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িাংিান্ত িে প্ররিোি রবস্তারির্ র্থ্যারদ
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উত্তিদার্ামদি মপশাি ধিণ (n=৬০০)
প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা (n=৬০০)
বন মর্মক বাৎিরিক আে (টাকাে)
বন বরহভূির্ উৎি মর্মক আে (একারধক উত্তি)
খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য (টাকাে)
খানাি ধিণ (n=৬০০)
খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ (n=৬০০)
পানীে িমিি উৎি (n= ৪৮২)
পেোঃরনষ্কাশমনি ধিণ (n=৫০০)
প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
প্রাপ্ত উপকামিি ধিণ (একারধক উত্তি)
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রচমত্রি র্ারিকা

রচমত্রি র্ারিকা
রচত্র-১
রচত্র-২
রচত্র-৩
রচত্র-৪
রচত্র-৫
রচত্র-৬
রচত্র-৭
রচত্র-৮
রচত্র-৯
রচত্র-১০
রচত্র-১১
রচত্র-১২
রচত্র-১৩
রচত্র-১৪
রচত্র-১৫
রচত্র-১৬
রচত্র-১৭
রচত্র-১৮
রচত্র-১৯
রচত্র-২০
রচত্র-২১
রচত্র-২২
রচত্র-২৩
রচত্র-২৪
রচত্র-২৫
রচত্র-২৬
রচত্র-২৭
রচত্র-২৮
রচত্র-২৯
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প্রকমেি মভৌমগারিক অবস্থান
প্রকমেি বিাে ও প্রকৃর্ অগ্রগরর্
প্রকে এিাকাে প্ররর্ মহক্টমি সৃরির্ গামছি হাি
ফর্টকছরি গ্রাে, মচিাোিা ইউরনেন, চট্টগ্রাে মিিাে সৃরির্ বনােন কা িিে
উরখো, কক্সবািাি এিাকাে মিারহঙ্গামদি অবস্থান ও বন মর্মক িাকরি িাংগ্রহ
প্রকমেি আওর্াে কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা
রিমঙ্গি রভরত্তমর্ উত্তিদার্ামদি রবভািন
প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা (n=৬০০)
খানািমূমহি োরিক গি আে (টাকাে)
খানািমূমহি োরিক গি ব্যমেি পরিোণ
খানাি ধিণ
খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ
ঘিকাটা মচিাোিা বন রনভিিশীি দমি প্রদত্ত র্টউব-ওমেি
পানীে িমিি উৎি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
দিীে আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীমদি একাাংশ
স্যারনটারি ল্যারিন (ইিিারদ, উরিিপুি, বরিশাি)
প্রকে এিাকাে পেোঃরনষ্কাশমনি ব্যবস্থা িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
প্রকে মর্মক প্রদত্ত িহাের্া (উন্নর্ চুিা ও ফিি ও বনি গামছি চািা)
প্রাপ্ত িহাের্াগুমিা এখনও অব্যাহর্ আমছ রকনা মি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
বন মর্মক িাংগ্রহকৃর্ িাকরি (ওবােদুল্লাহ নগি, হাটহািািী, চট্টগ্রাে)
বনি িম্পদ আহিমণ বমন াবাি প্রবণর্া
মিি কেিকর্িামদি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ (িািািকূি মিি, কক্সবািাি ও িাোরিক বন রবভাগ, মফনী িদি)
রিেি ইউরনট, বন অরধদপ্তমি প্ররশক্ষণ চিাকািীন মুহূমর্িি ছরব
বাঘখািী মিি অরফি, কক্সবািাি উত্তি বন রবভাগ
প্রকমেি আওর্াে িমচর্নর্া বৃরদ্ধমূিক কা িিে
েরহপুি মিি, পটুোখািীমর্ সৃরির্ োউন্ড বাগান
প্রকে মর্মক রবকে আে বৃরদ্ধমূিক কা িিমেি আওর্াে প্রাপ্ত হাঁি
প্রকমেি আওর্াে প্ররশক্ষণ কা িিে
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রনব িাহী িািিাংমক্ষপ

রনব িাহী িািিাংমক্ষপ
ববরচত্রুেে বনভূরেি মদশ বাাংিামদশ। প্রাকৃরর্ক ভািিাম্য িক্ষাি পাশাপারশ এই বনভূরেগুমিা হািাি বছি ধমি বনি িম্পমদি
ম াগান রদমে আিমছ। রকন্তু িোগর্ িনিাংখ্যা বৃরদ্ধ, িিবায়ু পরিবর্িন, ব্যাপকভামব জ্বািারন কাঠ িাংগ্রহ এবাং অববধভামব
বনি িম্পদ আহিণ প্রভৃরর্ কািমণ বমনি প্ররর্মবশ ব্যবস্থা রবরির্ হমে, ক্ষরর্গ্রস্থ হমে প্রাকৃরর্ক ভািিাম্য। প্রাকৃরর্ক
ভািিাম্য রবনষ্ট হবাি কািমণ প্ররর্ বছি রবরভন্ন প্রাকৃরর্ক দুম িাগ ম েন-বন্যা, খিা, ঘূরণ িঝি, িমিাচ্ছ্বাি, পাহাি ধি,
েরুেের্া, অরর্বৃরষ্ট, অনাবৃরষ্ট, িাইমক্লান ইর্ুারদি প্রমকাপ বািমছ। ফমি উপকূিীে ও পাহারি এিাকাে িন-িীবন ও িীরবকা
মবরশ ক্ষরর্গ্রস্থ হমে। র্াই িিবায়ু পরিবর্িমনি রবরূপ প্রভাব মোকামবিাে ও বনােন বািামর্ বাাংিামদশ ক্লাইমেট মচি
রিরিরিমেন্ট ফাণ্ড (রবরিরিআিএফ) এি অর্ িােমন ও রবশ্ব ব্যাাংমকি কারিগরি িহম ারগর্াে ‘ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট
ি
পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি)’ প্রকের্ট জুিাই, ২০১২ মর্মক এরপ্রি, ২০১৭ িাি প িন্ত
িেেকামি বাস্তবারের্ হে। মূির্োঃ প্রকের্ট বাাংিামদশ বন অরধদপ্তি ও আিণ্যক ফাউমন্ডশমনি োধ্যমে বাস্তবারের্ হমেমছ।
উপকূিীে চিাঞ্চি এবাং পাহারি এিাকাে িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ দুম িাগ মোকামবিাে িনগমণি অাংশগ্রহমণি োধ্যমে
িিবায়ু িহনশীি প্রিারর্ িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট, বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান এবাং অাংশীদারিত্ব ও
মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ উি প্রকমেি অন্যর্ে উমেশ্য রছি।
প্রকমেি প্রভাব মূল্যােমনি িন্য িািস্ব খামর্ি আওর্াে ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছমি গণপ্রিার্ন্ত্রী বাাংিামদশ িিকামিি পরিকেনা
েন্ত্রণািমেি অরধন বাস্তবােন পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন রবভাগ পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান শহীদুি কনিািমটন্টমক রনমোরির্ কমি।
পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান প্রভাব মূল্যােমনি র্থ্য িাংগ্রমহি িন্য পরিোণগর্ (Quantitative) পদ্ধরর্মর্ িেীক্ষাি োধ্যমে প্রকমেি
মোট ৬০০০র্ট উপকািমভাগী খানা মর্মক ১০% অর্ িাৎ ৬০০র্ট খানা বদব চেমনি োধ্যমে রনব িাচন কমিমছ। িেীক্ষাে প্রশ্নোিা
(Questionnaire) ব্যবহাি কমি নারি প্রধান পরিবাি, উপিারর্ ও ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীি উত্তিদার্ামদি কাছ মর্মক Android
Apps এি োধ্যমে র্থ্য িাংগ্রহ কিা হমেমছ। অপিরদমক, গুণগর্ (Qualitative) পদ্ধরর্মর্ িাংরেষ্ট মেকমহাল্ডাি ম েনপ্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন কেিকর্িা, উপ-বন িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন কেিকর্িা (উপকূিীে)
(চট্টগ্রাে, মনাোখািী, পটুোখািী ও বরিশাি), মিি ও রবট কেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা, প্রকমেি উপকািমভাগী (েরহিা ও
পুরুষ) ইর্ুারদ ব্যরিবমগিি িামর্ মকআইআই (KII), প্রকমেি উপকািমভাগীমদি রনমে দিীে আমিাচনা (FGD) এবাং মকি
েুারি (Case Study) িম্পন্ন কিা হমেমছ। িেীক্ষাি প্রার্রেক ও খিিা ফিাফি িাংরেষ্ট কেিকর্িামদি অবরহর্ কিাি িন্য
স্থানীে ও িার্ীে প িামে কেিশািাি আমোিন কিা হমেমছ। এছািা, মিমকন্ডারি র্থ্য িাংগ্রমহি িন্য প্রকমেি
রিরপরপ/আিরিরপরপ, রপরিআি, Baseline প্ররর্মবদনিহ ফিাফি রবষেক িােরগ্রক দরিিারদ প িামিাচনা কিা হমেমছ।
প্রকমেি আরর্ িক ও বাস্তব অগ্রগরর্ প িমবক্ষমণ মদখা াে, রবরিরিআিএফ এি পরিচািনা পষ িদ কতৃিক প্রকমেি রিরপরপ
৯ অমক্টাবি, ২০১২ িামি অনুমোরদর্ হমিও চুরি ২ জুিাই, ২০১৩ িামি কা িকি হওো এবাং রকছু প্যামকমি প্ররকউিমেন্ট
রবমশষজ্ঞ ম াগদামন রবিম্ব ঘটাে পিােশিক ও পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি রনমোগ প্ররিো রবিরম্বর্ হওোে ২০১২-’১৩ অর্ িবছমি
প্রকমেি কা িিে শুরু কিা িম্ভব হেরন। এছািা, বনােন কেিসূরচ ও এিাকাি পরিবর্িন, বনােমন অাংশগ্রহণকািীি িাংখ্যা বৃরদ্ধ,
কুাম্প অরফি রনেিাণ, রিেি (RIMS) ইউরনট আধুরনকীকিণ, প্রকে উপমিিাি িাংখ্যা বৃরদ্ধ ইর্ুারদ খামর্ পরিবর্িন ও
িাংরেষ্ট খিমচি িেন্বে িাধমনি িন্য মোট দুই বাি প্রকে িাংমশাধনী কিা হমেরছি। প্রকমেি কা িিে বাস্তবােমনি িন্য
এরপ্রি, ২০১৭ ইাং প িন্ত মোট ব্যরের্ অমর্ িি পরিোণ রছি ২৬৪৯৯.০৯ িক্ষ টাকা া অবমুরিকৃর্ অমর্ িি ৯৫.৯৬%।
প িমবক্ষমণ মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে রবরভন্ন পণ্য (Goods), কা ি (Works) ও মিবা (Services) িাংগ্রমহি মক্ষমত্র
রপরপএ-২০০৬, রপরপআি-২০০৮ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িে রবরধোিা অনুিিণ কিাে িে কা ি িঠিকভামব হমেমছ েমেি
প্রর্ীেোন হমেমছ। র্মব, ব্যরিগর্ পিােশিক রনমোগ প্ররিোে ৩ রিরভ পদ্ধরর্ ব্যবহাি কিাে অমনক িেে মিখামন ব্যরিি
ইো প্ররর্ফরির্ হবাি সুম াগ র্ামক রবধাে ৩ রিরভ পদ্ধরর্ ব্যবহাি না কিাই উত্তে রছি। এছািা, অরিট আপরত্তগুমিাি
মবরশিভাগই রনষ্পরত্ত হমে মগমছ রবধাে প্রকমেি আরর্ িক ব্যবস্থাপনাে মকান ত্রুর্ট পাওো ােরন।
প িমবক্ষমণ আিও মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে নে ধিমণি বনােমনি োধ্যমে ১৭,৫০০ মহক্টি ব্লক বনােন এবাং
২,০০০ রক.রে রিপ বাগান সৃিমনি িক্ষুোত্রা িফিভামব বাস্তবারের্ হমেমছ। বনােমনি ধিণ রনধ িািমণি মক্ষমত্র উপকূিীে ও
পাহারি অঞ্চমি সৃষ্ট দুম িামগি কর্া রবমবচনা কিা হমেমছ া অর্ুন্ত যুরিযুি ও িেমোপম াগী পদমক্ষপ রছি। এছািা, মদশীে
ও িবণ িরহষ্ণু প্রিারর্ি (৮০%) প্ররর্ গুরুত্বামিাপ কিাে গাছ েমি াবাি হাি কে (১০-২০%) মদখা মগমছ। ফমি, বনােমনি
পরিরধ ও িীব-ববরচমত্রুি পরিোণ বািমছ া পরিমবমশি ভািিাম্য িক্ষাে িহােক ভূরেকা িাখমছ। অরধকন্তু, অাংশীদারিমত্বি
োধ্যমে ২৮,৩৭১ িন উপকািমভাগী নািী-পুরুষমক বনােন পরিকেনা গ্রহণ ও বাস্তবােন, বৃক্ষমিাপণ ও পরিচ িা, বনি
িম্পমদি রনেন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, িভুাাংশ বণ্টন ও পুনব িনােন কেিকামণ্ড ওমর্ামপ্রার্ভামব িরির্ কিাে িহমিই মকউ গাছপািা
রবনষ্ট কিমর্ পািমছ না। ফমি কেিিাংস্থান (৭৮% পুরুষ ও ২২% নািী) সৃরষ্ট এবাং দারিদ্রু রবমোচন কা িিমেি গরর্শীির্াি
পাশাপারশ সৃরির্ গাছগুমিা বি হমি উপকূিীে ও পাহারি বনাঞ্চমি পরিমবমশি ভািিাম্য িক্ষা, িিবায়ু পরিবর্িন, উপশে ও
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অরভম ািন এবাং িীবববরচত্রু িাংিক্ষমণ গুরুত্বপূণ ি ভূরেকা িাখমব। র্মব, অাংশীদারিত্বমূিক কা িিমে বনােমনি িাইট ও
গামছি প্রিারর্ রনব িাচমন উপকািমভাগীমদি অাংশগ্রহণ পুমিাপুরি রনরির্ কিা িম্ভব হেরন। এছািা, বনােন কা িিমেি িামর্
িরির্ মিাকবমিি অভাব এবাং প্রকে মশষ হবাি পি বন রবভামগি িক্ষণামবক্ষণিরনর্ বামিট অপ্রতুির্াি িন্য আগাছা
পরিস্কািিহ অন্যান্য কা িিে ব্যাহর্ হমে। উপিন্তু, স্থানীে প্রভাবশািী কতৃিক বমনি অববধ দখি এবাং অরভবািী অনুপ্রমবমশি
ফমি বির্-বারি স্থাপন এবাং জ্বািারন কামঠি চারহদা মেটামর্ গাছপািা কাটাি কািমণ িীব-ববরচত্রু ধ্বাংিিহ প্রকে এিাকাে
ভরবষ্যমর্ োিাত্মক ক্ষরর্কি প্রভাব পিমর্ পামি।
এছািা, প্রকমেি আওর্াে ২০০র্ট বন রনভিি দমিি অরধমন মোট ৬,০০০ িন উপকািমভাগীমক ‘রবকে িীরবকােন কেিসূরচি’
আওর্াে এমন বনি িম্পদ িক্ষাি প্রমচষ্টা চািামনা হমেমছ। র্ামদি রবকে আে বৃরদ্ধমূিক কা িিমেি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান
(৯৮.৫%), ৫৫র্ট ইউরনেন মফিামিশন গঠন ও শরিশািীকিণ, িঞ্চে ও ঋণ র্হরবি প্ররর্ষ্ঠা, ইউরনেন মফিামিশমনি
মনতৃবৃন্দমক আরর্ িক (Financial) ও ব্যবস্থাপনা (Management) কা িিমেি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমেমছ। প্ররশক্ষণ
প্রদান মশমষ রবরভন্ন উন্নর্ শাক-িবরিি বীি (৯৯.৫%), ফিি ও বনি গামছি চািা (৯৬%), উন্নর্ চুিা (৯৪.৫%), ঋণ
সুরবধা (৯৩.৩%), হাঁি-মুিগী (৯২.২%), স্যারনটারি ল্যারিন (৭৬.২%), আরর্ িক অনুদান (৪৫.৩%) ইর্ুারদ প্রদান কিা
হমেমছ। উি িহাের্াি ফমি র্ািা বারিমর্ কৃরষ (৩৪%), হাঁি-মুিগী (৬৫%) ও গবারদ পশু পািন (১৬%), েৎস্য চাষ
(৮%) ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবিাে (১৩%) উৎিারহর্ হমেমছন। ফমি, উপকািমভাগীমদি আে মবমিমছ (৫২.৬%), বন িাংিক্ষমণ
িমচর্নর্া বৃরদ্ধ মপমেমছ (৫২.৮%), আমগি তুিনাে জ্বািারনি িাশ্রে হমেমছ (৫২.৩%), স্বাস্থু িমচর্নর্া (৪৯.৫%),
িীবনোন উন্নর্ হমেমছ (৪৭.৬%) এবাং পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহমণি প্রবণর্া মবমিমছ (৩৭.৫%)। অরধকন্তু, উন্নর্ চুিা প্রদামনি ফমি
জ্বািারন খিচ পূমব িি মর্মক ৪০-৪৫% কমে মগমছ এবাং মধাঁো মর্মক সৃষ্ট শ্বাি-প্রশ্বািিরনর্ মিাগ-ব্যারধি পরিোণ কমেমছ।
এছািা, এিাকাে রনিাপদ পানীে িি (৭৮%) এবাং স্বাস্থুিম্মর্ পেোঃরনষ্কাশন (৮১%) ব্যবস্থা রনরির্ হওোে পারনবারহর্
মিাগ-ব্যারধি পরিোণও কমেমছ। অরধকন্তু, প্রকমেি অরধমন রবরভন্ন ধিমণি িনিমচর্নর্ামূিক কা িিমেি ফমি বন িাংিক্ষমণ
িমচর্নর্া বৃরদ্ধ, বমনি উপকারির্া, িিবায়ু পরিবর্িন, বন ধ্বাংমিি মনরর্বাচক প্রভাব ইর্ুারদ রবষমে জ্ঞান বৃরদ্ধি পাশাপারশ
িনগমণি আচিমণও পরিবর্িন িারধর্ হমেমছ। উমল্লখ্য ম , উপকািমভাগীমদি বর্রিকৃর্ পুতুি মপমব্বি চাইল্ড (Pebble
Child) এি োধ্যমে ইউমিাপ এবাং আমেরিকাে িপ্তারন কিা হমে এবাং শীর্ি পার্ট বর্রি কমি মদমশ ও রবমদমশ মিাকাি
িারভিি মপ্রাভাইিামিি োধ্যমে রবরি কিা হমে। এছািা, েৎস্য চাষীমদি পুকুমিি োছগুমিাি ওিন িামি চাি োমি কেপমক্ষ
৯২০ গ্রাে হে া অন্যান্য এিাকাি প্রাে রিগুণ। অর্ িাৎ একরদমক ম েন মদমশ-রবমদমশ ব্যবিামেি মক্ষত্র (রবিমনি টু রবিমনি
রিমেি) বর্রি হমে মর্েরনভামব উপকািমভাগীিাও আরর্ িকভামব িাভবান হমেন া র্ামদি িীবন াত্রাি োন উন্নেমন
িহাের্া কিমছ।
প িমবক্ষমণ আিও মদখা াে, প্রকে এিাকাে অবরস্থর্ খানািমূমহি োরিক গি আমেি পরিোণ পূমব িি মর্মক ৬০%
মবমিমছ এবাং বন মর্মকও র্ামদি বাৎিরিক আে ৭৪% কমেমছ া অর্ুন্ত ইরর্বাচক রদক। উমল্লখ্য, িাোরিক বনাঞ্চমি
অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কেিকাণ্ড বাস্তবােমনি ফমি রবকে কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা হওোে র্ািা আি বনি িম্পদ িাংগ্রহ
কমিন না। র্মব, উপকূিীে অঞ্চমিি িনমগাষ্ঠীি বমনি অন্যান্য রিরনমিি ওপি রনভিির্া কেমিও কাঠ/চািা, বাঁশ, মবর্ এবাং
পাহারি বনাঞ্চমি মবর্ ও মগা-খামদ্যি ওপি রনভিির্া মবমিমছ। এছািা, প্রকে এিাকাে পূমব িি তুিনাে ভূরে (৬৬%), গবারদ
পশু (৯৮%), রবপণনম াগ্য গাছ (৩.৪ গুণ), আিবাবপত্র ও ানবাহন (১.৩ গুণ), ন্ত্রপারর্ ও ববদুুরর্ক িিিাোরদ (৪৩%)
ইর্ুারদি দাে বািমিও িঞ্চমেি পরিোণ পূমব িি মর্মক ৫.৬৪% কমেমছ। এ প্রিমঙ্গ আিণ্যক ফাউমন্ডশমনি িামর্ কর্া বমি
িানা াে, প্রকে মশষ হমে াবাি পি এখনও এফরিআি (রফক্সি রিমপারিট মিট) এবাং মকা-অপামির্টভ িঞ্চে কা িিে
অব্যাহর্ আমছ। মিখান মর্মক ঋণ রনমে র্ািা রবরভন্ন ধিমণি ব্যবিারেক কা িিে পরিচািনা কিমছন এবাং ইউরনেন
মফিামিশমনি মনতৃবৃন্দ রনেরের্ িেস্ত কা িিমেি মদখভাি কিমছন ফমি িঞ্চে কোি কর্া নে।
প্রকে এিাকাি মবরশিভাগ (৯৫%) িনগণই বনি িম্পদ িাংগ্রমহ এখন আি বমন ান না। র্মব প্রাপ্ত র্মথ্য মদখা মগমছ,
বর্িোমন প্রকে িহাের্া বন্ধ র্াকাে (৭৮%) এবাং প্রকে মশমষ রবকে িীরবকােন কেিসূরচি মর্েন মকান েরনটরিাং না র্াকাে
ভরবষ্যমর্ র্ামদি আবাি বমনি ওপি রনভিিশীি হমে পিাি িম্ভবনা আমছ। িক্ষণীে ম , প্রকমেি উপকািমভাগী রনব িাচমন
৬০% আে বন মর্মকই আমি এেন ব্যরিমদি রনব িাচমনি কর্া র্াকমিও অমনকমক্ষমত্র র্া পুমিাপুরিভামব বাস্তবােন কিা
হেরন।
বন রবভামগি মটকিই ব্যবস্থাপনা এবাং প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধি িন্য রবরভন্ন পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে খিিা
িার্ীে বন নীরর্, ২০১৬, ফমিে োোি প্লান (২০১৭-’৩৬) হািনাগাদকিণ, রিেি ইউরনট আধুরনকীকিণ, বন কেিকর্িামদি
প্ররশক্ষণ, ৭৬র্ট রফল্ড/কুাম্প অরফি রনেিাণ প্রভৃরর্ কা িিেিমূহ বাস্তবারের্ হমেমছ। খিিা িার্ীে বন নীরর্, ২০১৬-মর্
িীবববরচত্রু ও বন্যপ্রাণী িাংিক্ষণ, িিবায়ু পরিবর্িন-প্রশেন এবাং অরভম ািন এবাং আর্ ি-িাোরিক উন্নেন, আধুরনক প্রযুরি ও
সৃিনশীির্াি োধ্যমে িেরন্বর্ বন ব্যবস্থাপনা, অাংশগ্রহণমূিক বনাঞ্চি িম্প্রিািণ ইর্ুারদ রবষেমক প্রাধান্য মদো হমেমছ।
উি বন নীরর্ি র্া র্ বাস্তবােন ঘটমি ২০৩৫ িামিি েমধ্য মদমশি ২০% এিাকা বনভূরে এবাং ১০০% এিাকা বৃক্ষ
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আোরদর্ কিািহ রবদ্যোন িকি বন, বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য বনি িম্পদ িাংিক্ষণ, িিবায়ু িরহষ্ণুর্াি নীরর্োিা অনুিিণ,
অবক্ষরের্ বনভূরে িমৃদ্ধ কিা, গামছি/বমনি আোদন বৃরদ্ধ পামব। এছািা, ‘বাাংিামদশ ফমিে োোি প্লান’ হািনাগাদকিমণি
োধ্যমে ২০৩৬ িামিি েমধ্য মদমশি মভৌমগারিক এিাকাি কেপমক্ষ ২০% বনােমনি আওর্াে আনা, উপকূিীে িবুি মবষ্টনী
বর্রি, িরক্ষর্ (প্রমটমক্টি) এিাকা ব্যবস্থাপনা এবাং বন্যপ্রাণী িাংিক্ষণ, রবদ্যোন বনােন কা িিে িাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা,
জ্বািারন খিচ মিামধ উন্নর্ প্রযুরি এবাং রিভাইি ব্যবহাি, ফমিে মপ্রািাক্ট ইন্ডারিি এবাং কেিিাংস্থামনি রবকাশ, বন গমবষণা
শরিশািীকিণ, বন রনভিি িম্প্রদামেি িীবন-িীরবকাি উন্নেন, বন দখি মুিকিণ প্রভৃরর্ কা িিে ত্বিারন্বর্ হমব। র্মব,
ফমিে োোি প্লান এবাং িার্ীে বন নীরর্োিা এখনও চূিান্ত না হওোে রনধ িারির্ এিরিরি অিিমন প্ররর্বন্ধকর্া সৃরষ্ট হমে।
অরধকন্তু, বন কেিকর্িামদি মদমশ-রবমদমশ রবরভন্ন ধিমণি প্ররশক্ষণ কেিসূরচ একরদমক ম েন র্ামদি দক্ষর্া বািামর্ িাহায্য
কমিমছ, মর্েরনভামব প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান বন ব্যবস্থাপনাে প্রমোমগি ফমি বন রবভামগি িক্ষের্া ও ব্যবস্থাপনাি োমনি উন্নেন
ঘমটমছ। র্মব োঠ প িামেি রবট/মিি অরফমি করম্পউটাি/আধুরনক ম াগাম াগ ব্যবস্থা না র্াকাে র্ািা প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞামনি
র্া র্ প্রমোগ কিমর্ না পািাে ভুমি ামেন। এছািা মদখা মগমছ, রিআইএি এবাং রিমোট মিরসাং িম্পমকি প্ররশক্ষণ িেমেি
স্বের্াি কািমণ অমনমকি ধািণা পরিষ্কাি হেরন। কেিকর্িামদি অমনমকই বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা এবাং সুিরক্ষর্ এিাকা
িাংিক্ষমণি ওপি প্ররশক্ষণ মপমিও িাোরিক বন রবভামগ রনমোগ মদোে প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান র্ামদি মকান কামি আমিরন।
প্রকে এিাকাে োঠ প িামেি কা িিে সুষ্ঠুভামব পরিচািনাি িন্য মোট ৭৬র্ট রফল্ড/কুাম্প/রবট অরফি রনেিাণ কা িিমে
র্া র্ভামব রিিাইন এবাং রনধ িারির্ মেরিরফমকশন অনুিিণ কিা হমেমছ। অরফি রনেিামণি ফমি কেিকর্িামদি কামিি
পরিমবশ উন্নর্ হমেমছ এবাং র্ািা বন িক্ষাে দ্রুর্ পদমক্ষপ রনমর্ পািমছন। অমনক িােগাে মিগুমিা রেরন িাইমক্লান মিন্টাি
রহমিমব ব্যবহৃর্ হমে। র্মব, কুাম্পগুমিামর্ িীোনা প্রাচীি না র্াকাি কািমণ প্রােই বন্যহারর্ি আিেমণ িানািা/দিিা
মভমঙ্গ াওোে কেিির্ কেিকর্িামদি রনিাপত্তা রবরির্িহ িিকারি িম্পমদি ক্ষে-ক্ষরর্ হমে। উমল্লখ্য, রনরেির্ অরফিগুমিা
িিবায়ু িরহষ্ণু হমিও িবণ িরহষ্ণু নে বমি বারহুক দৃরষ্টমর্ প্রর্ীেোন হমেমছ।
উপমিাি অবস্থাি পরিমপ্ররক্ষমর্ বিা াে, পরিমবমশি ভািিাম্য িক্ষা এবাং বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীি িীবন-িীরবকাি োন
উন্নেমন এবাং বন রবভামগি ব্যবস্থাপনা ও প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিমর্ উি প্রকমেি ভূরেকা অপরিিীে। র্মব, প্রকে
এিাকাে বনােন/পুনব িনােন কা িিমেি িফির্া সুরনরির্ কিমর্ প্রাকৃরর্ক মদশীে, ফিি ও ঔষরধ প্রিারর্ি গাছ মিাপণ ও
রবমদরশ প্রিারর্মক রনরুৎিারহর্কিণ, প্রকে মশমষ গাছিমূহ িক্ষণামবক্ষমণি িেেকাি ২ বছি কিা, জ্বািারন কামঠি রবকে
ব্যবস্থা, বন রবভামগি দখিকৃর্ ভূরে উদ্ধািপূব িক স্থানীে িনগমণি অাংশগ্রহমণি রভরত্তমর্ িাোরিক বনােন বাস্তবােন, বন
অপিাধ এবাং বনি দ্রব্য চুরি ও পাচাি মিামধ গঠির্ িমেন্ট টাস্ক মফাm©মক অরধকর্ি কা িকিী/শরিশািীকিণ কিমর্ হমব।
অপিরদমক, রবকে িীরবকােন কেিসূরচি োধ্যমে বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীি আে বৃরদ্ধমূিক কেিকামণ্ডি ধািাবারহকর্া বিাে
িাখমর্ িাংিরক্ষর্ বনাঞ্চি িাংিগ্ন ইউরনেন পরিষদ, উপমিিা বা মিিা শহমি ক্ষুদ্র ও কুর্টি রশমেি প্ররশক্ষণ প্রদান, িহি শমর্ি
ক্ষুদ্র ঋণ রবর্িণ এবাং কুর্টি রশমেি প্রিাি এবাং প্রকৃর্ বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীমকই (৬০% আে বন মর্মক আমি)
উপকািমভাগী রহিামব রনব িাচন এবাং বনােমনি িাইট ও গামছি প্রিারর্ রনধ িািমণ বন রবষমে অরভজ্ঞ কেিকর্িামদি পাশাপারশ
উপকািমভাগীমদি ের্াের্মকও প্রাধান্য রদমর্ হমব। মি িামর্ বন রবভামগি িাাংগঠরনক কাঠামোমক শরিশািীকিমণি িমক্ষু
প্রমোিনীে িনবি রনমোগ, প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কেিকর্িামদি প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞামনি র্ার্ ি ব্যবহাি রনরির্কিণ, রবট/কুাম্প
অরফিগুমিামর্ িীোনা প্রাচীি বর্রি, প্রকে মশমষ বন রবভামগি িক্ষণামবক্ষণিরনর্ প্রমোিনীে বামিট বিাে রনরির্কিণ ও
র্া র্ েরনটরিাংিহ দ্রুর্র্াি িামর্ বন নীরর্োিা, ২০১৬ ও ফমিে োোি প্লান (২০১৭-২০৩৬) অনুমোদনপূব িক বাস্তবােন
কিা প্রমোিন।
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প্রর্ে অধ্যাে
প্রকমেি রববিণ
1.1 প্রকমেি পটভূরে
বাাংিামদশ একর্ট িনবহুি ও ঘনবিরর্পূণ ি মদশ। িনিাংখ্যাি চামপ ও িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ কািমণ বাাংিামদমশি বনাঞ্চি
হুেরকি িম্মুখীন। মদমশি রবপুি িনিাংখ্যাি প্রমোিমনি র্ারগমদ িীরবকাি িন্য দরিদ্র িনমগাষ্ঠীি বমনি ওপি রনভিিশীির্া
ম েন বািমছ, মর্েরনভামব বনভূরেমক অন্য খামর্ ব্যবহাি, ব্যাপকভামব জ্বািারন কাঠ িাংগ্রহ, মবআইনীভামব বনি িম্পদ
িাংগ্রহ ইর্ুারদ কািমণ বন িে উিাি হমে। ফমি বনাঞ্চি ও বনি িম্পমদি পরিোণ রদন রদন িাংকুরচর্ হমে আিমছ। র্াই
িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ রবরূপ প্রভাব মোকামবিাে ও বনােন বািামর্ বাাংিামদশ বন রবভাগ ও আিণ্যক ফাউমন্ডশন ম ৌর্ভামব
ি
“ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি)” প্রকের্ট বাস্তবােন কমিমছ।
বাাংিামদশ ক্লাইমেট মচি রিরিরিমেন্ট ফাণ্ড (রবরিরিআিএফ) এি অর্ িােমন ও রবশ্ব ব্যাাংমকি কারিগরি িহম ারগর্াে প্রকের্ট
জুিাই, ২০১২ মর্মক এরপ্রি, ২০১৭ িাি প িন্ত বাস্তবারের্ হে। উি প্রকমেি প্রভাব মূল্যােমনি িমক্ষু বর্িোন কাির্ট
পরিচারির্ হমেমছ।
র্থ্যসূত্রোঃ রপরিআি, রিরপরপ

1.2 প্রকমেি িাংরক্ষপ্ত রববিণ
1

প্রকমেি নাে

t

2
3
4
5

উমদ্যাগী েন্ত্রণািে/রবভাগ
বাস্তবােনকািী িাংস্থা
অর্ িােনকািী িাংস্থা
প্রকমেি অবস্থান

t
t
t
t

রবভাগ
চট্টগ্রাে

বরিশাি

6

ি
ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন
রিফমিমেশন (রিআিরপএআি) প্রকে
পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািে
বাাংিামদশ বন অরধদপ্তি ও আিণ্যক ফাউমন্ডশন
রবরিরিআিএফ
চট্টগ্রাে ও বরিশাি রবভাগ এবাং ১০র্ট বন রবভাগ

এণ্ড

মিিা
উপমিিা
কক্সবািাি চকরিো, কক্সবািাি িদি, কুতুবরদো, েমহশখািী, িামু, মটকনাফ, উরখো
চট্টগ্রাে
আমনাোিা, বাঁশখািী, মবাোিখািী, চন্দানাইশ, ফর্টকছরি, হাটহািািী, মিাহাগিা, রেিিিাই, মপকুো,
পর্টো, িাঙ্গুরনো, িার্কারনো, িীর্াকুণ্ড, িন্দ্বীপ
মনাোখািী মকাম্পানীগি, হারর্ো, মনাোখািী িদি, সুবণ ি চি, করবিহাট, মিনবাগ, মবগেগি, মিানাইমুরি
িক্ষ্মীপুি
িক্ষ্মীপুি িদি, কেি নগি, িােগরর্
মফনী
ফুিগািী, মিানাগািী, পিশুিাে, ছাগিনাইো, দাগনভূইুঁ ো, মফনী িদি
বরিশাি
আবগিঝিা, বাবুগি, বামকিগি, বানািীপািা, বরিশাি িদি, মগৌিনদী, রহিিা, মেমহন্দীগি, মুিাদী,
উরিিপুি
পটুোখািী গিারচপা, কিাপািা, রেিিাগি, পটুোখািী িদি, িাঙ্গাবারি, দশরেনা
বিগুনা
আের্িী, পার্িঘাটা, বিগুনা িদি, বােনা
মভািা
মভািা িদি, মবািহান উরেন, চিফুাশন, িািমোহন, েনপুিা, র্জুেরেন।

প্রকমেি বাস্তবােনকাি

জুিাই, ২০১২ ইাং মর্মক এরপ্রি, ২০১৭ ইাং প িন্ত

t

িািরণ-১ t প্রকমেি বাস্তবােনকাি
প্রকে প্রস্তাবনা (PP) অনু ােী
প্রকৃর্
েন্তব্য
প্রকমেি বাস্তবােনকাি
বাস্তবােনকাি
মূি
িব িমশষ
িাংমশারধর্
১
২
৩
৪
জুিাই, ২০১২
জুিাই,
জুিাই, ২০১২ মূি রিরপরপ (DPP) অনুমোদমনি এক বছি পি (০২ জুিাই, ২০১৩ িামি) চুরি
মর্মক
২০১২ মর্মক মর্মক এরপ্রি, কা িকি হে বমি প্রকে বাস্তবােন শুরুি কাি রবিরম্বর্ হে। ফমি প্রকমেি কা িিে
রিমিম্বি,
রিমিম্বি,
২০১৭
পুনরব িন্যামিি িন্য ১ে িাংমশাধনীি প্রমোিন হে। এছািা, প্রকে বাস্তবােন কামি
২০১৬
২০১৬ (ব্যে
নতুন দি র্ারিকা অনুসৃর্ হওোে এবাং রিরপরপ’ি কমম্পামনন্ট অনু ােী রকছু
বৃরদ্ধ ব্যর্ীর্)
কামি মকান ব্যে না হওোে ২ে িাংমশাধনীি প্রমোিন হে।

7 অনুমোরদর্ প্রকে ব্যে (িক্ষ টাকাে)

t

মূিোঃ ২৮৩৫০.০০
িব িমশষ িাংমশারধর্t ২৭৬২৪.০০

1

প্রর্ে অধ্যাে
প্রকমেি রববিণ

8 প্রকৃর্ ব্যে (িক্ষ টাকাে)

t

২৬৪৯৯.০৯

িািরণ-২ t প্রকমেি ব্যে
বণ িনা
১
মোট
টাকা (GoB)
প্রকে িাহায্য (P.A)

মূি প্রাক্করির্ ব্যে
২
২৮৩৫০.০০
৮১০.০০
২৭৫৪০.০০

িব িমশষ িাংমশারধর্ প্রাক্করির্ ব্যে
৩
২৭৬২৪.০০
৭৮৪.৬৪
২৬৮৩৯.৩৬ (রবরিরিআিএফ,
২৬৬৭৮.৮৪+এফ, ১৬০.৫২)

প্রকৃর্ ব্যে
৪
২৬৪৯৯.০৯
৭৮৪.৬৪
২৫৭১৪.৪৫

 রিওরব-িদে অনুদান (Kind Contribution), আিণ্যক ফাউমন্ডশন-িিািরি প্রকে িাহায্য (Direct Project Aid)
এবাং রবরিরিআিএফ-রিইেবািরিমবি প্রকে িাহায্য (Reimbursible Project Aid)
র্থ্যসূত্রোঃ রপরিআি
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1.3 প্রকে গ্রহমণি ম ৌরিকর্া
গ্রীষ্ম প্রধান ও ইমন্দা-োিোন উপাঞ্চমিি োমঝ অবরস্থর্ হওোে িীবববরচমত্রুি রবচামি ভিপুি ঐশ্বময্যিি অরধকািী বাাংিামদশ।
এখামন বনভূরেি পরিোণ ১.৪৪২ রেরিেন মহক্টি া মদমশি মোট আের্মনি প্রাে ৯.৮%। বাাংিামদমশ প্রাকৃরর্ক (Natural)
বনভূরে ও সৃরির্ (Plantation) বনভূরেি পরিোণ িেগ্র বনভূরেি প্রাে ৮৪% এবাং ১৬%। অন্যান্য উন্নেনশীি মদমশি ের্
বাাংিামদমশি বনরনভিি দরিদ্র িনমগাষ্ঠীি িীবন াত্রা আমশ-পামশি বন ও বনি িম্পমদি িামর্ ওর্মপ্রার্ভামব িরির্।
অরধকাাংশ দরিদ্র োনুষই িীরবকা রনব িামহি িন্য প্রকৃরর্ র্র্া বমনি ওপি রনভিিশীি। এছািা, স্থানীে িনগণই বমনি ভামিা
মদখভাি র্র্া র্ত্ত্বাবধােন কিমর্ পামি। ফমি উন্নেনশীি মদশগুমিামর্ োনুষ অধুুরষর্ বনভূরেই িোি ও পরিমবমশি রেরির্
অবস্থাি প্ররর্রনরধত্ব কমি া িাোরিক ও পরিমবশগর্ অবস্থাি পািেরিক িম্পকি ও পািেরিক রনভিির্া িািা রচরির্ হে।
বমনি প্ররর্মবশ/বায়ুর্ন্ত্র (Ecosystem), প্রাকৃরর্ক বা সৃরির্ াই মহাক না মকন র্া রবরভন্ন মিবা (Goods) ও পরিমষবা
(Service) প্রদান কমি এবাং র্া স্বাস্থুকি পরিমবশ/প্ররর্মবশ ও বিবািির্ িনমগাষ্ঠীি উন্নেমন অপরিহা ি ভূরেকা পািন কমি
র্ামক। রকন্তু িিবায়ু পরিবর্িন ও নৃর্ারত্ত্বক ববরশষ্টুগর্ ির্টির্াি কািমণ রদন রদন এই পরিমষবাগুমিা হ্রাি পামে এবাং
বনভূরেি পরিোণ কমে ামে। ফমি বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীি িীবন-িীরবকা ব্যাহর্ হমে ও প্ররর্মবশগর্ পরিমষবাগুমিা
ঝরুঁ কি মুমখ পিমছ।
র্াই িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ িেস্যা মোকামবিাি িন্য বনােন ও পুনব িনােন কা িিে অর্ুাবশ্যক। িিবায়ু পরিবর্িমনি িামর্
খাপ খাওোমর্ এবাং এি ক্ষরর্কি প্রভাব প্রশেন কিমর্ বনােন ও পুনব িনােমনি গুরুত্ব িারর্িাংমঘি UN Framework
Convetion on Climate Change (Clean Development Mechanism, REED+) কতৃিক িব িিম্মর্ভামব স্বীকৃরর্
িাভ কমিমছ। িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ কািমণ োনব িীবন, পরিমবশ, অর্ িবনরর্ক ও িাোরিক িীবমনি/পরিমবমশি ওপি
মনরর্বাচক প্রভাব পিমছ। র্াই োনুমষি িীবন াত্রামক িিবায়ু পরিবর্িমনি িামর্ খাপ খাওোমর্ িিবায়ু িহনশীি
অর্ িনীরর্মক (Climate Resilient Economy) প্রাধান্য মদওো আবশ্যক। িিবায়ু িহনশীি িীবন াত্রা (Climate
Resilient Livelihood) রনরির্ হমি রস্থরর্শীি অর্ িবনরর্ক উন্নেন ও িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ ক্ষরর্কি প্রভাব
অমনকাাংমশই হ্রাি পামব। উমল্লখ্য, িিবায়ু িহনশীির্া (Climate Resilience) একর্ট ির্টি প্ররিো-এর্ট িাংরেষ্ট িাোরিকপ্ররর্মবশ, িনগণ ও িাংগঠনিমূমহি মূি চরিত্রমক শরিশািীকিমণি প্রোি া ভরবষ্যমর্ িিবায়ু পরিবর্িমনি প্রভাবগুমিাি
িামর্ খাপ খাওোমর্ পূব ি প্রস্তুরর্ রনমর্ িহাের্া কমি।
উপমিাি অবস্থাি পরিমপ্ররক্ষমর্, গণপ্রিার্ন্ত্রী বাাংিামদশ িিকাি ববমদরশক র্হরবমিি (Foreign Aid) িহাের্াে বাাংিামদশ
ক্লাইমেট মচি রিরিরিমেন্ট ফাণ্ড গঠন কমি। উি ফান্ড মর্মক প্রকমেি চাির্ট কমম্পামনন্ট র্র্া বনােন/পুনব িনােন কেিসূরচ, বন
রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান, বনি িম্পদ ব্যবস্থাপনাি িন্য পরিকেনা ও দক্ষর্া উন্নেন এবাং প্রকে ব্যবস্থাপনাি
িন্য মোট ৩৩.৮ রেরিেন িিাি বিাে মদো হমেমছ। রবশ্ব ব্যাাংমকি আরর্ িক ব্যবস্থাপনাে পরিমষবা বৃরদ্ধ, োনুমষি িীবনিীরবকাে ববরচত্রু আনা, উপকূিীে অঞ্চমি বিবািির্ িনমগাষ্ঠীি বন রনভিির্া কোমনািহ রস্থরর্শীি িিবায়ু রনরির্কিমণি
িমক্ষু প্রকের্ট গৃহীর্ হমেরছি।
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1.4 প্রকমেি উমেশ্য
রিআিরপএআি প্রকমেি িারব িক উমেশ্য হমিা অাংশীদারিত্বমূিক পরিকেনা/পরিবীক্ষমণি োধ্যমে বমনি অবক্ষে মিাধ কিা,
বমনি আোদন বৃরদ্ধ কিা এবাং দীঘ িমেোমদ উপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে বিবািির্ িনমগাষ্ঠীি িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্
ঝরুঁ ক মোকামবিাে িহাের্া কিা।
প্রকমেি সুরনরদ িষ্ট উমেশ্যগুমিা হমিা1 উপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে িিবায়ু িহনশীি (Climate Resilient) প্রিারর্ িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট কিা
া Windbreak রহমিমব কাি কিমব;
2 বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান কিা;
3 অাংশীদারিত্ব ও মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিা।
র্থ্যসূত্রোঃ রপরিআি
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1.5 প্রকমেি প্রধান প্রধান অঙ্গিমূহ
প্রকমেি প্রধান প্রধান অঙ্গিমূহ হমিা বনােন;
 রনেিাণ ও পূর্ি কাি;
 ানবাহন িে;
 ন্ত্রপারর্ ও িিিাে িে;
 পিােশিক রনমোগ িাংিান্ত ও অন্যান্য।

1.6 প্রকে পরিচািক ও অন্যান্য িনবি িম্পরকির্ র্থ্য
িািরণ-৩ t প্রকে পরিচািক িম্পরকির্ র্থ্য
নাে ও পদরব
১
িনাব উত্তে কুোি িাহা
উপ-বন িাংিক্ষক

পূণ িকািীন
২


খণ্ডকািীন একারধক প্রকমে
দারেত্বপ্রাপ্ত
৩
৪
-

র্ারিখ
ম াগদান
বদরি
৫
৬
০৭ এরপ্রি, ২০১৩ -

েন্তব্য
৭
প্রকে মশষ না
হওো প িন্ত

িািরণ-৪ t প্রকে িাংরেষ্ট অন্যান্য িনবি
প্রকে প্রস্তাবনামর্
অনুমোরদর্

১
অরফিাি (কেিকর্িাবৃন্দ)
কেিকর্িাবৃন্দ
মোট

বাস্তবােনকািীন
িেমে িনবি
রনমোগ

২
৫৪
১৮০
২৩৪

রবদ্যোন িনবি (মিপুমটশমনি রভরত্তমর্)
প্রকে প্রস্তাবনা অনু ােী
িনবি রনমোগ
(O&M)
৩
৫৪
১৮০
২৩৪

রবদ্যোন িনবি
(O&M)

অন্যান্য

৪
৫৪
১৮০
২৩৪

৫
-

রনমোগকৃর্ িনবি
(মিপুমটশমনি রভরত্তমর্)
পুরুষ
নািী

৬
৭
৫৩
১
১৭১
০৯
২২৪
১০
র্থ্যসূত্রোঃ রপরিআি
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রির্ীে অধ্যাে
প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন পদ্ধরর্
2.1 পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি দারেত্ব ও কা িপরিরধ
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি কেি পরিরধ (Terms of Reference-ToR) অনু ােী পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি দারেত্বিমূহ রন্নররূপ1 িেরন্বর্ বনভূরে উন্নেমনি োধ্যমে উপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে বিবািির্ িনমগাষ্ঠীি িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্
ঝরুঁ ক মোকামবিাি িহাের্া রনরির্কিমণ প্রকমেি পটভূরে, উমেশ্য, অনুমোদন/িাংমশাধন, প্রকে ব্যে, বাস্তবােমনি
িেে, এরিরপ অনুিামি বছিরভরত্তক বিাে ও ব্যেিহ অন্যান্য প্রািরঙ্গক র্থ্য প িমবক্ষণ ও প িামিাচনা কিা;
2 প্রকমেি অঙ্গরভরত্তক বাস্তবােন অগ্রগরর্ি বাস্তব ও আরর্ িক র্থ্য িািরণ/মিখরচমত্রি োধ্যমে উপস্থাপন ও রবমেষণ কিা;
3 প্রকমেি উমেশ্যাবিী অিিন ও ফিপ্রসূ কিাি িন্য গৃহীর্ কা িাবিী প্রকমেি উমেমশ্যি িামর্ িােিস্যপূণ ি রকনা র্া
প িামিাচনা ও ের্াের্ প্রদান কিা;
4 প্রকমেি আওর্াে িাংগৃহীর্/িাংগৃহীর্ব্য রবরভন্ন পণ্য, কা ি ও মিবা িাংগ্রমহি (Services) মক্ষমত্র র্া র্ভামব প্রচরির্
আইন ও রবরধোিা রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআি-২০০৮ এি রনমদ িশনা প্ররর্পািন কিা হমেমছ রকনা মি রবষমে প িমবক্ষণ
ও প িামিাচনা কিা;
5 িেকৃর্ রবরভন্ন পণ্য, কা ি ও মিবা র্া র্ িনশরি িািা িক্ষণামবক্ষমণি ব্যবস্থা কিা হমেমছ রকনা র্া প িমবক্ষণ ও
প িামিাচনা কিা;
6 প্রকে বাস্তবােন িম্পরকির্ রবরভন্ন রবষে ম েন-অর্ িােমন রবিম্ব, পণ্য, কা ি ও মিবা িাংগ্রমহি মক্ষমত্র রবিম্ব, প্রকে
ব্যবস্থাপনাি োন, প্রকমেি মেোদ ও ব্যে বৃরদ্ধিহ রবরভন্ন রদক রবমেষণ, প িমবক্ষণ ও প িামিাচনা কিা;
7 প্রকমেি আওর্াে িম্পারদর্ মূি কা িিমেি কা িকারির্া ও উপম ারগর্া রবমেষণ এবাং রবমশষ িফির্া (Success
Stories) রদ র্ামক মি রবষমে আমিাকপার্ কিা;
8 প্রকমেি িবি রদক, দুব িি রদক, সুম াগ ও হুেরক (SWOT) রবমেষণ এবাং দুব িির্া ও চুামিি মোকামবিাে মর্াপযুি
সুপারিশ প্রদান কিা;
9 প্রকমেি িম্ভাব্য Exit Plan িম্পমকি প িামিাচনা ও ের্াের্ প্রদান কিা;
10 এই প্রকমেি িামর্ অন্যান্য প্রকমেি মকান রেি বা অনুরূপর্া আমছ রকনা র্া াচাই-বাছাই কিা;
11 প্রকমেি আওর্াে িম্পারদর্ কামিি গুণগর্ োন রনধ িারির্ মেরিরফমকশন ও রিিাইন অনু ােী িম্পন্ন হমেমছ রকনা র্া
প িামিাচনা ও প িমবক্ষণ কিা;
12 প্রকমেি ফিাফমিি ওপি সুপারিশ প্রদান কিা;
13 প্রকমেি স্থারেত্বশীির্া রনমে ের্াের্ প্রদান কিা;
14 আইএেইরি (IMED) কতৃিক আমিারপর্ অন্যান্য কাি।
মূল্যােন িেীক্ষাি ToR পরিরশষ্ট-১ এ িাংযুি কিা হমেমছ।

2.2 িেীক্ষাি চিক রনধ িািণ
প্রশ্নোিা প্রণেমনি মক্ষমত্র পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান রনম্নর বরণ ির্ চিকিমূহ রবমবচনাে এমনমছ িনরেরর্ক t বেি, ধেি, রিঙ্গ, বববারহক অবস্থা, রশক্ষাগর্ ম াগ্যর্া, মপশা
 অর্ িবনরর্ক t োরিক ও বাৎিরিক আে, খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য
 আর্ ি িাোরিক অবস্থাোঃ খানা/বির্বারিি োরিকানাি ধিণ, পানীে িমিি উৎি, পেোঃরনষ্কাশমনি ধিণ
 প্রকে িম্পরকির্t
 বনােনোঃ সৃরির্ বাগামনি ধিণ, প্ররশক্ষণ, িহাের্া, বন রবভামগি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ;
 প্রকমেি দিপত্র প্ররিোি মূল্যােন;
 প্রকমেি উপাদানিমূমহি বাস্তবােন অবস্থা প িামিাচনা কিা;
 পিােশিক রনমোগ িাংিান্ত ও অন্যান্য;
 প্রকমেি িবি ও দুব িি রদকিমূহ এবাং সুম াগ ও ঝরুঁ ক প িামিাচনা কিা।
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2.3 োরি রিিাইন
শহীদুি কনিািমটন্ট উি প্রকমেি প্রভাব মূল্যােমনি িমক্ষু প্রাইোিী র্থ্য িাংগ্রমহি িন্য গুণগর্ (Qualitative) ও
পরিোণগর্ (Quantitative) উভে পদ্ধরর্ ব্যবহাি কমিমছ। পরিোণগর্ পদ্ধরর্মর্ চট্টগ্রাে ও বরিশাি রবভামগি ১০র্ট বন
রবভাগ র্া-চট্টগ্রাে উত্তি, চট্টগ্রাে দরক্ষণ, কক্সবািাি উত্তি, কক্সবািাি দরক্ষণ, চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি, মনাোখািী উপকূিীে
অঞ্চি, মভািা উপকূিীে অঞ্চি, পটুোখািী উপকূিীে অঞ্চি, মফনী িাোরিক বনােন ও বরিশাি িাোরিক বনােমনি প্রকমেি
উপকািমভাগীমদি িামর্ প্রশ্নোিা ব্যবহাি কমি মোবাইি অুাপমিি োধ্যমে িেীক্ষা পরিচািনা কিা হমেমছ। গুণগর্ পদ্ধরর্মর্
িাংরেষ্ট ব্যরিমদি িামর্ প্রমোিনীে দিীে আমিাচনা (Focus Group Discussion-FGD), গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি
িাক্ষাৎকাি (Key Informant Interview-KII) গ্রহণ ও মকি েুারি (Case Study) িম্পন্ন কিা হমেমছ। এছািাও,
স্থানীে প িামে িাংরেষ্ট কেিকর্িামদি উপরস্থরর্মর্ কেিশািাি আমোিন কিা হমেমছ। মিমকন্ডারি র্থ্য িাংগ্রমহি িন্য প্রকমেি
রিরপরপ/আিরিরপরপ, রপরিআি, Baseline, Endline প্ররর্মবদনিহ ফিাফি রবষেক িােরগ্রক দরিিারদ প িামিাচনা কিা
হমেমছ।
রিরপরপ প িমবক্ষমণি মচকরিে পরিরশষ্ট-২ এ িাংযুি কিা হমেমছ।

2.4 নমুনাি আকাি রনধ িািণ ও িাংগ্রহ পদ্ধরর্
িেীক্ষার্টমর্ রন্নররিরখর্ পরিিাংখ্যামনি সূত্র ব্যবহাি কমি নমুনাি আকাি রনধ িািণ কিা হমেমছn0
n=
× deff
ম খামন,
n0
1+
n=নমুনাি আকাি া রনধ িািণ কিা হমেমছ
N
2
p=নমুনাি আনুপার্/অাংশ (০.৫)
p × (1-p) × Z α/2
n0=
2
𝒛𝜶/𝟐=৯৫%রনভিি োত্রাে পরিরের্ রবচুুরর্ (১.৯৬)
d
d=প্রারন্তক ত্রুর্ট (0.0৫)
(0.5) (0.5) (1.96)2
সুর্িাাং n0=
=৩৮৪
N= উপকািমভাগীি িাংখ্যা
(0.0৫)2
রিিাইন B‡d± (deff)=১.৫
উপমিাি োনিমূমহি িািা প্রাপ্ত নমুনাি আকাি হমেমছ-

n=

৩৮৪
৩৮৪
1+
৬০০০

×1.৫

= ৫৭৬

িেীক্ষাি সুরবধাি িন্য নমুনাি আকাি পূণ িোন প্রস্তাব কিা হমেমছ। ফমি নমুনাি আকাি দাঁরিমেমছ ৬০০।
Multistage নমুনােন পদ্ধরর্মর্ িেীক্ষাি নমুনােমনি ধাপিমূহ রন্নররূপোঃ
ধাপ ১
উি প্রকের্ট বরিশাি ও চট্টগ্রাে প্রশািরনক রবভামগি ১০র্ট বন রবভাগ র্া চট্টগ্রাে উত্তি, চট্টগ্রাে দরক্ষণ, কক্সবািাি
t
উত্তি, কক্সবািাি দরক্ষণ, চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি, মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি, মভািা উপকূিীে অঞ্চি, পটুোখািী
উপকূিীে অঞ্চি, মফনী িাোরিক বনােন এবাং বরিশাি িাোরিক বনােমনি োধ্যমে বাস্তবারের্ হমেমছ। প্রকমে
২০০র্ট বন রনভিি দমিি (FDGs) আওর্াে মোট ৬০০০র্ট উপকািমভাগী খানা রছি। প্রকে এিাকাি ১০০%
কভামিি রবমবচনা কমি প্রমর্ুক বন রবভাগ মর্মক আনুপারর্ক হামি খানািমূহ রনব িাচন কিা হমেমছ।
ধাপ ২
প্রকমেি মোট ৬০০০র্ট উপকািমভাগী খানা মর্মক ১০% অর্ িাৎ ৬০০র্ট খানা বদব চেমনি োধ্যমে রনব িাচন কিা
t
হমেমছ। উি খানািমূমহি েমধ্য পাহারি বনাঞ্চি মর্মক মোট ২৯৪র্ট, উপকূিীে বনাঞ্চি মর্মক ২২৮র্ট এবাং িাোরিক
বনােন মর্মক ৭৮র্ট উপকািমভাগী খানা রনব িাচন কিা হমেমছ। উমল্লখ্য, র্থ্য িাংগ্রমহি মক্ষমত্র নািী প্রধান পরিবাি,
উপিারর্ ও ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীি উত্তিদার্াগণমক প্রাধান্য মদো হমেমছ। এছািা, উত্তিদার্াি পারিবারিক আে, বির্-বারিি
োরিকানাি ধিণ, খাবাি পারনি উৎি, পেোঃরনষ্কাশমনি ধিণ, িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য, বন রনভিির্া র্র্া বনি
িম্পদ মর্মক উপারিির্ অমর্ িি পরিোণ রবমবচনাে আনা হমেমছ।
ধাপ ৩
t
উি প্রকমেি মবিিাইন (Baseline) র্াকাি কািমণ র্থ্য িাংগ্রমহি মক্ষমত্র মকান কমরাি গ্রুপমক রবমবচনাে আনা
হেরন। িেীক্ষাে প্রাপ্ত ফিাফিিমূমহি িামর্ উি মবিিাইন প্ররর্মবদমনি তুিনামূিক প িামিাচনা কিা হমেমছ।
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িািরণ-৫t উত্তিদার্া/উপকািমভাগী খানাি িাংখ্যা
িোঃ
নাং

1
2
3
4
5
6

বমনি ধিণ
A
পাহািী
বনাঞ্চি

উপকূিীে
বনাঞ্চি

7
8
9
10

িাোরিক
বনােন

বন রবভাগ

বন রনভিি
দি (FDG)
C
৩২
২২
২২
২২
২২
১৮

উপকািমভাগী
খানা (HHs)
D
৯৬০
৬৬০
৬৬০
৬৬০
৬৬০
৫৪০

নমুনাি ওমেট
(খানা)
E=(D/∑D)× ১০০
১৬
১১
১১
১১
১১
৯

নমুনাি
আকাি
F=D (n)
৯৬
৬৬
৬৬
৬৬
৬৬
৫৪

৯
৯

৫৪
৫৪

৪
৯

২৪
৫৪

১০০

৬০০

B
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
মনাোখািী উপকূিীে
অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
১৮
৫৪০
পটুোখািী উপকূিীে
১৮
৫৪০
অঞ্চি
মফনী িাোরিক বনােন
৮
২৪০
বরিশাি িাোরিক
১৮
৫৪০
বনােন
মোট
২০০
৬০০০
পরিোণগর্ িেীক্ষাি প্রশ্নোিা পরিরশষ্ট-৩ এ িাংযুি কিা হমেমছ।

র্াছািা, িেীক্ষাে প্রাপ্ত ফিাফিিমূমহি কা িকািীর্া াচাইকিমণি িমক্ষু পিােশিক দি প্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন
কেিকর্িা, উপ-বন িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন কেিকর্িা (উপকূিীে), (চট্টগ্রাে, মনাোখািী, পটুোখািী ও
বরিশাি), মিি কেিকর্িা ও রবট কেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা, িনপ্ররর্রনরধ, প্রকমেি উপকািমভাগী (েরহিা ও পুরুষ)
ইর্ুারদিহ অন্যান্য মেকমহাল্ডািমদি িামর্ গুণগর্ পদ্ধরর্ ব্যবহাি কমি িেীক্ষার্ট পরিচািনা কমিমছন।
িািরণ-৬ t িেীক্ষাি িন্য রনব িারচর্ উত্তিদার্ামদি ধিণ ও পদ্ধরর্িমূহ
মেকমহাল্ডামিি ধিণ

ম িব পদ্ধরর্ ব্যবহাি কিা হমেমছ
Survey FGD
KII

৬০০
 প্রকমেি উপকািমভাগী
১০
 প্রকমেি উপকামভাগী (েরহিা ও পুরুষ)
 প্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন কেিকর্িা, উপ-বন
িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন
কেিকর্িা (উপকূিীে), (চট্টগ্রাে, মনাোখািী,
পটুোখািী ও বরিশাি), মিি কেিকর্িা ও রবট
কেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা, িনপ্ররর্রনরধ
ইর্ুারদ
মোট ৬০০
১০
দিীে আমিাচনাি গাইিিাইন পরিরশষ্ট-৪ এ িাংযুি কিা হমেমছ।
গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি এি মচকরিে পরিরশষ্ট-৫ এ িাংযুি কিা হমেমছ।

-

Case
Study
১০

১৫

১৫

ম িব Tools ব্যবহাি
কিা হমেমছ
প্রশ্নোিা ও গাইিিাইন
গাইিিাইন
মচকরিে

১০

7

রির্ীে অধ্যাে
প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন পদ্ধরর্

িািরণ-৭t কমম্পামনন্টরভরত্তক িেীক্ষাি িন্য রনব িারচর্ পদ্ধরর্িমূহ
মোট ব্যে
(িক্ষ
টাকাে)
১৬১৩৪.৫৪

শর্কিা
(%)

অর্ িােমনি উৎি

৬০.৮৯

2 রনেিাণ ও পূর্ি কাি
3 ানবাহন, অরফি

২৭২৯.৪৪
৮৭১.৩

১০.৩০
৩.২৯

গণপ্রিার্ন্ত্রী
বাাংিামদশ
িিকাি+
রবরিরিআিএফ

4

৪৩৯৪.০৪

িোঃ
নাং

1

5

কমম্পামনমন্টি নাে
বনােন

ন্ত্রপারর্ ও িিিাে িে
পিােশিক রনমোগ
িাংিান্ত
অন্যান্য (মবর্ন এবাং
ভার্ারদ, িিবিাহ এবাং
িারভিমিি, মেিাের্ ও
িক্ষণামবক্ষণ ও
পুনব িািন, িম্পমদি
অরধগ্রহণ)
িব িমোট

ম িব পদ্ধরর্ ব্যবহাি কিা হমব




ম িব Tools
ব্যবহাি কিা
হমেমছ
প্রশ্নোিা,
গাইিিাইন,
মচকরিে
মচকরিে
মচকরিে

১৬.৫৮



মচকরিে

২৩৬৯.৭৭

৮.৯৪



মচকরিে

২৬৪৯৯.০৯

১০০

Survey

FGD

KII

Case
Study









অন্যরদমক, নমুনারের্ বন রবভামগ িম্পারদর্ রনেিাণ ও পূর্ি কািিমূহ মচকরিে ব্যবহাি কমি প িমবক্ষণ কিা হমেমছ। এছািাও
Procurement এি মক্ষমত্র র্া র্ভামব প্রচরির্ আইন ও রবরধোিা, রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআি-২০০৮ প্ররর্পািন কিা
হমেমছ রকনা ও প্রকমেি আওর্াে িাংগৃহীর্ কা ি ও মিবা, পণ্য িে, রবরভন্ন পমণ্যি গুণগর্ োন রনধ িারির্ মেরিরফমকশন
অনু ােী িম্পন্ন হমেমছ রকনা মি রবষমে র্থ্য িাংগ্রহ কিাি িন্য িাংরেষ্ট প্রকে কেিকর্িামদি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হমেমছ
এবাং প্রমোিনীে কাগিপত্র মচক কিা হমেমছ।
রনেিাণ ও পূর্ি কাি প িমবক্ষমণি মচকরিে পরিরশষ্ট-৬ এ িাংযুি কিা হমেমছ।
Procurement এি কাি প িমবক্ষমণি মচকরিে পরিরশষ্ট-৭ এ িাংযুি কিা হমেমছ।

2.5

র্থ্য িাংগ্রহকািী রনমোগ ও প্ররশক্ষণ

এই িেীক্ষাি িন্য ১০ িন র্থ্য িাংগ্রহকািীমক রনমোগ মদো হমেরছি। শহীদুি কনিািমটন্ট কতৃিক রনমোগকৃর্ র্থ্য
িাংগ্রহকািীমদিমক প্রস্তারবর্ মূল্যােন িেীক্ষাি উপি ২ রদন পূণ ি কেিরদবমিি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমেমছ। প্ররশক্ষমণ ম িব
রবষে অন্তভূিি কিা হমেমছ র্াি েমধ্য প্রধান রবষেগুমিা হমিা-িেীক্ষাি উমেশ্য ও বাস্তবােন পদ্ধরর্, প্রশ্নোিা িম্পমকি েষ্ট
ধািণা, দিীে আমিাচনা, গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি ও মকি েুারি িম্পমকি েষ্ট ধািণা, িাক্ষাৎকাি গ্রহমণি মকৌশি
ইর্ুারদ। র্থ্য িাংগ্রহকািীমদি আইএেইরি মর্মক প্রাপ্ত অনুমিাধপত্র প্রদানপূব িক োঠ প িামে র্থ্য িাংগ্রমহি িন্য মপ্রিণ কিা
হমেরছি। উমল্লখ্য ম , প্রশ্নপত্রিমূহ আইএেইরি মর্মক অনুমোদন মনওো হমেমছ। রদমন ৬র্ট কমি ১০ িন র্থ্য িাংগ্রহকািী ১০
রদমন মোট ৬০০ প্রশ্নোিা িেীক্ষাি কাি িম্পন্ন কমিমছ।

2.6

র্থ্য িাংগ্রহ, োন রনেন্ত্রণ ও োঠ কা িিে র্দািরক

এই িেীক্ষার্ট পরিচািনাি িন্য উত্তিদার্ামদি ধিণ অনু ােী রভন্ন রভন্ন প্রশ্নোিা ও মচকরিে প্রস্তুর্ কিা হমেমছ। রেোরিাং
করের্ট কতৃিক অনুমোরদর্ চূিান্ত প্রশ্নোিাি োধ্যমে প্ররশক্ষণার্ীমদি প্ররশক্ষণ প্রদান এবাং র্ামদি োধ্যমে রনব িারচর্ নমুনািমূহ
মর্মক িিািরি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ কমি র্থ্য িাংগ্রহ কিা হমেমছ। োঠ প িামে িেীক্ষা পরিচািনাি িন্য রবরভন্ন উপকিমণি
মচকরিে, রনব িারচর্ নমুনাি আকাি এবাং রনরদ িষ্ট িাংখ্যক প্রশ্নোিা িিবিাহ কিা হমেরছি। িেীক্ষাি র্মথ্যি োন রনেন্ত্রণ
কিাি িন্য শহীদুি কনিািমটন্ট ২ িন োন রনেন্ত্রক কেিকর্িা ও ২ িন রফল্ড সুপািভাইিািমক রনমোগ রদমেরছি। এছািা
মূল্যােন মিক্টমিি কেিকর্িাগণ োঠ প িামে উপরস্থর্ মর্মক র্থ্য িাংগ্রহ কা িিে পরিবীক্ষণ কমিমছন। উমল্লখ্য ম , িেীক্ষাে
Android Apps ব্যবহাি কমি র্থ্য িাংগ্রহ কিা হমেমছ এবাং রিরপএি (Global Positioning System-GPS) এি
োধ্যমে র্থ্য িাংগ্রমহি স্থান রচরির্ কিা হমেমছ।
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2.7 দিীে আমিাচনা (FGD)
১০র্ট বন রবভামগ মোট ১০র্ট দিীে আমিাচনা গাইিিাইন ব্যবহাি কমি পরিচারির্ হমেমছ। প্ররর্র্ট দিীে আমিাচনাে
কেপমক্ষ ৮ মর্মক ১০ িন অাংশগ্রহণকািী উপরস্থর্ রছমিন। র্থ্য িাংগ্রহকািী/মনাটমটকািগণ আমিাচনাি গুরুত্বপূণ ি রবষেগুমিা
রিরপবদ্ধ কমিমছন। প্রমর্ুকর্ট দিীে আমিাচনাে প্রকমেি উপকািমভাগী (েরহিা ও পুরুষ) উপরস্থর্ রছমিন। দিীে আমিাচনা
পরিচািনা কিাি মক্ষমত্র িেিার্ীে (Homogeneous) গ্রুপমক প্রাধান্য মদো হমেমছ।

2.8

গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি (KII)

এই মূল্যােন িেীক্ষাে মোট ১৫র্ট গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হমেমছ। মূির্োঃ প্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন
কেিকর্িা, উপ-বন িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন কেিকর্িা (উপকূিীে) (চট্টগ্রাে, মনাোখািী, পটুোখািী ও
বরিশাি), মিি কেিকর্িা ও রবট কেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা ও িন প্ররর্রনরধমদি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হমেমছ।

2.9 মকি েুারি (Case Study)
উি প্রভাব মূল্যােমন ১০র্ট বন রবভামগি প্রকমেি উপকািমভাগীমদি িামর্ মোট ১০র্ট মকি েুারি কিা হমেমছ।

2.10 স্থানীে প িামেি কেিশািা (Local Level Workshop)
িরিপকািীন িেমে র্থ্য িাংগ্রহকািীগমণি মর্মক প্রাপ্ত র্থ্য ও পিােশিকমদি োঠ প িামে প িমবক্ষমণ প্রাপ্ত র্থ্যারদ
প িামিাচনাি িন্য স্থানীে প িামে কেিশািাি আমোিন কিা হমেরছি।

2.11 প্রভাব মূল্যােমনি কেি পরিকেনা
কা িিেিমূহ
র্থ্য িাংগ্রহকািী রনমোগ-১০ িন
োন রনেন্ত্রণ কেিকর্িা-২ িন
রফল্ড সুপািভাইিাি-২ িন
প্ররশক্ষণ-২ রদন ব্যারপ
প্রশ্নোিা চূিান্তকিণ-২ রদন
র্থ্য িাংগ্রহ- ১০রদন
স্থানীে প িামে কেিশািা-১র্ট
র্থ্য রবমেষণ
১ে খিিা প্ররর্মবদন প্রণেন
২ে খিিা প্ররর্মবদন িো
িার্ীে প িামে কেিশািা-১ রদন
চূিান্ত প্ররর্মবদন প্রণেন

িেে
রনমোগ মদওো হমেমছ
রনমোগ মদওো হমেমছ
রনমোগ মদওো হমেমছ
১০/০২/২০১৯ ইাং
১৩/০২/২০১৯ ইাং
২৩/০২/২০১৯ ইাং
২৩/০২/২০১৯ ইাং
২৮/০২/২০১৯ ইাং
২৪/০৩/২০১৯ ইাং
১২/০৫/২০১৯ ইাং
১৫/০৫/২০১৯ ইাং
২৫/০৬/২০১৯ ইাং

2.12 উপাত্ত প্ররিোকিণ, রবমেষণ ও প্ররর্মবদন প্রণেন
২.১২.১ উপাত্ত প্ররিোকিণ
উপাত্ত এরর ও রক্লরনাংt উপাত্ত রক্লরনাং কিাি পি করম্পউটামি এরর মদওো হমেমছ। SPSS 20.0 মপ্রাগ্রাে অনুিিণ কমি
উপাত্তিমূহমক একমত্র রনিীক্ষণ কিা হমেমছ। প্রমোিমন উপাত্তিমূহমক পুনিাে মকামিি বা মপাষ্ট-মকামিি (আধা-িীরের্ উপাত্ত
গঠন/ স্ব-রবস্তারির্ প্রশ্নিমূহ/িীরের্ পরিিমি ম ৌরিক কাঠামো) কিা হমেমছ।

২.১২.২ উপাত্ত রবমেষণ
 উপামত্তি পরিোণগর্ রবমেষণোঃ রবরভন্ন ধিমণি রবমেষমণি োধ্যমে উপামত্তি পরিোণগর্ োন াচাই কিা হমেমছ
ম েন- Frequency, Percentage, Average, Diagrams ইর্ুারদ।
 উপামত্তি গুণগর্ রবমেষণোঃ
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২.১২.৩ প্ররর্মবদন প্রণেন
একর্ট রবমেষণধেী, রবস্তারির্ এবাং সুিাংগঠির্ প্ররর্মবদন প্রণেন ও উপস্থাপমনি িন্য ম রবষেিমূহ অন্তভুিি কিমর্ হমেমছ র্া
হি-প্রকমেি পটভূরে, প্রকমেি উমেশ্য, িেীক্ষা পদ্ধরর্, িেীক্ষাি রবস্তারির্ ফিাফি (গুণগর্ ও পরিোণগর্), উপিাংহাি এবাং
সুপারিশ।

2.13 প্রকমেি িবি ও দূব িি রদক, সুম াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রবমেষমণি রনমদ িশকিমূহ (Indicators)
প্রকে মূল্যােমনি িন্য ম িকি র্থ্য-উপাত্ত িাংগ্রহ এবাং রবমেষমণি প্রস্তাব কিা হমেমছ মি িকি র্থ্য উপাত্ত িাংগ্রহপূব িক
রবমেষণ কমি প্রকের্টি িবি রদক, দূব িি রদক, সুম াগ ও ঝরুঁ ক িমূহ িনাি কমি ভরবষ্যমর্ একই ধিমণি প্রকে গ্রহণ ও
বাস্তবােমনি মক্ষমত্র মর্াপযুি সুপারিশ প্রদান কিা হমেমছ। এছািা, প্রকমেি প্রভাব রনরূপমণি িমক্ষু রবরভন্ন প িামে প্রকে পূব ি
এবাং প্রকে বাস্তবােমনি পমিি অবস্থা রবমেষমণি িন্য রনম্নরাি ইরন্ডমকটিিমূহ (Indicators) রবমবচনাে আনা হমেমছোঃ
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তৃর্ীে অধ্যাে
প্রকমেি িারব িক এবাং অঙ্গরভরত্তক (বাস্তব ও আরর্ িক) িক্ষুোত্রা ও অিিন উপস্থাপন
এবাং প িামিাচনা
3.1 রিরপরপ িাংমশাধমনি কািণ
প্রকমেি আিরিরপরপ প িামিাচনাে মদখা াে, বনােন িম্পরকির্ কেিসূরচ ও এিাকাি পরিবর্িন, বনােন কেিসূরচমর্
অাংশগ্রহণকািীি িাংখ্যা বৃরদ্ধ, িিাি মবাট িে, কুাম্প অরফি রনেিাণ, রিেি (RIMS) ইউরনট আধুরনকীকিণ, কমম্পামনন্ট
রভরত্তক প্রাইি করন্টমিরস িেন্বে (Adjustment) কিা, অর্ িবনরর্ক মকাি অন্তভুিরিকিণ, েরবিাইমিশন (Mobilization)
িহাের্া, প্রকে িহাের্াকািী কেী, প্রকে বাস্তবােনকািী করের্টি িদস্য অন্তভুিরিকিণ, ভ্রেণ ভার্া, প্রকে ব্যবস্থাপনা কেী,
প্রকে এিাকাি উপমিিাি িাংখ্যা বৃরদ্ধ ইর্ুারদ উপ-খার্ রভরত্তক পরিবর্িন/িােিস্য ও িাংরেষ্ট খিচ হ্রাি/বৃরদ্ধ/িেন্বে িাধন
এবাং বামিট পুনব িিােিরনর্ কািমণ প্রকে িাংমশাধনী কিা হমেরছি। রনম্নর এ িম্পরকির্ রবস্তারির্ উমল্লখ কিা হিিািরণ-৮ t প্রকমেি ১ে িাংমশাধনীি কািণ
ি
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বনােন
িম্পরকির্ মূি রিরপরপ অনু ােী ২০১২-’১৩, ২০১৩-’১৪, ২০১৪-’১৫ অর্ ি বছমিি েমধ্য বনােন িম্পরকির্
কেিসূরচমর্ পরিবর্িন
িেস্ত কা িিে বাস্তবােন কিাি কর্া র্াকমিও চুরি কা িকমি (২/০৭/২০১৩ইাং) প্রাে এক বছি
মদরি হওোে ২০১২-’১৩ অর্ িবছমি বনােন িম্পরকির্ মকান কেিসূরচ বাস্তবারের্ হেরন। এের্াবস্থাে,
১৭৫০০ মহক্টি ব্লক ও ২০০০ রক.রে রিপ বাগান সৃিমনি িক্ষুোত্রা পূিমণ ২০১৫-’১৬ অর্ ি বছমি
বনােন কেিসূরচ বাস্তবারের্ হে।
বনােনকৃর্
এিাকাি রিরপরপ অনু ােী প্রকমেি আওর্াে মোট ১০ ধিমণি বনােন কিাি কর্া র্াকমিও িাইক বাগামন
পরিবর্িন
ইউরনট প্ররর্ খিচ মবরশ (প্ররর্ মহক্টমি ৮.৭৩৫ িক্ষ) িাগাে এি িন্য বিােকৃর্ অর্ ি কুাম্প অরফি
রনেিামণ ধা ি কিা হে। এছািা ম্যানমগ্রাভ, বাফাি মিান ও মগািপার্া বাগামনি পরিোণ বৃরদ্ধ কিাে
রিরপরপ িাংমশাধমনি প্রমোিন মদখা াে।
বনােন
কেিসূরচমর্ রিরপরপমর্ বনােন কেিসূরচমর্ মোট ১৮৭০৪ িন অাংশগ্রহণকািীি নাে র্াকমিও প্রকৃর্
অাংশগ্রহণকািীি িাংখ্যা অাংশগ্রহণকািী রছি ২৮৩৭১ িন। িাোরিক বনােমন অাংশগ্রহণকািী রনব িাচন প্ররিো রছি-বাফাি
বৃরদ্ধ
মিান, োউন্ড বাগান, ঝাউ বাগান, নন ম্যানমগ্রাভ বাগামন প্ররর্ একমি ১ িন ও রিপ বাগামনি মক্ষমত্র
প্ররর্ রক.রে. এ মোট ৫ িন অাংশগ্রহণকািী।
ি
কুাম্প অরফমিি িাংখ্যা মূি রিরপরপমর্ ৪৩র্ট কুাম্প অরফি (২০০ বগরেটাি)
রনেিামণি কর্া র্াকমিও রবভাগীে বন
বৃরদ্ধ
কেিকর্িাি অনুমিামধ পিবর্ীমর্ ৭৬র্ট কুাম্প অরফি রনেিাণ কিা হে।
িিাি মবাট িে
মূি রিরপরপমর্ িিাি িমেি িন্য বিােকৃর্ অমর্ িি পরিোণ অমনক কে র্াকাি কািমণ বাাংিামদশ
প্রমকৌশি রবশ্বরবদ্যািমেি (বুমেট) মনৌ ান ও মনৌ ন্ত্র মকৌশি রবভামগি (Naval Architecture
& Marine Engineering) িামর্ আমিাচনািমে বামিমট পরিবর্িন আনা হে এবাং প্রমোিনীে
ইরিনিহ ফাইবাি রদমে বর্রি ২০র্ট িিাি মকনাি রিদ্ধান্ত গৃহীর্ হে।
রিেি (RIMS) ইউরনট মূি রিরপরপমর্ রিেি ইউরনট আধুরনকীকিমণি মক্ষমত্র শুধুোত্র িফটওেুাি, হাি িওেুাি এবাং িাভিাি
আধুরনকীকিমণি রবষের্ট উরল্লরখর্ রছি। রকন্তু পিবর্ীমর্ রিেি ইউরনমটি দক্ষর্া উন্নেমনি িন্য
আধুরনকীকিণ
রিআইএি (GIS-Global Information System) রভরত্তক েরনটরিাং রিমেে বর্রিি উপি
গুরুত্বামিাপ কিা হে। ফমি রিরিএফ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িামর্ আমিাচনািমে নতুন বামিট বিাে
কিা হে।
কমম্পামনন্ট রভরত্তক প্রাইি মূি রিরপরপমর্ ৫% অর্ িাৎ ১৩৭৭ িক্ষ টাকা প্রাইি করন্টনমিরসি রবধান র্াকমিও পিবর্ীমর্
করন্টনমিরস
িেন্বে কমম্পামনন্টরভরত্তক বামিমটি চারহদা রকছুটা মবমি াওোে প্রাইি করন্টনমিরসমক অন্যান্য
(Adjustment) কিা
কমম্পামনন্ট এি িামর্ একরত্রর্/িেন্বে (Merged) কমি এি পরিোণ ৬৩৯.৯৫ িক্ষ টাকা কিা
হে।
অর্ িবনরর্ক
মকাি প্রকমেি সুষ্ঠু বাস্তবােমনি িন্য রকছু অর্ িবনরর্ক মকাি ম েন-রবজ্ঞাপন, প্রচাি প্রচািনাি রবি,
অন্তভুিরিকিণ
িম্মানী, মবর্ন, রফল্ড অরফি পরিদশিমনি িন্য ানবাহন ভািা, মুদ্রণ খিচ ইর্ুারদ বাবদ ৬২২.২৮
িক্ষ টাকাি প্রমোিন হে।
েরবিাইমিশন
রবশ্ব ব্যাাংক কতৃিক ১০-২০ আগে, ২০১৪ ইাং র্ারিমখ পরিচারির্ রির্ীে বাস্তবােন িহাের্া রেশমন
(Mobilization)
(Second Implementation Support Mission) োউন্ড বাগান, ঝাউ বাগান, নন
িহাের্া
ম্যানমগ্রাভ বাগান এবাং মকাি মিান বাগান মদখাশুনা কিাি মিাকবমিি অভাব, পাহারি এিাকাি
মকাি মিান ও বাফাি মিান বাগামন আগুন ও শুকমনা মেৌসুমে খিাি হার্ মর্মক িক্ষা এবাং
িাংমবদনশীি উপকূিীে এিাকাে (Sensitive Coastal Area) মগা-চািমণি চাপ কোমনাি িন্য
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েরবিাইমিশন িহাের্া প্রদামনি সুপারিশ কিাে িক্ষণামবক্ষণিরনর্ বামিট িাংমশাধমনি প্রমোিন
মদখা াে।
প্রকে িহাের্াকািী কেী
উি প্রকমে োিাত্মক কেী িাংকমটি কািমণ কমেকিন িহাের্াকািী কেী রবশ্ব ব্যাাংমকি
অনুমোদনিমে আউট মিারি িাং এি োধ্যমে কেী রনমোগ মদো হে।
প্রকে
বাস্তবােনকািী প্রকে বাস্তবােনকািী করের্টি িদস্য রহমিমব পরিকেনা েন্ত্রণািমেি বন, েৎস্য ও পশুিম্পদ উইাং
করের্টি
িদস্য এবাং বন িাংিক্ষক, িাোরিক বনােন িামকিি, ঢাকাি কেিকর্িাবৃন্দমক অন্তভুিি কিা হে।
অন্তভুিরিকিণ
ভ্রেণ ভার্া
প্রকমেি কা িিে র্দািরকি িন্য রফল্ড অরফি পরিদশিন এবাং ব্যরি পিােশিমকি ভ্রেণভার্া বাবদ
২০০ িক্ষ টাকা বিাে মদো হে।
প্রকে ব্যবস্থাপনা কেী
কমম্পামনন্ট ৪ এি আওর্াে ব্যরি পিােশিমকি িন্য বিােকৃর্ অর্ িবনরর্ক মকাি-৪৮০৪ মর্মক
মকাি ৪৮৭৪ এ স্থানান্তরির্ হওোে ১০৬৮.৭৩ িক্ষ টাকা বামিট মর্মক বাদ মদো হে। এছািা,
প্রকে বাস্তবােমনি িন্য ২ িন অরর্রিি প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ রনমোগ মদো এবাং র্ামদি কামিি
অরভজ্ঞর্াি িেেিীো কোমনাি িন্য রিরপরপ িাংমশাধমনি প্রমোিনীের্া মদখা াে।
প্রকে
এিাকাি মূি রিরপরপমর্ উপমিিাি িাংখ্যা ৫১র্ট র্াকমিও রবভাগীে বন কেিকর্িািমদি সুপারিমশ র্া বারিমে
(উপমিিাি) িাংখ্যা বৃরদ্ধ
৬৪র্ট কিা হে।

উপমিাি রবষেগুমিাি মপ্ররক্ষমর্ প্রকমেি সুষ্ঠু বাস্তবােমনি িন্য রবশ্ব ব্যাাংমকি রির্ীে বাস্তবােনকািী িহাের্া রেশন মিমেম্বি
৩০, ২০১৪ ইাং র্ারিমখি েমধ্য ১ে রিরপরপ িাংমশাধমনি সুপারিশ কমি।
অপিরদমক, প্রকমেি ৪র্ট কমম্পামনমন্টি পুনব িিােিরনর্ কািমণ ২ে িাংমশাধনী কিা হে। কমম্পামনন্টরভরত্তক পুনোঃবিামেি
পরিোণ রছি রন্নররূপোঃ
কমম্পামনন্ট
কমম্পামনন্ট-১ (বনােন/পুনব িনােন কা িিে)
কমম্পামনন্ট-২ (রবকে িীরবকােন কেিসূরচ)
কমম্পামনন্ট-৩ (বনি িম্পদ ব্যবস্থাপনাে বন অরধদপ্তমিি দক্ষর্া বৃরদ্ধ)
কমম্পামনন্ট-৪ (প্রকে ব্যবস্থাপনা)
মোট

১ে িাংমশারধর্ রিরপরপ ২ে িাংমশারধর্ রিরপরপ
অনু ােী বিাে (US$)
অনু ােী বিাে (US$)
২২.০০
২১.২৬
৪.০০
৫.০০
৫.৫০
৫.৭৭
৩.৫০
২.৯৭
৩৫.০০
৩৫.০০

উমল্লখ্য, অর্ ি বছি রভরত্তক মুদ্রাি রবরনেে হামি রভন্নর্ািরনর্ কািমণ রিরপরপ অনুসৃর্ দি র্ারিকা অনু ােী ব্যে না হওোে র্া
প্রাক্কিন ব্যমে প্রভাব মফমি। অর্ িাৎ মূি রিরপরপমর্ ২০১২ িাি মর্মক রিমিম্বি, ২০১৫ িাি প িন্ত মুদ্রাি রবরনেে হাি ধিা
হমেরছি ৮১ টাকা। রকন্তু ২০১৫-’১৬ িামি মুদ্রাি রবরনেে হাি দাঁিাে ৭৭.৮৭ টাকা এবাং ২০১৬-’১৭ িামি মুদ্রাি রবরনেে হাি
রছি ৮০ টাকা। উি অবস্থাি পরিমপ্ররক্ষমর্ রবশ্ব ব্যাাংক জুিাই ২৭ মর্মক আগে ১২, ২০১৫ ইাং প িন্ত উি প্রকমেি রেি টােি
রিরভউ (Mid Term Review) পরিচািনা কমি। উি িেমে রবশ্ব ব্যাাংক বাাংিামদশ বন অরধদপ্তি, আিণ্যক ফাউমন্ডশন এবাং
পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমেি িামর্ আমিাচনা কমি বামিট পুনোঃবিামেি রিদ্ধান্ত গ্রহণ কমি। রেি টােি
রিরভউ করের্ট রন্নররিরখর্ সুপারিশগুমিা প্রদানপূব িক ৩১ অমক্টাবি, ২০১৫ িামিি েমধ্য ২ে িাংমশাধনীি সুপারিশ কমি নতুন আইমটে রহমিমব উপকূিীে মিান গ্রীন মবল্ট ম্যাপ বর্রি;
 বনােনকৃর্ এিাকা প িমবক্ষমণি িন্য দুই িন ব্যরি পিােশিক (িার্ীে ও আন্তিিারর্ক) রনমোগ;
 বনােন কেিসূরচি িেে পুনোঃ রনধ িািণ;
 কুাম্প অরফমিি িাংখ্যা বৃরদ্ধ;
 প্রকমেি কমম্পামনন্ট মর্মক প্রাইি করন্টনমিরস বাদ মদো;
 িম্প্রদামেি িম্পদ বৃরদ্ধ;
 আেকি বৃরদ্ধ;
 প্রকে ব্যে কোমনা;
 িি ান িমে খিচ কোমনা;
 িঞ্চমেি সুষ্ঠু ব্যবহাি।
উপমিাি রবষমেি মপ্রক্ষাপমট বিা াে, ভরবষ্যমর্ প্রকে প্রণেমনি মক্ষমত্র র্া র্ভামব রিিাইন অনু ােী প্রাক্কিন ব্যে
অনুমোদনপূব িক রনধ িারির্ িেে-িীোি েমধ্য প্রকমেি িকি অাংমগি বাস্তবােন রনরির্ কিমর্ হমব।
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3.2 প্রকমেি অঙ্গরভরত্তক িক্ষুোত্রা ও প্রকৃর্ অগ্রগরর্
ি
‘ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি)’ প্রকমেি প্রধান-প্রধান কা িপরিরধি
অন্যর্ে হমিা-(ক) চারহদা অনু ােী বছিরভরত্তক বিাে, অর্ ি অবমুরি ও ব্যমেি র্থ্যারদ প িামিাচনা (খ) প্রকমেি অঙ্গরভরত্তক
বাস্তবােন অগ্রগরর্ি (বাস্তব ও আরর্ িক) র্থ্য প িামিাচনা কিা। প্রকমেি রিরপরপ ও রপরিআি প িামিাচনা কমি প্রাপ্ত
র্থ্যারদিমূহ হমিা3.2.1

বছি রভরত্তক আরর্ িক বিাে এবাং বাস্তব িক্ষুোত্রা

প্রকের্টি রপরিআি প িমবক্ষমণ মদখা াে, এরপ্রি, ২০১৭ ইাং প িন্ত অর্ ি অবমুরিি পরিোণ ২৮৯৯৩ িক্ষ টাকা এবাং ব্যরের্
অমর্ িি পরিোণ ২৬৪৯৯.০৯ িক্ষ টাকা া অবমুরিকৃর্ অমর্ িি ৯৫.৯৬%। প্রকের্টি অনুকূমি ২০১২-’১৩ হমর্ ২০১৬-’১৭
িাি প িন্ত িেমে িাংমশারধর্ উন্নেন কেিসূরচি আওর্াে বিাে, অবমুরি ও ব্যে রনম্নর মদখামনা হিোঃ

প্রকমেি বিাে ও প্রকৃর্ ব্যমেি তুিনা

২৮৯৯৩
২৬৪৯৯

বিাে (িক্ষু টাকাে)

প্রকৃর্ ব্যে (িক্ষ টাকাে)

রচত্র-2 t প্রকমেি বিাে ও প্রকৃর্ অগ্রগরর্
িািরণ-৯ t প্রকে প্রস্তাবনা (PP) অনুিামি প্রকৃর্ এবাং িাংমশারধর্ র্ারিকা

(িক্ষ টাকাে)

অর্ ি বছি

প্রকৃর্ প্রকে প্রস্তাবনা (PP) অনুিামি আরর্ িক শর্ি
িব িমশষ িাংমশারধর্ প্রকে প্রস্তাবনা (PP) অনুিামি আরর্ িক
এবাং বাস্তব িক্ষুোত্রা
শর্ি ও বাস্তব িক্ষুোত্রা
মোট
বাস্তব %
মোট
বাস্তব %
GoB
P.A.
GoB
P.A.
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
২০১২-’১৩ ৪৩৫২.৭৪
৯৭.২০
৪২৫৫.৫৪ ১৫.৩৫
২০১৩-’১৪ ১০৪৮৭.৯৯
১৬৮.৪৮ ১০৩১৯.৫১ ৩৬.৯৯
৩১২৭.৭৬ ২৬৫.৬৮
২৮৬২.০৮
১১.৩২
২০১৪-’১৫ ৭৭৩৬.৮০
১৭৪.৯৬ ৭৫৬১.৮৪ ২৭.২৯
৬৮৪৩.২৯ ১৭৪.৯৬
৬৬৬৮.৩৩
২৪.৭৭
২০১৫-’১৬ ৩৮৭১.০৮
১৮১.৪৪ ৩৬৮৯.৬৪ ১৩.৬৬
১২০২৪.১৭ ১৮১.৪৪
১১৮৪২.৭৩
৪৩.৫৩
২০১৬-’১৭ ১৯০১.৩৯
১৮৭.৯২ ১৭১৩.৪৭
৬.৭১
৫৬২৮.৭৮ ১৬২.৫৬
৫৪৬৬.২২
২০.৩৮
মোট
২৮৩৫০.০০ ৮১০.০০ ২৭৫৪০.০০ ১০০
২৭৬২৪.০০ ৭৮৪.৬৪
২৬৮৩৯.৩৬
১০০
 রিওরব-িদে অনুদান (Kind Contribution), আিণ্যক ফাউমন্ডশন-িিািরি প্রকে িাহায্য (Direct Project Aid)
এবাং রবরিরিআিএফ-রিইেবািরিমবি প্রকে িাহায্য (Reimbursible Project Aid)
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িািরণ-১০ t িাংমশারধর্ এরিরপ (ADP) অনুিামি বিাে এবাং অগ্রগরর্

(িক্ষ টাকাে)

অর্ ি বছি

বিাে এবাং িক্ষুোত্রা
অর্ ি
খিচ এবাং বাস্তব অগ্রগরর্
অবমুরি
মোট
বাস্তব
মোট
বাস্তব
GoB
P.A.
GoB
P.A.
%
%
(In
(In
Kind)
Kind)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
২০১২-’১৩ ২০১৩-’১৪ ৩৮৩৩.০০ ৩৮৩৩.০০ ১৩.৮৭ ৩৮৩৩.০০ ৩১২৭.৩৮
২৬৫.৬৮
২৮৬১.৭০
১১.৩২
২০১৪-’১৫ ৭৬৬০.০০
৭৬৬০.০০
২৭.৭২ ৭৬৬০.০০
৬৮৪৩.২৯
১৭৪.৯৬
৬৬৬৮.৩৩
২৪.৭৭
২০১৫-’১৬ ৯৫০০.০০
৯৫০০.০০
৩৪.৩৯ ৯৫০০.০০
৮৭২৯.৮০১ ১৮১.৪৪
৮৫৪৮.৩৬
৩১.৬০
২০১৬-’১৭ ৮০০০.০০
৮০০০.০০
২৮.৯৬ ৮০০০.০০
৭৭৯৮.৬২০ ১৬২.৫৬
৭৬৩৬.০৬
২৮.২৭
মোট
২৮৯৯৩.০০ ২৮৯৯৩.০০ ১০৪.৯৪ ২৮৯৯৩.০০ ২৬৪৯৯.০৯ ৭৮৪.৬৪
২৫৭১৪.৪৫০ ৯৫.৯৬
 রবরিরিআিএফ এি পরিচািনা পষ িদ কতৃিক প্রকমেি রিরপরপ ০৯ অমক্টাবি, ২০১২ িামি অনুমোরদর্ হমিও চুরি ০২ জুিাই, ২০১৩
িামি কা িকি হে। অর্ িাৎ এক (০১) বছি পমি প্রকমেি কা িিে শুরু হে। এছািা, রকছু প্যামকমি রবরভন্ন কািমণ প্ররকউিমেন্ট
রবমশষজ্ঞ ম াগদামন রবিম্ব ঘটাে পিােশিক ও পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি রনমোগ প্ররিোও রবিরম্বর্ হে। ফমি ২০১২-’১৩ অর্ িবছমি
প্রকমেি কা িিে শুরু কিা িম্ভব হেরন।

3.2.2 অঙ্গরভরত্তক আরর্ িক ও বাস্তব অগ্রগরর্
িািরণ -১১ t অঙ্গরভরত্তক অগ্রগরর্ (িব িমশষ িাংমশারধর্ রিরপরপ অনু ােী)
কামিি ধিণ (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)

একক

১
২
ক) িািস্ব উপাদান
মবর্ন এবাং ভার্ারদ
৪৫০০
িিকারি কেিকর্িামদি মবর্ন
প্রদান
৪৬০০
িিকারি প্ররর্ষ্ঠান স্থাপমনি
িন্য অনুদান
৪৭০০
িিকারি কেিকর্িামদি ভার্া
প্রদান
৪৭৬৫
ার্াোর্ ভার্া
উপ-মোট মবর্ন এবাং ভার্ারদ
িিবিাহ এবাং িারভিমিি
৪৮০১
ভ্রেণ ভার্া
৪৮০৪
করন্টনমিন্ট োফ (প্রকে
ব্যবস্থাপনা িহাের্া কেী)
৪৮০৫
অভািটাইে
৪৮১৫
িাকোসুি
৪৮১৬
মটরিমফান/মোবাইি/ইন্টািমনট
৪৮১৮
রনবন্ধন/নবােন/রফটমনি/ট্যাক্স
মটামকন ইর্ুারদ রফ
৪৮১৯
পারন
৪৮২২
জ্বািারন এবাং গ্যাি
৪৮২৩
মপমিাি, রিমিি, ল্যরিমকন্ট
এবাং রিএনরি
৪৮২৪
ইনসুুমিস/ ব্যাাংক চািিিমূহ
৪৮২৭
রপ্রন্ট এবাং পাবরিমকশস
৪৮২৮
মষ্টশনািী, িীি এবাং ষ্টুাম্প
৪৮৩০
ষ্টুাম্প
৪৮৩১
বই এবাং িােরেকী
৪৮৩৩
প্রচাি এবাং রবজ্ঞাপন
৪৮৩৬
ইউরনফেিিমূহ

৩

(িক্ষ টাকাে)

িক্ষুোত্রা (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
GoB
P.A.
৪
৫
৬

প্রকৃর্ অগ্রগরর্
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
৭
৮

িাংখ্যা

২১০.৩৪

-

৫৪

২১০.৩৪

৫৪

িাংখ্যা

২১০.০০

-

১৮০

২১০.০০

১৮০

িাংখ্যা

২১০.০০

-

২৩৪

২১০.০০

২৩৪

Ls
-

৬৩০.৩৪

৭.৯৫
৭.৯৫

২৩৪

৪.৬৮
৬৩৫.০২

২৩৪

Ls
ব্যরিোি
Ls
Ls
Ls
Ls

-

১৬৬.২২
১৩০.৬২

Ls
২৪৮

১৬৬.২২
১২৮.০২

-

-

১৩.৯০
০.৬৮
১০.০০
১.৫০

Ls
Ls
Ls
Ls

৯.৪৬
৪.১৬
৯.৭৪
১.১৯

-

Ls
Ls
Ls

-

০.৭০
৫.০০
৪৩৪.৭৪

Ls
Ls
Ls

৪৩৪.২০

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

-

১.০০
১১.৬৫
৪৪.৭০
০.১৯
০.৫০
১১৭.১০
১.০০

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

৬.৮৪
৪৩.৯৫
০.৪১
৯৪.৩৬
০.১৪

-
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তৃর্ীে অধ্যাে
প্রকমেি িারব িক এবাং অঙ্গরভরত্তক (বাস্তব ও আরর্ িক) িক্ষুোত্রা ও অিিন উপস্থাপন এবাং প িামিাচনা

কামিি ধিণ (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)

১
৪৮৪০

৪৮৪২
৪৮৪৫
৪৮৫১
৪৮৫৪
৪৮৭৪

৪৮৭৫

২
প্ররশক্ষণ খিচ

িার্ীে ও আন্তিিারর্ক
মিরেনাি, কনফামিস,
কেিশািা
আপ্যােন খিচ
বনরেরত্তক শ্রে
মভাগ্যপমণ্যি মদাকান
কনিািমটরস (মটকরনকুাি
েুারি, প্রমিক্ট ম্যামনিমেন্ট
িামপাট ি েুাফ, দক্ষর্া উন্নেন)

একক

৩
িাংখ্যা
এবাং
প্রমোিন
অনু ােী
িাংখ্যা

Ls
Ls
Ls
ব্যরিোি ও
প্রমোিন
অনু ােী
Ls

পরিস্কাি পরিেন্নর্া ও
মধাোমোছা
৪৮৮৩
িন্মানী/রফ/পারিশ্ররেক
Ls
৪৮৮৭
করপবাবদ ব্যে
Ls
৪৮৮৮
করম্পউটাি বাবদ খিচ
Ls
৪৮৮৯
অরিট রফ (বারহুক)
Ls
৪৮৯৩
রনমোমগি খিচ
Ls
৪৮৯৫
করের্ট রের্টাং/করেশন
Ls
৪৮৯৯
অন্যান্য খিচ (িরিরেক ও Ls
অবকাঠামোগর্ িহাের্া)
উপ-মোট িিবিাহ এবাং িারভিমিি
৪৯০০ মেিাের্ ও িক্ষণামবক্ষণ ও পুনব িািন
৪৯০১
মোটি ান
Ls
৪৯০৬ আিবাবপত্র এবাং রফক্সাি ি
Ls
৪৯১১
করম্পউটাি এবাং অরফি
Ls
উপকিণ
৪৯১৬
ন্ত্রপারর্ এবাং িিিাে
Ls
৪৯২১
অরফি রবরল্ডাং
Ls
৪৯৯১
অন্যান্য মেিাের্ ও
Ls
িক্ষণামবক্ষণ
উপ-মোট মেিাের্ ও িক্ষণামবক্ষণ ও পুনব িািন
ক) উপ-মোট (িািস্ব)
খ) মূিধন উপাদান
৬৮০০ িম্পমদি অরধগ্রহণ
৬৮০৭
মোটি ান
িাংখ্যা
৬৮০৯
িি ান
িাংখ্যা
৬৮১২
কুামেিা এবাং আনুষরঙ্গক
িাংখ্যা
উপকিণ
৬৮১৩
ন্ত্রপারর্ এবাংঅন্যান্য িিিাে িাংখ্যা
৬৮১৫
করম্পউটাি, ল্যাপটপ এবাং
িাংখ্যা
আনুষরঙ্গক উপকিণ
৬৮১৭
করম্পউটাি িফটওেুাি
প্যামকি
৬৮১৯
অরফি উপকিণ
িাংখ্যা
(োরল্টরেরিো মপ্রামিক্টি,

িক্ষুোত্রা (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
GoB
P.A.
৪
৫
৬
৫৫১.৪৬
৫৬ র্ট এবাং
প্রমোিন
অনু ােী

প্রকৃর্ অগ্রগরর্
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
৭
৮
৪৮৭.৯২
৫৬ এবাং
৪৫৩

-

৬৪.০০

৪৬

২১.৩৪

৪৬

-

৩.০০
২.০০
৩.০০
৪৭৪২.৮৫

Ls
Ls
Ls
৯২৯

১.৫২
১.১৮
২.৮৭
৪৩৯৪.০৪

-

-

০.৫০

Ls

০.২৯

-

১৫৪.৩০

১৮.৭৪
২.০০
৫.০০
৪৪.৫০
৫.০০
১২.৭৯
২৫.৯৬

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

১০.৫২
১.৫৭
৪.৯২
৪৪.৪৫
০.৫৭
১১.৫৯
১৭৯.০৫

-

১৫৪.৩০

৬৪২৫.৭০

-

৬০৬০.৫২

-

-

৩২.০০
১.০০
১১.০০

Ls
Ls
Ls

৩২.০৫
০.৮৭
১০.৭৯

-

-

৫.৭৫
২০.০০
৬.০০

Ls
Ls
Ls

৫.৬৩
১২.৯৮
৫.৯৪

-

৭৮৪.৬৪

৭৫.৭৫
৬৫০৯.৪০

-

৬৮.২৬
৬৭৬৩.৮০

-

-

১৬০.৯৬
১৩০.০০
৪.৯০

৪২
০৪
১৩

১৬০.৯৬
১২৮.৯০
২.৮৫

৪২
০৪
১৩

Ls
-

১১.০০
১১৮.১৭

Ls
৯৭

৬.০০
১১৫.২১

৯৩

-

১৩১.৫৫
১০১.৪৩

০৫
৯৭

১৩০.০৮
৬৫.৬২

০৫
৯২
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তৃর্ীে অধ্যাে
প্রকমেি িারব িক এবাং অঙ্গরভরত্তক (বাস্তব ও আরর্ িক) িক্ষুোত্রা ও অিিন উপস্থাপন এবাং প িামিাচনা

কামিি ধিণ (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)

১

৬৮২০
৬৮২১
৬৮২২
৬৮২৩
৬৮২৭
৬৮৪৫

২
রিরপএি, ফমটাকরপোি, এরি,
মিনামিটি, ফুাক্স ইর্ুারদ
রশক্ষণ এবাং মশখাি উপাদান
আিবাবপত্র এবাং রফক্সাি ি
পিীক্ষাগামিি িিিাে
/উপাদান
মটরিম াগাম াগ িিিাে রিেি
ববদুুরর্ক িিিাে
বনােন

উপ-মোট (৬৮০০)
৭০০০ রনেিাণ িাংরেষ্ট কাি
৭০০৬
কুাম্প অরফি/মিি
অরফি/রবট অরফি- মোটমূি-৪৩, িাংমশারধর্ ৭৬ র্ট
উপ-মোট- রনেিাণ
(খ) উপ-মোট- মূিধন উপাদান
(ক) + (খ) িব িমোট

একক

িক্ষুোত্রা (প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি)
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
GoB
P.A.
৪
৫
৬

৩

প্রকৃর্ অগ্রগরর্
আরর্ িক
মভৌর্
(পরিোণ)
৭
৮

িাংখ্যা
মিট
প্যামকি

-

২.০০
২৫১.০০
২০.০০

০১
৭৮
০১

১.৩২
২৩৮.০৭
১৯.৭৯

০১
৭৮
০১

Ls
Ls
মহক্টি ও
রকোঃরেোঃ

-

১১.৫০
২.০০
১৬৫৪৫.৪৫

Ls
Ls
১৭৫০০
এবাং ২০০০

০.৫০
২.০০
১৬১৩৪.৫৪

-

-

১৭৪৮৯.৯৬

-

১৭০০৫.৮৪

১৭৫০০
এবাং
২০০০
-

ি
বগরেটাি

-

২৮৪০.০০

৮৬০০ এবাং
১৪৫৫০

২৭২৯.৪৪

-

৭৮৪.৬৪

২৮৪০.০০
২০৩২৯.৯৬
২৬৮৩৯.৩৬

-

২৭২৯.৪৪
১৯৭৩৫.২৮
২৬৪৯৯.০৯

৮৬০০
এবাং
১৪৫৫০
-

রিআিরপএআি প্রকমেি রপরিআি প িমবক্ষমণ মদখা াে, প্রকে বাস্তবােনবাবদ মোট ব্যে হমেমছ ২৬৪৯৯.০৯ িক্ষ টাকা াি
েমধ্য গণপ্রিার্ন্ত্রী বাাংিামদশ িিকাি (রিওরব) হমর্ মোট ৭৮৪.৬৪ িক্ষ টাকা এবাং প্রকে িাহায্য মর্মক মোট ২৫৭১৪.৪৫০
িক্ষ টাকা ব্যে হমেমছ। িািস্ব খার্ এবাং মূিধনী খামর্ি প্রধান প্রধান অঙ্গরভরত্তক বিাে এবাং প্রকৃর্ ব্যমেি পরিোণ িাংরক্ষপ্ত
আকামি রনম্নর তুমি ধিা হমিািািস্ব খামর্ ব্যমেি প্রধান খার্
 িািস্ব খামর্ি অন্যর্ে অঙ্গ িনবমিি মবর্ন এবাং ভার্ারদবাবদ ৬৩৮.২৯ িক্ষ টাকা বিামেি রবপিীমর্ ৬৩৫.০২
িক্ষ টাকা ব্যে হমেমছ অর্ িাৎ ০.৫১% ব্যে কে হমেমছ।
 িিবিাহ এবাং িারভিমিিবাবদ ৬৫৮০ িক্ষ টাকা বিামেি রবপিীমর্ ৬০৬০.৫২ িক্ষ টাকা ব্যে হমেমছ অর্ িাৎ ৭.৮৯
% ব্যে কে হমেমছ।
 মেিাের্, িক্ষণামবক্ষণ ও পুনব িািনবাবদ ৭৫.৭৫ িক্ষ টাকা বিামেি রবপিীমর্ ৬৮.২৬ িক্ষ টাকা ব্যে হমেমছ অর্ িাৎ
৯.৮৯% ব্যে কে হমেমছ।
মূিধনী খামর্ ব্যমেি প্রধান খার্
 মূিধন উপাদামনি অন্যর্ে খার্ িম্পমদি অরধগ্রহণবাবদ ১৭৪৮৯.৯৬ িক্ষ টাকা বিামেি রবপিীমর্ ১৭০০৫.৮৪
িক্ষ টাকা ব্যে হমেমছ অর্ িাৎ ২.৭৭% ব্যে কে হমেমছ।
 রনেিাণ িাংরেষ্ট কািবাবদ ২৮৪০ িক্ষ টাকা বিামেি রবপিীমর্ বাস্তমব খিচ কিা হে ২৭২৯.৪৪ িক্ষ টাকা। অর্ িাৎ
৩.৮৯% ব্যে কে হমেমছ।
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চতুর্ ি অধ্যাে
প্রকমেি িে ব্যবস্থাপনা ও অর্ ি ব্যবহাি

চতুর্ ি অধ্যাে
প্রকমেি িে ব্যবস্থাপনা ও অর্ ি ব্যবহাি
প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি কেি পরিরধি (ToR) অন্যর্ে অাংশ হি প্রকমেি আওর্াে িম্পারদর্ রবরভন্ন পণ্য
(Goods), কা ি (Works) ও মিবা (Services) িাংগ্রমহি মক্ষমত্র প্রচরির্ আইন ও রবরধোিা ইর্ুারদ প্ররর্পািন কিা হমেমছ
রকনা ও কামিি গুণগর্ োন রনধ িারির্ মেরিরফমকশন ও রিিাইন অনু ােী িম্পন্ন হমেমছ রকনা মি রবষমে প িমবক্ষণ ও
প িামিাচনা কিা। রনম্নরি অনুমেদিমূমহ প্রকমেি িে প্ররিো প িামিাচনা কিা হমিাবাাংিামদশ ক্লাইমেট মচি রিরিরিমেন্ট ফামন্ডি অর্ িােমন এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি কারিগরি িহম ারগর্াে প্রকের্টি িেস্ত কা িিে
বাস্তবারের্ হমেমছ। পিােশিক দি কতৃিক প িমবক্ষমণ মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে িেস্ত িে কা িিমে রপরপএ-২০০৬,
রপরপআি-২০০৮ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িে রবরধোিা অনুিিণ কিা হমেমছ। িে কা িিমেি প্রমোিনীে ঐকুের্/অনাপরত্তপত্র
পূব ি প িামিাচনা িামপমক্ষ রবশ্ব ব্যাাংমকি অনুমোদনিমে বাস্তবােন কিা হমেমছ। প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি আওর্াে পিােশিক
দি রনম্নরাি নরর্গুমিা বদব চেমনি োধ্যমে প িামিাচনা কমিমছ1 মিস্কটপ ও ল্যাপটপ িে;
2 এুাকাউরন্টাং এন্ড রফনারসোি ম্যামনিমেন্ট িফটওেুাি িে;
3 িি ান (ইরিন মবাট) িে;
4 উচ্চ ক্ষের্ািম্পন্ন স্যাটািাইট ইমেি িফটওেুাি;
5 ইআিরিএএি ইোরিন প্রমফশনাি িফটওেুাি অুান্ড ইনভাইিনমেন্টাি িফটওেুাি িে;
6 আিবাবপত্র িে;
7 ৭৬ র্ট ফমিে কুাম্প অরফি রনেিাণ;
8 কুাম্প/রফল্ড অরফি রনেিাণ কামিি রিিাইন এবাং ড্ররোংিহ র্দািরক কিাি িন্য পিােশিক ফােি রনমোগ;
9 ব্যরিগর্ পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান রনমোগ িাংিান্ত (রর্ন ধিমণি);
10 ৪০র্ট মোটি িাইমকি িে;
11 প্রগরর্ ইন্ডারিি রিরেমটি মর্মক আন্তোঃমদশীে ানবাহন িে।

4.1.

প্রকমেি আওর্াে ানবাহন িমেি রবস্তারির্ র্থ্য

উি প্রকমেি আওর্াে ১র্ট রিপ (৪ হুইি ড্রাইভ), ৪০র্ট মোটি িাইমকি (১২৫ রিরি), ১র্ট রপক আপ, ৪র্ট ফাইবািমবাি ি
মকরবন ক্রুিাি িে কিা হমেমছ। প্রকমেি কাি মশমষ রিপ ও রপক-আপর্ট রবশ্বব্যাাংমকি িহাের্াে বন রবভাগ কতৃিক
বাস্তবারের্ ‘FIP IP’ নােক প্রকমে হস্তান্তি কিা হমেমছ। এছািা, মোটি িাইমকিগুমিা রিআিরপএআি প্রকে িাংরেষ্ট ১০র্ট
বন রবভামগ এখনও ব্যবহৃর্ হমে। অন্যরদমক, বন রবভামগি ৪র্ট উপকূিীে অঞ্চমি ৪র্ট িি ান ব্যবহৃর্ হমে।
িািরণ-১২ t প্রকমেি আওর্াে ানবাহন িে িাংিান্ত র্থ্যারদ
ানবাহমনি ধিণ
১
িীপ (৪ হুইি ড্রাইভ)
মোটিিাইমকি (১২৫ রিরি)
রপক-আপ
িি ান

4.2.

(িাংখ্যা) প্রকে প্রস্তাবনা অনুিামি
২
১র্ট
৪০র্ট
১র্ট
৪ র্ট

িমেি র্ারিখ
৩
১৮/০৫/২০১৪
২৮/০৮/২০১৪
১৮/০৫/২০১৪
২৭/০৩/২০১৬

ন্ত্রপারর্ ও িিিাে িমেি রবস্তারির্ র্থ্য

বন অরধদপ্তিমক শরিশািী কিাি রনরেত্ত বন রবভামগি িদি দপ্তি ও োঠ প িামেি রবরভন্ন অরফমিি িন্য প্রকমেি আওর্াে
মিস্কটপ করম্পউটাি, ল্যাপটপ, রপ্রন্টাি, রিপ, রপক-আপ, মোটি িাইমকি, েীি মবাি, োরল্টরেরিো প্রমিক্টি, ফমটাকরপোি,
স্কুানাি, কুামেিা, ফুাক্স মেরশন, মপামট িবি হাি িরিস্ক, মটরবি, িাইি িুাক, মচোি, ফাইি মকরবমনট, আিরেিা, িাদা মবাি ি,
রিিমপ্লমবাি ি, োরল্টপািপাি মিিফ, ভল্ট, মটন্ডাি বাক্স, ওমেবকুাে, রেকাি, রিরিাং ফুান, এোি করন্ডশনাি, ইর্ুারদ িে
কিা হমেমছ। বর্িোমন িেকৃর্ উরল্লরখর্ িােগ্রী বন রবভামগি িদি দপ্তমি এবাং োঠ প িামেি রবরভন্ন বন রবভামগ িিকারি
কামি ব্যবহৃর্ হমে।
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প্রকমেি আওর্াে পণ্য (Goods) িে িাংিান্ত র্থ্যারদ িাংরক্ষপ্ত আকামি রনম্নরি িািরণমর্ উমল্লখ কিা হমিািািরণ-১৩ t প্রকমেি আওর্াে পণ্য (Goods) িে িাংিান্ত র্থ্যারদ
িোঃ
নাং

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13
14

15
16
17

18

19
20

21

প্যামকমিি নাে/ িমেি রববিণ

১
ল্যাপটপ, মিস্কটপ করম্পউটাি
এবাং রপ্রন্টাি িিবিাহ
িি কারর রভমকি িিবিাহ
িাবি মকরবন রপক-আপ িিবিাহ
িেস্ত
িিিােিহ
৪০র্ট
মোটিিাইমকি িিবিাহ
ফমটাকরপ
মেরশন
এবাং
োরল্টরেরিো মপ্রামিক্টি িিবিাহ
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য আিবাবপত্র িিবিাহ
শীর্ার্প রনেন্ত্রক ন্ত্র িিবিাহ ও
স্থাপন
আইর্ট ন্ত্রপারর্ িে (করম্পউটাি
িিিাে এবাং অন্যান্য) এবাং
RIMS ইউরনট এি আপমগ্রমিশন
এি িন্য িাংরেষ্ট মিবািমূহ
প্রকমেি
প্রচাি-প্রচািণামূিক
/ব্র্যারন্ডাং আইমটে িে
প্রকমেি িন্য অরফি আিবাবপত্র
িিবিাহ
প্রকমেি িন্য একুাউরন্টাং এবাং
ফাইনারসোি
ম্যামনিমেন্ট
িফটওেুাি িে
RIMS ইউরনমটি িন্য রিমোট
মিরসাং
অুান্ড
রিআইএি
িফটওেুাি িে
প্রকমেি িন্য মফাল্ডাি ও িরিউি
িিবিাহ
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য রিএিএিআি কুামেিা,
িিিাোরদ, রিরিটাি কুামেিা,
স্কুানাি, এবাং ফুাক্স মেরশন
িিবিাহ
রিরপএি িিবিাহ
িি ান িিবিাহ
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য মিস্কটপ ও ল্যাপটপ
করম্পউটাি িিবিাহ
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য ফমটাকরপ মেরশনিহ অন্যান্য
িিিাোরদ িিবিাহ
RIMS ইউরনমটি িন্য স্মাট ি
মবাি ি িিবিাহ
RIMS
ইউরনমটি
িন্য
করম্পউটাি মটরবি ও রিভিরভাং
মচোি ( ১২র্ট কমি) িিবিাহ
রনব িারচর্ বনােনকৃর্ রকছু িাইমটি
িন্য অরর্ উচ্চ মিজুুমিশমনি
স্যামটিাইট
ইমেি
িে
(ম্যানমগ্রাভ ও পাহারি বন উভমেি

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্ ব্যে
২
৩৯.৯০১৬০

চুরি মূল্য

িক্ষ টাকাে
চুরি স্বাক্ষি

৩
৩১.২১৬৮৮

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ
৪
২৬/১০/২০১৩

৫
০৩/০৩/২০১৪

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ
৬
২৩/০৩/২০১৪

কাি মশষ
হওোি প্রকৃর্
র্ারিখ
৭
১৮/০৫/২০১৪

৬৪.১৯৭৬০
৪৯.৩৮২৪০
৫৯.২৫৯২০

৬৭.৭৬০০০
৪২.৪০০০০
৫০.৭৬০০০

২০/১১/২০১৩
২০/১১/২০১৩
১৯/০৫/২০১৪

১৮/০৫/২০১৪
১৮/০৫/২০১৪
২৮/০৮/২০১৪

০১/০৪/২০১৪
০১/০৪/২০১৪
১৮/০৯/২০১৪

১৭/০৬/২০১৪
২৮/০৮/২০১৪
০৩/০৯/২০১৪

২৪.৬৯১২০

১৬.২৬০৭০

০৬/০৪/২০১৪

০৫/০৬/২০১৪

১৪/০৭/২০১৪

২৬/০৬/২০১৪

৪.৯৩৮৪০

৪.৭৬৫০০

১১/১১/২০১৪

৩০/১১/২০১৪

২১/১২/২০১৪

২১/১২/২০১৪

১৬.৯৮৮০০

১১.৯০০০০

১৬/০৯/২০১৫

৩০/১১/২০১৫

০৯/১২/২০১৫

০৯/১২/২০১৫

৩২.৫৯২৮০

২৮.৬৩৬৩৫

০১/০৪/২০১৫

১৫/১০/২০১৫

১৪/১১/২০১৫

১৪/১১/২০১৫

১.৯৭৫২০

১.৯৪৭২৫

২৮/০৫/২০১৪

২৫/০৬/২০১৪

০৪/০৭/২০১৪

২৮/০৬/২০১৪

১৪.৮১৫২০

১৪.২২৬৯০

১৮/০৩/২০১৫

১১/১০/২০১৫

১৫/০৭/২০১৫

১৭/১১/২০১৫

৪.৮৩৯২০

৪.৬৫০০০

০১/১২/২০১৪

২৩/১২/২০১৪

২৩/০১/২০১৫

২২/০১/২০১৫

৪৯.৩৮৪০০

৪৭.৪০০০০

২২/০২/২০১৫

১৫/০৪/২০১৫

০৭/০৬/২০১৫

১৪/০৬/২০১৫

১.৯১৬০০

১.৭৬০০০

১১/০৩/২০১৫

০৬/০৪/২০১৫

১০/০৪/২০১৫

১৬/০৪/২০১৫

৬.৫৩০০০

৬.৪১৮০০

১৩/১০/২০১৫

২৩/১২/২০১৫

২৩/০৭/২০১৫

২৮/০১/২০১৬

১০.৫৩০০০
১৩০.০০০০০
৪.৪৬০০০

৮.৫৮০০০
১২৮.৯০০০০
৪.১৭৮৬৯

১৩/১০/২০১৫
১৪/০৭/২০১৬
১০/০২/২০১৬

১৫/১২/২০১৫
২৮/০৯/২০১৬
১৮/০৪/২০১৬

২৩/০৭/২০১৫
০৭/১২/২০১৬
২৫/০২/২০১৬

১৪/০১/২০১৬
৩১/১২/২০১৬
০৯/০৫/২০১৬

৪.৬৭০০০

৩.১২০০০

০৩/০১/২০১৬

০৪/০৪/২০১৬

২৪/০৪/২০১৬

২০/০৪/২০১৬

২.০০০০০

১.৩২২৫০

২৭/০৭/২০১৬

০৫/০৯/২০১৬

০৪/১০/২০১৬

০৪/১০/২০১৬

৩.০০০০০

২.৮৫০০০

০৭/০৮/২০১৬

০৫/০৯/২০১৬

০৫/০৫/২০১৬

০৪/১০/২০১৬

২০.০০০০০

১৯.৭৮৮০২

১৫/০৯/২০১৬

১৫/১১/২০১৬

৩১/১২/২০১৬

৩১/১২/২০১৬
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প্যামকমিি নাে/ িমেি রববিণ

১
িন্য)
(GeoEye/WorldView/
others) (রিেি ইউরনমটি িন্য)
RIMS ইউরনমটি িন্য বন
পরিোপক িিিাোরদ Suunto
রক্লমনারেটাি ৩র্ট,
Suunto
কম্পাি ৩র্ট, Densiometer
৩র্ট, Leica Disto ৩র্ট,
িাোরেটাি মটপ ৩র্ট, পরিোপক
মটপ ২৫ রেটাি ৩র্ট, পরিোপক
মটপ ৫০ রেটাি ৩র্ট, রিিভা
কম্পাি
৩র্ট,
Haga
Altimeter ২র্ট, Spiegel
Relaskop ১র্ট
১র্ট প্লটামিি িামর্ কার্টিি ১ মিট,
করম্পউটাি মনটওোকি অুাকমিি
মোমিি ১র্ট, ল্যাপটপ করম্পউটাি
৫র্ট, A3 িাইি েমনামিাে
রপ্রন্টাি
১র্ট,
োরল্টরেরিো
প্রমিক্টি ২ র্ট, িকুমেন্ট স্কুানাি
১র্ট, A3 িাইি স্কুানাি ১র্ট, িািি
ফিম্যাট স্কুানাি ১র্ট
একুাউরন্টাং
িফটওেুাি
িক্ষণামবক্ষণ এবাং স্যামটিাইট
মেি ভািা
৭৬র্ট কুাম্প অরফমিি িন্য
আিবাবপত্র িিবিাহ
িফটওেুাি: RIMS এি িন্য
ERDAS
Imagine
Professional 1 license
িফটওেুাি: ARCGIS মিস্কটপ
এিভাস (ARCGIS মিস্কটপ
এি িন্য রত্রোরত্রক এনারিে) এি
১র্ট িাইমিস
িফটওেুাি: RIMS এি িন্য
eCognition মিমভািাপামিি
১র্ট িাইমিস
িফটওেুাি: RIMS এি িন্য
ENVI এি ১র্ট িাইমিস
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য রিমিি মিনামিটি িিবিাহ
কুাম্প অরফমিি িন্য আিবাবপত্র
িিবিাহ (২ে প িাে)
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি
িন্য
অন্যান্য িিিাোরদ
(করম্পউটাি,
রপ্রন্টাি
এবাং
ইউরপএি িিবিাহ)
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনট এবাং
RIMS এি িন্য ববদুুরর্ক
িিিাোরদ িিবিাহ (মনটওোকি
এমক্সি মোমিি এি িন্য
ইউরপএি)
RIMS এি িন্য করম্পউটাি

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্ ব্যে
২

চুরি মূল্য

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ
৪

চুরি স্বাক্ষি

৫

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ
৬

কাি মশষ
হওোি প্রকৃর্
র্ারিখ
৭

৬.০০০০০

৫.৪১০০১.৯৭

২২/০৯/২০১৬

২৩/১২/২০১৬

২২/১২/২০১৬

০৭/১২/২০১৬

৩৯.০০০০০

৩৭.৩৪৩৫২

০৩/০৮/২০১৬

২৯/০৯/২০১৬

২৮/১১/২০১৬

২৮/১১/২০১৬

৫.০০০০০

৩.২৫০০০

২৬/০৭/২০১৬

২৮/০৮/২০১৬

১৩/০৫/২০১৬

১৬/০৯/২০১৬

২২৮.০০০০০

১৩৯.৩৯৯৬৩

২৮/০৪/২০১৬

১১/০৭/২০১৬

১০/১০/২০১৬

২৭/১০/২০১৬

১৮.০০০০০

১৭.৬৮০০০

১৩/০৬/২০১৬

২৪/০৭/২০১৬

০৮/০৬/২০১৬

২৯/০৮/২০১৬

২৫.০০০০০

২৪.৫০০০০

১৩/০৬/২০১৬

২০/০৭/২০১৬

০৮/০৬/২০১৬

১৯/০৮/২০১৬

২৫.০০০০০

২৪.৬৫০০০

১৩/০৬/২০১৬

২৪/০৭/২০১৬

০৮/০৬/২০১৬

২৩/০৮/২০১৬

১১.৫০০০০

১১.২০০০০

১৩/০৬/২০১৬

১১/০৮/২০১৬

০৯/০৯/২০১৬

০৯/০৯/২০১৬

১৮.০০০০০

১০.২৩২৫০

০৬/০৪/২০১৬

২৫/০৫/২০১৬

২৪/০৭/২০১৬

২৬/০৬/২০১৬

৮৭.৮৪৫০০

৭৫.৮৬৪০০

২৮/০৭/২০১৬

২৫/০৯/২০১৬

২৪/১১/২০১৬

২১/১২/২০১৬

৪.৮৪০০০

৪.৯৮৫৬৬

৩১/০৮/২০১৬

১৯/০৯/২০১৬

১৮/১০/২০১৬

১৮/১০/২০১৬

২.০০০০০

১.৯৯৬৯০

১৪/১১/২০১৬

০৫/১২/২০১৬

০৩/০৯/২০১৬

১৯/১২/২০১৬

১৩.০০০০০

১৩.২৮৫০০

২৩/০৮/২০১৬

০৫/১০/২০১৬

০৪/১২/২০১৬

০৪/১২/২০১৬

৩
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িোঃ
নাং

35

প্যামকমিি নাে/ িমেি রববিণ

১
network attached access
storage and accessories
িিবিাহ
প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনট এবাং
কক্সবািাি হি রুমেি িন্য
শীর্ার্প রনেন্ত্রক ন্ত্র িিবিাহ
(২ে প িাে)

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্ ব্যে
২

চুরি মূল্য

৪.৪০০০০

২.৯০৩২২

৩

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ
৪

চুরি স্বাক্ষি

৫

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ
৬

কাি মশষ
হওোি প্রকৃর্
র্ারিখ
৭

১৪/১১/২০১৬

০৫/১২/২০১৬

০৩/০৯/২০১৬

১৯/১২/২০১৬

রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে কা ি (Works) িে িাংিান্ত র্থ্যারদ িাংরক্ষপ্ত আকামি রনম্নরি িািরণমর্ উমল্লখ কিা হমিািািরণ-১৪ t প্রকমেি আওর্াে কা ি (Works) িে িাংিান্ত র্থ্যারদ
িোঃ
নাং

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

প্যামকমিি নাে/ িমেি রববিণ

১
বন ভবন, েহাখািী, ঢাকামর্ প্রকে
বাস্তবােনকািী ইউরনমটি অরফি
মেিাের্ ও িাংস্কাি কাি
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ১-৭)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৮-১৪)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ১৫-২১)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ২২-২৮)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ২৯-৩৫)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৩৬-৪২)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৪৩-৪৯)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৫০-৫৬)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৫৬-৬৩)
রবরভন্ন এিাকাে ফমিে কুাম্প
রনেিাণ (রবরল্ডাং িরেক নাং ৬৪-৭০)

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্ ব্যে
২
৯.৭১৮৪

চূরিি মূল্য

িক্ষ টাকাে

৩
৯.৮০৯২০

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ
৪
১১/৫/২০১৪

চুরি (প্রকৃর্)
স্বাক্ষমিি
র্ারিখ
৫
৫/৬/২০১৪

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ
৬
৬/৭/২০১৪

কাি মশষ
হওোি প্রকৃর্
র্ারিখ
৭
৩০/০৬/২০১৪

৩১৪.৬৯৮১২

২৮৭.৫৭২৪৪

১৩/০৯/২০১৫

৬/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২৭৭.৭৬

২৫৮.৭২২৩৫

১৩/০৯/২০১৫

৮/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

৩৭২.১৬৯৩০

৩৮৩.৮১০৪৭

১৩/০৯/২০১৫

৬/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

৩৪৭.২৯৮২

৩৩৪.২৬৮৪৭

৬/৪/২০১৬

৬/৬/২০১৬

১১/৫/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২০২.৫৬৭৬৪

১৯৬.৬৮০০৮

১৩/০৯/২০১৫

৭/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২০৮.৪২৫৮

২০০.৮৯৫৭৯

১৩/০৯/২০১৫

১৪/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২০৯.৭৪৬৯৮

২১৭.৯৭৬৩০

১৩/০৯/২০১৫

১৪/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২৫৯.৬৫৭৩০

২৭৭.৯২৫৯০

১৩/০৯/২০১৫

১২/১/২০১৬

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

২৪৮.৩৮৪৯৮

২৫৬.৪৩৪৮৮

১৩/০৯/২০১৫

২০/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬

৩২৪.৫৭৪৫৭

৩৩৭.৭১১৪৮

১৩/০৯/২০১৫

৬/১২/২০১৫

৩০/০৯/২০১৬

২৫/১২/২০১৬
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উি প্রকমেি আওর্াে পিােশিক মিবা (Consultancy Service) প্রদান িাংিান্ত িে প্ররিোি রবস্তারির্ িাংরক্ষপ্ত আকামি
রনম্নরি িািরণমর্ উমল্লখ কিা হমিািািরণ-১৫tপিােশিক মিবা (Consultancy Service) প্রদান িাংিান্ত িে প্ররিোি রবস্তারির্ র্থ্যারদ

িক্ষ টাকাে

িোঃ
নাং

প্যামকমিি নাে/িমেি রববিণ

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্
ব্যে
২

১
পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান
1
প্রকমেি রবরভন্ন রদক রনমে বন ৩৯৫.০৬১৬
রবভামগি
কেিকর্িা
এবাং
সুরবধামভাগীমদি পরিকেনা ও
পরিচািনা িম্পরকির্ প্ররশক্ষণ
কেিসূরচি ওপি পিােশিক মিবা
প্রদান
2
Land use ম্যাপ বর্িী, বনােন ৩২০.০০০০
ও পুনব িনােনকৃর্ এিাকাি
মূল্যােন এবাং প িমবক্ষমণি ওপি
কারিগরি িহাের্া প্রদান
3
বাাংিামদশ বন রবভামগি বনি ৩২০.০০০০
িম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প িমবক্ষমণি
পদ্ধরর্
শরিশািী
কিমর্
কারিগরি িহাের্া প্রদান
4
ম াগাম াগ,
িমচর্নর্ামূিক ১৪৮.১৪৮০
কেিকাণ্ড বৃরদ্ধ এবাং ওমেব রভরত্তক
র্থ্য প্রচাি/রবর্িমণি িন্য
কারিগরি িহাের্া প্রদান
5
তৃর্ীে পমক্ষি মূল্যােন এবাং ২৮০.০০০০
প িমবক্ষণ: মবিিাইন িরিপ
(Baseline Survey), অধ িবারষ িক
অগ্রগরর্/প্ররিো
প িমবক্ষণ (Half Yearly
Process
Monitoring),
েধ্যবর্ী
প িামিাচনা (Mid
Term Review) এবাং চূিান্ত
প্রভাব
মূল্যােন
(Final
Impact Assessment)
6
ফমিে োোি প্লুান হািনাগাদ ৯৭১.৮৫২০
কিা: ফমিে োোি প্লুান
প িামিাচনা ও হািনাগাদকিণ,
মকৌশিগর্ উন্নেন ও রনরদ িষ্ট
িেমে
কামিি
পরিকেনা
বর্রিিহ
কারিগরি রদক
প িামিাচনা কিা
7
োঠ প িামেি অবকাঠামোি ২৩০.০০০০
নকশা, র্ত্ত্বাবধান ও প িমবক্ষমণি
িন্য পিােশিক মিবা প্রদান
8
স্বাধীনভামব অভুন্তিীণ রনিীক্ষা
৪৪.৪৪৪০
(Independent
Internal
Audit)
9
উপকূিীে অঞ্চমি Potential ৩২০.০০০০
Greenbelt Zone ম্যারপাং এি
িন্য কারিগরি িহাের্া প্রদান
ব্যরি পিােশিক (Individual Consultant)
1
দক্ষর্া উন্নেন রবমশষজ্ঞ (ব্যরি ৫৫.৩০৮৮
পিােশিক-মিাকাি)

চূরিি মূল্য

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ

চুরি (প্রকৃর্)
স্বাক্ষমিি
র্ারিখ

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ

কাি মশষ হওোি
প্রকৃর্ র্ারিখ

৩

৪

৫

৬

৭

৩৮১.৮৬৭৩৭

৭/৫/২০১৫

১/২/২০১৬

১৫/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৩২৪.০০০০০

১৯/১০/২০১৪

১৮/০৩/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৩২৩.৫৮৪৩০

২৯/০৯/২০১৪

২/৪/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

১৪৯.৯৫৬০৭

২৪/১১/২০১৪

২৪/০৩/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

২৮৩.৫০০০০

১৯/১০/২০১৪

৩০/০৩/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

১৪৬.৯৮৭৫০

২৪/১১/২০১৪

২৯/১২/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/১৬

২৫৭.৯১০৪৬

২৯/০৯/২০১৪

১০/৩/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/১৬

৪৪.৪৪৭৫০

২৮/১২/২০১৪

২৩/০৪/২০১৫

১৫/১২/১৬

৩১/১২/১৬

৩২৩.৭৬২৫৯

২৫/০৪/২০১৬

১৬/০৮/২০১৬

৩১/১২/১৬

৩১/১২/১৬

৫০.০০০০০

১/৬/২০১৪

১/১২/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩১/১২/১৬
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চতুর্ ি অধ্যাে
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িোঃ
নাং

2
3
4

5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

23

প্যামকমিি নাে/িমেি রববিণ

১
দক্ষর্া উন্নেন রবমশষজ্ঞ (িার্ীে
ব্যরি পিােশিক)
দক্ষর্া উন্নেন রবমশষজ্ঞ (িার্ীে
ব্যরি পিােশিক)
বনি িম্পদ প িমবক্ষণ এবাং
মূল্যােন
রবমশষজ্ঞ
(ব্যরি
পিােশিক-আন্তিিারর্ক)
এেআইএি/ রিআইএি রবমশষজ্ঞ
(ব্যরি পিােশিক-রিরনেি)
ফমিে
ম্যামনিমেন্ট
পরিরি/ইরনরের্টউশন মেশারিষ্ট
(আন্তিিারর্ক স্বর্ন্ত্র পিােশিক)
ফমিে
ম্যামনিমেন্ট
পরিরি/ইরনরের্টউশন মেশারিষ্ট
(ব্যরি পিােশিক- আন্তিিারর্ক)
ফমিে
ম্যামনিমেন্ট
পরিরি/ইরনরের্টউশন মেশারিষ্ট
(ব্যরি পিােশিক- আন্তিিারর্ক)
প্রকে
ব্যবস্থাপক
(ব্যরি
পিােশিক-রিরনেি)
আরর্ িক ব্যবস্থাপনা রবমশষজ্ঞ
(ব্যরি পিােশিক-রিরনেি)
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (ব্যরি
পিােশিক-রিরনেি)
করেউরনমকশন ও ইনফিমেশন
মেশারিষ্ট (ব্যরি পিােশিক)
রহিাবিক্ষণ রবমশষজ্ঞ (ব্যরি
পিােশিক)
রহিাবিক্ষক (জুরনেি ব্যরি
পিােশিক)
রহিাবিক্ষক (জুরনেি ব্যরি
পিােশিক)
করেউরনর্ট
মোরবিাইমিশন
কেিকর্িা
(জুরনেি
ব্যরি
পিােশিক)
করেউরনর্ট
মোরবিাইমিশন
কেিকর্িা
(জুরনেি
ব্যরি
পিােশিক)
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক)
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক)
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক)
রহিাবিক্ষক (জুরনেি ব্যরি
পিােশিক)
করেউরনর্ট
মোরবিাইমিশন
কেিকর্িা
(জুরনেি
ব্যরি
পিােশিক)
প্রশািরনক কেিকর্িা (জুরনেি
ব্যরি পিােশিক)

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্
ব্যে
২
৩৯.৫০৫৬

চূরিি মূল্য

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ

চুরি (প্রকৃর্)
স্বাক্ষমিি
র্ারিখ

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ

কাি মশষ হওোি
প্রকৃর্ র্ারিখ

৩
৩৯.০৩২২৬

৪
N/A

৫
১৪/০৫/২০১৫

৬
৩১/১২/১৬

৭
১/৬/২০১৬

১২.০০০০

১০.২৭০০০

১৮/০৫/২০১৬

২৪/০৭/২০১৬

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

২১৬.০০০০

১৭১.৯৮৪০

N/A

৩০/০৮/২০১৫

৩১/০৫/১৬

৩১/১২/২০১৬

৬৯.১৩৬০

৫৩.১৪২৯৬

২৯/০৫/২০১৪

৩/১২/২০১৪

৩১/১২/১৬

২২/১১/২০১৬

২৮৮.০০০০

২৮৮.০০০০

২৯/০৫/২০১৪

১৬/১১/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩/৪/২০১৬

৭২.০০০০

৭২.০০০০

N/A

২২/০৯/২০১৬

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৬৯.১৩৬০

৬০.৭২৫৮

২৯/০৫/২০১৪

২৩/১২/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৮২.১২৩২

৭৭.৭৮০৭৫

২৯/০৭/২০১৩

২৪/০৩/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৮৩.০০২৪

৮৩.১৬৭০

২৯/০৭/২০১৩

১৩/০৩/২০১৪

৩১/১২/১৬

১২/১২/২০১৬

৯৩.৪০৮০

৪৩.১৬৭০

৩০/০৪/২০১৩

১/১/২০১৪

২১/০৬/১৫

২১/০৬/২০১৫

৬৫.৪৯১২

৫৮.৪২৬২৫

২৯/০৭/২০১৩

১/৪/২০১৪

৩১/০৫/১৬

৩১/১২/২০১৬

৫১.৮৫২০

৪৪.১০৫০৭

২৯/০৭/২০১৩

১০/২/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

১৬৫.৯২৫৬

১৫৫.৬৭০০০

২৯/০৭/২০১৩

১৬/০২/২০১৪

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

১৭.৭৭৭৬

২০.৬৭৮৫

২৯/০৭/২০১৩

১৬/০২/২০১৪

৩১/১২/১৬

২১/০৭/২০১৪

১৮৬.৬৬৬৪

১৮৭.০০০০

২৯/০৭/২০১৩

১৬/০২/২০১৪

৩১/১২/১৬

S/D

২০.৮০০০

২০.৬৭৮৫

২৯/০৭/২০১৩

১৬/০২/২০১৪

৩১/১২/১৬

২৩/০৬/২০১৪

২৯.৬২৯৬

৩২.৮৩৬৮১

N/A

৬/৯/২০১৫

৫/১০/২০১৬

৫/১০/২০১৬

৫২.৯৬০০

৫০.১৫৭৮০

N/A

২৬/১০/২০১৪

২/২৮/২০১৫

১৫/১২/২০১৬

৩৭.২০০০

৩৭.৯২৩৮১

N/A

৮/১২/২০১৫

১১/১০/২০১৬

১১/১০/২০১৬

১৬.০০০০

১২.৬৭৩৭০

N/A

১৫/০২/২০১৫

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

১৪.৪০০০

১২.২৪৪৬০

N/A

৮/৩/২০১৫

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬

৮.৯৬০০

৭.৫৭৮৬২

N/A

২৩/০২/২০১৬

৩১/১২/১৬

৩১/১২/২০১৬
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িোঃ
নাং

24

25

26

27

প্যামকমিি নাে/িমেি রববিণ

১
িি ান
িিবিামহি
িন্য
রিিাইন,
সুপািরভশন
ও
েরনটরিাং পিােশিক (মনৌ ান ও
মনৌ ন্ত্র মকৌশি স্থপরর্)(প্যামকি
নাং BFD/S28)
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন
েরনটরিাং মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক- আন্তিিারর্ক)
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন
েরনটরিাং মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক- িার্ীে)
স্বে মেোদী পিােশিক (৩ িন)

রিরপরপ
অনু ােী
প্রাক্করির্
ব্যে
২
৪.৯৬০০

চূরিি মূল্য

দিপত্র
আহ্বামনি
র্ারিখ

চুরি (প্রকৃর্)
স্বাক্ষমিি
র্ারিখ

চুরি অনু ােী
কাি মশষ
হওোি র্ারিখ

কাি মশষ হওোি
প্রকৃর্ র্ারিখ

৩
৫.০০০০০

৪
N/A

৫
২৭/০৩/২০১৬

৬
৩১/১২/১৬

৭
২৬/১২/২০১৬

৭২.৯০০০

কাি বারর্ি

২০/০৩/২০১৬

N/A

৩১/১২/১৬

S/D

১৫.০০০০

কাি বারর্ি

২০/০৩/২০১৬

N/A

৩১/১২/১৬

S/D

৪৫.০০০০

কাি বারর্ি

২০/০৩/২০১৬

S/D

৩১/১২/১৬

S/D

উি প্রকমেি আওর্াে রবমদশী (Foreign)/স্থানীে (Local) পিােশিক মিবা (Consultancy Service) প্রদান িাংিান্ত
প্ররিোি রবস্তারির্ রনম্নরি িািরণমর্ উমল্লখ কিা হমিািািরণ-১৬ t রবমদরশ (Foreign)/ স্থানীে (Local) পিােশিক মিবা (Consultancy Service) প্রদান িাংিান্ত প্ররিোি
রবস্তারির্ র্থ্যারদ
আইমটমেি বণ িনা
১
ক) রবমদরশ
রিমিাি ি অুামিিমেন্ট মেশারিষ্ট (আন্তিিারর্ক পিােশিক)
ফমিে োোি প্লুান হািনাগাদ কিা: ফমিে োোি প্লুান
প িামিাচনা ও হািনাগাদকিণ, মকৌশিগর্ উন্নেন ও রনরদ িষ্ট
িেমে কামিি পরিকেনা বর্রিিহ কারিগরি রদক প িামিাচনা
কিা
ফমিে ম্যামনিমেন্ট পরিরি/ইরনরের্টউশন মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক- আন্তিিারর্ক)
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন েরনটরিাং মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক- আন্তিিারর্ক)
স্থানীে
পিােশি প্রদান (রিএিএে) পূর্িকাি
পিােশি প্রদান (রিএিএে) িি ান
দক্ষর্া উন্নেন রবমশষজ্ঞ
ক) নাি িারিি মকৌশি, বনােন বৃরদ্ধ এবাং িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্
িমচর্নর্া বৃরদ্ধ-প্ররর্র্ট ৩৮০
খ) িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ িমচর্নর্া, অাংশগ্রহণমূিক বনােন
ভূরে ব্যবহামিি (Land use) োনরচত্র বর্িী, মূল্যােন এবাং
প িমবক্ষমণি মক্ষমত্র কারিগরি িহাের্া
RIMS ইউরনট শরিশািীকিণ এবাং বনি িম্পদ মূল্যােন
এবাং প িমবক্ষমণি িন্য কারিগরি িহাের্া প্রদান
ম াগাম াগ মকৌশি উন্নেন, িমচর্নর্া বৃরদ্ধি িন্য কারিগরি
িহাের্া
তৃর্ীে পমক্ষি মূল্যােমনি িন্য কারিগরি িহাের্া
উপকূিীে অঞ্চমি Potential Greenbelt Zone এি
২রি/৩রি ম্যারপাং এি িন্য কারিগরি িহাের্া প্রদান
এেআইএি/রিআইএি রবমশষজ্ঞ (ব্যরি পিােশিক-মিাকাি)
ফমিে ম্যামনিমেন্ট পরিরি/ইরনরের্টউশন মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক- িার্ীে)
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন েরনটরিাং মেশারিষ্ট (ব্যরি

রপরপ অনু ােী
২

অনুমোরদর্ ব্যরি োি
চুরি অনু ােী
৩

প্রকৃর্ ব্যবহৃর্
ব্যরি োি
৪

১২ ব্যরি োি
১র্ট প্যামকি

১২ ব্যরি োি
১২ ব্যরি োি

১২
১২

২৩ ব্যরি োি

২৪ ব্যরি োি

২০ োি ১৮ রদন

১২ ব্যরি োি

-

১ র্ট প্যামকি
৪ ব্যরি োি
২৩ ব্যরি োি (২ে
আিরিরপরপ অনু ােী)
১ র্ট প্যামকি

-

২১ ব্যরি োি
০৯ ব্যরি োি
২৪ ব্যরি োি

২১
০৯
২১

১১ ব্যরি োি

১১

১ র্ট প্যামকি

২১ ব্যরি োি এবাং ১২ রদন

২১ োি ১২ রদন

১ র্ট প্যামকি

২১ ব্যরি োি

২১ ব্য

১ র্ট প্যামকি

২১ ব্যরি োি

২১

১ র্ট প্যামকি
১ র্ট প্যামকি

২১ ব্যারি োি
০৪ ব্যরি োি ১৪ রদন

২৫ ব্যরি োি
২৪ ব্যরি োি

২৫ ব্যরি োি
২৪ ব্যরি োি

৬ ব্যরি োি

-

২১
০৪ োি ১৪ রদন
২৩
২৪
-
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আইমটমেি বণ িনা
১
পিােশিক-িার্ীে)
পিােশি মিবা (কারিগিী প িামিাচনা,
িহাের্াকািী কেী)

রপরপ অনু ােী
২
প্রকে ব্যবস্থাপনাে

অনুমোরদর্ ব্যরি োি
চুরি অনু ােী
৩

৮০৬ ব্যরি োি

প্রকে ব্যবস্থাপক ৩৪ ব্যরি োি
আরর্ িক ব্যবস্থাপনা রবমশষজ্ঞ ৩৪
ব্যরি োি
প্ররিউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক) ১৮ ব্যরি োি
করেউরনমকশন ও ইনফিমেশন
মেশারিষ্ট ৩৩ ব্যরি োি
রহিাবিক্ষণ রবমশষজ্ঞ (ব্যরি
পিােশিক) ৩৫ ব্যারি োি
রহিাবিক্ষক (ব্যরি পিােশিক) ৮
িন, ২৭২ ব্যরি োি
করেউরনর্ট মোবািাইমিশন
কেিকর্িা (জুরনেি ব্যরি
পিােশিক) ৯ িন, ২৮৮ ব্যারি
োি
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরিপিােশিক) ১৩ ব্যরি োি
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক) ২৯ ব্যরি োি
প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ (রিরনেি
ব্যরি পিােশিক) ১৫ ব্যারি োি
প্রশািরনক কেিকর্িা (জুরনেি
ব্যরি পিােশিক) ১২ ব্যরি োি
স্বে মেোদী পিােশিক
৪ ব্যরি োি/৩ িন

প্রকৃর্ ব্যবহৃর্
ব্যরি োি
৪
৩৩ োি ৬ রদন
৩৩
১৭ োি ২১ রদন
৩৩
৩৪
২৬৫
২২৫

১৩
২৫ োি ১৯ রদন
১৪ োি ২২ রদন
১০ োি ০৭ রদন
-

উি প্রকমেি আওর্াে রবমদরশ (Foreign)/স্থানীে (Local) পিােশিক মিবা (Consultancy Service) প্রদান িাংিান্ত
প্ররিোি রবস্তারির্ প িমবক্ষমণ মদখা াে, আন্তিিারর্ক ও িার্ীে এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন েরনটরিাং মেশারিষ্ট (ব্যরি
পিােশিক) রনমোমগি কর্া র্াকমিও র্া বাস্তবারের্ হেরন। এছািা, স্বে িেমেি িন্য ৩ িন পিােশিমকি রনমোগ প্রদান
কা িিেও বাস্তবারের্ হেরন।
প্রকমেি আওর্াে বাস্তবারের্ রনেিাণ ও পূর্ি কামিি প্রমোিনীে িিিাে ও উপকিণ িে প্ররিোি রবস্তারির্ রনম্নরি িািরণমর্
উমল্লখ কিা হমিািািরণ-১৭ t রনেিাণ ও পূর্ি কামিি প্রমোিনীে িিিাে ও উপকিণ িে প্ররিোি রবস্তারির্ র্থ্যারদ
আইমটমেি বণ িনা
১
কুাম্প অরফি/মিি অরফি/রবট অরফি-৭৬র্ট
মিৌি প্যামনি, গভীি নিকূপ, প্রাপ্ত বামিট
অনু ােী অভুন্তিীণ প্রমবশ পর্ (আনুোরনক
১৪৫৫০ রেটাি)

পরিোণ (রপরপ
অনু ােী)
২
৮৬০০ বগ ি রেটাি
এবাং
১৪৫৫০
আিএে

িমেি র্ারিখ
৩
ি
প্যামকি ক (রবএফরি/িারব্লউ-৩৩)-৯২০ বগরেটাি
এবাং ১০২.২ আিএে;
০৬.১২.২০১৫
ি
প্যামকি খ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৪)-৮৮০ বগরেটাি
এবাং ৬৮.৫ আিএে;
০৮.১২.২০১৫
ি
প্যামকি গ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৫)-১১০০ বগরেটাি
এবাং ১০২ আিএে;
০৬.১২.২০১৫
ি
প্যামকি ঘ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৬)-১০৬০ বগরেটাি
এবাং ৯১.৫ আিএে
ি
প্যামকি ঙ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৭)-৬০০ বগরেটাি
এবাং ৮৬ আিএে;
০৭.১২.২০১৫
ি
প্যামকি চ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৮)-৬২০ বগরেটাি
এবাং ১২৩ আিএে;
১৪.১২.২০১৫
ি
প্যামকি ছ (রবএফরি/িারব্লউ-৩৯)-৬৪০ বগরেটাি
এবাং ৬৬.২৫ আিএে;
১৪.১২.২০১৫
ি
প্যামকি ি (রবএফরি/িারব্লউ-৪০)-৯২০ বগরেটাি
এবাং ৮৩ আিএে;
১২.০১.২০১৬
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আইমটমেি বণ িনা

পরিোণ (রপরপ
অনু ােী)
২

১

িমেি র্ারিখ
৩
ি
প্যামকি ঝ (রবএফরি/িারব্লউ-৪১)-৮৪০ বগরেটাি
এবাং ৭২ আিএে;
২০.১২.২০১৫
ি
প্যামকি ঞ (রবএফরি/িারব্লউ-৪২)-১০২০০ বগরেটাি
এবাং ৬১.৫ আিএে;
০৬.১২.২০১৫

প্রকমেি আওর্াে ৭৬র্ট কুাম্প/মিি/রবট অরফি BETS নােক পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে রিিাইন, ড্ররোং এবাং
সুপািরভশন কিা হমেমছ। প্রকমেি আওর্াে A, B, C, D, E, F, G ইর্ুারদ টাইমপি ভবন রনরেির্ হে এবাং মটন্ডামিি
োধ্যমে িকি কাি বাস্তবােন কিা হমেমছ এবাং িমিিরেন পরিদশিমন রনধ িারির্ মেরিরফমকশন অনু ােী রনেিাণ ও পূর্ি কাি
িম্পন্ন হমেমছ বমি প্রর্ীেোন হমেমছ। র্মব BETS এি বর্রিকৃর্ রবরল্ডাং/কুাম্প অরফিগুমিাি রিিাইন এবাং নরর্পত্র
প িামিাচনা কমি মদখা াে, র্ামদি প্রমদে General Notes for Structural Design এ রিমেন্ট রহিামব Portland
Cement ASTM C150 র্র্া OPC (Ordinary Portland Cement) ব্যবহামিি রনমদ িশনা িমেমছ, এমক্ষমত্র িবণ পারন
িরহষ্ণু ভবন রনেিামণি িন্য প্রম ািু Sulfur Resisting Cement ব্যবহামিি মকান রনমদ িশনা মনই। এছািা, ভবন রনেিামণ
Concrete এি Strength ২০.৭ Mpa হমর্ ২৪.২ Mpa রনধ িারির্ আমছ। র্াই রনরেির্ অরফিগুমিা িবণ িরহষ্ণু নে র্মব
িিবায়ু িরহষ্ণু রহমিমব প্রর্ীেোন হমেমছ। অপিরদমক, রকছু রবট অরফমি িীোনা প্রাচীি বা রনিাপত্তা মবষ্টনী না র্াকাি কািমণ
োমঝ েমধ্যই বন্যহারর্ি আিেমণ িানািা/দিিা মভমঙ্গ মগমছ মদখা মগমছ। উমল্লখ্য, প্রকে মশষ হমে াবাি পি রনেিাণকৃর্
িেস্ত কাি িারেত্বির্ রবভাগীে বন কেিকর্িাি কামছ হস্তান্তি কিা হমেমছ।
প্রকমেি আওর্াে রনরেির্ কুাম্প/মিি/রবট অরফমিি রচত্র পরিরশষ্ট-৮ এ িাংযুি কিা হমেমছ।
প্রকমেি আওর্াে রনরেির্ কুাম্প/মিি/রবট অরফমিি রিিাইনপরিরশষ্ট-৯ এ িাংযুি কিা হমেমছ।
পরিমশমষ বিা াে, প্রকমেি উপমিাি রবরভন্ন পণ্য (Goods), কা ি (Works) ও মিবা (Services) িাংগ্রমহি মক্ষমত্র রপরপএ২০০৬, রপরপআি-২০০৮ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িে রবরধোিা অনুিিণ কমি িে কিা হমেমছ। Head of Procuring Entity
(HOPE) র্র্া প্রধান বন িাংিক্ষমকি োধ্যমে প্ররর্র্ট কামিি অনুমোদন মনো হমেরছি। প্রকে বাস্তবােনকািী কতৃিপক্ষ কতৃিক
দিপত্র আহবান, দিপত্র গ্রহণ, দিপত্র মখািা, দিপত্র মূল্যােন, দিপত্র অনুমোদন ও চুরি স্বাক্ষি ইর্ুারদ িে প্ররিোে রপরপএ২০০৬, রপরপআি-২০০৮ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িে রবরধোিা অনুিিণ কিা হমেমছ বমি প্রর্ীেোন হমেমছ। ব্যরিগর্ পিােশিক
রনমোগ প্ররিোে রবশ্ব ব্যাাংমকি রবরধোিা অনুিামি Expression of Interest (EOI) এবাং ৩ রিরভ পদ্ধরর্ অনুিিণ কিা
হমেমছ। উমল্লখ্য, ৩ রিরভ পদ্ধরর্মর্ ব্যরিি ইো প্ররর্ফরির্ হবাি সুম াগ র্ামক রবধাে র্া না ব্যবহাি কিাই উত্তে রছি।
এছািা, রকছু প্যামকমি রবরভন্ন কািমণ প্ররকউিমেন্ট রবমশষজ্ঞ ম াগদামন রবিম্ব হওোে ২০১৫ িামি মর্মক িে কা িিে চাল্য
হওোে িমে মূল্য মবরশ মিমগমছ বমি প্রর্ীেোন হমেমছ।

4.3.

আরর্ িক ব্যবস্থাপনাে প্রকমেি অরিট িাংিান্ত র্থ্য

প্রকমেি আরর্ িক রনিীক্ষা িাংিান্ত র্থ্যারদ রনম্নর িরন্নমবরশর্ হমিািোঃ
নাং
1

অর্ িবছি

রববিণ

২০১৩-২০১৪

2

২০১৪-২০১৫

3

২০১৫-২০১৬

4

২০১৬-২০১৭

ববমদরশক িাহায্যপুষ্ট প্রকে অরিট অরধদপ্তি কতৃিক আরর্ িক রনিীক্ষাে ১র্ট গুরুর্ি ও ৫র্ট িাধািণ আপরত্ত
উত্থারপর্ হে। উত্থারপর্ গুরুর্ি ও িাধািণ িকি আপরত্ত পিবর্ীমর্ রনষ্পরত্ত হে।
ববমদরশক িাহায্যপুষ্ট প্রকে অরিট অরধদপ্তি কতৃিক আরর্ িক রনিীক্ষাে ৩র্ট গুরুর্ি ও ২র্ট িাধািণ আপরত্ত
উত্থারপর্ হে। উত্থারপর্ গুরুর্ি ও িাধািণ িকি আপরত্ত পিবর্ীমর্ রনষ্পরত্ত হে।
ববমদরশক িাহায্যপুষ্ট প্রকে অরিট অরধদপ্তি কতৃিক আরর্ িক রনিীক্ষাে ১র্ট গুরুর্ি ও ৫র্ট িাধািণ আপরত্ত
উত্থারপর্ হে। উত্থারপর্ গুরুর্ি ও িাধািণ িকি আপরত্ত পিবর্ীমর্ রনষ্পরত্ত হে।
ববমদরশক িাহায্যপুষ্ট প্রকে অরিট অরধদপ্তি কতৃিক আরর্ িক রনিীক্ষা (জুিাই, ২০১৬ হমর্ রিমিম্বি, ২০১৬)
িম্প্ররর্ িম্পারদর্ হমেমছ।

ম মহতু অরিট আপরত্তগুমিাি মবরশিভাগই রনষ্পরত্ত হমে মগমছ মিমহতু প্রকমেি আরর্ িক ব্যবস্থাপনাে মকান ত্রুর্ট পরিিরক্ষর্
হেরন।

25

পঞ্চে অধ্যাে
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পঞ্চে অধ্যাে
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি ফিাফি
িনিাংখ্যা বৃরদ্ধি িমঙ্গ বমনি ওপি িীবন-িীরবকাি িন্য োনুমষি রনভিিশীির্া বািমছ। পাশাপারশ িিবায়ু পরিবর্িমনি ফমি
মদমশ প্রাকৃরর্ক দুম িাগ ম েন-বন্যা, ঘূরণ িঝি, িমিাচ্ছ্বাি, খিা ইর্ুারদ মদখা রদমে। এমর্ িীবববরচত্রু হ্রাি পামে এবাং পরিমবশ
ও প্ররর্মবশ প্ররর্রনের্ ক্ষরর্গ্রস্ত হমে। িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ এিব প্ররর্রিো মোকারবিাে বাাংিামদশ বন রবভাগ এবাং
ি
আিণ্যক ফাউমন্ডশন ম ৌর্ভামব ‘ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন’ প্রকের্ট বাস্তবােন
কমিমছ। প্রকের্ট কক্সবািাি, চট্টগ্রাে, মনাোখািী, িক্ষ্মীপুি, মফনী, বরিশাি, পটুোখািী, বিগুনা ও মভািা মিিাে বাস্তবারের্
হমেমছ। উপকূিীে চিাঞ্চি ও পাহারি এিাকাে িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ দুম িাগ মোকারবিাে িনগমণি অাংশগ্রহমণি োধ্যমে
বন িাংিক্ষণ কিা এবাং রবরভন্ন মদশীে প্রিারর্ি গাছ িারগমে নতুন বন সৃরষ্ট কিাই রিআিরপএআি প্রকমেি মূি উমেশ্য। রনম্নর
প্রকমেি উমেমশ্যি রভরত্তমর্ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি ফিাফি প িামিাচনা কিা হমিা-

5.1

উমেশ্য-১ tউপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে িিবায়ু িহনশীি (Climate Resilient) প্রিারর্
িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট কিা া Windbreak রহমিমব কাি কিমব

িিবায়ু পরিবর্িমনি ফমি বন্যা, খিা, ঘূরণ িঝি, িমিাচ্ছ্বাি, পাহাি ধি, েরুেের্া, অরর্বৃরষ্ট, অনাবৃরষ্ট, িাইমক্লান প্রকে
এিাকাে প্ররর্রনের্ িনগমণি িান-োি, শস্য, গাছপািা, গবারদ পশু ও ঘি-বারি রবনষ্ট কিমছ। মিই িমঙ্গ প্রাকৃরর্ক বনভূরে
কমে াওোে রবল্যপ্ত হমে ামে রবরভন্ন প্রিারর্ি মূল্যবান গাছ। ফিি, ওষুরধিহ েহামূল্যবান কামঠি ম াগান মনমে এমিমছ
শূমন্যি মকাটাে। িবণাির্া িরহষ্ণু রবরভন্ন প্রিারর্ি গাছ কমে মগমছ। ফমি, িেবধ িোন হামি প্রাকৃরর্ক বনভূরে কেমর্ র্াকমি
এক িেে ন্যািা পাহামি পরিণর্ হমব শর্ বছমিি পাহারি বন এবাং েরুভূরেি রূপ রনমব উপকূিীে এিাকা। িেবধ িোন হামি
প্রাকৃরর্ক বনভূরে কমে আিাে ভরবষ্যমর্ ভোবহ পরিমবশ রবপ িে প্ররর্মিাধ কিমর্ প্রকমেি আওর্াে িিবায়ু িহনশীি
প্রিারর্ িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট কিা হমেমছ।
5.1.1

বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা

প্রকমেি রপরিআি প্ররর্মবদন প িমবক্ষমণ মদখা াে, চাির্ট কমম্পামনন্ট এি েমধ্য অন্যর্ে হমে রবরভন্ন মদশীে প্রিারর্ি গাছ
িারগমে বনােন/পুনব িনােন কেিসূরচ বাস্তবােন কিা। উি কেিসূরচি আওর্াে বাাংিামদশ বন অরধদপ্তমিি ১০র্ট বন রবভামগি
োধ্যমে মোট ১৭,৫০০ মহক্টি ব্লক বাগামনি েমধ্য পাহারি এিাকাে ১০,০১৫ মহক্টি এবাং উপকূিীে চি অঞ্চমি বনােন কিা
হমেমছ ৭,৪৮৫ মহক্টি। এছািা, ২,০০০ রক:রে: রিপ বাগামনি েমধ্য ১০৫৭ রক:রে: মিিিাইন, িাস্তা, বাঁমধি ধামি এবাং ৯৪৩
রক:রে: মগািপার্াি গাছ খামিি পামি িাগামনা হমেমছ। মোট ৯ ধিমণি বনােমনি োধ্যমে প্রকে এিাকাে ২০১৩-’১৪ মর্মক
২০১৫-’১৬ িামি গমি প্ররর্ বছি ৮,৮২২ মহক্টি ব্লক বাগান এবাং ৮৩২ রক.রে রিপ বনােন কিা হমেমছ এবাং বছি রভরত্তক
িক্ষুোত্রা অনু ােী বনােন কা িিে বাস্তবারের্ হমেমছ (িািরণ-১৮)।
িািরণ-১৮t প্রকমেি আওর্াে বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকাি পরিোণ
িোঃ
নাং

1

বাগামনি
ধিণ
ম্যানমগ্রাভ

2

োউন্ড

বনােমনি িক্ষুোত্রা
মূি
িাংমশারধর্
৫,৭০০
৬,৩৫০ মহোঃ
মহোঃ
৪২৭ মহোঃ
১৫৫ মহোঃ

২০১৩-২০১৪
১,৯৬৮.১ মহোঃ

িক্ষুোত্রা অিিন
২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬
৩,০০০ মহোঃ
১,৩৮১.৯ মহোঃ

মোট
৬,৩৫০ মহোঃ

3

ঝাউ

৪১০ মহোঃ

২৫৮ মহোঃ

৮২ মহোঃ

১০৬ মহোঃ

৭০ মহোঃ

২৫৮ মহোঃ

4

এনরিচমেন্ট

২৬০ মহোঃ

২৬০ মহোঃ

০ মহোঃ

১২৫ মহোঃ

১৩৫ মহোঃ

২৬০ মহোঃ

5

মকাি মিান

২,৭৭৪ মহোঃ

০ মহোঃ

১,৬৮৬ মহোঃ

১,০৮৮ মহোঃ

২,৭৭৪ মহোঃ

6

বাফাি মিান

৭,৪২৫ মহোঃ

২,৬২৩ মহোঃ

৩,২৫৫ মহোঃ

১,৫৪৭ মহোঃ

৭,৪২৫মহোঃ

7

নন
ম্যানমগ্রাভ

৩,৮৭৮
মহোঃ
৫,৯২৫
মহোঃ
৪০০ মহোঃ

িিবায়ু
িহনশীির্াে ভূরেকা
বন্যা, বার্াি ও
িাইমক্লান প্ররর্মিাধক
িমিাচ্ছ্বাি ও ঝি
প্ররর্মিাধক
বার্াি ও িাইমক্লান
প্ররর্মিাধক
বন্যা, বার্াি ও
িাইমক্লান প্ররর্মিাধক
বার্াি ও ঝি
প্ররর্মিাধক
বার্াি প্ররর্মিাধক

৬৯ মহোঃ

৪৭ মহোঃ

৩৯ মহোঃ

১৫৫ মহোঃ

২৭৮ মহোঃ

৮০ মহোঃ

৯৮ মহোঃ

১০০ মহোঃ

২৭৮ মহোঃ

বার্াি প্ররর্মিাধক

মোট

১৭৫০০ মহোঃ
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িোঃ
নাং

8

বাগামনি
ধিণ
মগািপার্া

9

রিপ

বনােমনি িক্ষুোত্রা
মূি
িাংমশারধর্
৬৩৫
৯৪৩
রক:রে:
রক:রে:
১,০৩৭
১,০৫৭
রক:রে:
রক:রে:

২০১৩-২০১৪
১২৭ রক:রে:

িক্ষুোত্রা অিিন
২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬
৫০৮ রক:রে: ৩০৮ রক:রে:

মোট
৯৪৩ রক:রে:

৪১২ রক:রে:

৪৫৮ রক:রে:

১০৫৭ রক:রে:

১৮৭ রক:রে:
মোট

িিবায়ু
িহনশীির্াে ভূরেকা
বন্যা, বার্াি ও
িাইমক্লান প্ররর্মিাধক
বার্াি ও বন্যা
প্ররর্মিাধক

২০০০
রক:রে:

মূির্োঃ প্রকে এিাকাে ধিণ এবাং পূমব ি সৃষ্ট প্রাকৃরর্ক দুম িামগি অরভজ্ঞর্াি আমিামক বনােমনি ধিণ রনব িাচন কিা হমেমছ বমি
গাছপািাগুমিা বি হমি প্রাকৃরর্ক দুম িামগ এিাকাে ক্ষে-ক্ষরর্ি পরিোণ পূমব িি তুিনাে করেমে আনমর্ িহােক ভূরেকা পািন
কিমব বমি পিােশিক দমিি প িমবক্ষমণ মদখা াে। উমল্লখ্য, ম্যানমগ্রাভ বনােন মূির্ বন্যা, বার্াি, িাইমক্লান এবাং িমিাচ্ছ্বাি
প্ররর্মিামধ গুরুত্বপূণ ি ভূরেকা পািন কমি। অপিরদমক, োউন্ড বাগান বন্যা, িমিাচ্ছ্বাি এবাং ঝি-বৃরষ্ট প্ররর্মিামধ িহােক।
একইভামব, ঝাউ বাগান বার্াি ও িমিাচ্ছ্বাি, মগািপার্া ও এনরিচমেন্ট বাগান বন্যা, বার্াি ও উপকূিীে িমিাচ্ছ্বাি, মকাি
মিান বাগান বার্াি ও ঝি প্ররর্মিাধক, বাফাি মিান ও নন ম্যানমগ্রাভ বাগান বার্াি প্ররর্মিামধ এবাং িাস্তাি ধামিি রিপ
বনােন বার্াি ও বন্যাি প্ররর্মিাধক রহিামব কাি কমি।
প্রকে এিাকাে প্ররর্ মহক্টমি সৃরির্ গামছি হাি
মদশীে প্রিারর্
রবমদরশ প্রিারর্
১০০% ১০০%
৯৭% ১০০%
৭০%

৫৬%
৪৪%

৬৭%

০%

৬১%
৩৯%

৩৩%

৩০%
৩%

১০০%

০%

০%

০%

রচত্র-৩ t প্রকে এিাকাে প্ররর্ মহক্টমি সৃরির্ গামছি হাি
িািরণ-১৯ t প্রকে এিাকাে প্ররর্ মহক্টমি সৃরির্ গামছি িাংখ্যা
বনােমনি ধিণ
বাফাি মিান
মকাি মিান
ম্যানমগ্রাভ
োউন্ড
ঝাউ
এনরিচমেন্ট
নন ম্যানমগ্রাভ
মগািপার্া
রিপ

মদশীে প্রিারর্ (র্ট)
১০৪০
২২৮৭
১৯১৩
১০৯৪
২৪০৮
৪৪০
১৬৪৪
২৩৮১
৯০৪

রবমদরশ প্রিারর্ (র্ট)
১৩১৭
৭৮
০
৪৮০
০
২
৭৯২
০
১৪৪০

মোট
২৩৫৭
২৩৬৫
১৯১৩
১৫৭৪
২৪০৮
৫৪২
২৪৩৬
২৩৮১
২৩৪৪

উৎিোঃ Endline প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, রিমিম্বি, ২০১৬
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উপমিি রচত্র ও িািরণ প্রকে এিাকাে প্ররর্ মহক্টমি সৃরির্ মদশীে ও রবমদরশ প্রিারর্ি গামছি হাি/িাংখ্যা রনমদ িশ কমি।
প িমবক্ষমণ মদখা াে, প্রকে এিাকাি মদশীে প্রিারর্ি গামছি িাংখ্যাই মবরশ (৮০%) রদও অে রকছু িাংখ্যক (২০%)
রবমদরশ প্রিারর্ি গাছ িমেমছ। মদখা াে, ঝাউ (১০০%), এনরিচমেন্ট (১০০%), মগািপার্া (১০০%), ম্যানমগ্রাভ (১০০%),
মকাি মিামনি (৯৭%) িবগুমিা গাছই মদশীে প্রিারর্ি িেন্বমে গঠির্। অপিরদমক, রিপ বনােন (৬১%), বাফাি মিান
(৫৬%), নন ম্যানমগ্রাভ বনােন (৩৩%) এবাং োউন্ড বাগামন (৩০%) রবমদরশ প্রিারর্ি গাছ িমেমছ (রচত্র-৩ ও িািরণ-১৯)।
উমল্লখ্য, মিারপর্ গাছিমূমহি েমধ্য িমেমছ-আগি, আকাশেরণ, আেিকী, অজুিন, বমহিা, ভারদ, ববিাে, বকাইন, বল্লা, বিোিা,
চম্পা, চাপারিশ, ছারর্ে, রচকিারশ, রিরভট, ঢারকিাে, গিিন, গাোি, মগািপার্া, হরির্রক, িিপাই, িারুি, কদে, মেহগরন,
রনে, রপর্িাি, পুরর্িাে, মিইনরি, িাি কিই, িাদা কিই, শাি, মিগুন, মিানাল্য, মর্িশুি, মেঁতুি, তুন ইর্ুারদ। গামছি এই
প্রিারর্িমূহ িিবায়ু িরহষ্ণু, িবণাি পারন িরহষ্ণু এবাং দ্রুর্ বধ িনশীি হওোে এগুমিা রনব িাচন কিা হমেমছ। ফমি প্রকে
এিাকাে গাছ োিা াবাি পরিোণ (১০-২০%) অমনকাাংমশ কমে মগমছ এবাং গাছ োিা মগমি নতুন গাছ মিাপমণি োধ্যমে
মিই শুন্যস্থান দ্রুর্ পূিণ কিা হে। ফমি একরদমক ম েন বমনি পরিরধ বািমছ মর্েরন বািমছ িীব-ববরচমত্রুি পরিোণ। র্মব,
অমনক এিাকাে রবমশষ কমি পাহারি বনাঞ্চমি স্থানীে প্রভাবশািী কতৃিক অববধভামব ভূরে দখি এবাং গাছ মকমট রনমে াবাি
ফমি বনােন িম্প্রিািমণ িেস্যা বর্রি হমে বমি মকআইআই এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািা মর্মক িানা াে। র্াই বনােন
িম্প্রিািমণ স্থানীে প্রভাবশািী দখিদামিি হার্ মর্মক ভূরে উদ্ধাি কমি স্থানীে িনগমণি অাংশগ্রহমণি োধ্যমে িাোরিক
বনােন কেিসূরচ বাস্তবারের্ কিমর্ হমব। মিই িামর্ গুরুত্বপূণ ি বন রবভাগিমূমহ বন অপিাধ এবাং বনি দ্রব্য চুরি ও পাচাি
মিামধ বন রবভাগ, পুরিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খিা িক্ষাকািী বারহনীি িেন্বমে গঠির্ িমেন্ট টাস্ক মফাm©মক অরধকর্ি
কা িকিী/শরিশািী কিাি উমদ্যাগ রনমর্ হমব। অরধকন্তু, বমনি প্ররর্মবশ িক্ষামর্ ি আিও মবরশ কমি িাংিরক্ষর্ বনাঞ্চমি মদশীে
প্রিারর্ি চািা মিাপমণি প্ররর্ গুরুত্বামিাপ কিমর্ হমব। একোত্র মদশীে প্রিারর্ি চািা মিাপমণি োধ্যমেই আকাশেরণি ের্
রবমদরশ প্রিারর্ি গামছি পরিোণ কোমনা িম্ভব বমি আমিাচনাে উমঠ আমি। কািণ গাছগুমিা োর্টি গভীি মর্মক প্রচুি পারন
মটমন মনে। াি কািমণ আমশ-পামশি অন্য গাছ িাগামনা হমি র্ািা পারনি অভামব বি হমর্ পামি না এবাং র্টুকু ফিন
হওোি র্াি মচমে অমনক কে হে। এছািা, এই গাছগুমিা িাগামনাি ফমি োর্টি উব িির্া, অিহনীে র্াপোত্রা, িিি প্রাণীি
অভোশ্রে নষ্ট, প্রাকৃরর্ক পরিমবশ রবপ িে ঘটমর্ পামি বমি প্রাপ্ত র্থ্য রবমেষমণ মদখা াে।

রচত্র-৪t ফর্টকছরি গ্রাে, মচিাোিা ইউরনেন, চট্টগ্রাে মিিাে সৃরির্ বনােন
িািরণ-২০ t প্রকে এিাকাে মিারপর্ গামছি নাে
িোঃনাং
1
2
3
4

বমনি ধিণ
পাহািী
বনাঞ্চি

বন রবভাগ
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ

5

উপকূিীে

চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি

গামছি নাে
আগি, আকাশেরণ, আেিকী, অজুিন, বমহিা, ভারদ, ববিাে, বকাইন, বল্লা,
বিোিা, চম্পা, চাপারিশ, ছারর্ে, রচকিারশ, রিরভট, ঢারকিাে, গিিন,
গাোি, মগািপার্া, হরির্রক, িিপাই, িারুি, কদে, মেহগরন, রনে,
রপর্িাি, পুরর্িাে, মিইনরি, িাি কিই, িাদা কিই, শাি, মিগুন, মিানাল্য,
মর্িশুি, মেঁতুি, তুন ইর্ুারদ।
আকাশেরণ, আেিকী, অজুিন, বাবিা, বাইন, বমহিা, বাঁশ, ভারদ, বকাইন, বন
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িোঃনাং
6

বমনি ধিণ
বনাঞ্চি

7
8
9
10

িাোরিক
বনােন

বন রবভাগ
মনাোখািী
উপকূিীে
অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
পটুোখািী
উপকূিীে
অঞ্চি
মফনী িাোরিক বনােন
বরিশাি
িাোরিক
বনােন

গামছি নাে
মিানাল্য, চাির্া, িাি কিই, মদরশ গাব, গাোি, মগওো, মগািপার্া,
হরির্রক, রহিি, িিপাই, িাে, িারুি, ঝাউ, কাঁঠাি, কাঠ বাদাে, মকওিা,
কৃষ্ণচূিা, মেহগরন, রনে, মপস্তা বাদাে, পুরর্িাে, মিইনরি, মিগুন, রশশু,
মেঁতুি, ইর্ুারদ।
আকাশেরণ, আেিকী, আেিা, অজুিন, বাবিা, চাম্বি, রচকিারশ, মদবদারু,
ঢারকিাে, গাোি, ইরপি, ঝাউ, কদে, কাঁঠাি, কাঠ বাদাে, মকিাাং,
মেহগরন, রনে, মপোিা, মিইনরি, িাদা কিই, মেঁতুি, তুিা ইর্ুারদ।
উৎিোঃ Endline প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, রিমিম্বি, ২০১৬

রচত্র-৫t উরখো, কক্সবািাি এিাকাে মিারহঙ্গামদি অবস্থান ও বন মর্মক িাকরি িাংগ্রহ
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে পিােশিক দি কক্সবািাি মিমিি কিার্িী, রহেছরি, চাইন্দ্রা, িামু মিমিি দপািাং, খরনোপািাং,
পানছিা, িািািকুি, উরখো মিমিি উরখো িদি, র্াইনখািী, িামু উপমিিাি বাঘখারি মিমিি বাঘখািী, কেরপো, তুিার্িী,
ইদগি, ধরিিছিা ইর্ুারদ রবমটি প্রকমেি আওর্াে সৃরির্ রবরভন্ন বনভূরে িমিিরেন পরিদশিন কমিন। পরিদশিনকামি
প্রকমেি প্রর্ে প িামে (২০১৩-’১৪ িামি) সৃরির্ বনভূরেগুমিাি অবস্থা মোটামুর্ট ভাি মদখা াে। র্মব, ২০১৫-২০১৬ িামি
সৃরির্ বনভূরেগুরি এখনও মবশ মছাট মদখা াে। উমল্লখ্য, প্রকমেি আওর্াে মোট ৭৭ ধিমণি প্রিারর্ি গাছ িাগামনা হমেমছ
এবাং সৃিনকৃর্ গামছি েমধ্য পাহারি ও উপকূিীে বনাঞ্চমিি গাছিমূমহি বৃরদ্ধ মবরশ ঘমটমছ মদখা াে। র্মব প্রকে এিাকাি
রকছু িােগাে রবমশষ কমি মটকনাফ, উরখো ও কক্সবািািিহ বৃহত্তি চট্টগ্রাে এিাকাি বনাঞ্চমি রবপুি িাংখ্যক অরভবািীি
বির্-বারি স্থাপন এবাং িীবন াপমনি কািমণ গাছ কাটাি কািমণ মদমশি প্রাকৃরর্ক ও িাোরিক পরিমবশমক ভরবষ্যমর্
োিাত্মক রবপ িমেি মুমখ মফমি রদমব বমি পরিদশিমন মদখা াে। এ প্রিমঙ্গ মকআইআই-এ অাংশগ্রহণকািী কেিকর্িামদি িামর্
কর্া বমি িানা াে, অরভবািীমদি আবািস্থমিি িন্য গাছপািা কাটাি কািমণ পাহাি ধি মবমি ামব, িীবববরচত্রু ধ্বাংি হমব
এবাং িিবায়ু পরিবর্িমনি প্রভাব আিও প্রকট আকাি ধািণ কিমব। অপিরদমক, র্ািা জ্বািারনি িন্য ম কাঠ ব্যবহাি কমি
র্াি মবরশভাগই আিমছ িাংিরক্ষর্ বন মর্মক। র্াই এখনই জ্বািারন কামঠি রবকে জ্বািারনি ব্যবস্থা কিমর্ হমব এবাং নতুন
কমি পুনব িনােন কিমর্ হমব বমি িাংরেষ্ট কেিকর্িািা ের্াের্ মদন।
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে আিও মদখা াে, গাছিমূহ র্া র্ভামব র্দািরক ও িক্ষণামবক্ষমণি অভামব গাছগুরিমর্ আগাছা ও
িঙ্গি মদখা মগমছ। ফমি গামছি বৃরদ্ধ ব্যাহর্ হমে। এ প্রিমঙ্গ মকআইআই এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািা হমর্ িানা াে, প্ররর্
বছি প্রাে ৩ বাি (১ে-জুিাই মর্মক আগে, ২ে-নমভম্বি মর্মক রিমিম্বি, ৩ে-মে মর্মক জুন) আগাছা মকমট গাছিমূহ
ভামিাভামব পরিষ্কাি কিা হমে র্ামক। আগাছা পরিষ্কামিি িন্য ১ে ও ২ে বাি মর্ষ্ট বামিট বিাে র্াকমিও ৩ে বাি বামিট
স্বের্াি কািমণ আগাছা পরিষ্কাি কিা কঠিন হমে পমি। র্াই গামছি র্দািরক ও িক্ষণামবক্ষমণি িন্য প্রমোিনীে মিাকবি
রনমোগিহ আগাছা পরিষ্কাি কিাি িন্য র্ািেমে বামিট বিামেি রবষমে িক্ষু িাখমর্ হমব বমি মকআইআই-এ
অাংশগ্রহণকািী কেিকর্িামদি কাছ মর্মক িানা াে। এছািা, প্রকে মশষ হওোি পি গাছিমূহ িক্ষণামবক্ষমণি িেেকাি ২
বছি কিমি গাছ েমি াওোি হাি অমনক কমে ামব এবাং বনােমনি পরিোণও বািমব বমি র্ািা ের্াের্ মদন।
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5.1.2 অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কা িিে
বন রবভাগ কতৃিক বাস্তবারের্ িাোরিক বনােন কা িিমেি আওর্াে ১৯৮১-১৯৮২ িাি হমর্ ২০১৭-২০১৮ িাি প িন্ত প্রাে
৯৪,৯৩৯ মহক্টি এবাং ৭১,৪৫৬ রকমিারেটাি বাগান সৃিন কিা হমেমছ (উৎিোঃ বন অরধদপ্তি)। রিআিরপএআি প্রকমেি
আওর্াে মোট ২৮,৩৭১ িন (পুরুষ-২০,৮৫০ িন ও নারি-৭৫২১ িন) অিহাে অরর্দরিদ্র উপকািমভাগী নারি-পুরুষ রনমে
িিকারিভামব রনধ িারির্ ৮৩৬র্ট দমিি িামর্ অাংশীদারিত্বমূিক চুরি বাস্তবােনপূব িক বাফাি মিান, নন-ম্যানমগ্রাভ, োউন্ড,
রিপ, মগািপার্া এবাং ঝাউ বাগান সৃিন কমিমছ। উমল্লখ্য, প্রকমেি উপকািমভাগী রনব িাচমনি মক্ষমত্র বন রবভাগ রনব িারচর্ গ্রামে
রবজ্ঞরপ্ত প্রচাি কমিরছি ামর্ িাোরিক বনােন কেিকামণ্ড অাংশগ্রহমণ ইচ্ছুক িনগণ প্লমটি িন্য আমবদন কমি। িহকািী বন
িাংিক্ষকমক প্রধান কমি নে িদমস্যি রনব িাচন করের্টি োধ্যমে উি আমবদনিমূহ প িামিাচনা ও াচাই-বাছাই কিা হে।
িাোরিক বনােন রবরধোিা ২০০৪ (িাংমশারধর্ ২০১০ ও ২০১১) অনুিিণ কমি বনােন/পুনব িনােন কা িিে শুরুি রর্ন োি
পূমব ি উপকািমভাগীমদি রনব িাচন কমি র্ামদি িামর্ অাংশীদারিত্বমূিক চুরি স্বাক্ষরির্ হে। অাংশীদারিত্বমূিক চুরি
িম্পাদনপূব িক উপকািমভাগীমদি িামর্ মুি আমিাচনাি োধ্যমে বনােমনি িাইট রনব িাচন এবাং গামছি প্রিারর্ রনধ িািণ কিা
হমেমছ বমি মকআইআই এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািাে অাংশগ্রহণকািীমদি িামর্ কর্া বমি িানা াে। রদও দিীে
আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীিা রভন্ন ের্ মপাষণ কমিন। র্ামদি েমর্, বন রবভাগ ও উপকািমভাগীমদি েমধ্য আমিাচনা িভাি
োধ্যমে বনােমনি িাইট রনব িাচন ও গামছি প্রিারর্ রনধ িািমণি কর্া র্াকমিও বন রবভাগ একাই মিই কা িিে বাস্তবােন
কমিমছ এবাং পিবর্ীমর্ উপকািমভাগীমদি র্া নামে োত্র িারনমেমছ। রকছু মক্ষমত্র বনােন কা িিে শুরু হওোি কমেক োি
অরর্িান্ত হমিও উপকািমভাগীমদি িামর্ অাংশীদারিত্বমূিক চুরি কা িিে বাস্তবারের্ হেরন বমি র্ািা ের্াের্ রদমেমছন।
প্রকমেি আওর্াে বনােমনি পদ্ধরর্ পরিরশষ্ট-১০ এ িাংযুি কিা হমেমছ।
উি বনােন/পুনব িনােন কা িিমেি িন্য রনযুি বমনি আমশ-পামশ বিবািির্ োনুষমদি রনমে বন রবভাগ মোট ১,২৫,৯৩২
িন শ্ররেমকি একর্ট র্ামদি র্ারিকা বর্রি কমিরছি। এমদি েমধ্য ৯৮০০৫ িন পুরুষ (৭৮%) এবাং ২৭৯২৭ িন নারি (২২%)
শ্ররেক রছমিন। প্রকমে বনােন কামি রনযুি শ্ররেকমদি কমেকর্ট কুাটাগরিমর্ ভাগ কিা হমেরছি ম েন-নগদ অমর্ িি োধ্যমে
কেিির্ শ্ররেক (১২৩০৭২), প্রহিী (৭৪০ িন) এবাং চুরিরভরত্তক শ্ররেক এবাং রনেিাণ শ্ররেক (৭১২ িন) (রচত্র-৬ ও িািরণ-২১)।
উমল্লখ্য, র্ামদি প্রমর্ুমকই ৩০০ টাকা কমি বদরনক েজুরি মপমেমছন।
প্রকমেি আওর্াে কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা

নারি
২২%

পুরুষ
৭৮%

রচত্র-৬ t প্রকমেি আওর্াে কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা
িািরণ-২১ t রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে মোট কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা
শ্ররেমকি ধিণ
বনােন কামি নগদ অমর্ িি োধ্যমে কেিির্ শ্ররেক
বনােন কামি রনযুি প্রহিী
বনােন কামি চুরিরভরত্তক শ্ররেক
রনেিাণ শ্ররেক
মোট

পুরুষ
৯৫৭৯৬
৫৭৭
৫৩৪
৯৮০০৫

শ্ররেক
নারি
২৭২৭৬
১৬৩
১৭৮
২৭৯২৭

মোট
১২৩০৭২
৭৪০
৭১২
১২৫৯৩২

মোট শ্রে-রদন
ব্যরি োি (রেরিেন)
২৫৬০৬৮৮
৩৯৫০১৩
২৮৪১৮৫
১৩৩৯১০
৩৩৭৩৭৯৬
উৎি-বনরবভাগ, রবশ্ব ব্যাাংক

30

পঞ্চে অধ্যাে
প্রভাব মূল্যােমনি ফিাফি প িমবক্ষণ ও প িামিাচনা

অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কা িিমে যুি র্াকাি ফমি র্ামদি কেিিাংস্থান সৃরষ্টি পাশাপারশ গাছ িক্ষণামবক্ষণ বাবদ ১০১৫ বছি পমি রবিেকৃর্ গাছ হমর্ ৪০-৫০% িভুাাংশ পামবন। এ প্রিমঙ্গ মকআইআই মর্মক িানা াে, গাছগুমিা
উপকািমভাগীিা প্রাে ১০-১৫ বছি পাহািা রদমবন এবাং মেোদ মশমষ র্ািা রবিেকৃর্ গাছ হমর্ ৪৫% অর্ ি পামবন। বারক
অমর্ িি ৪৫% িিকাি এবাং পুনব িনােন কা িিেবাবদ ১০% মিমখ মদো হমব। ফমি দরিদ্র িনমগাষ্ঠীি কেিিাংস্থামনি সুম াগ
সৃরষ্টি পাশাপারশ নাি িারি সৃিন, প্রারন্তক ও পরর্র্ ভূরেমর্ বৃক্ষমিাপণ কমি বনি িম্পদ সৃরষ্ট, েরুেের্া মিাধ, ক্ষরেষ্ণু বনাঞ্চি
িক্ষা ও উৎপাদন বৃরদ্ধ, পরিমবশ উন্নেন ও িীবববরচত্রু িাংিক্ষণ, নািীি ক্ষের্ােন ঘটমব। এছািা, অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে
বনােন কা িিমে বনােন পরিকেনা গ্রহণ ও বাস্তবােন, বৃক্ষমিাপণ ও পরিচ িা, বনি িম্পমদি রনেন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, িভুাাংশ
বণ্টন ও পুনব িনােন িব কামিই উপকািমভাগীিা ওমর্ামপ্রার্ভামব িরির্ র্াকাি ফমি ফমি িহমিই মকউ গাছপািা রবনষ্ট
কিমর্ পামি না। ফমি বনােমনি পরিোণ বািমব এবাং প্রাকৃরর্ক দুম িামগ িান-োমিি, পশু পারখ ও ঘি-বারিি ক্ষে-ক্ষরর্ি
পরিোণ কেমব।

5.2

উমেশ্য-২ t উপকূিীে বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান কিা

আোমদি মদমশ বনভূরেি আমশপামশ অমনক দরিদ্র িনগণ বিবাি কমিন ামদি প্রাে িকমিই িীরবকাি িন্য বমনি ওপি
রনভিিশীি। বনি িম্পদ িক্ষা ও বৃরদ্ধ কিমর্ হমি এই বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি বমনি ওপি রনভিিশীির্া কোমনা অর্ুন্ত িরুরি।
এ উমেমশ্য প্রকমেি আওর্াে বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি বন রনভিির্া কোমনািহ িীবন-িীরবকাি োন উন্নেমন “রবকে
িীরবকােন কেিসূরচ (Alternative Livelihood Program)” আিণ্যক ফাউমন্ডশন ও র্াি িহম াগী এনরিও ম েন-উত্তিণ
ও ইপিাি োধ্যমে বাস্তবারের্ হমেমছ। প্রকমে ২০০র্ট বন রনভিি দমিি (Forest Dependent Group) অরধমন মোট ৬,০০০
িন উপকািমভাগীমক রবকে িীরবকােন কেিসূরচি আওর্াে এমন বনি িম্পদ িক্ষাি প্রমচষ্টা চািামনা হমেমছ। উমল্লখ্য,
আিণ্যক ফাউমন্ডশন দিীে আমিাচনা ও িম্পমদি পরিোণ (Wealth Ranking) রবমবচনা কমি উপকািমভাগী রনব িাচন
কমিরছি। রনব িারচর্ র্ারিকা স্থানীে গণ্যোন্য ব্যরি, বন রবভাগমক প্রদান কিা হমেরছি। উপকািমভাগী রহিামব বন রনভিি
িনমগাষ্ঠী, নািী প্রধান পরিবাি, িাংখ্যািঘু িম্প্রদাে, মুরিম াদ্ধা এবাং দরিদ্র িনমগাষ্ঠীমক প্রাধান্য মদো হমেরছি। এছািা,
মিমোগ্রারফ, িাোরিক অবস্থা, ভূরেি োরিকানা, বারি-ঘমিি ধিণ, রনিাপদ পানীে িমিি ব্যবস্থা, পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা,
িম্পমদি োরিকানা ও বমনি ওপি রনভিিশীির্াি রভরত্তমর্ উপকািমভাগী রনব িাচন কিা হমেরছি। র্মব দিীে আমিাচনা হমর্
িানা াে, আমেি উৎি রহিামব ামদি বমনি ওপি রনভিির্া মবরশ অর্ িাৎ ৬০% আে বন মর্মকই আমি র্ামদি উপকািমভাগী
রহমিমব রনব িাচন কিাি কর্া র্াকমিও বাস্তমব ামদি রনব িাচন কিা হমেমছ র্ামদি বমনি ওপি রনভিির্া কে। রবমশষ কমি
মনাোখািীি সুবণ িচি, কেিনগি, মকাম্পারনগি, মফণীি মিানাগািী, মভািাি র্জুেরেন, বরিশামিি উরিিপুি, বিগুনাি
পার্িঘাটা, পটুোখািীি েরহপুি ইর্ুারদ এিাকাে িনগণ এই র্থ্য প্রদান কমিমছন।
উি উমেশ্য বাস্তবােমনি িন্য ‘রবকে িীরবকােন কেিসূরচি’ আওর্াে ২০০র্ট বন রনভিি দি (Forest Dependent
Group) গঠন ও িাংগঠমনি িাোরিক িোমবশ কিণ (Community Mobilization), বন রনভিি দিমক রবকে আে
বৃরদ্ধমূিক কা িিমেি (Alternative Income Generating Activities) ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান, ৫৫র্ট ইউরনেন মফিামিশন
গঠন ও শরিশািীকিণ, ইউরনেন মফিামিশমনি মনতৃবৃন্দমক আরর্ িক (Financial) ও ব্যবস্থাপনা (Management)
কা িিমেি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান, ৫৫র্ট ইউরনেন মফিামিশমনি িন্য িঞ্চে ও ঋণ র্হরবি প্ররর্ষ্ঠা, উন্নর্ শাক-িবরিি বীি,
ফি এবাং কামঠি চািা রবর্িণ, হাঁি-মুিগী, পরিমবশ িহনশীি উন্নর্ প্রযুরিি (রবদুুৎ/মিািাি পাওোি) ব্যবহাি, উন্নর্ চুিা
রবর্িণ, গভীি ও অ-গভীি নিকূপ এবাং স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া প্রদান ইর্ুারদ কা িিে বাস্তবারের্ হমেমছ। এছািা,
প্রকমেি অরধমন রবরভন্ন ধিমণি রিফমিট, ফুাক্টরিট, বুকমিট, ফমটাবুক, পর্-নাটক ইর্ুারদি োধ্যমে িনিমচর্নর্ামূিক
কা িিে বাস্তবােন কিা হমেমছ। দিীে আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীিা উি কা িিে িম্পমকি একের্ প্রকাশ কমিন।
5.2.1

প্রকমেি উপকািমভাগীমদি আর্ ি-িাোরিক অবস্থা

প্রকমেি উপকািমভাগীমদি বর্িোন আর্ ি-িাোরিক অবস্থা িানাি িন্য পরিোণগর্ (Quantitative) ও গুণগর্
(Qualitative) উভে পদ্ধরর্ি োধ্যমে র্থ্য িাংগ্রহ কিা হমেমছ। পরিোণগর্ পদ্ধরর্মর্ িেীক্ষাি োধ্যমে প্রকমেি মোট
৬০০০র্ট উপকািমভাগী খানা মর্মক ১০% অর্ িাৎ ৬০০র্ট খানা বদব চেমনি োধ্যমে রনব িাচন কিা হমেমছ। উমল্লখ্য, র্থ্য
িাংগ্রমহি মক্ষমত্র নারি প্রধান পরিবাি, উপিারর্ ও ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীি উত্তিদার্াগণমক প্রাধান্য মদো হমেমছ। এছািা, িাক্ষাৎকাি
প্রদানকািী উত্তিদার্ামদি ২২.৮% রছি ৩৫-৩৯ বছমিি েমধ্য এবাং উত্তিদার্ামদি অরধকাাংশই (৯১%) রছমিন রববারহর্।
িেীক্ষাে মদখা াে, প্রকে এিাকাি খানািমূহ গমি ৫ িদস্য রবরশষ্ট। পরিোণগর্ পদ্ধরর্ি োধ্যমে প্রাপ্ত র্মথ্যি র্ার্ ির্া
াচাইমেি িন্য প্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন কেিকর্িা, উপ-বন িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন কেিকর্িা
(উপকূিীে), (চট্টগ্রাে, মনাোখািী, পটুোখািী ও বরিশাি), মিি কেিকর্িা ও রবট কেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা, িনপ্ররর্রনরধ
ইর্ুারদ ব্যরিবমগিি িাক্ষাৎকাি মনো হমেমছ। রনম্নর োঠ প িামে প্রাপ্ত রবরভন্ন র্মথ্যি রভরত্তমর্ প্রকমেি সুরবধামভাগীমদি

31

পঞ্চে অধ্যাে
প্রভাব মূল্যােমনি ফিাফি প িমবক্ষণ ও প িামিাচনা

বর্িোন আর্ ি-িাোরিক অবস্থা বণ িনা কিা হি-

রিমঙ্গি রভরত্তমর্ উত্তিদার্ামদি রবভািন
রনমচি রচত্রর্ট রিমঙ্গি রভরত্তমর্ উত্তিদার্ামদি রবভািন রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষাে দশর্ট বন রবভামগি আওর্াে মোট ৮৮%
(৫৩০ িন) েরহিা ও ১২% (৭০ িন) পুরুষ উত্তিদার্ামদি কাছ মর্মক র্থ্য িাংগ্রহ কিা হমেমছ। উমল্লখ্য, বরিশাি িাোরিক
বনােন, পটুোখািী উপকূিীে অঞ্চি এবাং মফনী িাোরিক বনােমনি ১০০% উত্তিদার্াই রছমিন েরহিা। অন্যান্য বন
রবভামগি েমধ্য মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি, চট্টগ্রাে উত্তি, কক্সবািাি উত্তি, মভািা উপকূিীে অঞ্চি, চট্টগ্রাে উপকূিীে
অঞ্চি, কক্সবািাি দরক্ষণ এবাং চট্টগ্রাে দরক্ষমণি েরহিা উত্তিদার্া রছমিন র্ািমে ৯৬%, ৯৫%, ৮৮%, ৮৫%, ৮০%,
৭৬% এবাং ৭২% (রচত্র-৭)। অন্যরদমক, প্রকমেি মবিিাইন প্ররর্মবদমন েরহিা ও পুরুষ উত্তিদার্া রছমিন র্ািমে ৮৬% ও
১৮% (মবিিাইন প্ররর্মবদন-রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)। এ অবস্থাে পরিমপ্ররক্ষমর্ বিা াে, প্রকমেি মবরশিভাগ
উপকািমভাগীই ম মহতু েরহিা মিমহতু প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে েরহিা উত্তিদার্ামদিই মবরশ প্রাধান্য মদো হমেমছ।

রিমঙ্গি রভরত্তমর্ উত্তিদার্ামদি রবভািন (n=৬০০)
পুরুষ
৮০%

২০%

১০০% ৯৬%

%

েরহিা

১০০% ৯৫%
৮৫%

৮৮%
৭২%

১০০%
৭৬

২৮%
২৪%
১২%
৪% ১৫% ০% ৫%
০%

রচত্র-৭ t রিমঙ্গি রভরত্তমর্ উত্তিদার্ামদি রবভািন
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

উত্তিদার্ামদি মপশাি ধিণ
রনমচি িািরণ মর্মক িেীক্ষা এিাকাি উত্তিদার্ামদি মপশা িম্বমন্ধ ধািণা পাওো াে। িেীক্ষাে প্রাপ্ত ের্াের্ প িামিাচনা কমি
মদখা াে, উত্তিদার্ামদি মবরশিভাগই রছি (৬৪%) গৃরহণী। অন্যান্য মপশাি েমধ্য িমেমছ রদনেজুি (১০.৩%), গবারদ পশু
পািন (৮.৩%), কৃরষকাি (৫.৩%), ব্যবিা (৩.৫%, অবিিপ্রাপ্ত (১.৫%), চাকিী (১.২%), হস্তরশে (১%) এবাং েৎস্য
(০.৫%) ইর্ুারদ (িািরণ-২২)। অপিরদমক, মবিিাইন প্ররর্মবদমন মদখা াে, প্রকে এিাকাি িনগমণি প্রধান মপশা রছি
কৃরষকাি (৩৭.২৫%), ব্যবিা (১০.১৩%) এবাং চাকিী (৩.৬২%) (মবিিাইন প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)।
উপমিাি র্থ্যিমূমহি তুিনামূিক প িামিাচনা কিমি মদখা াে, প্রকে এিাকাি িনগমণি মপশাি ধিমণ মর্েন মকান
পরিবর্িন আমি নাই।
িািরণ-২২ t উত্তিদার্ামদি মপশাি ধিণ (n=৬০০)
মপশা
চাকিী
ব্যবিা
রদনেজুি
কৃরষ
েৎস্য
Mevw` cï cvjb
গৃরহনী
n¯Íwkí

িাংখ্যা

শর্াাংশ
৭
২১
৬২
৩২
৩
৫০
৩৮৪
৬

১.২
৩.৫
১০.৩
৫.৩
.৫
৮.৩
৬৪
১
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মপশা
মদাকানদাি
রিকশা চািক
দরিি
িািরেরি
মোটি চািক
অবিি
ছাত্র
অন্যান্য
মোট

িাংখ্যা

শর্াাংশ
২
.৩
২
.৩
৪
.৭
১
.২
২
.৩
৯
১.৫
১
.২
১৪
২.৪
৬০০
১০০
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা
রনমচি রচত্র ও িািরণ প্রকে এিাকাি িনগমণি আরর্ িক অবস্থাি রচত্র রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষা মর্মক মদখা াে, প্রকে এিাকাে
চাি ধিমণি মিামকি বিবাি র্া-ধনী, েধ্যরবত্ত, দরিদ্র ও অরর্ দরিদ্র। এি েমধ্য ধনী োনুমষি িাংখ্যা ৬৪%, েধ্যরবত্ত ৩০%,
দরিদ্র িমেমছ ৪% এবাং অরর্ দরিদ্র িনমগাষ্ঠী িমেমছ োত্র ২% (রচত্র-৮ ও িািরণ-২৩)। অপিরদমক, মবিিাইন প্ররর্মবদমন
প্রকে এিাকাে দরিদ্র িনমগাষ্ঠীি (৪২.১%) পরিোণ মবরশ রছি। এিপি রছি অরর্ দরিদ্র (২৮.৪৪%), েধ্যরবত্ত (২২.৪২%)
িনমগাষ্ঠী। িবমচমে কে রছি ধনী (৬.১৭%) ব্যরিি পরিোণ (মবিিাইন প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)। উি র্থ্য
তুিনা কিমি মদখা াে, প্রকে এিাকাি বর্িোমন ধনী (৫৮%)ও েধ্যরবত্ত (৮%) িনমগাষ্ঠীি পরিোণ আমগি তুিনাে
মবমিমছ। এ প্রিমঙ্গ বিা াে, প্রকে মর্মক প্রাপ্ত রবরভন্ন িহাের্াগুমিা কামি িারগমে র্ািা র্ামদি িীবন-োমনি পরিবর্িন
আনেমন িক্ষে হমেমছ। উমল্লখ্য, ামদি োরিক আে ১০,০০০ টাকাি উপমি র্ামদি ধনী, ৫০০০-১০০০০ টাকা আে হমি
েধ্যরবত্ত, ৩০০০-৫০০০ টাকাি েমধ্য হমি দরিদ্র এবাং ৩০০০ টাকাি রনমচ োরিক আে হমি র্ামক অরর্ দরিদ্র রহিামব রচরির্
কিা হমেমছ।

প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা (n=৬০০)
অরর্ দরিদ্র
২%

দরিদ্র
৪%
েধ্যরবত্ত
৩০%
ধনী
৬৪%

রচত্র-৮ t প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

িািরণ-২৩t প্রকে এিাকাে িনমগাষ্ঠীি আরর্ িক অবস্থা (n=৬০০)
বনােমনি ধিণ
ধনী
েধ্যরবত্ত
দরিদ্র
অরর্ দরিদ্র
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
৪৪
২০
১
১
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি
২৫
২১
৫
৩
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
৫৪
০
০
০
পটুোখািী উপকূিীে
২০
২৮
৫
১
চট্টগ্রাে উত্তি
২৪
২৩
৩
৪
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
৭৭
১৯
০
০

মোট
৬৬
৫৪
৫৪
৫৪
৯৬
৬৬
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বনােমনি ধিণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
বরিশাি িাোরিক বনােন
মফনী িাোরিক বনােন
মোট

ধনী
৬১
২৮
৩৯
১৩
৩৮৫

েধ্যরবত্ত
৪
২৯
২৩
১১
১৭৮

দরিদ্র

অরর্ দরিদ্র

১
৭
১
০
২৩

মোট
৬৬
৬৬
৫৪
২৪
৬০০

০
২
৩
০
১৪

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

খানািমূমহি োরিক গি আে
রনমচি িািরণর্ট প্রকে এিাকাে অবরস্থর্ খানািমূমহি োরিক গি আমেি পরিোণ রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষা হমর্ মদখা াে,
প্রকে এিাকাে অবরস্থর্ খানািমূমহি োরিক গি আমেি পরিোণ মবিিাইন প্ররর্মবদমনি (৬৬৮৬.৩৭ টাকা) তুিনাে ৬০%
(১০৭১৫.৭৪ টাকা) মবমিমছ া অর্ুন্ত ইরর্বাচক রদক। মবিিাইমনি িামর্ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি তুিনামূিক প িামিাচনাে
মদখা াে, িব মর্মক মবমিমছ (প্রাে িামি রর্নগুণ) মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চমি বিবািির্ োনুমষি গি আে। এছািা
মবমিমছ চট্টগ্রাে দরক্ষণ (৮৯%), চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি (৮৭%), চট্টগ্রাে উত্তি (৭২%), মফনী িাোরিক বনােন (৫১%),
পটুোখািী উপকূিীে অঞ্চি (৪৮%), কক্সবািাি দরক্ষণ (৩৩%), মভািা উপকূিীে অঞ্চি (৩৩%), বরিশাি িাোরিক
বনােন (১১%) এবাং কক্সবািাি উত্তমি (৭%) অবরস্থর্ খানািমূমহি গি আে (রচত্র-৯)। উমল্লখ্য, প্রকে এিাকাে োমি বর্িোন
গি আমেি পরিোণ ম খামন ১০৭১৫.৭৪ টাকা মিখামন িার্ীে গি আমেি পরিোণ ১৩,৩৫৩ টাকা (HIES, ২০১৬)। অর্ িাৎ
আপার্দৃরষ্টমর্ প্রকে এিাকাি িনগমণি আে বািমিও র্া িার্ীে আমেি মর্মক ২০% কে বমি প্রর্ীেোন হমে।
খানািমূমহি োরিক গি আে (টাকাে) (n=৬০০), মবিিাইন
n=১০৯৬
মবিিাইন প্ররর্মবদন

প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা
৬৬৪৭.৭৫

মফনী িাোরিক বনােন

১০০৪৩.৭৫
৮২১৯.৮৩
৯১২০.৩৭
৭৩৮৬.৫
৯৮৫৮.০৮

বরিশাি িাোরিক বনােন
কক্সবািাি দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ

৮৭৫২.৫৮
৯৩৭১.৪৩
৬৫০৬.৮৩
৬৮২৩.৯২

চট্টগ্রাে উত্তি
পটুোখািী উপকূিীে

৬৪০১

চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি

১১৭৬২.৩৮

৯৪৭৩.৬৪

৬৭২৮.৩৩
৮৯৬৬.৬৭

মভািা উপকূিীে অঞ্চি
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি

১২৩২৭.১৪

৩২৭৯.৪৪২
৬১১৭.৫৮

১৪৭৯৮.২৫
১১৪৩৫.৭১

রচত্র-৯t খানািমূমহি োরিক গি আে (টাকাে)
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খানািমূমহি োরিক গি ব্যে
রনমচি রচত্রর্ট খানািমূমহি োরিক গি ব্যমেি পরিোণ রনমদ িশ কিমছ। প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে মদখা াে, প্রকে এিাকাে
অবরস্থর্ োরিক খানািমূমহি োরিক গি ব্যমেি পরিোণ ৯১৬৯.৬০ টাকা। র্মব, মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চমি বিবািির্
োনুমষি ব্যমেি পরিোণ িবমচমে মবরশ (১৩১৫৪.৩৯ টাকা)। এিপি িমেমছ র্ািমে চট্টগ্রাে দরক্ষণ (১০৫৬৮.৫০ টাকা),
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি (১০৫২৮.৯৯ টাকা), চট্টগ্রাে উত্তি (১০৩৮০.৯৪ টাকা), কক্সবািাি দরক্ষণ (৮৮৩৩.৪১ টাকা),
পটুোখািী উপকূিীে (৭৬৮০.৫১ টাকা), বরিশাি িাোরিক বনােন (৭৩০৪.৭২ টাকা), মভািা উপকূিীে অঞ্চি (৭১৫৪.২৬
টাকা), কক্সবািাি উত্তি (৬৯০৫.১৪ টাকা) এবাং মফনী িাোরিক বনােমন (৬৪৯৩.৭৫ টাকা) অবরস্থর্ খানািমূহ (রচত্র-১০)।
োরিক গি ব্যমেি পরিোণ (টাকা) n=৬০০
১৩১৫৪.৩৯
১০৩৮০.৯৪ ১০৫৬৮.৫

১০৫২৮.৯৯
৭৩০৪.৭২

৭১৫৪.২৬৭৬৮০.৫১

৬৯০৫.১৪

৮৮৩৩.৪১
৬৪৯৩.৭৫

রচত্র-১০t খানািমূমহি োরিক গি ব্যমেি পরিোণ

বন মর্মক বাৎিরিক আে
রনমচি িািরণর্ট প্রকে এিাকাি িনগমণি বন মর্মক বাৎিরিক আমেি রচত্র রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষাে প্রাপ্ত র্মথ্যি িামর্
মবিিাইন প্ররর্মবদমনি তুিনামূিক প িমবক্ষমণ মদখা াে, প্রকমেি উপকািমভাগীমদি বন মর্মক বাৎিরিক আে আমগি
তুিনাে ৭৪% কমেমছ া অর্ুন্ত ইরর্বাচক রদক। উমল্লখ্য, উপকূিীে অঞ্চমিি িনমগাষ্ঠীি কাঠ/চািা, বাঁশ, মবর্ ইর্ুারদি
ওপি রনভিির্া মবমিমছ এবাং পাহারি বনাঞ্চমি মবর্ ও মগা-খামদ্যি ওপি রনভিির্া মবমিমছ। র্মব িাোরিক বনােমনি
মিাকিমনি এখন আি বমনি ওপি মকান রনভিির্া মনই বমি িেীক্ষাে মদখা াে (িািরণ-২৪)। এি কািণ রহিামব প্রকে
িহাের্াি পাশাপারশ অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কেিকামণ্ডি ফমি র্ামদি রবকে কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা হওোে র্ামদি
আি বনি িম্পদ িাংগ্রমহ বমন ম মর্ হে না বমি দিীে আমিাচনাে উমঠ আমি। অন্যরদমক, ম িব অঞ্চমি বনি িম্পদ
িাংগ্রমহি পরিোণ বািমছ মিই অঞ্চমি বিবািির্ বারিন্দামদি িামর্ কর্া বমি িানা াে, প্রকে িহাের্া আি অব্যাহর্ না
র্াকাে এবাং প্রকে মর্মক প্রাপ্ত হাঁি-মুিগী েমি াওোে, ফিি গামছ এখনও ফি না ধিাে এবাং রবকে িীরবকােন কেিসূরচ
কা িিমেি পূমব িি ের্ র্দািরক বা েরনটরিাং না র্াকাে র্ািা বনি িম্পদ িাংগ্রহ কমি বািামি রবরিি োধ্যমে অরর্রিি
উপািিন কমি র্ামকন। আিণ্যক ফাউমন্ডশন উি র্মথ্যি িামর্ রিের্ মপাষণ কমি িানাে ম , আিণ্যক ফাউমন্ডশন প্ররশকা
নামেি এনরিও’ি োধ্যমে রনি উমদ্যামগ এখনও রবকে িীরবকােন কেিসূরচি েরনটরিাং অব্যাহর্ মিমখমছ। প্রকে মশষ হমিও
এখনও করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি আওর্াে এফরিআি (রফক্সি রিমপারিট মিট) এবাং মকা-অপামির্টভ িঞ্চে কা িিে অব্যাহর্
আমছ। মিখান মর্মক ঋণ রনমে উপকািমভাগীিা রবরভন্ন ধিমণি ব্যবিারেক কা িিে পরিচািনা কিমছন এবাং ইউরনেন
মফিামিশমনি মনতৃবৃন্দ রনেরের্ মিই কা িিমেি মদখভাি কিমছন।
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সারণি-২৪ t বন থেকে বাৎসণরে গড় আয় (টাোয়) (থবসলাইন-n=১০৯৬ এবং প্রভাব মূল্যায়ন প্রণিকবদন n=৬২)
বনােমনি ধিণ
উপকূিীে
বনাঞ্চি

পাহারি
বনাঞ্চি

িাোরিক
বনােন

কাঠ/চািা
প্র.মূ
মব.িা
৪২৫
-

বাঁশ
প্র.মূ
৩৭৫

মব.িা
-

মবর্
প্র.মূ
১০৩.৬৭

মব.িা
-

ঔষুরধ গাছ
প্র.মূ
মব.িা
-

-

২৫০

-

৮০

-

-

-

৩০০

৪৬৩.
৩৩
-

-

-

-

৪৫০

-

-

-

-

১৫৯৯

৫৪০

৩৪

৩৭০

-

-

-

-

২২৬২

৬৮৩৪

-

১৭৩

২২৫

১৩০৬

৩৪০

৭

চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ

৪৫০
৩০৭৩.৩৩

৬২১৪
১৮২১৮
১১৬৬৫

৭৫০
৬৪০
-

২৩৭
৬০৬
৩২৮

৩৫০
-

৩৩৪
৩৬৭৭
৪৪১

-

বরিশাি িাোরিক
বনােন
মফনী িাোরিক
বনােন
মোট

-

৮৫

-

২১

-

-

-

৭৪৩

-

২৭

--

চট্টগ্রাে উপকূিীে
অঞ্চি
মনাোখািী
উপকূিীে অঞ্চি
মভািা উপকূিীে
অঞ্চি
পটুোখািী
উপকূিীে
চট্টগ্রাে উত্তি

জ্বািারন কাঠ
প্র.মূ
-

মব.িা
২৭৪৩

-

৭৩৮

৪২৫০

১০০৩৫

৪৯১৩৯

২৮১৮

১৪২৬

১৫৭০

৫৭৫৮

িানগ্রাি
প্র.মূ
মব.িা
-

ঝাঁটাি হার্ি
প্র.মূ
মব.িা
-

পান পার্া
প্র.মূ
মব.িা
৩৭

মগা-খাদ্য
প্র.মূ
-

মব.িা
-

অন্যান্য
প্র.মূ
মব.িা
-

-

-

-

-

-

-

৭১

-

৬৭

-

-

-

-

-

-

১২০

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

৫৫

-

-

-

৩

-

৩৬২

-

১৬৪

-

-

৩৯৩.৩৩

৯৫

-

২

৮
৮৮
৯২.৪৪

-

-

-

৮
-

-

১৪১
৩৩৭
২৫৮

-

১৫২
৩৩৫
৭১২

-

২৮৮
২২২৬

৪২৭.৫
-

৩৫
২০৬
-

-

৩
১১৪
৪৫

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

৪৩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

৬৫

-

-

৯৭৩.৬৭

১৯৫

-

১১

-

১০৯৮

-

১৩৬৩

-

২৫৫১

৯৪১

৫৭০

-

২৩১

প্র.মূ-প্রভাব মূল্যােন
মব.িা-মবিিাইন
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯
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বন বরহভূির্ উৎি মর্মক আে
রনমচি িািরণর্ট বন বরহভূির্ উৎি মর্মক উত্তিদার্ামদি বারষ িক গি আমেি রচত্র রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষাে উত্তিদার্ামদি কাছ
মর্মক প্রাপ্ত র্মথ্য মদখা াে, বমনি ওপি রনভিিশীির্া কোমনাি িন্য প্রকে এিাকাি িনগণ বন বরহভূির্ একারধক উৎি
ম েন-চাকিী (১০২০৫০.৬৬ টাকা), ক্ষুদ্র ব্যবিা (৭৯৭১৮.৩৭ টাকা), কৃরষ (৬২২৮৪.৭৫ টাকা) েৎস্য (৩৩৩৫৭.২৭ টাকা),
গরু-ছাগি মোটার্ািাকিণ (২৩৪২২.৭৪ টাকা), হাঁি-মুিগী পািনিহ (৩৮৫৪.৮১ টাকা) অন্যান্য (৭৩০৩৭.৯২) মপশাি িামর্
িরির্। প্রকে মর্মক রবরভন্ন িহাের্া কামি িাগামনাি ফমি র্ািা এখন আমগি তুিনাে আরর্ িকভামব অমনকখারন িেি
হমেমছন এবাং একই িমঙ্গ র্ামদি বন রনভিির্া কমেমছ বমি দিীে আমিাচনা হমর্ মদখা াে। র্মব আিও মবরশ কমি বন
রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে িীরবকা সৃরষ্টি উমেমশ্য িাংিরক্ষর্ বনাঞ্চি িাংিগ্ন ইউরনেন পরিষদ, উপমিিা বা মিিা শহমি ক্ষুদ্র
ও কুর্টি রশমেি প্ররশক্ষণ প্রদান, িহি শমর্ি ক্ষুদ্র ঋণ রবর্িণ এবাং কুর্টি রশমেি প্রিামিি োধ্যমে বন রনভিির্া কোমনাি
উমদ্যাগ রনমর্ হমব।
সারণি-২৫ t বন বরহভূির্ উৎি মর্মক আে (একারধক উত্তি)
আমেি উৎি
চাকিী
ক্ষুদ্র ব্যবিা
কৃরষ
হাঁি-মুিগী পািন
গরু-ছাগি মোটার্ািাকিণ
েৎস্য
অন্যান্য

বারষ িক গি আে
িাংখ্যা
১০২০৫০.৬৬
৭৯
৭৯৭১৮.৩৭
৮২
৬২২৮৪.৭৫
২০৩
৩৮৫৪.৮১
৩৯৪
২৩৪২২.৭৪
৯৭
৩৩৩৫৭.২৭
৪৯
৭৩০৩৭.৯২
৩৮৮
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য
রনমচি িািরণর্ট উত্তিদার্ামদি খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষা হমর্ মদখা াে, পূমব িি তুিনাে
ভূরে (৬৬%), গবারদ পশু (৯৮%), রবপণনম াগ্য গাছ (৩.৪ গুণ), আিবাবপত্র ও ানবাহন (১.৩ গুণ), ন্ত্রপারর্ ও ববদুুরর্ক
িিিাোরদ (৪৩%) ইর্ুারদি দাে মবমিমছ। র্মব েৎস্য মর্মক মবিিাইমন মকান আে না আিমিও এখন র্া মর্মক খানািমূমহি
বর্িোমন আে ৮৩৮৭৯.৫১ টাকা। উমল্লখ্য, প্রকে এিাকাি িনগমণি িঞ্চমেি পরিোণ পূমব িি তুিনাে ৫.৬৪% কমেমছ
(িািরণ-২৬)। এ প্রিমঙ্গ দিীে আমিাচনা হমর্ মদখা াে, প্রকে িহাের্া বর্িোমন অব্যাহর্ না র্াকাে র্ামদি পূমব িি িোমনা
িঞ্চে মর্মক টাকা খিচ হওোে র্ামদি িঞ্চমেি পরিোণ রদন রদন কমে ামে। রদও র্ামদি েমর্, প্রকে িহাের্াি েমধ্য
বর্িোমন শুধু ঋণ সুরবধা অব্যাহর্ আমছ। মিখান মর্মক মিান রনমে র্ািা রবরভন্ন ব্যবিারেক কেিকাণ্ড ((হস্তরশে, েৎস্য চাষ,
হাঁি-মুিগী পািন, গরু-ছাগি মোটার্ািাকিণ) িম্প্রিািণ কিমছন। এ প্রিমঙ্গ আিণ্যক ফাউমন্ডশমনি িামর্ কর্া বমি িানা
াে, প্ররশকা নামেি এনরিও’ি োধ্যমে আিণ্যক ফাউমন্ডশন রনি উমদ্যামগ এখনও রবকে িীরবকােন কেিসূরচি েরনটরিাং
অব্যাহর্ মিমখমছ এবাং করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি আওর্াে এফরিআি এবাং মকা-অপামির্টভ িঞ্চে কা িিে মর্মক ঋণ রনমে
উপকািমভাগীিা রবরভন্ন ধিমণি ব্যবিারেক কা িিে পরিচািনা কিাে র্ামদি িঞ্চমেি পরিোণ কোি কর্া নে।
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সারণি-২৬ t খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য (টাকাে)
বনােমনি ধিণ

ভূরে (রভটা-বারি িহ)

প্র.মূ
উপকূিীে
বনাঞ্চি

পাহারি
বনাঞ্চি

িাোরিক
বনােন

মব.িা

গবারদ পশু পািন

প্র.মূ

মব.িা

রবপণনম াগ্য গাছ

প্র.মূ

মব.িা

আিবাবপত্র ও ানবাহন

প্র.মূ

মব.িা

ন্ত্রপারর্ ও ববদুুরর্ক
িিিাোরদ

প্র.মূ

েৎস্য

মব.িা

প্র.মূ

িঞ্চে

মব.িা

প্র.মূ

মব.িা

চট্টগ্রাে উপকূিীে
অঞ্চি

২৭৬৫৩২.২৬

৮৯৭৫৪

৮০৮৮৪.৬২

১১৬৯৪

১৪৮৪০.৯১

৩১৬০

১৬৮৫৫.২৬

৫০৩৪

৭২৭৫

১৪২২

৪৫৮৮.৮৯

-

১৫৫২.৬৩

৬৪৪৯

মনাোখািী
উপকূিীে অঞ্চি

৩৮৮৫৫১.৭২

৩০১১৪৯

৬৮২০৮.৩৩

২৭০১৭

৭৫০০০

৪১৭১

৯২২৮০

৮৮০৭

১৪৭৪০.০৫

৩২৮৪

৭০৩৮.৪৬

-

৩২৪৯.০২

৩৬৫৮

মভািা উপকূিীে
অঞ্চি

২১৮১৬৬.৬৭

৪২৭০৮

২৯২৪০

৮১২০

৪৫১০.৫৩

২৬৬৬

৩৭০৫.৫৬

৩৪৫২

১৫৪৫

১০৪৬

১৫০০০

-

২৬২৪.৯

৫০

পটুোখািী
উপকূিীে

২৮২০০০

১৯৭৫৩৪

৩৭৪৮২.৮৬

২২০৮৪

৫০০৬.৯

৫০৭১

৩০৪৭.২৭

১০০৭৫

৩৯২০

৬৫৭৫

১২৩৩৩.৩৩

-

৩৪৬২.২২

১২৫৯২

চট্টগ্রাে উত্তি

৫১৩১১৮.২৮

২০৫১১৪

২৩৮৫৭.৬৯

১৩৫৬৮

৩২৫৪.৫৫

৫৮৬৬

৯৩৪১.৪৪

৫০১৮

৬৫৫৯.৩৮

৩০৩৭

১৫০০০

-

১৭৪২.১১

৫০৩৬

চট্টগ্রাে দরক্ষণ

২০৮২৮৩.৫৮

৮৮৩৮৬

৩২৪২৬.০২

১৩৯৪৭

৩৫১৫৯.৩২

৫২৭৬

৯২৪০.৫১

৪১৩৫

৩৯২৯.৭৮

১৯৫৫

১৮৬৬৮.৩৩

-

৩০৪৪.৩৬

৫৫১

কক্সবািাি উত্তি

২০০৭১৪.২৯

৩১৮২৬৩

২৭১০২.৪৪

১৮৮৬৭

২০৬০৭.৫

৩৮৯০

৫৬৩০.৯৫

১১৪৭০

২৫৪০.৫২

৭৬১০

-

-

৪১৩০

৩৪৬৫

কক্সবািাি দরক্ষণ
বরিশাি িাোরিক
বনােন

২৮২৫০০
২৭৫৭৯৬.৩

২১৯০২
৩০১৩৮৪

২৮১৩৫.২৯
২৭৮১০

১৬০০১
৭৪৮৩২

১৭৮৫.৭১
৬৭৮২.৬১

৩৮১৮
১০৩৮৬

২০৫৫.৮১
৪৩৭৪.০৭

৩৬৬৭
১৩৯২৩

১৫৪৬.৪৫
২০৪৪.২৩

৫৩০
৭৮৯৮

২০০০.৫
৯২৫০

-

২৩১২.১২
৩৫২২.৭৬

২০৫৯
৮৩১৫

মফনী িাোরিক
বনােন
মোট

২৮৯১৩০.৪৩

১৯৮৩২৪

৭৬১৮৪.২১

১১৪৪৫

৩১২৫০

১১৩৫

১২৫৪৩.৪৮

৩২০৩

৫৮০২.২৭

১৫২৪

-

-

১৪২৬৯.৫৭

১১৯

২৯৩৪৭৯৩.৫৩

১৭৬৪৫১৮

৪৩১৩৩১.৪৬

২১৭৫৭৫

১৯৮১৯৮.০৩

৪৫৪৩৯

১৫৯০৭৪.৩৫

৬৮৭৮৪

৪৯৯০৩

৩৪৮৮১

৮৩৮৭৯.৫১

৩৯৯০৯.৬৯

৪২২৯৪

একারধক উত্তি
প্র.মূ-প্রভাব মূল্যােন
মব.িা-মবিিাইন
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯
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খানাি ধিণ
িেীক্ষা মর্মক মদখা াে, উত্তিদার্ামদি অমধ িমকি মবরশ অাংমশি (৬৫%) স্থােী বািস্থান িমেমছ। র্াছািা, প্রকে এিাকাে
অস্থােী (৩১%) ও আধা স্থােী (৪%) বািস্থান িমেমছ (রচত্র-১১ ও িািরণ-২৭)। অপিরদমক, উি প্রকমেি মবিিাইন প্ররর্মবদন
রবমেষমণ মদখা াে, প্রকে এিাকাে অস্থােী, আধা-স্থােী এবাং স্থােী বারিি িাংখ্যা রছি র্ািমে ৫৩%, ৪১% এবাং
৬%(মবিিাইন প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)। এছািা, িার্ীে র্থ্য প িামিাচনা কিমি মদখা াে, আধা-স্থােী/র্টন
মশি বারিি পরিোণ ৪৩.২৪%, কাঁচা বারিি পরিোণ ৪৩.১৭% এবাং পাকা/স্থােী বারিি পরিোণ ১৩.৫৯% (HIES,
২০১৬)। উমল্লখ্য, প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, িার্ীে প িামেি র্থ্য এবাং মবিিাইন প্ররর্মবদমনি তুিনামূিক প িামিাচনা কিমি
মদখা াে, প্রকে এিাকাে আমগি মচমে স্থােী বািস্থামনি পরিোণ উমল্লখম াগ্যভামব মবমিমছ া ইরর্বাচক রদক রহিামব
পরিগরণর্ হে।
খানাি ধিণ (n=৬০০)

অস্থােী
৩১%
স্থােী
৬৫%
আধা-অস্থােী
৪%

রচত্র-১১t খানাি ধিণ
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

সারণি-২৭ t খানাি ধিণ (n=৬০০)
বনােমনি ধিণ
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
বরিশাি িাোরিক বনােন
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
পটুোখািী উপকূিীে
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
মফনী িাোরিক বনােন
মোট

স্থােী
িাংখ্যা
৪৪
৫৪
৩৬
৫৩
৫৩
৮৭
২৮
১৩
১
১৮
৩৮৭

%
৬৬.৭
১০০
৬৬.৭
৯৮.১
৯৮.১
৯০.৬
৪২.৪
১৯.৭
১.৫
৭৫
৬৪.৫

আধা-অস্থােী
িাংখ্যা
%
২০
৩০.৩
০
০
০
০
০
০
০
০
১
১.১
১
১.৫
০
১
১.৫
০
২৩
৩.৮

অস্থােী
িাংখ্যা
২
০
১৮
০
০
৭
৩৭
৫৩
৬৪
৬
১৮৭

অন্যান্য
িাংখ্যা
৩
০
০
০
৩৩.৩
০
০
১
০
১
৭.২
১
৫৬.১
০
৮০.৩
০
৯৭
০
২৫
০
৩১.২
৩
%

%
০
০
০
১.৯
১.৯
১.১
০
০
০
০
০.৫

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ
রনমচি রচত্রর্ট এবাং িািরণর্ট িেীক্ষা এিাকাে বিবািির্ উত্তিদার্ামদি খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ রনমদ িশ কিমছ।
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে মদখা াে, উত্তিদার্ামদি ৫৪% (৩২৭ িন) রনিস্ব বির্-বারিমর্, ৩২% (১৯২ িন) দখি/আত্মীমেি
বারিমর্, ১০% অন্যান্য (৬০ িন) এবাং ৪% (২১ িন) রিি রনমে বিবাি কমি (রচত্র-১২ এবাং িািরণ-২৮)। অন্যরদমক,
প্রকমেি মবিিাইন প্ররর্মবদমন মদখা াে, প্রকে এিাকাি ২৯% রনিস্ব বারিমর্, ৫১% দখি/আত্মীমেি বারিমর্, ১৯% রিি
মনো বারিমর্ এবাং ১% অন্যান্য বারিমর্ বিবাি কমি। উমল্লখ্য, প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা এবাং মবিিাইন প্ররর্মবদমনি
তুিনামূিক প িামিাচনাে মদখা াে, প্রকে এিাকাি িনগমণি রনিস্ব বির্-বারিি পরিোণ আমগি তুিনাে মবমিমছ া
ইরর্বাচক রদক রহিামব পরিিরক্ষর্ হে।
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খানা /বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ (n=৬০০)
অন্যান্য
১০%

দখি/আত্মীমেি
৩২%

রনিস্ব
৫৪%

রিি
৪%

রচত্র-১২ t খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

বনােমনি ধিণ
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
বরিশাি িাোরিক বনােন
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
পটুোখািী উপকূিীে
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
মফনী িাোরিক বনােন
মোট

িািরণ-২৮t খানা/বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ (n=৬০০)
রনিস্ব
রিি
দখি/আত্মীমেি
িাংখ্যা
%
িাংখ্যা
%
িাংখ্যা
%
৪৩
৬৫.২
০
০
২৩
৩৪.৮
৫৪
১০০
০
০
০
০
৩৬
৬৬.৭
১৮
৩৩.৩
০
০
২৬
৪৮.১
০
০
৩
৫.৬
২৬
৪৮.১
০
০
২
৩.৮
৮৯
৯২.৮
১
১.০
৩
৩.১
২৭
৪০.৯
১
১.৫
৩৮
৫৭.৬
৬
৯.১
০
০
৫৪
৮১.৮
৩
৪.৬
১
১.৫
৬২
৯৩.৯
১৭
৭০.৮
০
০
৭
২৯.২
৩২৭
৫৪.৫
২১
৩.৫
১৯২
৩২

অন্যান্য
িাংখ্যা
%
০
০
০
০
০
০
২৫
৪৬.৩
২৬
৪৮.১
৩
৩.১
০
০
৬
৯.১
০
০
০
০
৬০
১০

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

পানীে িমিি উৎি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
রনমচি িািরণ ও রচত্রর্ট প্রকে এিাকাে পানীে িমিি উৎমিি রচত্র রনমদ িশ কিমছ। প্রভাব
মূল্যােন িেীক্ষা হমর্ মদখা াে, প্রকে এিাকাি অরধকাাংশ (৭৮%) িনগমণিই পানীে
িমিি প িাপ্ত উৎি আমছ। র্ামদি প্রদত্ত ের্াের্ মর্মক মদখা াে, পানীে িমিি িন্য
র্ািা র্টউব ওমেি (৯১.৩%), পুকুি (৫.২%), রনিস্ব িিবিাহ (২.৩%) ইর্ুারদি উপি
রনভিিশীি। এছািা, খুবই কে িাংখ্যক (১.২%) উত্তিদার্াি েমর্, র্ামদি এিাকাে পানীে
িমিি রনরদ িষ্ট মকান উৎি মনই (িািরণ-২৯ ও রচত্র-১৪)। অপিরদমক, প্রকমেি মবিিাইন
িামভি মর্মক মদখা াে, ৭৩% র্টউব ওমেি, ১৯% উত্তিদার্া পুকুি মর্মক পারন িাংগ্রহ
কমি। এছািা, ৭% এি পানীে িি িাংগ্রমহি রনরদ িষ্ট মকান উৎি রছি না এবাং ১% রনিস্ব
িিবিামহি োধ্যমে পারন িাংগ্রহ কির্ (মবিিাইন প্ররর্মবদন, রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)।
উমল্লখ্য প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা এবাং মবিিাইন িামভিি তুিনামূিক প িামিাচনা
কিমি মদখা াে, প্রকে এিাকাে র্টউব ওমেি ও রনিস্ব িিবিামহি োধ্যমে রনিাপদ
পানীে িি িাংগ্রমহি পরিোণ মবমিমছ এবাং কমেমছ পুকুি মর্মক পারন িাংগ্রমহি পরিোণ।
এ প্রিমঙ্গ বিা াে, প্রকে মর্মক প্রমর্ুক গ্রুমপ একর্ট কমি র্টউবওমেি এবাং
র্টউবওমেমিি িােগ্রী রহিামব র্ািা রফল্টাি, পাইপ, োর্ািহ র্টউবওমেি, ইট, রিমেন্ট
এবাং রেিী খিচও প্রদান কিাি ফমি র্ািা রনিাপদ পানীে িি পান কিমর্ পািমছন।
দিীে আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীিাও একই ের্াের্ প্রদান কমিন।

রচত্র-১৩ t ঘিকাটা, মচিাোিা বন
রনভিিশীি দমি প্রদত্ত র্টউব-ওমেি
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পানীে িমিি উৎি (n=৬০০)
না
২২%
হুাঁ
৭৮%

রচত্র-১৪t পানীে িমিি উৎি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

বনােমনি ধিণ
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
বরিশাি িাোরিক বনােন
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
পটুোখািী উপকূিীে
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
মফনী িাোরিক বনােন
মোট

িািরণ-২৯t পানীে িমিি উৎি (n= ৪৮২)
র্টউব ওমেি
পুকুি
রনিস্ব িিবিাহ
িাংখ্যা
%
িাংখ্যা
%
িাংখ্যা
%
৫০
৮০.৬
১২
১৯.৪
০
০
৪৮
৯০.৬
০
০
২
৩.৮
৪২
৭৬.৪
১৩
২৩.৬
০
০
৪৬
৯৭.৯
০
০
১
২.১
৫০
৯৪.৩
০
০
২
৩.৮
৩১
৮৩.৮
০
০
৬
১৬.২
৫২
১০০
০
০
০
০
৩৯
৯৫.১
০
০
০
০
৬৪
১০০
০
০
০
০
১৮
১০০
০
০
০
০
৪৪০
৯১.৩
২৫
৫.২
১১
২.৩

রনরদ িষ্ট নে
িাংখ্যা
%
০
০
৩
৫.৭
০
০
০
০
১
১.৯
০
০
০
০
২
৪.৯
০
০
০
০
৬
১.২

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

রচত্র-১৫ t দিীে আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীমদি একাাংশ
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পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
রনমচি রচত্র ও িািরণ মর্মক িেীক্ষা এিাকাি পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা িম্পমকি
পূণ িাঙ্গ ধািণা পাওো াে। প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে প্রাপ্ত র্থ্য রবমেষমণ
মদখা াে, প্রকে এিাকাি ৮১% উত্তিদার্াি (৪৮৯ িন) প িাপ্ত
পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা আমছ রদও ১৯% (১১১ িন) িনগমণি পেোঃরনষ্কাশমনি
প িাপ্ত মকান ব্যবস্থা মনই মদখা মগমছ। পেোঃরনষ্কাশমনি ধিণ িম্পমকি
মবরশিভাগ (৮৮%) উত্তিদার্াই বমিন, র্ামদি স্থােী পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা
িমেমছ রদও প্রাে ১০% উত্তিদার্াি েমর্, উি ধিণ অস্থােী এবাং ২.২%
উত্তিদার্া পূণ িাঙ্গ ল্যারিন ব্যবস্থা িমেমছ বমি িেীক্ষাে ের্াের্ প্রদান
কমিমছন (রচত্র-১৭ ও িািরণ-৩০)। অপিরদমক, প্রকমেি মবিিাইন প্ররর্মবদন
মর্মক প্রাপ্ত র্থ্য প িামিাচনা কিমি মদখা াে, অস্থােী, মকান ল্যারিন মনই
এবাং স্থােী পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা িমেমছ এেন বারিি িাংখ্যা র্ািমে ৩৯%,
৩৩% এবাং ২৮% (মবিিাইন প্ররর্মবদন-রিআিরপএআিরপ, ২০১৪)।
উমল্লখ্য, প্রকে মর্মক র্ামদি স্যারনটারি ল্যারিমনি িন্য রিাং ও স্লাব প্রদান
কিাি ফমি প্রকে এিাকাে স্থােী পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা আমগি তুিনাে
অমনক উন্নর্ হমেমছ এবাং মিাগব্যারধি পরিোণ অমনক কমে মগমছ। দিীে
আমিাচনা মর্মকও একই র্থ্য পাওো াে।

রচত্র-১৬t স্যারনটারি ল্যারিন (ইিিারদ, উরিিপুি,
বরিশাি)

পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা আমছ রকনা (n=৬০০)

না
১৯%
হুাঁ
৮১%

রচত্র-১৭t প্রকে এিাকাে পেোঃরনষ্কাশমনি ব্যবস্থা িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

িািরণ ৩০t পেোঃরনষ্কাশমনি ধিণ (n=৫০০)
বনােমনি ধিণ
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি
বরিশাি িাোরিক বনােন
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি
মভািা উপকূিীে অঞ্চি
পটুোখািী উপকূিীে
চট্টগ্রাে উত্তি
চট্টগ্রাে দরক্ষণ
কক্সবািাি উত্তি
কক্সবািাি দরক্ষণ
মফনী িাোরিক বনােন
মোট

স্থােী
িাংখ্যা
৩৩
৪৫
৩১
৩৪
৪৭
৮৭
৪৯
৪৯
৪১
২২
৪৩৮

অস্থােী
%
১০০
৯৫.৭
১০০
৯৪.৪
৯৪.০
৯০.৬
৭১.০
৯০.৭
৬৮.৩
৯১.৭
৮৭.৬

িাংখ্যা
০
০
০
১
২
৯
১৩
৩
১৮
২
৪৮

%
০
০
০
২.৮
৪.০
৯.৪
১৮.৮
৫.৬
৩০.০
৮.৩
৯.৬

ল্যারিন মনই
িাংখ্যা
%
০
০
০
০
০
০
১
২.৮
০
০
০
০
০
০
১
১.৯
১
১.৭
০
০
৩
০.৬

পূণ িাঙ্গ ল্যারিন ব্যবস্থা
িাংখ্যা
%
০
০
২
৪.৩
০
০
০
০
১
২.০
০
০
৭
১০.১
১
১.৯
০
০
০
০
১১
২.২

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯
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প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
রনমচি রচত্র ও িািরণ উত্তিদার্ামদি প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ রনমদ িশ কিমছ। িেীক্ষাে মদখা াে, প্রকে এিাকাি
িনগমণি বন রনভিির্া কোমনাি িন্য রবরভন্ন ধিমণি িহাের্া ম েন-উন্নর্ শাক-িবরিি বীি (৯৯.৫%), প্ররশক্ষণ (৯৮.৫%),
িঞ্চে ও ঋণ সুরবধা (৯৩.৩%), ফিি ও বনি গামছি চািা (৯৬%), উন্নর্ চুিা (৯৪.৫%), হাঁি-মুিগী (৯২.২%), স্যারনটারি
ল্যারিন িহাের্া (৭৬.২%), আরর্ িক অনুদান (৪৫.৩%) ইর্ুারদ প্রদান কিা হমেরছি (রচত্র-১৮ ও িািরণ-৩১)। দিীে
আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীিাও একই কর্া বমিন। প্রকমেি আওর্াে উপকািমভাগীিা স্থানীে এনরিও ম েন-উত্তিণ ও
ইপিাি োধ্যমে এককািীন রকছু অনুদান ও রবরভন্ন ধিমণি প্ররশক্ষণ ম েন-হাঁি-মুিগী পািন, গবারদ পশু িািন-পািন, িবরি
চাষ, মেঁমচা চামষি পদ্ধরর্ ও রিমেশাি প্ররশক্ষণ পাবাি ফমি র্ািা রনমিিাই এখন বারিমর্ হাঁি-মুিগী, গবারদ পশু পািন,
কৃরষ, েৎস্য, হস্ত রশে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবিাে উৎিারহর্ হমেমছন এবাং রনমিমদি িীবন-িীরবকাে ব্যাপক পরিবর্িন িাধমন
িক্ষে হমেমছন। উমল্লখ্য, র্ামদি বর্রিকৃর্ পুতুি মপমব্বি চাইল্ড (Pebble Child) এি োধ্যমে ইউমিাপ এবাং আমেরিকাে
িপ্তারন কিা হমে এবাং মির্ামদি চারহদা অনু ােী রবরভন্ন ধিমণি শীর্ি পার্ট বর্রি কমি মদমশ ও রবমদমশ মিাকাি িারভিি
মপ্রাভাইিামিি োধ্যমে রবরি কিা হমে। এছািা, েৎস্য চাষীমদি িহাের্াি িন্য প্রকমেি আওর্াে ১০র্ট ইনপুট িাপ্লাইোি
কাে িারভিি মপ্রাভাইিাি মূির্োঃ নারিশ (Nourish) এবাং েৎস্য অরধদপ্তমিি (Fisheries Department) র্ত্ত্বাবধােমন কাি
কিমছ। চাষকৃর্ পুকুমিি োছগুমিাি ওিন িামি চাি োমি কেপমক্ষ ৯২০ গ্রাে হমেমছ া অন্যান্য এিাকাি প্রাে রিগুণ। ফমি,
একরদমক ম েন মদমশ-রবমদমশ ব্যবিামেি মক্ষত্র (রবিমনি টু রবিমনি রিমেি) বর্রি হমে মর্েরনভামব উপকািমভাগীিাও
আরর্ িকভামব িাভবান হমেন। এছািা, র্টউব-ওমেি (২৩.৭%) এবাং স্যারনটারি ল্যারিন পাবাি ফমি র্ামদি রনিাপদ পানীে
িি এবাং স্বাস্থুিম্মর্ পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা রনরির্ হমেমছ এবাং পারনবারহর্ মিাগ-ব্যারধি পরিোণ কমে মগমছ। অরধকন্তু,
উন্নর্ চুিা প্রদামনি ফমি র্ামদি জ্বািারন খিচ পূমব িি মর্মক ৪০-৪৫% কমে মগমছ এবাং শ্বাি-প্রশ্বািিরনর্ মিাগ-ব্যারধি
পরিোণও কমেমছ বমি িেীক্ষাে উমঠ আমি।

প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ (n=৬০০)
৯৮.৫% ৯৯.৫% ৯৬%
৯২.২% ৯৪.৫%

৯৩.৩%
৭৬.২%
৪৫.৩%

২৩.৭%

১৬%
১.৫%
০.৫%

২.৩%

রচত্র-১৮ t প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

িািরণ ৩১t প্রকে মর্মক প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
প্ররশক্ষণ
উন্নর্ শাক-িবরিি বীি
ফিি ও বনি গামছি চািা
হাঁি-মুিগী
উন্নর্ চুিা
গভীি ও অ-গভীি নিকূপ
স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া
মিািাি পাওোি
িঞ্চে ও ঋণ সুরবধা

িাংখ্যা
৫৯১
৫৯৭
৫৭৬
৫৫৩
৫৬৭
১৪২
৪৫৭
১৪
৫৬০

%
৯৮.৫
৯৯.৫
৯৬
৯২.২
৯৪.৫
২৩.৭
৭৬.২
২.৩
৯৩.৩
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প্রাপ্ত িহাের্াি ধিণ
আরর্ িক অনুদান
গরু/ছাগি
িরে বগাি রনমে ধান ও শাক িবরি চাষ
অন্যান্য

িাংখ্যা
২৭২
৩
৯৬
৯

%
৪৫.৩
.৫
১৬
১.৫

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯
একারধক উত্তি

রচত্র-১৯t প্রকে মর্মক প্রদত্ত িহাের্া (উন্নর্ চুিা ও ফিি ও বনি গামছি চািা)

িহাের্াগুমিা প্রদামনি ফমি সৃষ্ট সুরবধা িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
িেীক্ষাে মদখা াে, প্রকে িহাের্া প্রদামনি ফমি উপকািমভাগীমদি বন িাংিক্ষমণ িমচর্নর্া বৃরদ্ধ মপমেমছ (৫২.৮%),
আমগি তুিনাে আে মবমিমছ (৫২.৬%), জ্বািারনি িাশ্রে হমেমছ (৫২.৩%), স্বাস্থু িমচর্নর্া মবমিমছ (৪৯.৫%), িীবনোন
উন্নর্ হমেমছ (৪৭.৬) এবাং পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহমণি প্রবণর্া মবমিমছ (৩৭.৫%) (িািরণ-৩২)। দিীে আমিাচনাে
অাংশগ্রহণকািীিাও একই ের্াের্ প্রদান কমিমছন। র্ামদি েমর্, প্রকমেি উপকািমভাগীমদি িিবায়ু পরিবর্িন িম্পমকি স্বে
ধািণা, বন সৃিন ও িক্ষণামবক্ষণ িম্পমকি র্ামদি িমচর্নর্া বৃরদ্ধ মপমেমছ।
িািরণ-৩২t প্রাপ্ত উপকামিি ধিণ (একারধক উত্তি)
উি সুরবধা মর্মক প্রাপ্ত উপকামিি ধিণ
বন িাংিক্ষমণ িমচর্নর্া বৃরদ্ধ
আমগি তুিনাে আে মবমিমছ
স্বাস্থু িমচর্নর্া মবমিমছ
পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহণ মবমিমছ
জ্বািারন িাশ্রে
িীবনোন উন্নর্ হমেমছ

িাংখ্যা
৩২৫
৩২৪
৩০৫
২৩১
৩২২
২৯৩

%
৫২.৮
৫২.৬
৪৯.৫
৩৭.৫
৫২.৩
৪৭.৬

উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

প্রকে িহাের্াগুমিা এখনও অব্যাহর্ আমছ রকনা মি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
উত্তিদার্ামদি ৭৮% এি েমর্, বর্িোমন প্রকে িহাের্া আি অব্যাহর্ না র্াকা এবাং প্রকে মর্মক প্রাপ্ত হাঁি-মুিগী েমি
াওোে, ফিি গামছ এখনও ফি না ধিাে র্ামদি আবাি বন রনভিিশীি হমে পিাি িম্ভাবনা িমেমছ বমি িানা াে (রচত্র২০)। রদও র্ামদি েমর্, প্রকে িহাের্াি েমধ্য এখনও ঋণ সুরবধা অব্যাহর্ আমছ। মিখান মর্মক মিান রনমে র্ািা রবরভন্ন
ব্যবিারেক কেিকাণ্ড িম্প্রিািণ কিমছন।
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প্রাপ্ত িহাের্াগুমিা এখনও অব্যাহর্ আমছ রকনা (n=৬০০)

হুাঁ
২২%

না
৭৮%

রচত্র-২০t প্রাপ্ত িহাের্াগুমিা এখনও অব্যাহর্ আমছ রকনা মি িম্পমকি উত্তিদার্ামদি ের্াের্
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯

বনি িম্পদ আহিমণ বমন াবাি প্রবণর্া
িেীক্ষাে প্রাপ্ত ফিাফি রবমেষমণ মদখা াে, প্রকে এিাকাি মবরশিভাগ
(৯৫%) িনগণমকই বনি িম্পদ আহিমণি িন্য এখন আি বমন ম মর্
হে না (রচত্র-২২)। এ প্রিমঙ্গ দিীে আমিাচনাে অাংশগ্রহণকািীিা বমিন,
প্রকে মর্মক রবরভন্ন িহাের্া পাওোি ফমি র্ামদি বন রনভিির্া কমে
মগমছ রদও অে িাংখ্যক (৫%) এখনও বনি িম্পদ আহিমণ বমন ান।
অপিরদমক, মকআইআই এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািাে
অাংশগ্রহণকািীমদি েমর্, প্রকে মর্মক িহাের্া পাবাি পমিও র্ািা
রবরভন্নভামব বমনি ক্ষরর্িাধন কিমছ। অমনমকই এখনও বন মর্মক
জ্বািারন কাঠ িাংগ্রমহি িন্য িাকরি কামট, খুর্টুঁ ও গবারদ পশুি িাব
িাংগ্রহ কমি আবাি মকউবা েিা গাছও চুরি কমি।
রচত্র-২১t বন মর্মক িাংগ্রহকৃর্ িাকরি (ওবােদুল্লাহ নগি,
হাটহািািী, চট্টগ্রাে)

বনি িম্পদ আহিমণ এখনও বমন াে রকনা (n=৬০০)
হুাঁ
৫%

না
৯৫%

রচত্র-২২t বনি িম্পদ আহিমণ বমন াবাি প্রবণর্া
উৎিোঃ প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষা, ২০১৯
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উমেশ্য-৩ tঅাংশীদারিত্ব ও মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ
কিা

5.3

বরণ ির্ উমেশ্য বাস্তবােমনি প্রধান িক্ষু রছি বন রবভামগি কারিগরি দক্ষর্া উন্নেমনি োধ্যমে বনি িম্পদ মূল্যােন, কেিসূরচ
প িমবক্ষণ ও বন রবভামগি মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য দীঘ িমেোরদ পরিকেনা প্রস্তুর্ কিা। মূির্োঃ রন্নররিরখর্ রর্নর্ট
রবষমেি োধ্যমে বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধি ওপি আমিাকপার্ কিা হমেমছ বমি পিােশিক দমিি প িমবক্ষমণ
উমঠ আমি1 প্রযুরিগর্ উন্নেমনি োধ্যমে বন রবভামগি বর্িোন ব্যবস্থাপনা কা িিে উন্নর্ কিা;
2 শুধুোত্র দক্ষ িনবি রনমোগ ও প্ররশক্ষমণ িীোবদ্ধ না মর্মক িম্পমদি সুষ্ঠু পরিকেনা, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যােমনি
োধ্যমে বন অরধদপ্তমিি দক্ষর্া উন্নেন কিা এবাং
3 রবদ্যোন ফমিে োষ্টাি প্লান প িামিাচনা ও িাংমশাধন কিা।
উি উমেশ্য পূিমণি িন্য রন্নররিরখর্ কা িিেগুমিা বাস্তবারের্ হমেমছ বমি প িমবক্ষমণ মদখা াে1 বন রবভামগি কেী ও প্রকমেি উপকািমভাগীমদি দক্ষর্া উন্নেমনি িন্য Environment Agriculture &
Development Services (EADS) নােক পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে রবরভন্ন রবষমেি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান
কিা হমেমছ;
2 BETS Consulting Services Ltd. এি োধ্যমে প্রকমেি অরধমন মোট ৭৬র্ট কুাম্প/রফল্ড অরফি রনেিাণ কিা
হমেমছ;
3 International Union for Conservation of Nature (IUCN) কতৃিক ল্যান্ড ইউি ম্যাপ বর্রি,
বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা মূল্যােন ও প িমবক্ষমণি িন্য কারিগরি েুারি িম্পন্ন কিা হমেমছ;
4 AGRER-Development Technical Consultants Ltd (DTCL)-House of Consultants Ltd.
(HCL) এি োধ্যমে বন অরধদপ্তমিি ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং এন্ড অুামিিমেন্ট এবাং ফমিে রিমিাি ি
ম্যামনিমেন্ট েরনটরিাং রিমেে শরিশািীকিমণি িন্য কারিগরি েুারি িম্পন্ন হমেমছ;
5 Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) এি োধ্যমে িনিমচর্নর্া বৃরদ্ধমূিক
কেিসূরচ ও ওমেব মবিি র্থ্য রবর্িণ কেিসূরচি ওপি কারিগরি েুারি িম্পন্ন হমেমছ;
6 র্াি ি পার্ট ি অুামিিমেন্ট এন্ড েরনটরিাং-Eusuf and Associates এি োধ্যমে মবিিাইন িামভি, অধ ি-বারষ িক
অগ্রগরর্ প্ররর্মবদন, রেি টােি রিরভউ, চূিান্ত প্রভাব মূল্যােন প্ররিো িম্পন্ন হমেমছ;
7 Agriconsulting-SODEV নােক পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে বাাংিামদমশি ফমিরি োোি প্লান
হািনাগাদকিণ ও িাংমশাধন কিাি িন্য কারিগরি েুারি িম্পন্ন হমেমছ;
8 Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এি োধ্যমে
বাাংিামদমশি উপকূিীে অঞ্চমিি গুরুত্বপূণ ি গ্রীণ মবল্ট মিামনি ম্যাপ বর্রিি িন্য কারিগরি েুারি চুরি িম্পন্ন
হমেমছ;
9 এি.এফ আহমেদ এন্ড মকাাং এি োধ্যমে অভুন্তিীণ অরিট কা িিে িম্পন্ন হমেমছ।
5.3.1

রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে আইন এবাং নীরর্োিা িাংস্কাি

বন এবাং পরিমবমশি পরিবরর্ির্ পরিরস্থরর্ি িামর্ খাপ খাওোমনাি িন্য পুিার্ন নীরর্োিা িাংস্কাি ও রনর্ু নতুন আইন এবাং
রবরধোিা বর্রি বাাংিামদশ িিকামিি একর্ট বনরেরত্তক ঘটনা। মিই পরিমপ্ররক্ষমর্ রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে
রন্নররিরখর্ আইন এবাং নীরর্োিা িাংস্কাি কিা হে-

1 িার্ীে খিিা বন নীরর্োিা, ২০১৬;
2 খিিা বন োোি প্লান হািনাগাদকিণ (২০১৭-২০৩৬);
3 ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং এন্ড অুামিিমেন্ট প্রমটাকি।
5.3.2

বন নীরর্োিা, আইন ও অন্যান্য রবরধোিা িাংস্কাি

িেবধ িোন অর্ িনীরর্মর্ িনিাংখ্যাি বািরর্ চামপি মুমখ বন উিাি হওো ও এ িম্পমদি ক্ষে মিাধ বর্িোমন বি চুামিি। এ
চুামিি মোকামবিাে রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে িািামদমশি শর্ভাগ ভূরেমক বৃক্ষ আোরদর্ কিমর্ িার্ীে বন নীরর্,
২০১৬ এি খিিা বর্রি কমিমছ বন অরধদপ্তি। খিিা নীরর্ি ওপি স্থানীে, আঞ্চরিক ও িার্ীে প িামে পুঙ্খানুপুঙ্খ আমিাচনাি
পি পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমে িো প্রদান কিা হমেমছ। প্রস্তারবর্ খিিা নীরর্ বাস্তবােন কিা মগমি ২০৩৫
িামিি েমধ্য মদমশি ২০ শর্াাংশ এিাকা বনভূরে ও শর্ভাগ ভূরেমক বৃক্ষ আোরদর্ কিা িম্ভব হমব। খিিা বন নীরর্োিাে
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িীবববরচত্রু ও বন্যপ্রাণী িাংিক্ষণ, িিবায়ু পরিবর্িন-প্রশেন এবাং অরভম ািন এবাং আর্ ি-িাোরিক উন্নেন, আধুরনক প্রযুরি ও
সৃিনশীির্াি োধ্যমে িেরন্বর্ বন ব্যবস্থাপনা, বমনি আোদমনি উন্নেন ও িম্প্রিািণ, অাংশগ্রহণমূিক বনাঞ্চি িম্প্রিািণ,
বন গমবষণা উৎিারহর্কিণ, বনরবদ্যা রশক্ষা এবাং দক্ষর্া উন্নেন এবাং কা িকি বন রবভামগি উন্নেন ইর্ুারদ রবষমেি ওপি
আমিাকপার্ কিা হমেমছ া অর্ুন্ত িেমোপম াগী বমি পিােশিক দি েমন কমিন। ফমি উি বন নীরর্ি বাস্তবােন ঘটমি
রবদ্যোন িকি বন, বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য বনি িম্পমদি ব্যবস্থাপনা কিা, মটকিই ব্যবস্থাপনা এবাং িিবায়ু িরহষ্ণুর্াি
নীরর্োিা অনুিিণ, অবক্ষরের্ বনভূরে িমৃদ্ধ কিা, গামছি/বমনি আোদন বৃরদ্ধ কিা, বর্িোন ও ভরবষ্যৎ প্রিমন্মি িন্য খাদ্য
রনিাপত্তা শরিশািীকিণ কিা িম্ভব হমব বমি পিােশিক দমিি প িমবক্ষমণ উমঠ আমি।
5.3.3 ফমিে োোি প্লান হািনাগাদকিণ
বাাংিামদশ বন রবভাগ ১৯৯৪ িামি ২০ বছি মেোদী (১৯৯৫-২০১৫) একর্ট রবস্তৃর্ বন েহাপরিকেনা প্রণেন কমিরছি ম খামন
মদমশি মোট ভূরেি ২০% বনােমনি আওর্াে আনা হমব বমি উমল্লখ কিা হমেরছি। দুভিাগ্যিনকভামব মিখামন মটকিই বন
ব্যবস্থাপনা, িীবববরচত্রু, িিবায়ু পরিবর্িমনি ফমি সৃষ্ট মভাগারন্ত, প্ররর্মবশগর্ মিবা, রিমোট মিরসাং এ অবদান, রিআইএি
এবাং অন্যান্য েরনটরিাং রিমেেগুমিা র্া র্ভামব অন্তভুিি কিা হেরন। র্াই বাাংিামদশ ষষ্ঠ পঞ্চবারষ িক পরিকেনাে (২০১১২০১৫) পাহারি এিাকাে িিবায়ু িহনশীি বনােন/পুনব িনােন কা িিে, উপকূিীে ও িের্ি বনভূরেমর্ িাইমক্লান ও
িমিাচ্ছ্বািিরনর্ ক্ষে-ক্ষরর্ি পরিোণ প্ররর্মিামধ গুরুত্ব মদওো হে। উপমিাি অবস্থাি মপ্ররক্ষমর্, রবশ্ব ব্যাাংমকি ব্যবস্থাপনাে
রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে Agriconsulting-SODEV নােক পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে ফমিে োোি প্লান
হািনাগাদ কা িিে বাস্তবারের্ হে। উি হািনাগাদ কা িিে রবরভন্ন উৎি মর্মক পাওো র্থ্য-উপাত্ত এবাং মেকমহাল্ডািমদি
পিােমশিি ওপি রভরত্ত কমি প্রস্তুর্ কমি বাাংিামদশ পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমে িো প্রদান কিা হমেমছ।
হািনাগাদকৃর্ এই োোি প্লান ২০১৭-২০৩৬ িাি প িন্ত কা িকি র্াকমব বমি প িমবক্ষমণ মদখা াে। খিিা পরিকেনাে
রন্নররিরখর্ িক্ষুিমূহ অিিমনি ওপি গুরুত্বামিাপ কিা হে-

1
2
3
4
5
6
7
8

মদমশি মভৌমগারিক এিাকাি কেপমক্ষ ২০% বনােমনি আওর্াে আনা হমব;
প্রাকৃরর্ক শাি, পাহারি এবাং ম্যানমগ্রাভ বনমক ক্ষে-ক্ষরর্ি হার্ মর্মক িক্ষা কিা;
বন্যপ্রাণী ও িীবববরচত্রু িাংিক্ষণ কা িিে শরিশািীকিণ কিা;
নতুন চি এিাকা এবাং অব্যবহৃর্ িরেমর্ িিবায়ু িহনশীি বনােন কা িিমেি ওপি গুরুত্বামিাপ কিা;
বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি-িাোরিক অবস্থাি উন্নেন কিা;
অরধক কেিিাংস্থামনি সুম াগ সৃরষ্ট এবাং ফমিে মপ্রািাক্ট ইন্ডারিি এি রবকাশ ঘটামনা;
প্রমোরগক বন গমবষণা মিািদাি কিা এবাং
উরল্লরখর্ িক্ষুিমূহ অিিমনি িন্য বনরভরত্তক প্ররর্ষ্ঠানগুমিামক শরিশািীকিণ কিা।

উমল্লখ্য, বাাংিামদশ ফমিে োোি প্লামন বিা হমেমছ, গর্ ২৫ বছমি মদমশ প্রাকৃরর্ক বনাঞ্চমিি পরিোণ িোন্বমে কমেমছ।
আি রবদ্যোন প্রাকৃরর্ক বমনি প্রাে ৬৫.৮% ধ্বাংমিি উচ্চ ঝরুঁ কমর্ িমেমছ। বন অরধদপ্তমিি এ েহাপরিকেনাে বিা হমেমছ,
মদমশ প্রাকৃরর্ক বনাঞ্চমিি েমধ্য ম্যানমগ্রাভ ফমিে বা সুন্দিবন ছািা বারক প্রাে িবগুমিাই বর্িোমন ধ্বাংমিি িািপ্রামন্ত।
শািবমনি ১ িাখ ২৫ হািাি মহক্টি িরেি েমধ্য োত্র ১৭ হািাি ৫০০ মহক্টি িরে গাছ িািা আোরদর্ আমছ। অর্ িাৎ শাি
বনর্টি োত্র ১৫% এখন রবদ্যোন আমছ। অন্যরদমক, মদমশ ৭ িাখ মহক্টি পাব ির্ু বনাঞ্চমিি েমধ্য োত্র ১ িাখ মহক্টি বর্িোমন
প্রাকৃরর্ক বন িািা আোরদর্। অর্ িাৎ িীবববরচমত্রুি িন্য অরর্ গুরুত্বপূণ ি পাহারি বমনি োত্র ১৪% এখন র্টমক আমছ।
রবদ্যোন বনাঞ্চি িক্ষা কিা ছািাও ৬ িাখ ২০ হািাি মহক্টি িরেমর্ বৃক্ষমিাপমণি প্রমোিন িমেমছ বমি েহা পরিকেনাে
বিা হমেমছ। এছািা, ফমিে োোি প্লামন আিও মদখা াে, িনবি িাংকট, দুব িি ব্যবস্থাপনা ও র্থ্যপ্রযুরিি র্া র্
প্রমোমগি অনুপরস্থরর্ বনভূরে িক্ষাে চুামিি হমে দাঁিামে। পাশাপারশ বন রবভামগি অদক্ষর্া, িনিমচর্নর্াি অভাব এবাং
আইমনি প্ররর্ অবজ্ঞাি কািমণ মদমশি বনাঞ্চি ধ্বাংমিি রদমক ামে। র্াই মদমশ বনাঞ্চি বািামর্ আশু রভরত্তমর্ ফমিে
োোি প্লান চূিান্ত কমি এি র্া র্ প্রমোমগি োধ্যমে উপকূিীে িবুি মবষ্টনী বর্রি, িরক্ষর্ (প্রমটমক্টি) এিাকা ব্যবস্থাপনা
এবাং বন্যপ্রাণী িাংিক্ষণ, রবদ্যোন বনােন কা িিে িাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, জ্বািারন খিচ মিামধ উন্নর্ প্রযুরি এবাং রিভাইি
ব্যবহাি, ফমিে মপ্রািাক্ট ইন্ডারিি এবাং কেিিাংস্থামনি রবকাশ, বন গমবষণা শরিশািীকিণ, বন রনভিি িম্প্রদামেি িীবনিীরবকাি উন্নেন, বন দখি মুিকিণ এবাং রিি কেিসূরচমর্ িহাের্া প্রদান কা িিে বাস্তবােন কিমর্ হমব। র্মবই, পরিমবমশি
ভািিাম্য িক্ষা, িীবববরচত্রু িাংিক্ষণ, পরিমবশ-প্ররর্মবশগর্ মিবািমূহ বৃরদ্ধ িম্ভব হমব। মিই িামর্ দ্রুর্ িনবি িাংকট দূি
কিাি উমদ্যাগ মনো উরচর্ বমি মকআইআই এ অাংশগ্রহণকািীিা ের্াের্ প্রদান কমিন। র্মব ফমিে োোি প্লান এবাং িার্ীে
বন নীরর্োিা এখনও চূিান্ত না হওোে বন অরধদপ্তমিি রনধ িারির্ এিরিরি অিিমন প্ররর্বন্ধকর্া সৃরষ্ট হমে বমি পিােশিক
দমিি প িমবক্ষমণ মদখা উমঠ আমি।
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5.3.4 বনােনকৃর্ কা িিমেি ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং
রিআিরপএআি প্রকমেি োধ্যমে প্রকে এিাকাি িন্য আইইউরিএন (IUCN) কতৃিক ল্যান্ড ইউি এবাং ল্যান্ড কভাি ম্যাপ
বর্রি কিা হমেমছ এবাং রিইরিআইএি (CEGIS) এি োধ্যমে বাাংিামদমশি উপকূিীে অঞ্চমিি গুরুত্বপূণ ি গ্রীণ মবল্ট (িবুি
মবষ্টনী) মিামনি ম্যাপ বর্রিি কারিগরি েুারি িম্পন্ন হমেমছ া বনােমনি িীোনা রনধ িািমণ িহাের্া কিমছ। ল্যান্ড ইউি এবাং
ল্যান্ড কভাি ম্যাপ বর্রিি ফমি রিরপএি ব্যবহাি কমি দশর্ট বন রবভামগ ব্লক ও রিপ বনােমনি িীোনা স্তি রনধ িািণ,
বামোোি ও কাব িমনি রহিাব প িমবক্ষমণি িন্য গাইিিাইন বর্রি, গামছি প্রিারর্ রনধ িািমণি পদ্ধরর্, বনােনকৃর্ এিাকাে
গামছি প্রিারর্ি মেঁমচ র্াকাি হাি রনধ িািমণ গুরুত্বপূণ ি ভূরেকা িাখমছ। এছািা, সুন্দিবমনি পূব িাঞ্চি এবাং মটকনামফি দরক্ষণপরিে উপকূি িাংিগ্ন এবাং ০৯ মিিাি ৩৭র্ট উপমিিাি িন্য গ্রীণ মবল্ট ম্যাপ বর্রি কিা হমেমছ া উপকূিীে অঞ্চিিমূহমক
িাইমক্লান, িমিাচ্ছ্বাি এবাং অন্যান্য প্রাকৃরর্ক দুম িামগি হার্ মর্মক িক্ষা কিা এবাং ভরবষ্যমর্ উপকূিীে অঞ্চমিি িন্য
রবরনমোগ পরিকেনাি রদক রনমদ িশক রহিামব কাি কিমর্ িহাের্া কিমব। এক কর্াে, উি ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং
কা িিমেি ফমি সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনাি িন্য দ্রুর্ িেমোপম াগী পদমক্ষপ গ্রহণ িম্ভব হমে বমি মকআইআই এ অাংশগ্রহণকািীিা
ের্াের্ প্রদান কমিন।

রচত্র-২৩t মিি কেিকর্িািমদি িাক্ষাৎকাি গ্রহণ (িািািকূি মিি, কক্সবািাি ও িাোরিক বন রবভাগ, মফনী িদি)

5.3.5 বন রবভামগি রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধ
পিােশিক দি কতৃিক প িমবক্ষমণ মদখা াে,
রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধি িন্য
AGRER-HCL এবাং DTCL
নােক
পিােশিক প্ররর্ষ্ঠানমক রনমোগ মদো হমেরছি।
উি প্ররর্ষ্ঠানগুমিা এরপ্রি, ২০১৫ মর্মক
রিমিম্বি, ২০১৬ িাি প িন্ত রিেি ইউরনমটি
িক্ষের্া উন্নেমনি িন্য কাি কমিরছি। রিেি
ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধি অন্যর্ে উমেশ্য রছি
নতুন প্রযুরি এবাং ভাি অনুশীিন (Good
Practice), রনব িারচর্ উপকূিীে এবাং পাহারি
বন রবভামগ ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং এন্ড
অুামিিমেন্ট প্রমটাকি বর্রি। রিেি ইউরনমটি
িক্ষের্া বৃরদ্ধি ফমি রিমপাট ি এবাং ম্যাপ বর্রি,
এেআইএি/রিআইএি িাটামবি ম্যামনিমেন্ট ও
রিমোট মিরসাং িামভি এবাং ফমিে রিমিাি ি
রচত্র-২৪t রিেি ইউরনট, বন অরধদপ্তমি প্ররশক্ষণ চিাকািীন মুহূমর্িি ছরব
রিিাইন উন্নর্কিণ, ফমিে ইনমভন্টরি রিিাইন,
আর্ ি-িাোরিক িামভি রিিাইন, ফমিে েরনটরিাং ও অুামিিমেন্ট প্রমটাকমিি পাইিট মটে কিা িম্ভব হমে। অন্যরদমক,
রিেি ইউরনমটি কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনাি িন্য ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং ও অুামিিমেন্ট প্রমটাকমিি ওপি প্ররশক্ষণ
প্রদান কিা হমেমছ। শুধু র্াই নে, রিমোট মিরসাং ও রিআইএি অুাপরিমকশন রবষমেি ওপি স্বেমেোদী রকছু মকামি িি
োধ্যমে কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনা হমেরছি। রিেি ইউরনটমক শরিশািী কিাি রনরেত্ত রকছু গুরুত্বপূণ ি িফটওেুাি,
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হাি িওেুাি ও অন্যান্য রকছু িিিাোরদ িে কিা হমেমছ। িেকৃর্ গুরুত্বপূণ ি িফটওেুািগুমিা হমে ইআিরিএি ইোরিন
প্রমফশনাি (ERDS Imagine Professional), আকিরিআইএি মিস্কটপ অুািভািন্ড (ArcGIS Desktop Advanced),
ই-কগরনশন মিমভািপাি (E-Cognition Developer), এনরভ (ENVI) ইর্ুারদ। উরল্লরখর্ িফটওেুািগুমিা স্যামটিাইট
ইমেি প্রমিরিাং, মভৌমগারিক রবমেষণ এবাং ম্যারপাং কামি ব্যবহৃর্ হমে। রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধি িন্য উচ্চ
ক্ষের্ািম্পন্ন মিস্কটপ, মিিাি রপ্রন্টাি, স্কুানাি ইর্ুারদ িে কিা হমেরছি। পিােশিক দি কতৃিক রিেি ইউরনট িমিিরেন
পরিদশিমন মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে িেকৃর্ িিিাোরদ িচি িমেমছ এবাং বন অরধদপ্তমিি রবরভন্ন কামি এখনও ব্যবহৃর্
হমে। রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধি ফমি ভরবষ্যমর্ প্রকে গ্রহণ, পরিচািনা, গ্যাপ এুানািাইরিি, বনােন/পুনব িনােন
িম্পমকি েষ্ট ধািণা, মকউ বমনি গাছপািা রবনষ্ট কিমছ রকনা অর্ িাৎ ফমিে অুামিিমেন্ট এি কাি িহি হমেমছ। এক কর্াে,
রিেি ইউরনমটি োধ্যমে রনরবিভামব বনি িম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এি িাংিক্ষণ কিা িম্ভব হমে।
5.3.6

রফল্ড অরফি রনেিাণ/পুনরন িেিাণ কা িিে

প্রকে এিাকাে বন রবভামগি কেিকর্িামদি সুষ্ঠুভামব
কা িিে পরিচািনাি ১০র্ট বন রবভামগ মোট ৭৬র্ট
রফল্ড অরফি (কুাম্প/রবট) BETS Consulting
Services Ltd. এি োধ্যমে রনেিাণ কিা হমেমছ।
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে পিােশিক দি কক্সবািাি
মিি অরফি, শাপিাপুি রবট অরফি, িািািছিা রবট
অরফি, িারিোপািাং রবট অরফি, ধরিিছিা রবট
অরফি, োরনকপুি রবট অরফি, ফুিছরি রবট অরফি,
মেধাকেরপো িার্ীে উদ্যামন পাকি অরফি ইর্ুারদ
রবমট প্রকমেি আওর্াে রনরেির্ অরফি রবরল্ডাংগুমিা
পরিদশিন কমিন।
পরিদশিনকামি
রনরেির্
কুাম্পগুমিাি রনেিাণ ও পূর্ি কামিি গুণগর্ োন
ভামিা এবাং এগুমিা রনেিামণ র্া র্ িিবায়ু
িহনশীি রিিাইন অনুিিণ কমি কিা হমেমছ েমেি
রচত্র-২৫t বাঘখািী মিি অরফি, কক্সবািাি উত্তি বন রবভাগ
বারহুক দৃরষ্টমর্ প্রর্ীেোন হমেমছ। এছািা,
কুাম্পগুমিামর্ প্রমোিনীে আিবাবপত্র, পারন িিবিাহ এবাং রবদুুৎ/মিািাি পাওোি িিবিাহ কিা হমেমছ। মকার্াও মকার্াও
কুাম্পগুমিা রেরন িাইমক্লান মিন্টাি রহিামব ব্যবহৃর্ হমে। কুাম্পগুমিা রনেিামণি ফমি বন কেিকর্িামদি কামিি পরিমবশ
আমগি মচমে অমনক উন্নর্ হমেমছ এবাং র্ািা রনিাপমদ কাি কিমর্ পািমছন। এছািা, রবট অরফিগুমিা বমনি কামছই অবরস্থর্
হওোি ফমি বন কেিকর্িািা দ্রুর্ বন িক্ষাে পদমক্ষপ রনমর্ পািমছন। র্মব, পিােশিক দি কতৃিক প িমবক্ষণ এবাং মকআইআই
এ অাংশগ্রহণকািীমদি িামর্ কর্া বমি িানা াে, কুাম্পগুমিা ম রবট অরফমি অবরস্থর্ মিই রবট অরফমিি মকানটামর্ই
িীোনা প্রাচীি বা রনিাপত্তা মবষ্টনী মনই। ফমি কুাম্পগুমিামর্ অবস্থানকািী কেিকর্িা/কেিচািীিা রনিাপত্তাহীনর্াে র্ামকন।
োমঝ েমধ্যই বন্য হারর্ি আিেমণ িানািা/দিিা মভমঙ্গ ামে বমি মকআইআই এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািাে উপরস্থর্
অাংশগ্রহণকািীমদি িামর্ কর্া বমি িানা াে। র্াই কেিকর্িামদি রনরব িমি সুষ্ঠু পরিমবমশ কাি কিাি িন্য রবট অরফিগুমিামর্
িীোনা প্রাচীি মদওো িরুরি বমি পিােশিক দি েমন কমিন।
5.3.7 বন িম্পদ ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া বািামনাি িন্য প্ররশক্ষণ প্রদান কা িিে
বন ও িীবববরচত্রু িাংিক্ষমণ বন অরধদপ্তমিি কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনাি মকান রবকে মনই। রকন্তু িিবায়ু পরিবর্িমনি
প্রভাব, বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি িীবন-িীরবকাি উন্নেন, িিবায়ু িহনশীির্া প্রভৃরর্ রদকগুমিা রনমে বন রবভামগি মর্ষ্ট
দক্ষর্াি অভাব র্াকাি কািমণ িাংরেষ্ট কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনাি িন্য দার্া িাংস্থা কতৃিক িার্ীে ও আন্তিিারর্ক প িামে
ি
রবরভন্ন প্ররশক্ষণ কা িিে, িার্টরফমকট
মকাি ি, স্নার্মকাত্তি মকাি ি এবাং েুারি টুুমিি ব্যবস্থা কিা হমে র্ামক। এছািা, বন
অরধদপ্তমিি আওর্াধীন ফমিে একামিেী, চট্টগ্রাে রনেরের্ বন কেিকর্িামদি িন্য রবরভন্ন প্ররশক্ষমণি আমোিন কমি র্ামক।
উি কা িিমেি ধািাবারহকর্াে রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে বন রবভাগ ও িাংরেষ্ট েন্ত্রণািমেি কেিকর্িামদি দক্ষর্া
বািামনাি িন্য EADS নােক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে িার্ীে ও আন্তিিারর্ক প িামে রবরভন্ন প্ররশক্ষণ কেিসূরচি আমোিন কিা
হমেরছি। উি প্ররশক্ষণ কা িিমে পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমেি ৫ িন কেিকর্িা রবমদশ মর্মক োোি ি ও
মপাে গ্রুাজুমেশন রিমপ্লাো (ফমিরি ও ক্লাইমেট মচি) রিরগ্র গ্রহণ কমিমছন। এছািা, বন অরধদপ্তমিি ২০ িন কেিকর্িা
ি
দীঘ িমেোদী িার্টরফমকট
মকাি ি (ফমিরি), ২৬ িন কেিকর্িা ইরন্ডো, শ্রীিাংকা, মকাোরিকা ইর্ুারদ মদমশ এক্সমপািাি রভরিট
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এবাং ৫ িন কেিকর্িা অুারপ্লমকশন অফ রিমোট মিরসাং অুান্ড রিআইএি ইন কাব িন ফমিরি রবষমেি ওপি প্ররশক্ষণ গ্রহণ
কমিমছন। অরধকন্তু বন রবভামগি ৪৫৩ িন কেিকর্িা-কেিচািী রবরভন্ন রবষে ম েন-একাউরন্টাং অুান্ড রফন্যারসোি ম্যামনিমেন্ট
িফটওেুাি, মিরনাং অুান্ড িাপ্লাই অফ িািরেন ও রিরপএি ম্যাপ-৭৮এি, ই-গভন িমেন্ট প্ররকউিমেন্ট (ই-রিরপ রিমেে),
আইর্ট মিমভিপমেন্ট, মবরিক ফমিরি ইর্ুারদ রবষমেি ওপি স্থানীে প িামে প্রকে বাস্তবােনকািী ইউরনমটি োধ্যমে প্ররশক্ষণ
প্রদান কিা হমেমছ। শুধু র্াই নে, উি প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে ১৭,০০০ উপকািমভাগীমক ১ রদনব্যাপী প্ররশক্ষণ প্রদান এবাং বন
অরধদপ্তমিি ৩৮০ িন কেিকর্িামক স্থানীে ও োঠ প িামে প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমেমছ।
পিােশিক দি মকআইআই এ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কেিকর্িামদি িামর্ কর্া বমি িানমর্ পামিন, প্ররশক্ষণ গ্রহমণি পি র্ািা উপকৃর্
হমেমছন। প্ররশক্ষণ প্রদামনি ফমি র্ািা নতুন ধািণাি িামর্ পরিরচর্ হমেমছন ম েন-অাংশগ্রহণমূিক বনােন কেিসূরচ,
িাোরিক বনােন, িীবববরচত্রু এবাং িিবায়ু পরিবর্িন, বন নীরর্োিা, ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া উন্নেন ইর্ুারদ। প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান
র্ািা বন রবভামগি প্রমোরগক কামি িাগামনাি ফমি বন রবভাগ উপকৃর্ হমে। র্মব র্ামদি অমনমকই বমিন, প্ররশক্ষমণি
উপকিণ িমৃদ্ধ রছি র্াকমিও প্ররশক্ষণ িেে মর্ষ্ট না র্াকাে র্ামদি রিআইএি এবাং রিমোট মিরসাং িম্পমকি ধািণা পরিষ্কাি
হেরন। আবাি অমনমকই বমিন, অরফমি মকান করম্পউটাি না র্াকাি কািমণ প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান র্ািা প্রমোগ কিমর্ না পািাে
র্া ভুমি ামেন। র্াই উি রবষমে র্ামদি আবািও প্ররশক্ষণ প্রদামনি উমদ্যাগ রনমর্ হমব। মকআইআইএ অাংশগ্রহণকািীিা
আিও বমিন, র্ািা বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা এবাং সুিরক্ষর্ এিাকা িাংিক্ষমণি ওপি প্ররশক্ষণ মপমিও িাোরিক বন রবভামগ
রনমোগ মদোে র্ািা প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান র্া র্ভামব কামি িাগামর্ পামিনরন। র্াই প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কেিকর্িামদি প্রািরঙ্গক
রবভামগ রনমোগ কিা উরচর্ বমি প িমবক্ষমণ মদখা াে। মি িামর্ প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞামনি র্া র্ ব্যবহাি রনরির্ কিমর্ প্রমর্ুক
অরফমি করম্পউটাি প্রদামনি উমদ্যাগ রনমর্ হমব।
5.3.8 প্রকমেি আওর্াে িনিমচর্নর্া কা িিে
প্রকমেি আওর্াে অাংশগ্রহণমূিক বনােন কা িিে বাস্তবােন ও বমনি ক্ষে মিাধ কিাি িন্য BCCP এি িহাের্াে প্রকমেি
উপকািমভাগী ও মেকমহাল্ডািমদি জ্ঞান ও দক্ষর্া বৃরদ্ধ, আচিণগর্ পরিবর্িন িাধন এবাং িনিমচর্নর্ামূিক কা িিে চাির্ট
মিকশমনি োধ্যমে বাস্তবারের্ হমেরছি। র্া-

1 আন্তোঃব্যরিগর্

ম াগাম াগ

(Interpersonal

Communication);

2 প্রচািণামূিক কা িিে (রফউচাি িাচ ি কনফামিস,
ইন্টামিরক্টভ গ্রুপ রের্টাং, পর্ নাটক, আট ি
প্ররর্ম ারগর্া;
3 র্থ্য ও রশক্ষাগর্ ম্যামটরিোি বর্রি ও প্রকাশনা
(মপাোি, ফুাক্ট রশট, রিফমিট, রেকাি, িরিউি,
ইয়ুর্ বুকমিট, রবি মবাি ি ইর্ুারদ);
4 স্থানীে ও িার্ীে প িামে অুািমভামকরি (প্রচািপ্রচািণা) (ওমেব িাইট, মফিবুক মপি, ফমটা বুক,
িকুমেন্টারি ইর্ুারদ এবাং দক্ষর্া উন্নেন কেিসূরচ
(ওোকিশপ এবাং প্ররশক্ষণ)।
রচত্র-২৬t প্রকমেি আওর্াে িমচর্নর্া বৃরদ্ধমূিক কা িিে
উি িমচর্নর্া কা িিে বাস্তবারের্ হওোি ফমি িনগমণি বন িাংিক্ষমণি িমচর্নর্া বৃরদ্ধ মপমেমছ, বমনি উপকারির্া,
গুরুত্ব, িিবায়ু পরিবর্িন, বন ধ্বাংমিি মনরর্বাচক প্রভাব ইর্ুারদ রবষমে জ্ঞান বৃরদ্ধি পাশাপারশ োনুমষি আচিমণ পরিবর্িন
িারধর্ হমেমছ।
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি আওর্াে গৃহীর্ মকি েুারি পরিরশষ্ট-১১ এ িাংযুি কিা হমেমছ
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রিআিরপএআি প্রকমেি প্রভাব মূল্যােমনি িন্য োঠ প িামেি িেীক্ষা, মেকমহাল্ডািগমণি িামর্ মকআইআই, দিীে
আমিাচনা, স্থানীে প িামেি কেিশািা এবাং প্রাপ্ত রবরভন্ন র্থ্য উপাত্ত রবমেষণ কমি প্রকমেি িবি ও দুব িি রদক, সুম াগ ও
ঝরুঁ কিমূহ (SWOT) িনািকিণ কিা হমেমছ এবাং ভরবষ্যমর্ একই ধিমণি প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবােমনি িন্য মর্াপযুি
সুপারিশ প্রদান কিা হমেমছ।
প্রকমেি িবি রদকিমূহ (Strength)
1 অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কা িিে বাস্তবােমনি ফমি
কেিিাংস্থামনি সুম াগ সৃরষ্টি পাশাপারশ বমনি পরিরধ/আের্ন ও িীবববরচত্রু মবমিমছ;
2 বন বাগানগুমিা মদশীে, িিবায়ু ও িবণ িরহষ্ণু প্রিারর্ি হওোমর্
েমি াবাি হাি কমেমছ;
3 রবকে িীরবকােন কেিসূরচি আওর্াে রবরভন্ন িহাের্া (উন্নর্ শাকিবরিি বীি, প্ররশক্ষণ, ঋণ সুরবধা, ফিি ও বনি গামছি চািা, উন্নর্
চুিা, হাঁি-মুিগী, স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া, আরর্ িক অনুদান)
প্রদামনি ফমি খানািমূমহি বন রনভিির্া কমেমছ, স্বাস্থু িমচর্নর্া,
জ্বািারনি িাশ্রে ও পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহণ প্রবণর্া এবাং বন িাংিক্ষমণ
িনগনমণি িমচর্নর্া মবমিমছ;
4 প্রকমেি আওর্াে বন নীরর্োিা িাংস্কাি, ফমিে োোি প্লান
হািনাগাদকিণ, বনােনকৃর্ কা িিমেি ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং এবাং
রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধ কা িিে বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক
দক্ষর্া বৃরদ্ধ কা িিেমক গরর্শীি কমিমছ;
5 কুাম্প অরফিগুমিা র্া র্ িিবায়ু িহনশীি রিিাইন ও
মেরিরফমকশন অনু ােী রনেিাণ কিাি ফমি কেিকর্িািা রনিাপমদ
কাি কিমর্ পািমছন;
6 বন রবভামগি কেিকর্িামদি মদমশ-রবমদমশ প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান বন
ব্যবস্থাপনাে প্রমোমগি ফমি বন রবভামগি িক্ষের্া ও ব্যবস্থাপনাি
োমনি উন্নেন ঘমটমছ;
7 প্রকমেি আওর্াে রবরভন্ন ানবাহন িমেি ফমি বন রবভামগি কামিি
গরর্শীির্া মবমিমছ এবাং বন িক্ষাে প্রমোিনীে পদমক্ষপ গ্রহণ িহি
হমেমছ;
8 বছিরভরত্তক খার্ওোিী বামিট প্রমোিন োরফক মর্ষ্ট রছি;
9 প্রকমেি প্ররকউিমেণ্ট ও অর্ ি ব্যবহামি রপরপএ-২০০৬, রপরপআি২০০৮ এবাং রবশ্ব ব্যাাংমকি িে রবরধোিা র্া র্ভামব অনুিিণ কিা
হমেমছ;
10 অরিট কতৃিপক্ষ কতৃিক প্ররর্ অর্ িবছমি রনেরের্ প্রকমেি অরিট কিা
হমেমছ।
প্রকমেি সুম াগিমূহ (Opportunities)
1 প্রকে এিাকাি েমধ্য অন্তর্ একর্ট পাব ির্ু মিিা অন্তভুিি কিাি সুম াগ
রছি;
2 প্রকে পিবর্ী কা িিে িক্ষণামবক্ষণ ও েরনটরিাংমেি িন্য অন্তর্ ২
বছমিি বামিট বিাে িাখা ম র্;
3 রফল্ড/কুাম্প/রবট অরফমিি িীোনা প্রাচীি বর্রিি িন্য বামিট বিাে
িাখা ম র্।

1
2
3

4
5

1

2
3

প্রকমেি দুব িি রদকিমূহ (Weakness)
রনধ িারির্ িেমেি েমধ্য প্রকমেি কাি শুরু কিা
িম্ভব হেরন;
প্রকে বাস্তবােমন িহাের্াকািী িনবমিি
(Support Staff) অভাব রছি;
প্রকে মশমষ বন রবভামগি িক্ষণামবক্ষণিরনর্
বামিট অপ্রতুির্াি কািমণ রনেরের্ভামব
আগাছািমূহ পরিষ্কাি না কিাে গামছি বৃরদ্ধ ব্যাহর্
হমে;
প্রকমেি উপকািমভাগী রনব িাচমন রনধ িারির্ োনদণ্ড
র্া র্ভামব অনুিিণ কিা হেরন;
ফমিে োোি প্লান এবাং িার্ীে বন নীরর্োিা
এখনও চূিান্ত না হওোে রনধ িারির্ এিরিরি অিিমন
প্ররর্বন্ধকর্া সৃরষ্ট হমে।

প্রকমেি ঝরুঁ কিমূহ (Threats)
প্রকে পিবর্ী িেমে িক্ষণামবক্ষমণি অভামব
মিারপর্ গাছগুমিা মবমি উঠমর্ না পািমি প্রকে
এিাকাে প্রাকৃরর্ক দুম িামগ িন-িীবন, পশু-পারখ
এবাং গাছপািাি ক্ষরর্ হমব;
বাাংিামদমশ অনুপ্রমবশকািী অরভবািীমদি িন্য
কামঠি রবকে জ্বািারনি ব্যবস্থা কিমর্ না পািমি
বন িক্ষা কিা কঠিন হমব;
প্রকে িহাের্া র্া র্ভামব কামি িাগামর্ না
পািমি উপকািমভাগীমদি আবাি বন রনভিিশীি
হবাি িম্ভাবনা বর্রি হমব।
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িিবায়ু পরিবর্িমনি কািমণ প্রাকৃরর্ক দুম িাগ বৃরদ্ধ পাওোে পাহারি এবাং উপকূিীে অঞ্চমি বমনি অবক্ষমেি পরিোণ
বািমছ, িীবববরচত্রু হুেরকি মুমখ পিমছ, িন-িীবন ও িীরবকা োিাত্মকভামব ক্ষরর্গ্রস্থ হমে। উি ক্ষে-ক্ষরর্ি হার্ মর্মক
উপকূিীে ও পাহারি বনাঞ্চিমক িক্ষাি িন্য ও বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি িীবন-িীরবকা উন্নেমনি িন্য এবাং বাাংিামদশ বন
অরধদপ্তমিি বনি িম্পদ িক্ষাি দারেমত্ব রনমোরির্ কেিকর্িামদি কেিক্ষের্া এবাং বন ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া বািামনাি িন্য
প্রকের্ট গৃহীর্ হমেমছ। মূির্োঃ বাাংিামদমশি ষষ্ঠ পঞ্চ বারষ িকী পরিকেনাি (২০১১-২০১৫) িামর্ িেন্বে মিমখ
অাংশীদারিত্বমূিক পরিকেনা/পরিবীক্ষমণি োধ্যমে বমনি অবক্ষে মিাধ কিা, বমনি আোদন বৃরদ্ধ কিা এবাং দীঘ িমেোমদ
উপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে বিবািির্ িনমগাষ্ঠীি িিবায়ু পরিবর্িনিরনর্ ঝরুঁ ক মোকামবিাে িহাের্া কিাই
প্রকের্টি মূি উমেশ্য রছি। উি প্রকমেি প্রভাব মূল্যােমনি িন্য পিােশিক দি প্রমিক্ট মিমভিপমেন্ট ইরন্ডমকটি এবাং
েধ্যবর্ী ইরন্ডমকটিিমূহ রবমবচনাে এমনরছমিন। রনম্নর মিগুমিাি আমিামক প্রকমেি উমেশ্য অিিমনি বর্িোন অবস্থা
প িামিাচনা কিা হিProject Development Indicator (PDO) এি আমিামক প্রকমেি উমেশ্য অিিন
িোঃ
নাং
1

2

3

4

প্রকে উমেশ্য াচাইমেি
ইরন্ডমকটি
বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা

বন ব্যবহািকািী (Forest
Users)
(প্ররশক্ষণ কা িিে)

চিকিমূহ (Variables)
াচাইমেি পদ্ধরর্
১০র্ট বন রবভামগ প্ররর্ মহক্টি বা
রকমিারেটামি
২০১৩-২০১৪
এবাং ২০১৫-২০১৬ িামি
মিাপণকৃর্ গামছি পরিোণ ও
প্রিারর্ি নাে প িামিাচনা কিা
হমেমছ।
প্ররশরক্ষর্ েরহিা, পুরুষ এবাং
ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী ও উপিারর্ি
িাংখ্যা প িামিাচনা কিা হমেমছ।

উমেশ্য অিিন প িামিাচনা

র্মথ্যি উৎি

১৭৫০০ মহোঃ ব্লক বনােন এবাং ৭৭ ধিমণি
প্রিারর্ি গাছ মিাপণ কিা হমেমছ।

রিরপরপ, প্রকে িোরপ্ত
প্ররর্মবদন (রপরিআি), এবাং
বন
কেিকর্িামদি
মকআইআই গ্রহণ।



১৭০০০ িনমক উপকািমভাগী
প্ররশক্ষণ প্রদান কমিমছ;
৬০০০ িনমক শাক-িবরি চাষ,
হাঁি-মুিগী পািন ইর্ুারদি ওপি
এবাং ৯১৬ িনমক মনতৃত্ব উন্নেন ও
আরর্ িক ব্যবস্থাপনা কা িিমেি ওপি
প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমেমছ।
ইএরিএি-৪৬৭০ িন;
এফ- ৫১৬০ িন (শাক-িবরি
চাষ, হাঁি-মুিগী), ২০৪৫ িন
(রবকে
িীরবকােন
কেিসূরচ
প্ররশক্ষণ), এবাং ৬২৫ িন (মনতৃত্ব
উন্নেন ও আরর্ িক ব্যবস্থাপনা)
ইএরিএি-৩৩৬ িন;
এফ-৩২১ িন

রপরিআি,
রিরপরপ
প িামিাচনা,
মকআইআই
এবাং প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত ব্যরিমদি
িাক্ষাৎকাি গ্রহণ।

প্রভাব মূল্যােন প্ররর্মবদন-প্রকে
এিাকাি খানািমূমহি বর্িোমন
বারষ িক গি আে ১২৮৫৮৮ টাকা
এবাং
মবিিাইন
প্ররর্মবদন-৮৬,৫২০
টাকা

দিীে আমিাচনা, মূল্যােন
িেীক্ষা, ও
মবিিাইন
প্ররর্মবদন।

খিিা িার্ীে খিিা বন নীরর্োিা,
২০১৬;
খিিা ফমিে োোি প্লান
হািনাগাদকিণ, ২০১৬;
ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং এন্ড
অুামিিমেন্ট প্রমটাকি বর্রি;

মকআইআই গ্রহণ, এবাং
রপরিআি প িামিাচনা।



বন ব্যবহািকািী (Forest
Users)
প্ররশক্ষণ কা িিে-েরহিা




বন ব্যবহািকািী (Forest
Users) প্ররশক্ষণ কা িিেক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী ও উপিারর্
রবকে িীরবকােন কেিসূরচমর্
অাংশগ্রহণকািী
পরিবামিি/উপকািমভাগীমদি
আে বৃরদ্ধ




বন পরিরি ও অন্যান্য
নীরর্োিা িাংস্কাি/িাংমশাধন

প্রকেভুি এিাকাে খানা
িরিমপি োধ্যমে প্রকে মশমষ
উপকািমভাগীমদি পারিবারিক
আে প িামিাচনা কিা হমেমছ।
উপকািমভাগীমদি বারষ িক আমেি
হ্রাি/বৃরদ্ধি
তুিনামূিক
প িামিাচনাি িন্য মবিিাইন
প্ররর্মবদন প িামিাচনা কিা
হমেমছ।
রিআিরপএআিরপ
প্রকমেি
আওর্াে
িার্ীে
বন
নীরর্োিািহ অন্যান্য আইমনি
নাে প িামিাচনা কিা হমেমছ।
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িোঃ
নাং
5

প্রকে উমেশ্য াচাইমেি
ইরন্ডমকটি
বনি িম্পদ িাংিক্ষমনি িন্য
বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক
দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিা

চিকিমূহ (Variables)
াচাইমেি পদ্ধরর্
বন অরধদপ্তমিি কেিকর্িামদি
দক্ষর্া উন্নেমনি িন্য রবভাগ,
মিিা ও মিি অরফি প িামে
বাস্তবারের্
কেিসূরচিমূহ
প িামিাচনা কিা হমেমছ।

6

প্রকমেি উপকািমভাগী
(Direct)
নািী উপকািমভাগী

উপকািমভাগীি
িাংখ্যা
প িামিাচনা কিা হমেমছ।

িপ্তে অধ্যাে
প্রকমেি িারব িক উমেশ্য অিিন প িামিাচনা
উমেশ্য অিিন প িামিাচনা
র্মথ্যি উৎি



ইএরিএি-মোট
৪৫৩
িন
কেিকর্িামক িার্ীে, স্থানীে এবাং
োঠ প িামে প্ররশক্ষণ প্রদান কমিমছ;
 এরিআিইআি-রির্টরিএিএইচরিএি (রবমদমশ প্ররশক্ষণ)- ৫৬
িন বন অরধদপ্তি এবাং পরিমবশ,
বন ও িিবায়ু পরিবর্িন
েন্ত্রণািমেি কেিকর্িা প্ররশক্ষণ প্রদান
কমিমছ।
৬০০০ িন ।
২২% নািী উপকািমভাগী।

মকআইআই গ্রহণ এবাং
রপরিআি প িামিাচনা।

মকআইআই,
আিণ্যক
ফাউমন্ডশন কতৃিক প্রস্তুর্কৃর্
উপকািমভাগীি িাটামবি
প িামিাচনা।

েধ্যবর্ী ইরন্ডমকটিিমূহ (Intermediate Indicator) রনণ িমেি পদ্ধরর্ (Approach)
িোঃ
নাং
1

েধ্যবর্ী ইরন্ডমকটি
(Intermediate
Indicator)
প্রকে
এিাকাে
রিপ
বনােমনি পরিোণ বৃরদ্ধকিণ
(িক্ষুোত্রা-২,০০০ রক.রে.)

ইরন্ডমকটি াচাইমেি পদ্ধরর্

উমেশ্য অিিন

র্মথ্যি উৎি

বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, গামছি
প্রিারর্ি িাংখ্যা, চািাগাছ মিাপমণি
িাংখ্যা, মদশীে মেরিমিি িাংখ্যা,
মেঁমচ র্াকা গামছি পরিোণ ইর্ুারদ
রবমবচনাে আনা হমেমছ।
বনােন/পুনব িনােন কা িিে ও রনেিাণ
ও পূর্ি কািবাবদ স্থানীে কর্িন
মিামকি কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা হমেমছ।
উি র্থ্য প িামিাচনাি িন্য বন
অরধদপ্তি ও পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি
িাটা প িামিাচনা কিা হমেমছ।
মোট বন রনভিিশীি দি, উপকািমভাগী
রনব িাচন
প্ররিো,
উপকািমভাগী
প্ররশক্ষমণি ধিণ ও িাংখ্যা, প্ররশক্ষমণি
কা িকািীর্া,
িাোরিক
এবাং
পরিমবশগর্ সুিক্ষা ব্যবস্থাি ধিণ
(Social and Environmental
Safeguard
Mechanism)
প িামিাচনা কিা হমেমছ।

মগািপার্া-৯৪৩ রক.রে এবাং ১,০৫৭ রক.রে
রিপ বনােন কিা হমেমছ।

মকআইআই গ্রহণ
এবাং
রপরিআি
প িামিাচনা।



মোট ১২৫৯৩২ িন (৭৮% পুরুষ এবাং
২২% নািী এবাং ৩.৩৭ রেরিেন
ব্যরি োি)।

রপরিআি
প িামিাচনা ।




বন রনভিিশীি দি-২০০;
উপকািমভাগী-মোট-৬০০০;
েরহিা-৫১৬০;
পুরুষ-৮৪০;
নৃর্ারত্ত্বক/উপিারর্-৩২১;
ইউরনেন মফিামিশন গঠন-৫৫;
করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুপ-২১;
ইউরিএফ গঠন-৫৫;
অন্যান্য কেিসূরচ-িমচর্নর্া কেিসূরচ,
মিান
িহাের্া,
উন্নর্
চুিা,
পাবরিমকশন, রবকে িীরবকােন
কেিসূরচ, বনােন ও অন্যান্য িহাের্া।
খিিা ফমিে োোি প্লুান (২০১৬)
হািনাগাদ কা িিে বাস্তবারের্ হমেমছ।
এর্ট বন অরধদপ্তি এবাং রবশ্ব ব্যাাংমক
েন্তব্য প্রদামনি িন্য িো প্রদান কিা
হমেমছ। ের্াের্ অনু ােী র্া আবাি
আপমিট কমি পরিমবশ, বন ও িিবায়ু
পরিবর্িন েন্ত্রণািমে অনুমোদমনি িন্য
িো প্রদান কিা হমব।
বন মর্মক বাৎিরিক আে আমগি
তুিনাে ৭৪% কমেমছ এবাং বনি
িম্পদ আহিমণ বমন াবাি প্রবণর্া
৯৫% কমেমছ।

মকআইআই গ্রহণ
এবাং
রপরিআি
প িামিাচনা।

2

বনােন/পুনব িনােমনি োধ্যমে
স্থানীে
িনগমণি
কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা
িক্ষুোত্রাোঃ ৩.১৮ রেরিেন
(ব্যরি কামিি রদন)

3

প্রকমেি আওর্াে ২০০র্ট বন
রনভিিশীি দমিি দক্ষর্া
উন্নেন এবাং ক্ষুদ্র অনুদান
প্রদান (৮০% দরিদ্র ও
কেপমক্ষ ৫০% েরহিা)
িক্ষুোত্রাোঃ ২০০র্ট বন
রনভিিশীি গ্রুপ

4

ফমিে োোি প্লান আপমিট
কিা

ফমিে োোি প্লান প্রস্তুর্ কিাি িন্য
গৃহীর্ কেিসূরচ, বন ও িীব-ববরচত্রু
িাংিক্ষমণি ম ৌরিকর্া, িিবায়ু
পরিবর্িমনি িামর্ খাপ খাওোমনাি
মকৌশি ইর্ুারদ প িামিাচনা কিা
হমেমছ।



5

প্রকে বাস্তবােমনি ফমি
অববধ উপামে বনি িম্পদ
িাংগ্রমহি পরিোণ ৩০%
কমেমছ রকনা

িেীক্ষাে প্রাপ্ত র্মথ্যি রভরত্তমর্ অববধ
উপামে বনি িম্পদ িাংগ্রমহি পরিোণ
প িামিাচনা কিা হমেমছ।



মকআইআই গ্রহণ,
রপরিআি
প িামিাচনা।

প্রভাব
মূল্যােন
িেীক্ষা,
দিীে
আমিাচনা,
মবিিাইন
প্ররর্মবদন
প িামিাচনা।
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িোঃ
নাং
6

7.1

েধ্যবর্ী ইরন্ডমকটি
(Intermediate
Indicator)
বন রবভামগি োঠ প িামেি
অরফি িাংস্কাি/পুনোঃরনেিামণি
িাংখ্যা
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উমেশ্য অিিন
র্মথ্যি উৎি

ইরন্ডমকটি াচাইমেি পদ্ধরর্
োঠ প িামেি অরফি িাংস্কাি/পুনোঃ
রনেিামণি িাংখ্যা িম্বরির্ ও রচত্র
প িামিাচনা কিা হমেমছ।



১০র্ট প্যামকমিি োধ্যমে মোট ৭৬র্ট
কুাম্প/ রফল্ড অরফি রনেিাণ কিা
হমেমছ।

মকআইআই,
রপরিআি
প িমবক্ষণ।

প্রকমেি কেিসূরচি আমিামক উমেশ্য অিিমনি বর্িোন অবস্থা প িামিাচনা

উমেশ্য-১ t উপকূিীে চি ও পাহারি এিাকাে Climate Resilient প্রিারর্ িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট কিা া
Windbreak রহমিমব কাি কিমব
বরণ ির্ উমেশ্য বাস্তবােমনি িন্য পরর্র্/অব্যবহৃর্ িরেমর্ বা
মিমগ ওঠা চমি নতুন বাগান সৃিন কিা হমেমছ আবাি রবনষ্ট
হওো প্রাকৃরর্ক বনভূরেমর্ও নতুন বাগান সৃিন কিা হমেমছ।
মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে ১৭,৫০০ মহক্টি ব্লক বনােন
এবাং ২,০০০ রক.রে রিপ বনােমনি ম িক্ষুোত্রা রছি র্া
িফিভামব বাস্তবারের্ হমেমছ।

উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি

প্রকে এিাকাি রবরভন্ন িেমে সৃষ্ট দুম িামগি কর্া
রবমবচনা কমি বনােমনি ধিণ রনব িাচন কিাে গাছিমূহ
বন্যা, খিা, ঘূরণ িঝি, িমিাচ্ছ্বাি, পাহাি ধি, েরুেের্া,
রচত্র-২৭ t েরহপুি মিি, পটুোখািীমর্ সৃরির্ োউন্ড বাগান
অরর্বৃরষ্ট, অনাবৃরষ্ট, িাইমক্লান ইর্ুারদ প্ররর্মিাধক
রহিামব কাি কিমছ। ফমি প্রাকৃরর্ক দুম িামগ প্রকে
এিাকাে িনগমণি িান-োি, শস্য, গাছপািা, গবারদ পশু ও ঘি-বারি ইর্ুারদি ক্ষে-ক্ষরর্ি পরিোণ পূমব িি তুিনাে
কমে মগমছ;



মিারপর্ গাছগুমিাি েমধ্য মদশীে ও িিবায়ু িরহষ্ণু প্রিারর্মক প্রাধান্য (৮০%) মদোে গাছপািা েমি াবাি হাি অমনক
কে (১০-২০%) মদখা মগমছ। উমল্লখ্য, মিারপর্ গাছগুমিা রবরভন্ন ফিি, বনি, ঔষরধ গাছ হওোে র্া একরদমক ম েন
আমেি অন্যর্ে উৎি রহিামব পরিগরণর্ হমেমছ ঠিক মর্েরনভামব মিগুমিা পরিমবমশি ভািিাম্য িক্ষাে িহােক ভূরেকা
িাখমছ। ম েন-মিারপর্ গামছি েমধ্য ‘শাি’ অর্ িবনরর্কভামব এবাং পরিমবমশি িন্য অমনক গুরুত্বপূণ ি। শাি গামছি কাঠ
খুব শি া ঘিবারি রনেিামণি িন্য রবমশষ উপম াগী। এছািা, স্থানীে মিাকিন শাি গামছি শুকমনা িাি ও পার্া িাংগ্রহ
কমি র্ামদি জ্বািারন ঘাটরর্ পূিণ কিমছ। অপিরদমক, প্রকে এিাকাে মিারপর্ ঔষরধ গামছি েমধ্য রনে অন্যর্ে। রনে
গাছ পরিমবশ এবাং স্বামস্থুি িন্য খুব ভামিা। র্াছািা রনমেি িাি, পার্া, ফুি, ফি, বীি রবরভন্ন মিাগ প্ররর্মিামধ
িাহায্য কমি। মদশীে ফিি বৃমক্ষি েমধ্য িমেমছ-আেিা, িাে, আেিকী, চাির্া কােিাঙ্গা, মেঁতুি, িাে, কাঁঠাি
ইর্ুারদ। এিব মদরশ ফি োনুমষি শিীমিি মিাগ প্ররর্মিাধ ক্ষের্া বৃরদ্ধ কমি এবাং এিব ফি রভটারেমন ভিপুি। র্মব
প্রকে এিাকাে ২০% রবমদরশ গাছ ম েন-আকাশেরণ িাগামনাে র্া পরিমবমশি ওপি খািাপ প্রভাব মফিমছ। এই
গাছগুমিা োর্টি গভীি মর্মক প্রচুি পারন মটমন মনে। াি কািমণ আমশ-পামশি অন্য গাছ িাগামনা হমি র্ািা পারনি
অভামব বি হমর্ পামি না এবাং র্টুকু ফিন হওোি র্াি মচমে অমনক কে হে। এই রবমদরশ গাছগুমিা োর্টি উব িির্া,
অিহনীে র্াপোত্রা, িিি প্রাণীি অভোশ্রে নষ্ট, প্রাকৃরর্ক পরিমবমশ রবরূপ প্রভাব মফমি র্ামক।



প্রকমেি আওর্াে অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন/পুনব িনােন কা িিে বাস্তবােমনি ফমি মোট ৭৮% পুরুষ ও ২২%
নারিি কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা হমেমছ। শুধু র্াই নে, উপকািমভাগীিা ািা গাছ পাহািা এবাং িক্ষণামবক্ষমণি দারেমত্ব
রনমোরির্ র্ািা একর্ট রনরদ িষ্ট িেে পমি অর্ িাৎ ১০-১৫ বছি পমি রবিেিব্ধ গামছি িভুাাংমশি ৪৫% পামবন। বারক
অমর্ িি ৪৫% িিকাি এবাং পুনব িনােন কা িিেবাবদ ১০% মিমখ মদো হমব। অর্ িাৎ মদমশি অবক্ষরের্ বন এবাং
অব্যবহৃর্ পরর্র্ িিকারি ভূরেমর্ স্থানীে িনমগাষ্ঠীমক িম্পৃি কমি বনােন কেিসূরচ বাস্তবােমনি ফমি কেিিাংস্থান
সৃরষ্টিহ দারিদ্রু রবমোচমনি কা িিে গরর্শীি হওোি পাশাপারশ অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কা িিমে বনােন
পরিকেনা গ্রহণ ও বাস্তবােন, বৃক্ষমিাপণ ও পরিচ িা, বনি িম্পমদি রনেন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, িভুাাংশ বণ্টন ও পুনব িনােন
িব কামিই উপকািমভাগীিা ওমর্ামপ্রার্ভামব িরির্ র্াকাে িহমিই মকউ গাছপািা রবনষ্ট কিমর্ পামি না। র্াছািা,
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মদশীে ও িবণ িরহষ্ণু প্রিারর্িমূহ মিাপমণি প্ররর্ গুরুত্বামিাপ কিাে গাছগুমিাি দ্রুর্ বি হমব এবাং পরিমবমশি
ভািিাম্য িক্ষা, িিবায়ু পরিবর্িন, উপশে ও অরভম ািন এবাং িীবববরচত্রু িাংিক্ষমণ গুরুত্বপূণ ি ভূরেকা িাখমব। মিই
িামর্ িবুি মবষ্টনী বর্রিমর্, শস্য িক্ষা, অবকাঠামো িক্ষা এবাং কাব িন রনোঃিিমণ ভূরেকা িাখমব।
র্মব প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে আিও মদখা াে, প্রকে মশষ হবাি পি বন রবভামগি িক্ষণামবক্ষণিরনর্ বামিট অপ্রতুির্াি
িন্য গামছি আগাছা পরিস্কািিহ অন্যান্য কা িিে ব্যাহর্ হমে। এছািা, প্রকমেি বনােমনি িাইট ও গামছি প্রিারর্ রনব িাচমন
প্রকমেি উপকািমভাগীমদি ের্াের্মক প্রাধান্য মদো হেরন বমি প্রাপ্ত র্থ্য রবমেষমণ মদখা মগমছ। র্াই ভরবষ্যমর্ অনুরূপ
প্রকে গ্রহমণি মক্ষমত্র প্রমোিনীে মিাকবিিহ বন রবভামগি িক্ষণামবক্ষণিরনর্ বামিট রনরির্ কিমর্ হমব। মিই িামর্
বনােমনি িাইট ও গামছি প্রিারর্ রনব িাচমন বন রবষমে অরভজ্ঞ কেিকর্িামদি পাশাপারশ প্রকমেি উপকািমভাগীিহ স্থানীে
িনগমণি অাংশগ্রহণ রনরির্ কিমর্ হমব। শুধু র্াই নে, প্রকে এিাকাে রবপুি িাংখ্যক অরভবািী অনুপ্রমবমশি ফমি বির্বারি স্থাপনিহ জ্বািারন কামঠি চারহদা মেটামর্ গাছপািা কাটাি কািমণ িীবববরচত্রু ধ্বাংি, পাহাি ধিিহ আিও োিাত্মক
পরিমবশ রবপ িে ঘটমর্ পামি। র্াই এখনই জ্বািারন কামঠি রবকে জ্বািারনি ব্যবস্থািহ নতুন কমি পুনব িনােন কা িিে
বাস্তবােন কিমর্ হমব।

উমেশ্য-২ t উপকূিীে বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান কিা
বরণ ির্ কেিসূরচি আওর্াে ২০০র্ট বন রনভিি দমিি
(Forest Dependent Group) অরধমন মোট ৬,০০০
িন উপকািমভাগীমক ‘রবকে িীরবকােন কেিসূরচি’
আওর্াে এমন বনি িম্পদ িক্ষাি প্রমচষ্টা চািামনা
হমেমছ। িেীক্ষাে মদখা াে, উত্তিদার্ামদি প্রাে িবাই
(৯৯.৫%) উন্নর্ শাক-িবরিি বীি মপমেমছন। এছািা,
৯৮.৫% প্ররশক্ষণ, ৯৩.৩% িঞ্চে ও ঋণ সুরবধা, ৯৬%
ফিি ও বনি গামছি চািা, ৯৪.৫% উন্নর্ চুিা, ৯২.২%
হাঁি-মুিগী, ৭৬.২% স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া, ৪৫.৩%
আরর্ িক অনুদান ইর্ুারদ মপমেমছন। প্ররশক্ষণ মশমষ
উপকািমভাগীিা স্থানীে এনরিও ম েন-উত্তিণ ও ইপিাি
োধ্যমে এককািীন রকছু অনুদান পাওোি ফমি বারিমর্
হাঁি-মুিগী, গবারদ পশু পািন, কৃরষ, েৎস্য চাষ, হস্ত রশে রচত্র-২৮ t প্রকে মর্মক রবকে আে বৃরদ্ধমূিক কা িিমেি আওর্াে প্রাপ্ত হাঁি
ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবিাে উৎিারহর্ হমেমছন এবাং আে বৃরদ্ধি োধ্যমে রনমিমদি িীবন-িীরবকাে ব্যাপক পরিবর্িন িাধমন
িক্ষে হমেমছন।

উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি

প্রকে এিাকাে অবরস্থর্ খানািমূমহি োরিক গি আমেি পরিোণ পূমব িি মর্মক ৬০% মবমিমছ া অর্ুন্ত ইরর্বাচক
রদক রহিামব পরিগরণর্ হে। শুধু র্াই নে, বন মর্মকও র্ামদি বাৎিরিক আে ৭৪% কমেমছ। িেীক্ষাে মদখা াে,
িাোরিক বনােমনি মিাকিমনি এখন আি বমনি ওপি মকান রনভিির্া মনই। এি কািণ রহিামব প্রকে িহাের্াি
পাশাপারশ অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কেিকামণ্ডি ফমি র্ামদি কেিিাংস্থামনি ব্যবস্থা হওোে এখন আি র্ামদি
বনি িম্পদ িাংগ্রমহ বমন ম মর্ হে না। র্মব উপকূিীে অঞ্চমিি িনমগাষ্ঠীি বমনি অন্যান্য রিরনমিি ওপি রনভিির্া
কেমিও কাঠ/চািা, বাঁশ, মবর্ এবাং পাহারি বনাঞ্চমি মবর্ ও মগা-খামদ্যি ওপি রনভিির্া বািাি কািমণ ঐ িেস্ত
অঞ্চমি বনি িম্পমদি পরিোণ কমে ম মর্ পামি;



প্রকে এিাকাে পূমব িি তুিনাে ভূরে (৬৬%), গবারদ পশু (৯৮%), রবপণনম াগ্য গাছ (৩.৪ গুণ), আিবাবপত্র ও
ানবাহন (১.৩ গুণ), ন্ত্রপারর্ ও ববদুুরর্ক িিিাোরদ (৪৩%) ইর্ুারদি দাে বািমিও িঞ্চমেি পরিোণ পূমব িি মর্মক
৫.৬৪% কমেমছ। এ প্রিমঙ্গ িানা াে, প্রকে মশমষ বর্িোমন িহাের্া অব্যাহর্ না র্াকা এবাং কা িিমেি েরনটরিাং না
র্াকাে র্ামদি পূমব িি িরঞ্চর্ টাকা খিচ হমে াওোে িঞ্চমেি পরিোণ রদন রদন কমে ামে। আিণ্যক ফাউমন্ডশমনি
িামর্ কর্া বমি িানা াে, র্ািা প্ররশকা নামেি এনরিও’ি োধ্যমে রনি উমদ্যামগ এখনও রবকে িীরবকােন কেিসূরচি
েরনটরিাং অব্যাহর্ মিমখমছন। প্রকে মশষ হমিও এখনও করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি আওর্াে এফরিআি এবাং মকাঅপামির্টভ িঞ্চে কা িিে অব্যাহর্ আমছ। মিখান মর্মক ঋণ রনমে উপকািমভাগীিা রবরভন্ন ধিমণি ব্যবিারেক কা িিে
পরিচািনা কিমছন এবাং ইউরনেন মফিামিশমনি মনতৃবৃন্দ রনেরের্ মিই কা িিমেি মদখভাি কিমছন। উমল্লখ্য ম ,
েৎস্য মর্মক পূমব ি মকান আে না আিমিও এখন র্া মর্মক বর্িোমন খানািমূমহি গি আে ৮৩৮৭৯.৫১ টাকা;
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প্রকে এিাকাি ৯৫% িনগণমক বনি িম্পদ িাংগ্রমহ এখন আি বমন ম মর্ হে না। অপিরদমক, মকআইআই এবাং
স্থানীে প িামেি কেিশািাে অাংশগ্রহণকািীমদি েমর্, অমনমকই এখনও বন মর্মক জ্বািারন কাঠ িাংগ্রমহি িন্য িাকরি
কামট, খুর্টুঁ ও গবারদ পশুি িাব িাংগ্রহ কমি আবাি মকউবা েিা গাছও চুরি কমি। এ প্রিমঙ্গ িানা াে, বর্িোমন প্রকে
িহাের্া বন্ধ র্াকাে (৭৮%) এবাং প্রকে মর্মক প্রাপ্ত হাঁি-মুিগী েমি াওোে, ফিি গামছ এখনও ফি না ধিাে এবাং
রবকে িীরবকােন কেিসূরচ কা িিমেি পূমব িি ের্ র্দািরক বা েরনটরিাং না র্াকাে র্ামদি আবাি ভরবষ্যমর্ বমনি
ওপি রনভিিশীি হমে পিাি িম্ভবনা বািমর্ পামি। ফমি বনি িম্পমদি পরিোণ কমে াবাি িম্ভবনা িমেমছ;



র্টউব-ওমেি (৭৮%) এবাং স্যারনটারি ল্যারিন (৮১%) প্রদামনি ফমি রনিাপদ পানীে িি এবাং স্বাস্থুিম্মর্
পেোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা রনরির্ হবাি পাশাপারশ প্রকে এিাকাে পারনবারহর্ মিাগ-ব্যারধি পরিোণ কমে মগমছ। অরধকন্তু,
উন্নর্ চুিা প্রদামনি ফমি র্ামদি জ্বািারন খিচ পূমব িি মর্মক ৪০-৪৫% কমে মগমছ এবাং িান্না ঘমিি মধাঁো মর্মক সৃষ্ট
শ্বাি-প্রশ্বািিরনর্ মিাগ-ব্যারধি পরিোণও কমেমছ;

 উপকািমভাগীমদি বন িাংিক্ষমণ িমচর্নর্া বৃরদ্ধ মপমেমছ (৫২.৮%), আমগি তুিনাে আে মবমিমছ (৫২.৬%),
জ্বািারনি িাশ্রে হমেমছ (৫২.৩%), স্বাস্থু িমচর্নর্া মবমিমছ (৪৯.৫%), িীবনোন উন্নর্ হমেমছ (৪৭.৬%) এবাং
পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহমণি প্রবণর্া মবমিমছ (৩৭.৫%);

 উপকািমভাগীমদি বর্রিকৃর্ পুতুি মপমব্বি চাইল্ড

(Pebble Child) এি োধ্যমে ইউমিাপ এবাং আমেরিকাে িপ্তারন

কিা হমে এবাং মির্ামদি চারহদা অনু ােী রবরভন্ন ধিমণি শীর্ি পার্ট বর্রি কমি মদমশ ও রবমদমশ মিাকাি িারভিি
মপ্রাভাইিামিি োধ্যমে রবরি কিা হমে। এছািা, েৎস্য চাষীমদি িহাের্াি িন্য প্রকমেি আওর্াে ১০র্ট ইনপুট
িাপ্লাইোি কাে িারভিি মপ্রাভাইিাি মূির্োঃ নারিশ (Nourish) এবাং েৎস্য অরধদপ্তমিি (Fisheries Department)
র্ত্ত্বাবধােমন কাি কিমছ। চাষকৃর্ পুকুমিি োছগুমিাি ওিন িামি চাি োমি কেপমক্ষ ৯২০ গ্রাে হমেমছ া অন্যান্য
এিাকাি প্রাে রিগুণ। ফমি, একরদমক ম েন মদমশ-রবমদমশ ব্যবিামেি মক্ষত্র (রবিমনি টু রবিমনি রিমেি) বর্রি হমে
মর্েরনভামব উপকািমভাগীিাও আরর্ িকভামব িাভবান হমেন া র্ামদি িীবন- াত্রাি োন উন্নেমন িহাের্া কিমছ।
মদখা মগমছ, প্রকে মশমষ কা িাবিীি র্া র্ েরনটরিাং এি অভাব এবাং প্রকে সুরবধা র্া র্ভামব কামি না িাগামনাে
উপকািমভাগীমদি পুনিাে বনি িম্পদ িাংগ্রমহি রদমক আকৃষ্ট হমে পিাি িম্ভাবনা বর্রি হমর্ পামি। র্াই ভরবষ্যমর্ রবকে
িীরবকােন কেিসূরচি োধ্যমে বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীি আে বৃরদ্ধমূিক কেিকামণ্ডি ধািাবারহকর্া বিাে িাখমর্ িাংিরক্ষর্
বনাঞ্চি িাংিগ্ন ইউরনেন, উপমিিা বা মিিা শহমি ক্ষুদ্র ও কুর্টি রশমেি প্ররশক্ষণ প্রদান, িহি শমর্ি ক্ষুদ্র ঋণ রবর্িণ এবাং
কুর্টি রশমেি প্রিামিি োধ্যমে বন রনভিির্া কোমনাি উমদ্যাগ গ্রহণ এবাং প্রকৃর্ বন রনভিিশীি িনমগাষ্ঠীমকই (৬০% আে
বন মর্মক আমি) উপকািমভাগী রহিামব রনব িাচন কিমর্ হমব।

উমেশ্য-৩ t অাংশীদারিত্ব ও মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিা
বন রবভামগি মটকিই ব্যবস্থাপনা এবাং প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধি িন্য রবরভন্ন পিােশিক প্ররর্ষ্ঠামনি োধ্যমে খিিা িার্ীে
বন নীরর্োিা, ২০১৬ ও ফমিে োোি প্লান (২০১৭-’৩৬) হািনাগাদকিণ (Agriconsulting-SODEV), রিেি ইউরনট
আধুরনকীকিণ (AGRER-DTCL-HCL), বন কেিকর্িামদি মদমশ-রবমদমশ প্ররশক্ষণ (EADS), ৭৬র্ট রফল্ড/কুাম্প অরফি
রনেিাণ (BETS), বনােনকৃর্ কা িিমেি ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং (IUCN), গ্রীণ মবল্ট মিামনি ম্যাপ বর্রি (CEGIS),
িনিমচর্নর্া বৃরদ্ধ (BCCP) প্রভৃরর্ কা িিে বাস্তবারের্ হমেমছ।

খিিা িার্ীে বন নীরর্, ২০১৬
বন উিাি হওো ও বনি িম্পমদি ক্ষে মিাধ কিাি িন্য রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে িািামদমশি শর্ভাগ ভূরেমক
বৃক্ষ আোরদর্ কিমর্ িার্ীে বন নীরর্, ২০১৬ এি খিিা বর্রি কমিমছ বন অরধদপ্তি। খিিা নীরর্ি ওপি স্থানীে,
আঞ্চরিক ও িার্ীে প িামে পুঙ্খানুপুঙ্খ আমিাচনাি পি পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমে িো প্রদান কিা
হমেমছ।
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উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি

প্রস্তারবর্ খিিা নীরর্ বাস্তবােন কিা মগমি ২০৩৫ িামিি েমধ্য মদমশি ২০% এিাকা বনভূরে ও শর্ভাগ ভূরেমক বৃক্ষ
আোরদর্ কিা িম্ভব হমব;



উি নীরর্ি র্া র্ প্রমোমগি োধ্যমে িীবববরচত্রু ও বন্যপ্রাণী িাংিক্ষণ এবাং অন্যান্য বনি িম্পমদি ব্যবস্থাপনা কিা,
িিবায়ু পরিবর্িন-প্রশেন এবাং অরভম ািন র্র্া িিবায়ু িরহষ্ণুর্াি নীরর্োিা অনুিিণ, অবক্ষরের্ বনভূরে িমৃদ্ধ
কিা, বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি-িাোরিক উন্নেন, অাংশগ্রহণমূিক বনাঞ্চি িম্প্রিািণ, আধুরনক প্রযুরি ও
সৃিনশীির্াি োধ্যমে িেরন্বর্ বন ব্যবস্থাপনা, বন গমবষণা উৎিারহর্কিণ, বনরবদ্যা রশক্ষা এবাং দক্ষর্া উন্নেন এবাং
কা িকি বন রবভামগি উন্নেন র্র্া মটকিই ব্যবস্থাপনা িম্ভব হমব।

র্াই আশু রভরত্তমর্ উি খিিা বন নীরর্োিা অনুমোদন কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা প্রমোিন। অন্যর্াে, রনধ িারির্ এিরিরি
অিিমন প্ররর্বন্ধকর্া সৃরষ্ট হমর্ পামি।

ফমিে োোি প্লান (২০১৭-’৩৬) হািনাগাদকিণ
রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে মদমশ বনাঞ্চি বািামর্ রবশ বছি মেোদী বাাংিামদশ ফমিে োোি প্লান (২০১৭-২০৩৬)
হািনাগাদ কিা হমেমছ। পূমব িি োোি প্লামন (১৯৯৫-২০১৫) মটকিই বন ব্যবস্থাপনা, িীবববরচত্রু, িিবায়ু পরিবর্িমনি ফমি
সৃষ্ট মভাগারন্ত, প্ররর্মবশগর্ মিবা, রিমোট মিরসাং এ অবদান, রিআইএি এবাং অন্যান্য েরনটরিাং রিমেেগুমিা র্া র্ভামব
অন্তভুিি কিা হেরন। র্াই বাাংিামদমশি ষষ্ঠ পঞ্চবারষ িক পরিকেনাে (২০১১-২০১৫) পাহারি এিাকাে িিবায়ু িহনশীি
বনােন/পুনব িনােন কা িিে, উপকূিীে ও িের্ি বনভূরেমর্ িাইমক্লান ও িমিাচ্ছ্বািিরনর্ ক্ষে-ক্ষরর্ি পরিোণ প্ররর্মিামধ
রবশ্ব ব্যাাংমকি ব্যবস্থাপনাে রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে ফমিে োোি প্লান হািনাগাদ কা িিে বাস্তবারের্ হমেমছ।

উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি ২০৩৬ িামিি েমধ্য

মদমশি মভৌমগারিক এিাকাি কেপমক্ষ ২০% বনােমনি আওর্াে আনা, প্রাকৃরর্ক শাি, পাহারি এবাং ম্যানমগ্রাভ বনমক
ক্ষে-ক্ষরর্ি হার্ মর্মক িক্ষা কিা, বন্যপ্রাণী ও িীবববরচত্রু িাংিক্ষণ, নতুন চি এিাকা এবাং অব্যবহৃর্ িরেমর্ িিবায়ু
িহনশীি বনােন কা িিে বাস্তবােন, বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি-িাোরিক অবস্থাি উন্নেন, কেিিাংস্থামনি সুম াগ সৃরষ্ট,
উপকূিীে িবুি মবষ্টনী বর্রি, জ্বািারন খিচ মিামধ উন্নর্ প্রযুরি এবাং রিভাইি ব্যবহাি কিািহ প্রমোরগক বন গমবষণা
মিািদাি কিা িম্ভব হমব। ফমি িীবববরচত্রু িাংিক্ষণ, পরিমবশ-প্ররর্মবশগর্ মিবািমূহ বৃরদ্ধিহ পরিমবমশি ভািিাম্য
িক্ষা িম্ভব হমব।

র্াই আশু রভরত্তমর্ উি হািনাগাদকৃর্ ফমিে োোি প্লান অনুমোদমনি উমদ্যাগ না রনমি রনধ িারির্ এিরিরি (SDG)
অিিমন প্ররর্বন্ধকর্া সৃরষ্ট হমর্ পামি।

বনােনকৃর্ কা িিমেি ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং
রিআিরপএআিরপ প্রকমেি োধ্যমে প্রকে এিাকাি িন্য আইইউরিএন (IUCN) কতৃিক ল্যান্ড ইউি এবাং ল্যান্ড কভাি ম্যাপ
এবাং রিরিআইএি (CEGIS) এি োধ্যমে রগ্রন মবল্ট ম্যাপ বর্রি কিা হমেমছ া ব্যবহামিি োধ্যমে বনােমনি িীোনা, রিরপএি ব্যবহাি কমি দশর্ট বন রবভামগ ব্লক ও রিপ বনােমনি িন্য িীোনা স্তি রনধ িািণ,
বামোোি ও কাব িমনি রহিাব প িমবক্ষমণি িন্য গাইিিাইন বর্রি, গামছি প্রিারর্ রনধ িািমণি পদ্ধরর্, বনােনকৃর্
এিাকাে গামছি প্রিারর্ি মেঁমচ র্াকাি হাি রনধ িািণ ইর্ুারদ কিা িম্ভব হমে। এছািা, রগ্রন মবল্ট ম্যাপ বর্রিি ফমি
উপকূিীে অঞ্চিিমূহমক িাইমক্লান, িমিাচ্ছ্বাি এবাং অন্যান্য প্রাকৃরর্ক দুম িামগি হার্ মর্মক িক্ষা কিা িম্ভব হমব এবাং
ভরবষ্যমর্ উপকূিীে অঞ্চমিি িন্য এর্ট রবরনমোগ পরিকেনাি রদক রনমদ িশক রহিামব কাি কিমব। এক কর্াে, উি
ম্যারপাং এবাং েরনটরিাং কা িিমেি ফমি সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনাি িন্য দ্রুর্ িেমোপম াগী পদমক্ষপ গ্রহণ িম্ভব হমে।
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িম্পদ ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া বািামনাি িন্য প্ররশক্ষণ প্রদান কা িিে
বন কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনাি িন্য প্ররশক্ষণ কা িিমে পরিমবশ, বন
ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািে (৫ িন) ও বন অরধদপ্তি (৫১ িন), বন
রবভামগি (৪৫৩ িন) কেিকর্িাবৃন্দ মদমশ-রবমদমশ রবরভন্ন রবষমেি ওপি
প্ররশক্ষণ গ্রহণ কমিরছমিন। প্ররশক্ষমণি ফমি র্ািা নতুন ধািণাি িামর্
পরিরচর্ হমেমছন ম েন-অাংশগ্রহণমূিক বনােন কেিসূরচ, িাোরিক
বনােন, িীবববরচত্রু এবাং িিবায়ু পরিবর্িন, বন নীরর্োিা, ব্যবস্থাপনাি
দক্ষর্া উন্নেন ইর্ুারদ। কেিকর্িামদি িামর্ কর্া বমি িানা াে,
প্ররশক্ষমণি উপকিণ িমৃদ্ধ র্াকমিও প্ররশক্ষণ িেে মর্ষ্ট না র্াকাে
রিআইএি এবাং রিমোট মিরসাং িম্পমকি র্ামদি ধািণা পুমিাপুরি
পরিষ্কাি হেরন। এছািা, অরফমি মকান করম্পউটাি না র্াকাি কািমণ
প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান কিমর্ না পািাে র্া ভুমি ামেন। অমনমকই বন্য প্রাণী
রচত্র-২৯ t প্রকমেি আওর্াে প্ররশক্ষণ কা িিে
ব্যবস্থাপনা এবাং সুিরক্ষর্ এিাকা িাংিক্ষমণি ওপি প্ররশক্ষণ মপমিও
িাোরিক বন রবভামগ রনমোগ মদোে প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান র্া র্ভামব কামি িাগামর্ পামিনরন। র্াই প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত
কেিকর্িামদি প্রািরঙ্গক রবভামগ রনমোগ কিা উরচর্ বমি প িমবক্ষমণ মদখা াে।

বন রবভামগি রিেি ইউরনমটি িক্ষের্া বৃরদ্ধ
রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে রিেি ইউরনমটি কেিকর্িামদি দক্ষর্া বািামনাি িন্য ফমিে রিমিাি ি েরনটরিাং ও
অুামিিমেন্ট প্রমটাকমিি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমেমছ। এছািা, রিেি ইউরনটমক শরিশািী কিাি রনরেত্ত রকছু
গুরুত্বপূণ ি িফটওেুাি (ERDS Imagine Professional, ArcGIS Desktop Advanced, E-Cognition
Developer, ENVI), হাি িওেুাি ও অন্যান্য িিিাোরদ িে কিা হমেমছ।

উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি


উরল্লরখর্ িফটওেুািগুমিা স্যামটিাইট ইমেি প্রমিরিাং, মভৌমগারিক রবমেষণ এবাং ম্যারপাং কামি ব্যবহৃর্ হমে;
ভরবষ্যমর্ প্রকে গ্রহণ, পরিচািনা, গ্যাপ এুানািাইরিি, বনােন/পুনব িনােন িম্পমকি েষ্ট ধািণা, মকউ বমনি গাছপািা
রবনষ্ট কিমছ রকনা অর্ িাৎ ফমিে অুামিিমেন্ট এি কাি িহি হমে।

পিােশিক দি কতৃিক উি রিেি ইউরনট িমিিরেন পরিদশিমন মদখা াে, প্রকমেি আওর্াে িেকৃর্ িিিাোরদ িচি
িমেমছ এবাং বন অরধদপ্তমিি রবরভন্ন কামি এখনও ব্যবহৃর্ হমে। ফমি বন রবভাগ উপকৃর্ হমে। এক কর্াে, রিেি
ইউরনমটি োধ্যমে রনরবিভামব বনি িম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এি িাংিক্ষমণি কাি িম্ভব হমব।

রফল্ড অরফি রনেিাণ/পুনরন িেিাণ কা িিে
প্রকে এিাকাে বন রবভামগি কেিকর্িামদি সুষ্ঠুভামব কা িিে পরিচািনাি িন্য মোট ৭৬র্ট রফল্ড অরফি (কুাম্প/রবট) রনেিাণ
কিা হমেমছ। প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাে পিােশিক দি কতৃিক রনরেির্ অরফি রবরল্ডাংগুমিা পরিদশিমন মদখা াে, কুাম্পগুমিাি
রনেিাণ ও পূর্ি কামিি গুণগর্ োন ভামিা এবাং এগুমিা রনেিামণ র্া র্ িিবায়ু িহনশীি রিিাইন ও মেরিরফমকশন
অনুিিণ কমি রনেিাণ কিা হমেমছ। র্মব, রনরেির্ অরফিগুমিা িিবায়ু িরহষ্ণু হমিও িবণ িরহষ্ণু নে বমি বারহুক দৃরষ্টমর্
প্রর্ীেোন হমেমছ।

উি কা িিে বাস্তবােমনি ফমি

কেিকর্িামদি কামিি পরিমবশ আমগি মচমে অমনক উন্নর্ হমেমছ এবাং র্ািা রনিাপমদ কাি কিমর্ পািমছন এবাং
বন িক্ষাে দ্রুর্ পদমক্ষপ গ্রহণ কিমর্ িক্ষে হমেন। এছািা কুাম্পগুমিা বর্িোমন িাইমক্লান মশল্টাি রহিামব
ব্যবহৃর্ হমে।

র্মব, পিােশিক দি কতৃিক প িমবক্ষমণ মদখা াে, কুাম্পগুমিা মকানটামর্ই িীোনা প্রাচীি বা রনিাপত্তা মবষ্টনী না র্াকাি
কািমণ অবস্থানকািী কেিকর্িা/কেিচািীিা রনিাপত্তাহীনর্াে র্ামকন। োমঝ-েমধ্যই বন্য হারর্ি আিেমণ িানািা/দিিা
মভমঙ্গ াে। র্াই রনরেির্ কুাম্প/রবট অরফিগুমিামর্ িীোনা প্রাচীি রদমে বন কেিকর্িামদি রনিাপত্তাি রবষের্ট
রনরির্কিণিহ বন রবভামগি িম্পদ িক্ষাে িরুরি পদমক্ষপ রনমর্ হমব।
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7.2

প্রকমেি স্থারেত্বশীির্া ও Exit Plan রনমে আমিাচনা

7.2.1


প্রকমেি স্থারেত্বশীির্া
মটকিই বন ব্যবস্থাপনা ও বন অরধদপ্তমিি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধি িন্য রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে
িার্ীে বন নীরর্োিা, েরনটরিাং গাইিিাইন, ফমিে োোি প্লান হািনাগাদকিণ, বন কেিকর্িামদি প্ররশক্ষণ
প্রদান, রিেি ইউরনট আধুরনকীকিণ, রফল্ড/কুাম্প অরফি রনেিাণ কা িিে প্রকমেি ভরবষ্যৎ রস্থরর্শীির্া আনেমন
িহাের্া কিমব;
উপকািমভাগীমদি রবরভন্ন রবষমে প্ররশক্ষণ প্রদান, ঋণ সুরবধা প্রদান, উন্নর্ ফিি ও বনি গামছি চািা রবর্িণ,
উন্নর্ চুিা প্রদান, হাঁি-মুিগী প্রদান, স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া, গভীি-অগভীি নিকূপ ইর্ুারদ প্রদামনি ফমি
ভরবষ্যমর্ বন িাংিক্ষণ, স্বাস্থু িমচর্নর্া, পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহণ, রবকে জ্বািারনি ব্যবহাি ও উন্নর্ িীবন- াপমন
িহাের্া কিমব;
প্রকমেি আওর্াে িিবায়ু িহনশীি রবরভন্ন প্রিারর্ি চািা িািা ১৭,৫০০ মহোঃ ব্লক বাগান এবাং ২০০০ রক.রে রিপ
বনােন সৃিমনি ফমি পরিমবমশি ভািিাম্য িক্ষা ও িীবববরচত্রু িক্ষাে গুরুত্বপূণ ি ভূরেকা িাখমব।





র্াই বন নীরর্োিা এবাং ফমিে োোি প্লামন উরল্লরখর্ মদমশি মভৌমগারিক এিাকাি কেপমক্ষ ২০% বনােমনি আওর্াে
আনা এবাং ১০০% এিাকামক বৃক্ষ আোরদর্কিণিহ প্রকে বরহভূির্ এিাকাি বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি-িাোরিক অবস্থা
উন্নেমনি িমক্ষু ভরবষ্যমর্ আবামিা অনুরূপ প্রকে গ্রহমণি উমদ্যাগ মনো ম মর্ পামি বমি।
7.2.2




প্রকমেি Exit Plan
আিণ্যক ফাউমন্ডশন প্রকমেি Exit Plan রহিামব প্রমর্ুক করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুপমক (CPG) ৪০০০-৫০০০
ইউএি িিাি ক্ষুদ্র অনুদান রহিামব প্রদান কমিমছ;
৫৫ র্ট ইউরনেন মফিামিশন ও ২০০র্ট বন রনভিিশীি দি বর্িোমন িচি িমেমছ;
প্রকে মশমষ িেস্ত কামিি িক্ষণামবক্ষমণি দারেত্ব িাংরেষ্ট রবভাগীে বন কেিকর্িামদি হামর্ ন্যস্ত কিা হমেমছ এবাং
র্ািা উপকািমভাগীি িেন্বমে প্রকে পিবর্ী িক্ষণামবক্ষমণি দারেত্ব পািন কিমছন।

উপযু িি অবস্থাি পরিমপরক্ষমর্ বিা াে, বন রনভিি দমিি িদস্যিা করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি ফান্ড মর্মক ঋণ রনমে এখনও
রবরভন্ন ব্যবিারেক কেিকাণ্ড (হস্ত রশে, েৎস্য চাষ, হাঁি-মুিগী পািন, গরু-ছাগি মোটার্ািাকিণ) িম্প্রিািণ কিমছন।
উমল্লখ্য, আিণ্যক ফাউমন্ডশন প্ররশকা নামেি এনরিও’ি োধ্যমে রবকে িীরবকােন কেিসূরচি েরনটরিাং অব্যাহর্ িাখাে সুদূি
ভরবষ্যমর্ও এি ধািাবারহকর্া অব্যাহর্ র্াকমব। এছািা, ৫৫র্ট ইউরনেন মফিামিশমনি মনতৃবৃন্দমক ফমিে ম্যামনিমেন্ট
মিরনাং, ক্লাইমেট মচি এবাং একাউন্টি ম্যামনিমেন্ট, রিিািশীপ মিরনাং প্রদান এবাং প্রকে মশমষ উি ইউরনেন মফিামিশন
গরর্শীি র্াকাে র্ািা বন িাংিক্ষমণ শরিশািী ভূরেকা পািন কমি ামেন। অরধকন্তু, প্রকে মশমষ করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি
িদস্যিা প্রাকৃরর্ক ও সৃরির্ বন িাংিক্ষমণ বন পাহািাদািমদি (Forest Guard) িহম ারগর্া (মস্বোশ্রমেি রভরত্তমর্) কিাে
বমনি পরিরধও বািমছ া প্রকে মটকিইকিমণ ভূরেকা িাখমর্ িক্ষে েমেি প্রর্ীেোন হমেমছ।
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অষ্টে অধ্যাে
প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি সুপারিশিমূহ
িেীক্ষাে উত্তিদার্ামদি ের্াের্, দিীে আমিাচনা, গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি এবাং স্থানীে প িামেি কেিশািা মর্মক
প্রাপ্ত র্থ্যিমূহ প িামিাচনা কমি ভরবষ্যমর্ এ ধিমণি প্রকে বাস্তবােমন রন্নরবরণ ির্ সুপারিশগুমিা রবমবচনাে আনা ম মর্ পামি1

2

3

4
5

6

7

8

9

বনাঞ্চমি প্রাকৃরর্ক/মদশীে, বনি, ফিি ও ঔষরধ প্রিারর্ি গাছ মিাপমণি োধ্যমে িীবববরচত্রু িাংিক্ষমণ অনুকূি
পরিমবশ বর্রি কিমর্ হমব এবাং ক্ষরর্কি রবমদরশ প্রিারর্ি মিাপণ রনরুৎিারহর্ কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.১.১বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, পৃষ্ঠা নাং-২৮);
বন রবভামগি রনেন্ত্রণাধীন ম িকি এিাকাে ভূরে দখি হমে মগমছ এবাং দখমিি প্রবণর্া িমেমছ, মিিকি এিাকাে বমনি
ভূরে উদ্ধাি কমি স্থানীে িনগমণি অাংশগ্রহমণি রভরত্তমর্ িাোরিক বনােন কা িিে বাস্তবােন কিমর্ হমব (অনুমেদ
৫.১.১-বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, পৃষ্ঠা নাং-২৮);
বন রবভাগিমূমহ বন অপিাধ এবাং বনি দ্রব্য চুরি ও পাচাি মিামধ বন রবভাগ, পুরিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খিা িক্ষাকািী
বারহনীি িেন্বমে গঠির্ িমেন্ট টাস্ক মফাm©মক অরধকর্ি কা িকিী/শরিশািী কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.১.১বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, পৃষ্ঠা নাং-২৮);
প্রকে মশষ হবাি পি অন্তর্ ২ বছি িক্ষণামবক্ষণ কামিি িন্য বন রবভামগি রনিস্ব র্হরবি হমর্ বামিট বিাে ও বন
রবভাগ কতৃিক েরনটরিাং ব্যবস্থা রনরির্ কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.১.১-বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, পৃষ্ঠা নাং-২৯);
রবপুি িাংখ্যক অরভবািী অনুপ্রমবমশি কািমণ ম িকি রবমটি বনােন ধ্বাংি হমেমছ মিখামন পুনিাে বনােন কা িিে
রনরির্কিণিহ িরুরি রভরত্তমর্ র্ামদি িন্য জ্বািারন কামঠি রবকে জ্বািারনি ব্যবস্থা কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.১.১বনােন/পুনব িনােনকৃর্ এিাকা, পৃষ্ঠা নাং-২৯);
প্রকমেি উপকািমভাগী রনব িাচমনি মক্ষমত্র ামদি কেপমক্ষ ৬০% আে বন মর্মকই আমি র্ামদি রনব িাচন এবাং বনােমনি
িাইট ও গামছি প্রিারর্ রনধ িািমণ বন রবষমে অরভজ্ঞ কেিকর্িামদি পাশাপারশ উপকািমভাগীমদি ের্াের্মকও প্রাধান্য
রদমর্ হমব (অনুমেদ ৫.১.২-অাংশীদারিমত্বি োধ্যমে বনােন কা িিে, পৃষ্ঠা নাং-৩০ এবাং ৫.২ উপকূিীে বন রনভিি
িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান কিা, পৃষ্ঠা নাং-৩১);
বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে িীরবকা সৃরষ্টি উমেমশ্য িাংিরক্ষর্ বনাঞ্চি িাংিগ্ন ইউরনেন পরিষদ, উপমিিা বা মিিা
শহমি ক্ষুদ্র ও কুর্টি রশমেি প্ররশক্ষণ প্রদান, িহি শমর্ি ক্ষুদ্র ঋণ রবর্িণ এবাং কুর্টি রশমেি প্রিামিি োধ্যমে বন
রনভিির্া কোমনাি উমদ্যাগ রনমর্ হমব (অনুমেদ ৫.২.১-বন বরহভূির্ উৎি মর্মক আে, পৃষ্ঠা নাং-৩৭);
প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কেিকর্িামদি ম রবষমেি ওপি প্ররশক্ষণ মদো হমেমছ মিই বনাঞ্চমি রনমোগ রদমে র্ামদি জ্ঞান ও দক্ষর্াি
র্া র্ ব্যবহাি রনরির্ কিমর্ হমব। এছািা, রিআইএি এবাং রিমোট মিরসাং িম্পমকি স্বে ধািণাি িন্য আবািও
প্ররশক্ষমণি উমদ্যাগ রনমর্ হমব (অনুমেদ ৫.৩.৭-বন িম্পদ ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া বািামনাি িন্য প্ররশক্ষণ প্রদান কা িিে,
পৃষ্ঠা নাং-৫০);
রবট অরফিগুমিামর্ অবস্থানকািী কেিকর্িা/কেিচািীমদি এবাং িিকািী িম্পমদি রনিাপত্তা রনরির্ কিমর্ িরুরি রভরত্তমর্
িীোনা প্রাচীি মদোি ব্যবস্থা কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.৩.৬-রফল্ড অরফি রনেিাণ/পুনরন িেিাণ কা িিে, পৃষ্ঠা নাং-৪৯);

10 ম িকি রবট/মিি অরফমি করম্পউটাি বা আধুরনক ন্ত্রপারর্, ম াগাম াগ ব্যবস্থা এবাং আমগ্নোি নাই মিিকি িােগাে
প্রমোিনীে অরফি িিিাে রনরির্কিণিহ প্রমোিনীে িনবি রনমোগ কিমর্ হমব (অনুমেদ ৫.৩.৭-বন িম্পদ
ব্যবস্থাপনাি দক্ষর্া বািামনাি িন্য প্ররশক্ষণ প্রদান কা িিে, পৃষ্ঠা নাং-৫০);
11 খিিা বন নীরর্োিা, ২০১৬ ও ফমিে োোি প্লান (২০১৭-২০৩৬) দ্রুর্ অনুমোদনপূব িক বাস্তবােমনি উমদ্যাগ রনমর্ হমব
(অনুমেদ ৫.৩.৩-ফমিে োোি প্লান হািনাগাদকিণ, পৃষ্ঠা নাং-৪৭);
12 ভরবষ্যমর্ প্রকে প্রণেমনি মক্ষমত্র র্া র্ভামব রিিাইন অনু ােী প্রাক্কিন ব্যে অনুমোদনপূব িক রনধ িারির্ িেে-িীোি
েমধ্য প্রকমেি িকি অমঙ্গি (কমম্পামনন্ট) বাস্তবােন রনরির্ কিমর্ হমব (অনুমেদ ৩.১-রিরপরপ িাংমশাধমনি কািণ,
পৃষ্ঠা নাং-১২);
13 বন নীরর্োিা এবাং ফমিে োোি প্লামন উমল্লরখর্ মদমশি মভৌমগারিক এিাকাি কেপমক্ষ ২০% বনােমনি আওর্াে
আনা এবাং ১০০% এিাকামক বৃক্ষ আোরদর্কিণিহ প্রকে বরহভূির্ এিাকাি বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি-িাোরিক
অবস্থা উন্নেমনি িমক্ষু ভরবষ্যমর্ আবামিা অনুরূপ প্রকে গ্রহমণি উমদ্যাগ রনমর্ হমব (অনুমেদ ৭.২ প্রকমেি স্থারেত্বশীির্া
রনমে আমিাচনা, পৃষ্ঠা নাং-৫৯)।
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পরিরশষ্ট-১t মূল্যােন িেীক্ষাি Terms of Reference (ToR)
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)

Name of the Project
Administrative
Ministry/Division
Executing Agency
Location of the Project

“Climate Resilient Participatory A forestation and Reforestation”
Ministry of Environment and Forests
Forest Department
Chittagong, Barisal Division

Project Cost (in Lakh taka):
Total
Taka (GOB)
Foreign Currency

d) Project Aid
e) RPA
6. Implementation Period
Original
Latest Revised
Actual

Original
28350.00
810.00
27540

Latest Revised
27624.
784.64
26678.84

27540.00
27540.00

26678.84
26678.84

Date of Commencement
July 2012
July 2012
July 2012

Date of Completion
December 2016
December 2016
April 2017

7. Major components of the project:
a)
b)
c)
d)
e)

Plantation;
Construction Works;
Acquisition of assets/purchase Vehicle;
Consultancy
Others.

8. Objectives of the Project:
a) To establish newly afforested and reforested areas using climate resilient species to works as
windbreak along the costal and hilly areas;
b) To support alternative livelihoods of forest-dependent communities and
c) To strengthen the institutional capacity of the forest department to manage forest in a
participatory and sustainable mannaer.
9. TOR of the current Assignment:
a) To observe and review the background, objective, approval/revision status, cost,
implementation period, year-wise fund allocation according to ADP, expenditure against the
allocation and all other relevant information of the project;
b) To collect, review, analyze and present with graphical / tabular form of data in regards to
overall progress & component wise implementation progress (physical and financial) of the
project;
c) To review and describe the progress in achieving project objectives, and providing opinions on
whether the planned activities are make the project fruitful;
d) To examine & review the tender documents (invitation of tender, evaluation of tender, approval
procedures, contract awards etc) to verify whether the existing procurement rules (PPA2006/PPR-2008) were followed/ in procuring goods, works and services under the project;
e) To examine and review the status of goods/works/services procured and its proper maintenance
with relevant manpower;
f) To monitor whether implementation of the project or any of the components was delayed in
terms of financing, procuring goods, managerial inefficiency, which caused increase of project
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
10.

cost or delay in implementation period and identify /analyze the reasons responsible for the
delay;
To analyze the relevancy and effectiveness of the main activities done under the project, and
highlight on the success stories, if any;
To analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of the project, and
provide appropriate recommendations to overcome the weaknesses and challenges;
To explain and provide opinions on the exit plan of the project;
To verify the duplication or similarities among activities of this project and with other projects;
To verify whether the quality and quantity of the works were done as per approved design and
specifications;
To examine and review the studies conducted under the project, if any;
To provide recommendations based on observations;
To accomplish other relevant/related tasks by the procuring entity if and when necessary
during the contract period.
To review the sustainability aspect of the project.
Responsibilities of the Consultant Firm:
a) Consulting firm has to address all the set objectives of current assignment.
b) Consulting firm has to conduct interview with beneficiaries.
c) Consulting firm has to conduct in-depth discussions and consultative meetings with PD,
field officials.
d) Consulting firm have to also conduct FGD meetings with community leaders, local elite,
teachers and concerned stakeholders
e) Consulting firm has to conduct Case Study, if needed.
f) Arrange a local level workshop in any of the project areas to hold discussion with
stakeholders and beneficiaries during data collection.
g) Prepare evaluation report based on the collected data from the project areas and get
approval from the authority concerned.
h) Arrange a national level workshop for dissemination of the study findings and finalize the
report incorporating workshop inputs.
i) Printed sixty (60) copies (40 copies will be written in Bangla and 20 copies will be written
in English) of the final report will be submitted to the Director General, Monitoring &
Evaluation Sector-8, IMED. Printing cost will be borne by the firm.
j) All reports must be written in using “Times New Roman” (for English) and “Nikosh” (for
Bangla) font.
k) Any other related works assigned by the approval authority.
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পরিরশষ্ট-২t রিরপরপ প িমবক্ষমণি মচকরিে
1.
2.
3.
4.
5.
SN
6.

Project Title:
Objectives of the project:
Estimated cost of the project total GoB PA (RPA):
Mode of financing:
Components of the project:
Aspects to be answered/covered
Whether log frame in the DPP is correctly drawn to achieve
the objective of the project
7.
a. Whether required manpower as mentioned in the DPP
has been deputed from existing setup, recruited directly
or recruited by outsourcing?
b. Whether recruitment of personnel has been made
following government recruitment rules and regulations

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Yes/No

Remarks

c. Whether recruited/deputed personnel have requisite
qualification and experience as mentioned in the DPP?
Whether there is a steering committee and PIC for reviewing
the progress of project (monthly/quarterly/half yearly)?
Whether procurement plan of goods, works and are being
executed following the PPA-2006 and PPR-2008. Make
analysis of the individual contracts in the Checklist for
Procurement of Construction (Building) Work.
a. Whether item wise physical components as approved in
the project document, differ from those being executed
in the field.
b. Whether physical components targets and progress as
reported in the IMED formats are consistent with the
field up to last quarter.
c. Whether year wise financial phasing as approved in the
DPP matches with the yearly ADP allocation.
d. Whether year wise fund release and expenditure are
consistent with the reported figures in the IMED
formats.
a. Whether project authority has clearly identified the RPA
expenditure items of the project and is making the RPA
claims from DOSA, CONTASA, SAFE, Impressed, etc.
accounts properly and timely.
b. Whether claims of RPA expenditures are being
submitted quickly for reimbursement.
Whether benefit-cost ratio (BCR), net present value (NPV)
and internal rate of return (IRR) figures provided in the
approved project document are inconsistent with the present
figures (for completed profit earning industries?
a. Whether mitigation programs for environmental impact
has been taken care of by the project authority as
mentioned in the DPP.
b. Whether the project in anyway is contributing to the
poverty alleviation, empowerment of women and
regional disparity as mentioned in the DPP.
Whether the project is contributing to the PRS and MDGs as
mentioned in the DPP.
Whether any project aid conditionality mentioned in the
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SN
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Aspects to be answered/covered
DPP is affecting implementation of the project.
a. Whether
rehabilitation/resettlement
of
affected
persons/families program is taken up by the project
authority.
b. Whether the cost involvement as mentioned in the DPP
for rehabilitation/resettlement will remain within the
approved estimate.
Whether project implementation period is likely to be
extended.
Whether there is a possibility of time over run and cost over
run.
Whether internal and external audits are being carried out.
When last internal and external audit was done.
Whether site register/book is being maintained at project site
and visiting supervisory officials are recording their
observations on progress and quality of work etc.
Whether Annual Work Plan has been prepared by the
project authority/PD.
Whether CPM/Bar Chart, for smooth execution of the
project, has been prepared and being followed.

Yes/No

Remarks
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পরিরশষ্ট-৩t িেীক্ষাি প্রশ্নোিা
ি
ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি) প্রকমেি প্রভাব
মূল্যােন িেীক্ষাি প্রশ্নোিা
িনাব/িনাবা,
ি
আিিািামু আিাইকুে/আদাব। আরে শহীদুি কনিািমটন্ট মর্মক “ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড
রিফমিমেশন (রিআিরপএআি) প্রকমেি’’ প্রভাব মূল্যােন প্রকমেি প্রভাব মূল্যােন িেীক্ষাি কামি এমিরছ। প্রকের্ট
বাাংিামদশ িিবায়ু পরিবর্িন িহােক র্হরবি (রবরিরিআিএফ) এি আরর্ িক িহাের্াে জুিাই, ২০১২ মর্মক এরপ্রি, ২০১৭ ইাং
র্ারিখ প িন্ত বাস্তবারের্ হমেমছ। মূির্োঃ পরিমবশ, বন ও িিবায়ু পরিবর্িন েন্ত্রণািমেি আওর্াধীন বন অরধদপ্তি ও আিণ্যক
ফাউমন্ডশন উি প্রকমেি কাি বাস্তবােন কমিমছ। প্রকমেি রর্নর্ট সুরনরদ িষ্ট উমেমশ্যি েমধ্য িমেমছ- ১) উপকূিীে চি ও
পাহারি এিাকাে Climate Resilient প্রিারর্ িািা বনােন/পুনব িনােন সৃরষ্ট কিা া Windbreak রহমিমব কাি কিমব,
২) বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি রবকে আমেি িাংস্থান কিা এবাং ৩) অাংশীদারিত্ব ও মটকিই বন ব্যবস্থাপনাি িন্য বন অরধদপ্তমিি
প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিা। িোপ্ত প্রকের্টি প্রভাব মূল্যােমনি িমক্ষু ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছমি বাস্তবােন পরিবীক্ষণ ও
মূল্যােন রবভাগ, পরিকেনা েন্ত্রণািে পিােশিক প্ররর্ষ্ঠান রহমিমব “শহীদুি কনিািমটন্ট মক রনমোরির্ কমিমছ। প্রকমেি
প্রভাব মূল্যােমনি িমক্ষু আেিা রন্নররিরখর্ র্থ্যাবিী আপনাি িাক্ষাৎকামিি োধ্যমে িানমর্ চাই। আপনাি ের্াের্ শুধু
িেীক্ষাি কামি ব্যবহৃর্ হমব ও কমঠাি মগাপনীের্া বিাে িাখা হমব। আপরন অনুেরর্ রদমি আরে িাক্ষাৎকাি শুরু কিমর্
পারি।
অাংশগ্রহণকািীোঃ প্রকমেি উপকািমভাগী ও প্রকে এিাকাি খানািমূহ
িরিপ পরিচািনাকািীি নাে

মকািোঃ

সুপািভাইিামিি নাে
িাক্ষাৎকাি গ্রহমণি র্ারিখ

মকািোঃ

প্রশািরনক পরিরচরর্
রবভাগ
মিিা
উপমিিা
ইউরনেন
গ্রাে
রবমটি নাে

িেীক্ষক
শহীদুি কনিািমটন্ট
†deªæqvix, ২০১৯
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মিকশন ১- উত্তিদার্াি পরিরচরর্
ঊত্তিদার্াি নাে
১। বন রবভামগি নাে

খানাি আইরি:
চট্টগ্রাে উপকূিীে অঞ্চি -------------------------------১
মনাোখািী উপকূিীে অঞ্চি ----------------------------২
মভািা উপকূিীে অঞ্চি --------------------------------৩
পটুোখািী উপকূিীে অঞ্চি------------------------------৪
চট্টগ্রাে উত্তি ------------------------------------------ ৫
চট্টগ্রাে দরক্ষণ -----------------------------------------৬
কক্সবািাি উত্তি ----------------------------------------৭
কক্সবািাি দরক্ষণ --------------------------------------৮
মফনী িাোরিক বনােন----------------------------------৯
বরিশাি িাোরিক বনােন-----------------------------১০

২। বেি (বছি)
৩। ধেি

৪।

রিঙ্গ

৫।

বববারহক অবস্থা

৬।
৭।
৮।
৯।

রশক্ষাগর্ ম াগ্যর্া (০,১-------------------১৭)
মপশা (মকাি ব্যবহাি করুন)
আপনাি পরিবামিি িদস্য িাংখ্যা কর্ িন?
আপনাি পরিবামিি উপািিনক্ষে িদস্য িাংখ্যা কর্ িন?

রহন্দু-----------------------------------------------------১
মুিিোন -----------------------------------------------২
মবৌদ্ধ----------------------------------------------------৩
রিষ্টান -------------------------------------------------৪
অন্যান্য ---------------------------------------------- ৯৯
পুরুষ--------------------------------------------------- ১
েরহিা --------------------------------------------------২
তৃর্ীে রিঙ্গ --------------------------------------------৩
অরববারহর্ ----------------------------------------------১
রববারহর্ ------------------------------------------------২
র্ািাক প্রাপ্ত --------------------------------------------৩
রবপত্নীক/রবধবা -----------------------------------------৪
রবরেন্ন -------------------------------------------------৫
অন্যান্য -----------------------------------------------৯৯
-------------------------------------------------------

মপশাি মকাি
চাকিী=১, ব্যবিা=২, রদন েজুি=৩, কৃরষ-৪, েৎস্য=৫, োউোরি=৬, গবারদ পশু পািন=৭, গৃরহনী=৮, হস্তরশে=৯, মদাকানদাি=১০,
রিকশা চািক=১১, গ্রাম্য িািাি=১২, দরিি=১৩, িািরেরি=১৪, মোটি চািক=১৫, নারপর্=১৬, রভক্ষুক =১৭, মুরচ=১৮,অবিি=১৯,
মবকাি=২০, ছাত্র=২১, অন্যান্য=৯৯

মিকশন ১- প্রকে িম্পরকির্ র্থ্য
১০।

আপনাি োরিক আে কর্ টাকা?
আপনাি োরিক ব্যে কর্ টাকা?
বন মর্মক বাৎিরিক আে
১১। আমেি ধিণ
জ্বািারন কাঠ-------------------------------------------------------------কাঠ/চািা----------------------------------------------------------------২
বাঁশ --------------------------------------------------------------------৩
মবর্ --------------------------------------------------------------------৪
ঔষুরধ গাছ--------------------------------------------------------------৫
িানগ্রাি ----------------------------------------------------------------৬
ঝাঁটাি হার্ি------------------------------------------------------------৭
পান পার্া---------------------------------------------------------------৮
মগা- খাদ্য --------------------------------------------------------------৯
অন্যান্য----------------------------------------------------------------১০

-----------------------------------টাকা

গমি বাৎিরিক আে (টাকা)
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১২।

বন বরহভূির্ উৎি মর্মক বাৎিরিক আে
চাকিী-------------------------------------------------------------------১
ক্ষুদ্র ব্যবিা -------------------------------------------------------------২
কৃরষ কাি --------------------------------------------------------------৩
হাঁি-মুিগী পািন--------------------------------------------------------৪
গরু/ছাগি মোটার্ািাকিণ-----------------------------------------------৫
েৎস্য ------------------------------------------------------------------৬
অন্যান্য----------------------------------------------------------------৯৯

মিকশন ৩-খানাি িম্পমদি বর্িোন বািাি মূল্য

১৪।

১৫।

১৬।
১৭।

১৮।
১৯।

২০।
২১।

১৩। ভূরে (িম্পমদি ধিণ)
বািাি মূল্য (টাকাে)
ভূরে (রভটা-বারি িহ------------------------------১
গবারদ পশু পািন ---------------------------------২
রবপণনম াগ্য গাছ --------------------------------৩
আিবাবপত্র ও ানবাহন --------------------------৪
ন্ত্রপারর্ ও ববদুুরর্ক িিিাোরদ------------------৫
েৎস্য---------------------------------------------৬
িঞ্চে---------------------------------------------৭
খানাি োরিকানাি ধিণ
স্থােী------------------------------------------------------------------১
আধা-অস্থােী----------------------------------------------------------২
অস্থােী---------------------------------------------------------------৩
অন্যান্য---------------------------------------------------------------৪
খানা বির্-বারিি োরিকানাি ধিণ
রনিস্ব-----------------------------------------------------------------১
রিি------------------------------------------------------------------২
দখি/আত্মীমেি-------------------------------------------------------৩
অন্যান্য---------------------------------------------------------------৪
আপনাি পানীে িমিি প িাপ্ত উৎি আমছ রকনা?
হুাঁ--------------------------------------------------------------------১
না--------------------------------------------------------------------২
হুাঁ হমি পারনি উৎি রক?
র্টউব ওমেি-----------------------------------------------------------১
পুকুি-----------------------------------------------------------------২
রনিস্ব িিবিাহ-------------------------------------------------------৩
রনরদ িষ্ট নে-------------------------------------------------------------৪
আপনাি র্া র্ পেোঃ-রনষ্কাশমনি ব্যবস্থা আমছ
হুাঁ ------------------------------------------------------------------ ১
রকনা?
না--------------------------------------------------------------------২
হুাঁ হমি উি পেোঃ-রনষ্কাশমনি ধিণ রক?
স্থােী------------------------------------------------------------------১
পেোঃ-রনষ্কাশমনি ধিণ
অস্থােী----------------------------------------------------------------২
ল্যারিন মনই-----------------------------------------------------------৩
পূণ িাঙ্গ ল্যারিন ব্যবস্থা-------------------------------------------------৪
আপরন রক এখমনা বমন ান (বনি িম্পদ
হুাঁ--------------------------------------------------------------------১
আহিমণ)?
না--------------------------------------------------------------------২
এ প্রকে মর্মক আপরন রক রক িহাের্া মপমেমছন?
প্ররশক্ষণ---------------------------------------------------------------১
উন্নর্ শাক-িবরিি বীি-----------------------------------------------২
ফিি ও বনি গামছি চািা--------------------------------------------৩
হাঁি-মুিগী-------------------------------------------------------------৪
উন্নর্ চুিা-------------------------------------------------------------৫
গভীি ও অ-গভীি নিকূপ---------------------------------------------৬
স্যারনটারি ল্যারিন িহাের্া -------------------------------------------৭
মিািাি পাওোি------------------------------------------------------৮
িঞ্চে ও ঋণ সুরবধা---------------------------------------------------৯
আরর্ িক অনুদান------------------------------------------------------১০
গরু/ছাগি------------------------------------------------------------১১
িরে বগাি রনমে ধান ও শাক িবরি চাষ------------------------------১২
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২২।
২৩।

২৪।

অন্যান্য-------------------------------------------------------------৯৯
হুাঁ--------------------------------------------------------------------১
না--------------------------------------------------------------------২
বন িাংিক্ষমণ িমচর্নর্া বৃরদ্ধ------------------------------------------১
আমগি তুিনাে আে মবমিমছ------------------------------------------২
স্বাস্থু িমচর্নর্া মবমিমছ---------------------------------------------৩
পুরষ্টকি খাদ্য গ্রহণ মবমিমছ--------------------------------------------৪
জ্বািারনি িাশ্রে-------------------------------------------------------৫
িীবনোন উন্নর্ হমেমছ-----------------------------------------------৬
উি িহাের্াগুমিাি কািমণ বমনি ওপি আপনাি মবমিমছ---------------------------------------------------------------১
রনভিিশীির্া আমগি তুিনাে মবমিমছ নারক কমেমছ? কমেমছ---------------------------------------------------------------২
এ িহাের্াগুমিা মর্মক আপরন রক এখমনা সুরবধা
পামেন?
রদ হুাঁ হে র্মব উি সুরবধা মর্মক রকভামব উপকৃর্
হমেমছন?

মোবাইি নম্বিোঃ

ধন্যবাদ ।
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পরিরশষ্ট-৪t দিীে আমিাচনাি (FGD) গাইিিাইন
ি
ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি) প্রকমেি প্রভাব
মূল্যােমনি উমেমশ্য প্রকমেি উপকািমভাগীমদি িামর্ দিীে আমিাচনাি (FGD) গাইিিাইন
অাংশগ্রহণকািীোঃ প্রকমেি উপকািমভাগী (েরহিা ও পুরুষ)
অাংশগ্রহণকািীমদি র্থ্যাবিী
ি. নাং

অাংশগ্রহণকািীমদি নাে

রিঙ্গ
পু

ে

বেি

রশক্ষাগর্ ম াগ্যর্া

মপশা

মোবাইি নাং

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

FGD পরিচািনাকািীি নাে

মকািোঃ

মনাট মটকামিি নাে
িাক্ষাৎকাি গ্রহমণি র্ারিখ

মকািোঃ

িেীক্ষক
শহীদুি কনিািমটন্ট

†deªæqvix, ২০১৯
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দিীে আমিাচনাি গাইিিাইন
1 রিআিরপএআি প্রকে িম্পমকি আপরন রক িামনন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2 এ প্রকে শুরুি আমগ ও পমি আপনামদি মপশা রক রছি? আপনািা রক এখমনা বমন ান?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3 প্রকমেি আওর্াে আপনািা রক রক সুরবধা (অনুদান, প্ররশক্ষণ, গামছি চািা, কৃরষ ন্ত্র ও বীি, িরে, স্যারনটািী ল্যারিন
ইর্ুারদ) মপমেমছন? রবস্তারির্ বল্যন।
(ক) অনুদান
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(খ) প্ররশক্ষণ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(গ) গামছি চািা
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ঘ) কৃরষ ন্ত্র ও বীি
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ঙ) িরে
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(চ) স্যারনটািী ল্যারিন
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ছ) অন্যান্য
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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4 উি সুরবধািমূমহি কািমণ পূমব িি তুিনাে আপনামদি িীবনোমন মকেন পরিবর্িন এমিমছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5 এ প্রকমেি কািমণ আপনামদি বমনি ওপি রনভিিশীির্া আমগি মচমে কমেমছ? কমে র্াকমি রকভামব কমেমছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6 আি রক রক িামপাট ি রদমি আপনামদি বন রনভিির্া কেমর্া বমি েমন কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7 আপনামদি েমর্, উপকূিীে অঞ্চমিি গাছগুমিা কাটা নারক মিমখ মদওো উরচর্?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8 প্রকে িম্পমকি আপনামদি ের্াের্ ও পিােশি রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ধন্যবাদ ।
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পরিরশষ্ট-৫t গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িাক্ষাৎকাি (KII) এি মচকরিে
ি
ক্লাইমেট রিরিরিমেন্ট পার্টরিমপটিী
এফমিমেশন এণ্ড রিফমিমেশন (রিআিরপএআি) প্রকমেি প্রভাব
মূল্যােমনি উমেমশ্য প্রকে িাংরেষ্ট গুরুত্বপূণ ি ব্যরিমদি িামর্ িাক্ষাৎকাি এি মচকরিে
অাংশগ্রহণকািী প্রকে পরিচািক, রবভাগীে বন কেিকর্িা, উপ-বন িাংিক্ষণ কেিকর্িা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যােন), বন কেিকর্িা
(উপকূিীে) (চট্টগ্রাে, মনাোখািী, পটুোখািী ও বরিশাি), মিি কেিকর্িা ও রবটকেিকর্িাগণ, এনরিও কেিকর্িা
KII পরিচািনাকািীি নাে

মকািোঃ

সুপািভাইিামিি নাে
িাক্ষাৎকাি গ্রহমণি র্ারিখ

মকািোঃ

িেীক্ষক
শহীদুি কনিািমটন্ট

†deªæqvix, ২০১৯
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মিকশন ১: পরিরচরর্মূিক র্থ্যোঃ
১।নাে..............................................................................২।পদরব......................................................
৩। রবভাগ/মিিা…............................................................. ৪। মফান ..................................................
৫। অরফমিি ঠিকানা......................................................................................................

মিকশন ২: প্রকে িম্পরকির্ র্থ্যোঃ
1 আপরন রক প্রকের্টি িামর্ িাংরেষ্ট রছমিন?
১। হুাঁ
২। না
হুাঁ হমি প্রকমে আপনাি ভূরেকা রক রছি?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2 প্রকমেি উমেশ্য িম্পমকি আপরন া িামনন, র্া বল্যন
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3 প্রকে গ্রহমণি ম ৌরিকর্া িম্পমকি আপনাি ের্াের্ রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4 প্রকমেি আওর্াে রক রক ধিমণি গাছ িাগামনা হমেরছি? গামছি চািা রনব িাচন পদ্ধরর্ রক রছমিা? গাছ িাগামনাি মক্ষমত্র
রক রক পদ্ধরর্ অনুিিণ কিা হমেরছি? গাছ িাগামনাি পি রকভামব পরিচ িা কিা হমেরছি? এ-মক্ষমত্র আপনািা রক
ধিমণি িেস্যাি িম্মুখীন হমেমছন? রবস্তারির্ বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5 গাছ োিা াওোি হাি মকেন? রক রক কািমণ গাছ োিা রগমেমছ? মৃর্ গাছগুমিা পূণিাে িাগামনা হমেমছ রকনা?
িাগামি রক পরিোন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6 পাহারি এিাকাি গাছগুমিা উপকািমভাগীিা কর্রদন পাহািা রদমব? গাছগুমিা রনমে আপনামদি পরিকেনা রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7 িক্ষুোত্রা অনু ােী প্রকমেি িকি কাি কর্টুকু বাস্তবারের্ হমেরছি? অরিির্ িক্ষুোত্রাে আপরন িন্তুষ্ট রকনা?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8 প্রকে এিাকাে বন রনভিি িনমগাষ্ঠী রকভামব বমনি ক্ষরর্িাধন কিমছ বমি আপরন েমন কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9 প্রকমেি আওর্াে বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি িন্য রক ধিমণি রবকে ব্যবস্থা কিা হমেমছ? রবস্তারির্ বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10 উি ব্যবস্থা/পদমক্ষপগুমিা বন িাংিক্ষমণ মর্ষ্ট ভূরেকা িাখমব বমি আপরন েমন কমিন রক? না হমি আি রক রক উমদ্যগ
প্রমোিন আমছ বমি আপরন েমন কমিন? রবস্তারির্ বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
11 এই প্রকমে আিণ্যক ফাউমন্ডশন ও স্থানীে এনরিও’ি রক ভূরেকা রছি? রবস্তারির্ বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12 বনরবভামগি প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্া বৃরদ্ধ কিাি িন্য প্রকে মর্মক রক রক ধিমনি উমদ্যাগ গ্রহণ কিা হমেরছি?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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13 প্রকে মর্মক আপরন রক মকান ধিমণি প্ররশক্ষণ মপমেমছন, মপমি র্া মকান রবষমে, কর্ রদমনি এবাং মকার্া মর্মক
মপমেমছন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
14 প্ররশক্ষণিব্ধ জ্ঞান ও দক্ষর্া এই প্রকমে কর্টুকু কামি মিমগমছ বমি আপরন েমন কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15 প্রকের্ট িম্পন্ন কিমর্ আপনািা রক মকান ধিমণি প্ররর্কূির্াি মুমখামুরখ হমেমছন? হমি রক রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
16 প্রকে বাস্তবােনকািীন িেমে প্রকমেি কাি রকভামব র্দািরক কিা হর্? রবস্তারির্ বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
17 বন রবভামগি প্রারর্ষ্ঠারনক ও অবকাঠামো উন্নেমনি িন্য প্রকমেি আওর্াে রক রক ধিমণি কাি কিা হমেমছ। রবস্তারির্
বল্যন।
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
18 এই প্রকে বন রনভিি িনমগাষ্ঠীি আর্ ি িাোরিক উন্নেন, পরিমবশ উন্নেন ও িিবায়ু এবাং ঘূরণঝি মোকামবিাে রক
ধিমণি ভূরেকা মিমখমছ এবাং ভরবষ্যমর্ িাখমব বমি আপরন েমন কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
19 এই প্রকমেি িবি (strength) ও দুব িি (weakness) রদক িম্পমকি আপনাি ের্াের্ রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
20 প্রকমেি বর্িোন ঝরুঁ কগুমিা (Threat) রক রক অর্বা রক রক ভরবষ্যমর্ হমর্ পামি বমি আপরন েমন কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
21 আি রক রক পদমক্ষপ বা ইনপুট (opportunity) রনমি বা রদমি প্রকের্ট আমিা িফি হমর্ পািমর্া বমি আপরন েমন
কমিন?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
22 উি প্রকেমক মটকিই (sustainable) কিাি িন্য রক রক পদমক্ষপ গ্রহণ কিা হমেমছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
23 ভরবষ্যমর্ এই ধিমণি প্রকে বাস্তবােমনি ব্যাপামি আপনাি সুপারিশ (recommendations) রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
24 প্রকমেি Exit Plan রক রছি?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
25 আপনাি িানােমর্, এ প্রকমে বাাংিামদশ িিকামিি িামর্ অন্যান্য মিবাদানকািী িাংস্থািমূহ ম েন- কৃরষ িম্প্রিািণ
অরধদপ্তি (DAE), েৎস্য অরধদপ্তি (DOF), প্রারণিম্পদ অরধদপ্তি (DoL), মিমনটা (Renata), Nourish,
Pebble Child ইর্ুারদি েমধ্য রক িাংম াগ রছি?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
26 এই প্রকমে মোট ১৬ ধিমণি উন্নর্/িিবায়ু িহনশীি কৃরষ প্রযুরিি ব্যবহাি কিা হমেমছ। এগুমিা ব্যবহামিি ফমি
কৃরষমক্ষমত্র রক ধিমণি প্রভাব পমিমছ?
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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27 প্রকমেি আওর্াে গঠির্ করেউরনর্ট মপমিাি গ্রুমপি ভূরেকা রক রছি?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
28 প্রকমেি িন্য ম ৫৫র্ট িঞ্চে র্হরবি গঠন কিা হমেরছি র্াি বর্িোন অবস্থা রক?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
29 পারর্পার্া, বাঁমশি হস্তরশে, হাঁি-মুিগী, পুকুমিি োছ চাষ ইর্ুারদ কা িিেগুমিামক মকন ভুাল্য মচইন কা িিমেি
আওর্াে আনা হমেরছি এবাং এি ফমি দরিদ্র োনুমষি রক ধিমণি অর্ িবনরর্ক উন্নেন ঘমটমছ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
30 রকছু অরভবািী বাাংিামদমশ অনুপ্রমবমশি কািমণ বনােনকৃর্ গাছপািাি ক্ষে-ক্ষরর্ি পরিোণ িম্পমকি আপনাি ের্াের্
রক এবাং উি িেস্যা মোকামবিাে বাাংিামদশ বন রবভাগ রক রক পদমক্ষপ গ্রহণ কমিমছ ?

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
31 উপমিাি প্রকে বাস্তবােমনি ফমি বমনি আোদমনি পরিোণ আমগি তুিনাে কমেমছ না মবমিমছ এবাং বন রনভিি
িনমগাষ্ঠী বমনি ক্ষরর্িাধন কিা বন্ধ কমিমছ বমি আপনাি েমন হে?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
32 আমিারচর্ রবষমেি বাইমি আপনাি মকান ের্াের্ র্াকমি প্রদান করুনোঃ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ধন্যবাদ ।
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পরিরশষ্ট-৬t রনেিাণ ও পূর্ি কাি প িমবক্ষমণি মচকরিে
1
2
3
4

SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

মিিাোঃ
Dc‡Rjvt
রফল্ড অরফমিি নােোঃ
রফল্ড অরফমিি কাঠামোি পরিোপোঃ
 ‰`N©¨--------------------- ফুট
 প্রস্থ -------------------- ফুট
 উচ্চর্া -------------------- ফুট
CHECKLISTS FOR INSPECTING QUALITY OF CONSTRUCTION (BUILDINGS)
Aspects to be answered/covered
Yes/No
Remarks
Whether fine sand (as per specifications) is free from silt
and other foreign materials and organic impurities
Whether correct proportion (as per specifications) of cement
and sand is used
Whether wall plaster’s thickness is as per specifications
Whether plaster surface is smooth
Whether plaster is done on properly wet wall
Whether curing is done for at least 7 days
Whether potable water for mixing cement and sand is
available
Whether cement and sand were mixed properly before use
Whether the soil test was done
Checklist for building design
Aspects to be answered/covered
Has ‘Bangladesh National Building Code (BNBC)’ been
followed (earthquake, cyclone, flood level, landslides etc.
are taken care of in design preparation)?
Has adequate fire safety measure been put into place?
Has the water supply arrangement been made as per
requirement?
Has the sanitation arrangement been made as per
requirement?
Has electrical system design plan been incorporated in the
total plan building design?
Has the building design/drawings been made available to the
contractor for the start of the work?
Is the availability of the drawings/design being made to the
contractor following sequence of construction activities?
Whether firefighting equipment installation provision has
been kept in the building?

Yes/No

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

SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5

Checklist for testing construction materials
Aspects to be answered/covered
Yes/No
Whether organic impurities are removed from sand before
use
Whether there is silt content in the sand
Whether ‘fineness’ test of the cement is done
whether ‘setting time’ test of cement is done as per
requirement
Whether ‘compressive strength’ of cement is done
Whether stone/brick chips (aggregate) ‘crushing strength’
test is done
Whether ‘slump test ‘ of concrete has been carried out
Whether ‘cube/cylinder test’ of concrete has been carried
out
Whether ‘tensile strength test’, ‘Elongation test’ and ‘Bend
Test’ of reinforcement has been done
Whether ‘compressive strength’ test of brick has been done
Whether ‘water absorption’ test of bricks has been done

Remarks

Checklist for overall management of construction and quality control
Aspects to be answered/covered
Yes/No
Remarks
Does the contractor has the right people/qualified engineers
for supervision& testing
Does the contractor has the necessary field drawings/designs
to prepare for the work
Are there the right type of people in the Department/Project
office for checking the quality of work
Does the Department has contractor’s approved quality
control program
Whether necessary construction equipment are available
with the department/ contractor
Has
the
department
set
up
implementation
monitoring/inspection recording system at sit
প িমবক্ষণকািী িমিিরেন রফল্ড অরফমিি বর্িোন অবস্থা প িমবক্ষণ কমি এি ৫র্ট ভামিা রদক িম্পমকি রিখুন
......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………

6

প িমবক্ষণকািী িমিিরেন রফল্ড অরফমিি বর্িোন অবস্থা প িমবক্ষণ কমি এি ৫র্ট খািাপ রদক িম্পমকি রিখুন............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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পরিরশষ্ট-৭t Procurement কাি প িমবক্ষমণি মচকরিে
Through OTM (NCB)/ ---- / ---- method
Name of the Institute :
Contract Description (Name and Number of the
Package and):
No. of lots (OTM) :
Estimated Cost (in BDT) :
Proposed Contract Amount (in BDT) :
Procurement of :
Procurement type :
Name and address of the Proposed award bidder :
Checking Criteria
Is the contract included in the procurement plan?
1.
Is the procurement plan approved?
2.
Is the Tender document in file
3.
Is the Tender document cleared by the Project
4.
Office? (Copy of letter attached?)
Estimated cost of the contract as per approved
5.
procurement plan in USD
Is the package notice published to CPTU (if the
6.
estimate value over 1 core)
Number of tender documents sold :
7.
Are the Tender document issuing register
8.
properly maintained?
Pre-Bid Meeting held and minutes sent to bidders
9.
in time?
10. Number of tenders received :
11. Are the Tender receiving register properly
maintained?
12. Number of amendments to the tender documents :
13. If there are any amendments, whether they are
approved by HOPE (Head of Procuring Entity)
(For prior review package ADB’s no objection is
required)?
14. Date of invitation for tender :
15. Tender submission deadline (must not be less
than 14 days for NCB and 42 days for ICB) :
16. Number of Tender deadline submission
extensions :
17. Tender submission deadline extension (in days) :
18. If there are any extensions, whether they are
approved by HOPE?
19. Tender validity period (in days) :
20. Number of Tender validity period extensions:
21. Tender validity extension period (in days)
22. If there are any extensions, whether they are
approved by HOPE?
23. Has the validity period of tender security
increased:
24. Tender opening (evaluation) date (must be same
day as receiving)
25. Tender Security verified?

-

Goods/works/Service
OTM (NCB)
Remarks
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Yes/No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

None
Yes

No

N/A

No

N/A

Yes

N/A
No

N/A

Yes

No

Yes

No

None
N/A
Yes
-- days
None
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Name of the Institute :
26. Are documents of tender security verification in
the file?
27. Tender Evaluation Report approved by Project
Office :
28. All pages of the evaluation report signed by all
members of TEC:
29. Lowest evaluated Tender amount :
30. Second Lowest evaluated Tender amount :
31. Liquid Asset verified?
32. Are documents of Liquid Asset verification in the
file?
33. Experience certificate of proposed bidder
verified?
34. Are documents of Experience certificate
verification in the file?
35. Are there any indication of Collusive practice
among the bidders (if yes what actions are
taken?)
36. Retendering required?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes
Yes

No
No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Checked and verified by:
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Project Outputs
Responsibility for Consultancy services
Activity /Output 1.4: Use of Procurement Policy
Activity /Output 1.5: As per Specification under BOQ actual work done with its assurance
of quality of works/Goods/Services;
Activity /Output 1.6: Implementations of procurement policy & tendering methods used.
Activity /Output 1.7: Major problems arise to Implementation of Project activity.
Planned vs. Actual Performance
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পরিরশষ্ট-৮t প্রকমেি আওর্াে রনরেির্ কুাম্প/মিি/রবট অরফমিি রচত্র
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পরিরশষ্ট-৯t প্রকমেি আওর্াে রনরেির্ কুাম্প/মিি/রবট অরফমিি রিিাইন
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পরিরশষ্ট-১০t প্রকমেি আওর্াে বনােমনি পদ্ধরর্
1
2
3
4
5
6
7
1

2

ম্যানমগ্রাভ বনােন
নাি িারি: ৪০৪ মবি, টাকা ১.৫/চািা, মোট ৫০০০র্ট চািাগাছ,
মহক্টি প্ররর্ ৪৪৪৪র্ট চািাগাছ মিাপণ
প্ররর্ মহক্টমি ৪৪৪৪র্ট চািাগাছ মিাপণ (১.৫রে.১.৫রে. পি )
করেউরনর্ট কতৃিক পাহািা (১ে বছি-৬ োি এবাং ২ে বছি-১২
োমিি িন্য)
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-২ে বছমি ৪০%= প্ররর্ মহক্টমি
১৮০০র্ট চািা)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ৪০% এবাং ৩ বাি আগাছা পরিষ্কাি
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-৩ে বছমি ২০%= প্ররর্ মহক্টমি
৯০০র্ট চািা)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ২০% এবাং ২ বাি আগাছা পরিষ্কাি
িাইক বনােন (নন ম্যানমগ্রাভ)
নাি িারি: ৭৫ ব্যাগ, টাকা ৫.৭৫/চািা, মোট ৪৯৫র্ট চািাগাছ,
মহক্টি প্ররর্ ৪৫০র্ট চািাগাছ মিাপণ (প্ররর্ মহক্টমি ৯ িাইক
৫০র্ট চািাগাছ, ৩০র্ট নািমকি, ৪০০র্ট ফিি গাছ এবাং ২০র্ট
বনি গাছ)
বনােন: ৪৫০র্ট চািাগাছ (প্ররর্ মহক্টি ৯ ৫০র্ট চািাগাছ, ৩০র্ট
নািমকি, ৪০০র্ট ফিি গাছ এবাং ২০র্ট বনি গাছ)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

মগািপার্া বনােন
নাি িারি: ৪০৫ মবি, টাকা ১০/চািা, মোট ১১০০র্ট
চািাগাছ/রক.রে. প্ররর্ রক.রে.মর্ ১০০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
বনােন: ১০০০র্ট চািাগাছ/ রক.রে
পাহািাদাি এবাং মনৌকা ভািা, বনােন ০ বছমি (োছ ধিাি িাি
মর্মক চািাগাছ িক্ষা)
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ ১ে বছমি ১০%-১০০র্ট চািাগাছ
প্ররর্ রক.রে)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ২ বাি আগাছা পরিষ্কাি
২ে বছমি িক্ষণামবক্ষণ: আগাছা পরিষ্কাি কিা
মকাি মিান বনােন
নাি িারি: ১০৬ ব্যাগ, টাকা ৬.৭৫/চািা, মোট ২৭৫০র্ট
চািাগাছ/রক.রে. প্ররর্ রক.রে.মর্ ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
বনােন: প্ররর্ মহক্টমি ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ (২রে. ২রে.
পি)
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ ১ে বছমি ১০%-২৫০র্ট চািাগাছ
প্ররর্ মহক্টমি)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ৩ বাি আগাছা পরিষ্কাি
২ে বছমি িক্ষণামবক্ষণ- ২ বাি আগাছা পরিষ্কাি ও গাছ মকমট
িাফ কিা

1
2
3

1
2
3
4
5

োউন্ড বনােন (নন ম্যানমগ্রাভ)
নাি িারি: ৭৫ ব্যাগ, টাকা ৫.৭৫/চািা, মোট ১৭৬০র্ট
চািাগাছ, মহক্টি প্ররর্ ১৬০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
প্ররর্ মহক্টমি ১৬০০র্ট চািাগাছ মিাপণ (১.৫রে.১.৫রে. পি )
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-১ে বছমি ১০%= প্ররর্ মহক্টমি
১৬০ র্ট চািাগাছ)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ৩ বাি আগাছা
পরিষ্কাি
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-২ে বছমি ১০%= প্ররর্ মহক্টমি
১৬০র্ট চািাগাছ)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ২ বাি আগাছা
পরিষ্কাি
ঝাউ বনােন
নাি িারি: ৭৫ ব্যাগ, টাকা. ৫.৭৫/চািা, মোট ২৭৫০র্ট
চািাগাছ, মহক্টি প্ররর্ ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
প্ররর্ মহক্টমি ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ (২রে.২রে. পি )
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-১ে বছমি ১০%= প্ররর্ মহক্টমি
২৫০ র্ট চািাগাছ)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ৩ বাি আগাছা
পরিষ্কাি
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ-২ে বছমি ১০%= প্ররর্ মহক্টমি
২৫০র্ট চািাগাছ)
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ২ বাি আগাছা
পরিষ্কাি এবাং মকমট িাফ কিা
এনরিচমেন্ট বনােন
নাি িারি: ১৬৯ ব্যাগ, টাকা ১.৫/চািা, মোট ৩১৫র্ট
চািাগাছ, মহক্টি প্ররর্ ৩০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
বনােন: ৩০০র্ট চািাগাছ (প্ররর্ মহক্টমি ১.৫রে.১.৫রে. পি )
১ে বছমি িক্ষণামবক্ষণোঃ ির্ামনা গাছ কাটা পরিবহণব্যেিহ

বাফাি মিান (নন ম্যানমগ্রাভ বনােন)
নাি িারি: ৭৫ ব্যাগ, টাকা ৫.৭৫/চািা, মোট ২৭৫০র্ট
চািাগাছ/রক.রে. প্ররর্ রক.রে.মর্ ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
বনােন: প্ররর্ মহক্টমি ২৫০০র্ট চািাগাছ মিাপণ (২রে. ২রে.
পি)
িক্ষণামবক্ষণ (শূন্যস্থান পূিণ ১ে বছমি ১০%-২৫০র্ট চািাগাছ
প্ররর্ মহক্টমি )
েমি াওো গাছ তুমি মফিা ১০% এবাং ৩ বাি আগাছা
পরিষ্কাি
২ে বছমি িক্ষণামবক্ষণ-২ বাি আগাছা পরিষ্কাি ও গাছ মকমট
িাফ কিা

রিপ বনােন
নাি িারি: ৭৫ ব্যাগ, টাকা ৫.৭৫/চািা, মোট ১১০০র্ট চািাগাছ/রক.রে. প্ররর্ রক.রে.মর্ ১০০০র্ট চািাগাছ মিাপণ
বনােন: ১০০০র্ট চািাগাছ/রক.রে
পাহািাদাি (আগাছা পরিষ্কািখিচিহ) (টাকা ৬০০০/রকরে/োি)
১ে বছমি িক্ষণামবক্ষণ, ২০০ র্ট চািাগাছ/রকরে (অাংশগ্রহণকািীিা তুমি মফিমব)
ধীমি ধীমি আগাছাি স্তুপ তুমি মফিা- ২০০র্টি িন্য ৩ টাকা
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পরিরশষ্ট-১১t মকি েুারি
মকি েুারি-১
চট্টগ্রাে মিিাধীন ফর্টকছরি উপমিিাি িারদনগি গ্রামে শামহনা মবগে বিবাি কমিন। একই গ্রামেি মোহাম্মদ আব্দুি
িাজ্জামকি িামর্ র্াি রবমে হে ২০০০ িামি। রবমেি পি স্বােীি বারিমর্ এমি মদমখন রভমটবারি ছািা আি রকছুই মনই র্াি।
রর্রন অমন্যি িরেমর্ রদন েজুমিি কাি কিমর্ন। এরদমক, এক মেমে এবাং দুই মছমি রনমে র্াি িাংিামিি িদস্য িাংখ্যা মোট
পাঁচিন। এের্াবস্থাে, স্বােীি একাি মিািগামি িবাি ভিণ-মপাষণ চািামনা কঠিন হমে দাঁরিমেরছি। অমনক অভাব অনটন
আি কমষ্ট রদন কাটমর্া র্ামদি।
এভামবই খন রদন কাটরছি র্খন ২০১৪ িামি রর্রন িানমর্ পামিন আিণ্যক ফাউমন্ডশন রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে
ইপিা এনরিও’ি োধ্যমে দরিদ্র োনুষমক রবনা সুমদ ঋণ প্রদান কিমছ। রর্রন মদরি না কমি ইপিাি িদস্য হন। িদস্যপদ
প্রারপ্তি পি রর্রন হাঁি-মুিগী ও গবারদ পশু িািন-পািন, িবরি চাষ, মেঁমচা চামষি পদ্ধরর্ ইর্ুারদ রবষমে উপকািমভাগী
প্ররশক্ষণ গ্রহণ কমিন। প্ররশক্ষণ প্রদামনি পি ইপিা মর্মক র্ামক শাক-িবরিি বীি, ফিি ও বনি গামছি চািা ও হাঁি-মুিগী
প্রদান কিা হে। এছািাও, রর্রন উন্নর্ চুিা এবাং গভীি নিকূপও মপমেরছমিন।
এিপি রর্রন ইপিা মর্মক ক্ষুদ্র ব্যবিা কিাি িন্য দশ হািাি টাকা রবনা সুমদ ঋণ মনন। এ টাকা রদমে রর্রন মবমর্ি রবরভন্ন
রিরনি বর্রি কমি রবরি কিা শুরু কমিন। মবমর্ি বর্রি আিবাবপত্র রবরি কমি র্াি িাংিামি রকছুটা আরর্ িক িেির্া আিমর্
শুরু কমি। পমিি বছি রর্রন দশ হািাি টাকাি ঋণ মশাধ কমি আিও ২৫,০০০ টাকা ঋণ মনন। এভামব আমস্ত আমস্ত রর্রন র্াি
ব্যবিা িম্প্রিারির্ কিমর্ র্ামকন। বর্িোমন র্াি অবস্থা অমনক ভামিা। ব্যবিাি কামি র্ামক আি মকান ঋণ রনমর্ হে না।
রর্রন রনমিই এখন অর্ িবনরর্কভামব স্বাবিম্বী। স্বােী-িন্তান রনমে রর্রন এখন মবশ সুমখই আমছন।

মকি েুারি-২
মোোঃ আবুি কািাে শিীফ বরিশাি মিিাি উরিিপুি উপমিিাি ইিিাদী গ্রামে বিবাি কমিন। অর্ুন্ত হর্দরিদ্র পরিবামিি
িন্তান রর্রন। মছাটমবিা মর্মকই অভাব ম ন র্াি রনর্ুিঙ্গী। র্াি রনমিি আে মিািগামিিও রনরদষ্ট মকান উৎি রছি না।
রবমেি পি র্াি দুই মেমে এবাং দুই মছমি হমি এ অবস্থা আিও চিে আকাি ধািণ কমি। এেনও রদন মগমছ ম িািারদমন
হেমর্া একমবিা খাবািও জুটমর্া না র্ামদি। ক্ষুধাি জ্বািা িহু কিমর্ না মপমে বন মর্মক অববধভামব গাছ মকমট, িাকরি
িাংগ্রহ কমি বািামি রবরি কমি িাংিাি চািামর্ন। রকন্তু একরদন বমনি গাছ কাটমর্ রগমে রর্রন ধিা পমিন।
এিপি বন রবভামগি োধ্যমে িানমর্ পামিন, আিণ্যক ফাউমন্ডশন রিআিরপএআি প্রকমেি আওর্াে উপকািমভাগী রনব িাচমনি
িন্য দিীে আমিাচনাি আমোিন কমিমছ। মকান রকছু রচন্তা না কমিই রর্রন মিখামন অাংশগ্রহণ কমিন এবাং র্াি াবর্ীে
দুোঃখ-কমষ্টি কর্া িরবস্তামি তুমি ধমিন। রর্রন প্রকমেি উপকািমভাগী রহিামব ইপিা এনরিও’ি িদস্য হন। িদস্যপদ প্রারপ্তি
পি রর্রন কৃরষ, েৎস্য চাষ, মেঁমচা মর্মক িাি উৎপাদন ইর্ুারদ রবষমে প্ররশক্ষণ পান। প্ররশক্ষণ মশমষ র্ামক শাক-িবরিি
বীি, হাঁি-মুিগী, ফিি ও বনি গামছি চািা, ল্যার্টন এবাং নিকূপ ইর্ুারদ প্রদান কিা হে। এিপি, ইপিাি োধ্যমে িরেরর্ি
ফান্ড মর্মক রবনা সুমদ ১০,০০০ টাকা ঋণ রনমে চাির্ট ছাগি িে কমিন। ছাগি মোটার্ািাকিণ মশমষ র্া বািাি রবরি কমি
ঋমণি টাকা পরিমশাধ কমিন। পিবর্ীমর্ রর্রন আিও ২৫,০০০ টাকা ঋণ মনন। এই অর্ ি রদমে িরে বগাি রনমে চাষাবাদ শুরু
কমিন। একপ িামে র্াি আে-মিািগামিি পরিোণ বািমর্ র্ামক। এখন র্াি রনমিিই আবারদ িরে আমছ। রর্রন বি মেমেমক
রবমে রদমেমছন এবাং বারক িন্তানমদি মিখাপিা মশখামেন। র্ামক এখন আি অববধভামব গাছ মকমট িাংিাি চািামর্ হে না।
রর্রন ইপিা িরেরর্ ও বন রবভামগি প্ররর্ কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ কমিন।
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