত্য পাহাধড় অঞ্চে র্াত্ায়াত্ ও পণ্য
পধরর্হলনর েন্য র্রাে বৃধদ্ধ করা েরকার। মাঠ পর্ বালয় অধফস ও প্রধ েণ কলের অভার্। মাত্র ধত্নেন প্রলকৌ েীর পলে সময়মত্
সকে কাে সম্পােন করা এলকর্ালরই সভাবর্ হয়না। ফলে জর্ ীরভাগ জেলত্রই কাে শুরুলত্ ধর্েম্ব হয়। েনর্ে সংকলটর কারলণ সকে
ক্রীলকর উন্নয়ন কাে র্থার্থভালর্ পর্ বলর্েণ করা সভাবর্ হয় না।

৭.২.৩ জেো মৎস্য কমবকত্বা ও স্থানীয় সরকার প্রধত্ধনধিলের সম্পৃিকরণঃ
এ প্রকলল্প জেো মৎস্য কমবকত্বালের কার্ ব পধরধি সুেষ্ঠ নয়। ত্াছাড়া মূে প্রকলল্পর কালে ত্ালের সম্পৃিত্াও কম। স্থানীয়
সরকারলক এ প্রকলল্পর সালথ সম্পৃি করা হলে ভালো ফে পাওয়া র্ালর্। স্থানীয় ঠিকাোরলের ধেলয় কাে করালে ফোফে ভাে হলত্
পালর র্লে োনা জগলছ। জটন্ডার প্রধক্রয়া শুধুমাত্র রাঙ্গামাটিলত্ না কলর সংধিি জেোগুলোলত্ করলে প্রকলল্পর আলরা অগ্রগধত্ হওয়ার
সভাবার্না আলছ র্লে সংধিি সূত্র অধভমত্ প্রকা কলরন। সরকালরর ধর্ধভন্ন েপ্তর ও স্থানীয় সরকালরর সালথ সমিয় কলর প্রকল্প
র্াস্তর্ায়ন করা, র্ালত্ ত্ারাও এ প্রকলল্পর ধর্ধভন্ন উন্নয়ন সমস্যার সমািলন ভূধমকা রাখলত্ পালর ধর্ল ষ কলর জসইসর্ োয়গালত্,
জর্খালন মৎস্য ধর্ভালগর র্রাে জেওয়ার মত্ টাকা জনই।

৭.২.৪ সুফেলভাগী ধনর্ বাচন, েে গঠন ও ধদ্বপাধেক চুধিঃ
ক্রীক উন্নয়লনর কাে শুরুর আলগই সুফেলভাগী েে গঠন করা হয় এর্ং ধর্ষয়টি আলগ না োনলেও এখন এোকার সর্াই োলন।
উপলেো মৎস্য অধফলসর প্রত্যে সহলর্াগীত্া ও ধনলে ব নালত্ সুফেলভাগী েে গঠন করা হয়। ক্রীলকর আল পাল র্সর্াসরত্লের
মধ্য জথলক উপকারলভাগী ধনর্ বাচন করা হয়। এর মলধ্য মৎস্যচালষ আগ্রহী ৩০% মধহো সম্পৃি থালকন। সুফেলভাগী েলের ধনয়ধমত্
সভা হয়। জপানা অর্মুধি, ক্রীক সংোর ইত্যাধে ধর্ষয় ধনলয় সভালত্ আলোচনা হলয় থালক। প্রকলল্প ক্রীক মাধেক ও মৎস্য ধর্ভালগর
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সালথ জর্ চুধি করা হয় ত্া ৫ র্ছলরর েন্য, ৫ র্ছর পর ক্রীক মাধেক আর প্রকল্প কতৃবক আলরাধপত্ ত্ব মানলত্ র্াধ্য থালক না, ফলে
ত্খন ক্রীলকর সুফেলভাগীলের েন্য জকান ধকছু করার থালক না র্লে পূলর্ বর অধভজ্ঞ উিরোত্া অধভমত্ ব্যি কলরলছন।

৭.২.৫ প্রকল্প র্াস্তর্ায়লন প্রধত্র্ন্ধকত্াঃ
প্রলয়ােলনর তুেনায় কালের পধরমাণ খুর্ই কম। পূলর্ ব ক্রীক ধনর্ বাধচত্ থাকায় ক্রীক পধরর্ত্বলনর জকান সুলর্াগ জনই, জকননা অলনক
জেলত্র ক্রীলকর অধস্তত্ত্ব ধচধিত্ করা কঠিন জকননা জর্াগালর্াগ ব্যর্স্থা দুগমব ও কিকর, জকান জকান ক্রীলক দুই জথলক ধত্ন ঘন্টা হাটলত্
হয়। দুগমব এোকায় জমার্াইে জনটওয়াকব না থাকায় জর্াগলর্াগ সমস্যাও হয়। ক্রীক উন্নয়ন কাে র্ষ বাকালে হওয়ায় সর্ ক্রীলক কাে
ত্োরধক করা খুর্ই কিসাধ্য হলয় পলড়।

৭.২.৬ প্রকলল্পর প্রধ েণ ব্যর্স্থাঃ
এখানকার মৎস্য চাষী অলনলকই এ প্রকলল্পর অিীলন প্রধ েণ জপলয়লছ। মৎস্য ধর্ভাগ জথলক মৎস্য চালষর উপর ২ ধেন জময়ােী
প্রধ েণ প্রোন করা হয়। ধকন্তু সকে সেস্য প্রধ েণ পায়ধন। ত্লর্ এই এোকার মৎস্য চালষর েন্য উপলর্াগী প্রধ েণ ব্যর্স্থার
উলযাগ জনওয়া েরকার। অন্যান্য মৎলস্যর চাষ, উৎপােন বৃধদ্ধ ধনরূপণ, ক্রীলক মৎলস্যর খার্ালরর পধরমাণ ধনণ বয় ধকভালর্ করলত্ হলর্
ইত্যাধে ধর্ষয় সম্বধেত্ মধিউে তত্রী করা ও জসই জমাত্ালর্ক প্রধ েণ প্রোন করা েরকার, র্া চেমান মধিউলে থাকলেও
সুম্পিভালর্ মধনটধরং করা হলে না। র্ত্বমালন প্রধ েলণর জময়াে ২ ধেন জথলক র্াধড়লয় ৫-৭ ধেন জময়ােী করা েরকার র্লে
আলোচনা জথলক অনুলরাি করা হলয়লছ। সুফেলভাগী েেলক র্ছলর দুইর্ার প্রধ েণ এর্ং একর্ার দুইধেলনর ধরলেসাস ব প্রধ েণ
জেওয়া ও পা াপধ মৎস্য চালষর উপকরণ প্রোন। চাষীলের েন্য অধভজ্ঞত্া সফলরর ব্যর্স্থা করা এর্ং সুফেলভাগী গ্রুপলক পার্শ্বর্ ত্ী
এোকাগুলোর সফে র্াঁি ও মৎস্য চাষ জেখালনা েরকার। প্রলয়ােলন ত্ালেরলক মৎস্য চাষ সহাধয়কা সরর্রাহ করা জর্লত্ পালর।
প্রধ েলণর পা াপাধ ধর্ধভন্ন উপকরণ জর্মন, জপানা মাছ ও জর্ড়োে সরর্রাহ করা।

৭.২.৭ প্রকলল্পর জময়াে ও কমবপধরধি সম্প্রসারণঃ
জর্লহলতু পার্ত্বয অঞ্চলে ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র প্রকলল্পর মূল্যায়ন প্রধত্লর্েলন সুপাধরল উলেখ আলছ জর্, জমাট ৪৩০৬ জহক্টর ক্রীক এধরয়া
আলছ ( সূত্র: মৎস্য অধিেপ্তর)। র্ার মলধ্য তৃত্ীয় পর্ বালয় ৮৬৩ জহক্টর ক্রীক ধনমবাণ কলর মৎস্য উৎপােলনর ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হলয়লছ
র্া মূে এধরয়ার ২০% সম্পােন করা হলয়লছ। এছাড়াও ধর্ধভন্ন েনপ্রধত্ধনধি, সুফেলভাগী ও অন্যান্য েনলগাষ্ঠী মৎস্য সম্পে বৃধদ্ধর
উলেলশ্য আলরা দূগমব এধরয়া অন্তর্ভবি কলর ভধর্ষ্যলত্ প্রকল্পটি আলরা র্ড় আধঙ্গলক র্াস্তর্ায়লনর উলযাগ জনয়া েরকার র্লে অধভমত্
ব্যি কলরলছন। জর্লহতু েধরদ্র পাহাধড় েনলগাষ্ঠী প্রকলল্পর উন্নয়নকৃত্ ক্রীলকর সালথ সুফেলভাগী ধহলসলর্ সরাসধর সম্পৃিত্া থাকায়
ত্ালের আথ ব-সামাধেক উন্নয়লন সহায়ক ভূধমকা পােন করলর্ এর্ং সুফেলভাগীলের অং ীোধরি েীঘ বস্থায়ী করার েন্য ত্ালের
ব (Exit Plan) ধনি বারণ
আধথ বক সম্পৃিত্া একান্ত প্রলয়ােন। এেধসএস পদ্ধধত্ প্রচেন করা জর্লত্ পালর। প্রকল্প জ লষ এর র্ধহগমন
করা েরুরী র্ালত্ উন্নয়ন কমবকান্ড েীঘ ব জময়ােী হয় ও চেমান থালক।

৭.৩ জফাকাস গ্রুপ ধিসকা লনর (এফধেধি) পর্ বলর্েণঃ
৭.৩.১ ক্রীলকর জটকসই উন্নয়নঃ
ক্রীক উন্নয়লনর েন্য জর্ অথ ব র্রাে জেয়া হলয় থালক ত্া র্লথি নয়। ত্াছাড়া ঠিকাোলরর জর্ ী োভ করার মানধসকত্া কালের
গুণগত্মান িলর রাখার জেলত্র র্ড় র্াঁিা। এছাড়া এখানকার সুফেলভাগীরা প্রকলল্পর নক া সম্পলকব ধকছু োলননা, ফলে কাে জকমন
হওয়া উধচৎ ত্া ত্ারা বুঝলত্ পালর না। ঠিকাোর জর্ভালর্ বুধঝলয় জেয় ত্াই জমলন ধনলত্ হয়। প্রকল্প ইধঞ্জ্ধনয়ার নক া করলেও ত্া
ধনলয় স্থানীয়লের সালথ জকান িরলণর আোপ আলোচনা কলর না। প্রকলল্পর নক া তত্রীর জেলত্র এোকার েনগলণর মত্ামত্ জনওয়া
হয় না এর্ং ত্ালেরলক নক া সম্পলকব ধর্স্তাধরত্ োনালনা হয় না র্লে উির োত্ারা অধভমত্ ব্যি কলরন। অলনক োয়গালত্
ধর্ল ষকলর নাইেৎছধড়, থানধচ, েীধঘনাো এোকালত্ ঠিকাোর ধনলে কাে না কলর সার্-কন্টাক জেন, সার্-কন্টাক্টর আর্ার ধকছু
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

40

মুনাফা জরলখ অলন্যর কালছ ধর্ধক্র কলর জেন এভালর্ একাধিক হাত্ র্েে হয়ার কারলণ মূে কালের অলথ বর পধরমান কলম র্াওয়ায়
কালে গুনগত্ মান কলম জগলছ ( ক্রীলকর র্াি টিকমত্ করা হয়ধন, জেন পাকা করা হয়ধন)।
দুগমব ক্রীকগুলোলত্ জেন পাকা করা হয়ধন কারণ ধহসালর্ র্ো হলয়লছ জর্,ধনমবাণ সামগ্রী পধরর্হলনর ব্যর্স্থা না থাকায় জেন
পাকাকরলণর কাে করা সভাবর্ হয়ধন জর্মনঃ র্রকে, ধেধঘনাো ইত্যাধে। জর্ ীরভাগ সুফেলভাগীলের মলত্ জেন আলরা প্র স্থ হওয়া
েরকার ধছলো। ত্ালত্ কলর পাধন ধনো ন সহে হলত্া এর্ং র্াঁলির উপর পাধনর চাপ কম পড়লত্া।
প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ক্রীলক ধনো ন নাোর সংস্থান না থাকায় অলনক ক্রীক েধত্গ্রস্থ হলয়লছ এর্ং অধত্ধরি পাধনর চালপ
মাছ জর্র হলয় র্াওয়ার ফলে মৎস্যচাষীরা েধত্গ্রস্থ হলে। তৃত্ীয় পর্ বালয় ধনো ন নাোর সংস্থান থাকলেও জর্ ধকছু ক্রীলক ত্া
মানসম্মত্ হয়ধন। এমনধক র্াত্ায়াত্ ব্যর্স্থা না থাকায় অলনক ক্রীলক নাো ধনমবালণর মাোমাে জপ্ররণ করলত্ না পারায় ধনো ন নাো
পাকা করা র্ায়ধন, ফলে নাোগুলো ধকছুধেন পলরই পাহাধড় ঢলে নি হলয় র্ায় এমনধক এসমস্ত ক্রীলকর জর্ ীর ভালগরই র্াঁি নি হলয়
জগলছ।

৭.৩.২ ক্রীলকর ইধত্র্াচক প্রভার্ঃ
ক্রীক এই এোকায় পাধন সংকট জমাচলন উলেখলর্াগ্য র্ভধমকা রাখলছ। এমন অলনক দুগমব এোকা রলয়লছ জর্খালন মানুষ শুধু পাধনর
অভালর্ তেনধন্দন কাে জর্মন- জগাছে পর্ বন্ত করার সুলর্াগ পায় না ।গ্রীস্ম জমৌসুলম সুলপয় পাধন ধহলসলর্ ক্রীকলক ব্যর্হার করা হলে।
ক্রীক র্াস্তর্ায়লনর ফলে একধেলক জর্মন কৃধষ আর্াে মৎস্য চাষ, হাস পােন , াক-সর্ধে চাষ করলছ অন্যধেলক । গ্রীস্ম জমৌসুলম
সুলপয় পাধন ধহলসলর্ ক্রীকলক ব্যর্হার করা হলে।

৭.৩.২ ক্রীলক মৎস্য চাষঃ
প্রকল্প এোকার হযাচারী জথলক ক্রীলক জপানা সরর্রাহ ধনধিত্ হয় মাত্র ১১% র্াকী মালছর জপানা জর্ ীরভাগই আলস েেীপর ও
কুধমো জথলক। র্া প্রকল্প উলেশ্য র্াস্তর্ায়লন ব্যাহত্ হলে। ক্রীলক মাছ চালষ গুণগত্ মানসম্পন্ন জপানার অভার্ পূরলণ হযাচারীর সংখ্যা
বৃধদ্ধ করা েরুরী। হযধচারী উৎপােন েমত্া প্রসার, মাঠপর্ বালয়র জপানা সরর্রাহ প্রলয়ালগর মূল্যায়ন করা প্রলয়ােন।

৭.৩.৩ সুফেলভাগী েেঃ
স্থানীয় সুফেলভাগী েেগুলোলক ধি ােী করার উলযাগ ধনলত্ হলর্। র্ালত্ প্রকল্প জ ষ হলয় জগলে ত্ারা ধনলেরাই এ প্রকলল্পর
কােগুলোলক গধত্ ীে রাখলত্ পালর। ক্রীলকর সুফেলভাগী ধহলসলর্ েধরদ্র এর্ং মৎস্য চালষ আগ্রহীলেরলক প্রািান্য ধেলত্ হলর্। স্থানীয়
সুফেলভাগীলের ধনকট জথলকও আধথ বক অং গ্রহণ থাকা েরকার। ত্াহলে ত্ালের মাধেকানালর্াি বৃধদ্ধ পালর্ এর্ং সঠিক কাে বুলঝ
ধনলত্ জর্ ী উলযাগী হলর্। ত্ালের সালথ চুধির জময়াে প্রকল্প জ লষ বৃধদ্ধ করা েরকার। পার্ বত্য জেো পধরষে এ ব্যাপালর উলেগী
ভূধমকা ধনলত্ পালর।

৭.৩.৫ প্রধ েণঃ
প্রলত্যক এোকালত্ এক/একাধিক উলযাগী মৎস্য চাষীলক েীঘ বলময়াধে প্রধ েণ প্রোন করা জর্লত্ পালর র্ারা তৃণমূলে অন্যান্যলেরলক
মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক ধর্ধভন্ন পরাম ব প্রোলন মৎস্য ধর্ভালগর মুখপাত্র ধহসালর্ কাে করলত্ পালর। ক্রীলক মৎস্য চাষ মধিউে প্রণয়ণ
করলত্ হলর্ র্ার মলধ্য ক্রীলক জকান িরলনর মৎস্য প্রোত্ী দ্রুত্ বৃধদ্ধ পালর্ ত্ার ত্াধেকা প্রণয়ন , প্রধত্ ত্াংল মজুলের সংখ্যা
প্রোধত্লভলে, খার্ার প্রোলনর হার, জপানা মজুলের সাইে, ক্রীক জথলক মৎস্য আহরলনর পদ্ধধত্ ও সময় , জরাগর্াোই, পাধন দূধষলত্
কারণ ও ধনরাময়, ক্রীলকর পাড় জভলঙ্গ জগলে সংষ্কার পদ্ধধত্ ইত্যাধে ধর্ষয় সংযুি কলর একটি কার্ বকধর প্রধ েণ মধিউে তত্ধর করা
প্রলয়ােন। এব্যাপালর মৎস্য গলর্ষণা ইন্সটিটিউট এর কাধরগধর সহলর্াগীত্া জনয়া জর্লত্ পালর। প্রধ েলনর জময়াে দুই ধেন এর্ং
একধেন সকে ক্রীক চাষীর এেকা পধরে নব কলর প্রধ েলনর জময়াে ধত্নধেন করা জর্লত্ পালর। ধর্ল ষভালর্ উলেখ্য জর্, পাহাধড়
অঞ্চলের অন্যান্য সংস্থার প্রধ েনাথীলের ভাত্া র্াচাই র্াচাই কলর প্রকলল্পর সুফেলভাগীলের প্রধ েণ ভাত্া বৃধদ্ধ করা জর্লত্ পালর।
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৭.৩.৬ জিলমালনস্ট্র ন ক্রীকঃ
মৎস্য অধিেপ্তর প্রধত্টি উপলেোয় একটি কলর জিলমাক্রীক তত্ধর কলর মৎস্য উৎপােন কার্ বক্রম কাধরগধরধভধিক র্াস্তর্ায়ন করা র্া
অন্যান্য ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের পধরে লব নর ব্যর্স্থা গ্রহন করা।

৭.৩.৭ ঠিকাোলরর কাে ত্োরধকঃ
ঠিকাোলরর কােগুলোর সম্পলকব স্থানীয় সুফেলভাগীলেরলক অর্গত্ না করার কারলণ কালের িরণ ও গুণগত্ মান ঠিকাোররা র্োয়
রালখন না। ফেশ্রুধত্লত্ কালের মান র্োয় থাকলছ না। জর্মন-জকাথাও পাকা জেন এর্ং জকাথাও কাঁচা জেন কলর কাে সম্পন্ন করা
হলয়লছ।

৭.৩.৮ স্থানীয় েনলগাষ্ঠী সম্পৃিকরণঃ
এোকালত্ ক্রীক উন্নয়লনর সংখ্যা বৃধদ্ধ করা প্রলয়ােন। স্থানীয় েনগণলক সম্পৃি কলর উন্নয়ন উপলর্াগী ক্রীকগুলো ধচধিলত্র মাধ্যলম
উন্নয়লনর উলযাগ জনয়া প্রলয়ােন। এ কালে র্ালত্ এোকার সকে েধরদ্র মানুষ, ধর্ল ষ কলর র্ারা মাছ িরা জপ ায় ধনলয়াধেত্ ত্ালের
অন্তভূবি করা প্রলয়ােন।

৭.৩.৯ প্রকলল্পর দুর্ বেত্াঃ
দুগমব অঞ্চলে জর্খালন পাধন ও মালছর সংকট জর্ ী জসই স্থালন প্রকল্প অন্তর্ভবি করা হয়ধন।। এছাড়া জর্ সকে র্াঁি ধনমবাণ করা হলে
ত্ার উচ্চত্া আলরা জর্ ী হওয়া উধচৎ ধছলো। জকননা প্রধত্র্ছরই র্ন্যা এলস র্াঁি টপলক জভত্লর পাধন জঢালক ও মাছ জর্ধরলয় র্ায়।
এেন্য পাধন ধনষ্কা লনর জেন ও ধনষ্কা ন ব্যর্স্থা বৃধদ্ধ করা েরকার। এছাড়া এখানকার র্াত্ায়াত্ ও জর্াগালর্াগ ব্যর্স্থা উন্নত্ না
হওয়ায় র্াঁি ধনমবালণর সরঞ্জ্ামাধে োয়গা পর্ বন্ত পধরর্হন অলনক কিসাধ্য ও ব্যয়র্হুে হলয় পলড়। জসলেলত্র এর েন্য র্রাে জর্ ী রাখা
েরকার ধছলো র্লে সুফেলভাগীরা োনান।

৭.৪ প্রাপ্ত অন্যান্য ত্থ্যাধে (ফাইধন্ডংস):
প্রকলল্পর ঠিকাোরলের মন্তব্যঃ
চেমান তৃত্ীয় পর্ বালয়র কালের ঠিকাোরী প্রধত্ষ্ঠান র্াংোলে ইউধনক ইধঞ্জ্ধনয়াধরং জিি এর প্রধত্ধনধির সালথ প্রকলল্পর ক্রীক উন্নয়ন
ধর্ষলয় আলোচনা করা হয়। এ আলোচনা জথলকও জর্ধরলয় আলস নানা ত্থ্য, র্া ধনলে সধন্নলর্ধ ত্ করা হলো:

 দুগমব পাহাধড় এোকায় ক্রীকগুলো অর্ধস্থত্ হওয়ায় র্াত্ায়াত্, মাোমাে পধরর্হন ও কাে পধরে নব র্থার্থভালর্ সম্পােন
করা র্ালে না;

 ধকছু ধকছু োয়গায় (লর্মন: মহােছধড়, নাধনয়ার চর, কাউখােী ইত্যাধত্) প্রলর্ াধিকার খুর্ই সংরধেত্, জর্খালন প্রলর্
করা কিসাধ্য, এসর্ জেলত্র সম্পলের েধত্র সভাবার্না থালক; এর্ং

 অলনক োয়গায় র্াঁি ধনমবালণর েন্য পাহাড়ী আইলন মাটি কাটার অনুমধত্ না থাকায় ক্রীক ধনমবাণ কাে সম্পােন করা র্ায়
না;

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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অিম অধ্যায়
জকস িাধি
৮.১ জকস িাধি -১:
কাউখােীর সফে মৎস্যচাষী েনার্ মহীউধেন পূলর্ ব কৃষক ধছলেন। আধথ বক অস্বেেত্া কাটিলয় উঠার েন্য ধত্ধন সর্ সময়ই ধর্কল্প
ুঁ
কাে খুেলত্
থালকন। কাউখােী হযাচারীর সধন্নকলটই মহীউধেলনর র্াধড়। কাউখােীলত্ হযাচারী ধনমবাণ কাে র্খন শুরু হয় ত্খন ত্ার
পধরচয় হয় স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কমীসহ মৎস্য অধিেপ্তলরর আলরা কলয়কেন কমবকত্বার সালথ। ত্ালের সালথ ধর্ধভন্ন সময়
মহীউধেলনর আোপ হলত্া। আোলপর ধর্ষয়র্স্ত্ি জর্ ীরভাগ জেলত্রই সীমার্দ্ধ থাকলত্া মৎস্য চাষ ও আনুষাধঙ্গক ধর্ষয়াধে ধনলয়।
মৎস্য েপ্তলরর কমবকত্বালের সালথ সম্পকব তত্রীর সুর্ালে ধত্ধন পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকলল্পর প্রথম
পর্ বালয়র আওত্ায় প্রধ েণ গ্রহলণর সুলর্াগ পান। প্রধ েণ েব্ধ জ্ঞান আর স্থানীয় মৎস্য অধফলসর কমবকত্ালের কাছ জথলক কাধরগরী
েেত্া ধনলয় এই হযাচারীর উৎপােন শুরুর েগ্ন জথলক ধত্ধন এখান জথলক জরনু জপানা সংগ্রহ কলর ধনলের নাস বারী পকুলর িানী জপানা
উৎপােন শুরু কলরন এর্ং ত্া স্থানীয় মৎস্যচাষীলের ধনকট ধর্ধক্রর মুনাফা জথলক ধত্ধন ১.৫ একর েধমলত্ নাস বারী পকুর স্থাপন
কলরন। এখন ধত্ধন এই এোকার খুর্ নামকরা একেন জপানা চাষী। ত্ার কার্ বক্রম অনুসরণ কলর এই এোকার ওসমান, মুনসুর ও
োলভে প্রমুখ ব্যধি জপানা চালষ উদ্বুদ্ধ হলয় এই জপ ায় েধড়ত্ হলয়লছন।

৮.২ জকস িাধি – ২:
র্াঘাইছধড় উপলেো জথলক ৩ ধক.ধম. দুলর অর্ধস্থত্ মুসধেম ব্লক । এখানকার উলেখলর্াগ্য সংখ্যক মানুষ মৎস্য সংক্রান্ত ধর্ধভন্ন
কমবকালন্ড সম্পৃি। জকউ স্থানীয় পকুর সংেগ্ন কাসােং নেীলত্ মাছ িলর, জকউ েধড়ত্ মাছ চালষর সালথ। আর্ার অলনলক মাছ
ব্যর্সায় েধড়ত্। এখানকার েধরদ্র জেধণর একটি অং মৎস্য েধমক। ওসমান ধছলেন এই এোকার একেন হত্েধরদ্র মৎস্য েধমক।
টানাটাধনর সংসালর অভার্ ধনত্যধেলনর সঙ্গী। জকান একধেলনর ঘটনা। চাে জনই ঘলর। কালছ টাকাও জনই। ত্ার ধছলো কলয়কলগাছা
কালরন্ট োে। ধকছুধেন আলগ মৎস্য অধিেপ্তর ও উপলেো প্র াসলনর অধভর্ালন এখানকার মৎস্যেীর্ীরা কালরন্ট োে ব্যর্হার
জছলড়লছ। ইসমাইে ভার্লছ ধক করলর্ জস। মাছ িরলত্ জগলে জকউ র্ধে িলর জফলে। ইউএনও সালহর্ র্লেধছলো এরপর কালরা হালত্
কালরন্ট োে পাওয়া জগলে ত্ালক জেলে জর্লত্ হলর্। একধেলক জেলে র্াওয়ার ভয়, অন্যধেলক স্ত্রী-সন্তানলের অনাহাধর মুখ। োধরলদ্রর
কালছ অর্ল লষ পরাস্ত হলো জেলে র্াওয়ার ভয়। টিপটিপ বৃধি হলে। ইসমাইে োে ধনলয় চলে জগে নেীলত্। োে পাত্া হলয় জগলছ।
পলর র্খন জস োে তুেলত্ র্ালর্, জসই সময় র্ালি ধর্পধি। এলকর্ালর অধভর্ালনর মুলখ পলড় জস। িরা পলড় র্ায় ধনধষদ্ধ োেসহ।
ইসমাইলের কান্না আর পধিহীন তেধহক গড়ন জেলখ অধভর্ালন অং গ্রহণকারীলের মায়া হলো। ত্ালক জস র্াত্রায় জেলে জর্লত্ হলো
না। কলয়কধেন পলর উপলেো মৎস্য কমবকত্বা মুসধেম ব্লক পধরে লব ন ধগলয় ইসমাইলের জখাঁে জনন। োনলত্ পালরন ত্ার তেন্যত্ার
কথা। জকান এক অোনা মায়ার টালন ধত্ধন ইসমাইেলক ওই এোকার সুফেলভাগী েলে অন্তভূবি কলরন। ধত্ধন ত্ালক উদ্বুদ্ধ কলরন
জপানা চালষ। ধর্ধভন্ন প্রধ েণ আর আধথ বক সংস্থালনর ব্যর্স্থায় ধনলে সহলর্াগীত্া করলত্ থাকলেন। মুসধেম ব্ললকর ইসমাইে এ
প্রকলল্পর ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র একেন সুফেলভাগী। এখন ধত্ধন উপলেোর সর্লচলয় সফে জপানা ব্যর্সায়ী। ধত্ধন গত্ র্ছর (২০১৫ সালে)
গণপ্রোত্ন্ত্রী র্াংোে সরকালরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ধনকট জথলক মৎস্য চালষ সাফলল্যর েন্য োত্ীয় পরোর গ্রহণ কলরন;

৮.৩ জকস িাধি - ৩:
খাগড়াছধড়র ধেধঘনাোর হত্েধরদ্র কৃষক জমাঃ াহোহান ধময়া। কুধমোর সন্তান াহাোহান কালের সন্ধালন ১৯৯৫ সালের ধেলক
চলে আলসন খাগড়াছধড়র ধেধঘনাোয়। ত্ার মামা ত্খন জসখালন ধর্ধেধর্লত্ কমবরত্ ধছলেন। ত্ারই পরামল ব স্ত্রীসহ এখালন চলে
আসা। প্রথলম ধকছু েধম র্লন্দার্স্ত ধনলয় শুরু কলরন চাষার্াে। ধকন্তু ধকছুলত্ই ধকছু হধেলো না। আয়-জরােগালর জকান পধরর্ত্বন আলস
না। ধত্ধন জর্র হলত্ পালরন না োধরলদ্রযর জঘারলটাপ জথলক। এই এোকালত্ ত্খন মাছ চাষ জত্মন ধর্স্তৃধত্ োভ কলরধন। প্রধত্লর্ ী
কলয়কেলনর কালছ মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক প্রধ েলণর কথা শুলন, একধেন জকান ধচন্তা-ভার্না ছাড়াই ধত্ধন উপলেো মৎস্য অধফলস
জর্াগালর্াগ কলরন। অনুলরাি কলরন ত্ালক প্রধ েলণ অং গ্রহণ করার সুলর্াগ জের্ার েন্য। ত্ার আগ্রহ জেলখ উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
ত্ালক দুরর্ত্ী এক গ্রালম প্রধ েলণ অং গ্রহলণর সুলর্াগ জেন। পরধেন উপলেো মৎস্য কমবকত্বা প্রধ েণ জকলন্দ্র ধগলয় জেলখন জর্,
াহোহান ধময়া জসখালন হাধের। ত্খলনা প্রধ েলণর অন্যান্য অং গ্রহণকারীরা এলস জপৌুঁছায়ধন। প্রধ েলণ াহোহান ধময়ার আগ্রহ
উপলেো মৎস্য কমবকত্বালক আলরা অনুপ্রাধণত্ কলর। ধত্ধন প্রধ েণ জ লষ াহোহান ধময়ালক আলরা েীঘ বলময়ােী প্রধ েলণর েন্য
মলনানয়ন জেন। প্রধ েলণর সফে সমাধপ্তর পলর ধত্ধন ৩০ হাোর টাকা ঋলণর ব্যর্স্থাও কলর জেন। পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য
চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পটির প্রথম পর্ বায় ত্খলনা শুরু হয়ধন। জকর্ে শুরুর প্রস্তুধত্ চেলছ। ত্ার পরামল ব াহাোহান ধময়া
প্রথলম েেীপলরর রায়পর জথলক জপানা ধকলন এোকালত্ ধর্ধক্র শুরু কলরন। ওই র্ছর অথ্যবাৎ ২০০০ সালে াহোহান ধময়ার ঘলর
েন্ম জনয় ত্ালের প্রথম কন্যা সন্তান। ত্ার পলরর গল্প শুধুই সফেত্ার। চাে-চুলোহীন াহোহান ধময়া এখন ৩ একর েধমর মাধেক।
ধনলে মাছ চালষর পা াপাধ করলছন জপানার উৎপােন। র্ত্বমালন ধত্ধন উপলেোর সর্লচলয় র্ড় মৎস্যচাষী এর্ং ত্াঁর মাধসক গড়
আয় প্রায় এক েে টাকা।
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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নর্ম অধ্যায়ঃ
SWOT ধর্লিষণ
৯.১ SWOT ধর্লিষণঃ
প্রকলল্পর সর্ে ধেক, দূর্ বে ধেক, সুলর্াগ ও ঝধুঁ ক ধর্লিষলণর েন্য স্থানীয় পর্ বালয় কমব াোর আলয়ােন করা হয় এই কােটি প্রকলল্পর
ধনর্ বাধচত্ ১০ টি উপলেোর ৫ টিলত্ সম্পােন করা হয়। উপলেোগুলো হলে র্াঘাইছধড়, ধেধঘনাো, মহােছধড়, থানধচ ও
নাইেযংছধড়। এসর্ কমব াোয় প্রকলল্পর সুফেলভাগী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাধি, স্থানীয় সরকার প্রধত্ধনধি, ধ েক, মসধেলের ইমাম,
ধর্ধভন্ন সরকারী েপ্তলরর প্রধত্ধনধি এর্ং সংধিি মৎস্য ধর্ভালগর প্রধত্ধনধিগণ উপধস্থত্ ধছলেন। উলেধখত্ পাঁচটি কমব াো জথলক প্রাপ্ত
উপাি একধত্রকরণ কলর ধনলে উলেখ করা হলো:

স্থানীয় পর্ বালয়র কমব াো, নাইেযংছধড় উপলেো ধমেনায়ত্ন

সর্ে ধেক


পাহাধড় পধরলর্ল মাছ চালষর সভাবার্না র্াস্তর্াধয়ত্ হলে এর্ং আধমলষর অভার্ পূরণ হওয়ার সভাবার্না সৃধি হলে;



পাহালড়র মলধ্য র্াঁলির পাধন ব্যর্হার কলর জর্ালরা চাষ, পান-র্রে, অন্যান্য সর্ধে ও ফেে র্াগান সৃেন করা সভাবর্
হলে;



র্াঁলি হাঁস-মুরধগর খামার ও গর্াধে পশুর প্রকল্প জনয়া সভাবর্ হলয়লছ;



পাহালড় েেীয় পধরলর্ল র উন্নধত্ সাধিত্ হলে এর্ং েীর্বর্ধচত্রয সমৃদ্ধ হলে;



পাহাধড় কীট-পত্ঙ্গ ও পশু-পাধখর পানীয় েে সহেেভয হলয়লছ;



কমবসংসস্থান সৃধি হলয়লছ সুফেলভাগীলের কমবসংস্থান সৃধি হলয়লছ ফলে আধথ বক স্বেেত্া বৃধদ্ধ জপলয়লছ ও সন্তানলের
জেখাপড়ার সুলর্াগ বৃধদ্ধ জপলয়লছ;



এোকার মৎস্য চাধহো পূরণ করার ব্যর্স্থা হলয়লছ;



প্রধ েলণর মাধ্যলম পদ্ধধত্গত্ মৎস্য চালষর সেমত্া বৃধদ্ধ জপলয়লছ;



প্রকলল্প স্থানীয় েনগলণর ব্যাপক সম্পৃিত্া পধরেধেত্ হয়;



েধরদ্র েনলগাষ্ঠী স্বার্েম্বী হওয়ার সভাবার্না তত্রী হলয়লছ; এর্ং



পর্ বটলনর ধ ল্প প্রসালরর সভাবার্না বৃধদ্ধ পালে।
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দুর্ বে ধেক


কালের মধনটধরং ব্যর্ন্থা দূর্ বে ধর্িায় কালের মান খারাপ হওয়ার সভাবার্না জথলক র্ায়।



হযাচারী ও নাস বারী পকুর করা হয়ধন।



সহে লত্ব ঋণ প্রোলনর ব্যর্স্থা জনই;



র্াঁি সংোলরর ব্যর্স্থা না থাকায় অলনক ক্রীক আর্াধে েধমলত্ পধরনত্ হলয়লছ;



পাহাধড় েো লয় মাছ চালষর েন্য ক্রীলক আোো জকান মৎস্য চালষর মধিউে জনই ফলে মাছ উৎপােলন কাধিত্ সাফল্য
আসলছ না,



জর্াগালর্াগ ও র্াত্ায়াত্ ব্যর্স্থা খারাপ;



সঠিক সমলয় সঠিক জপানা পাওয়া র্ায়না, মানসম্পন্ন জপানার সংস্থান নাই;



প্রকল্প ধিোইলনর দুর্ বেত্া।



েো লয়র গভীরত্া বৃধদ্ধর েন্য খনন করা হয়না; এর্ং



র্াঁি ধনমবালণর কাে শুরু হয় র্ষ বা জমৌসুলম।

সুলর্াগ


কালের সুলর্াগ সৃধি হওয়ায় োধরদ্র ধর্লমাচলন সহায়ক র্ভধমকা পােন করলছ।



গ্রীষ্ম জমৌসুলম এোকায় েনসািারলণর প্রকট পাধনর সমস্যার সমািান হলে;



পাহাধড় মৎস্য চাষ প্রকলল্পর ফলে আমরা ধনলেরা মাছ জখলত্ পাধর ও স্থানীয় র্াোলর ধর্ধক্র করলত্ পাধর, ফলে আধমলষর
চাধহো পূরণ হলে;



অন্য এোকার আমোনীকৃত্ মৎলস্যর উপর ধনভবর ীেত্া কলম জগলছ;



অত্র প্রকলল্পর মাধ্যলম ক্রীলক র্াধণধেযকভালর্ ধচংধড়, কুুঁলচ, কাঁকড়া, কেপ ও হাঁসচালষর সুলর্াগ তত্রী হলয়লছ এর্ং
সুফেলভাগীরা আধথ বকভালর্ োভর্ান হলে;



মৎস্য চাষীর সংখ্যা বৃধদ্ধ পালর্, মালছর উৎপােন বৃধদ্ধ পালর্ ও মালছর োম ধস্থধত্ ীে থাকলর্;



ক্রীলকর চাধহো বৃধদ্ধ পালর্ ও মৎস্য চাষীলের আগ্রহ র্াড়লর্;



প্রধ েলণর ফলে েেত্া বৃধদ্ধর সুলর্াগ সৃধি হলয়লছ। খায ব্যর্স্থাপনা সম্পলকব জ্ঞান বৃধদ্ধ পালর্। খালযর অপচয় হলর্ না
এর্ং অধত্ধরি ব্যয় কমলর্ ও আয় বৃধদ্ধ পালর্;



েো য় সৃধির ফলে মৎস্য চালষর জেত্র তত্রী হলে;



হযাচারী ও নাস বারী তত্রী হলে মানসম্পন্ন জপানা প্রাধপ্তর সুলর্াগ সৃধি হলর্;



গৃহস্থােী কালে পাধনর ব্যর্হার সহে হলর্ এর্ং নারীলের কি োঘর্ হলর্, দূর জথলক পাধন আনলত্ হলর্ না;এর্ং



পাধনর সুধর্িা ধনধিত্ হওয়ায় প্রাধণ ও বৃলের জীবি ধারে এবং াক-সর্েী চালষ সহায়ক র্ভধমকা পােন করলর্।
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ঝধুঁ ক


র্াঁলি র্ধে ও োম ীট ব্যর্হার করা হয় না, র্াঁি টিধকলয় রাখার েন্য ঘাস োগালনা েরকার;



সকে ক্রীলক পাকা জেন না থাকা, জেন ঠিকমত্ না কাটা, জেলনর র্াধহলরর মুলখ হাউস না থাকায় দ্রুত্ র্াঁি জভলঙ্গ র্ালে।
পাহাধড় ঢলের ধর্ষয়টি ধর্লর্চনা কলর জগট র্ালের ব্যর্স্থা করা হয়ধন;



প্রলয়ােনীয় উপকরণ ঠিকমত্ না জেওয়ার ফলে জেলনর কালের মান খারাপ হলয়লছ। জেলনর জভত্লরর মুলখ জোহার রি
ধেলয় তত্রী জনট না জেওয়ার ফলে অলনক র্াঁলি মাছ চাষ করা সভাবর্ হলে না;



র্াঁি ধর্ল ষ কলর জটকসই জেন ধনমবাণ না হলে পাহাধড় ঢলে র্াঁি জভলঙ্গ র্ালর্;



জেলনর ওয়ালে ধপোর না থাকায় পার্শ্বর্ত্ী পাহালড়র মাটির চালপ জেলনর ওয়াে জভলঙ্গ র্ালে;



জেলনর জ ষ অংল পাকা হাউে না থাকায় পাধনর চালপ/ জত্ালড় মাটি েয় হলয় গলত্বর সৃধি হয় এর্ং ক্রমািলয় জেলনর
ত্োর মাটি েয় হলয় জভলঙ্গ র্ালে;



র্াঁলির আভযন্তরীণ গালছর র্ড় র্ড় গুধড় সমূহ না সরালনার ফলে মাছ আহরলণ সমস্যা হয়;



র্াঁি কম উচু হওয়ায় র্ন্যায় প্লাধর্ত্ হওয়ার সভাবার্না রলয়লছ;



গ্রীষ্মকালে ক্রীলক পাধন কম থাকায় পাধন দূষণ হলয় ব্যর্হালরর অনুপলর্াগী হলয় র্ায়, ক্রীলক গ্যাস তত্রী হওয়ায় মালছর
জরাগ হলয় মারা র্ায় ও জোকসালন পড়লত্ হয় (এলরটর);



পাকা জেন না থাকায় র্াঁি জভলঙ্গ র্াওয়ার সভাবার্না থালক;



প্রধত্র্ছর প্লাধর্ত্ হওয়ায় েো লয়র মাছ প্রধত্ র্ছরই িলর জফেলত্ হয় । মাছ র্ড় করা র্ায় না;



পাধনর গভীরত্া কম থাকার কারলণ গ্রীষ্মকালে মাছ মারা র্ায়;



মাধেকগন অন্যান্য সুফেলভাগীলের র্াে ধেলয় ধনলেরাই পলরা ক্রীক েখে করলত্ পালরন;



জপানা ও মৎস্য চাষ উপকরলনর অভার্ এর্ং অধথ বক সমস্যা ক্রীলকর মৎস্য চাষ ব্যাহত্ হলত্ পালর;



মাধেকগন সুফেলভাগীলের র্াে ধেলয় ধনলেরাই পলরা কাে ধনলেলের েখলে আনলত্ পালর;



প্রধ েলন প্রাণী,গাছ,ব্যর্স্থাপনা, মৎস্য চালষর েরুরী ধর্ষয় জর্াগ করা জর্লত্ পালর ত্ানাহলে ঝধক জথলক জর্লত্ পালর;




মাধেকলের ধনকটত্ম আধিয় জর্ধ থালক;
দুগমব অঞ্চলে প্রকল্প সংখ্যা কম;



কাচা জেন/ র্াড়ধত্ পাধন ধনষ্কা লন ভাে ব্যর্স্থা েরকার; এর্ং



ধরলে ার প্রধ েন প্রলয়ােন।
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ে ম অধ্যায়ঃ
TOR

জমাত্ালর্ক অন্যান্য প্রধত্লর্েন

১০.১ প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় র্াস্তর্ায়্নকৃত্ কার্ বক্রলমর র্ত্বমান অর্স্থাঃ
প্রকলল্পর েেমাত্রা অেবনলক সামলন জরলখ প্রকল্পভূি (প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র) ২ টি ও মৎস্য অধিেপ্তলরর রামগলড় অর্ধস্থত্
হযাচারীলত্ জপানা উৎপােন কার্ বক্রম র্ত্বমালন চেমান রলয়লছ। এ অঞ্চলের হযাচারীর র্ত্বমান অর্স্থা ধনেরূপ:

১০.১.২ র্ান্দরর্ান ধমধন হযাচারী:
এ হযাচারীর জমাট আয়ত্ন ৫ একর। এখালন দুটি ব্রুি পকুর, পাঁচটি
নাস বারী পকুর রলয়লছ। এখানকার জমাট েনর্ে হলে একেন হযাচারী
ব্যর্স্থাপক সহ জমাট ৫ েন। এই হযাচারীলত্ জকান গভীর নেকূপ
জনই। পাধন স্বল্পত্ার কারলণ জরনুলপানা তত্রী করা সভাবর্ হলে না।
রাঙ্গামাটির কাউখােীলত্ অর্ধস্থত্ হযাচারী জথলক জরনু জপানা এলন
নাস বারী পকুলর পধরচর্ বা কলর িানী জপানা (Fingerlings) তত্রী
করা হয় র্া স্থানীয় মৎস্যচাষী, ক্রীকচাষী ও উপলেো পধরষলের
পকুলর মজুে করার েন্য িানী জপানা ধর্ধক্র করা হয়। ২০১৪-১৫
অথ বর্ছলর ১০৪৭৫০ (একেে চার হাোর সাত্ ত্ পঞ্চা টি) জপানা
ধর্ধক্র কলর ১৬২৫০ টাকা আয় হলয়লছ। এখালন রুই, মৃলগে ও
স্বরপটির জপানা উৎপােন করা হলে। স্থানীয়ভালর্ এখালন জপানা
র্ান্দরর্ন হযাচারী
উৎপােন করার জকান ব্যর্স্থা না থাকায় মাছ চালষ আগ্রহীরা মাছ
চাষ করলত্ পারলছ না। মাঠ জথলক প্রাপ্ত ত্থ্য জথলক প্রত্ীয়মান হয় জর্, জভৌগধেক অর্স্থানগত্ কারলণ এখালন জকান ক্রলমই গভীর
নেকুপ স্থাপন সভাবর্পর নয়। ধর্কল্প ধহলসলর্ ধনকটস্থ র্াোর হলত্ সাপ্লাইলয়র পাধন এলন জপানা উৎপােন কার্ বক্রম সভাবর্। ধকন্তু এ
ধর্ষয়টি ব্যয়র্হুে হওয়ায় প্রকল্প জথলক সংস্থান করা সভাবপর নয়। পাধনর সমস্যা সমািালনর অধভঙ্গ প্রধত্ষ্ঠান জর্মন RDA অনুলরাি
করা জর্লত্ পালর। ধর্ধভন্ন অঞ্চলে নাস বারী চাষীলের উদ্ভুে কলর জরনু উৎপােন বৃধদ্ধ করার ব্যর্স্থা করা।
ধর্ত্রণ এোকা: স্থানীয় জপানা জফধরওয়াো, ক্রীক মৎস্য চাষী, মৎস্য চাষী, উপলেো পধরষলের পকুর।

১০.১.৩ কাউখােী ধমধন হযাচারী:
এই হযাচারীর আয়ত্ন ৬.৯ একর। পকুলরর সংখ্যা ৭ টি। দুটি ব্রুি পকুর ও ৫ টি নাস বারী পকুর। জমাট েনর্ে ব্যর্স্থাপক সহ ৫ েন।
ব্যর্স্থাপক ব্যধত্ত্ র্াকী চারেনলক আউটলসাধস বং এর মাধ্যলম ধনলয়াগ জেওয়া হলয়লছ। ২০১৪-১৫ অথ বর্ছলর রুইোত্ীয় মালছর
জরনুলপানা উৎপােন হলয়লছ ৩৩.৬ জকধে। এছাড়া এক ইধঞ্চ
আকালরর ২৫০০০০ (দুই েে পঞ্চা হাোর) জপানা উৎপােন করা
হলয়লছ। এই হযাচারী স্থাপলনর পূলর্ ব এখানকার মৎস্যচাষীরা েেীপর
জেোস্থ রায়পর হযাচারী জথলক জপানা সংগ্রহ করলত্া। হযাধচং ট্াংক
জকর্ে ৪টি হওয়ায় জরনু উৎপােন েমত্া কম কালেই আরও ট্াংক
বৃধদ্ধ করার পেলেপ গ্রহন করা জর্লত্ পালর।

কাউখােী হযাচারী

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

47

ধর্ত্রণ এোকা:
রাঙ্গামাটির সকে উপলেো, র্ান্দরর্ান হযাচারী, পার্ বত্য চট্টগ্রালম এোকার ব্যাধিমাধেকানািীন নাস বারী, জপানা জফধরওয়াো ও
আল পাল র ক্রীক/েো লয়র মৎস্যচাষী। সলরেমীন পর্ বলর্েলণ জেখা র্ায় জর্, জপানা/ মৎস্য চাষীলের মাছ চালষ আগ্রহ সৃধির েলেয
সরকারী ধনলে বল কম মূল্য িার্ ব কলর জপানা সরর্রালহর উলযাগ জনয়া হয়। র্ত্বমালন এই হযাচারীলত্ জপানা উৎপােন হওয়ায় এোকায়
জপানা সংগ্রলহর জেলত্র পূলর্ বর ধর্রােমান সমস্যাগুলো ধকছুটা োঘর্ হলয়লছ।

১০.১.৪ রামগড় ধমধন হযাচারী:
এই হযাচারীর আয়ত্ন ৫.৮ একর। জমাট ১০টি পকুলরর মলধ্য ৩টি ব্রুি পকুর ও ৭টি নাস বারী পকুর রলয়লছ। ২০১৪-১৫ অথ বর্ছলর এই
হযাচারীলত্ উৎপাধেত্ জরনু জপানার পধরমাণ ধছলো ৩১.৪ জকধে। িানী জপানা উৎপােন করা হয় ২০০২০০ (দুই েে দুই ত্)। জরনু
জপানা প্রধত্ জকধে ২০০০ (দুই হাোর টাকা) েলর এর্ং িানী জপানা (এক ইধঞ্চ সাইলের) প্রধত্ ধপস ১ টাকা কলর ধর্ধক্র করা হয়।
ধর্ত্রণ এোকা: রামগলড়র আল পাল র এোকা, পার্শ্বর্ত্ী মাধনকছধড় উপলেোর মৎস্যচাষীরা এখান জথলক জপানা সংগ্রহ কলর
থালক। এছাড়া মৎস্য সপ্তাহ উপেলেয উপলেো মৎস্য অধফলসর চাধহোও এই হযাচারী জথলক পূরণ হয়।
ধর্যমান সমস্যা: রামগলড়র এই হযাচারী র্ধেও এই প্রকল্পভূি নয়, ত্ার পলরও এটি এই প্রকলল্পর উলেশ্য অেবলন ধর্ল ষ ভূধমকা
পােন কলর চলেলছ। এখানকার ধর্যমান সমস্যাগুলো ধনেরূপ:

 পাধনলত্ সহনীয় মাত্রার জচলয় জর্ ী খধনে জেৌহ রলয়লছ, র্া জপানা উৎপােলনর অন্তরায়;
 ধর্কল্প ধহসালর্ পার্শ্বর্ত্ী খাে জথলক পাধন সংগ্রহ করা হয়। ধকন্তু, শুষ্ক জমৌসুলম খালে পাধন থালক না। ত্খন জপানা উৎপােন
ব্যহত্ হয়; এর্ং

 ধর্ষির সালপর উপদ্রর্।

চাধহো:
 গভীর নেকূপ স্থাপলনর উলযাগ জনওয়া এর্ং ত্া স্থাপলনর পূলর্ ব পাধনর গুণগত্ মান পরীো করা েরুরী।
 হযাচারীর সীমানা প্রাচীর অসমাপ্ত অর্স্থায় রলয়লছ, র্া সমাপ্ত কলর অনধিকার প্রলর্ রধহত্ করা র্ায়।
 পণ্য পধরর্হলনর েন্য ধপক-আপ ভযান জনই।
 উৎপােলনর েন্য র্থাসমলয় র্রাে পাওয়া জগলেও েনর্লের জর্ত্ন ভাত্াধের র্রাে জপলত্ সমস্যা জেখা জেয়। অথ্যবাৎ
র্থাসমলয় পাওয়া র্ায় না।
ধচধিত্ সমস্যা: এখালন উলেখ করা প্রলয়ােন জর্, এই হযাচারীর আলয়র অলি বক জেো পধরষে গ্রহণ কলর, ধকন্তু ধর্গত্ ১ র্ছর জেো
পধরষে এই হযাচারীটি পধরত্যাি অর্স্থায় জফলে জরলখধছলো। প্রকলল্পর আওত্ায় আসার পর এটি পনরায় সচে হলয়লছ।
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১০.১.৫ জপানা সরর্রাহ জচইন – ১

কাউখােী,
রাঙ্গামাটি হযাচারী

জরনু জপানা উৎপােন
(১৫ জকধে)

উপলেো পধরষে
পকুর

প্রাইলভট নাস বারী
র্ান্দরর্ান হযাচারী
জপানা জফধরওয়াো

মৎস্য চাষী

জেো পধরষে পকুর

ধচত্র - ১৫: জপানা সরর্রাহ জচইন – ১

১০.১.৬ জপানা সরর্রাহ জচইন-২
রামগড় হযাচারী

জপানা জফধরওয়াো

জরনু জপানা উৎপােন (১৫ জকধে)

উপলেো মৎস্য
কমবকত্বা

মৎস্য চাষী

ক্রীক চাষী

ধচত্র - ১৬: জপানা সরর্রাহ জচইন-২
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১০.১.৭ জপানা সরর্রাহ জচইন ( র্ত্বমান অর্স্থা):

¯’vbxq n¨vPvix

cÖKí

863 †n±i AvqZ‡b
828 wU µxK

dwoqv (েেীপলরর রায়পর,
কুধমোর োঙ্গাধেয়া ও হােো
নেী জথলক সংগৃহীত্)

Ab¨vb¨ (KvßvB †jK,
cvk©¦eZ©x bvm©vix, grm¨
Pvlx BZ¨vw`

১০.১.৮ ক্রীলকর জপানা সারর্রাহ ও চাধহোর র্ত্বমান অর্স্থাঃ
wnmveg‡Z †n±i cÖwZ †cvbvi Pvwn`v 10 nvRvi wcm, †mB wnmv‡e 863 †n±i µxK Rjvf~wg‡Z †cvbvi Pvwn`v i‡q‡Q 86 েে
30 nvRvi wcm| wKš‘ we`¨gvb wZbwU n¨vPvix †_‡K †h cwigvb †cvbv Drcv`b n‡”Q Zv †gvU Pvwn`vi kZKiv 42 fvM Zv Zvi
†P‡qI Kg| eZ©gv‡b cÖKí n¨vPvix †_‡K †cvbvi evwl©K Drcv`‡bi wPÎ wb‡¤œ †`Iqv n‡jvt
n¨vPvix
LvMovQwo wgwb n¨vPvix
KvDLvjx n¨vPvix
ivgMo n¨vPvix
ev›`ievb wgwb n¨vPvix
‡gvU
mieiv‡ni NvUwZ

Drcv`‡bi cwigvb (msL¨v)
00
17 েে (15 েে জরনু I 2 েে avbx ‡cvbv)
17 েে (15 েে জরনু~ I 2 েে avbx ‡cvbv)
2 েে avbx ‡cvbv
36 েে (30 েে জরনু~ I 6 েে avbx ‡cvbv)
50 েে 30 nvRvi

mieiv‡ni kZKiv nvi (%)
00
20
20
2
42
58

রর্পহতু িেবমান পর্ বাপয় খাগড়াছবড়ে বমবন হযাচাবে এিং প্রকল্প এিাকায় নাস বােী এখন পর্ বন্ত শুরু কো হয় নাই বিধায় ক্রীপক রপানা
সেিোপহে রচইন কার্ বকেী হয় নাই র্া প্রকপল্পে মূি উপেশ্য (মৎস্য উৎপাদন ) ব্যাহে হপে। এমোিস্থায় জরুেী বভবত্তপে হযাচােী
বনমবাণ প্রকল্প রময়াদকািীন সমপয় সমাপ্ত কপে সাপ্লাই রচইন অব্যাহে োখা অবেি প্রপয়াজন।
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১০.২ প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র সমাধপ্ত মূল্যায়ন প্রধত্লর্েলনর সুপাধর সমূলহর র্াস্তর্ায়ন অগগ্রধত্
ধর্লিষণঃ
প্রকপল্পে প্রথম ও বিেীয় পর্ বাপয়ে সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবেপিদপনে সুপাবে সমূহ অনুসেণ কো হপয়পছ বকনা োে একটি তুিনামূিক
ছক বনপে রদওয়া হি।

১০.২.১ পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে র্াস্তর্াধয়ত্ প্রকলল্পর প্রথম পর্ বালয়র সমাধপ্ত মূল্যায়লনর সুপাধর ও র্াস্তর্ায়ন
অগ্রগধত্ঃ
সুপাধর

১. প্রকল্প েনর্ে স্থায়ীকরণ
২. জমাট ৪,৪৪৪ টি ক্রীলটর মলধ্য র্াস্তর্াধয়ত্ ৭৬টি ( ১.৭৫%) ২য়
পর্ বালয় ক্রীলকর সংখ্যা বৃধদ্ধ করা
৩. র্ান্দরর্লন ১টি ধমধন হযাচারী স্থাপন করা
৪. ধর্নামূলল্য জপানা ধর্ত্রলনর পধরর্লত্ব যুধিসংগত্ োম ধনি বারন
পূর্ বক জপানা ধর্ক্রয়।

৫. কাপ্তাই জেলক অং ীোধরিমূেক েো য় ব্যর্স্থাপনা।
৬. কাপ্তাই জেলক স্থায়ী অভয়ােম স্থাপন করা।

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্
স্থায়ীকরণ করা হয়ধন।
১৩০.২৪ জহক্টর আয়ত্লন ২০৬টি ( ৪.৬৩%) ক্রীক / ধগধড়খাত্
উন্নয়ন করা হলয়লছ।
স্থাপন করা হলয়লছ।
নাস বারী মাধেকলের কালছ জরনু জপানা ভতুধব ক মূলল্য অথ বাৎ ১ জকধে জরনু
জপানা ২,০০০ টাকা এর্ং ক্রীক চাষীলের ধনকট িানী জপানা ০.২ পয়সা
মূলল্য ধর্ক্রলয়র সংস্থান করা হলয়লছ।
কাপ্তাই জেক ীষ বক প্রকল্পটি ইলত্ামলধ্য র্াস্থর্ায়ন করা হলয়লছ।
ধর্এফধিধস কতৃবক র্াস্তর্ায়ন করা হলে।
সূত্রঃ সমাপ্ত প্রধত্লর্েন ২০০৫ আইএমইধি
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১০.২.২ ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র সমাধপ্ত মুল্যায়ন প্রধত্লর্েলনর সুপাধর ও র্াস্তর্ায়ন অর্স্থাঃ
ক্রম

বিেীয় পর্ বাপয়ে সমাবপ্ত মুল্যায়ন প্রবেপিদপনে সুপাবে

তৃেীয় পর্ বাপয় প্রকপল্প অনুসেণ কো হপয়পছ বকনা

০১.

খাগড়াছবড় রজিাে সদপে আপ পাপ রকান উপযুক্ত স্থাপন আপো
একটি বমবন হযাচােী বনমবাণ কো রর্পে পাপে।

তৃেীয় পর্ বাপয় সংস্থান োখা হপয়পছ বকন্তু এখনও বমবন হযাচােীে
কার্ বক্রম আেম্ভ কো হয়বন।

পািেবয চট্টগ্রাম এিাকায় প্রচুে সম্ভািনাময় মাছ চাষ রর্াগ্য ক্রীক
িাস্তিায়ন কপে তৃেীয় পর্ বাপয় প্রকল্প গ্রহপণে বিষয়টি বিপিচনা
কো রর্পে পাপে। বচবিে ৪৩০৬ রহক্টে এিাকা বিব ষ্ট সম্ভাব্য
ক্রীকসমূপহে মপে অন্তেঃপপক্ষ্ েকো ৫০ ভাগ তৃেীয় পর্ বাপয়
উন্নয়পনে জন্য গ্রহণ কো রর্পে পাপে।

তৃেীয় পর্ বাপয় ৮৬৩ রহক্টে এিাকায় রমাট ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়পনে
সংস্থান োখা আপছ। ৪৩০৬ রহক্টে এিাকাে মপে ৮৬৩ রহক্টে
সংস্থান র্া েকো ২০ ভাগ (মূি সুপাবে রথপক ৩০ ভাগ কম)।

০৩

তৃেীয় পর্ বাপয় প্রকপল্প পূণ বকািীন প্রকল্প পবেচািক বনপয়াপগে
ব্যিস্থা োখপে হপি।

পূণ বকািীন প্রকল্প পবেচািক বনপয়াগ কো হপয়পছ।

০৪.

জিধাপেে কযাচপমপটে পবেবধ বিপিচনায় বিি ওপয়ে বিজাইন
কো রর্পে পাপে।

বিি ওপয়ে বিজাইন কো হয়বন।

০৫.

প্রব ক্ষ্পণে মােপম উদ্ধুদ্ধ কো, সুিিপভাগীপদে সুিভ মূপল্য
রপানা সেিোহ এিং দূগমব অঞ্চপি মৎস্য রপানা রপৌছাপনাে
ব্যিস্থা পেিেী পর্ বাপয়ে প্রকপল্প সংস্থান োখা রর্পে পাপে।

তৃেীয় পর্ বাপয় ৬৬০০ জন সুিিপভাগীপদে দ্যই বদন ব্যাপী
প্রব ক্ষ্পণে সংস্থান আপছ।
হযাচােী হপি সুিভমূপল্য রপানা ও দূগমব অঞ্চপি মৎস্য রপানা
রপৌছাপনে ব্যিস্থা কো হপি িপি প্রকল্প কতৃবপক্ষ্ জানান।

০৬.

ক্রীক এে স্থান র্থার্থভাপি বনি বাচন এিং উপকােপভাগী বনি বাচন
রর্ন দাবেদ্র জনপগাষ্ঠীে বনকট রথপক হয় রস বিষপয় গুরুত্ব বদপে
হপি। এ রক্ষ্পত্র বিত্তমানপদেপক বনি বাচন কো সমীচীন হপি না।

দূগমব উপপজিা রর্মন, থানবচ, নাইক্ষ্ৎছবড় র্থার্থভাপি ক্রীট
বনি বাচন কো হয় নাই, ক্রীক মাবিপকে বনকট আত্মীয় ও
প্রবেপি ীপদে সংঘঠিে কপে দি গঠন কোয় দবেদ্র জনপগাষ্ঠীে
সম্পৃক্ত কো হয় নাই।

০২.

সূত্রঃ সমাপ্ত প্রধত্লর্েন - ২০10 আইএমইধি
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১০.২.৩ প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র সালথ তৃত্ীয় পর্ বালয়র পর্ বালোচনাঃ
ক্রম

প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বায়

প্রকলল্পর র্ত্বমান অর্স্থা

০১.

প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় ক্রীলক ধনষ্কা ন নাোর
সংস্থান না থাকায় অলনক ক্রীক েধত্গ্রস্থ হলয়লছ এর্ং
অধত্ধরি পাধনর চালপ মাছ জর্র হলয় র্াওয়ার ফলে মৎস্য
চাষীরা েধত্গ্রস্থ হলয়লছ।

তৃত্ীয় পর্ বালয় ধনষ্কা ন নাোর সংস্থান থাকলেও জর্ ধকছু
ক্রীলক ত্া মানসম্মত্ হয়ধন। এমনধক র্াত্ায়াত্ ব্যর্স্থা না
থাকায় অলনক ক্রীলক নাো ধনমবালণর মাোমাে জপ্ররণ করলত্
না পারায় ধনষ্কা ন নাো পাকা করা র্ায়ধন, ফলে নাোগুলো
ধকছুধেন পলর্ই পাহাধড় ঢলে নি হলয় র্ায়। এমনধক এসমস্ত
ক্রীলকর জর্ ীর ভাগ র্াঁিই নি হলয় জগলছ।

০২.

প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র প্রকল্প জ লষ ২৩১.৭৯ জহক্টর সহ
জমাট ক্রীক/ েোভূধম ১১৫০ জহক্টর মাছ চালষর আওত্ায়
এলসলছ, র্া জথলক র্ছলর ২১৫০ জমধিক টন মাছ উৎপােন
হলর্ (অথ বাৎ প্রকল্প জ লষ জহক্টর প্রধত্ উৎপােন ১.৬০ জথলক
বৃধদ্ধ জপলয় ১.৮৯ জম.টলন উন্নীত্ হলর্)।

র্ত্বমান পর্ বালয় প্রধত্ জহক্টরলর মৎস্য উৎপােন েেযমাত্রা ২
টন িার্ ব করা আলছ। প্রকলল্পর েপ্তর হলত্ প্রাপ্ত ত্থ্য জথলক
প্রত্ীয়মান হয় জর্, প্রধত্ জহক্টলর ৮৫২.৬৭ জক.ধে. উৎপােন
হলয়লছ। পোন্তলর ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর ত্থ্য জথলক প্রধত্ জহক্টর
উৎপােন ১০৯৪.১৩ জক.ধে. পাওয়া জগলছ ।

০৩.

প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র হযাচারী ও নাস বারী জথলক ৬০ েে
জপানা উৎপােলন েেযমাত্রা িার্ ব করা ধছে।

র্ত্বমালন তৃত্ীয় পর্ বালয় এখন পর্ বন্ত হযাচারী ও নাস বারী স্থাপন
করা হয় নাই।

০৪.

র্ান্দরর্ান অর্ধস্থত্ প্রকলল্পর প্রথম পর্ বালয় একটি র্ড় ক্রীক
ও ত্ৎসংেগ্ন োয়গায় পর্ বটন জকন্দ্র প্রধত্ষ্ঠা করা হলয়লছ, র্া
র্ত্বমালন জমঘো পর্ বটন জকন্দ্র নালম পধরধচত্ জপলয়লছ।

উি জমঘো পর্ বটন জকন্দ্র জেো প্র াসন কতৃবক পধরচাধেত্
হলে।

০৫.

রাঙ্গামাটির র্াঘাইছধড়র মুসধেম ব্ললকর মসধেে কধমটির
ক্রীকটি প্রথম পর্ বালয় উন্নয়ন করা হয়। প্রথম ধেলক
েো য়টি র্াধষ বক ৭-৮ হাোর টাকায় ধেে জেওয়া হলেও
চেধত্ র্ছর জসটি দুই র্ছলরর েন্য ধেে জেওয়া হলয়লছ ২
েে ৫ হাোর টাকা।

উি ক্রীকটি র্ত্বমালন ব্যধি ব্যর্স্থাপনািীন আলছ।

০৬.

ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় রাঙ্গামটি জেো পধরষলের জচয়ারম্যান ও ধর্এইউ
এর অধ্যাপক িঃ মাধনকোে জেওয়ালনর পকুরটি প্রকলল্পর
অন্তর্ভবি করা হয়। র্ত্বমালন জসখালন জপানা পধরচর্ বার কাে
চেমান আলছ।

র্ত্বমালন উি ক্রীলক প্রযুধি সহলর্াধগত্া ব্যধত্ত্ জকান আধথ বক
সহলর্াধগত্া প্রোন করা হলে না।
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১০.২.৪ প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়র কাে পর্ বলর্েণ জথলক প্রাপ্ত ত্থ্যঃ
প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় র্াস্তর্াধয়ত্ ধকছু ক্রীক পধরে নব করা হয় এর্ং সংধিি সুফেলভাগীলের সালথ কথা র্ো হয়। এর
জথলক প্রাপ্ত পর্ বলর্েণ গুলো ধনেরূপ:

 র্ান্দরর্ালন অর্ধস্থত্ প্রকলল্পর প্রথম পর্ বালয়র একটি র্ড় ক্রীক ও ত্ৎসংেগ্ন োয়গায় পর্ বটন জকন্দ্র প্রধত্ষ্ঠা করা হলয়লছ, র্া
র্ত্বমালন জমঘো পর্ বটন জকন্দ্র নালম পধরধচধত্ জপলয়লছ;

ধচত্র: জমঘো ক্রীক, রাঙ্গামাটি সের

 র্ান্দরর্ান সের উপলেোর জরায়াংছধড় জরািস্থ ক্রীকটি র্ত্বমালন অন্য মৎস্যচাষী ধেে ধনলয় চাষ করলছ। এর্ং জসখালন
মৎস্য চাষ োভেনক র্লে মৎস্যচাষী োধনলয়লছন;

 রাঙ্গামাটির র্াঘাইছধড় মুসধেম ব্ললকর মসধেে কধমটির ক্রীকটি প্রথম পর্ বালয় উন্নয়ন করা হয়। প্রথম ধেলক েো য়টি
র্াধষ বক ৭-৮ হাোর টাকায় ধেে জেওয়া হলেও চেধত্ র্ছর জসটি দুই র্ছলরর েন্য ধেে জেওয়া হলয়লছ ২ েে ৫ হাোর
টাকায়;

 রাঙ্গামাটি জেো পধরষলের জচয়ারম্যান ও ধর্এইউ এর অধ্যাপক িঃ মাধনকোে জেওয়ালনর পকুরটি প্রকলল্পর আওত্ায়
আনা হয় প্রকলল্পর ধদ্বত্ীয় পর্ বালয়। জসখালন জপানা পধরচর্ বার কাে র্ত্বমালন চেমান আলছ;

১০.৩ অন্যান্য প্রধত্ষ্ঠান কতৃক
ব র্াস্তর্াধয়ত্ কালের পর্ বালোচনা:
পার্ বত্য চট্টগ্রাম জেো পধরষে, র্াংোলে কৃধষ উন্নয়ন কলপবালর ন, োধত্সংলঘর খায ও কৃধষ সংস্থা এর্ং ব্যধি উলযালগও এই
এোকালত্ ক্রীক উন্নয়লনর কাে র্াস্তর্াধয়ত্ হলে। ব্যধি উলযালগ উন্নয়নকৃত্ ক্রীকগুলোর কালের মান জর্ ভালো, ত্ারা এলেলত্র
ধনেস্ব অথ বায়লন পধরলর্ প্রলকৌ েী এলন সভাবাব্যত্া র্াচাই, র্ালেট ও নক া তত্রী কলর ক্রীক উন্নয়লনর কাে করলছ। ত্লর্ উধেধখত্
অন্যান্য জর্ সকে প্রধত্ষ্ঠান এ কাে র্াস্তর্ায়ন করলছ ত্া স্ব স্ব প্রধত্ষ্ঠালনর সুধনধে বি উলেশ্য অেবলনর ধর্ষয়টি ধর্লর্চনায় এলন কাে
র্াস্তর্ায়ন করলছ। ফলে ক্রীক উন্নয়ন কালের িরণও ধভন্ন। জর্মন: র্াংোলে কৃধষ উন্নয়ন কলপবালর ন এর মূে উলেশ্যই হলে
কৃধষকালে ভূ-উপরস্থ পাধন ব্যর্হালরর মাধ্যলম চাষার্াে ধনধিত্ করা; আর্ার পার্ বত্য চট্টগ্রাম জেো পধরষলের এই কালের মূে
উলেশ্য হলে পাহাধড় এোকালত্ পাধনর প্রাপ্যত্া ধনধিত্ করা, র্ালত্ তেনধন্দন কালে পাধনর সংকট না হয়। আর্ার ব্যধি উলযালগ
উন্নয়নকৃত্ ক্রীলকর জেলত্র উলেশ্য হলে সম্পূণ ব র্াধণধেযক।
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১০.৪ প্রকলল্পর কার্ বক্রলমর ওভারল্যাধপং সংক্রান্ত ত্থ্যঃ
বনবিড় পবেিীক্ষ্ণ চিাকাবিন সমপয় প্রকল্প দপ্তপেে কমবকেবাপদে সংপগ মে বিবনময় কপে জানা র্ায় প্রকপল্প রকান ধেপণে
ওভােল্যাবপং সংক্রান্ত রকান েথ্য পাওয়া র্ায়বন।

১০.৫ প্রকলল্পর ধিোইন র্াচাইকরণঃ






ক্রীক ধনর্ বাচলন প্রকল্প পধরচােলকর জকাটা না রাখা।
জেো পধরষলের মাধ্যলম ধক্রক ধনর্ বাচন।
ধক্রক মাধেলকর সালথ মৎস চাষীর আধথ বক জ য়াধরং েরকার।
ধক্রক মাধেক ও সুফেলভাগী সেস্যলের চুধি নর্ায়লনর সুলর্াগ।
সুফেলভাগী ধনর্ বাচলনর জেলত্র সািারন মানুলষর অং ীোরীত্ব ধনধিত্ করা।

১০.৫.১ ক্রীক ধিোইলন জকান সংলর্ােন র্া পধরর্ত্বন েরকার আলছ ধক না ত্া র্াচাই করাঃ






প্রকল্প ইধঞ্জ্ধনয়ার নক া করলেও ত্া ধনলয় স্থানীয়লের সালথ জকান িরলণর আোপ আলোচনা কলর না। প্রকলল্পর নক া
তত্রীর জেলত্র এোকার েনগলণর মত্ামত্ জনওয়া হয় না এর্ং ধর্স্তাধরত্ োনালনা হয় না র্লে উির োত্ারা অধভমত্ ব্যি
কলরন।
সকে ক্রীলক পাকা জেন না থাকা, জেন ঠিকমত্ না কাটা, জেলনর র্াধহলরর মুলখ হাউস না থাকায় দ্রুত্ র্াঁি জভলঙ্গ র্ালে।
পাহাধড় ঢলের ধর্ষয়টি ধর্লর্চনা কলর জগট ভালের ব্যর্স্থা করা হয়ধন;
প্রলয়ােনীয় উপকরণ ঠিকমত্ না জেওয়ার ফলে জেলনর কালের মান খারাপ হলয়লছ। জেলনর জভত্লরর মুলখ জোহার রি
ধেলয় তত্রী জনট না জেওয়ার ফলে অলনক র্াঁলি মাছ চাষ করা সভাবর্ হলে না;
জেলনর ওয়ালে ধপোর না থাকায় পার্শ্বর্ত্ী পাহালড়র মাটির চালপ জেলনর ওয়াে জভলঙ্গ র্ালে;
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একাে অধ্যায়
পর্ বলর্েণ
১১.১. েনর্ে ও অধফস স্বল্পত্াঃ
প্রকলল্পর কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ন ও মধনটধরং করার েন্য জকান েনর্লের সংস্থান ধিধপধপলত্ রাখা হয় নাই। ধর্ধভন্ন উপলেোর সীধমত্
েনর্লের পলে ত্ালের তেনধন্দন রুটিন কালের র্াইলর প্রকলল্পর কার্ বক্রম পর্ বলর্েণ করা কঠিন ধর্িায় , প্রকলল্পর কালের অগ্রগধত্
ব্যাহত্ হলে এর্ং ক্রীক ধনমবালণর কাে ধনেমালনর হলে। এছাড়াও ২৫টি উপলেোর মলধ্য ৩টি উপলেো ( র্রকে, থানধচ ও রুমা)
মৎস্য অধিেপ্তলরর জকান অধফস স্থাপনাই নাই । ধর্ল ষ কলর প্রকলল্পর ক্রীলকর কাে ত্োরধক করার েন্য এখন পর্ বন্ত ফাইর্ার
জর্াট ( ধিি জর্াট) ক্রয় করা হয়ধন অথচ আলগই োইভার ধনলয়াগ কলর অলহতুক অথ ব ব্যয় করা হলে। প্রকল্প েপ্তর সময় ধভধিক
কমবপধরকল্পনা প্রনয়ন কলর প্রকলল্পর অগ্রগধত্ র্াস্তর্ায়ন করলর্ এর্ং র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণােয়লক অর্ধহত্ করলর্।

১১.২. ভূধম অধিগ্রহণঃ
খাগড়াছধড় সের উপলেোলত্ ১টি ধমধন হযাচারী স্থাপন ভূধম অধিগ্রহন প্রধকৃয়ায় েীঘ বসূধত্রত্ার কারলন এর্ং েধমর মাধেক কতৃবক
হাইলকাট ব ধরট ধপটি লনর েন্য প্রকলল্পর অগ্রগধত্র ধর্ঘ্ন ঘলটলছ।

১১.৩. হযাচারীঃ
খাগড়াছধড় সেলর ধমধন হযাচারীর ধভধিপ্রস্থর গত্ ২২ জফব্রুর্ারী ২০১৬ করা হলয়লছ। এখন পর্ বন্ত হযাচারীর ধর্ধডংসহ অন্যান্য
অর্কাঠালমার কাে আরভাব হয় নাই। এখালন উলেখ্য জর্, প্রকলল্পর প্ররথম পর্ বালয় কাউখােী হযাচারী প্রকল্প জময়ােকােীণ তৃত্ীয় ও চতুথ ব
র্ছলর জ ষ হয় এর্ং পঞ্চম র্ছলর উৎপােন শুরু হয় এর্ং ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় র্ান্দরর্ন হযাচারী প্রকলল্পর জ ষ র্ছলরর জ ষ পর্ বালয় (২৫
জ জুন ২০১০) উলদ্বািন হয় এর্ং ৩০ জ জুন প্রকলল্পর জময়াে জ ষ। মূেত্ ভূধম অধিগ্রহলনর েীঘ বসূধত্রত্া একটি উলেখলর্াগ্য কারন।

১১.৪. নাস বারীঃ
২৫ জহক্টর আয়ত্ন ২৫ একলর পধরর্ত্বন কলর ধিধপধপলত্ সংল ািন করা হলয়লছ। ধকন্তু নাসারীর ত্াধেকা সংলর্ােন না করায়
নাস বারী স্থাপলনর কাে এখন পর্ বন্ত আরভাব করা হয় নাই। ফলে জপানা উৎপােন ও সাপ্লাই জচইন র্ািাগ্রস্থ হলে। পরর্ধত্বলত্ ক্রীলক
মৎস্য উৎপােলনর কাংধেত্ েলেয জপৌছালনা সভাবপর হলর্ না।

১১.৫.ক্রীক উন্নয়নঃ
জমাট ৮২৮ টি ক্রীলকর মলধ্য ৫৩৩ টি সমাপ্ত হলয়লছ, র্াধক ২৯৫ টি ক্রীলকর কাে এখনও আরভাব হয় নাই। ইলত্ামলধ্য ২০১৪ সালে
ধপিাধব্লউধির জরট ধসধিউে প্রধত্ ধমটার ১০,৪৫০ টাকা জথলক ১৩,৬৩২ টাকা এর্ং আরধসধস জেলনর েন্য প্রধত্ ধমটার ১০,৬৬৯
টাকা জথলক ১২,১১৪ টাকা বৃধদ্ধ করা হলয়লছ। এর ফলে ক্রীক ধনমবালন অলথ বর ব্যয় বৃধদ্ধ জপলয়লছ। এছাড়াও র্ষ বা জমৌসুলম ক্রীলকর কাে
আরভাব করা , দুগমব এোকায় ক্রীলকর অর্স্থান, নক া প্রণয়ন ও ক্রীলকর স্থান ধনর্ বাচন করার সময় সুফেলভাগীলের সম্পৃিত্া না করা
ক্রীলকর কালের মান ধনেমান ও জটক ই হলে না ধর্িায় পাহাড়ী ঢে ও িলস ক্রীক েধত্গ্রস্থ হলে এর্ং ঠিকাোলরর কাে সঠিকভালর্
ত্োরধক না করার কারলনও ক্রীলকর কালের মান ধনেমান হলে। এখালন আরও উলেখ থালক জর্ , অলনক োয়গালত্ ধর্ল ষকলর
নাইেযৎছধড়, থানধচ, েীধঘনাো এোকালত্ ঠিকাোর ধনলে কাে না কলর সার্-কন্টাক জেন, সার্-কন্টাক্টর আর্ার ধকছু মুনাফা জরলখ
অলন্যর কালছ ধর্ধক্র কলর জেন এভালর্ একাধিক হাত্ র্েে হয়ার কারলণ মূে কালের অলথ বর পধরমান কলম র্াওয়ায় কালে গুনগত্
মান কলম জগলছ ( ক্রীলকর র্াি ঠিকমত্ করা হয়ধন, জেন পাকা করা হয়ধন)।
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১১.৫.১ ধস্থধত্ ীে ক্রীক ব্যর্স্থাপনাঃ
প্রকল্প জময়াে জ লষ উন্নয়নকৃত্ ক্রীকগুধে চুধিলময়াে পাচঁ র্ছলরর পধরর্লত্ব আট র্ছর করা প্রলয়ােন। মৎস অধিেপ্তর ক্রীক মাধেক ও
সুফেলভাগীলের মৎস্য চাষ সম্পলকব কাধরগরী সহায়ত্া এর্ং উপকরন প্রাধপ্ত সহেেভয করার ব্যর্স্থা গ্রহন করলর্। স্থানীয় সরকার ও
মৎস্য অধিেপ্তলরর জর্ৌথ ব্যর্স্থাপনায় ক্রীলকর সুফেলভাগীলের ধর্ল ষ কলর েধরদ্র েনলগাধষ্ঠ সম্পৃিত্া এর্ং অং ীোধরি ধনধিত্
কলর মধনটধরংএর মাধ্যলম ক্রীক উন্নয়লনর িারালক সচে রাখা। ক্রীক ধনর্ বাচন, নক া প্রণয়ণ এর্ং ক্রীক কাে ত্োরধকলত্ও
সুফেলভাগীলের ধনলয় স্থানীয় সরকার,মৎস্য অধিেপ্তর একটি কার্ বকধর কধমটি র্াস্তর্ায়ন করা েরকার। ক্রীক ধনর্ বাচলনর জেলত্র
কার্ বকধর কধমটি মূখ্য র্ভধমকা পােন করা েরকার। র্ার ফলে ক্রীক ধনর্ বাচলন সেত্া জেখা ধেলর্, প্রকৃত্ সুফেলভাগীরা োভর্ান হলর্।
সংগঠন ব্যর্স্থাপনার েন্য জনতৃত্ব উন্নয়নমূেক প্রধ েলণর ব্যর্স্থা কলর সুফেলভাগী েে ধি ােীকরলণর উলযাগ গ্রহণ করা জর্লত্
পালর র্ালত্ প্রকল্প জ ষ হলয় জগলেও সংগঠনগুলো ধনলেলের জচিায় প্রকলল্পর েেয অেবলন েীঘ বস্থায়ী ভালর্ কাে করা প্রলয়ােন।

১১.৫.২ ক্রীক ধনর্ বাচনঃ
চেমান প্রকলল্পর ধিধপধপ অনুলমােলনর সময় ত্করা ২০% ক্রীক জরলখ র্াকী ৮০% ক্রীলকর সংস্থান র্াে জেয়া হয়, এই পধরধস্থধত্লত্
জেো উপলেো পধরষলের মাধ্যলম দ্রুত্ ক্রীলকর ত্াধেকা সংল ািলনর েন্য মাঠ পর্ বালয় র্াচাই র্াচাই না কলরই ২০% ক্রীলকর
ত্াধেকা প্রণয়ন করা হয় ধর্িায় র্াস্তলর্র সংলগ ধকছুটা গরধমে পধরেধেত্ হয় র্লে র্ত্বমান প্রকল্প পধরচােক োনান। ক্রীক ধনর্ বাচন
র্থার্থ কধমটির মাধ্যলম মাঠ পর্ বালয় র্াচাই র্াছাইলয়র পর ত্াধেকা প্রণয়ন কলর ভধর্ষ্যলত্ প্রকলল্প অন্তভূবি করার প্রস্তার্ ধর্ধিসম্মত্।
প্রািন প্রকল্প পধরচােক ত্ার সংরধেত্ েমত্ার্লে স্থানীয় েনপ্রধত্ধনধি, জেো/উপলেো পধরষলের জচয়যারম্যানলের ব্যধিগত্ ও
সুপাধর কৃত্ ক্রীক উন্নয়ন কলর ধেলয়লছন। এলেলত্র প্রকল্প পধরচােলকর সংরধেত্ েমত্ার ব্যর্হার হলয়লছ। ভধর্ষ্যলত্ এই েমত্ালক
র্াে জেয়া জর্লত্ পালর। ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর সময় মহেছধড়লত্ দুই ধত্নটা ক্রীলকর কাে সঠিকভালর্ হয় নাই জর্মন- ক্রীলকর তেঘ বয
৭০ধফট ও প্রস্থ ১০ ধফলটর স্থলে ৫ ধফট এর্ং ৭০ ধফলটর স্থলে ২০ধফট তেঘ বয ক্রীক ধনমবান করা হলয়লছ, র্া শুধুমাত্র সুষ্ঠভালর্ ত্োরধক
না করার কারলনই সভাবর্ হলয়লছ। এখালন উলেখ্য জর্ চেমান প্রকলল্প মধনটধরং করার জকান েনর্ে সংস্থান নাই। প্রাথধমক পর্ বালয়
ক্রীক ধনর্ বাচলন উপলেো মৎস্য কমবকত্বা স্থানীয় ইউধপ জচয়ারম্যানসহ সুফেলভাগীলের ধনলয় সভাবাব্য ক্রীলকর এোকা ধনর্ বাচন কলরন।
পরর্ত্ীলত্ এর একটি ত্াধেকা উপলেো পধরষলে জপ্ররণ কলর। উপলেো পধরষে ত্াধেকাটি র্াচাই র্াচাই কলর ধকছু পধরর্ত্বন ও
পধরর্ি বন কলর জেো পধরষে কধমটির ধনকট জপ্ররন কলরন। একইভালর্ জেো পধরষে ক্রীলকর ত্াধেকায় ধকছু পধরর্ত্বন ও পধরর্ি বন
কলর প্রকল্প পধরচােলকর েপ্তলর জপ্ররন কলরন । পরর্ত্ীলত্ প্রকল্প পধরচােক সরকাধর ধনয়ম অনুর্ায়ী ক্রীক উন্নয়লনর কমবসূধচ
র্াস্তর্ায়ন কলরন।

১১.৫.২ দুগমব অঞ্চলে ক্রীলক জপানা সরর্রাহঃ
মৎস্য অধিেপ্তর উপলেো পর্ বালয় একটি জিলমা নাস বারী পকুর স্থাপন করলর্। দুগমব অঞ্চলের ধকছু কৃষক মাধেক / সুফেলভাগীলক
নাস বারার ধহলসলর্ ধচধিত্ কলর নাস বারী জরনু জপানা পধরচর্ বাসহ ক্রীলক কখন ধক পধরমান জপানা মজুে এর্ং খার্ারসহ হালত্নালত্
প্রধ েণ ধেলর্ন। পরর্ত্ীলত্ সরকারী পর্ বালয় সার্ধসিাইস জরলট জরনু জপানা ধর্ত্রন কলর ত্ালেরলক নাস বারার র্ানালর্। এই নাস বারী
জথলক স্থানীয় সুফেলভাগীরা জপানা সংগ্রহ কলর ত্ালের ক্রীলক মজুে করলর্।

১১.৫.৩ জিলমালনস্ট্র ন ক্রীকঃ
মৎস্য অধিেপ্তর প্রধত্টি উপলেোয় একটি কলর জিলমাক্রীক তত্ধর কলর মৎস্য উৎপােন কার্ বক্রম কাধরগধরধভধিক র্াস্তর্ায়ন করা র্া
অন্যান্য ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের পধরে লব নর ব্যর্স্থা গ্রহন করা।
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১১.৫.৪ ক্রীলকর উপকাধরত্াঃ
পাধন সংকট জমাচলন ধর্ল ষ কলর তেনধন্দন েীর্লন গৃহস্থধে কালে, সুলপয় পাধনর ব্যর্হার ধহলসলর্ জসচ কাে , াক-সর্েীর ফেলন,
মৎস্য চাষ , হাঁস পােলনর ফলে ক্রীলকর সুফেলভাগীলের োধরদ্র ধর্লমাচলন কমবসংস্থালন সুফে র্লয় আনলত্ শুরু কলরলছ।

১১.৫.৫ ক্রীলক ইনপট জ য়াধরং করাঃ
প্রকলল্পর প্রথম ও ধদ্বত্ীয় পর্ বালয় সার্ধসিাইস জরলট ক্রীলক জপানা সরর্রাহ করা ছাড়া ইনপট জ য়ারইলন জকান ব্যর্স্থা ধছেনা। র্ত্বমান
প্রকলল্পও এর সংস্থান নাই। ভধর্ষ্যলত্ ইনপট জ য়ারইলন ব্যর্স্থা করা র্ায় ত্লর্ ত্ব থালক জর্ ক্রীক মাধেক / সুফেলভাগী মৎস্য
উৎপােলনর অথ ব প্রাধপ্তর পর প্রকল্প জময়ােকাধেন সমলয়ই সরকাধর অথ ব ইনপট জ য়ারইলনর খালত্ জফরত্ ধেলর্ন।

১১.৬ প্রধ েণঃ
প্রলত্যক এোকালত্ এক/একাধিক উলযাগী মৎস্য চাষীলক েীঘ বলময়াধে প্রধ েণ প্রোন করা জর্লত্ পালর র্ারা তৃণমূলে অন্যান্যলেরলক
মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক ধর্ধভন্ন পরাম ব প্রোলন মৎস্য ধর্ভালগর মুখপাত্র ধহসালর্ কাে করলত্ পালর। ক্রীলক মৎস্য চাষ মধিউে প্রণয়ণ
করলত্ হলর্ র্ার মলধ্য ক্রীলক জকান িরলনর মৎস্য প্রোত্ী দ্রুত্ বৃধদ্ধ পালর্ ত্ার ত্াধেকা প্রণয়ন্ত , প্রধত্ ত্াংল মজুলের সংখ্যা
প্রোধত্লভলে, খার্ার প্রোলনর হার, জপানা মজুলের সাইে, ক্রীক জথলক মৎস্য আহরলনর পদ্ধধত্ ও সময় , জরাগর্াোই, পাধন দূধষলত্
কারণ ও ধনরাময়, ক্রীলকর পাড় জভলঙ্গ জগলে সংষ্কার পদ্ধধত্ ইত্যাধে ধর্ষয় সংযুি কলর একটি কার্ বকধর প্রধ েণ মধিউে তত্ধর করা
প্রলয়ােন। এব্যাপালর মৎস্য গলর্ষণা ইন্সটিটিউট এর কাধরগধর সহলর্াধগত্া জনয়া জর্লত্ পালর। প্রধ েলনর জময়াে দুই ধেন এর্ং
একধেন সুফে ক্রীক চাষীর এোকা পধরে নব কলর প্রধ েলনর জময়াে ধত্নধেন করা জর্লত্ পালর। প্রধ েনাথীলের েন্য একটি
উপলেো ধভধিক একটি পাঠাগালরর ব্যর্স্থা করা প্রলয়ােন জর্খালন, ক্রীক চাষ সম্পধকবত্ প্রলয়ােণীয় ধনলে ব নার্ধে সংগ্রহ এর্ং মৎস্য
অধিেপ্তর সুফে ক্রীক মৎস্য চাষীলের ক্রীলক মৎস্য চাষ সংক্রান্ত একটি ধভধিও প্রে নব করার ব্যর্স্থা করা েরকার। এছাড়াও
সুফেলভাগী প্রধ েনাথীলের প্রধ েলন অং গ্রহলনর আগ্রহ সৃধি করার েন্য উৎসাহ প্রোনসহ ভাত্া র্াড়ালনা । ধর্ল ষভালর্ উলেখ্য
জর্, পাহাধড় অঞ্চলের অন্যান্য সংস্থার প্রধ েনাথীলের ভাত্া র্াচাই র্াচাই কলর প্রকলল্পর সুফেলভাগীলের প্রধ েণ ভাত্া বৃধদ্ধ করা
জর্লত্ পালর। ক্রীলক মৎস্য চাষ মধিউে না থাকায় প্রধ েনলক কার্ বকধর ভূধমকায় ধনলয় আসা সভাবর্পর হলে না। এব্যাপালর মৎস্য
গলর্ষণা ইন্সটিটিউট এর্ং মৎস্য অধিেপ্তর জর্ৌথভালর্ কাে কলর ক্রীলক মৎস্য চাষ উপলর্াগী মধিউে তত্ধর করলত্ পালর।

১১.৭ ঠিকাোলরর কাে ত্োরধকঃ ঠিকাোলরর কােগুলোর সম্পলকব স্থানীয় সুফেলভাগীলেরলক অর্গত্ না করার কারলণ
কালের িরণ ও গুণগত্ মান ঠিকাোররা র্োয় রালখন না। ফেশ্রুধত্লত্ কালের মান র্োয় থাকলছ না। জর্মন-জকাথাও পাকা জেন
এর্ং জকাথাও কাঁচা জেন কলর কাে সম্পন্ন করা হলয়লছ। প্রকলল্পর ধিধপধপলত্ এেধসএস পদ্ধধত্র সংস্থান নাই।

১১.৮ স্থানীয় েনলগাষ্ঠী সম্পৃিকরণঃ
এোকালত্ ক্রীক উন্নয়লনর সংখ্যা বৃধদ্ধ করা প্রলয়ােন। স্থানীয় েনগণলক সম্পৃি কলর উন্নয়ন উপলর্াগী ক্রীকগুলো ধচধিলত্র মাধ্যলম
উন্নয়লনর উলযাগ জনয়া প্রলয়ােন। এ কালে র্ালত্ এোকার সকে েধরদ্র মানুষ ধর্ল ষ কলর র্ারা মাছ িরা জপ ায় ধনলয়াধেত্ ত্ালের
অন্তভূবি করা প্রলয়ােন।

১১.০৯ সুফেলভাগী েে গঠনঃ
েেগঠলন ক্রীক মাধেক ধনলের আিীয়স্বেন ও প্রধত্লর্ধ লেরলক সেস্য র্াধনলয় ধনলেরাই েে তত্ধর করলছ। ফেশ্রুধত্লত্ হত্েধরদ্র
েনলগাধষ্ঠলক অন্তভূবধি করা হলে না । ক্রীলকর মাধেকানায় তপধত্রক সূলত্র ৬১% এর্ং ক্রয়সূলত্র ২৬% জর্ৌথ মাধেকানার ৫% স্বামী স্ত্রী
মাধেকানাধিণ ৬% এর্ং সরকারী খা মাধেক ১%, এলেলত্র প্রকল্প জ লষ েধরদ্র েনগলনর সম্পৃি কলর অং ীোধরিমূেক
ব্যর্স্থাপনা কঠিন হলর্। র্ত্বমালন ক্রীক মাধেক ও মৎস্য ধর্ভালগর সালথ পাচঁ র্ছলরর জর্ জময়াে বৃধদ্ধ করা হলয়লছ আরও দুই জথলক
ধত্ন র্ছর সময় বৃধদ্ধ করা প্রলয়ােন এর্ং সুলফােলভাগীলেরও ক্রীলকর অং ীোধরলির সালথ সম্পৃি করা। ভধর্ষ্যলত্ সরকাধর পর্ বালয়
এককভালর্ ক্রীক ধনমবালন ব্যয় ধনর্ বাহ না কলর ১০% জথলক ২০%ক্রীক মাধেকলের অং ীোধরলি ক্রীক ধনমবালণর কাে হালত্ জনয়া
জর্লত্ পালর।
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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১১.১০ কমব াো/জসধমনারঃ
প্রকলল্পর কমব াো/ জসধমনার র্ার্ে ৫ েে টাকা সংস্থান আলছ, জস অনুর্ায়ী এখন পর্ বন্ত জকান জসধমনার / কমব াো কার্ বক্রম
র্াস্তর্ায়ন করা হয় নাই। ফলে র্ত্বমান কার্ বক্রলমর সুফে ও দুর্ বে ধেক সম্পলকব প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন কতৃবপে অর্ধহত্ হলে না।

১১.১১. মৎস্য উৎপােনঃ
মৎস্য অধিেপ্তলরর প্রকল্প েপ্তর জথলক প্রাপ্ত ত্থ্য অনুর্ায়ী র্াধষ বক জহক্টর প্রধত্ ক্রীলক উৎপােন ৭১৫ জকধে ( আহরন পদ্ধধত্
জমাত্ালর্ক) অপরধেলক ধনধর্ড় পধরধর্েলনর ত্থ্য অনুর্ায়ী র্াধষ বক জহক্টর প্রধত্ ১,০৯৪ জকধে মৎস্য উৎপােন (ত্থ্য ধভধিক, ধনধর্ড়
পধরধর্েণ ২০১৬) মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধর েন্য গুনগত্ জপানা প্রাধপ্ত সহেেভয করা , মৎস্য চালষর েন্য সহে লত্ব ঋলনর ব্যর্স্থা
করা েরকার। এছাড়াও দ্রুত্ র্ি বন ীে মৎস্য ( জত্োধপয়া , পাঙ্গা ) চালষ সুফেলভাগীলের উদ্বুদ্ধ করার েন্য এর্ং আল পাল র জেো
জথলক উি প্রোধত্র জপানার প্রাধপ্ত সহেেভয করার েন্য মৎস্য অধিেপ্তলরর প্রলয়ােনীয় ব্যর্স্থা গ্রহন করা একান্ত প্রলয়ােন।

১১.১২ মৎস্য প্রোধত্র উপধস্থধত্ পধরে নব ঃ
ধর্ল ষভালর্ উলেখ্য জর্, মাঠ পর্ বালয় ত্থ্য সংগ্রলহর সময় একাধিকর্ার রাঙ্গামাটি মৎস্য অর্ত্রণ জকন্দ্র পধরে নব করা হয়,
পর্ বলর্েলণ জেখা র্ায় জর্, জসখালন জর্ ীরভাগ সময় জর্ সকে মাছ অর্ত্রলণর জরকি ব করা হয় জসগুলো হলে চাধপো, কাধের্াউস,
আইর, গোর, ফধে, মাগুর, র্ড় র্াইম, গুড়া ধচংধড় ইত্যাধে। কখলনাই রুই জেণীর মালছর জরকি ব পাওয়া র্ায়ধন। এ ব্যাপালর
র্াংোলে মৎস্য উন্নয়ন কলপবালর লনর কমবকত্বা ও মৎস্যেীর্ীলের সালথ কথা র্লে োনা র্ায় রুই জেণীর মালছর প্রাপ্যত্া আলছ িরা
র্ায়, ধকন্তু কম। পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এিরলনর মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকলল্পর ফলে রুই োত্ীয় মালছর ভধর্ষ্যৎ প্রেলন্মর েন্য
সংরেণ ও উৎপােলন ইধত্র্াচক পধরর্ত্বন আসলর্ র্লে আসা করা র্ায়।

১১.১৩ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন উির স্থাধয়ত্ব (Sustainability):
প্রকলল্পর গুরুিপূণ ব অংগ জর্মন হযাচারী, নাস বারী, র্ানর্াহন, র্ত্বমান প্রকলল্পর হযাচারীলত্ কমবরত্ েনর্েলক রােস্ব খালত্ আধত্বকরন
ইত্যাধে সহ মৎস্য অধিেপ্তলরর ধনকট প্রকল্প জ লষ হস্তান্তর করা েরকার । হযাচারী এর্ং নাস বারী পধরচােনার েন্য মৎস্য অধিেপ্তলরর
রােস্ব খালত্র েনর্ে ও অথ ব র্রাে কলর ব্যর্স্থাপনা করা। ক্রীক হস্তান্তলরর েন্য জেো মৎস্য কমবকত্বার ত্িার্িালন উপলেো মৎস্য
কমবকত্বাসহ সংধিি প্রলকৌ েী উন্নয়নকৃত্ ক্রীকগুধে বুধঝয়া ধনলর্। পরর্ত্ীলত্ ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের সালথ চুধি জময়াে
নর্ায়ন কধরলর্। মৎস্য অধিেপ্তলরর MASS প্রলেলক্টর ন্যায় Revolving Fund তত্ধর কলর জসখান জথলক সুফেলভাগীলের
প্রধ েণ, জপানা ধর্ত্রন কমবসূধচ র্হাে রাখার জচিা করা হয়। মন্ত্রণােয় কতৃবক ক্রীক ম্যালনেলমন্ট মধনটধরং জসে তত্ধর কলর ক্রীলকর
র্ার্ত্ীয় সমস্যা সমািান করার েন্য তনমধিক মধনটধরং করা েরকার।

১১.১৪ প্রকলল্পর সমাপালন্ত র্ধহ বগমন জকৌ ে ( Exit Plan):










প্রকল্প জময়াে জ লষ র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা মৎস্য অধিেপ্তর ক্রীলক মৎস্য উৎপােলনর িারার্াধহকত্া র্োয় রাখার েন্য ক্রীক মাধেক /
সুফেলভাগীলের কাধরগধর সহায়ত্া প্রোন করলর্।
প্রকলল্পর চুধি জময়াে ৫ র্ছলরর পধরর্লত্ব ৮ র্ছর করা প্রলয়ােন।
স্থানীয় সরকার ও মৎস্য অধিেপ্তর জর্ৌথ ত্োরধক ও ব্যর্স্থাপনার মাধ্যলম ক্রীক উন্নয়লন অগ্রগধত্র সফেত্া িলর রাখা প্রলয়ােন।
উৎপােন বৃধদ্ধর সহায়ক উপকরন র্থা- কার্ বকর প্রধ েন, সহেেভয গুনগত্ জপানা সরর্রাহ ধনধিত্, ধক ধক প্রোধত্র মৎস্য মজুে ও ধক
পধরমান তেধনক খার্ার প্রোন সম্পধকবত্ জ্ঞান োন করা অব্যাহত্ রাখা। এইসর্ কাে র্াস্তর্ায়লনর েন্য মাঠ পর্ বালয় দুগমব ক্রীকগুলোলত্
মৎস্য অধিেপ্তলরর সহায়ক মাঠকমীর সংস্থান রাখা েরকার।
প্রকল্প সমাধপ্তর পর ধকভালর্ ক্রীকগুধে পধরচাধেত্ হলর্ জস সম্পলকব একটি নীধত্মাো প্রকল্প অধফস জথলক সংধিি কতৃবপলের ধনকট জপ্ররণ
করলর্।
সফে ক্রীক চাষী, মাধেক ও সুফেলভাগীলের Trickle Down Approach ( একেন জথলক অন্যেন) মাধ্যলম উলযাগী চাষী
বৃধদ্ধকরা েরকার।
প্রলত্যক উপলেোলত্ মৎস্য অধিেপ্তর কতৃবক স্থাধপত্ জিলমালনলরি ন ক্রীক ও নাস বারী পকুর জথলক ঐ ক্রীক মাধেক ও সুফেলভাগীলের
প্রলয়ােনীয় জ্ঞান ও উপকরন প্রাধপ্তর ধর্ষয়টি সহে করা।
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দ্বাে অধ্যায়ঃ
সুপাধর ও উপসংহার
১২.১ সুপাধর মাো:
স্বল্পলময়ালে র্াস্তর্ায়নলর্াগ্য


প্রকল্পটি ২০১৭ সালে জুন মালস সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকলল্পর উলেশ্য অেবলনর ধর্ষয়টি ধর্লর্চনায় জরলখ ক্রীলক মৎস্য
চালষ গুণগত্ জপানা প্রাধপ্তর সমস্যা ধনরসলন প্রকলল্পর ধনি বাধরত্ সমলয়র মলধ্য হযাচারী ও নাস বারী স্থাপলনর কাে সমাপ্ত
করার উলযাগ জনওয়া েরুরী। এ ব্যাপালর প্রকল্প েপ্তর জথলক একটি কমবপধরকল্পণা প্রণয়ন কলর সংধিি কতৃবপলের
ধনকট োধখে করা খুর্ই েরুরী;



মন্ত্রণােয় ও সংধিি (মৎস্য) অধিেপ্তর ধনধে বি সমলয় প্রকল্প কার্ বক্রম সমাধপ্তর েন্য অগ্রাধিকার ধভধিলত্
কমবপধরকল্পনা প্রণয়ন কলর ত্ার ধভধিলত্ ধনধর্ড় ত্োরধক আলরা জোরোর কলর প্রকলল্পর অন্যান্য অংগসমূহ
(হযাচারী , নাস বারী, ফাইর্ার জর্াট ক্রয় ইত্যাধে) সহ ক্রীক উন্নয়লন ঠিকাোলরর কার্ বক্রম সঠিকভালর্ পর্ বলর্েণ করা
অত্ীর্ প্রলয়ােন;



ব জকৌ ে (Exit Plan) ধনি বারণ করা েরুরী। র্ালত্, উন্নয়ন কমবকান্ড েীি বলময়ােী হয় ও
প্রকল্প জ লষ এর র্ধহগমন
চেমান থালক। প্রকলল্পর জময়াে জ লষ র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থার র্ত্বমান র্ভধমকা জক পােন করলর্, ধক্রক সংরেন
ধকভালর্ হলর্, মালছর উৎপােন অব্যাহত্ থাকলর্ ধকভালর্ ইত্যাধে ধর্ষয়গুলো পধরকল্পনায় উলেখ থাকলত্ হলর্;



জটকসইকরলণর েলেয মৎস্য অধিেপ্তরলক প্রকল্প জ লষ উন্নয়নকৃত্ ক্রীকসমূলহর প্রকৃত্ সুফেলভাগীলের সম্পৃি কলর
সফে ক্রীকসমূহ হস্তান্তলরর প্রলয়ােনীয় পেলেপ গ্রহন করা েরকার;



প্রকলল্পর ক্রয় পধরকল্পনার আওত্ায় অর্ধ ি ক্রলয়র কাে ধর্ল ষ কলর ফাইর্ার জর্াট দ্রুত্ ক্রয় করার েন্য সুপাধর
করা হলো;



ক্রীলকর কাঁচা জেন গুলো পাকা করার েন্য এর্ং র্াঁিগুলোলক মেবুত্ করার েন্য প্যাোসাইটি (র্ধে/োমসীট) জেওয়া
ও র্াঁলি ঘাস োগালনা প্রলয়ােন;



ক্রীক উন্নয়লনর কাে শুষ্ক জমৌসুলম শুরু কলর ত্া র্ষ বা আসার আলগই জ ষ কলর জফো েরুরী;



র্াঁি ধনমবালণর মাটি ক্রীলকর ত্েলে জথলক জনওয়া হয় না, ফলে ক্রীলকর ত্েলে অসমত্ে থালক এর্ং মৎস্য
উৎপােলন আ ানুরূপ ফে পাওয়া র্ায় না; এ ধর্ষয়টি ধর্লর্চনায় এলন র্থার্থ ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার;



ক্রীক দ্রুত্ র্ি বন ীে মৎস্য (পাঙ্গাস, জত্োধপয়া) চালষর েন্য মৎস্য অধিেপ্তর মৎস্যচাষীলের উদ্ধুদ্ধ করলর্;



নাস বারী পকুলরর ত্াধেকা আলগ ধনধে বি করা উধচত্;



প্রকল্প সমাধপ্তর পর ক্রীক র্াস্তর্ায়ন নীধত্মাো প্রনয়ন করা একান্ত প্রলয়ােন; এর্ং



মৎস্য চালষর পা াপাধ হাঁস পােন ও সর্ধে চালষর উপর প্রধ েণ ব্যার্স্থা করা র্ায়।
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েীঘ ব জময়ালে র্াস্তর্ায়নলর্াগ্য:


সংগঠন ব্যর্স্থাপনার েন্য জনতৃত্ব উন্নয়নমূেক প্রধ েলণর ব্যর্স্থা কলর সুফেলভাগী েে ধি ােীকরলণর উলযাগ গ্রহণ
করা জর্লত্ পালর র্ালত্ প্রকল্প জ ষ হলয় জগলেও সংগঠনগুলো ধনলেলের জচিায় প্রকলল্পর েেয অেবলন েীঘ বস্থায়ী ভালর্
কাে করা জর্লত্ পালর;



ব্যাপক মানুলষর অং গ্রহণ থাকায় প্রকল্পটি েনধপ্রয় হলয় উলঠলছ ধর্িায় প্রকলল্পর পধরধি ও সময়সীমা বৃধদ্ধ/প্রকল্প
সম্প্রসারণ করা প্রলয়ােন;



এ প্রকলল্পর আওত্ায় জর্ সংখ্যক ক্রীক উন্নয়লনর কাে হালত্ জনওয়া হলয়লছ, ত্া এই এোকার জমাট ক্রীলকর আয়ত্লনর
সংখ্যার তুেনায় খুর্ই কম (আনুমাধনক ৪৩০৬ জহক্টলরর মলধ্য মাত্র ৮৬৩ জহক্টর, সূত্র মৎস্য অধিেপ্তর), ধর্িায় প্রকল্পটি
অদূর ভধর্ষ্যলত্ আলরা র্ড় আধঙ্গলক র্াস্তর্ায়ন করা প্রলয়ােন;



ক্রীক আলরা সুপধরকধল্পত্ভালর্ উন্নয়ন কলর এোকায় পর্ বটন ধ লল্পর প্রসার ঘটালনার উলযাগ জনয়া প্রলয়ােন;



প্রকল্প জ লষ উন্নয়নকৃত্ ক্রীকগুলো মৎস্য অধিেপ্তর ও স্থানীয় সরকালরর জর্ৌথ ব্যর্স্থাপনায় আনয়ন এর্ং মৎস্য
অধিেপ্তলরর প্রলয়ােলন কাধরগধর সহায়ত্া প্রোন করা েরকার;





সরকারী পর্ বালয় সুফেলভাগীলের প্রধ েণ ভাত্া ও সংধিি ভাত্া বৃধদ্ধ করলে প্রকল্প র্াস্তর্ায়লনর গধত্ ীেত্া পালর্।
প্রধ েণ কার্ বকধর করার েন্য প্রধ েনাথীলের ভাত্া প্রোন বৃধদ্ধ, মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ধভধিও প্রে নব , সফে চাষীলের
ক্রীক পধরে নব এর্ং ক্রীক মধিউে প্রণয়ন কলর প্রধ েণ প্রোন করা;
পার্ বত্য অঞ্চলে সহন ীে মৎস্য চালষর েন্য ক্রীলক মাছ চাষ সম্পধকবত্ গলর্ষণা করা েরকার;এই ব্যাপালর মৎস্য
গলর্ষণা ইন্সটিটিউলটর সম্পৃিত্া করা র্াঞ্চনীয়।মৎস্য অধিেপ্তর কতৃবক একটি ধরসাস ব/িযাধি গ্রহলনর সুপাধর করা হে;



উন্নত্ জপানা মজুে, ত্াং প্রধত্ জপানা মজুলের সংখ্যা ধনি বারণ, মালছর খার্ালরর পধরমাণ ধনি বারণ এর্ং কখন জকান
সাইলের জপানা মজুে, কখন জকান সাইলের মৎস্য আহরণ এর্ং মৎলস্যর জরাগ র্াোই সম্পধকবত্ ত্থ্যাধে সম্বধেত্ কলর
ক্রীলক কার্ বকরী মৎস্য চাষ সম্পধকবত্ প্রধ েণ মধিউে তত্রী করা প্রলয়ােন;



প্রকল্প ক্রীক মাধেক ও মৎস্য ধর্ভালগর সালথ জর্ ৫ র্ছলরর চুধি করা হলয়লছ প্রকল্প জ লষ সুফেলভাগীলের ও সালথ
সম্পৃি করা ও অং ীোধরলত্বর ধভধিলত্ আধথ বক সম্পৃিত্া একান্ত প্রলয়ােন;



র্াচাই র্াছাই কলর ক্রীলক মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধর সহায়ক উপকরণ ধহলসলর্ ইনপট জ য়াধরং এর ব্যর্স্থা করা । ভধর্ষ্যলত্
মৎস্য অধিেপ্তলরর ত্ত্ত্বার্িালন সুফেলভাগীলের সম্পৃি কলর ক্রীলক মৎস্য চালষর ইনপট জ য়াধরং করলর্;



মৎস্য অধিেপ্তর প্রধত্টি উপলেোয় একটি কলর জিলমালনলস্ট্র স ক্রীক এর্ং দুগমব এোকায় একটি কলর সুফেলভাগী
নাস বারার তত্ধর কলর ক্রীক উন্নয়লনর মাধ্যলম মৎস্য উৎপােলনর বৃধদ্ধ করার পেলেপ গ্রহন করা অধত্র্ প্রলয়ােন;



মৎস্য চালষর েন্য সহে লত্ব ঋলণর ব্যর্স্থা করা প্রলয়ােন।ক্রীক উন্নয়লনর পা াপাধ মৎস্য চালষর ধকছু প্রলয়ােনীয়
উপকরণ ধর্ত্রলণর ব্যর্স্থা ধিধপধপলত্ সংলর্ােন থাকা েরকার;



গুণগত্ জপানা প্রাধপ্ত সহেেভয করার প্রলয়ােনীয় ব্যর্স্থা হযাচারী ও নাস বারী জথলক গ্রহণ করা েরকার;



অলনক োয়গায় র্াঁি ধনমবালণর েন্য পাহাড়ী আইলন মাটি কাটার অনুমধত্ না থাকায় ক্রীক ধনমবাণ কাে সম্পােন করা
র্ায় না। ক্রীক ধনমবাণ কালে পাহাড়ী আইলন মাটি কাটার অনুমধত্ জেয়া প্রলয়ােন;



প্রলত্যক এোকালত্ এক/একাধিক উলযাগী মৎস্য চাষীলক েীঘ বলময়াধে প্রধ েণ প্রোন করা জর্লত্ পালর র্ারা তৃণমূলে
অন্যান্যলেরলক মৎস্য চাষ ধর্ষয়ক ধর্ধভন্ন পরাম ব প্রোলন মৎস্য ধর্ভালগর মুখপাত্র ধহসালর্ কাে করলত্ পালর;
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গ্রীষ্মকালে ক্রীলক পাধন কম থাকায় পাধন দূষণ হলয় ব্যর্হালরর অনুপলর্াগী হলয় র্ায়, ক্রীলক গ্যাস তত্রী হওয়ায় মালছর
জরাগ হলয় মাছ মারা র্ায় ও মৎস্য চাষীলক জোকসালন পড়লত্ হয়। এর েন্য এলরটর ব্যর্হার করা প্রলয়ােন । এছাড়াও
মৎস্য অধিেপ্তলরর কমীরা ক্রীক পধরে নব কলর প্রচধেত্ পদ্ধধত্লত্ ( ক্রীলক সাঁত্ার কাটা , কো গালছর টুকরা জেয়া)
পাধন দুধষত্ ধনরসন অন্যান্য প্রলয়ােনীয় ব্যর্স্থা গ্রহন করার উপলে ধেলত্ পালর;



জপানার সুধর্িার েন্য শুধু হযাচাধর তত্ধর করলে হলর্ না র্রং উলোধগ জপানা চাষীলেরলক ধেলয় নাস বারীলত্ জরনু জথলক
জপানা তত্ধর করলত্ হলর্। এেন্য ধর্যমান হাচারীগুলোর উৎপােন েমত্া ব্যর্হারসহ নাস বারী মাধেকলের সালপাট ব ধেলত্
হলর্। এছাড়া চাষীলের চাধহো অনুর্ায়ী ঐসকে মালছর জরনু জপানা সরর্রাহ করা েরকার;



অন্যান্য সংস্থা ধভন্ন ধভন্ন কারলন ক্রীক কলর থালক ত্ালের চাধহোগুলো ধর্লর্চনায় জনয়া সভাবর্ ধকনা জস ধর্ষলয় মৎস্য ও
প্রাণী সম্পে মন্ত্রণােয় উি সংস্থার প্রিানলের সালথ আলোচনায় র্সলত্ পালর;



ক্রীক ধনর্ বাচলন প্রকল্প পধরচােলকর সংরধেত্ জকাটা র্াে জেয়া র্ায়; এর্ং



প্রকল্প জময়াে জ লষ র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা মৎস্য অধিেপ্তর ক্রীলক মৎস্য উৎপােলনর িারার্াধহকত্া র্োয় রাখার েন্য
ক্রীক মাধেক / সুফেলভাগীলের কাধরগধর সহায়ত্া প্রোন করলর্, পা াপাধ প্রকল্প সমাধপ্তর পর ধকভালর্ ক্রীকগুধে
পধরচাধেত্ হলর্ জস সম্পলকব একটি নীধত্মাো প্রকল্প অধফস জথলক সংধিি কতৃবপলের ধনকট জপ্ররণ করলর্।

১২.২ উপসংহার:
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন প্রকল্পটি এখানকার র্াস্তর্ অর্স্থার ধর্লর্চনায় খুর্ই উপলর্াগী একটি
প্রকল্প। এ প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়লনর ফলে পাহাধড় েনপলে পাধনর সমস্যা অলনকাংল কলমলছ। সুলপয় পাধন, গৃহস্থােীসহ নানা
কালে উন্নয়নকৃত্ ক্রীলকর পাধন ব্যর্হার করার সুলর্াগ তত্রী হলয়লছ। এইসকে ধেক ধর্লর্চনায় প্রকল্পটি এখালন জর্ েনধপ্রয়ত্া
জপলয়লছ। ধকন্তু, প্রকলল্পর মূে উলেশ্য হলে পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ কার্ বক্রম গ্রহলণর মাধ্যলম মৎস্য উৎপােন বৃধদ্ধ,
পাহাধড় েনগলণর পাধরর্াধরক আয় বৃধদ্ধ এর্ং পধির মান উন্নয়ন, ধরোভবার, র্া অেবলনর পলথ প্রকল্পটি জর্ ধপধছলয় আলছ।
প্রকলল্পর অন্যত্ম দুটি কলম্পালনন্ট হলে ধমধন হযাচারী স্থাপন ও নাস বাধর পকুর তত্রী। র্ার অগ্রগধত্র অর্স্থা খুর্ই নাজুক।
এমনধক প্রকল্প জময়ােকালের মলধ্য (এক র্ছলরর ধকছু জর্ ী সময় হালত্ রলয়লছ) এইসকে কাে সমাপ্ত হলর্ ধকনা ত্া ধনলয়
সং য় রলয়লছ। প্রকলল্পর ধিধপধপলত্ নাস বারীর জকান ত্াধেকা ধছলো না। সুত্রাং নাস বারী স্থাপলনর েন্য োয়গা ধনর্ বাচন ত্থা ত্া
তত্রীর কাে প্রকলল্পর শুরুর ধেলক করা জর্লত্ পারলত্া। ধকন্তু ত্া করা হয়ধন। মৎস্য চালষর মূে উপাোন গুনগত্ মানসম্পন্ন
জপানা, র্ার সরর্রাহ ধনধিত্ করার েন্য হযাচারী ও নাস বারী খুর্ই গুরুত্বপূন ব একটি উপাোন, র্া ধনমবাণ কােই শুরু হয়ধন র্ো
চলে, জসখালন জপানা উৎপােন জত্া আলরা দুলরর কথা। এই র্াস্তর্ত্ার ধনধরলখ ধর্লর্চনা করলে প্রকলল্পর প্রত্যাধ ত্ ফোফে
অেবন কত্টুকু সভাবর্ হলর্ ত্া এখন নতুন কলর ভার্ার প্রলয়ােন রলয়লছ। এছাড়া প্রকলল্পর ২৯৫ টি ক্রীক উন্নয়ন কাে এখলনা
অসমাপ্ত, র্া প্রকল্প জময়ােকালের মলধ্য সমাপ্ত হলেও ত্ার হস্তান্তর ও পরর্ত্ীলত্ মৎস্য চাষ শুরু হলে ধক না ত্া পধরর্ীেলনর
সুলর্াগ হয়লত্া হালত্ থাকলর্ না। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে জুন মালস সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকলল্পর উলেশ্য অেবলনর ধর্ষয়টি
ধর্লর্চনায় জরলখ ক্রীলক মৎস্য চালষ গুণগত্ জপানা প্রাধপ্তর সমস্যা ধনরসলন প্রকলল্পর ধনি বাধরত্ সমলয়র মলধ্য হযাচারী ও নাস বারী
স্থাপলনর কাে সমাপ্ত করার উলযাগ জনওয়া েরুরী; এ ব্যাপালর প্রকল্প েপ্তর জথলক একটি কমবপধরকল্পণা প্রণয়ন কলর সংধিি
কতৃবপলের ধনকট োধখে করা খুর্ই েরুরী। মন্ত্রণােয় ও সংধিি (মৎস্য) অধিেপ্তর ধনধে বি সমলয় প্রকল্প কার্ বক্রম সমাধপ্ত েন্য
অগ্রাধিকার ধভধিলত্ কমবপধরকল্পনা প্রণয়ন কলর ত্ার ধভধিলত্ ধনধর্ড় ত্োরধক আলরা জোরোর কলর প্রকলল্পর অন্যান্য
অংগসমূহ ( হযাচারী , নাস বারী, ফাইর্ার জর্াট ক্রয় ইত্যাধে) সহ ক্রীক উন্নয়লন ঠিকাোলরর কাে সঠিকভালর্ পর্ বলর্েণ করা
অত্ীর্ প্রলয়ােন।
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cwiwkó-1

µxK m¤úwK©Z Z_¨ Rixc cÖkœgvjv
Z_¨ msMÖnKvixi bvgt------------------------------------------------------------------µx‡Ki bvgt----------------------------------------------------------------------------------µxK gvwjK/ m~dj‡fvMxi bvgt----------------------------------------------------------‡gvevBj bv¤^vi t
w`b

gvm

eQi

mv¶vrKvi MÖn‡Yi ZvwiLt
µx‡Ki AvqZbt
µx‡Ki Ae¯’vbt
1| †Rjv t ------------------------------------------2| Dc‡Rjv t ----------------------------------------3| BDwbqb t ----------------------------------------4| MÖvg t ---------------------------------------------5| µxK mbv³KiY t ----------------------------------6| cwiev‡ii m`m¨ msL¨v (eZ©gv‡b emevmiZ) t
7| µxK Dbœqb KvR mgvß n‡q‡Q wKbv?
euva wbg©vb KvR
‡Wªb wbg©vb KvR

n‡q‡Q
n‡q‡Q

nqwb
nqwb

hw` †kl bv n‡q _v‡K Zvn‡j Kv‡Ri AMÖMwZ †Kvb ch©v‡q Av‡Q? .............................................................
8| mydj‡fvMx `j MV‡bi ZvwiL:
9| GB µx‡Ki †gvU mydj‡fvMx (bvix/cyiæl) KZRb?
cyiæl -bvix--

‡gvU--

10| µx‡K gvQ Qvov n‡”Q wK bv ? nu¨v
bv
11| n¨v n‡j KZw`b hver? ...............................................................................................................
12| †cvbvi Drm? wUK w`b
cÖKí n¨vPvix/bvm©vix
¯’vbxq bvm©vix
‡cvbv †dwiIqvjv
Ab¨vb¨
13| gvQ Pvl Qvov µxK Avi †Kvb †Kvb Kv‡R e¨eüZ n‡”Q? wUK w`b
‡mP
M„n¯’vjx
Ab¨vb¨
14| Avcwb cÖKí †_‡K †Kvb cÖwkÿb †c‡q‡Qb wK bv?
nu¨v
bv
hw` nu¨v nq Zvn‡j †Kvb wel‡q cÖwkÿb †c‡q‡Qb (wUK w`b)? hw` bv nq Zvn‡j 16 bs cÖ‡kœ P‡j ‡h‡Z n‡e|
gvQ Pvl
mgwš^Z grm¨ Pvl
†cvbv gvQ Pvl
Ab¨vb¨
15| cÖwkÿb ‡_‡K wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? wUK w`b
gvQ Pv‡li avibv e„w× †c‡q‡Q
gvQ Pv‡l AvMÖn m„wó n‡q‡Q
gvQ Pvl ïiæ K‡i‡Q/n‡q‡Q
Ab¨vb¨
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16| †Kvb cÖwkÿb `iKvi Av‡Q wK bv?
nu¨v
bv
n¨v n‡j, ‡Kvb wel‡qi Dci?
K).................................................................................
L).................................................................................
M).................................................................................
17| GB cÖK‡íi d‡j Avcwb/Avcbvi cwiev‡ii Av‡q wK wK cÖfve †`Lv hvq?
Lvevi
gvb fv‡jv n‡q‡Q
GKB Av‡Q
‡cvkvK
gvb fv‡jv n‡q‡Q
GKB Av‡Q
wbZ¨ cÖ‡qvRbxq e¨q
mvg_©¨ e„w× ‡c‡q‡Q
GKB Av‡Q
18| µx‡Ki Dbœqb Kv‡Ri wel‡q Avcbvi gZvgZ?
KvR fv‡jv n‡q‡Q
KvR fv‡jv nq wb
fv‡jv bv n‡j Avi wK wK Kiv `iKvi wQ‡jv?

Lvivc n‡q‡Q
Lvivc n‡q‡Q
Lvivc n‡q‡Q

avibv †bB

Ab¨vb¨

19| c~wR ˆZixi †ÿ‡Î †Kvb ÿz`ªF‡Yi (Micro Credit) cÖ‡qvRb Av‡Q wK bv? (wUK w`b)

nu¨v

bv

20| cwiev‡ii AvIZvq µxK / Rjvkq / cyKzi BZ¨vw` (MZ GK eQ‡i Pv‡li Z_¨vejx)
1

2

3

4

µwgK
b¤^i

Rjvk‡qi
aib
(‡KvW)

gvwjKvbv
(†KvW)

5

gvb Pvl
RjvqZb eZ©e¨e¯’
(kZvsk) (‡KvW)v

6
Pv‡li
aib/
cÖK…wZ
(‡KvW)

7-8
9
Pv‡li msL¨v I gvm Rjvk‡qi
cÖwZPv‡l eZ©gvb †gvU
msL¨v
Kq gvm g~j¨* (UvKv)

10
evrmwiK
fvov KZ ?
(hw` cÖ‡hvR¨
nq)

†bvUt µx‡Ki DcKvi‡fvMxi wbR¯^ gvwjKvbvq †Kvb cyKzi/µxK bv _vK‡j 20 bs cÖkœwU dvKv _vK‡e| †hŠ_ gvwjKvbvi †¶‡ÎI m¤ú~Y© Rjvk‡qi g~j¨ Avb‡Z n‡e|

Rjvk‡qi aib †KvWt

1 = cyKzi, 2 = µxK, 3 = gRv cyKzi, 4 = Ab¨vb¨ Rjvkq

gvwjKvbv †KvWt

1 = miKvwi / Lvm Rwgi cyKzi / Rjvkq, 2 = DËivwaKvi m~‡Î cÖvß, 3 = ¯^vgx/¯¿xi cvwievwiK
m¤úwË, 4 = †hŠ_ m¤úwË, 5 = ¶YKvjxb e¨env‡ii AwaKvi, 6 = Avwa /eM©v / cËwb / wjR †bqv,
7 = wbR¯^ µqm~‡Î gvwjK
1 = cÖvK…wZK fv‡e, 2 = wb‡R Pvl K‡ib, 3 = cËwb wb‡q‡Qb bM` UvKvq, 4 = eM©v / Avwa

eZ©gvb Pvl e¨e¯’v †KvW:

wb‡q‡Qb, 5 = eÜKx wb‡q‡Qb, 6 = fvov wb‡q‡Qb, 7 = wjR wb‡q‡Qb, 8 = †Kvb& msMVb †_‡K
cËwb G‡b‡Qb, 9 = †hŠ_fv‡e Ab¨ gvwjKmn wb‡q‡Qb, 10 = cËwb w`‡q‡Qb bM` UvKvq, 11 = eM©v
/ Avwa w`‡q‡Qb, 12 = eÜKx w`‡q‡Qb, 13 = fvov w`‡q‡Qb,
cyKz‡ii aib/Pv‡li cÖK…wZ †KvWt 1 = mvsermwiK/evrmwiK, 2 = †gŠmywg

21|

†cvbv gRy` I gvQ Drcv`b msµvšÍ Z_¨ (MZ GK eQ‡ii)
‡cvbv gRy‡`i Z_¨
‡cvbv gRy‡`i
ZvwiL

‡cvbvi cÖRvwZ

cwigvb (†KwR)

gvQ Drcv`‡bi Z_¨
AvKvi (BwÂ)

AvKvi (BwÂ)

cwigvb †KwR)

†bvUt ‡cvbv gRy` I gvQ Drcv`‡bi Z‡_¨i Kjv‡g cwigvb msL¨vq D‡jøL Ki‡j Zv †KwR‡Z cwieZ©b K‡i D‡jøL Ki‡Z n‡e
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22|
‡KvW

gvQ Pvl Kg©KvÛ RxweKvqb m¤úwK©Z wewea Z_¨vewj

4.

welq
Rjvk‡q gv‡Qi Drcv`‡b wK cwieZ©b n‡q‡Q?
1 = A‡bK †e‡o‡Q, 2 = mvgvb¨ †e‡o‡Q, 3 = A‡bK K‡g‡Q, 4 = mvgvb¨
K‡g‡Q, 5 = ‡Kv‡bv cwieZ©b nqwb
Avcbvi GjvKvq µx‡Ki msL¨v ev bZzb µxK Dbœq‡b wK cwieZ©b n‡q‡Q?
(cwieZ©b †KvW)
gvQ Pvl msµvšÍ wel‡q cÖwk¶Y cÖvwßi my‡hv‡M wK cwieZ©b n‡q‡Q? (cwieZ©b
†KvW)
gvQ Pv‡li DcKiY cÖvwß‡Z wK cwieZ©b n‡q‡Q? (cwieZ©b †KvW)

5.

gvQ evRviRvZKi‡Y wK cwieZ©b n‡q‡Q?(cwieZ©b †KvW)

1.
2.
3.

eZ©gv‡b

6.

gvQ Pvl †_‡K cwiev‡ii Av‡q wK cwieZ©b n‡q‡Q? (cwieZ©b †KvW)
gvQ Pvl msµvšÍ AvaywbK Kjv‡KŠkj cÖvwßi my‡hv‡M wK cwieZ©b n‡q‡Q?
7.
(cwieZ©b †KvW)
gvQ Pv‡l Avcwb wK wK mgm¨vi m¤§ywLb nb? (m‡e©v”P wZbwU‡Z wUK w`b)
1 = ¸YMZ gvbm¤úbœ †cvbvi Afve, 2 = †cvbvi D”P g~j¨, 3 = Ab¨vb¨
8. DcKi‡Yi D”P g~j¨, 4 = gvQ Pzwi n‡q hvIqv, 5 = wel cÖ‡qv‡M grm¨ wbab
6 = µxK ïwK‡q hvIqv, 7 = cvnvwo X‡j µxK Wy‡e hvIqv, 8 = cuywRi
Afve, 9 = Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) .......
gvQ Pvl msµvšÍ Z_¨ †Kv_v †_‡K cvb?
(m‡e©v”P wZbwU‡Z wUK w`b)
1 = miKvwi m¤cÖmviY Kg©x, 2 = ‡emiKvwi/GbwRI m¤cÖmviY Kg©x
9.
3 = cÖwZ‡ekx grm¨ Pvlx, 4 = ‡cvbv e¨emvqx
5 = Qvcv‡bv ¶z`ª eB ev wjd‡jU, 6 = ‡iwWI I wUwf, 7 =Ab¨vb¨ (wbw`©ó
Kiæb)
µxK/ Rjvk‡qi ‡_‡K wK cwigvb gvQ cvb?
10. 1 = A‡bK †e‡o‡Q, 2 = mvgvb¨ †e‡o‡Q, 3 = A‡bK K‡g‡Q, 4 = mvgvb¨
K‡g‡Q, 5 = ‡Kv‡bv cwieZb nqwb
‰`bw›`b Lvev‡ii ZvwjKvq gvQ LvIqvi cwigv‡b wK cwieZ©b n‡q‡Q?
11. 1 = A‡bK †e‡o‡Q, 2 = mvgvb¨ †e‡o‡Q, 3 = A‡bK K‡g‡Q, 4 = mvgvb¨
K‡g‡Q, 5 = ‡Kv‡bv cwieZb nqwb
cwieZ©b †KvWt 1 = †e‡o‡Q,

2 = K‡g‡Q, 3 = †Kv‡bv cwieZ©b †bB,

4 = Rvwbbv
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পধরধ ি-২

এফধেধি জচকধেি
স্থান:

উপলেো:

অং গ্রহণকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম নাম
গ্রাম
1.

র্য়স

ত্াধরখ:
ধ ো

ধেঙ্গ

েলে অর্স্থান

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ধনলে ব নামূেক প্রশ্ন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

এই প্রকল্প সম্পলকব আপনারা ধক োলনন, ধর্স্তাধরত্ র্লুন।
প্রকলল্পর সুফেলভাগী কারা?
এই প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করলত্ জকান সমস্যা হলয়লছ ধক না? হলে ধক িরলণর?
এই প্রকলল্প আর ধক ধক দুর্ বেত্া রলয়লছ র্লে আপনারা মলন কলরন? এগুলো জথলক উিরলণর উপায় ধক?
এই এোকায় প্রকলল্পর ফলে ধক ধক সুধর্িা হলয়লছ?
প্রকলল্পর কাে ধক সঠিকভালর্ র্াস্তর্ায়ন হলয়লছ? না হলয় থাকলে ধক ধক সমস্যা রলয়লছ/ হলয়লছ?
আপনারা ধক মলন কলরন জর্ এই প্রকল্প এই এোকার েন্য েরকাধর? র্ধে হযাঁ হয় ত্াহলে জকন? না হলেই র্া জকন?
এোকার সকে েনগণই ধক এই প্রকলল্পর সালথ সম্পৃি? না হলে জমাট েনলগাষ্ঠীর কত্ ভাগ? সকেলক সম্পৃি করার জেলত্র
আর ধক উলযাগ জনয়া জর্লত্ পালর?
আপনারা ধক প্রকলল্পর র্ত্বমান কার্ বক্রলম সন্তুধি, র্ধে না হয় ত্াহলে জকন?
প্রকল্প জথলক আর ধক ধক সুধর্িা পাওয়া উধচৎ ধছলো র্লে মলন কলরন?
এই িরলনর প্রকল্প র্াস্তর্ায়লন ধক ধক ঝধুঁ ক রলয়লছ র্লে আপনার মলন কলরন? এর জথলক উিরলণর উপায় ধক?
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পধরধ ি-৩ (ক)

জকআইআই প্রশ্নপত্র (প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পধরচােক পর্ বালয়)
ত্থ্যোত্ার নামঃ
জমার্াইে নং:

পের্ীঃ

কমবস্থেঃ

1.

আপধন ধক মলন কলরন জর্ প্রকল্পটি সফেভালর্ র্াস্তর্াধয়ত্ হলে? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়লনর প্রিান প্রিান সমস্যাগুধে ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2.

এ প্রকলল্পর েন্য র্রােকৃত্ সম্পে (অথ ব ও েন ধি) ও পদ্ধধত্ (ধিধপধপ, র্াস্তর্ায়ন নীধত্মাো, পধরকল্পনা.
র্াস্তর্ায়ন পদ্ধধত্, অথ ব র্রাে ও ছাড়) সময়লপালর্াগী ধক না? হযাঁ না (টিক ধেন)। র্ধে না হয়, ত্াহলে জকান
জকান জেলত্র ধক ধক সমস্যা আলছ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
প্রকলল্পর ধিধপধপ অনুর্ায়ী নাস বারী স্থাপন হলয়লছ ধক না? হযাঁ / না (টিক ধেন)। র্ধে হযাঁ হলয় থালক নাস বারীর উৎপাধেত্
Fry / Fingerling ক্রীলক সরর্রাহ করা হয় ধক না?
হযাচারী ধনমবাণ, নাস বারী উন্নয়ন ও উন্নয়লনর েন্য ক্রীক/ েো য় ধনর্ বাচন, প্রস্ত্িত্করণ, অনুলমােন এর্ং র্াস্তর্ায়লন
জকান ত্রুটি আলছ ধক? হযাঁ
না (টিক ধেন)। র্ধে হযাঁ হয়, ত্াহলে জসগুলো জকন এর্ং ধক হওয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ক্রীক েধমর মাধেক ও সুফেলভাগীলের মলধ্য েধেে (Deed Documents) সম্পাধেত্ হলয়লছ ধক না? হযাঁ
না (টিক ধেন)। র্ধে না হয়, ত্াহলে জকন হয়ধন ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3.
4.

5.

6.

7.

8.

প্রকলল্পর (লভৌত্ এর্ং আধথ বক) কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ন ও অগ্রগধত্ সময়ধভধিক কমবপধরকল্পনা অনুর্ায়ী হলে ধক না?
হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে জসগুলো জকন এর্ং ধক হওয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
আপধন প্রকল্প র্াস্তর্ায়লনর অগ্রগধত্ ও গুণগত্মান পধরর্ীেণ ধকভালর্ কলরন?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
পধরর্ীেণ ব্যর্স্থা ধক র্লথি? হযাঁ
না (টিক ধেন)। র্ধে না হয়, ত্াহলে প্রকল্প ধিোইলন ধক ধক ঘাটধত্ আলছ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
সকে কার্ বক্রম ধক পধরকধল্পত্ নক া এর্ং জেধসধফলক ন অনুর্ায়ী র্াস্তর্ায়ন হলে ধক না? হযাঁ না (টিক ধেন)।
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র্ধে না হয়, ত্াহলে অসংগধত্গুলো ধক এর্ং ধকভালর্ ঐগুলো জমাকালর্ো করা র্ায়?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9.

সকে সুফেলভাগী েে ধক প্রকলল্পর েেয ও নীধত্মাো অনুর্ায়ী গঠিত্ হলে? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে জকন এর্ং ধক ধক কার্ বক্রম জনওয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

10. সুফেলভাগী েলের সেস্যলের ধক ধক উপকরণ ও সহায়ত্া জেয়া হয়?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
11. প্রকল্প জথলক প্রাপ্ত সুধর্িা জপলয় সুফেলভাগী েলের সেস্যগণ ধক সন্তুি? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে জকন এর্ং আলরা ধক ধক কার্ বক্রম জনয়া এর্ং উপকরণ জেয়া প্রলয়ােন?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
12. সুফেলভাগীলের প্রধ েলণর েন্য জকান প্রধ েণ মধিউে তত্রী করা হলয়লছ ধক? হযাঁ না (টিক ধেন)।
র্ধে হযাঁ হয়, ত্াহলে জকান জকান ধর্ষলয় মধিউে তত্রী করা হলয়লছ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. আপধন ধক মলন কলরন সুফেলভাগী েলের েন্য আলয়াধেত্ প্রধ েণ র্লথি? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে জকন এর্ং ত্ালেরলক আরও ধক ধক প্রধ েণ জেওয়া প্রলয়ােন?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
14. ক্রলয়র জেলত্র ধপধপএ-২০০৬ এর্ং ধপধপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয় ধক না? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হলয় থালক, ত্াহলে ধক ধক কারলণ ধপধপআর অনুসরণ করা হয় না?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
র্ধে হযাঁ হলয় থালক ত্াহলে ধপধপআর অনুসরলণ সম্পাধেত্ েধেে প্রে নব করুন? (প্রেধ ত্ব েধেে পলত্র জকান ত্রুটিধর্চুযধত্ আলছ ধক না, থাকলে জসগুলো িারার্াধহক ভালর্ উলেখ করুন)। মাোমাে ক্রলয়র জেলত্র ধিধপধপ অনুর্ায়ী
র্াধষ বক ক্রয় পধরকল্পনা প্রণয়ন করা হলয়লছ ধক না? না হলে কারণ ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
সকে মাোমাে/ র্ন্ত্রপাধত্ প্রকল্প পধরচােলকর কার্ বােয় হলত্ ক্রয় করা হলয়লছ ধক না? হযাঁ
না (টিক
ধেন)। না হলে আর জকান জকান কার্ বােয় হলত্ ক্রয় কার্ বক্রম সম্পন্ন/ সরর্রাহ করা হলয়লছ, ত্ালের নাম উলেখ
করুন।
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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15. প্রকলল্পর কার্ বক্রম সফেভালর্ র্াস্তর্ায়লনর জেলত্র আপনার কার্ বােলয়র দুর্ বেত্াগুলো ধক ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
এ দুর্ বেত্াগুলো উিরলণ ধক ধক পেলেপ জনয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
16. প্রকলল্পর েেয অেবলনর েন্য প্রকলল্পর ধিধপধপ সংল ািলনর/ প্রকলল্পর জময়াে র্ধি বত্ করার জকান প্রলয়ােন আলছ
ধক? হযাঁ
না (টিক ধেন)। র্ধে হযাঁ জথলক থালক, ত্াহলে জকান পর্ বালয় কত্েন েনর্ে েরকার?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
17. ভধর্ষ্যলত্ এ িরলণর প্রকল্প গ্রহলণর জকান জর্ৌধিকত্া আলছ ধক? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে হযাঁ হয়, ত্লর্ এ ধর্ষলয় আপনার পরাম গুব লো ধক ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
18. ধেম সম্পধকবত্ অধত্ধরি ত্লথ্যর জচকধেি

জমাট ধেম সংখ্যা:
নীধত্মাো অনুর্ায়ী জ ষ করার সংখ্যা:

নীধত্মাো অনুর্ায়ী শুরুর সংখ্যা:
ধর্েলম্ব শুরু ও জ ষ করার সংখ্যা:

ধর্েলম্ব শুরুর কারণগুলো ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ
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পধরধ ি-৩ (খ)

জকআইআই প্রশ্নপত্র (লেো মৎস্য কমবকত্বা)
ত্থ্যোত্ার নাম-

কমবস্থে-

জমার্াইে নং-

1.

এ প্রকল্প র্াস্তর্ায়লন আপনার ভূধমকা ধক এর্ং আপধন ধক োধয়ত্ব পােন কলর থালকন?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
আপনার োধয়ত্ব পােলনর প্রিান প্রিান প্রধত্র্ন্ধকত্া গুলো ধক এর্ং ধকভালর্ ত্া উলিারণ করা জর্লত্ পালর?

2.

আপধন ধক মলন কলরন এ জেোয় প্রকলল্পর কাে সফেভালর্ র্াস্তর্াধয়ত্ হলে? হযাঁ
না (টিক ধেন)
র্ধে না হয় ত্াহলে সফে র্াস্তর্ায়লনর প্রিান প্রিান সমস্যাগুলো ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
এর্ং ধকভালর্ ত্া উলিারণ করা জর্লত্ পালর?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
প্রকল্প কার্ বক্রম পর্ বলর্েলণর েন্য এ প্রকল্প জথলক জকান আধথ বক র্রাে জেয়া হয় ধক না? হযাঁ
না (টিক
ধেন)

3.

আপনার জেোয় প্রকল্প (ক্রীক) ধনর্ বাচন, প্রস্ত্িত্করণ, অনুলমােন এর্ং র্াস্তর্ায়লনর আপনার অন্তভূবধি আলছ ধক না?
হযাঁ
না (টিক ধেন)
হযাঁ হলে আপনার োধয়ত্ব ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4.

আপনার জেোয় প্রকল্প (ক্রীক) ধনর্ বাচন, প্রস্ত্িত্করণ, অনুলমােন এর্ং র্াস্তর্ায়লনর প্রিান প্রধত্র্ন্ধকত্াগুলো ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
এ প্রধত্র্ন্ধকত্াগুলো ধকভালর্ উলিারণ করা জর্লত্ পালর?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
আপনার এোকায় প্রকলল্পর (লভৌত্ এর্ং আধথ বক) অগ্রগধত্র জেলত্র আপধন ধক সন্তুি? হযাঁ
না (টিক ধেন)
র্ধে না হয় ত্লর্ জকন এর্ং ধক হওয়া উধচত্ ধছলো?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
আপধন ক্রীক র্াস্তর্ায়লনর অগ্রগধত্ ও গুণগত্মান পধরর্ীেণ কলরন ধক না? করলে ধকভালর্ কলরন?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

5.

6.
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পধরর্ীেণ ব্যর্স্থা ধক র্লথি? হযাঁ
না (টিক ধেন)।র্ধে না হয়, ত্াহলে ধক ধক ঘাটধত্ আলছ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. প্রকলল্পর কার্ বক্রম সফেভালর্ র্াস্তর্ায়লনর জেলত্র আপনার কার্ বােলয়র দুর্ বেত্াগুলো ধক ধক?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. এ দুর্ বেত্াগুলো উিরলণ ধক ধক পেলেপ জনয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. ভধর্ষ্যলত্ এ িরলণর প্রকল্প প্রণয়লন আরও ধক ধক পেলেপ জনয়া উধচৎ র্ালত্ প্রকল্পটি সঠিকভালর্ র্াস্তর্াধয়ত্ হলত্
পালর। এ ধর্ষলয় আপনার পরাম গুব লো ধক ধক?
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ
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পধরধ ি-৩ (গ)

জকআইআই প্রশ্নপত্র (উপলেো মৎস্য কমবকত্বা/ উপ-সহকারী প্রলকৌ েী)
ত্থ্যোত্ার নামঃ

কমবস্থেঃ

জমার্াইে নং

১. এ প্রকল্প র্াস্তর্ায়লন আপনার উপর ধক ধক োধয়ত্ব ন্যাস্ত?
.........................................................................................................................................
োধয়ত্ব পােলনর প্রিান প্রিান প্রধত্র্ন্ধকত্া গুলো ধক ধক?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ধকভালর্ ত্া উলিারণ করা জর্লত্ পালর? মত্ামত্ ধেন
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
২. এ প্রকলল্পর েন্য আপনার েপ্তলর র্রােকৃত্ সম্পে (অথ ব ও েন ধি) ধক র্লথি? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে জকান জকান জেলত্র ধক ধক সমস্যা আলছ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
র্থাসমলয় র্রাে হয় ধক না? র্ধে না হয় জসলেলত্র আপনার মত্ামত্ ধক?
৩. উন্নয়লনর েন্য ক্রীক/েো য় ধনর্ বাচন, প্রস্ত্িত্করণ, অনুলমােন এর্ং র্াস্তর্ায়লন আপনার ভূধমকা ধক? এলেলত্র জকান
প্রধত্র্ন্ধকত্া থাকলে জসগুলো ধক?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
এ প্রধত্র্ন্ধকত্া গুলো ধকভালর্ উলিারন করা র্ায়?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
৪. সকে ক্রীক এর পধরকধল্পত্ নক া Specification অনুর্ায়ী ধক র্াস্তর্ায়ন হলে? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে অসঙ্গধত্ গুলো ধক এর্ং এগুলো ধকভালর্ জমাকালর্ো করা র্ায়?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
৫. সুফেলভাগী ধনর্ বাচলন প্রকলল্পর র্াস্তর্ায়ন নীধত্মাো সঠিকভালর্ অনুসরণ করা হলে ধক না? হযাঁ
না (টিক
ধেন)। র্ধে না হয়, ত্াহলে কারণ গুলো ধক ধক?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. সুফেলভাগীলের প্রধ েলণর েন্য জকান প্রধ েণ মধিউে তত্রী করা হলয়লছ ধক? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে হযাঁ হলয় থালক, ত্াহলে জকান জকান ধর্ষলয় মধিউে তত্রী করা হলয়লছ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. আপধন ধক মলন কলরন সুফেলভাগী েলের েন্য আলয়াধেত্ প্রধ েণ র্লথি? হযাঁ

না (টিক ধেন)।
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র্ধে না হলয় থালক, ত্াহলে জকন এর্ং ত্ালেরলক আলরা ধক ধক ধর্ষলয় প্রধ েণও উপকরণ জেয়া প্রলয়ােন?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
প্রধ েণ গ্রহণকারীলের জরধেিার আলছ ধক না? হযাঁ
না (টিক ধেন)
জরধেিার পর্ বলর্েণ কলর আপনার মত্ামত্ ধেখুন।
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8.

9.

প্রকলল্পর কার্ বক্রম সফে র্াস্তর্ায়লনর জেলত্র আপনার কার্ বােলয়র সমস্যাগুলো ধক ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
এ সমস্যাগুলো উলিারলন ধক ধক পেলেপ জনয়া উধচৎ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ভধর্ষ্যলত্ এ িরলনর প্রকল্প প্রণয়লন আলরা ধক ধক পেলেপ জনওয়া উধচৎ, র্ালত্ প্রকল্পটি সঠিকভালর্ র্াস্তর্াধয়ত্ হলত্
পালর। এ ধর্ষলয় আপনার পরাম গুব লো ধক ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

10. আপনার উপলেোয় অর্ধস্থত্ ক্রীক সম্পধকবত্ অধত্ধরি ত্লথ্যর জচকধেি
জমাট ক্রীক সংখ্যা:
নীধত্মাো অনুর্ায়ী জ ষ করার সংখ্যা:

নীধত্মাো অনুর্ায়ী শুরুর সংখ্যা:
ধর্েলম্ব শুরু ও জ ষ করার সংখ্যা:

ধর্েলম্ব শুরুর কারণগুলো ধক?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
11.

সঠিকভালর্ ধনলের ছকটি পূরণ করুন।
ক্রম

ক্রীলকর
নাম

িরণ

ব্যয় (েে টাকায়)

র্াঁি/ আয়ত্ন প্রাক্কধেত্
জেন (একর)

ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

প্রকৃত্

র্াস্তর্ায়ন
মাটি কাটার
মাটি কাটার
কাে (মাস) পধরমাণ (ঘ.ধম.) পদ্ধধত্ (েধমক
শুরু জ ষ পধরকধল্পত্ প্রকৃত্ দ্বারা/ র্ন্ত্র
দ্বারা)

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

73

পধরধ ি-৩ (ঘ)

জকআইআই প্রশ্নপত্র (স্থানীয় পর্ বালয়র গন্যমান্য/ সুফেলভাগী নয় এমন ব্যধি)
ত্থ্যোত্ার নামঃ

জপ াঃ

জমার্াইে নং

1. প্রকল্পটি সম্পলকব আপধন ধক োলনন? ধর্স্তাধরত্ র্লুন।
....................................................................................................................................
................................................................................................................
2. সকে ক্রীক উন্নয়লনর কাে ধক সঠিকভালর্ হলয়লছ? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হয়, ত্াহলে ধক ধক র্ভে ধছলো?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. সুফেলভাগী ধনর্ বাচন ধকভালর্ হলয়লছ? সুফেলভাগী ধনর্ বাচলনর ধর্ষয়টি ধক সকলে োলন?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. সুফেলভাগীলের জকান প্রধ েলণর প্রোন করা হলয়লছ ধক না? এ ধর্ষলয় আপধন ধক োলনন?
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. আপধন ধক মলন কলরন সুফেলভাগী েলের েন্য আলয়াধেত্ প্রধ েণ র্লথি? হযাঁ
না (টিক ধেন)।
র্ধে না হলয় থালক, ত্াহলে জকন এর্ং ত্ালেরলক আলরা ধক ধক ধর্ষলয় প্রধ েণ ও উপকরণ জেয়া প্রলয়ােন?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. প্রকলল্পর কার্ বক্রম সফে র্াস্তর্ায়লনর জেলত্র ধর্যমান সমস্যাগুলো ধক ধক?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
এ সমস্যাগুলো উলিারলণ ধক ধক পেলেপ জনয়া উধচৎ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7.

ভধর্ষ্যলত্ এ িরলনর প্রকল্প প্রণয়লন আলরা ধক ধক পেলেপ জনওয়া উধচৎ, র্ালত্ প্রকল্পটি সঠিকভালর্ র্াস্তর্াধয়ত্ হলত্
পালর। এ ধর্ষলয় আপনার পরাম গুব লো ধক ধক?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ
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পধরধ ি-৪

কমব াোর সূচীপত্র
কমব াোর স্থান:
সময়:
ত্াধরখ:

সময়

ধর্র্রণ

পদ্ধধত্

সহায়ক

১০:০০ - ১০:১৫

পধরধচধত্ পর্ ব

র্ড় েলে আলোচনা

সকলে

১০:১৫-১০:২৫

প্রকল্প পধরধচধত্

ব্যধি পর্ বালয়র
আলোচনা

প্রকল্প প্রধত্ধনধি/
ব
পরাম ক

১০:২৫ - ১০:৪০

কমব াোর উলেশ্য র্ণ বনা

ব্যধি পর্ বালয়র
আলোচনা

প্রকল্প প্রধত্ধনধি/
ব
পরাম ক

১০:৪০ - ১১:০০

চা ধর্রধত্

সকলে

১১:০০ - ১২:০০

প্রকলল্পর সর্ে, দুর্ বে, সুলর্াগ ও
ঝধুঁ ক ধচধিত্করণ

জছাট েলে অনু ীেন

প্রকল্প প্রধত্ধনধি/
ব
পরাম ক

১২:০০ - ০১:০০

প্রকলল্পর সর্ে, দুর্ বে, সুলর্াগ ও
ঝধুঁ ক ধর্লিষণ

র্ড় েলে আলোচনা

ব র্া ত্ার
পরাম ক
প্রধত্ধনধি

১৩:০০

দুপলরর খার্ার ও সমাধপ্ত জঘাষণা

সকলে

সকলে
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পধরধ ি-৫

পার্ বত্য অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়)
জটন্ডার প্রধক্রয়াকরণ ও ধনমবাণ কালের অগ্রগধত্ সম্পধকবত্
1. ছক
ক্রম জটন্ডার জটন্ডার অনুর্ায়ী
কার্ বালে অনুর্ায়ী
অনুর্ায়ী
কালের প্রাক্কধেত্ জটন্ডারকৃত্ ব্যয় কাে কাে
নাম ও ব্যয়
ব্যয়
শুরুর জ ষ
পধরমাণ
ত্াধরখ করার
ত্াধরখ

কাে
জ ষ
হওয়ার
প্রকৃত্
ত্াধরখ

কাে
সম্পন্ন
করার
সভাবাব্য
সময়

কালের
অগ্রগধত্
আধথ বক র্াস্তর্
(%)

মন্তব্য
(ধনমবাণ
কালে
র
গুণগত্
মান)

ধনি বাধরত্ সমলয়র মলধ্য কাে আরভাব না হলে/ সম্পন্ন না হলে এর্ং অগ্রগধত্ সলন্তাষেনক না হলে, ত্ার কারণ
উলেখ করুন।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ
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পধরধ ি-৬
ক্রয় কার্ বক্রলম ধপধপআর ২০০৮ অনুসরলণর জচকধেিঃ
ক্রম ধর্র্রণ
প্রাক্কধেত্/ পধরকধল্পত্
ক) েরপত্র আহর্ান সংক্রান্ত
32. প্যালকে/ েরপত্র সংখ্যাঃ
33. িরণ অনুর্ায়ী েরপলত্রর সংখ্যাঃ
মাোমােঃ
কার্ বঃ
জসর্াঃ
34. েরপত্র অনুর্ায়ী প্যালকলের নামঃ
35. প্রধত্টি প্যালকলে কত্টি কলর েট আলছঃ
36. ক্রয় পদ্ধধত্ঃ
37. েরপত্র পধত্রকায় প্রকা করা হলত্া ধক না? (প্রকাল র ত্াধরখ ও পধত্রকার নাম সহ কধপ
সরর্রাহ করুন)
38. েরপত্র (১ জকাটি টাকার উপলর) ধসধপটিইউ এর ওলয়র্ সাইলট প্রকা করা হলয়লছ ধক না?
খ) েরপত্র োধখে সংক্রান্ত
39. েরপত্র োধখলের ত্াধরখ কত্ ধছলো?
40. কত্টি েরপত্র ধর্ক্রয় হলয়ধছলো?
41.
কত্টি েরপত্র েমা পলড়ধছলো?
42. পনঃেরপত্র আহর্ান করা হলয়ধছলো ধক না
গ) েরপত্র উন্মুিকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত
43. েরপত্র উন্মি কধমটির সেস্য কত্ ধছলো
44. উন্মুিকরলণর সময় কত্েন উপধস্থত্ ধছলো
45. েরপত্র মূল্যায়লনর কধমটির কাউলক েরপত্র উন্মুি কধমটিলত্ অন্তর্ভবি করা হলয়ধছলো ধক না?
46. মূল্যায়ন কধমটির সেস্য সংখ্যা কত্ ধছলো
47. মূল্যায়ন কধমটিলত্ র্াইলরর েপ্তলরর সেস্য ধছলো ধক না? থাকলে কত্েন?
48. কত্ ত্াধরলখ মূল্যায়ন জ ষ করা হলয়লছ?
49. উপযুি (Responsive) েরোত্ার সংখ্যা কত্?
50. মূল্যায়ন প্রধত্লর্েন কত্ ত্াধরলখ র্থার্থ কতৃবপলের ধনকট েমা জেয়া হলয়ধছলো?
51. কত্ ত্াধরলখ েরপত্র চূড়ান্ত অনুলমােন জেয়া হলয়ধছলো?
52. েরপত্র Delegation of financial power অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃবপে কতৃবক অনুলমাধেত্
হলয়ধছলো ধক না?
ঘ) কার্ বালে প্রোন সংক্রান্ত
53. কত্ ত্াধরলখ Notification of award োরী করা হলয়লছ?
54. Initial Tender Validity Period এর মলধ্য Contract award করা হলয়লছ ধক
না?
55. Contract award CPTU এর ওলয়র্সাইলট প্রকা করা হলয়ধছলো ধক না?
56. প্রাক্কধেত্ মূল্য (টাকা)
57. উদ্বৃত্ ের (টাকা)
58. চুধিমূল্য (টাকা)
59. চুধি অনুর্ায়ী কাে জ ষ হওয়ার ত্াধরখ কত্ ধছলো?
60. র্াস্তলর্ কাে জ ষ হওয়ার ত্াধরখ কত্ ধছলো?
61. কাে সমাধপ্তলত্ জেরী হলে Liquidated Damage আলরাপ করা হলয়লছ ধক না?
62. কােটি মূে ঠিকাোর (প্রথম কার্ বালে প্রাপ্ত ঠিকাোর) কতৃবক জ ষ হলয়ধছলো ধক না?

ত্থ্য সংগ্রহকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

প্রকৃত্

মন্তব্য

ত্থ্য র্াচাইকারীর নাম:
জমার্াইে নং
স্বাের ও ত্াধরখ

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

77

পধরধ ি-৭

“পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প’’ (তৃত্ীয় পর্ বায়)
পর্ বলর্েণ জচকধেি
স্থাপনার নাম: ক্রীক/ নাস বারী পকুর
ধনমবাণ নক া জেলথ ক্রীক/হযাচারী/ নাস বারীর আয়ত্ন ঠিক আলছ ধক না ত্থ্য সংগ্রহ করা

ক্রম

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

পধরমাপকৃত্ ক্রীক/হযাচারী/ নাস বারীর অংল র
নাম ও অর্স্থান

নক া অনুর্ায়ী
জমাট আয়ত্ন
(বেঘ বয x প্রস্থয x
গভীরত্া ইত্যাধে)

পধরমালপ প্রাপ্ত
আয়ত্ন
(বেঘ বয x প্রস্থয x
গভীরত্া ইত্যাধে)

মন্তব্য
(সঠিক
কালের মান
সংক্রান্ত)

র্াঁি
জেন
র্াঁি
জেন
র্াঁি
জেন
র্াঁি
জেন

র্াঁি
জেন

র্াঁি
জেন
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পধরধ ি – ০৮
ক্রীক ধভধিক মৎস্য উৎপােলনর ত্াধেকা
µg

প্রস্তাধর্ত্ ক্রীলকর নাম

Ae¯’vb
(MÖvg/cvov)

BDwbqb/
‡cŠi mfv

AvqZb (†n±i)

Drcv`b
জক.ধেজহক্টর প্রকল্প

উৎপাদন পর্ বপিক্ষ্ণ

‡Rjvt iv½vgvwU, Dc‡Rjvt bvwbqvi Pi
1.

‡eZQwo µxK

2.
3.
4.

gvBÆv cvov grm¨ evuva
c‡jb ZvjyK`vi µxK
cwðg evKQwo grm¨ euva

5.

Lvgvi cvov grm¨ euva

6.

‡eZQwo iv¯Ív msjMœ µxK

8.

mvcgviv mywRZ ZvjyK`vi
µxK
ga¨cvov gwRei ingvb µxK

9.

†gvt Kv‡kg Lvu grm¨ euva

7.

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
H
H
550 †KwR
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
330 †KwR
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

মাছ ধো হয়বন।

2.30

H

৩৪০

wNjvQwo

2.00

580 †KwR
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

১০১০

‡eZQwo g~L

mv‡e¶s

4.00

RvnvbvZjx
‡nWg¨vb cvov
c: evKQwo

mv‡e¶s
mv‡e¶s
mv‡eÿs

0.40
0.40
0.42

Lvgvi cvov

bvwbqviPi

0.80

‡eZQwo

bvwbqviPi

1.00

Mvcgviv

bvwbqviPi

1.20

Bmjvgcyi

eywo NvU

0.50

AvgjKx cvov

eywoNvU

0.90

10bs wUjv

eywoNvU

‡K‡iUQwo

11.

eywoNvU †gvt Avãyj Inve
µxK
AgiRxeb MsGi grm¨ Pvl

12.

Zx_© Kzgvi grm¨ eva cÖKí

cyKzi Qwo

wNjvQwo

0.60

13.

gvBPQwo wc›Uz PvKgvi µxK

gvBPQwo

wNjvQwo

2.00

14.

myfvlP›`ª PvKgv µxK wbg©vY

K…ògvQov

eywoNvU

1.20

15.

MovKvUv g½j grm¨ µxK
wbg©vY

MovKvUv

wNjvQwo

0.80

10.

৪৪
মাছ ধো হয়বন।
১৪২২
১০৬২
মাছ ধো হয়বন।
২৬৪৫
৭৫৭
৮৯৭

মাছ ধো হয়বন।
৪৭০
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন

‡Rjvt iv½vgvwU, Dc‡Rjvt evNvBQwo
16.

wZb WRix µxK Dbœqb
wZb WRix
e½jZjx
wnb›` Kzgvi PvKgv we eøK
17.
we eøK
e½jZjx
wµK
18. ct SMovwej µxK
ct SMovwej
e½jZjx
19. Zviykx PvKgv grm¨ eva
SMovwej
e½jZjx
wkRK gyL Kz‡njx PvKgvi
20.
wkRK gyL
mv‡ivqvZjx
µxK
Zzjvevb iæ`ª gwb PvKgvi
21.
Zzjvevb
gvwik¨v
µxK
‡MvjQwo mZ¨wRr PvKgvi
22.
‡MvjvQwo
iæcKvix
µxK
23. DMjQwo µxK
DMjQwo
evNvBQwo
`yiQwo gymwjg cvov µxK
`yiQwo
24.
†L`vigviv
Dbœqb cÖKí
gymwjg cvov
eo `yiQwo Ry‡qj PvKgv Ms
25.
eo `yiQwo
†L`vigviv
µxK
26. DjyQwo Z…bgq PvKgvi µxK
DjyQwo
†L`vigviv
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল

2.17

1558 †KwR

১৪১০

0.52

815 †KwR

৮৩১

0.57
0.50

772 †KwR
837 †KwR

৬৭৮
৮২৪

0.86

1237 †KwR

১৪০৫

0.87

1387 †KwR

৭৯৪

0.48

781 †KwR

৭০৫

1.48

878 †KwR

৯২২

1.62

2105 †KwR

১২৭০

1.25

1797 †KwR

৯৬২

1.46
াধিত্)

3152 †KwR

২২৭৮
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‡Rjvt iv½vgvwU, Dc‡Rjvt eiKj
27.
28.
29.
30.
31.

nvRvQov grm¨ cÖKí
wgwZsMvQwo grm¨ cÖKí

nvRvQov

myejs

2.00

wgwZsMvQwo

myejs

2.00

byiæj n‡Ki cvnvo msjMœµxK
c~e© f~lY Qov grm¨ cÖKí

Kjveywbq

AvBgvQov

1.10

f~lbQov

f~lbQov

2.00

LyeŸvs gvR¨vgvQov grm¨ cÖKí

LyeŸvs

eo nwibv

1.45

1352 †KwR
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
1203 †KwR
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
1345 †KwR

মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।

‡Rjvt iv½vgvwU, Dc‡Rjvt KvDLvjx
32.

‡mvbvBQwo grm¨ euva wbg©vb-1
wkjQwo †Nvbv grm¨ euva
33.
wbg©vb
Kvjv KvRx grm¨ euva wbg©vb
34.
cÖKí
35.

gv‡Si cvov grm¨ euva cÖKí

36. eoWyjy grm¨ euva
gsmvby gvg©vi Rwgi Dci
grm¨ eva
bvfv½v Qovq K…wl I grm¨
38.
cÖKí
39. wgwU½vQwo grm¨ Pvl cÖKí
40. `vgyivQwo grm¨ euva wbg©vb
41. KPzLvjx bxRcvov grm¨ Pvl
cÖKí
37.

‡mvbvBQwo

‡eZeywbqv

0.60

80 †KwR

মাছ ধো হয়বন।

‡eZeywbqv

‡eZeywbqv

0.80

875 †KwR

৯৫

Kvjv KvRx

‡eZeywbqv

0.48

70 †KwR

৮৮

gv‡Si cvov

KjgcwZ

1.40

মাছ ধো হয়বন।

eoWyjy

KjgcwZ

1.91

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
eva †f‡½
†M‡Q|

eUZjx cvov

KjgcwZ

0.60

1220 †KwR

৯৪০

bvfv½v

dwUKQwo

2.70

3095 †KwR

মাছ রভপস রগপছ

wgwU½vQwo
`vgyivQwo
KPzLvjx
bxRcvov

NvMov
NvMov
NvMov

1.25
0.60
1.02

2070 †KwR
150 ‡KwR
1575 †KwR

েথ্য রনই
েথ্য রনই
েথ্য রনই

িাঁধ রভপঙ্গ রগপছ।

‡Rjvt LvMovQwo, Dc‡Rjvt LvMovQwo m`i
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

bybQwo wÎcyiv Kj¨vY mwgwZi
µxK
my`yAs †g¤^vi cvovq grm¨
Pv‡li µxK
NyMovQwo µxK evua wbg©vY
cÖKí
f~qvQwo Avbmvi mwgwZi
grm¨evua
mvsMÖvB mgevq mwgwZi †jK
ms®‹vi
K…wl M‡elYv msjMœ iwdKzj
Avjg Rwg‡Z µxK ev_
‡civQov P›`ª Kzgvi Rwg‡Z
µxK evua
DËi bjQov grm¨ Pvl Dbœqb
I evua wbg©vY
cvKzR¨vQwo Awbj wenvix
PvKgv MsµxK
fvB‡evbQov j¤^cvov µxK
MR©b wUjvq gsMj K…Â
wÎcyivi µxK
Mvgvix Xvjv eyjeyj Avn‡g`
Ms Gi µxK

bybQwo
†nWg¨vb cvov
my`yAs †g¤^vi
cvov

LvMovQwo

0.50

250 †KwR

১৪৮৯

LvMovQwo

0.40

750 †KwR

২৬২৪

NyMovQwo

LvMovQwo

0.80

1650 †KwR

২৮২৫

f~qvQwo

KgjQwo

1.20

800 †KwR

৩৭৪০

‰_AsM¨ cvov

†Mvjvevox

0.40

600 †KwR

৬৬১২

AvovB gvBj,
K…wl M‡elbv

‡civQov

0.18

450 †KwR

১৭২৫

†civQov

‡civQov

0.40

650 †KwR

২৪৭৫

DËi bjQov

fvB‡evbQov

0.81

600 †KwR

২০২০

cvKzR¨vQwo

fvB‡evbQov

0.80

1500 †KwR

৭৪৭

j¤^cvov

fvB‡evbQov

1.02

750 †KwR

৮০০

MR©b wUjv

fvB‡evbQov

0.40

300 †KwR

২১৫৫

MvgvixXvjv

m`i

0.61

300 †KwR

১৫৭৪
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54.

iv½vcvwb Qov Zcb PvKgvi
µxK, m`i, LvMovQwo|

LvMovQwo

m`i

0.52

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

৪৭১

‡Rjvt LvMovQwo, Dc‡Rjvt w`wNbvjv
55.

wi‡cb PvKgv grm¨ Dbœqb
cÖKí

56.

exievû †nWg¨vb cvov grm¨
Dbœqb mwgwZ µxK

WvB‡b
AvUviKQov
exievû
†nWg¨vbcvov
nvRvQov

wZwgi eib grm¨ Dbœqb
‰fidv
Lvgvi
RvgZjx grm¨ Pvl cÖÖKí
58.
RvgZjx
µxK
eveyj I wmivR wgqv Ms‡`i
59.
_vbvcvov
µxK evua
60. KvUvisQov wcwWwm MÖæ‡ci evua
KvUvisQov
K…cvcyi wcwWwm MÖæc Gi µxK
61.
K…cvcyi
evua
62. Kgj weKvk grm¨ µxK
kvwšÍcyi
ˆe`¨cvov bvix Dbœqb mwgwZi
63.
ˆe`¨cvov
µxK
wbg©j Kzgvi PvKgvi grm¨
64.
‡nWg¨vb cvov
Dbœqb Lvgvi
65. e½uevwk grm¨ Dbœqb Lvgvi
DëvQwo
cwi‡Zvl PvKgv grm¨ Dbœqb
‡ivKP›`ª Kvt
66.
Lvgvi
cvov
67. Rqevsjv eûgyLx mwgwZi µxK ga¨ †eZQwo
eûgyLx †mvbvi evsjv grm¨
68.
ga¨ †eZQwo
cÖKí
57.

69.

DëvQwo Dbœqb mwgwZ

DëvQwo

†giæs

0.65

275 †KwR

৬২৩

‡giæs

2.65

1203 †KwR

৭৩২৯

‡giæs

0.81

123 †KwR

১১৮৯

†evqvjLvjx

1.61

252 †KwR

২৭৫৫

†evqvjLvjx

1.21

347 †KwR

১২৫৯

†evqvjLvjx

0.61

145 †KwR

১১৪৭

KevLvjx

2.42

166 †KwR

২৫৮৫

KevLvjx

0.40

87 †KwR

৬১৩

`xwNbvjv

2.10

189 †KwR

৩২০২

w`Nxbvjv

0.80

১১৭৩

eveyQov

1.20

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
200 †KwR

eveyQov

1.13

214 †KwR

১২৭৪

‡giæs

0.92

300 †KwR

২৬৯৫

‡giæs

0.64

145 †KwR

১০৯২

eveyQov

0.80

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

১১৩৩

২১৮১

‡Rjvt LvMovQwo, Dc‡Rjvt gnvjQwo
70.
71.
72.
73.
74.

gnvjQwo Avwg© †Rvb µxK
`~ich¨vbvj grm¨ eva wbg©vb
cÖKí
Kij¨vQwo mywai P›`ª grm¨
evua wbg©vb cÖKí
gnvgwb cvov gsmvRvB gvg©v
grm¨ eva cÖKí
wenvi cvov wecøe PvKgv
grm¨ eva wbg©vb cÖKí

gnvjQwo
†Rvb

gnvjQwo

0.40

540 †KwR

১৭৭০

`~ich¨vbvj

gnvjQwo

8.61

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

১১৬৭

Kij¨vQwo

gyevQwo

4.04

2500 †KwR

মাছ চাষ হপে না।

gnvgwb cvov

gyevQwo

1.50

350 †KwR

৭৪৩

1.00

440 †KwR

বনেমাপনে রেপনে
জন্য মাছ চাষ হপে
না।

1.00

750 †KwR

েথ্য রনই

1.10

300 †KwR

৩৮৫০
মাছ চাষ হপে না

0.32

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
480 †KwR

1.00

300 †KwR

৬২১

wenvicvov

K¨vqvsNvU

K¨vqvsNvU iwe ksKi
K¨vqvsNvU
K¨vqvsNvU
ZvjyK`vi µxK evua
c~e© gwbKQwo Acy PvKgvi
76.
c~e© gvwbKQwo K¨vqvsNvU
µxK Dbœqb
AvKevix cvov grm¨ evua
77.
AvKevix cvov wm›`yKQwo
wbg©vY
78.
‡mvbv iZb PvKgvi µxK
‡jgyQwo
gnvjQwo
`yich©vbvj grm¨ euva
79.
`yich©vbvj
gnvjQwo
(†jvwnZ eib Kve©vix)
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0.50

৯৭৫

াধিত্)
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80.

‡WejQwo gswi evB gvg©v
ev›`ixQov grm¨ µxK

‡WejQwo

wm›`yKQwo

1.50

350 †KwR

মাছ চাষ হপে না।

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

২৩০

‡Rjvt ev›`ievb, Dc‡Rjvt ‡ivqvsQwo
81.

ZvivQv gyL gmwR‡`i cyKzi

PvB½¨v ZvivQv
gyL

ZvivQv

1.00

82.

K”QcZjx RbKj¨vb evua

K”QcZjx

Av‡j¶¨s

2.00

83.

weRq cvovi cv‡k¦© jyjvBs
wSwo‡Z eva wbg©vb

weRq cvov

Av‡j¶¨s

1.50

350 †KwR

১৮০

84.

weMœ‡mb Kve©vix ZvB ¤ªs wSwo

weMœ‡mb
Kve©vix cvov

‡bvqvcZs

0.50

510 †KwR

২৭০

‡bvqvcZs

0.40

220 †KwR

রভপস রগপছ

‡ivqvsQwo

1.21

534 †KwR

রভপস রগপছ

‡ivqvsQwo

1.50

260 †KwR

২৬৮

‡bvqvcZs

1.20

522 †KwR

৩৬৭

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

মাছ ধো হয়বন।

85.
86.
87.
88.

ev‡`v gvg©vi dvjK¨v wSwo‡Z
bvQvjscvov
ev_ wbg©vb
e¨vOQwo iv¯Ívi cv‡k¦© M‡bk¦i
†esQwo
wSwo
†NivD wfZi cvov K¨ cÖæ gvg©v †NivD wfZi
euva
cvov
K¨nv Rwg‡Z evuaI ‡Wªb
MsRK
wbgvY©,AvšÍvnvcvov,‡ivqvsQwo †nWg¨vb cvov

১৪৫

‡Rjvt ev›`ievb, Dc‡Rjvt bvBÿ¨sQwo
89.

nvwgw`qv cvov evua

nvwgw`qv cvov

bvB¶sQwo

2.02

90.

AvkviZjx K¤^wbqv µxK

Avkvi Zjx

bvB¶sQwo

1.01

91.

‡kv‡qe †PŠt grm¨ cÖKí

bvB¶sQwo

bvB¶sQwo

1.21

92.

Imgvb knx` evua wbgv©Y

Nygayg

Nygayg

1.30

weQvgviv

bvB¶sQwo

2.02

†jgyQwo

‡`vQwo

1.61

‡nWg¨vb cvov

m`i

0.80

93.
94.
95.

PvK †nWg¨vbcvov As‡k _~B
PvK †Nvbv
†jgyQwo †bQvi †g¤^v‡i Rwg‡Z
evua
AvK¨PvK PvK µxK wbgvb©

৮০
মাছ ধো হয়বন।
৮৫
১৫০
রপানা রভপস রগপছ
৪৪

‡Rjvt ev›`ievb, Dc‡Rjvt _vbwP
96.

bvwi‡Kj cvov wSwo‡Z evua
wbg©vb

bvwi‡Kj cvov

_vbwQ m`i

1.50

97.

KvbvBÿ¨s wSwo‡Z evua wbg©vY

AvcÖæ gs cvov

_vbwQ m`i

1.00

98.

‡KvL¨s AvMv cvov wSwo‡Z
euva wbg©vY

‡nWg¨vb cvov

_vbwQ m`i

0.81

99.

‡Rv d wSwo‡Z euva wbg©vY

WvK‰Q cvov

ewjcvov

1.02

100.

ivevi evMvb wSwo‡Z euva
wbg©vY

ivevi evMvb
GjvKv

ewjcvov

0.81

‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|
‡cvbv gRy`
Kiv n‡q‡Q|

মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
মাছ ধো হয়বন।
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পধরধ ি – ০৯
SWOT ধর্লিষন
স্ত্হান : উপলেো মৎস্য অধফস
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
েীপংকর প্রসাে চাকমা
২.
াধন্ত েীর্ন চাং
৩.
মধনভদ্র চাকমা
৪.
জমা: সাোহান
৫.
জমা: আবুে কাোম
৬.
েীন জমাহাম্মে
৭.
আ: আধেে
৮.
জমা: জমাত্ালের্
৯.
জমা: জমািার জহালসন
১০.
জমা: সর্হ আেম
১১.
জমা: োহাংগীর
১২.
েগৎসঙ্ক রাম
১৩.
ধরমন চাকমা
১৪.
ধর্মন চাকমা
১৫.
জমা: আ: মধমন:
১৬.
ধনলরন্দ্র োে চাকমা
১৭.
রি কর চাকমা
১৮.
ধরপন চাকমা
১৯.
র্ধনময় চাকমা
২০.
প্রলসন েীৎ চাং
২১.
শ্যামে কাধন্ত
২২.
সুর্োস

উপলেো: মহেছধড়
গ্রাম
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
ম্যলর্ত্ ছধড়
উির র্ানছড়া
উির র্ানছড়া
উির র্ানছড়া
কর্াখােী:
তর্যপাড়া
তর্যপাড়া
তর্যপাড়া
ভগীরথ পাড়া
ভগীরথ পাড়া
চাকমা
চাকমা

ত্াধরখ: ১৩/৩/২০১৬
র্য়স
৫৮
৩৮

৩৯
৫০
৯২
৪২
৩১
৩৩
২৫
৫০
৩৯
৩৫
৪২
৪৫
৪০

SWOT ধর্লিষন
স্ত্হান :
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম:
নাম
১. আব্দুে র্রকত্
২. জমাহাম্মে তত্য়র্
৩. চানু মংচাক
৪. অংসায়ুই
৫. আকা চাক
৬. খাইচুং অং চাক
৭.
াহার্ উধেন
৮. নুরুে আেম
৯. র্ংোলথায়াছাক
১০. জর্গম ফালত্মা রধ ে

উপলেো: নাইেযৎছধড়
গ্রাম
জচয়ারকুে
ঘুমিম
চাক জহিম্যান পাড়া
চাক জহিম্যান পাড়া
চাক জহিম্যান পাড়া
চাক জহিম্যান পাড়া
পূর্ ব জেবুছধড়
পূর্ ব জেবুছধড়
জহিম্যান পাড়া
চাকচাো

ত্াধরখ:
র্য়স
৬৫
৫০
৫৬
৪৮
৫১
৪৬
২৮
৩৫
৩৮
৩০
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১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.

সমরীন র্ড়ুয়া
র ীে আহমে
মং ধচং জহায়াই চাক
র্ামং ধচং চাক
নবু আোে
জনছার আেী
এম আব্দুোহ
কধর্র আহমে
আঃ শুক্রার
েধসম উধেন
জসানা ধময়া
জমাঃ জসধেম
মং চানু
নুমং প্রু:

র্রইত্ধে জরজু
চাকচাো
চাক জহিম্যান পাড়া
চাক জহিম্যান পাড়া
জেবুছধড়
জেবুছধড়
নাইেযৎছধড়
নাইেৎছধড়
র্াই ারী
জসনাইছধড়
ঘুমথম
জোছধড়
জসনাইছধড়
জসনাইছধড়

৩৬
৪২
৩২
৫১
৩০
৫০
২৭
৩৬
৪০
৪৩
৪৮
৫২
২৭
৩৫

SWOT ধর্লিষন
স্ত্হান :
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম:
নাম
১.
আেমঙ্গীর কধর্র
২.
জমাঃ আঃ মন্নান
৩.
নুলর আেম জখাকন
৪.
জমাঃ নরুে ইসোম
৫.
মাওঃ আব্দুে মন্নান
৬.
মাওঃ আব্দুে কাধের
৭.
জমাঃ রধফকুে ইসোম
৮.
জমাঃ হারুনুর র ীে
৯.
জমাঃ ধেয়ায়ুে হক
১০.
নাধসর উধেন
১১.
জমাঃ েধসম উধেন
১২.
জমাঃ হাধর্বুোহ
১৩.
েয়নাে আর্ধেন
১৪.
র্াহার উধেন
১৫.
মুনসুর আেম
১৬.
আব্দুে কধরম
১৭.
সাহাোহান গােী
১৮.
ফধরে উধেন
১৯.
ওমর ফারুক
২০.
আঞাম আেী

উপলেো: র্াঘাইছধড়
গ্রাম
জময়র, র্াঘাইছধড় জপৌরসভা
কাউধন্সের ৩ নং ওয়াি ব
সভাপধত্ মু: ব্লক র্ায়তুে
প্রিান ধ েক, কাচােং মলিে স্কুে।
প্রিান ধ েক, কুদ্দুস পাড়া
জপ ইমাম
কুদ্দুস পাড়া
মুন্সী পাড়া
মাত্ব্বর পাড়া
সরকার পাড়া
তসয়ে জমৌের্ী পাড়া
উপ-সহকারী, কৃধষ অধফসার
সরকার পাড়া
সরকার পাড়া
নর্ার্ পাড়া
নর্ার্ পাড়া
কুদ্দুস পাড়া
কুদ্দুস পাড়া
কুদ্দুস পাড়া
ইমাম পাড়া

ত্াধরখ:
র্য়স
৩২
৫৯
৩৫
৪৫
৭০
৪০
৩৫
৫২
৩৩
৩৪
৩০
৩৮
৪৯
৩২
২৮
৩৮
৫৪
৩৬
২৯
২৯
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SWOT ধর্লিষন

স্ত্হান : থানধচ উপলেো পধরষে

উপলেো: থানধচ

অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম:
নাম
১.
মং প্রু জহিম্যান
২.
কযখা প্রু জমম্বর
৩.
মং ত ম্রাই
৪.
মং খ্যই উ
৫.
ব্লুধচং মামবা
৬.
জমদুলে মারমা
৭.
উব নু মারমা
৮.
হ্লাকযাধসং মারমা
৯.
কযসাথুই মারমা
১০.
ধপংলচৌ মারমা
১১.
ধচংপাই মারমা
১২.
হ্লাধচং মারমা
১৩.
উহ্লাঅং মারমা
১৪.
ত হ্লাপ্র জম্রা
১৫.
র্াগ্যউ মারমা
১৬.
ফাধন্সস ধত্রপরা
১৭.
উলথায়াইধচং মারমা
১৮.
মংলর্ায়া প্রু মারমা
১৯.
রর্াট ব

গ্রাম
িাকব পাড়া
নাইেংপাড়া
নাইেংপাড়া
ক্রাংখ্যং পাড়া
নাধড়লকে পাড়া
আইেমারা পাড়া
র্ধে পাড়া
উপলর নাধের পাড়া
নাধের পাড়া
ধেধনঅং পাড়া
ত্ংধখয়ং পাড়া
আপ্রুমং পাড়া
আপ্রুমং পাড়া
রর্াট ব পাড়া
ত্ংধখয়ং পাড়া
রর্াট ব পাড়া
ধেধনঅং পাড়া
ক্রাংখ্যং পাড়া
ধত্রপরা

ত্াধরখ: ০৮/০৩/২০১৬
র্য়স
৫১
৫৪
৪৩
৫৩
২৯
৩৭
৩০
৪০
৬০
৫৬
৪৯
৫৫
২৮
৩০
৫৪
৩০
৬০
৫০

জফাকাসি গ্রুপ ধিসকা ন ( এফধেধি )
স্থানঃ জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
রুপম চাকমা
১.
জুলয়ে চাকমা
২.
জকাধিে জমাহন চাকমা
৩.
র্নধর্কা চাকমা
৪.
সুর জমাহন চাকমা
৫.
ধরত্ন চাকমা
৬.
ধনে কুমার চাকমা
৭.
কালোলের্ী চাকমা
৮.
সুধমত্া চাকমা
৯.
ইত্ােী চাকমা
১০.
র্ার্ো চাকমা
১১.

উপলেোঃ নানধয়ার চড়
গ্রাম
জর্ত্ছধড়
জর্ত্ছধড় পরাত্ন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া
জর্ত্ছধড় নতুন পাড়া

ত্াধরখঃ ১/০২/২০১৬
র্য়স

৪০
১৬
৫০
৪৫
৪০
৩৪
৭০
৩৩
৩৫
১৫
১৫
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এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ ভাইলর্ান ছধড়

উপলেোঃ খাগড়াছধড়

অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
আনে ধর্হারী চাকমা
২. ধপন্দু ইক্কা চাকমা
৩. আঃ রমোন আেী
৪.
সুধমত্র জেওয়ান
৫. জগাড়ানী ধর্েয় চাকমা
৬. পধরমে ধত্রপরা
৭.
ধপ্রত্ীময় চাকমা
৮. ধনত্যরঞ্জ্ন চাকমা
৯. ম্রাসা মারমা
১০. ধনরের্রন চাকমা

গ্রাম
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
পকুইজ্জা ছড়া
ধমেনপর

ত্াধরখঃ ২৫/০২/২০১৬
র্য়স
৫৮
৪৫
৩০
৪১
৫৫
৩৫
৫৮
৫৫
৪৯
৫৮

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ আ ারত্েী

উপলেোঃ নাইেৎছধড়

অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
নূর আহলমে
২. জমাঃ সুধর্ন
৩. নুরুে ইসোম
৪.
েয়নাে আলর্েীন
৫. জমাহাম্মে ইউনুছ
৬. জমাঃ জুর্ালয়র ইসোম
৭.
আহমদুর রহমান
৮. োফর আেম
৯. জমাঃ াহাোহান

গ্রাম
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী
আ ারত্েী

ত্াধরখঃ ২৭/০২/২০১৬
র্য়স
৩০
২০
২৫
২৫
২৮
২২
৪৭
৫৫
৩০

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ রধঞ্জ্ পাড়া
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
আব্দুে মান্নান
২. আঃ মালেক
৩. জমাঃ ধগয়াসউধেন
৪.
আঃ খালেক
৫. জমাঃ হাসান

উপলেোঃ কাউখােী
গ্রাম
রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া

ত্াধরখঃ ২৩/০২/২০১৬
র্য়স
৬০
৩৫
৫৫
৩০

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)

86

৬.
৭.
৮.

আব্দুে আেী
আবুে র্া ার
জমাঃ ইউসুফ

রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া
রধঞ্জ্ পাড়া

৬০
৪০
৫০

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ মুসধেম ব্লক

উপলেোঃ র্াঘাইছধড়

অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
আবু ত্ালহর
২. জগছু
৩. জমাঃ কুৎচা
৪.
জমাঃ সািার
৫. আঃ মান্নান
৬. জমাঃ নুরুজ্জামান
৭.
আঃ কালের
৮. োহাঙ্গীর জহালসন
৯. জমাঃ হাধনপ
১০. জর্ত্যায়া

গ্রাম
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক
মুসধেম ব্লক

ত্াধরখঃ ২৫/০২/২০১৬
র্য়স
৩৮
২৯
৫০
৩২
৩৮
৩৩
৩২
৩৪
২৩
২৭

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ উলটাছধড়
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
অধনলমষ
২. সুর্নয় চাকমা
৩. মহন চন্দ্র
৪.
হার্াক চাকমা
৫.
াধন্ত ধর্কা চাকমা
৬. জনলন্টা চাকমা
৭.
মলন্টা চাকমা
৮. সারং চাকমা
৯. ধর্কা চাকমা
১০. ধনেং চাকমা

উপলেোঃ মহােছধড়
গ্রাম
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়
উলটাছধড়

ত্াধরখঃ ২৭/০২/২০১৬
র্য়স
৩২
৩৫
৪২
৪০
৩৫
৩০
৩২
৪০
৩৮
৩৪
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এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ খামার পাড়া
উপলেোঃ নাধনয়ারচড়
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
গ্রাম
১.
র্াগ গেন চাকমা
খামার পাড়া
২. জমাঃ জখাকন
খামার পাড়া
৩. টুলয়ে চাকমা
খামার পাড়া
৪.
ধমতুন চাকমা
খামার পাড়া
৫. জমাঃ ধমেন
খামার পাড়া
৬. ধম ন চাকমা
খামার পাড়া
৭.
ধর্নয় চাকমা
খামার পাড়া
৮. শুধনে ধর্কা
খামার পাড়া

ত্াধরখঃ ২২/০২/২০১৬
র্য়স
২৫
২৪
১৯
৩২
৩৪
২৬
৪০
৬৫

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ জনায়া পত্ং র্াোর

উপলেোঃ জরায়াংছধড়

অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
িাইকযাং ,জমধহো
২. ধর্েয় কুমার, জমম্বর
৩. েগধে োস
৪.
অনন্ত
৫. ধপ্রয়া মারমা
৬. রত্ন কুমার (পধে)
৭.
কাঞ্চন ত্ৎসনগ
৮. টিটু ত্ৎসনগ
৯. জকউলনা প্রং মারমা
১০. মাওসং মারমা

গ্রাম
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া
র্াঘমারা প্রঃ পাড়া

ত্াধরখঃ ২২/০২/২০১৬
র্য়স
৩১
৫৫
৪৫
১৮
২৫
৪৬
২৫
২৬
৩৫
৪৮

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ তর্য আোম
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম
নাম
১.
কূয়া া চাকমা
২. জে না চাকমা
৩. শ্যামধেকা
৪.
জরখী চাকমা
৫. ধমধি চাকমা
৬. সুেত্া চাকমা
৭.
সুেীধপ্তত্া
৮. আরধত্ চাকমা

উপলেোঃ জরায়াংছধড়
গ্রাম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম
তর্য আোম

ত্াধরখঃ ২৩/০২/২০১৬
র্য়স
৩৮
৪৫
২৮
২৬
৩৫
২৮
৩৮
৩৫
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৯.
১০.

ধরপনা চাকমা
ধমসাধক্ক চাকমা

তর্য আোম
তর্য আোম

২৭
২৬

এফধেধিলত্ উপধস্থধত্র ত্াধেকা
স্থানঃ মধ্যলর্ত্ ছধড়
উপলেোঃ ধেঘীনাো
অং গ্রহনকারী সেস্যলের নালমর ত্াধেকা
ক্রম

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

নাম

জমাঃ ধর্োে ধমঞা
জমাঃ মধনর জহালসন
জমাঃ জহোে ধময়া
জমাঃ নাধেমউধেন
জমাঃ আঃ রধহম
জমাঃ র্াবুে ধময়া
জমাঃ জত্াত্া ধময়া
জমাঃ সাইফুে ইসোম
জমাঃ মাধনক
জমাঃ োধহদুে ইসোম

ত্াধরখঃ ২২/০২/২০১৬
গ্রাম

র্য়স

মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়
মধ্যলর্ত্ ছধড়

৩৬
২৫
২৭
৪২
২৬
৩৮
৩২
৩৪
২২
২০

জকআইআই’র ধনর্ বাধচত্ ব্যধির্লগরব সােৎকার এর ত্াধেকা
ক্রধমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

নাম
ি. তসয়ে আধরফ আোে
েনার্ আব্দুে হান্নান ধময়া
জমাঃ আব্দুর রহমান
জমাঃ এনালয়ত্ রহমান
ি. মাধনক ধময়া
জমাঃ ধেয়া উধেন
জমাঃ নেরুে ইসোম
জমাঃ েধসম উধেন
সঞ্জ্য় জের্নাথ
নর্রি
মৃনােকাধন্ত চাকমা
সরৎ কুমার ধত্রপরা
অর্নাথ জের্
এর াে ধর্ন ধহে
েীপন কুমার চাকমা
েেীপে োস
জমাঃ আোমগীর কধরর্
েনার্ আব্দুস কুদ্দুস
অরুন কাধন্ত চাকমা
েয়কৃষ্ণ ত্ালুকোর
আব্দুর রাজ্জাক
ইধঞ্জ্ধনয়ার জমাঃ োফর আহলম্মে
জমাঃ তত্য়র্

পের্ী/জপ া

উপলেো/জেো

মহাপধরচােক
প্রকল্প পধরচােক
উপ প্রকল্প পধরচােক ও জেো মৎস্য কমবকত্বা
জেো মৎস্য কমবকত্বা
জেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
উপলেো মৎস্য কমবকত্বা
জেো পধরষে জচয়ারম্যান
জময়র, র্াঘাইছধড় জপৌরসভা
উপলেো পধরষে জচয়ারম্যান,
উপলেো পধরষে জচয়ারম্যান
ব্যর্সায়ী
প্রািন ইউধপ জচয়ারম্যান
সহকারী প্রলকৌ েী
ব্যর্সায়ী

মৎস্য অধিেপ্তর
রাঙ্গামাটি
রাঙ্গামাটি
র্ান্দরর্ান
খাগড়াছধড়
র্ান্দরর্ান
জরায়াংছধড়
নাইেযংছধড়
নাধনয়ারচর
র্াঘাইছধড়
কাউখােী
খাগড়াছধড় সের
ধেধঘনাো
মহােছধড়
র্রকে
র্ান্দরর্ান
র্াঘাইছধড়
র্ান্দরর্ান
রাঙ্গামাটি সের
কাউখাধে
র্রকে
রাঙ্গামাটি
র্রকে
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পধরধ ি-১০

“পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প’’
(তৃত্ীয় পর্ বায়; ১ম সংল াধিত্) োত্ীয় কমব াোয় গৃহীত্ ধসদ্ধান্ত সমূলহর র্াস্তর্ায়লনর

জচকধেি
ক্রম

১.

২.

৩.

গৃহীত্ ধসদ্ধান্ত
১.১ কভার পৃষ্ঠায় এটি ধক প্রধত্লর্ন ত্া উলেখ করলত্ হলর্, প্রথলম
সূধচপত্র, এর পলর Acronyms, ত্ারপর ধনর্ বাহী সার
সংলেপ-এ ক্রম অনুসরণ করলত্ হলর্। প্রকলল্পর নালমর জ লষ
(প্রথম সংল াধিত্) ব্যর্হার করলত্ হলর্।
১.২ প্রকলল্পর ধর্র্রলণ সকে উপলেোর স্থলে ২৫টি উপলেো হলর্।
এ অনুলেলে মূে প্রকলল্পর ব্যয় ও জময়াে এর্ং সংল াধিত্
প্রকলল্পর ব্যয় ও জময়াে একই জটধর্লে সংযুি হলর্। অনুৃ্লেে
১.৩-এ প্রকলল্পর পটভূধমলত্ আলোচয প্রকলল্পর পূলর্ বর দুইটি
পর্ বালয়র জময়াে ও অনুলমাধেত্ ব্যয় রাখলত্ হলর্।
১.৩ অনুলেলের ৩.২ এ ধক্রলকর আয়ত্ন অনুসালর চারটি জেণীলত্
ধর্ভি কলর নমুনায়লনর েন্য ধনর্ বাচন করা হলয়লছ। এ
জেলত্রর জকান জেণীলত্ কয়টি ধক্রক ধনর্ বাচন করা হলয়লছ ত্া
উলেখ করলত্ হলর্।
১.৪ পৃষ্ঠা ৩-এর ১.৬ নং অনুৃ্লেলে প্রথম সংল াধিত্ ধিধপধপ’র
অনুলমােলনর ত্াধরখ ধেলত্ হলর্।
১.৫ পৃষ্ঠা ১২-জত্ অংগ ধভধিক েেযমাত্রা ও অগ্রগধত্
জফব্রুয়ারী,২০১৬ পর্ বন্ত জেয়া আলছ, র্া সংল াধিত্ ধিধপধপ
অনুর্ায়ী হােনাগাে করলত্ হলর্।
১.৬ ধিধপধপলত্ ধনি বাধরত্ কমব াো ও জসধমনার এখলনা র্াস্তর্াধয়ত্
হয়ধন। এ ধর্ষলয় প্রধত্লর্েলন আলোকপাত্ করলত্ হলর্।
ধক্রলক চালষর েন্য জপানার সাপ্লাই জচইন সম্পলকব
পরাম /ব মন্তব্য রাখা জর্লত্ পালর।
১.৭ প্রধ েলণর জেলত্র ধক্রলক চাষ উপলর্াগী মৎস্য প্রোধত্র
উৎপােন সংক্রান্ত প্রধ েণ মধিউে কলর জস ধর্ষলয় প্রধ েণ
জেয়ার সুপাধর রাখা র্ায়।
১.৮ প্রকলল্পর সর্ে ধেলকর মলধ্য কমবসংস্থান সৃধি অন্তভূবি এর্ং
দূর্ বে ধেলক ধিোইলনর দূর্ বেত্ার ধর্ষয়টি উলেখ করা জর্লত্
পালর।
২.১ ধনর্ বাহী সার-সংলেলপ জকর্েমাত্র গুরুত্বপূণ ব সুপাধর গুলো রাখা
জর্লত্ পালর।
২.২ প্রধত্লর্েলন ব্যর্হৃত্ ছধর্গুলোলত্ কযাপ ন ধেলত্ হলর্। এছাড়া
ধকছু অপ্রাসংধগক ছধর্ আলছ র্া র্াে ধেলত্ হলর্।
২.৩ প্রধত্লর্েলনর ১ম ও ২য় পর্ বালয়র সমাধপ্ত মূল্যায়লনর
প্রধত্লর্েলনর সুপাধর সমূহ পৃথক ভালর্ উলেখ করলত্ হলর্।

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্
সংলর্ােন করা হলয়লছ।

সংলর্ােন করা হলয়লছ, ( পৃষ্ঠা - ১; অনুলেলে ১.৩)।

সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬; অনুলেলে ৩.২)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৩; অনুলেলে ১.৬)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ১৩; অনুলেলে ৪.২)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ২১; অনুলেলে ৪.৪.১১.৪)
এর্ং ধক্রলক চালষর েন্য জপানার সাপ্লাই জচইন সম্পলকব মন্তব্য
রাখা হলয়লছ , পৃষ্ঠা - ৫০; অনুলেলে ১০.১.৮)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬১; অনুলেলে ১২.১ এর
সুপাধর মাোয়, েীঘ বলময়ালে র্াস্তর্ায়নলর্াগ্য)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা – ৪৪, ৪৫; অনুলেলে ৯.১)।
ধনর্ বাহী সার-সংলেলপ গুরুত্বপূণ ব সুপাধর গুলো সংলর্ােন করা
হলয়লছ।
সংলর্ােন করা হলয়লছ।
প্রধত্লর্েলনর ১ম ও ২য় পর্ বালয়র সমাধপ্ত মূল্যায়লনর প্রধত্লর্েলনর
সুপাধর সমূহ পৃথক ভালর্ উলেখ করা হলয়লছ,
(পৃষ্ঠা ৫১,৫২;অনুলেলে ১০.২.১ ও ১০.২.২)।

৩.১ সরকারী অলথ ব উন্নয়নকৃত্ ধক্রকসমূলহর সালথ সম্পৃি
উপকারলভাগীগলণর Sustainable Development সুপাধর রাখা হলয়লছ , (পৃষ্ঠা ৬০; অনুলেলে ১২.১)।
এর েন্য প্রলয়ােনীয় সুপাধর থাকা প্রলয়ােন।
৩.২ প্রধত্লর্েলন সর্ বত্র ধক্রক ও নাস বারীর পধরমাণ একই হলত্ হলর্। প্রধত্পােন করা হলয়লছ।
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ক্রম
৪.

৫.

৬.

৭.

৮

৯

১০

গৃহীত্ ধসদ্ধান্ত
৪.১ প্রধত্লর্েলনর ষষ্ঠ অধ্যালয় ছলক এর্ং র্ার িায়াগ্রালম মাছ
খাওয়ার পধরর্ত্বন, ধনত্যপ্রলয়ােনীয় চাধহোর প্রভার্ এর্ং
প্রধ েলণর সুলর্াগ প্রাধপ্তর প্রভার্ এ সকে জেলত্র, জকর্েমাত্র
বৃধদ্ধ জপলয়লছ এর্ং জকান পধরর্ত্বন হয়ধন এ দু’টি ইনধিলকটর
ব্যর্হার করলত্ হলর্।
৫.১ ধক্রকগুলো শুষ্ক জমৌসুলম পানীয় েলের উলেখলর্াগ্য উৎস্য
ধহসালর্ কাে করলছ এ ধর্ষয়টি প্রধত্লর্েলন উলেখ করলত্
হলর্।
৬.১ অনুলমাধেত্ জময়ালে অর্ধ ি কাে সম্পন্ন করার েন্য
সময়ধভধিক কমবপধরকল্পনা প্রণয়ন কলর এর র্াস্তর্ায়ন
অগ্রগধত্ মন্ত্রণােয় ও র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা কতৃবক মধনটধরং
এর েন্য সুপাধর রাখলত্ হলর্।
৬.২ প্রকল্প সমাধপ্তর পর ধকভালর্ ধক্রকগুলো পধরচাধেত্ হলর্ জস
সম্পলকব এখনই নীধত্মাো প্রণয়লনর েন্য সুপাধর করা
প্রলয়ােন।
৭.১ প্রথম অধ্যালয়র ভূধমকা অনুৃ্লেলে ধনধর্ড় পধরর্ীেলণর
ত্থ্যধে উলেখ করা হলয়লছ র্া এখান জথলক সধরলয় ধদ্বত্ীয়
অধ্যালয় ২.১ অনুৃ্লেলের সালথ সমিয় করলত্ হলর্।
৭.২ প্রথম অধ্যালয়র ১.৩ নং অনুলেলে ২য় প্যারাটি এখালন
অপ্রাসংধগক হওয়ায় এখান জথলক র্াে জেয়া জর্লত্ পালর।
৭.৩ প্রকলল্পর অথ বায়লনর অর্স্থা ধিধপধপ’র সালথ সংগধত্ জরলখ
র্ছর ধভধিক র্রাে, অর্মুধি ও ব্যয় ছক আকালর জেয়া
জর্লত্ পালর।
৭.৪ সপ্তম অধ্যালয়র ২.৬ নং অনুলেেটি প্রকলল্পর দূর্ বেধেক
সম্পধকবত্ র্া উি অধ্যায় জথলক র্াে ধেলত্ হলর্।
৭.৫ অনুলেে ৮.৫ এ উধেধখত্ কমবপধরকল্পনা ২য় অধ্যালয়র জ লষ
অন্তভূবি করলত্ হলর্।
৭.৬ উপসংহার অনুলেেটি সুপাধরল র পলর থাকা এর্ং এ অধ্যায়
এর পূলর্ ব পর্ বলর্েণ নালম একটি অধ্যায় অন্তভূবি করা
র্াঞ্চনীয়।
৭.৭ Case Study ধত্নটি একটি পৃথক অধ্যায় করলত্ হলর্।
৮.১ প্রধত্লর্েলন পার্ বত্য অঞ্চলে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ধর্ষলয় মৎস্য
অধিেপ্তর কতৃবক একটি ধরসাস ব/ িযাধি গ্রহলনর সুপাধর রাখা
জর্লত্ পালর।
৯.১ প্রধত্লর্েলনর সুপাধর অংল ভধর্ষ্যলত্র েন্য ধকভালর্
ধিধপধপর মান উন্নত্ করা র্ায় , মৎস্য অধিেপ্তর কতৃবক
উন্নয়নকৃত্ েো লয় মৎস্য চালষ ইনপট জ য়াধরং করা র্ায়
এর্ং ধকভালর্ প্রধ েণলক আরও কার্ বকরী করা র্ায় জস
ধর্ষলয় সুপাধর রাখা জর্লত্ পালর।

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্
উপাি ধর্লিষণ অধ্যালয় প্রধত্পােন করা হলয়লছ।

সংলর্ােন করা হলয়লছ। (পৃষ্ঠা - ৫৮;অনুলেে ১১.৫.৪)

সুপাধর রাখা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬০;অনুলেলে ১২.১)।
সুপাধর করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬২; অনুলেলে ১২.১ এর
সুপাধর মাোয়, েীঘ বলময়ালে র্াস্তর্ায়নলর্াগ্য)।
প্রধত্পােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা ০৪;অনুলেলে ২.১)।
প্রধত্পােন করা হলয়লছ।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা ২;অনুলেলে ১.৫)।
প্রধত্পােন করা হলয়লছ।
কমবপধরকল্পনা ২য় অধ্যালয়র জ লষ অন্তভূবি করা হলয়লছ।
প্রধত্পােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৫৬; একাদ্ব
হলয়লছ)।

অধ্যায় করা

Case Study পৃথক অধ্যায় করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা ৪৩, অষ্টম
অধ্যায়)।
সুপাধর রাখা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা ৬১;অনুলেলে ১২.১)।
প্রধত্লর্েলনর সুপাধর অংল ভধর্ষ্যলত্র েন্য ধকভালর্ ধিধপধপর
মান উন্নত্ করা র্ায় , মৎস্য অধিেপ্তর কতৃবক উন্নয়নকৃত্
েো লয় মৎস্য চালষ ইনপট জ য়াধরং করা র্ায় এর্ং ধকভালর্
প্রধ েণলক আরও কার্ বকরী করা র্ায় জস ধর্ষলয় সুপাধর রাখা
হলয়লছ। (পৃষ্ঠা - ৫৮;অনুলেলে ১১.৬)

১০.১ প্রকলল্প জর্সকে ত্থ্য উপাি ব্যর্হার করা হলয়লছ ত্ার সূত্র প্রধত্পােন করা হলয়লছ।
উলেখ করলত্ হলর্।
১০.২ দুগমব এোকায় উন্নয়নকৃত্ ক্রীলকর জপানার সাপ্লাই জচইন সুপাধর রাখা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬১;অনুলেলে ১২.১)।
সম্পলকব সুপাধর রাখলত্ হলর্।
১০.৩ প্রকলল্পর সাসলটইএলর্ধেটি এর েলেয র্ধহ বগমন প্লালনর
সুপাধর রাখা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬১;অনুলেলে ১২.১)।
সুপাধর রাখলত্ হলর্।
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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গৃহীত্ ধসদ্ধান্ত
১০.৪ ক্রীক ধনর্ বাচলণর ধর্ষলয় অধনয়লমর ধর্ষয়টি খধত্লয় জেলখ
প্রধত্লর্েলন উলেখ করলত্ হলর্।
১০.৫ অনুলমাধেত্ জময়ালে অর্ধ ি কাে সম্পন্ন করার েন্য সময়
ধভধিক কমবপধরকল্পনা প্রণয়ন কলর এর র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্
মন্ত্রণােয় ও র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থার সুপাধর
১০.৬ সুপাধর প্রনয়লনর জেলত্র তদ্বত্ত্া পধরহার কলর এর্ং TOR
অনুসরন কলর সুপাধর রাখলত্ হলর্।

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগধত্
প্রধত্পােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৫৭;অনুলেলে ১১.৫.২)।
সংলর্ােন করা হলয়লছ, (পৃষ্ঠা - ৬০;অনুলেলে ১২.১)।
প্রধত্পােন করা হলয়লছ।

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃত্ীয় পর্ বায়, ১ম সংল াধিত্)
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