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ননফ িাী াযংবক্ষ 

 

†m›U gvwU©b - bvwi‡Kj wRwÄivL¨vZ mgZj f~wg †_‡K me©`wÿ‡Y P¨v‡b‡ji gva¨‡g mshy³ cÖvq 15 wKwg `~‡i Aew¯’Z 

evsjv‡`‡ki GKgvÎ cÖwZ‡ekMZ cÖevjØxc| GwU cÖvq MÖx®§gÛjxq †g․mygx Rjevqy‡ewóZ evsjv‡`‡ki GKgvÎ Rxe‣ewPÎ¨c~Y© 

cÖwZ†ekMZ Øxc †hLv‡b †Kvivj cvIqv hvq| সদবয একভায প্রফারমৃদ্ধ এ দ্বীব ৬৮ প্রজানিয প্রফার অবে। ১৫১ প্রজানিয 

শফার, ১৯১ প্রজানিয সভারাস্ক ফা কনড়-জািীয় প্রাণী, ৪০ প্রজানিয কাঁকড়া, ২৩৪ প্রজানিয ামুনিক ভাে, িায প্রজানিয উবিয, ২৮ 

প্রজানিয যীসৃ, ১২০ প্রজানিয ানি, ২০ প্রজানিয স্তন্যায়ী প্রাণী যবয়বে। এ োড়া ১৭৫ প্রজানিয উনিদ যবয়বে। এিাবন দুআ 

প্রজানিয ফাদুড়  াঁি প্রজানিয ডরনপবনয ফা। নযবফ  ংযক্ষণ অআবনয (১৯৯৫) অিায় ১৯৯৯ াবর যকায সন্টভার্ট িন 

দ্বীবক প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা (আনএ) স ালণা কবয। উ³ †NvlYvi gva¨‡g G AÂ‡j cÖK…wZi †Kvb cÖKvi cwieZ©b ev 

cwiea©b AvBbZt `ÛYxq Aciva| Gj‡ÿ¨B miKvi 2016 mv‡ji RyjvB gvm †_‡K Av‡jvP¨ cÖKíwU eb, cwi‡ek I Rjevqy 

cwieZ©b gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwi‡ek Awa`ß‡ii gva¨‡g ev¯Íevqb Ki‡Q| 
 

ÒcÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‰ewP‡Î¨i  Dbœqb, e¨e¯’vcbv I msiÿYÓ kxl©K Pjgvb cÖK‡íi wbweo 

cwiexÿY m¤ú‡K© mg¨K aviYv jv‡fi wbwg‡Ë cÖ‡qvRbxq cÖvBgvix Z_¨-DcvË msMÖ‡ni Rb¨ cwigvYMZ Ges †KAvBAvB (Key 

Informant’s Interview) I GdwRwW (Focus Group Discussion) cwiPvjbvi gva¨‡g ¸YMZ Rwic c×wZ e¨envi 

Kiv n‡q‡Q| GQvov ¯’vbxq DcKvi‡fvMx, ¯‥zj/gv`ªvmvmn wkÿvcÖwZôv‡bi wkÿK, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa I GbwRI cÖwZwbwa, 

miKvwi-†emiKvwi Kg©KZ©v BZ¨vw` e¨w³eM©‡K wb‡q ’̄vbxq ch©v‡q GKwU Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv বয়বে।  

 
PPA-2006 I PPR-2008 AbymiYc~e©K mswkøó Kvh©vw` mgqgZ m¤úbœ n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB/ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q|  

cÖK‡íi AMÖMwZ, jÿ¨gvÎv I AR©b, djvdj I mg‡qi cwieZ©b/Mowgj n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB Kivi Rb¨ Z_¨ I DcvË msMÖn 

Kiv n‡q‡Q| 1584.78 jÿ UvKvi cÖKí e¨‡q gvSvgvwS mg‡q ïiæ †_‡K wW‡m¤̂i 2018 ch©šÍ jÿ¨gvÎv I AR©b ch©v‡jvPbvq 

†`Lv hvq †h, Avw_©K AMÖMwZi jÿ¨gvÎv 2.29 Gi g‡a¨ AR©b Kiv m¤¢e n‡q‡Q gvÎ 0.067 jÿ UvKv hv cÖK‡íi †gvU 

eiv‡Ïi kZKiv 0.46 fvM gvÎ| ev Í̄e AMÖMwZi Ae¯’vI cÖvq GKB iKg A_©vr kZKiv 57.395 fv‡Mi g‡a¨ AwR©Z n‡q‡Q 

gvÎ 0.42%| PjwZ (2018-19) A_© eQ‡i GwWwc‡Z cÖK‡íi eivÏ 400.00 j¶ UvKv| gvP© 2019 gv‡mi Avw_©K jÿ¨gvÎv 

wQj 22.210 jÿ UvKv| Gi g‡a¨ e¨q n‡q‡Q 35.81 jÿ UvKv hv eiv‡Ïi (161.234%)| wKš‘ ïiæ †_‡K gvP© 2019 ch©šÍ 

†gvU e¨q n‡q‡Q gvÎ 168.33 jÿ UvKv hv †gvU cÖKí e¨‡qi kZKiv 17.387 fvM gvÎ|  

 

cÖKí ev Í̄evq‡b jÿ¨gvÎv AwR©Z bv nIqvi cÖavb KviY nj wWwcwc-‡Z PvwnZ Rbe‡ji Afve Ges `yM©g GjvKvi Rb¨ 

mycviwfkb I gwbUwis Gi `ye©jZv| wWwcwc-‡Z 25wU c` ivLvi cÖ¯Íve Kiv n‡jI Aby‡gv`b nq 10wU c‡`i| G A‡a©‡KiI 

†ewk Rbej bv _vKvq cÖK‡íi †Kvb KvRB mgqgZ Kiv m¤¢e nqwb| GQvovI GKRb cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qv‡Mi e¨e¯’v 

_vK‡jI weÁwß cÖKv‡ki gva¨‡g Dchy³ Ges wel‡q AwfÁ †jvK bv cvIqvi Kvi‡Y D³ ¸iæZ¡c~Y© c`wU k~b¨ i‡q †M‡Q| d‡j 

cÖK‡íi KvR AviI wcwQ‡q †M‡Q| cÖK‡íi cÖavb cªavb Kvh©µg mvwf©m c¨v‡KR-3 (Bgcøvw›Us cvU©bvi/civgk©K 

cÖwZôvb/GbwRI) Gi AvIZvq m¤úbœ Kivi cwiKíbv _vK‡jI Rvbyqvwi 2017 Gi g‡a¨ civgk©K cÖwZôvb wb‡qv‡Mi ‡ÿ‡Î 

23 gvm e¨eav‡b (Pzw³ ¯^vÿi n‡q‡Q 27/05/2018 Zvwi‡L) cÖwµqv m¤úbœ n‡jI †deªæqvwi 2019 ch©šÍ  Zv‡`i Kvh©µg †`Lv 

hvqwb| Gw`‡K GjwRBwW-i gva¨‡g ms¯‥vi I wbg©vY msµvšÍ Kvh©µg m¤úbœ Kivi mg‡SvZv n‡jI mgqgZ Zviv KvR¸‡jv 

m¤úbœ Ki‡Z cvwiwb| GLv‡b mgš‡̂qiI Afve cwijwÿZ n‡q‡Q| 
 

দ্বীব ফফাযি সফনয বাগ ভানুবলযআ প্রধান অবয়য উৎগুবরা বে সদাকানদায, ভাে ধযা, ভাবেয  িাফাবযয ব্যাফা, নদনভজুনয, 

সাবটর ব্যাফা, এফং ন্যান্য। িবফ িকযা ৮২.৪০ বাগ উত্তযদািাযআ  নফকল্প সকাবনা অবয়য উৎ সনআ। দ্বীবয ৩৯% ভানুল 

ননক্ষি, িকযা ২৬.২ বাগ শুধু স্বাক্ষয কযবি াবয, ২৩.২% প্রার্নভক নক্ষা, ৬.২% ভানুল এএন া এফং ফানকযা উচ্চ 

ননক্ষি। জনযব ননফ িানিি স্থানীয়বদয ভবধ্য িকযা ৯০ বাগ নযফাবয ১-২ জন উাজিনক্ষভ পুরুল অবে। অয িকযা ৯৫ বাগ  

ভনরা দস্য সকাবনা ধযবণয উাজিবনয াবর্ জনড়ি নয়। নযফাবয নদ্ধান্ত গ্রবণ ৬০.৭০% নাযীয সকাবনা ভুনভকা সনআ। সফনয বাগ 
ভানুবলযআ (৬২.৩%) সকাবনা অনর্ িক ঞ্চয় সনআ। ৩৩.৮% ভানুল নকছু টাকা ফানড়বি কো যাবি । ৯০.২০% ভানুলআ সকাবনা ধযবণয 

ঋণ সফা সনননন । দ্বীব  ১০০% ভানুলআ িাফায াননয জন্য র্টউফবয়র ব্যফায কবযন এফং ানন যানয ান কবযন। নকন্তু 

৬৮.২০% ভানুল ভবন কবযন িাবদয াননয উৎ ননযাত্তা ঝুঁনকয ভবধ্য অবে। দ্বীবয ৬৭% ভানুল কাঁিা ায়িানা ব্যফায কবয মা 

স্বাস্থে ম্মি নয়। শতেিা ৫৭ বাগ ফানড়বি নফদুেৎ ংবমাগ অবে মায ৫০% ফানড়বি সৌযনফদুেৎ ব্যফায কবয র্াবক।  
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শতেিা ৪৮.৪ বাগ উত্তযদািা ভবন কবযন , কাবযন্ট জাবরয ব্যফাবযয কাযবন প্রচুয কে জাবর অটকা বড় ভাযা বড় । শতেিা 

৪০.৫ বাগ উত্তযদািা ভবন কবযন সম ম িটকবদয ননয়নন্ত্রি কাম িক্রবভয জন্য কেবয অফাস্থবরয ক্ষনি য় । মুিিীবয াআবকর 
এফং সভাটযাআবকর িারাবনায ভাধ্যবভ িীবযয প্রাকৃনিক শফনষ্ট্ে ক্ষনিগ্রস্থ কযা , যাবি মুি শকবি শহুবলাড় কযা , প্লানিক এফং 

নবগবযবটয টুকবযা সপরা এফং অবরা দূলণ কযা । উত্তযদািাবদয শতেিা ৬৫.৯ বাগ প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নফলবয় সিভন নকছু 

জাবনন না। শতেিা ৭১.৮ বাগ ভবন কবযন দ্বীবক ংকটান্ন এরাকা স ালনা কযায য াভনগ্রক সকাবনা উন্ননি াধন য়নন । ভায 
শতেিা ২.৩ বাগ উত্তযদািা ভবন কবযন , ১৯৯৯ াবরয বয দ্বীবয নকছু উন্নয়ন বয়বে । াভনগ্রক উন্নয়বনয পরাপর নববফ 
শতেিা ৮৫.৭ বাগ উত্তযদািা ফবরবেন ফন সুযনক্ষি বয়বে । নফগি দুআফেবযয গৃীি কাম িক্রভ ংক্রান্ত নফলবয় ২৩ .১% উত্তযদািা 

নকছু জাবনন না। 

এ জনযব ংগ্রণকাযী শতেিা ৮৮.৫ বাগ উত্তযদািাআ নযবফফান্ধফ ম িটন ননবয় নকছু জাবনন না। শতেিা ৪৬.৬ বাগ উত্তযদািা 

ফবরবেন, প্লানিক ফজিে উন্ুক্ত স্থাবন সপরা য় মা নযবফবয জন্য বীলণ ক্ষনিকয। প্লানিক ফজিে ংগ্র কবয সটকনাবপ াঠিবয় সদয়া 

য়, ফবরবেন ৪৮.২ বাগ  উত্তযদািা। ভায শতেিা ১৪.১ বাগ  উত্তযদািা ভবন কবযন সম দ্বীব ম িটবকয ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কযা উনিৎ 

এফং ৬ .২% ভবন কবযন সম নকছুনদবনয জন্য ম িটন নননলদ্ধ কযা উনিৎ । এোড়া ট্যাক্স ফাবনা  (৫.৯%), কব াযিভ পুনরনং  

(৬.৯%) এফং জীফবফনিযে বয়াযন্য (১৮%) ফানাবর দ্বীবয জীফবফনিযে সুযনক্ষি বি াবয। 

cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ cY¨, Kvh© I †mev µq/msMÖ‡ni ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvjvgvj µ‡q cÖv°jb Kiv n‡qwQj 160.00 

jÿ UvKv| c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³ ¯^vÿi mgqgZ bv nIqvq GLv‡Z cÖK‡íi e¨q n‡q‡Q gvÎ 37.22 jÿ UvKv| evwK A_© A_©vr 

122.78 jÿ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| D‡jøL¨, µqK…Z 6wU c¨v‡K‡Ri †KvbwUiB cÖv°wjZ g~‡j¨i †ewk g~‡j¨ Pzw³ ¯^vÿwiZ 

nqwb| mvwf©m c¨v‡K‡Ri AvIZvq 4wU c¨v‡KRB cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ LyeB ¸iæZ¡c~Y©| wb‡qvM h_vmg‡q bv w`‡Z cvivq 

m‡iRwg‡b/cÖKí GjvKvq Rwi‡ci mgq cÖKí ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ cwijwÿZ nqwb| 

প্রকবল্পয প্রধান ফর নদকগুবরা বে সেঁড়া দ্বীবক সযনিকবটড এরাকা স ালনা এফং কর (জীফবফনিযে, অর্ ি-াভানজক ফস্থা, জীফন 

জীনফকা) নদক নফবফিনা কবয কাম িক্রভ প্রস্তাফ কযা। নববরজ কনজাযববন গ্রু কাম িকয না র্াকা এফং দ্বীব ফফাযি স্থানীয়বদয 

ম িটন কাম িক্রবভ ংনেষ্ট্িা না র্াকা প্রকবল্পয একর্ট দূফ ির নদক। প্রকবল্পয এনক্সট নযকল্পনা ( Exit Plan) সুস্পষ্ট্বাবফ ঊবলি নাআ। 

ননয়নন্ত্রি ম িটন কাম িক্রভ এআ প্রকবল্পয জন্য একর্ট ফড় ঝুঁনকয কাযণ। ৯৬% ম িটকআ ভবন কবযন াম্প্রনিক ভবয় দ্বীবয প্রাকৃনিক 

সৌন্দর্য্ি এফং গুণাফরী নষ্ট্ বয়বে। 

প্রকল্প কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয ম্পৃক্ত কযা িেন্ত জরুনয। এবি কবয স্থানীয়বদয একর্ট নফকল্প অবয়য উৎ নননিি বফ। স্থানীয়বদয 

ম্পৃক্ত কযবর িাবদয ভাবে একধযবণয অত্ননফশ্বা জন্ সনবফ এফং প্রকবল্পয ন্যান্য কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ায়ক বফ। আবকাাট 

ফাস্তফায়ন সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয াভনগ্রক জীফবফনিযে উন্নয়বন ভূনভকা যািবফ। আবকাাট ফাস্তফায়ন স্থানীয়বদয ক্ষভিা ফাড়াবফ এফং 

সটকআ উন্নয়বন ভূনভকা যািবফ। মুি শকবিয সৌন্দর্য্ি এফং প্রাকৃনিক গুণাফরী যক্ষায় ফ ধযবণয াআনলং এফং সভাটযফাআক 

িরাির নননলদ্ধ কযা উনিৎ। মুি শকবি এধযবনয মানফান িরািবরয কাযসণ ফানরয়ানড় নষ্ট্ বে এফং ামুনিক কে ন্যান্য 

প্রানণসদয অফাস্থবরয য নফরু প্রবাফ ড়বে। ম িটক ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কযা দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষবণ ব্যাক ভূনভকা ারন 

কযবফ। নফনবন্ন গবফলণা সর্বক জানা মায় সম সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ম িটক ধাযণ ক্ষভিা শদননক ১৮৩৫ জন। নকন্তু নফনবন্ন সূয সর্বক প্রাপ্ত 

িথ্য নুমায়ী, াম্প্রনিক ভবয় শদননক ৫০০০ –৭০০০ ম িটক এ দ্বীব ফস্থান কবযন। সুিযাং ম িটক ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কযা দ্বীবয 

জীফবফনিযে ংযক্ষবণ ব্যাক ভূনভকা ারন কযবফ। দ্বীব ম িটবকয িাব নযবফ দূলবণয ভাযা প্রকট অকায ধাযণ কবযবে। এ 

নফার ম িটকবক সফা প্রদাবনয জন্য গবড় উব বে নযকনল্পিবাবফ প্রচুয সদাকানাট। সফবড়বে নফনবন্ন ধযবণয ফজিে উৎাদন। এবি 

কবয শকবি প্লানিক ফজিে, নগাবযট নপল্টায ন্যান্য ফজিে সপবর শকবিয সৌন্দর্য্ি নষ্ট্ বে। শকবি সমবকাবনা ধযবণয 

সদাকানাট নননলদ্ধ কযা উনিৎ। স্থানীয় জনবগাষ্ঠীয িত্ত্বাফধাবন নযবফ যক্ষা কবয ম িটন কাম িক্রভ নযিারনা কযা দ্বীবয জন্য িেন্ত 

জরুনয। সজন্য নববরজ কনজাযববন গ্রু এফং আনএ ম্যাবনজম্যান্ট গ্রু শিনয কবয প্রনক্ষণ প্রদান কযা প্রবয়াজন। দ্বীব ম িটক 

কাম িক্রভ ননয়ন্ত্রসণ প্রননক্ষি টুেয গাআড ননবয়াগ কযা। দ্বীব একর্ট নডনজটার িথ্য সকন্দ্র স্থান সমিান সর্বক ম িটবকয ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ 

কযা মাবফ। একআাবর্ ম িটকবদয কযণীয় নফলয় ননবয় নিনপং কযা বফ। এ নডনজটার িথ্য সকন্দ্র সর্বকআ ফ সাবটবরয মাফিীয় িথ্য 

ায়া মাবফ। গবফলণায়  সদিা সগবে, াগবয জভা য়া প্লানিবকয ৮০ িাংআ বে ব্যফাবযয য সিারা জায়গায় সপবর সদয়া ফা 

ব্যফস্থানায কাযবণ জবভ র্াকা প্লানিক, মা ধীবয ধীবয াগবয নগবয় নভব। দ্বীবয নযেন্নিা নননিি কযবি ননয়নভি নযষ্কায 

নবমান নযিারনা কযায  নযেন্ন কভী ননবয়াগ কযা। সন্ট ভার্ট িবন যনক্ষি নযবফ নধদপ্তসযয সভনযন াকি। নকন্তু সর্ট এিন 

নযিেক্ত বয় বড় অবে। সন্ট ভার্ট িবনয জীফবফনিযে যক্ষায় সভনযন াবকিয কর সুনফধা নননিি কযা দযকায। দ্বীব একর্ট ভনিি 

নফদুেৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা (সৌয নফদুেৎ) এফং ভনিি ফজিে ব্যফস্থানা িালু কযবি বফ। এ রবক্ষে স্থানীয় যকাবযয নফনবন্ন আউননটবক 

নক্তারী কযবি বফ। 
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cÖ_g Aa¨vq 

wbweo cwiexÿY Kvh©µ‡gi AvIZvq M„nxZ cÖK‡íi weeiY 

 

1.1 mgxÿv Kv‡Ri cUf~wg 

 

†m›U gvwU©b- bvwi‡Kj wRwÄivL¨vZ mgZj f~wg †_‡K me©`wÿ‡Y P¨v‡b‡ji gva¨‡g mshy³ cÖvq 15 wKwg ~̀‡i Aew¯’Z 

evsjv‡`‡ki GKgvÎ cÖwZ‡ekMZ cÖevjØxc| GwU cÖvq MÖx®§gÛjxq †g․mygx Rjevqy‡ewóZ evsjv‡`‡ki GKgvÎ Rxe‣ewPÎ¨c~Y© 

cÖwZ‡ekMZ Øxc †hLv‡b †Kvivj cvIqv hvq| Gch©šÍ †gvU 66wU cÖRvwZi g‡a¨ 22wU mbv³ Kiv m¤¢e n‡q‡Q| 

 

gvÎ 3.34 eM© wKwg AvqZb wewkó mgy`ª‡ewóZ f~wg‡Z mvZ nvRv‡iiI †ewk (7000) RbmsL¨vi Avevm ’̄j; ÿYf½yi 

(Fragile) Ges AwaK RbmsL¨v e„w×mn †gvjv¯‥, †Kvivj wi‡mv‡m©m BZ¨vw` AwaKgvÎvq †kvlY m¤^wjZ Øxc| 

 

ev ‘̄Zvwš¿K (Ecological), mvgvwRK, cwi‡ek, A_©‣bwZK Ges •eÁvwbK Kvi‡Y ØxcwU RvZxqfv‡e LyeB ¸iæZ¡c~Y©| ØxcwU‡Z 

AwaKnv‡i RbmsL¨vi emwZ e„w×mn DcK~jxq ÿq, mvB‡K¬vb, NywYSo, R‡jv”Q¡vm, fzwgK¤ú, †Kvivj we Í̄…wZ, †mwW‡g‡›Ukb Ges 

wimvm‡cbkb (Sedimentation and Re-suspension) BZ¨vw` eûgyLx SzuwK¸‡jv w`b-w`b †e‡oB P‡j‡Q| grm¨ Avni‡Y 

e¨eüZ BwÄbPvwjZ †b․Kv, AcwiKwíZ ch©Ub Kvh©Kjvc, evwo-N‡i e¨eüZ gqjv-AveR©bv, AcwiKwíZ eR©e¨e¯’vcbv BZ¨vw` 

Kvi‡Y cÖwZwbqZ G AÂ‡ji cvwb ỳwlZ n‡”Q| d‡j msiwÿZ GjvKv †NvlYv m‡Ë¡I Rxe‣ewP‡Î¨i gvivZ¥K ÿwZ mvwaZ n‡”Q| 

ivR‣bwZK mw`”Qvmn m‡ev©”P AvšÍwiKZvi mv‡_ DwjøwLZ KviY¸‡jv wPwýZc~e©K hw` mgqgZ `g‡bi e¨e¯’v bv Kiv nq Zvn‡j 

GKK cÖwZ‡ekMZ •ewkó¨c~Y© ØxcwUi Ac~iYxq ÿwZ n‡q hv‡e| 

 

ØxcwU‡Z cwi‡ek I eb gš¿Yvj‡qi Aax‡b RvZxq Rxe‣ewPÎ¨ msiÿY †K․kj ev Í̄evqb cÖKí-1 [National Conservation 

Strategy (NCS) Implementation Project-1] Gi AvIZvq Av_©mvgvwRK Dbœqb, f~wg e¨envi, †d¬viv I dbvi wel‡q 

GKwU Rwic Kvh© cwiPvwjZ nq| AZtci G cÖK‡íi Aax‡bB GKRb we‡klÁ civgk©K †Kvivj m¤ú` e¨e¯’vcbvi Ici 

G&KwU e¨e¯’vcbv cwiKíbv cÖ¯‘Z K‡ib| ØxcwUi mvwe©K e¨e¯’vcbv Ges Rxe‣ewPÎ¨ msiÿ‡Yi Rb¨ wKQz mycvwik cÖYqb K‡ib 

hvi g‡a¨ wewfbœ Kg©m~wPi (Marine arthropods, mollusks, fish, turtles and other biodiversity) Ici cÖwkÿ‡Yi 

e¨e¯’v ivLv nq| 

 

1999 mv‡j MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi ØxcwU‡K Ecologically Critical Area (ECA) †NvlYv K‡ib| D³ †NvlYvi 

gva¨‡g G AÂ‡j cÖK…wZi †Kvb cÖKvi cwieZ©b ev cwiea©b AvBbZt `ÛYxq Aciva| RvZxq ¯^v‡_© ØxcwUi bZzb bZzb m¤ú` 

iÿv‡_© RiæixwfwË‡Z AwZ mË¡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Ges Kvh©Ki Kg© cwiKíbv MÖnY Kiv GKvšÍ cÖ‡qvRb| Gj‡ÿ¨B miKvi 

2016 mv‡ji RyjvB gvm †_‡K Av‡jvP¨ cÖKíwU eb, cwi‡ek I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwi‡ek Awa`ß‡ii 

gva¨‡g ev Í̄evqb Ki‡Q| 

 

AvBGgBwW KZ©„K evQvBK…Z ev¯Íevqbvaxb ¸iæZ¡c~Y© cÖKímg~‡ni wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbvi Rb¨ cÖwZôvbwUi mxwgZ 

Rbej we‡ePbvq AvDU †mvwm©s Kvh©µ‡gi AvIZvq mswkøó Kv‡Ri AwfÁZvm¤úbœ †`kxq wewfbœ civgk©K cÖwZôvb wb‡qvM Kivi 

wm×v‡šÍi cwi‡cÖwÿ‡Z 2004 mvj †_‡K cÖwZ eQi ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq civgk©K cÖwZôvb wb‡qvM †`qv n‡”Q| G 

avivevwnKZvq PjwZ A_©eQ‡i cwi‡ek I eb gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwi‡ek Awa`ß‡ii ev Í̄evqbvaxb ÒcÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi 

gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‣ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I msiÿYÓ kxl©K Pjgvb cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv AvDU-

‡mvwm©s-Gi gva¨‡g m¤úbœ Kivi Rb¨ 2018-19 A_©eQ‡i AvBGgBwWÕi ivR¯^ ev‡R‡U A_© eiv‡Ïi e¨e¯’v ivLv nq| D³ 

mgxÿvwU cwiPvjbvi Rb¨ AvBGgBwW wewa †gvZv‡eK wb‡qvM cÖwµqv m¤úbœ K‡i civgk©K cÖwZôvb wn‡m‡e †m›Uvi di 

†W‡fjc‡g›U ÷¨vwWR (Center for Development Studies-CDS)-†K wb‡qv‡Mi wm×všÍ MÖnY K‡i Ges Z`vbyhvqx 

AvBGgBwW I wmwWGm Gi g‡a¨ 24/12/2018 Bs Zvwi‡L GKwU Pzw³cÎ ¯^vÿwiZ nq| Pzw³cÎ †gvZv‡eK 4 (Pvi) gvm A_©vr 

GwcÖj 2019 Gi g‡a¨ A_ev Dfq c‡ÿi wjwLZ m¤§wZ‡Z wfbœ †gqv`Kv‡j Kvh©cwiwa (ToR) Abyhvqx civgk©K cÖwZôvb 

wbweo cwiexÿY KvRwU m¤úbœ K‡i AvBGgBwW-†Z cÖwZ‡e`b `vwLj Ki‡eb| 
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1.2 cÖK‡íi mswÿß cwiwPwZ 

 

cÖK‡íi bvg t cÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‣ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I 

msiÿY 

D‡`¨vMx wefvM/gš¿Yvjq t cwi‡ek I eb gš¿Yvjq 

ev Í̄evqbKvixms¯’v  t cwi‡ek Awa`ßi, XvKv 

cÖKí GjvKv t Dc‡Rjv/‡c․imfv: †m›UgvwU©b Øxc (†UKbvd), †Rjv: K·evRvi, wefvM: PÆMÖvg 

 

1.3 cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q (wWwcwc Abyhvqx) 

      (jÿ UvKv) 
LvZ  †gvU (jÿ UvKv) me©‡kl ms‡kvwaZ 

‡gvUt t 1584.78 - 

wRIwe (FE) t 1584.78 - 

cÖKí mvnvh¨ t - - 

AviwcG t - - 

 

1.4 cÖK‡íi ev Í̄evqbKvj 

  

µwgK wWwcwc Avi‡¤¢i ZvwiL mgvwßi ZvwiL 

1 g~j RyjvB 2016 Ryb 2020 

 

১.৫ প্রকলের উলেলয  
 

১. একভায সকাযার দ্বী সন্টভার্ট িবনয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন; 

২. জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রবভ স্থানীয় জনগবণয ংগ্রবণয ভাধ্যবভ জনগবণয অর্ ি-াভানজক ফস্থায এফং আবকা-

টুেনযজভ ব্যফস্থায উন্নয়ন;  

৩. সন্টভার্ট িন দ্বীবয সকাযার এফং সলাযা  পনা নফলবয় গবফলণা নযিারনায ভাধ্যবভ উমৄক্ত ংযক্ষণ কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন; 

৪. সন্টভার্ট িন দ্বীবয জন্য ফজিে ব্যফস্থানা দ্ধনি গবড় সিারা এফং সন্টভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রবভ 

নযবফ নধদপ্তবযয ক্ষভিা বৃনদ্ধ এফং ংনেষ্ট্বদয াবর্ প্রাপ্ত নবজ্ঞিায নফননভয়।  

 

1.6 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µg 

 1. সভনযb াবকিয এবক্সনযজ (Accessories) ংযক্ষণ 

 ২ . ভানল্টনভটায 

 ৩ . কা  নননভ িি য়াি টায়ায 

 ৪ . নডভাবকিন সজাননং 

 ৫ . টাট ির সিাযী এফং গ্রাউন্ড 

 ৬ . সপর্ট এোংকায। 
 

1.7 civgk©K cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ 
১) প্রকবল্পয ম্পূণ ি এরাকা ভীক্ষায অিাভূক্ত নববফ মূল্যায়ন কযবি বফ; 

২) প্রকবল্পয টভূনভ, নুবভাদন, ঊবেশ্য  ংবাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার  র্ িায়ন প্রাংনগক িথ্য  

ম িবফক্ষণ  ম িাবরািনা; 

৩) প্রকবল্পয ংগনবনত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগনিয ফাস্তফ  অনর্ িক িথ্য ংগ্রপূফ িক সরিনিয/াযনণয ভাধ্যবভ উস্থান 

 নফবেলণ; 
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৪) প্রকবল্পয উবেশ্যাফরী জিন  ,পরপ্রসু কযায জন্য গৃীি কাম িাফরী প্রকবল্পয উবেবশ্যয াবর্ াভন্জস্যপূণ ি নকনা িা 

ম িাবরািনা  ভিাভি প্রদান কযা; 

৫) প্রকবল্পয অিায় ংগৃীি নফনবন্ন ণ্য  ,কাম ি  সফা ংগ্রবয( Procurement)সক্ষবয মর্ামর্বাবফ প্রিনরি 

অআন  নফনধভারা এফং ননএ ২০০৬, ননঅয ২০০৮ এয ননবদ িনা প্রনিারন কযা বয়বে/বে নক না স 

নফলবয় ম িবফক্ষণ  বম িাবরািনা; 

৬)  প্রকবল্পয অিায় ংগৃীি ণ্য  ,কাম ি  সফা ংনেষ্ট্ ক্রয় চুনক্তবি ননধ িানযি সস্পননপবক ন, গুণগি ভান    

নযভাণ নুমায়ী প্রবয়াজনীয় নযফীক্ষণ /মািাআবয়য ভাধ্যবভ ংগ্র কযা বয়বে/বে নক না িা মািাআ কযা; 

৭) প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকিি নফনবন্ন নফলয় সমভন: র্ িায়বন নফরম্ব  ,ণ্য ,কাম ি  সফা ক্রয়/ংগ্রবয সক্ষবয নফরম্ব ,

প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকবল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃনদ্ধ নফনবন্ন নদক নফবেলণ  ,ম িবফক্ষণ   বম িাবরািনা; 

৮) প্রকবল্পয অিায় ম্পানদি মূর কাম িক্রভমূবয কাম িকানযিা  উবমানগিা নফবেলণ কযা এফং নফবল পরিা 

(Success Stories, মনদ র্াবক) নফলবয় অবরকাাি কযা ; নফবল বাবফ সন্টভার্ট িবনয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন, 

আবকা-টুেনযজভ  অর্ ি-াভানজক ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং সলাযা  সপাণা নফলবয় গবফলণা কিটা পর  স্থায়ী বফ 

িা প্রনিবফদবন অবরািনা কযা (প্রবয়াজবন নিয) 

৯) প্রকবল্পয অিায় গৃীি কাম িক্রভ সটকআ কযায রবক্ষে ভিাভি প্রদান;  

১০) প্রকসল্পয ফরনদ ক  দুফ িরনদক, সুবমাগ  ঝুঁনক (  SWOT) নফবেলণ এফং িোবরঞ্জ সভাকাবফরায় মবর্ামৄক্ত 

সুানয প্রদান; 

১১) উনলনিি প্রাপ্ত নফনবন্ন ম িবফক্ষবণয নবনত্তবি  ানফ িক ম িাবরািনা; 

১২) প্রকল্প ংনেষ্ট্ ন্যান্য প্রানিক নফলয়ানদ ; ( i) প্রকল্প এাকা থথকক সংগৃহীত তথ্য, এফজিজিও স্থানীয় পয যাকয়  

কভ িারা অবয়াজন কবয মূল্যায়ন কাবজয নব জিকত একটি মূল্যায়ন প্রজতকবদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কাযী ংস্থা 

(অআএভআনড )কর্তিক নুবভাদন গ্রণ এফং  )ii(জািীয় ম িাবয়য একর্ট কভ িারা অবয়াজন কবয মূল্যায়ন কাবজয 

ম িবফক্লণ (gnidniF )মূ ফনি  কযা  কভ িারায় প্রাপ্ত ভিাভি  সুানযমূ নফবফিনা কবয উয 

প্রনিবফদনর্ট চূড়ান্ত কযা; 

১৩) যাভ িক প্রনিষ্ঠান চুনক্তয িানযি সর্বক িায ভাবয ভবধ্য ভীক্ষা ংক্রান্ত মাফিীয় কাম িক্রভ চূড়ান্ত কযবফ; 

১৪) যাভ িবকয াবর্ অবরািনাপূফ িক ক্রয়কাযী ংস্থা  (অআএভআনড) কর্তিক অবযানি ংনেষ্ট্ ন্যান্য দানয়ত্ব 

ারন। 

 

1.8 cÖK‡íi Uv‡M©U Ges AvDUcyU 
 

1) †eRjvBb Z_¨ Dbœqb, †m›U gvwU©b Øx‡ci †Kvivj, †d¬viv, †dvbv Ges mvgyw`ªK m¤ú` Avni‡Yi †ÿ‡Î 

evavmg~n wPwýZKiY I cÖwZKv‡ii e¨e¯’v Kiv (Baseline Information developed, threats 

identified for Coral, Flora, Fauna and associated marine resources facilities of St`Matrin 
Island); 

2) KwgDwbwU hy³KiY, m‡PZbZv e„w×, B‡Kv-Uz¨wiRg Dbœqb, e¨cK AewnZKiY Ges mg_©b (Community 

Engaged, Awareness raised, Eco-tourism developed, extensive awareness and advocacy); 

3) msiÿY n Í̄‡ÿc ev Í̄evqb (Conservation interventions implemented); 

4) D™¢vebx D‡`¨vMmg~n mbv³, cvBj‡UW Ges bw_fz³ Kiv (Innovative initiatives identified, piloted 

and documented); 

5) cÖK‡íi jäÁvb, AwfÁZv cÖKvk I †kqvwis Ges cwi‡ek Awa`ß‡ii mÿgZv e„w× (Project learning, 

experience published, shared and Department of Environment (DoE) capacity enhance)| 

 

1.9 A½wfwËK ev Í̄e I Avw_©K jÿ¨gvÎv Ges AMÖMwZ ch©v‡jvPbv 

 

cÖKíwU g~jZt m¤ú~Y© miKvwi A_©vq‡b ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi ïiæ †_‡K wW‡m¤̂i 2018 ch©šÍ wWwcwcÕi A½wfwËK ev Í̄e 

I Avw_©K jÿ¨gvÎv Ges AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| wWwcwc‡Z GwWwc Abyhvqx wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 

AbymiYc~e©K mKj cÖKvi µq cwiKíbv mwVKfv‡e mgqgZ ev Í̄evqb Kiv n‡”Q wKbv †m wel‡q wbweofv‡e cwiexÿY Kiv 

n‡q‡Q| 
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1.10 cÖK‡íi mvwe©K Ges AsMwfwËK (ev Í̄e I Avw_©K) jÿ¨gvÎv 

 

GKwU cÖK‡íi mdjfv‡e mgvwß wbf©i K‡i mwVK Ges myôz cwiKíbvi gva¨‡g| G j‡ÿ¨ cÖwZwU cÖK‡íi Aby‡gv`‡bi Rb¨ Kg©-

cwiKíbv cÖYqbc~e©K wWwcwc-†Z ms‡hvRb Kiv nq| hvi Ici wfwË K‡i cÖKí ev Í̄evwqZ n‡Z _v‡K| Av‡jvP¨ cÖK‡íi 

wWwcwc‡ZI GKwU Kg©-cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q| cÖKí Awdm †_‡K cÖvß evwl©K Kg©-cwiKíbv ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, 

1584.78 jÿ UvKvi cÖKí e¨‡q gvSvgvwS mg‡q ïiæ †_‡K Ryb 2018 ch©šÍ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q gvÎ 1.0719 jÿ UvKv 

Ges †mmv‡_ ev Í̄e AMÖMwZ n‡q‡Q gvÎ 6.76%| wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ jÿ¨gvÎv I AR©b ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, Avw_©K 

AMÖMwZi jÿ¨gvÎv 2.29 jÿ UvKvi g‡a¨ AR©b Kiv m¤¢e n‡q‡Q gvÎ 0.067 jÿ UvKv hv †gvU ev‡R‡Ui kZKiv 0.46 fvM 

gvÎ| ev¯Íe AMÖMwZi Ae¯’vI cÖvq GKB iKg A_©vr kZKiv 57.395 fv‡Mi g‡a¨ AwR©Z n‡q‡Q gvÎ 0.42%|  

 

PjwZ (2018-19) A_© eQ‡i GwWwc‡Z cÖK‡íi eivÏ 400.00 j¶ UvKv|  gvP© 2019 gv‡mi Avw_©K jÿ¨gvÎv wQj 22.210 

jÿ UvKv| e¨q n‡q‡Q 35.81 jÿ UvKv hv eiv‡Ïi †P‡q wKQz †ewk A_©vr kZKiv 161.234 fvM| wKš‘ ïiæ †_‡K gvP©  2019 

ch©šÍ †gvU e¨q n‡q‡Q gvÎ 275.54 jÿ UvKv hv †gvU cÖKí e¨‡qi kZKiv 17.387 fvM gvÎ| †hLv‡b wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ 

ev Í̄e AMÖMwZ n‡qwQj gvÎ 4.37%| 

 

cÖKí ev Í̄evq‡b jÿ¨gvÎv AwR©Z bv nIqvi cÖavb KviY nj wWwcwc-‡Z PvwnZ Rbe‡ji Afve| wWwcwc Aby‡gv`‡bi mgq 

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi Rb¨ 25wU c` ivLvi cÖ¯Íve Kiv nq| wKš‘ Aby‡gv`b nq 10wU c‡`i| Gi A‡a©‡KiI †ewk Rbej bv 

_vKvq cÖK‡íi †Kvb KvRB mgqgZ Kiv m¤¢e nqwb| GQvovI wWwcwc-‡Z GKRb cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qv‡Mi e¨e¯’v _vK‡jI 

weÁwß cÖKv‡ki gva¨‡g Dchy³ Ges wel‡q AwfÁ †jvK bv cvIqvi Kvi‡Y D³ ¸iæZ¡c~Y© c`wU k~b¨ i‡q †M‡Q| d‡j cÖK‡íi 

Kvh©µg AviI wcwQ‡q †M‡Q| Gw`‡K GjwRBwW-i gva¨‡g ms¯‥vi I wbg©vY msµvšÍ KvR¸‡jv ev Í̄evq‡bi mg‡SvZv ¯^vÿi 

n‡jI Zviv mgqgZ KvR¸‡jv m¤úbœ Ki‡Z cvwiwb| Avevi Zv‡`i mv‡_ mgš̂‡qiI Afve cwijwÿZ n‡q‡Q| c‡Îi gva¨‡g 

evievi ZvMv`v †`qv m‡Ë¡I mwVK Reve cvIqv hvq bv|  

 

cÖK‡íi ïiæ †_‡K Ryb 2018 ch©šÍ mviwY 1.1 Ges RyjvB 2018 †_‡K wW‡m¤̂i 2018 ch©šÍ Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ mviwY 

1.2 G Ges cÖK‡íi ïiæ ‡_‡K gvP© 2019 ch©šÍ Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ mviwY 1.5 G we¯ÍvwiZ ewY©Z n‡q‡Q| GQvov 

AsMwfwËK µq cwiKíbv Ges eQiwfwËK µq cwiKíbv h_vµ‡g mviwY 1.3 I mviwY 1.4 G †`qv n‡q‡Q| 

 

mviwY 1.1 : RyjvB †_‡K wW‡m¤̂i 2018 ch©šÍ Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ [m~Î : cÖKí Awdm] 

 

6. cÖv°wjZ g~j¨: (‡KvwU UvKvq) 
†gvU UvKv cÖKí mvnvh¨ 

(AviwcG) 
ev Í̄e(cÖK‡íi 

†gvU kZKivq) 

K) g~j : 15.84 15.84 0.000 100% 

L) MZ A_©eQi ch©šÍ µgea©gvb AMÖMwZ : 1.0719 1.0719 0.000  6.76% 

M) eZ©gvb eQ‡ii eivÏ Ges ev Í̄e AMÖMwZ : 4.00 4.00   0.00 25.25% 

N) eZ©gvb gv‡mi AMÖMwZ : 0.172    0. 172   0.00    1.09% 

M) eQ‡ii eZ©gvb gvm ch©šÍ AMÖMwZ : 0.6913   0. 6913   0.00    4.37% 

N) eZ©gvb gvm ch©šÍ A_© Aegyw³ : 1.64 1.64 0.00 10.35% 

 
7. ‰ÎgvwmK Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ 

(†KvwU UvKvq) 

 
 
 
 

 

 

 1g †Kvq©vUvi 2q †Kvq©vUvi 3q †Kvq©vUvi 4_© †Kvq©vUvi 
Avw_©K ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e 

jÿ¨gvÎv 0.6721 16.80 1.7548 43.87  1.0156  25.39   0.5575 13.94 

AR©b 0.3893 2.46 0.302   1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8. cÖK‡íi cÖavb K‡¤úv‡b›U¸‡jvi jÿ¨gvÎv I AR©b 
 (†KvwU UvKvq) 

µ 

wg 

K 

wcwc Abyhvqx K‡¤úv‡b‡›Ui 

KvR (cwigvbmn) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

MZ Ryb ch©šÍ AR©b PjwZ eQ‡ii jÿ¨gvÎv wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ AMÖMwZ 

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui

kZKiv fvM)  

(K) †iwfwbD †nW 

1. Awdmvi‡`i †eZb 1.78 0.0235 1.32% 0.0494 2.78% 0.0285 1.60% 

2. ms¯’vcb e¨q 0.37 0.0175 4.73% 0.0400 10.81% 0.0131 3.60% 

3. fvZv 0.39 0.0321 8.23% 0.0765 19.62% 0.034 8.72% 

4. ågY fvZv 0.20 0.0241 12.07% 0.0500 25.0% 
0.0036 

 

1.8%- 

5. ‡cv‡óR 0.01 - - 0.0025 25.0% - - 

6. ‡Uwj‡dvb/‡UwjMÖvd/‡UwjwcÖ›Uvi 0.02 0.002 9.90% 0.00 0.00% - - 

7. ‡U‡j·/d¨v·/B›Uvi‡bU 0.025 - - 0.006 24.0% - - 

8. we`¨yr 0.03 - - 0.00  - - 

9. ‡c‡Uªvj, I‡qj I jyweª‡K›U 0.30 0.0244 8.14 0.060 20% 0.0056 1.9% 

10. wcÖw›Us I euvavB 0.10   0.00  - - 

11. ‡÷kbvix, wmjm&& Ges ÷¨v¤úm  0.04 0.0149 37.40 0.015 37.5% 0.0081 20.25% 

12. cvwL ïgvwi 0.12 0.03 25.0% 0.03 25% - - 

13. eyKm&& I mvgwqKx 0.025 0.0035 14.00 0.01 40% - - 

14. AwWI-wfwWI/wdY¥ ‣Zwi 0.10 - - 0.10 100% - - 

15. 

MvB‡WW †UªBj, BbwW‡Kkb 

†evW©, BÝUªvKkb †evW©, 

Bbdi‡gkb †evW©, †mdwU 

evDÛvwi wWgvi‡Kkb 

0.10 - - 0.10 100% - - 

16. 

m‡PZbZvg~jK Dcv`vb 

†cvóvj, wjd‡jU, w÷Kvi, 

wkÿYxq Dcv`vb 

0.05 0.0488 97.58 - - - - 

17. cÖwkÿY e¨q  0.25 - - 0.10 100% - - 

18. 
‡mwgbvi, Kbdv‡iÝ I 

IqvK©mc 
0.20 0.0498 24.9% 0.05 25% - - 

19. ‡gwib cvK© †m›Uvi Acv‡ikb 0.20 0.0212 10.58% 0.05 25% - - 

20 civgk©K  †mev 4.65 0.06 1.29% 1.0017 1.29% 0.22 4.73% 

21 
wmwKDwiwU mvwf©m fvov (UvU©j 

weªwWs †m›Uvi) 
0.06 0.0159 26.63% 0.05 26.67 0.0251 41.83% 

22 hvbevnb fvov (wcGgBD) 0.40 0.1078 26.95% 0.10 25% 0.0493 12.325% 

23 AvBwb mnvqZv 0.05 - - - - - - 

24 
gvB‡µv K¨vwcUvj MÖv›U di 

wfwmwR 
0.12 0.00 0.00 0.00 - - - 

25 Ab¨vb¨ e¨q 0.05 0.0434 86.98% 0.065 87% 0.0596 100% 

26 ‡Kvivj †i‡÷v‡ikb GKwUwfwU  0.20 - - 0.00 - - - 

27 †d¬viv I dbv msiÿY Kvh©µg 0.80 - - - - - - 

28 Gb‡dvm©‡g›U GKwUwfwU 0.05 0.0099 19.80% 0.0125 20% - - 

29 UvU©j G·K¬zwWs wWfvBR 0.10 - - - - - - 

30 evW©© †md †Rv‡bi wbivcË|  0.05 - - - - - - 

31 mgy`ª Zxi cwi¯‥vi 0.28 - - 0.07 25% - - 

32 AvÛvi IqvUvi wK¬wbs 0.40 - - 0.10 25% - - 

33 
eR¨© e¨e¯’vcbv (msMÖn, 

cwienb I wbKvk) 
1.00 - - 0.2514 25.14% - - 

34 

KwgwU cwiPvjbv 

(KbRvi‡fkb Bb‡dvm©‡g›U 

KwgwU, KvwiMwi KwgwU, wewmwR 

BZ¨vw`) 

0.05 0.004 8.04% 0.01 20% 0.0074 14.8% 

35 
gwbUwis Kvh©µg (cvwbi gvb, 

†d¬viv I dbv BZ¨vw`) 
0.08 - - 0.02 25% - - 
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µ 

wg 

K 

wcwc Abyhvqx K‡¤úv‡b‡›Ui 

KvR (cwigvbmn) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

MZ Ryb ch©šÍ AR©b PjwZ eQ‡ii jÿ¨gvÎv wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ AMÖMwZ 

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui

kZKiv fvM)  

36 weKí Kg©ms¯’vb mnvqZv 0.12 - - 0.00 - - - 

37 B‡KvUz¨wiRg  0.15 - - 0.05 33.33% - - 

38 
I‡qe ‡cBR Ges WvUv‡eR 

Dbœqb 
0.05 - - 0.02 40% - - 

39 
‡UKbv‡d we`¨vgvb feb  

†e÷bxmn) 
0.10 0.00 0.00 0.10 100% - - 

40 
‡m›UgvwU©b we`¨vgvb feb 

(mxgvbv cÖvPxi I ivbœv Nimn) 
0.50 0.20 40.0% 0.30 60% 0.12 24% 

41 ‣e`y¨wZK hš¿cvwZ 0.03 0.03 100% 0.00 - - - 

42 
Ab¨vb¨ (cyKzi I †j¸bv 

msiÿY) 
0.10 - - 0.14 

100% 
- - 

43 Ab¨vb¨ †givgZ I iÿYv‡eÿY 0.04 - - 0.00 - - 

‡gvU †iwfwbD = 13.7559 0. 7631 5.55% 3.03 22.03% - - 

g~jab e¨q 

44 wRwcGm 0.02 0.0199 99.75 0.00 - - - 

45 
Z_¨ †m›Uv‡ii  Rb¨ 

AwWIwfRyqvi hš¿cvwZ 
0.09 - - - - - - 

46 
gvwëwgUvi(cvwbi gvb 

we‡køl‡Y Rb¨ ) 
0.05 0.05 100.00 - - - - 

47 Kw¤úDUvi I G‡·mwiR 0.045 0.0449 99.78% 0.00 - - - 

48 Awdm dvwb©Pvi/AvmevecÎ 0.20 - - 0.20 100% - - 

49 
‡gwib cv‡K©i G‡·mwiR 

msiÿY  
0.10 - - 0.10 100% - - 

50 ‡Uwj‡hvMv‡hvM hš¿cvwZ 0.03 0.0099 33.26 0.00 - - - 

51 ‡Rbv‡iUi 0.30 0.10 33.33 0.02 6.67% 0.018 6% 

52 ‡mvjvi wm‡÷g 0.10 - - 0.10  0.099 99% 

53 e„ÿ‡ivcb/ebvqb 0.05 0.0496 99.20 0.00 - - - 

54 Avb¨vb¨)g¨vb‡MÖvf msiÿY  0.05 - - 0.00 - - - 

55 Z_¨ †m›Uvi 0.15 - - 0.15 100% - - 

56 UvU©j †nPvix Ges MÖvDÛ 0.20 0.0345 17.24% 0.05 25% - - 

57 KvV wbwg©Z IqvP UvIqvi 0.05 - - 0.05 100% - - 

58 ‡mdwU G¨vsKi 0.30 - - 0.10 33.33% - - 

59 wWgvi‡Kkb †Rvwbs 0.20 - - 0.20 100% - - 

‡gvU g~jab e¨q = 1.935 0.3088 15.96% 0.97 50.92% - - 

60 
cÖvBm KbwUb‡RwÝ (†gvU 

e¨‡qi 1%) 
0.1569 - - - - - - 

 me©‡gvU = 15.84 1.0719 6.76% 4.00 25.25% 0.6913 4.36% 

 

 

mviwY 1.2 : cÖK‡íi ïiæ †_‡K Ryb 2018 ch©šÍ Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ [m~Î : cÖKí Awdm] 

 

6. cÖv°wjZ g~j¨   :       (†KvwU UvKvq) 

†gvU UvKv cÖKí mvnvh¨ 

(AviwcG) 
ev Í̄e (cÖK‡íi 

†gvU kZKivq) 
K) g~j : 15.84 15.84 0.000 100% 

L) MZ A_©eQi ch©šÍ µgea©gvb AMÖMwZ : 0.0984 0.0984  0.000 0.62% 

M) eZ©gvb eQ‡ii eivÏ Ges ev Í̄e AMÖMwZ : 1.00 1.00   0.00 6.31% 

N) eZ©gvb gv‡mi AMÖMwZ : 0.530    0. 530    0.00   3.35% 

O) eQ‡ii eZ©gvb gvm ch©šÍ AMÖMwZ : 0.6913   0. 6913   0.00   4.37% 

P) eZ©gvb gvm ch©šÍ A_© Aegyw³ : 1.00 1.00 0.000 6.31% 
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7. ‣ÎgvwmK Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ 
  (†KvwU UvKvq) 

1g †Kvq©vUvi 2q †Kvq©vUvi 3q †Kvq©vUvi 4_© †Kvq©vUvi 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

 

K) jÿ¨gvÎv : 0.860  21.50 2.29  57.395 0.62  15.55 0.223  5.56% 

L) AR©b : 0.000 0.00 0. 067 0.42%  0. 103 0.65 % 0. 803  5.07 % 

(†gvU cÖK‡íi kZKiv wn‡m‡e ev¯Íe AMÖMwZ) 

  

8. cÖK‡íi cÖavb K‡¤úv‡b›U¸‡jvi jÿ¨gvÎv I AR©b  
  (†KvwU UvKvq) 

µ 

wg 

K 

wcwc Abyhvqx K‡¤úv‡b‡›Ui KvR 

(cwigvbmn) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

MZ Ryb ch©šÍ AR©b PjwZ eQ‡ii jÿ¨gvÎv 
PjwZ A_© eQ‡ii Ryb 2018 

ch©šÍ AMÖMwZ 

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

†iwfwbD 

1. Awdmvi‡`i †eZb 1.78 - - 0.0235 1.32% 0.0235 1.32 

2. ms¯’vcb e¨q 0.37 - - 0.0186 5.03% 0.0175 4.73 

3. fvZv 0.39 - - 0.0329 8.44% 0.0321 8.23 

4. ågY fvZv 0.20 0.0044 2.15 0.02 10% 
0.0197 

 

9.85 

5. ‡cv‡óR 0.01 - - 0.00  - - 

6. ‡Uwj‡dvb/‡UwjMÖvd/‡UwjwcÖ›Uvi 0.02 0.00 0.00 0.002 10% 0.0020 10.0 

7. ‡U‡j·/d¨v·/B›Uvi‡bU 0.025 - - 0.00  - - 

8. we`¨yr 0.03 - - 0.00  - - 

9. ‡c‡Uªvj, I‡qj I jyweª‡K›U 0.30 0.00 0.00 0.03 10% 0.0244 8.13 

10. wcÖw›Us I euvavB 0.10   0.00  - - 

11. ‡÷kbvix, wmjm&& Ges ÷¨v¤úm  0.04 0.005 12.50 0.01 25% 0.0100 25.0 

12. cvwL ïgvwi 0.12 - - 0.03 25% 0.0300 25.0 

13. eyKm&& I mvgwqKx 0.025 - - 0.0035 14% 0.0035 14.0 

14. AwWI-wfwWI/wdj¥ ‣Zwi 0.10 - - 0.00  - - 

15. 

MvB‡WW †UªBj, BbwW‡Kkb †evW©, 

BÝUªvKkb †evW©, Bbdi‡gkb †evW©, 

†mdwU evDÛvwi wWgvi‡Kkb 

0.10 - - 0.00  - - 

16. 
m‡PZbZvg~jK Dcv`vb †cvóvj, 

wjd‡jU, w÷Kvi, wkÿYxq Dcv`vb 
0.05 - - 0.05 100% 0.0488 97.6 

17. cÖwkÿY e¨q  0.25 - - 0.00  - - 

18. ‡mwgbvi, Kbdv‡iÝ I IqvK©mc 0.20 - - 0.05 25% 0.0498 24.9 

19. †gwib cvK© †m›Uvi Acv‡ikb 0.20 0.0113 5.56 0.01 5% 0.0097 4.85 

20 civgk©K  †mev 4.65 - - 0.06 1.29% 0.0600 1.29 

21 
wmwKDwiwU mvwf©m fvov (UvU©j 

weªwWs †m›Uvi) 
0.06 - - 0.016 26.67 0.0160 26.67 

22 hvbevnb fvov (wcGgBD) 0.40 0.008 2.00 0.10 25% 0.0998 24.95 

23 AvBwb mnvqZv 0.05 - - - - - - 

24 gvB‡µv K¨vwcUvj MÖv›U di wfwmwR 0.12 0.00 0.00 0.00  - - 

25 Ab¨vb¨ e¨q 0.05 - - 0.0435 87% 0.0435 87.0 

26 ‡Kvivj †i‡÷v‡ikb GKwUwfwU  0.20 - - 0.00  - - 

27 †d¬viv I dbv msiÿY Kvh©µg 0.80 - - - - - - 

28 Gb‡dvm©‡g›U GKwUwfwU 0.05 - - 0.01 20% 0.0099 19.8 

29 UvU©j G·K¬zwWs wWfvBR 0.10 - - - - - - 
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µ 

wg 

K 

wcwc Abyhvqx K‡¤úv‡b‡›Ui KvR 

(cwigvbmn) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

MZ Ryb ch©šÍ AR©b PjwZ eQ‡ii jÿ¨gvÎv 
PjwZ A_© eQ‡ii Ryb 2018 

ch©šÍ AMÖMwZ 

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

Avw_©K 

ev¯Íe 

(K‡¤úv‡b‡›Ui 

kZKiv fvM)  

30 evW©© †md †Rv‡bi wbivcËv 0.05 - - - - - - 

31 mgy`ª Zxi cwi¯‥vi 0.28 - - 0.00  - - 

32 AvÛvi IqvUvi wK¬wbs 0.40 - - 0.00  - - 

33 
eR¨© e¨e¯’vcbv (msMÖn, cwienb I 

wbKvk) 
1.00 - - 0.00  - - 

34 

KwgwU cwiPvjbv (KbRvi‡fkb 

Bb‡dvm©‡g›U KwgwU, KvwiMwi 

KwgwU, wewmwR BZ¨vw`) 

0.05 - - 0.01 20% 0.0040 8.0 

35 
gwbUwis Kvh©µg (cvwbi gvb, 

†d¬viv I dbv BZ¨vw`) 
0.08 - - 0.00  - - 

36 weKí Kg©ms¯’vb mnvqZv 0.12 - - 0.00  - - 

37 B‡KvUz¨wiRg  0.15 - - 0.00  - - 

38 I‡qe ‡cBR Ges WvUv‡eR Dbœqb 0.05 - - 0.00  - - 

39 
‡UKbv‡d we`¨vgvb feb  

†e÷bxmn) 
0.10 0.00 0.00 0.00  - - 

40 
‡m›UgvwU©b we`¨vgvb feb (mxgvbv 

cÖvPxi I ivbœv Nimn) 
0.50 0.00 0.00 0.20 40% 0.2000 40.0 

41 ‣e`y¨wZK hš¿cvwZ 0.03 - - 0.03 100% 0.0300 100 

42 Ab¨vb¨ (cyKzi I †j¸bv msiÿY) 0.10 - - 0.00  - - 

43 Ab¨vb¨ †givgZ I iÿYv‡eÿY 0.04 - - 0.00  - - 

†gvU †iwfwbD = 13.7559 0.0287  0.75 5.45% 0.7342 5.34% 

g~jab e¨q 

44 wRwcGm 0.02 - - 0.02 100% 0.0200 100 

45 
Z_¨ †m›Uv‡ii  Rb¨ AwWIwfRyqvj 
hš¿cvwZ 

0.09 - - - - - - 

46 
gvwëwgUvi (cvwbi gvb we‡køl‡Y 

Rb¨ ) 
0.05 0.05 100.00 - - - - 

47 Kw¤úDUvi I  G†·mwiR 0.045 - - 0.045 100% 0.0449 99.78% 

48 Awdm dvwb©Pvi/AvmevecÎ 0.20 - - 0.00  - - 

49 ‡gwiY cv‡K©i G†·mwiR msiÿY  0.10 - - 0.00  - - 

50 ‡Uwj‡hvMv‡hvM hš¿cvwZ 0.03 - - 0.01 33.33% 0.0100 33.33 

51 ‡Rbv‡iUi 0.30 - - 0.10 33.33% 0.1000 33.33 

52 ‡mvjvi wm‡÷g 0.10 - - 0.00  - - 

53 e„ÿ‡ivcb/ebvqb 0.05 0.00 0.00 0.05 100% 0.0497 99.2 

54 Avb¨vb¨) g¨vb‡MÖvf msiÿY  0.05 - - 0.00  - - 

55 Z_¨ †m›Uvi 0.15 - - 0.00  - - 

56 UvU©j †nPvix Ges MÖvDÛ 0.20 0.0198 5.85 0.025 12.50% 0.0147 7.35 

57 KvV wbwg©Z IqvP UvIqvi 0.05 - - - - - - 

58 ‡mdwU G¨vsKi 0.30 - - - - - - 

59 wWgvi‡Kkb †Rvwbs 0.20 - - - - - - 

‡gvU g~jab= 1.935 0.0697 - 0.25 12.92% 0.2393 12.37% 

60 
cÖvBm KbwUb‡RwÝ (†gvU e¨‡qi 

1%) 
0.1569 - - - - - - 

 me©‡gvU = 15.84 0.0984 0.62 1.00 6.31% 0.9735 6.15 % 
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mviwY-1.3 : wWwcwc-†Z mwbœ‡ewkZ µq cwiKíbv (cY¨, Kvh© I †mev) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

cY¨ 

wRwW-1 

AwWI wfRyqvj 

BKzBc‡g›U 

(wm‡÷g) 

‡_vK 1 †mU IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 9.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-2 gvwëwgUvi msL¨v 2 
AviGdwKD/I

wUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 5.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-3 
Kw¤úDUvi GÛ 

G‡·mwiR 
msL¨v 10 IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-4 dvwbPvi ‡_vK 
cÖ‡qvRb 

gvwdK 
IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 30.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-5 
wcÖRv‡f©kb 

G‡·mwiR 
‡_vK 

cÖ‡qvRb 

gvwdK 
IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 12.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-6 

‡UwjKg 

KwgDwb‡Kkb 

hš¿cvwZ 

msL¨v 15 AviGdwKD 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 3.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-7 ‡Rbv‡iUi msL¨v 1 IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 30.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-8 ‡mvjvi wm‡óg IqvU 4000 IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 20.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

wRwW-9 Mvwo fvov gvwmK 48 IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 41.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

Dc‡gvU 160.00 
 

Kvh© 

WweøDw

W-1 

evDÛix cÖvPximn 

`vjvb †givgZ, 

†Ukbvd 

  ‡_vK IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

WweøDw

W-2 

‡m›U gvwU©b Øx‡ci 

evDÛvix cÖvPxi 

†givgZmn 

•e`¨ywZK hš¿cvwZ 

I ivbœvNi  

  ‡_vK IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 53.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

WweøDw

W-3 

cÛm&& GÛ †j¸b 

Kbmv‡f©kb 

†i‡÷v‡ikb 

  ‡_vK IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 



10 
 

c
¨v
‡
K

R
 b

s
 

wc
wc

/w
U
G

wc
wc

 

†g
vZ

v‡
e
K

 µ
q
 

c
wi

K
í
b
v 

(
g
vj

vg
vj

 µ
q
)
 

G
K

K
 

c
wi

g
vY

 

µ
q
 c

&×
wZ

 (
a
i
Y
)
 

P
zw³

 A
b
y‡g

v`
b
 

m
s

’̄v 

A
‡
_
©i
 D

r
m
 

c
Öv°

wj
Z

 e
¨q

 

(
j
ÿ

 U
vK

vq
)
 m~wPZ ZvwiL 

g
vj

vg
v‡
j
i
 

R
b
¨ 
b
‡n

 

we
Á

wß
 

c
ÖK

v‡
k
i
 

Z
vw
i
L
 

P
zw³

 ¤
^vÿ

i
 

P
zw³

 

m
¤
ú
‡
b
œi
 

Z
vw
i
L
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WweøDw

W-4 
Iqvi UvIqvi   ‡_vK 

AviGdwKD/I

wUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 5.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

20 

†deªæqvwi 

2017 

20 †g 

2017 

Dc-‡gvU 78.00   

‡mev 

Gm-1 

civgk©K cÖwZôvb 

†eRjvBb 

†W‡fjc‡g›U) 

‡_vK   wKDwmweGm 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 85.00 
†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 

Rvbyqvwi 

2017 

Ryb 

2017 

Gm-2 

Av_©mvgvwRK 

Rwi‡ci Rb¨ 

civgk©K cÖwZôvb 

‡_vK   wKDwmweGm 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 30.00 
†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 

Rvbyqvwi 

2017 

Ryb 

2017 

Gm-3 

Bgcøvw›Us 

cvU©bvi/civgk©K 

cÖwZôvb/GbwRI 

‡_vK   wKDwmweGm 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 256.80 
†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 

Rvbyqvwi 

2017 

Ryb 

2020 

Gm-4 cÖ‡R± g¨v‡bRvi GgGg 60 wKDwmweGm 

cÖKí 

cwiPvjK/‡n

vc 

wRIwe 96.00 
†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 

Rvbyqvwi 

2017 

Ryb 

2020 

Dc-‡gvU 467.80 
 

me©‡gvU 705.80 
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mviwY 1.4: wWwcwc‡Z mwbœ‡ewkZ eQiwfwËK µq cwiKíbv 

 

A_©‣bwZK 

†KvW/ 

Dc-†KvW 

A_©‣bwZK †KvW/ 

Dc-‡Kv‡Wi eY©bv 

ev¯Íe I Avw_©K jÿ¨gvÎv eQi-1 eQi-2 eQi-3 eQi-4 

cwigv

Y/†_v

K 

GKK 

g~j¨ 
†gvU g~j¨ fi 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 
 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

(K) †iwfwbD †nW 

4500 Kg©KZ©v‡`i †eZb fvZv, wc-69 5 ‡_vK 178.01 0.11 44.50 25.00 2.81 44.50 25.00 2.81 44.50 25.00 2.81 44.50 25.00 2.81 

4600 ms ’̄vcb e¨q 5 ‡_vK 37.68 0.02 9.42 25.00 0.59 9.42 25.00 0.59 9.42 25.00 0.59 9.42 25.00 0.59 

Dc‡gvU = 10 ‡_vK 215.69 0.14 53.92 25.00 3.40 53.92 25.00 3.40 53.92 25.00 3.40 53.92 25.00 3.40 

4700 fvZv* ‡_vK ‡_vK LS 0.02 9.75 25.00 0.62 9.75 25.00 0.62 9.75 25.00 0.62 9.75 25.00 0.62 

Dc‡gvU = 39.00 0.02 9.75 LS 0.62 9.75 25.00 0.62 9.75 39.00 0.62 9.75 25.00 0.62 

4800 mieivn Ges †mev 

4801 ågY fvZv ‡_vK ‡_vK 20.00 0.013 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 

4815 †cv‡÷R ‡_vK ‡_vK 1.00 0.001 0.25 25.00 0.02 0.25 25.00 0.02 0.25 25.00 0.02 0.25 25.00 0.02 

4816 †Uwj‡dvb/‡UwjMÖvg/‡UwjwcÖ›U ‡_vK ‡_vK 2.00 0.001 0.50 25.00 0.03 0.50 25.00 0.03 0.50 25.00 0.03 0.50 25.00 0.03 

4817 †U‡j·/d¨v·/B›Uv‡bU 2.0 ‡_vK 2.50 0.002 0.63 25.00 0.04 0.63 25.00 0.04 0.63 25.00 0.04 0.63 25.00 0.04 

4821 we`y¨r ‡_vK ‡_vK 3.00 0.002 0.75 25.00 0.05 0.75 25.00 0.05 0.75 25.00 0.05 0.75 25.00 0.05 

4823 †c‡Uªvj/‡Zj/jyweª‡K›U ‡_vK ‡_vK 30.00 0.019 7.50 25.00 0.47 7.50 25.00 0.47 7.50 25.00 0.47 7.50 25.00 0.47 

4827 wcÖw›Us GÛ evBwÛs ‡_vK ‡_vK 10.00 0.006 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 

4828 †÷kbvwi/wmjm&& GÛ ÷¨v¤úm ‡_vK ‡_vK 4.00 0.003 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 

4829 cvwL mygvwi †_vK 3.0 12.00 0.008 3.00     3.00     3.00     3.00     

4831 eyKm&& GÛ mvgwqKx ‡_vK LS 2.50 0.002 1.00 40.00 0.06 0.50 20.00 0.03 0.50 20.00 0.03 0.50 20.00 0.03 
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A_©‣bwZK 

†KvW/ 

Dc-†KvW 

A_©‣bwZK †KvW/ 

Dc-‡Kv‡Wi eY©bv 

ev¯Íe I Avw_©K jÿ¨gvÎv eQi-1 eQi-2 eQi-3 eQi-4 

cwigv

Y/†_v

K 

GKK 

g~j¨ 
†gvU g~j¨ fi 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 
 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

4832 AwWI-wfwWI/wdj¥ cÖ¯‘Z  ‡_vK †_vK 10.00 0.006 10.00 100.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4833 

MvB‡WW Uªvqvjm, wb‡`©kK 

†evW©, Z_¨ †evW©, †mdwU mxgvbv 

cÖvPxi, BZ¨vw` 

‡_vK †_vK 10.00   10.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

4833 

m‡PZbZv `ªe¨vw` 

(wjd‡jU,÷xKvi, wkÿv 

DcKiY, †cvóvi, BZ¨vw`) 

‡_vK †_vK 5.00   1.25 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 

4840 

wWIB Awdmvi Ges 

†÷K‡nvìv‡`i cÖwkÿY e¨q 

(cvwbi wb‡P gwbwUwis, BwmG 

e¨e¯’vcbv, †mdwU Acv‡ikb, 

B‡Kv-Uz¨wiRg)  

‡_vK †_vK 25.00 0.016 10.00 40.00 0.63 10.00 40.00 0.63 5.00 20.00 0.32 0.00 0.00 0.00 

4842 
‡mwgbvi, Kbdv‡iÝ GÛ 

IqvK©mc e¨q 
8 2.5 20.00 0.013 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 

4848 ‡gwib cvK© †K›`ª Acv‡ikb ‡_vK †_vK 20.00 0.013 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 

4874 civgk©K e¨q ‡_vK †_vK 465.50 0.294 145.13 0.00 0.00 145.13 0.00 0.00 87.63 0.00 0.00 87.63 0.00 0.00 

4881 
UvU©j weªwWs †K‡›`ªi Rb¨ 

wbivcËv †mev fvov e¨q 
6 ‡_vK †_vK 0.004 1.60 25.00 0.10 1.60 25.00 0.10 1.60 25.00 0.10 1.60 25.00 0.10 

4881 
WcGgBD Gi Rb¨ †fwn‡Kj 

fvov 
48 m 0.83 40.00 0.025 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 

4882 wjMvj GBW  ‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

4899 
wfwmwR-`‡I Rb¨ gvB‡µv 

K¨vwcUvj MÖv›U 
‡_vK †_vK 12.00 0.008 12.00 100.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4899 Ab¨vb¨ ‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

4899 ‡Kvivj †i‡÷v‡ikb Kvh©µg  ‡_vK †_vK 20.00 0.013 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 
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A_©‣bwZK 

†KvW/ 

Dc-†KvW 

A_©‣bwZK †KvW/ 

Dc-‡Kv‡Wi eY©bv 

ev¯Íe I Avw_©K jÿ¨gvÎv eQi-1 eQi-2 eQi-3 eQi-4 

cwigv

Y/†_v

K 

GKK 

g~j¨ 
†gvU g~j¨ fi 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 
 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

4899 
 †d¬viv Ges dbv msiÿY 

Kvh©µg  
‡_vK †_vK 80.00 0.050 20.00 25.00 1.26 20.00 25.00 1.26 20.00 25.00 1.26 20.00 25.00 1.26 

4899 AvBb cÖ‡qvM welqK Kvh©µg ‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

48899 
Turtle Excluding 

Devices [TED] 
5.0 2.0 10.00 0.006 10.00 100.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4899 
cvwL‡`i wbivc` GjvKv 

msiÿY  
‡_vK †_vK 5.00 0.003 5.00 100.00 0.32 0.00     0.0     0.0     

4899 mx weP cwi®‥vi Kvh©µg ‡_vK †_vK 28.00 0.018 7.00     7.00     7.00     7.00     

4899 f’Mf©¯’ cvwb cwi®‥vi Kvh©µg ‡_vK †_vK 40.00 0.025 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 10.00 25.00 0.63 

4899 

gqjv-AveR©bv e¨e¯’vcbv 

(msMÖn, cwienb Ges 

wWm‡cvRvj) 

‡_vK †_vK 100.00 0.063 80.00 80.00 5.05 6.67 6.67 0.42 6.67 6.67 0.42 6.67 6.67 0.42 

4899 

mKjcÖKvi KwgwU e¨q 

(Kbmv‡f©kb Gb‡cvm©‡g›U 

KwgwU, †UKwbK¨vj KwgwU, 

wfwmwR, BZ¨vw`) 

‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

4899 

gwbwUwis Kvh©µg (cvwbi 

¸YMZ gvb hvPvB, †d¬viv, dbv, 

BZ¨vw`)  

‡_vK †_vK 8.00 0.005 2.00 25.00 0.13 2.00 25.00 0.13 2.00 25.00 0.13 2.00 25.00 0.13 

4899 weKí Avqea©b Kvh©µg  ‡_vK †_vK 12.00 0.008 3.00 25.00 0.19 3.00 25.00 0.19 3.00 25.00 0.19 3.00 25.00 0.19 

4899 B‡Kv-Uz¨wiRg Kvh©µg cÖPvibv  ‡_vK †_vK 15.00 0.009 0.00   0.00 5.00   0.32 5.00   0.32 5.00   0.00 

4899 I‡qemvBUGes WvUv‡eR Dbœqb  ‡_vK †_vK 5.00 0.003 2.00     1.00     1.00     1.00     

Dc‡gvU = 1043.90 0.659 381.10 36.51 24.05 264.27 25.32 16.68 201.77 19.33 12.73 196.77 18.85 12.42 
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A_©‣bwZK 

†KvW/ 

Dc-†KvW 

A_©‣bwZK †KvW/ 

Dc-‡Kv‡Wi eY©bv 

ev¯Íe I Avw_©K jÿ¨gvÎv eQi-1 eQi-2 eQi-3 eQi-4 

cwigv

Y/†_v

K 

GKK 

g~j¨ 
†gvU g~j¨ fi 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 
 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

4900 wi‡cqvi Ges †gB‡›Ub¨vÝ 

4921 
cÖvK…wZK †eovmn †UKbv‡di 

wewìs 

‡_vK †_vK 10.00 0.006 10.00 100.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4923 
Mxgvbv cÖvPxi I ivbœvNimn ‡m›U 

gvwU©b Øx‡ci wewìs 
‡_vK †_vK 50.00 0.032 50.00 100.00 3.16 i0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4976 ‣e`y¨wZK miÄvgvw` ‡_vK †_vK 3.00 0.002 3.00 100.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4991 
Ab¨vb¨ (cyKzi Ges †j¸b 

msiÿY) 

‡_vK †_vK 10.00 0.006 5.00 50.00 0.32 5.00 50.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4991 
Ab¨vb¨ 

‡_vK †_vK 4.00 0.003 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 1.00 25.00 0.06 

Dc‡gvU = 77.00 0.049 69.00 89.61 4.35 6.00 7.79 0.38 1.00 1.30 0.06 1.00 1.30 0.06 

(K) †gvU †iwfwbD = 1375.59 0.868 513.77 37.35 32.42 333.94 24.28 21.07 266.44 19.37 16.81 261.44 19.01 16.50 

(L) g~jab †nW 

hš¿cvwZ 

6813 
†Møvevj cwRkwbs wm‡÷g 

(wRwcGm) 
5 †_vK 2.00 0.001 2.00 100.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6813 
Z_¨ †K‡›`ªi Rb¨ AwWI 

wfRyqvj hš¿cvwZ 
†_vK †_vK 9.00 0.006 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6813 
WweøDwKD we‡køl‡Yi Rb¨ 

gvwëwgUvi 
2wU 2.5 5.00 0.003 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6815 Kw¤úDUvi GÛ G†·mwiR 6 No 0.75 4.50 0.003 4.50 100.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6821 AvmevecÎ ‡_vK †_vK 20.00 0.013 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6822 
†gwib cvK© msiÿ‡Yi Rb¨ 

hš¿vw`  
‡_vK †_vK 10.00 0.006 7.00 70.00 0.44 1.00 10.00 0.06 1.00 10.00 0.06 1.00 10 0.06 
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A_©‣bwZK 

†KvW/ 

Dc-†KvW 

A_©‣bwZK †KvW/ 

Dc-‡Kv‡Wi eY©bv 

ev¯Íe I Avw_©K jÿ¨gvÎv eQi-1 eQi-2 eQi-3 eQi-4 

cwigv

Y/†_v

K 

GKK 

g~j¨ 
†gvU g~j¨ fi 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 
 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

Avw_©K 

  

ev¯Íe 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

AvB‡Ug 

(%) 

cÖK‡íi 

% 

6823  †UwjKwgDwb‡Kkb hš¿vw` ‡_vK †_vK 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6827 †Rbv‡iUi 2 No. LS 30.00   30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6827 †mvjvi wm‡÷g ‡_vK †_vK 10.00 0.006 10.00 100.00 0.63     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dc‡gvU     93.50 0.059 90.50 96.79 5.71 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

ebvqb Ges Ab¨vb¨ 

6845 Ebvqb ‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

6899 
Ab¨vb¨ (g¨vb‡MÖvf msiÿY/ 

bZzb †ivcY) 
‡_vK †_vK 5.00 0.003 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 1.25 25.00 0.08 

  Dc‡gvU     10.00 0.006 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 2.50 25.00 0.16 

m¤ú‡`i †g&U w¯’wZ= 103.50 0.065 93.00 89.86 5.87 3.50 3.38 0.22 3.50 3.38 0.22 3.50 3.38 0.22 

7000 c~Z©KvR 

7016 Z_¨‡K›`ª wbgv©Y 1.0 LS 15.00 0.01 7.50 50.00 0.47 7.50 50.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7081 UvU©j weªwWs n¨vPvwi Ges wfwË †_vK †_vK 20.00 0.01 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 5.00 25.00 0.32 

7081 Kv‡Vi ch©‡eÿY UvIqvi 4 No 1.25 5.00 0.00 5.00 100.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7081 †mdwU A¨vsKvi 1 No 30.0 30.00 0.019 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7081 
wµwUK¨vj n¨vwe‡Ui Rb¨ mxgvbv 

wba©viY 
†_vK †_vK 20.00 0.01   0.00 0.00 20.00 100.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dc‡gvU  90.00 0.06 17.50 19.44 1.10 62.50 20.00 3.94 5.00 5.56 0.32 5.00 5.56 0.32 

(L) †gvU g~jab 193.50 0.12 110.50 57.11 6.97 66.00 20.00 4.16 8.50 4.39 0.54 8.50 4.39 0.54 

(M) Kw›Ub‡RwÝ = 15.69   6.24     4.00     2.75     2.70     

me©‡gvU (K+L+M)= 1584.78 1.00 630.52 39.79 39.79 403.94 25.49 25.49 277.69 17.52 17.52 272.64 17.20 17.20 
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mviwY 1.5: cÖK‡íi ïiæ n‡Z gvP© ২০19 ch©šÍ µgcywÄf~Z e¨q/ AMÖMwZ [m~Î : cÖKí Awdm] 

(jÿ UvKvq) 

A_© 

‣bwZK 

†KvW 

†KvW/mve †KvW eY©bv 

†gvU cÖKí 
PjwZ A_© eQ‡i GwWwc eivÏ Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 

PjwZ (gvP©/19) gv‡mi 

j¶¨gvÎv 

(gvP©/19) gv‡mi e¨q/ 

AMÖMwZ PjwZ A_© eQ‡i gvP©/19 

gvm ch©šÍ e¨q/ AMÖMwZ 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z PjwZ 

(gvP©/19) gvm ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q/ 

AMÖMwZ 
ev¯Íe e¨q ev¯Íe e¨q ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(Aviwc

G) 

†gvU 
cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
†gvU 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /  

msL¨v 

Avw_©K    

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /    

msL¨v 

 Avw_©K             

‡gvU             

(wRIwe)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  K) ivR¯^ e¨q                                 

  4500 Awdmvi‡`i †eZb                                 

4501 Kg©KZ©v‡`i †eZb 05 Rb 178.01 0.00 178.01 0.00 4.94 0.00 4.94 02 Rbgvm 0.41 1 Rbgvm 0.41 0.00 4.08 0.00 6.430 

4601 Kg©Pvwi‡`i †eZb 05Rb 37.68 0.00 37.68 0.00 4.00 0.00 4.00 02 Rbgvm 0.33 2 Rbgvm 0.09 2 Rbgvm 1.80 2 Rb  3.554 

4700 fvZvw` ‡_vK 39.00 0.00 39.00 0 7.65 0.00 7.65 ‡_vK 0.60 0.00 0.37 0.00 4.47 0.00 7.701 

 

Dc‡gvU 

(†eZb I fvZvw`)  
254.69 0.00 254.69 

 
16.59 0.00 16.59 

 
1.34 

 
0.87 

 
10.35 

 
17.69 

4800 mieivn I †mev                                  

4801 ågY e¨q ‡_vK 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.50 ‡_vK 0.00 ‡_vK 1.28 ‡_vK 3.693 

4815 ‡cv÷vj e¨q ‡_vK 1.00 0.00 1.00 ‡_vK 0.25 0.00 0.25 ‡_vK 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 

4816 
‡Uwj‡dvb,‡gvevBj Ges 

†UwjMÖÖªvd 
‡_vK 2.00 0.00 2.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 ‡_vK 0.00 ‡_vK 0.00 ‡_vK 0.198 

4817 ‡U‡j·,d¨v·,B›Uvi‡bU ‡_vK 2.50 0.00 2.50 ‡_vK 0.60 0.00 0.60 ‡_vK 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 

4821 we`¨yr wej ‡_vK 3.00 0.00 3.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 

4823 
‡c‡Uªvj, †Zj I 

jyweª‡K›Um 
‡_vK 30.00 0.00 30.00 ‡_vK 6.00 0.00 6.00 ‡_vK 0.70 ‡_vK 0.11 ‡_vK 1.00 ‡_vK 3.442 

4827 wcÖw›Us I cvewjwks ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

4828 †÷kbvwi,wmj,÷¨v¤ú  ‡_vK 4.00 0.00 4.00 ‡_vK 1.50 0.00 1.50 0.00 0.50 ‡_vK 0.00 ‡_vK 1.10 ‡_vK 2.596 

4829 cvwL ïgvix  04 wU 12.00 0.00 12.00   3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 6.000 

4831 eB I msev`cÎ ‡_vK 2.50 0.00 2.50 ‡_vK 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.350 

4832 WKz‡g›Uwi wdj¥ ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 
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A_© 

‣bwZK 

†KvW 

†KvW/mve †KvW eY©bv 

†gvU cÖKí 
PjwZ A_© eQ‡i GwWwc eivÏ Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 

PjwZ (gvP©/19) gv‡mi 

j¶¨gvÎv 

(gvP©/19) gv‡mi e¨q/ 

AMÖMwZ PjwZ A_© eQ‡i gvP©/19 

gvm ch©šÍ e¨q/ AMÖMwZ 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z PjwZ 

(gvP©/19) gvm ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q/ 

AMÖMwZ 
ev¯Íe e¨q ev¯Íe e¨q ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(Aviwc

G) 

†gvU 
cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
†gvU 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /  

msL¨v 

Avw_©K    

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /    

msL¨v 

 Avw_©K             

‡gvU             

(wRIwe)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4833 

MvB‡WW †UªBj, 

BbwW‡Kkb †evW©, 

BÝUªvKkb †evW©, 

Bbdi‡gkb †evW©, †mdwU 

evDÛvwi wWgvi‡Kkb  

‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 7.91 0 7.910 

4833 

m‡PZbZvg~jK Dcv`vb 

†cvóvj, wjd‡jU, 

w÷Kvi, wkÿYxq Dcv`vb 

‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.879 

4840 cÖwkÿY e¨q  ‡_vK 25.00 0.00 25.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 

4842 
‡mwgbvi, Kbdv‡iÝ I 

IqvK©mc 
08 wU 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 7.480 

4848 
‡gwib cvK© †m›Uvi 

Acv‡ikb 
‡_vK 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.50 0.00 0.00 0.00 0.14 ‡_vK 2.255 

4874  civgk©K  †mev ‡_vK 465.50 0.00 465.50 0 100.17 0.00 100.17 0.00 11.13 0.00 0.00 0.00 60.99 0.00 66.990 

4881 
wmwKDwiwU mvwf©m fvov 

(UvU©j weªwWs †m›Uvi) 
06 Rb 6.40 0.00 6.40 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.41 0.00 0.00 0.00 2.95 0 4.548 

4893 
hvbevnvb fvov 

(wcGgBD) 
48 gvm 40.00 0.00 40.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 0.84 0.00 0.82 0.00 7.39 0.00 18.173 

4882 AvBwb mnvqZv ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 
gvB‡µv K¨vwcUvj MÖv›U 

di wfwmwR 
‡_vK 12.00 0.00 12.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
0.000 

4899 Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 6.50 0.00 6.50 ‡_vK 0.70 0.00 0.00 ‡_vK 5.97 ‡_vK 10.319 

4899 
‡Kvivj †i‡÷v‡ikb 

GKwUwfwU  
‡_vK 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
0.000 
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A_© 

‣bwZK 

†KvW 

†KvW/mve †KvW eY©bv 

†gvU cÖKí 
PjwZ A_© eQ‡i GwWwc eivÏ Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 

PjwZ (gvP©/19) gv‡mi 

j¶¨gvÎv 

(gvP©/19) gv‡mi e¨q/ 

AMÖMwZ PjwZ A_© eQ‡i gvP©/19 

gvm ch©šÍ e¨q/ AMÖMwZ 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z PjwZ 

(gvP©/19) gvm ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q/ 

AMÖMwZ 
ev¯Íe e¨q ev¯Íe e¨q ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(Aviwc

G) 

†gvU 
cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
†gvU 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /  

msL¨v 

Avw_©K    

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /    

msL¨v 

 Avw_©K             

‡gvU             

(wRIwe)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4899 
†d¬viv I dbv msiÿY 

Kvh©µg 
‡_vK 80.00 0.00 80.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.000 

4899 Gb‡dvm©‡g›U GKwUwfwU ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 1.25 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.990 

4899 UvU©j GKmK¬zwWs wWfvBR ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 
evW©© †md †Rv‡bi 

wbivcË|  
‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
0.000 

4899 mgy`ª Zxi cwi¯‥vi ‡_vK 28.00 0.00 28.00 ‡_vK 7.00 0.00 7.00 ‡_vK 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 AvÛvi IqvUvi wK¬wbs ‡_vK 40.00 0.00 40.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 
           

-    
10.000 

4899 
eR¨© e¨e¯’vcbv (msMÖn, 

cwienb I wbKvk) 
‡_vK 100.00 0.00 100.00 ‡_vK 25.14 0.00 25.14 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
0.000 

4899 

KwgwU cwiPvjbv 

(Kbfvi‡fkb 

Bb‡dvm©‡g›U KwgwU, 

KvwiMwi KwgwU, wewmwR 

BZ¨vw`) 

‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 1.00 0.00 1.00 ‡_vK 0.09 0.00 0.00 0.00 0.74 
           

-    
1.142 

4899 

gwbUwis Kvh©µg (cvwbi 

gvb, †d¬viv I dbv 

BZ¨vw`) 

‡_vK 8.00 0.00 8.00 ‡_vK 2.00 0.00 2.00 ‡_vK 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 weKí Kg©ms¯’vb mnvqZv ‡_vK 12.00 0.00 12.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 B‡KvUz¨wiRg  ‡_vK 15.00 0 15.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
           

-    
0.000 

4899 
I‡qe ‡cBR Ges 

WvUv‡eR Dbœqb 
‡_vK 5.00 0 5.00 ‡_vK 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
0.000 

  
Dc‡gvU (mieivn I 

†mev) 
  1043.90 0.00 1043.90   232.41 0.00 232.41     20.87    5.63   104.97   150.97 
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A_© 

‣bwZK 

†KvW 

†KvW/mve †KvW eY©bv 

†gvU cÖKí 
PjwZ A_© eQ‡i GwWwc eivÏ Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 

PjwZ (gvP©/19) gv‡mi 

j¶¨gvÎv 

(gvP©/19) gv‡mi e¨q/ 

AMÖMwZ PjwZ A_© eQ‡i gvP©/19 

gvm ch©šÍ e¨q/ AMÖMwZ 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z PjwZ 

(gvP©/19) gvm ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q/ 

AMÖMwZ 
ev¯Íe e¨q ev¯Íe e¨q ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(Aviwc

G) 

†gvU 
cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
†gvU 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /  

msL¨v 

Avw_©K    

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /    

msL¨v 

 Avw_©K             

‡gvU             

(wRIwe)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  ‡givgZ I iÿYv‡eÿY                                 

4921 
‡UKbv‡d we`¨vgvb feb  

†e÷bxmn) 
‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 10.00         -       10.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
           -    

4923 

‡m›UgvwU©b we`¨vgvb feb 

(mxgvbv cÖvPxi I ivbœv 

Nimn) 

‡_vK 50.00 0.00 50.00 ‡_vK 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 
     

32.00  

4961 ‣e`y¨wZK hš¿cvwZ ‡_vK 3.00 0.00 3.00 ‡_vK 0.00         -    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

3.00  

4991 
Ab¨vb¨ (cyKzi I †j¸bv 

msiÿY) 
‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 14.00         -    14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

-    
           -    

4991 
Ab¨vb¨ †givgZ I 

iÿYv‡eÿY 
‡_vK 4.00 0.00 4.00 ‡_vK 0.00         -    0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00            -    

  
Dc‡gvU (‡givgZ I 

iÿYv‡eÿY) 
  77.00 0.00 77.00   54.00 0.00 54.00   0.00 0.00 0.00 0.00 12.00   35.00 

   †gvU ivR¯^ e¨q   1375.59 0.00 1375.59   303.00 0.00 303.00   22.21 0.00 6.50 0.00 127.32 0.00 203.65 

  L) gyjab  e¨q                                 

 m¤ú` msMÖn/µq                                 

6813 wRwcGm 05wU 2.00 0.00 2.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.995 

6813 
Z_¨ †m›Uv‡ii  Rb¨ 

AwWIwfRyqvi hš¿cvwZ 
‡_vK 9.00 0.00 9.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

6813 
gvwëwgUvi (cvwbi gvb 

we‡køl‡Yi Rb¨ ) 
02 wU 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02wU 4.990 

6815 Kw¤úDUvi I G‡·mwiR 06 wU 4.50 0.00 4.50 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 ‡_vK 0.00 0.00 4.490 

6821 
Awdm 

dvwb©Pvi/AvmevecÎ 
‡_vK 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 19.71 0.00 19.71 0.00 19.710 

6822 
†gwib cv‡K©i  G‡·mwiR 

msiÿY  
‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 0.00 0.00 9.60 0.00 9.60 0.00 9.600 
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A_© 

‣bwZK 

†KvW 

†KvW/mve †KvW eY©bv 

†gvU cÖKí 
PjwZ A_© eQ‡i GwWwc eivÏ Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 

PjwZ (gvP©/19) gv‡mi 

j¶¨gvÎv 

(gvP©/19) gv‡mi e¨q/ 

AMÖMwZ PjwZ A_© eQ‡i gvP©/19 

gvm ch©šÍ e¨q/ AMÖMwZ 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z PjwZ 

(gvP©/19) gvm ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q/ 

AMÖMwZ 
ev¯Íe e¨q ev¯Íe e¨q ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(Aviwc

G) 

†gvU 
cwigvb/ 

msL¨v 
wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
†gvU 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

cwigvb/ 

msL¨v 

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /  

msL¨v 

Avw_©K    

‡gvU     

(wRIwe) 

ev¯Íe /    

msL¨v 

 Avw_©K             

‡gvU             

(wRIwe)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6823 ‡Uwj‡hvMv‡hvM hš¿cvwZ ‡_vK 3.00 0.00 3.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.998 

6827 ‡Rbv‡iUi 02 wU 30.00 0.00 30.00 ‡_vK 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 11.800 

6827 ‡mvjvi wm‡÷g ‡_vK 10.00 0.00 10.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 9.900 

  
Dc‡gvU(m¤ú` msMÖn I 

µq) 
  93.50 0.00 93.50 ‡_vK 42.00 0.00 42.00   0.00   29.31 0.00 41.01 0.00 63.48 

6845 e„ÿ‡ivcb/ebvqb ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.960 

6899 
Avb¨vb¨)g¨vb‡MÖvf 

msiÿY  
‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

  Dc‡gvU (ebvqb)   10.00 0.00 10.00   42.00 0.00 42.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.960 

7000 c~Z© KvR                                  

7016 Z_¨ †m›Uvi 01 wU 15.00 0.00 15.00 ‡_vK 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

7081 UvU©j †nPvix Ges MÖvDÛ ‡_vK 20.00 0.00 20.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ‡_vK 
       

3.45  

7081 KvV wbwg©Z IqvP UvIqvi ‡_vK 5.00 0.00 5.00 ‡_vK 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

7081 †mdwU G¨vsKi   30.00 0.00 30.00 ‡_vK 10.00 0.00 10.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

7081 wWgv‡K©kb †Rvwbs   20.00 0.00 20.00 ‡_vK 20.00 0.00 20.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

  Dc-‡gvU (c~Z© KvR)   90.00 0.00 90.00   55.00 0.00 55.00   0.00   0.00   0.00   3.45 

  g~jab e¨q   193.50 0.00 193.50   97.00 0.00 97.00   0.00 0.00 29.31   41.01   71.890 

  
cÖvBm KbwUb‡RwÝ (†gvU 

e¨‡qi 1%) 
  15.69 0.00 15.69   0.00 0.00 0.00   0.000         -    0.00   0.00              -    

  me©‡gvU cÖKí e¨q   1584.78 0.00 1584.78 0.00 400.00 0.00 400.00   22.210 0.00 35.81 0.00 168.33 0.00 275.54 

 

2019 mv‡ji Ryb ch©šÍ cÖK‡íi GwWwc eivÏ Abyhvqx jÿ¨gvÎv avh©¨ Kiv n‡q‡Q 400.00 jÿ UvKv| ïay gvP© gv‡mi jÿ¨gvÎv wQj 22.210 jÿ UvKv| wKš‘ e¨q n‡q‡Q 35.81 jÿ UvKv 

(161.23%)| PjwZ A_© eQ‡ii gvP©/19 gvm ch©šÍ e¨q/AMÖMwZ n‡q‡Q gvÎ 168.33 jÿ UvKv| cÖK‡íi ïiæ n‡Z gvP© 2019 ch©šÍ †gvU e¨q n‡q‡Q 275.54 jÿ UvKv A_©vr †gvU 

cÖv°wjZ e¨‡qi kZKiv 17.387 fvM gvÎ| AvMvgx 2020 mv‡ji g‡a¨ D³ A_ © e¨q †Kvbfv‡eB m¤¢e n‡e bv weavq cÖK‡íi KvR myôzfv‡e mgvwßKi‡Y mgq evov‡bvi cÖ‡qvRb n‡e|



cvZv 21 

 

1.11 cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv I µq cwiKíbv we‡kølY 

 
cÖKíwU RyjvB 2016 mv‡j ïiæ Kiv n‡q‡Q weavq cÖ_g †_‡K G ch©šÍ A_©vr 31 gvP© 2019 ch©šÍ cÖwZwU AvB‡Ug Abyhvqx 

AMÖMwZ wbweofv‡e ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx AR©b, djcÖmy Kivi Rb¨ M„nxZ Kvh©vejx Gi D‡Ï‡k¨i mv‡_ 

KZUzKz mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q A_©vr mg Í̄ Kvh©µg I µq wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 AbymiYc~e©K Gi ev Í̄e I Avw_©K 

AMÖMwZ KZUzKz n‡q‡Q Zv ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv K‡i cÖwZ‡e`‡b Zy‡j aiv n‡q‡Q (ms‡hvRbx-1)| GQvovI cÖKí ev Í̄evq‡b 

†Kv_vq †Kv_vq †Kvb&& cÖKvi cÖwZeÜKZv †`Lv †M‡Q †Km ÷vwWÕi gva¨‡g cÖwZ‡e`‡b ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi AMÖMwZ 

Kg©cwiKíbv Abyhvqx bv nIqvi KviY A_©vr axiMwZi KviY D‡jøLc~e©K mgvav‡bi mycvwikI Kiv n‡q‡Q|  
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নদ্বিীয় ধ্যায় 

 

নননফড় নযফীক্ষণ কাজ নযিারন দ্ধনি   

ভয়নবনত্তক নযকল্পনা (Methodology) 

 

2.1 mgxÿvi Kg©c×wZ 
 

mgxÿvi Kg©c×wZi Ask wn‡m‡e cÖ‡qvRbxq Z_¨ cÖvBgvix Ges †m‡KÛvix Drm †_‡K msMÖn কযা বয়বে। cÖvBgvix Z_¨¸‡jv 

¯’vbxq DcKvi‡fvMx‡`i mivmwi mvÿvrKv‡ii gva¨‡g Ges †m‡KÛvix Z_¨¸‡jv cÖKí mswkøó ¯’vbxq Awdm I ms¯’v, cÖKí 

Awdm, AvBGgBwW, cwi‡ek Awa`ßimn mswkøó wewfbœ Awdm I Ab¨vb¨ ms¯’v Ges wel‡q Awfÿ e¨w³‡`i mvÿvrKv‡ii 

gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| msM„nxZ Z_¨¸‡jv hvPvB K‡i Kw¤úDUv‡i msiÿY Kiv n‡q‡Q Ges cieZ©x‡Z cÖwZ‡e`b 

cÖ¯‘wZ‡Z e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

 

ÒcÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‰ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I msiÿYÓ Pjgvb cÖK‡íi wbweo 

cwiexÿY m¤ú‡K© mg¨K aviYv jv‡fi wbwg‡Ë cÖ‡qvRbxq cÖvBgvix Z_¨-DcvË msMÖ‡ni Rb¨ cwigvYMZ Ges ¸YMZ Rwic 

c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q| †KAvBAvB (Key Informant’s Interview) c×wZi gva¨‡g ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, Dc‡Rjvq 

Kg©iZ mswkøó Kg©KZ©v, wel‡q Awfÿ e¨w³eM©, AvBGgBwW, cwiKíbv Kwgkb I gš¿Yvj‡qi mswkøó Kg©KZ©v, cÖKí Awd‡mi 

`vwqZ¡ cvjbKvix DaŸ©Zb Kg©KZ©v‡`i‡K cÖkœvejxi gva¨‡g mvÿvrKvi MÖnY Kiv n‡q‡Q| GdwRwW (Focus Group 

Discussion) cwiPvjbvi mgq ¯’vbxq DcKvi‡fvMx, ¯‥zj, gv`ªvmvmn wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa I GbwRI 

cÖwZwbwa e¨w³eM©‡K c„_K c„_Kfv‡e †gvU 6wU GdwRwW Kiv n‡q‡Q| GQvov ¯’vbxq DcKvi‡fvMx, ¯‥zj/gv ª̀vmvmn wkÿv 

cÖwZôv‡bi wkÿK, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa I GbwRI cÖwZwbwa, miKvwi-†emiKvwi Kg©KZ©v BZ¨vw` e¨w³eM©‡K wb‡q ’̄vbxq ch©v‡q 

GKwU Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

 

2.2 mgxÿv Kv‡Ri cwiwa 

 

cÖ¯Ívec‡Î wjwce× ToR Abyhvqx ÒcÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‣ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I 

msiÿYÓ kxl©K ev Í̄evqbvaxb Pjgvb cÖK‡íi wbweo cwiexÿY Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ civgk©K cÖwZôvb wmwWGm wb‡¤œv³ 

Kvhv©ejx m¤úv`b Kসয: 

K. wWwcwc/ms‡kvwaZ wWwcwcÕi ch©v‡jvPbv; 

L. cÖK‡íi g~j Z_¨vw` †hgb cUf~wg, jÿ¨, D‡Ïk¨, A½wfwËK ev Í̄e I Avw_©K AMÖMwZ, djvdj BZ¨vw` we‡kølY; 

M. Kvh© cÖYvjx wba©viY; 

N. Rwic cÖkœgvjv e¨envi K‡i cÖvBgvix I †m‡KÛvix Z_¨ msMÖn; 

O. Z_¨ msMÖn I djvdj we‡kølY; 

P. mycvwikmg~nmn cÖwZ‡e`b cÖYqb; 

Q. cÖ‡qvRb Abyhvqx ¯’vbxq Ges RvZxq Kg©kvjv/†mwgbvi Av‡qvRb; 

R. PPA-2006 I PPR-2008 AbymiYc~e©K mswkøó Kvh©vw` mgqgZ m¤úbœ n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB/ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q; 

cÖK‡íi AMÖMwZ, jÿ¨ gvÎv I AR©b, djvdj I mg‡qi cwieZ©b/Mowgj n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB Kivi Rb¨ Z_¨ I 

DcvË msMÖn Kiv n‡q‡Q; 

S. †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx gvjvgvj I hš¿vw` µq Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cixÿv Kiv n‡q‡Q; 

T. gvV ch©v‡q cwi`k©‡bi gva¨‡g survey schedule A_ev Key Informants’ Interview (KII), Ges Focus 

Group Discussion (FGD) cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q; 
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U. cÖK‡íi SWOT Analysis Kiv n‡q‡Q; 

V. Exit Plan hvPvB Kiv n‡q‡Q; 

W. cÖK‡íi mvwe©K ev Í̄evq‡bi Ae ’̄vi D‡jøL‡hvM¨ Findings†ei Kiv n‡q‡Q; 

X. Findings Gi Ici Av‡jvKcvZ K‡i mycvwikgvjv cÖYqb Kiv n‡q‡Q; 

Y. AvBGgBwW KZ…©K wba©vwiZ Ab¨vb¨ Kvh©mg~n m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| 

 

2.3 mgxÿvi bgybv AvKvi wba©viY 
 
civgk©K cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ Abyhvqx cÖK‡íi m¤ú~Y© GjvKvq mgxÿv cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| cÖ¯Ívec‡Î DwjøwLZ bgybvq‡bi 

gva¨‡g mgxÿv cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| gy‡LvgyLx mvÿvZKv‡ii gva¨‡g wb¤œwjwLZ Rb‡Mvwô †_‡K cÖkœgvjv cyiY Kiv n‡q‡Q| 

 

K) ¯’vbxq RbmvaviY hviv mivmwi DcKvi‡fvMx †`vKvbx, †dwiIqvjv, Uz¨wió MvBW, wi·v/f¨vbPvjK, wmGbwR WªvBfvi, 

gvwS, BZ¨vw`); 

L) †nv‡Uj/‡i÷z‡i›U, cwienb †Kv¤úvbx, ch©Ub Acv‡iUi, †c‡Uªvj cv¤ú, BZ¨vw` cÖwZôvb gvwjK/g¨v‡bRvi; 

M) ågYKvwi Ges Zv‡`i ms‡M hviv MvBW/‡`vfvlx wn‡m‡e KvR K‡i; 

N) ¯’vbxq MY¨gvb¨ e¨w³eM©, wel‡q AwfÁ Ges Ávbx e¨w³; 

O) cÖK‡íi mv‡_ mswkøó Kg©KZ©v‡`i †_‡K cÖkœgvjvmn †KAvBAvB| 

 

2.4 GjvKv wbe©vPb 

 

Kvh©cwiwa (TOR) Abyhvqx civgk©K cÖwZôv‡bi Kv‡Ri cwiwa‡Z †m›U gvwU©b Øx‡ci m¤ú~Y© GjvKv Rwi‡ci AšÍf©yw³i welq 

D‡jøL _vKvq cy‡iv GjvKvq Rwic Kvh© cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| 

 

2.5 bgybvqb c×wZ 

cwimsL¨v‡b e¨eüZ eûj cÖPwjZ m~Î e¨env‡ii gva¨‡g 95% Kbwd‡WÝ †j‡f‡j, 5% wcÖwmkb Ges wWRvBb B‡d± 1.25 

a‡i bgybvq‡bi AvKvi wba©viY Kiv n‡q‡Q| dig~jvwU wb‡P †`qv nj: 

𝑛 =  
𝑧2 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑑2
× 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 

Where, n = The desired sample size; z = The standard normal deviate = 1.96 at 5% level which 
corresponds to 95% confidence level; p = 0.70; d = Margin of Error = 0.05 and Design effect = 1.25. Using 
the above formula, n = 403, the rounded figure will be 400. 

mviwY 2.1: bgybvq‡bi cwigvYMZ Ges ¸YMZ msL¨vi wefvRb 

µwgK DËigvjvi aiY  DËi`vZvi aiY †mk‡bi 

msL¨v 
AskMÖnYKviximsL¨v 

1 gy‡LvgyLx mvÿvrKvi (msL¨v) cwievi cÖavb (Household 

head) 

- 300 

  Uz¨wió (Tourist) - 10৫ 

2 GdwRwW (FGD) DËicvov 3 8-10 

  ga¨cvov 2 8-10 

  `wÿYcvov 1 8-10 

3  †KAvBAvB (KII)  10 10 

4 Kg©kvjv (¯’vbxq Ges RvZxq)  2 45-50 
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2.5.1 Z_¨ msMÖn c×wZ Ges ¸YMZ gvb hvPvB 

cwimsL¨vwbK c×wZ cÖ‡qvMc~e©K gvV ch©vq †_‡K msM„nxZ Z_¨¸‡jv cÖ‡mwms Gi Rb¨ ¸YMZ gvb hvPvB-evQvB Kiv বয়বে| 

KvR¸‡jv m¤úv`‡bi Rb¨ wb¤œewY©Z wP‡Îi gva¨‡g m¤úbœ Kiv বয়বে| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gici Kw¤úDUvi †cÖvMÖvg wfRyqvj d·‡cÖv/gvB‡µvmdU GK‡m‡mi gva¨‡g Z_¨ Kw¤úDUv‡i Gw›Uª Kiv বয়বে| 

2.6 cÖkœgvjv I †PKwjó 

wbweo cwiexÿY Kv‡Ri cwiwa Ges wWwcwc Abyhvqx cÖKí GjvKvq Ges cÖKí Kvh©vj‡q ïiæ †_‡K G ch©šÍ †h mKj Kvh©µg 

cwiPvwjZ n‡q‡Q ev n‡”Q mnvqK mKj cÖKvi Z_¨ msMÖn Kiv বয়বে| hš¿cvwZ, gvjvgvj I †mev BZ¨vw` µq wcwcG 2006 

Ges wcwcAvi 2008 AbymiYc~e©K n‡q‡Q wK bv Zv hvPvB Kiv বয়বে| cÖv°jb, Aby‡gv`b, †UÛvi cÖwµqv I Zvi g~j¨vqb, 

Pzw³ m¤úv`b I Kvh©m¤úv`b BZ¨vw` mgqgZ, ¸YMZ I cwigvYMZ fv‡e n‡q‡Q wKbv Ges Kg©cwiKíbv Abyhvqx AMÖMwZ 

n‡”Q wKbv cÖkœgvjv cÖ¯‘Zc~e©K Zv cixÿv Kiv বয়বে| hw` mwVKfv‡e bv n‡q _v‡K, Z‡e Zvi KviY wPwýZ Kivi Rb¨ mswkøó 

e¨w³e‡M©i m‡½ Av‡jvPbv Kiv বয়বে Ges ch©v‡jvPbvc~e©K cÖwZ‡e`‡bi gva¨‡g Dc ’̄vcb Kiv বয়বে| 

 

Lmov cÖkœgvjv •Zwi Kiv n‡q‡Q| AvBGgBwWÕi gZvgZ MÖnYc~e©K cÖkœgvjv PzovšÍ Kiv n‡q‡Q (ms‡hvRbx-3)| AZtci 

G¸‡jv wcÖ-†U÷ Kiv বয়বে| AvBGgBwWÕi gZvgZ I wcÖ-‡U÷ †_‡K cÖvß wdWe¨vK we‡ePbv K‡i cÖkœgvjv¸‡jv P~ovšÍ Kiv 

বয়বে|  

DcišÍÍ, †m‡KÛvix DcvË msMÖ‡ni Rb¨ K‡qKwU †PKwjó e¨envi Kiv বয়বে| GdwRwW I †KAvBAvB Gi Rb¨ GdwRwW 

†PKwjó I †KAvBAvB cÖkœgvjv e¨eüZ বয়বে| 

2.7 Z_¨ we‡kølY 

 

we‡klÁ `j we‡kl K‡i Z_¨ we‡kølK (Data Analyst) cÖKí GjvKv †_‡K msM„nxZ Z_¨ cy•Lvbycy•Liƒ‡c hvPvB-

evQvBc~e©K cª¯‘ZK…Z Gw›Uª †cÖvMªv‡gi gva¨‡g `ÿ WvUv Gw›Uª Acv‡iUi‡K w`‡q WvUv Gw›Uª Kivi ci †Uey‡jkbc~e©K cÖwZ‡e`b 

প্রস্তুি কযা বয়‡ে| cÖKí GjvKv †_‡K Z_¨ msMÖn n‡Z we‡kølY ch©šÍ Aci cvZvq ewY©Z wP‡Îi gva¨‡g †`Lv‡bv  n†q‡Q: 

WvUv/Z_¨ 

cÖv_wgK/cÖvBgvix Z_¨ †m‡KÛvix Z_¨ 

Rwic Z_¨ ch©‡eÿ‡Y cÖvß Z_¨ 

gy‡LvgyLx mvÿvZKvi 

†KAvBAvB 

†W¯‥ wiwfD 

Ab mvBU †f․Z AwWwUs 

GdwRwW 

†Km ÷¨vwW 
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2.8 ¸YMZ c×wZi e¨envi 

 

mgxÿvq cwigvYMZ c×wZ QvovI ¸YMZ c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q| †hgb- `jxq Av‡jvPbv (GdwRwW) Ges †KAvBAvB| 

GmKj ¸YMZ c×wZ e¨env‡ii gva¨‡g Øx‡ci Rxe‣ewPÎ¨ msiÿ‡Yi Rb¨ fwel¨‡Z Avi wK wK e¨e¯’v ev cÖKí MÖnY Kiv 

`iKvi n‡e †m wel‡q mycvwik Kiv n‡q‡Q| GQvovI Øx‡ci Rb‡Mvwôi KóvwR©Z Avq Øx‡ci Dbœqb Kv‡R wKfv‡e e¨envi Kiv 

hvq †mwel‡q Z_¨ msMÖnc~e©K cÖwZ‡e`‡b mycvwik Kiv n‡q‡Q| 

 

2.8.1 `jxq Av‡jvPbv (GdwRwW) 

†m›UgvwU©b ØxcwU DËicvov, ga¨cvov Ges `wÿYcvov G wZbwU As‡k wef³| cÖ¯Ívec‡Î cÖwZwU Ask †_‡K 2wU K‡i †gvU 

6wU GdwRwW Kivi cÖ¯Íve _vK‡jI †h‡nZz DËicvovi RbemwZ †ewk, †mRb¨ †UKwbK¨vj KwgwUi mfvi cÖ¯Íve Abyhvqx 

DËicvov †_‡K 3wU, ga¨cvov 2wU Ges `wÿYcvov †_‡K 1wU †gvU 6wU GdwRwW Kiv বয়বে| cÖwZwU GdwRwW-†Z GKB 

†ckv/ai‡Yi 8-10 Rb‡K AšÍf©y³ Kiv বয়বে| ¯’vbxq RbmvaviY, ¯‥zj I gv`ªvmvi wkÿK, gmwR‡`i Cgvg, ¯’vbxq 

RbcÖwZwbwa, GbwRI cÖwZwbwa, Dc‡Rjvi Kg©KZ©vMY‡K AšÍf©y³ K‡i †gvU 6wU GdwRwW Kiv n‡q‡Q (ms‡hvRbx-7)| 

 

2.8.2 †KAvBAvB 

cÖ¯Ívec‡Î 5wU †KAvBAvB Kivi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| wKš‘ †UKwbK¨vj KwgwUi mfvi cÖ¯Íve Abyhvqx ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, 

¯‥zj/gv`ªvmvi wkÿK, gmwR‡`i Cgvg, GbwRI cÖwZwbwa, ‡nv‡Uj gvwjK/g¨v‡bRvi, RvnvR/‡b․Kvi gvwjK/g¨v‡bRvi, U~¨i 

MvBW, miKvwi Kg©KZ©v (†KvóMvW©, †bfx Awdmvi, AvenvIqvwe`, cywjk Awdmvi), wel‡q AwfÁ e¨w³ I cÖwZôvb cÖavb, 

cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwWÕi mswkøó Kg©KZ©v, cÖKí cwiPvjK BZ¨vw` e¨w³/e¨w³eM© †_‡K wba©vwiZ cÖkœvejxi gva¨‡g 

†gvU 10wU †KAvBAvB MÖnY Kiv বয়বে (ms‡hvRbx-8)| 

 

Quantifiable 

Data  
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2.9 m~PKmg~n Ges mvgÄm¨Zv/h_vh_Zv 

 

µwgK D‡Ïk¨ m~PKmg~n c×wZ  

1 একভায সকাযার দ্বী সন্টভার্ট িবনয 

জীফবফনিবযেয উন্নয়ন 

eb¨cÖvwYi AfqviY¨, B‡Kv cvK©, †evUvwbK¨vj 

Mv‡W©b, we‡kl msiwÿZ GjvKv, msiwÿZ 

ebvÂj Ges ¸iæZ¡c~Y© B‡KvUz¨wiRg ¯’vb; 

Rbmvavi‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv, BZ¨vw`| 

 

WKz‡g›Um wiwfD, 

‡KAvBAvB Ges 

cwi`k©‡bi gva¨‡g ‡f․Z 

ch©‡eÿY 

2 জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রবভ স্থানীয় 

জনগবণয ংগ্রবণয ভাধ্যবভ জনগবণয 

অর্ ি -াভানজক ফস্থায এফং আবকা-

টুেনযজভ ব্যফস্থায উন্নয়ন;  

Uz¨wió MvBW, wfwmwR, B‡Kv-nvU, †bv½i 

e¨e¯’vcbv, ÿz`ª e¨emv, eR©̈  e¨e¯’vcbv, cÖKí 

GjvKvq ebvqb/kvK-mewR¡ Drcv`b, msiwÿZ 

GjvKvi e¨envi, e¨w³MZ KvR I †mevi 

¸YMZgvb e„w×, †givgZ e¨e¯’v, A_© e¨q, 

BZ¨vw`| 

WKz‡g›Um wiwfD, Lvbv 

Rwic, †KAvBAvB, 

GdwRwW Ges cwi`k©‡bi 

gva¨‡g ‡f․Z ch©‡eÿY 

 

3 সন্টভার্ট িন দ্বীবয সকাযার এফং সলাযা  

পনা নফলবয় গবফলণা নযিারনায ভাধ্যবভ 

উমৄক্ত ংযক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; 

`icÎ Avnevb, µq cÖwµqv g~j¨vqb I ª̀ZZvi 

mv‡_ m¤úbœ Kiv Ges mwVK mg‡q Aby‡gv`b I 

Kvh©v‡`k cÖ`vb 

wWwcwcmn cÖKí Awd‡mi 

mKj WKy‡g›U wiwfD Ges 

ch©v‡jvPbv 

 

4 সন্টভার্ট িন দ্বীবয জন্য ফজিে ব্যফস্থানা 

দ্ধনি গবড় সিারা এফং সন্টভার্ট িন 

দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রভ 

নযবফ নধদপ্তবযয ক্ষভিা বৃনদ্ধ এফং 

ংনেষ্ট্বদয াবর্ প্রাপ্ত নবজ্ঞিায 

নফননভয়। 

eR©e¨e¯’vcbv BDwbU cÖwZôv, myqv‡iR e¨e¯’v cbv 

MÖnY, cwi‡ek Awa`ßi mÿgZv e„w×, ‡UKmB 

Dbœq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v, mswkøó mKj 

ms¯’vi mv‡_ gZwewbg‡qi Rb¨ 

Kg©kvjv/†mwgbvi| 

WKz‡g›Um wiwfD, 

AvšÍtUxg ch©v‡jvPbv, 

†KAvBAvB, GdwRwW 

Ges cwi`k©‡bi gva¨‡g 

ev Í̄e ch©‡eÿY, ¯’vbxq I 

RvZxq Kg©kvjv, BZ¨vw`| 

 

2.10 Z_¨ msMÖ‡ni DcKiY cÖYqb (cÖkœgvjv) 

 

mgxÿvi D‡Ïk¨, cwiwa, ToR, Abyhvqx Kg©c×wZi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq I cÖvmw½K Lmov cÖkœgvjv I †PKwjó •Zwi Kiv 

n‡q‡Q| cÖkœgvjv I †PKwjómg~n †UKwbK¨vj I w÷qvwis KwgwUi mfvq Av‡jvPbvi gva¨‡g P‚ovšÍ Kiv n‡q‡Q| Z_¨-DcvË 

msMÖ‡ni DcKiYmg~n wb¤œiƒc| 

 

mviwY-2.2: Kg©m~wPi Av‡jv‡K LvZwfwËK Kg©m ~wP cÖYqb I gvV Kvh©µg cwiPvjbv 

 

µwgK KiYxq Kg©m~wP Rwic c×wZ 

1 ¯’vbxq DcKvi‡fvMx‡`i †_‡K Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cªkœgvjv mivmwi mvÿvZKvi MÖnY 

2 cÖevj Øx‡c ågYKvwi‡`i †_‡K Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cªkœgvjv mivmwi mvÿvZKvi MÖnY 

3 cÖKí Awdm †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_¨ (WKz‡g›U wiwfD) msMÖ‡ni Rb¨ †PKwj÷ †PKwj÷ 

4 

†KAvBAvB: ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, ¯‥zj/gv`ªvmvi wkÿK, gmwR‡`i Cgvg, GbwRI 

cÖwZwbwa, †nv‡Uj gvwjK/g¨v‡bRvi, RvnvR/‡b․Kvi gvwjK/g¨v‡bRvi, U~¨i MvBW, 

miKvwi Kg©KZ©v (†KvóMvW©, †bfx Awdmvi, AvenvIqvwe`, cywjk Awdmvi), wel‡q 

AwfÁ e¨w³ I cÖwZôvb cÖavb, cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwWÕi mswkøó Kg©KZ©v, 

cÖKí cwiPvjK, BZ¨vw`| 

†PKwj÷ 

5 

GdwRwW (Focus Group Discussion) cwiPvjbvi mgq ¯’vbxq DcKvi‡fvMx, 

¯‥zj, gv`ªvmvmn wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa I GbwRI cÖwZwbwa 

e¨w³e‡M©i mv‡_ c„_K c„_Kfv‡e †gvU 6wU GdwRwW Kiv n‡q‡Q| 

`jxq Av‡jvPbv 

(GdwRwW) 

6 

¯’vbxq DcKvi‡fvMx, ¯‥zj, gv ª̀vmvmn wkÿvcÖwZôv‡bi wkÿK, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa I 

GbwRI cÖwZwbwa, miKvwi-†emiKvwi Kg©KZ©v BZ¨vw` e¨w³eM©‡K wb‡q ¯’vbxq ch©v‡q 

GKwU Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

Av‡jvPbv 
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GQvovI cÖK‡íi Z_¨vw` ch©v‡jvPbvi Rb¨ wWwcwc/ms‡kvwaZ wWwcwc, `icÎ msµvšÍ `wjjmg~n, cÖKí Awd‡mi I wbg©vY 

wVKv`vi‡`i Kg©cwiKíbv I †m Abyhvqx AMÖMwZ msµvšÍ I Ab¨vb¨ WKz‡g›U wbweofv‡e cixÿv Kiv বয়বে| cÖK‡íi AvIZvq 

wbwg©Z ev Í̄e I ¯’vwcZ Ab¨vb¨ ¯’vcbvi ¸YMZ gvb hvPvB Kiv n‡q‡Q wK bv †m¸‡jvI cixÿv Kiv বয়বে| 

 

2.11 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mej I ỳe©j w`K Ges my‡hvM I SzuwK (SWOT) we‡kølY 

 

cÖKí g~j¨vqb Kg©cwiKíbvq †h mKj Z_¨ DcvË msMÖn Ges we‡køl‡Yi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q, †m mKj Z_¨ DcvË msMÖnc~e©K 

we‡kølY K‡i cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mej I `ye©j w`K Ges my‡hvM I SuywKmg~n mbv³ K‡i fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí MÖnY I 

ev Í̄evq‡bi Rb¨ mycvwik cÖ`vb Kiv বয়বে| wb¤œwjwLZ wb‡ ©̀kK (Indicator) Abyhvqx cÖK‡íi mej I `ye©j w`K Ges 

my‡hvM I SuywK ev evav ch©v‡jvPbvc~e©K cÖwZ‡e`‡b mwbœ‡ewkZ বয়বে| 

 

cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mej w`Kmg~‡ni wb‡ ©̀kKmg~n (Indicator) 

 

(1) cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb GKB cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb; 

(2) wWwcwc AbymiYc~e©K mgqgZ cÖK‡íi cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM; 

(3) evwl©K Kg©cwiKíbv cÖ¯‘Z I ev¯Íevqb; 

(4) LvZIqvix ev‡RU Pvwn`v I eivÏ; 

(5) cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms¯’vb Ges h_vmg‡q A_© Qvo; 

(6) cÖK‡íi Kvh©µg wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mgvßKiY; 

(7) cÖK‡íi wWRvBb I †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx mKj cÖKvi µq m¤úbœKiY; 

(8) mwVKfv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ wefvM I mswkøó gš¿Yvjq KZ©„K wbqwgZ gwbUwis; 

(9) Øx‡ci mKj cÖKvi Dbœq‡b ¯’vbxq RbmvaviY‡K KwgwUi gva¨‡g m¤ú„³KiY| 

  

cÖK‡íi ỳe©j w`Kmg~‡ni wb‡ ©̀kK (Indicator) 

(1) cÖ‡qvRb Abyhvqx Rbej Aby‡gv`b I wb‡qvM bv Kiv; 

(2) LÛKvjxb/AwZwi³ `vwq‡Z¡ ev NbNb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM; 

(3) wWwcwc Abyhvqx cÖ¯‘ZK…Z evwl©K Kg©cwiKíbv h_vmg‡q ev¯Íevqb Ki‡Z bv cviv; 

(4) cÖK‡íi Kvh©µg mywbw`©ófv‡e wPwýZ bv Kiv; 

(5) gvjvgvj µ‡q RwUjZv I `xN©mgq e¨q; 

(6) mywbw ©̀ófv‡e cÖK‡íi Exit Plan bv Kiv ev bv _vKv; 

(7) ÎæwUc~Y© wWRvBb Ges †¯úwmwd‡Kkb mwVKfv‡e Ki‡Z bv cviv; 

(8) wew”Qbœ Øx‡ci Kvi‡Y wefvM I gš¿Yvjq KZ©„K wbqwgZ gwbUwis bv Kiv; 

  

cÖK‡íi my‡hv‡Mi wb‡`©kK (Indicator) 

 

(1) c„w_exi GKgvÎ †Kvivj Øxc iÿv n‡e Ges ch©Ub wk‡íi e¨vcK Dbœqb n‡e; 

(2) Øx‡ci Rbmvavi‡Yi mvgvwRK I A_©‣bwZK Dbœqb n‡e; 

(3) Rxe‣ewP‡Î¨iI fvimvg¨ iÿv n‡e; 

(4) GjvKvq wkÿv, ¯̂v¯’¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb n‡e; 

(5) AvaywbK eR©¨ e¨e¯’vcbv Dbœq‡bi gva¨‡g •mK‡Zi cvwb ~̀lY I  cwi‡ek ~̀lY n«vm cv‡e;  

(6) RbM‡Yi Avq e„w×i mv‡_ mv‡_ Av_©mvgvwRK Dbœqb n‡e| 

 

cÖK‡íi SuywKi wb‡ ©̀kK (Indicator) 

 

(1) cÖK‡íi KvR ev¯Íevq‡b ¯’vbxq cÖfve; 

(2) h_vmg‡q cÖK‡íi Rbej wb‡qvM bv Kiv; 

(3) µq cwiKíbv †gvZv‡eK h_vmg‡q µqKvh© m¤úbœ Ki‡Z bv cviv; 

(4) cÖK‡íi A_©Qv‡o wej¤^ ev Pzw³‡Z wej¤^ nIqv; 

(5) Kv‡Ri Zzjbvq Ach©vß A_© eivÏ; 

(6) cÖvK…wZK `y‡hv©‡M ÿqÿwZ| 
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2.12 mgxÿv cwiPvjbv 

 

mgxÿv Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ `‡j 4 Rb civgk©K, 5 Rb mycvifvBRvi, 10 Rb Z_¨msMÖnKvix, 1 Rb Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi Ges 1 Rb Awdm mnKvix Kg©iZ নেবরন| GQvovI wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mgxÿvKvR mgvß Kivi wbwg‡Ë 

cÖwZôv‡bi Rbe‡ji ZvwjKv †_‡K GKRb mgš̂qKmn AwZwi³ Rbej Kv‡R jvMv‡bv বয়বে| 

 

2.13 Z_¨msMÖnKvix Ges mycvifvBRvi cÖwkÿY 

 

civgk©K cÖwZôvb Z_¨msMÖnKvix Ges mycvifvBRvi wb‡qv‡Mi ci Zuv‡`i 2( ỳB) w`‡bi cÖwkÿY Kg©m~wPi Av‡qvRb কবযবে| 

civgk©KMY I wmwWGm Gi mgš̂qK Z_¨msMÖnKvix Ges mycvifvBRviM‡Yi cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| D³ Kg©m~wP‡Z 

AvBGgBwW `ß‡ii mswkøó Kg©KZ©vMY‡KI Avgš¿Y Rvbv‡bv য়| 

 

GKRb Z_¨msMÖnKvix cÖwZw`b 5wU K‡i cÖkœgvjv c~iY কবযবে| Gfv‡e 10 Rb Z_¨ msMÖnKvix 10 w`‡b 400 cÖkœgvjv c~iY 

কবযবে| mycvfvBRviMY wba©vwiZ cÖkœgvjv c~iYmn Z_¨msMÖnKvwi‡`i cyiYK…Z cÖkœgvjvi ¸YMZ gvb hvPvB I cÖ‡qvRbxq w`K 

wb‡ ©̀kbv cÖ`vb K‡i w`‡bi KvR নদবনআ ম্পন্ন কবযবে| civgk©KMY mycvifvBRvi‡`i mn‡hvwMZvq GdwRwW, †KAvBAvB Ges 

†Km ÷vwW কবযবে| 10 w`‡bi g‡a¨ Z_¨ msMÖ‡ni KvR m¤úbœ Kivi jÿ¨gvÎv wba©viY কবয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বে | ¯’vbxq 

Kg©kvjv cwiPvjbvi Rb¨ mycvfvBRviMY civgk©KM‡Yi civgk© †gvZv‡eK mKj Av‡qvRb m¤úbœ K‡i GKwU w`b avh© কবয, 

†m †gvZv‡eK civgk©KMY Dcw¯’Z n‡q Kg©kvjv cwiPvjbv কবযবেন| দ্বীবয উত্তযাড়ায় ফনস্থি আরানভয়া নফএন াআস্কুবর এ 

কভ িারায অবয়াজন কযা য়। 
 

2.14 Z_¨ ev WvUv GwWwUs I †KvwWs 

c~iYK…Z cÖkœgvjv civgk©K cÖwZôv‡bi Awd‡m †KvwWs, GwWwUs I d·‡cÖv †cÖvMÖv‡g WvUv Gw›Uª Kiv বয়বে|  

 

2.15 Z_¨ ev WvUv we‡kølY Ges cÖwZ‡e`b ‰Zwi 

Z_¨ ev WvUv we‡kølY Ges cÖwZ‡e`b ‣Zwii †ÿ‡Î wb‡¤œv³ wel‡qi cÖwZ mZK© „̀wó ivLv বয়বে| 

(1) msM„nxZ WvUvi h_v_©Zv Ges MÖnY‡hvM¨Zv h_vh_fv‡e we‡køl‡Yi Rb¨ DbœZ WvUv Gw›Uªi Dc‡hvMx I Kvh©Kix 

mdUIq¨vi e¨envi Kiv বয়বে| 

(2) msM„nxZ Z_¨ ev WvUv GmwcGmGm (SPSS) mdUIq¨v‡ii gva¨‡g we‡kølY Kiv বয়বে| 

 

2.16 ¯’vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv 

Z_¨msMÖn PjvKvjxb mg‡q civgk©K`j ¯’vbxq ch©v‡q GKwU Kg©kvjvi Av‡qvRb কবযবেন| AvbygvwbK 45-50 Rb ¯’vbxq 

wewfbœ †kÖwY-†ckvi †jvKRb, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, miKvwi-‡emiKvwi ms¯’vi Kg©KZ©ve„›` AšÍf©‚³ K‡i Db¥y³ Av‡jvPbvi 

gva¨‡g wbweo cwiexÿ‡Yi cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` msMÖn K‡i Zv cÖwZ‡e`‡bi gva¨‡g Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

2.17 cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb 

 

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b (Inception Report)t 26/12/2018 Zvwi‡L Pzw³cÎ ¯^vÿwiZ nIqvi ci wWwcwc I cÖKí mswkøó 

cÖ‡qvRbxq cÖwZ‡e`b ch©‡jvPbvc~e©K GKwU Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡i 20 Kwc 09/01/2019 Zvwi‡L †UKwbK¨vj 

KwgwUi mfvi Rb¨ `vwLj Kiv nq| †UKwbK¨vj KwgwUi mycvwi‡ki wfwË‡Z cÖwZ‡e`bwU ms‡kvab K‡i w÷qvwis KwgwUi Rb¨ 

21/01/2019 Zvwi‡L AviI 20 Kwc `vwLj Kiv nq| w÷qvwis KwgwU KZ©„K D³ cÖwZ‡e`b Aby‡gvw`Z n‡j gvV ch©v‡q Rwic 

Kvh©µg ïiæ য়| 
 

1g Lmov cÖwZ‡e`b (1
st
 Draft Report)t cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡bi wfwË‡Z 6 mßv‡ni g‡a¨ gvV ch©v‡q Z_¨-DcvË msMÖn 

K‡i msM„nxZ mKj Z_¨ m¤^wjZ WvUv ch©‡eÿY, we‡kølYc~e©K 20 Kwc †UKwbK¨vj KwgwUi mfvi Rb¨ 12/03/2019 Zvwi‡L 

`vwLj Kiv nq| †UKwbK¨vj KwgwUi mycvwi‡ki wfwË‡Z cÖwZ‡e`bwU ms‡kvab K‡i w÷qvwis KwgwUi mfvi Rb¨ AviI 20 

Kwc `vwLj Kiv nq| w÷qvwis KwgwU KZ©„K mycvwikgvjv mshyw³c~e©K D³ cÖwZ‡e`bwU 2q Lmov cÖwZ‡e`b wn‡m‡e 

AvBGgBwW-†Z `vwLj Kiv nq| 
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2q Lmov cÖwZ‡e`b (2
nd 

Draft Report)t 2q Lmov cÖwZ‡e`b †UKwbK¨vj I w÷qvwis KwgwU‡Z Dc¯’vcb Kiv nq| 

RwicK…Z Z‡_¨i Ici KwgwUi gZvg‡Zi wfwË‡Z hveZxq Z_¨ m¤̂wjZ GKwU P~ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Zc~e©K 90 w`‡bi 

g‡a¨ RvZxq Kg©kvjvi Rb¨ 75 Kwc `vwLj Kiv nq| RvZxq Kg©kvjvi wm×všÍmg~n‡K ms‡hvRbc~e©K †UKwbK¨vj I w÷qvwis 

KwgwU‡Z Dc¯’vcb Kiv nq|  

 

P~ovšÍ cÖwZ‡e`b (Final Report)t AvBGgBwW I mswkøó `ßimg~‡ni gZvgZ I wb‡ ©̀kbv mshyw³c~e©K P~ovšÍ cÖwZ‡e`b 

‣Zwi Kiv n‡e| P~ovšÍ cÖwZ‡e`‡bi nvW© Kwc (evsjvq 40 Kwc I Bs‡iRx‡Z 20 Kwc) I mdU&& Kwc wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ 

mswkøó KZ©„cÿ eive‡i `vwLj Kiv n‡e|  

 

2.18 Kg© cwiKíbv 
26/12/2018 L„óv‡ã ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯^vÿwiZ Pzw³ Abyhvqx 30/04/2019 Zvwi‡Li g‡a¨ 

(ewa©Z 31/05/2019) mgxÿv Kvh©µg mgvwßi j‡ÿ¨ GKwU mgq wfwËK Kg©-cwiKíbv wb‡¤œ †`Iqv nj- 

 

mviwY 2.3: wbw ©̀ó mgqwfwËK Kg©cwiKíbv 

 

µwgK Kvh©vejx mgq  

K) AvBGgBwW I wmwWGm Gi civgk©K mv‡_ mfv AbywôZ nq| 26/12/2018 

K) AvBGgBwWÕi †UKwbK¨vj KwgwUi mfv AbywôZ nq| 17/01/2019 

L) w÷qvwis KwgwUi mv‡_ Av‡jvPbv, Lmov cÖkœgvjv cÖ¯‘Zmn Bb‡mckb wi‡cvU© 

cÖYqbI `vwLj 
21/01/2019 

M) cÖkœgvjv •Zwi, Z_¨ msMÖnKvix wb‡qvM I cÖwkÿY/Z_¨ msMÖn I Kvh©µg 

cwi`k©b 
10/01/2019- 09/02/2019 

N) WvUv Gw›Uª, †fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms I WvUv GbvjvBwmm Ges 1g Lmov 

cªwZ‡e`b cÖ¯‘Zc~e©K `vwLj 
10/02/2019- 12/03/2019 

O) 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv  

O.1 †UKwbK¨vj KwgwU‡Z 1g Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb I ch©v‡jvPbv 09/04/2019 

O.2 w÷qvwis KwgwU‡Z 1g Lmov cÖwZ‡e`b Dc ’̄vcb I ch©v‡jvPbv 08/05/2019 

P) 2q Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb I ch©v‡jvPbv  

P.1 w÷qvwis KwgwUi mycvwikgvjv ms‡hvRbc~e©K 2q Lmov cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Zmn 

RvZxq Kg©kvjvq Dc¯’vcb 

15/05/2019 

P.2 Kg©kvjvi gZvg‡Zi wfwË‡Z †UKwbK¨vj KwgwU‡Z 2q Lmov cÖwZ‡e`b 

Dc¯’vcb I ch©v‡jvPbv 
23/05/2019 

P.3 †UKwbK¨vj KwgwU gZvgZ ms‡hvRbc~e©K w÷qvwis KwgwU‡Z 2q Lmov 

cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb I ch©v‡jvPbv 
26/05/2019 

Q) w÷qvwis KwgwUi mycvwik I gZvg‡Zi wfwË‡Z 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab 

I P‚ovšÍKiYGes 40 Kwc evsjv I 20 Kwc Bs‡iwR cÖwZ‡e`b `vwLj 
30/05/2019 
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2.18.1 gvm I mßvnwfwËK Kg©cwiKíbvi QK 

ch©vq Kvh©µg 

wW 

‡m 

18 

Rvbyqvwi 

2019 

†deªæqvwi 

2019 
gvP© 2019 GwcÖj 2019 †g 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ch©vq-1: 
cȪ ‘wZg~jK 

cÖv_wgK Z_¨vbymÜvb                                           

Uxg MVb                                           

Rwic cwiKíbv cÖYqb                                           

Z_¨vbymÜvb Ges 

ch©v‡jvPbv 
                                          

cÖkœgvjv cÖYqb                                            

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄wZ                                           

ch©vq-2: 

Rwic 

cwiPvjbv 

ch©vq 

cÖkœgvjv P~ovšÍKiY                                           

Z_¨msMÖnKvix wb‡qvM                                           

mycvifvBRvi I Z_¨ 

msMÖnKvwi‡`i cÖwkÿY 
                                          

ev Í̄e wbixÿv                                           

Rwi‡ci c~‡e© wcÖ‡Uwós Kiv                                           

DcvË msMÖ‡ni Rb¨ Lvbv 

Rwic 
                                          

Rwic Kvh©µg Z`viwK Kiv                                           

GdwRwW cwiPvjbv                                           

†KAvBAvB                                           

†Km ÷vwW                                           

¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 

cwiPvjbv Kiv 
                                          

WvUv Gw›Uª †cÖvMÖvg 

cȪ ‘ZKiY 
                                          

WvUv †PwKs, GwWwUs Ges 

†KvwWs 
                                          

ch©vq-3: 

mgvß 

ch©vq  

WvUv Gw›Uª, †PwKs, we‡kølY 

Ges AvDUcyU †Uwej 

cȪ ‘ZKiY 

                                          

1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z 

Ges `vwLj 
                                          

†UKwbK¨vj KwgwUi 

ch©v‡jvPbv mfvq 1g Lmov 

cÖwZ‡e`b Dc¯’vcbv 

                                          

†UKwbK¨vj KwgwUi 

mycvwikgvjv ms‡hvRbmn 

w÷qvwis KwgwU‡Z Dc¯’vcb 
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ch©vq Kvh©µg 

wW 

‡m 

18 

Rvbyqvwi 

2019 

†deªæqvwi 

2019 
gvP© 2019 GwcÖj 2019 †g 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

w÷qvwis KwgwUi 

mycvwikgvjv ms‡hvRbc~e©K 

2q Lmov cÖwZ‡e`b RvZxq 

Kg©kvjvq Dc ’̄vcb 

                                          

RvZxq Kg©kvjvi 

mycvwikgvjv 2q Lmov 

cÖwZ‡e`‡b ms‡hvRbc~e©K 

†UKwbK¨vj KwgwU‡Z 

Dc¯’vcb 

                                          

‡UKwbK¨vj KwgwUi 

mycvwikgvjv ms‡hvRbc~e©K 

w÷qvwis KwgwUi mfvq 2q 

Lmov cÖwZ‡e`b Dc ’̄vcb 

                                          

w÷qvwis KwgwUi mfvi 

mycvwi‡ki Av‡jv‡K 2q 

Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab 

Ges P‚ovšÍKiY 

                                          

40 Kwc evsjv Ges 20 

Kwc Bs‡iwR cÖwZ‡e`b 

`vwLj 
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র্তিীয় ধ্যায় 

 

নননফড় নযফীক্ষণ কাম িক্রবভয পরাপর  

ম িাসরািনা এফং নফবেলণ 

 

এ ধ্যাবয়, সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয অর্ ি-াভানজক ফস্থা, জীফবফনিবযয ধযণ, ংগ্রণমূরক উন্নয়ন এফং নযবফফান্ধফ ম িটন ননবয় 

জনযব প্রাপ্ত িথ্য নফবেলণপূফ িক পরাপর উস্থান কযা বয়বে।  

৩.১ অর্ ি-াভানজক ফস্থায নফফযণ 

জনযবয শুরুবিআ সন্টভার্ট িন দ্বীব ফফাকাযীবদয অর্ ি -াভানজক ফস্থায িথ্য সনয়া বয়বে । ফবিাাগবযয বুবক উত্তয-উত্তয-

নিভ  দনক্ষণ-দনক্ষণপূফ ি ফযাফয নফস্তৃি এ দ্বীর্টয শদ িে প্রায় ৭.৩১৫ নকবরানভটায। পুবযা দ্বীর্ট ৩র্ট ংব নফবক্ত। এয 

উত্তযাংবক ফরা য় নানযবকর নজনঞ্জযা। স্থানীয় সরাবকযা এবক উত্তযাড়া  ফবর র্াবকন। এ ংর্টয শদ িে ২ ,১৩৪ নভটায এফং প্রস্থ 

১,৪০২ নভটায । এয ভধ্যবাবগয বক্ষাকৃি রু ংর্টবক ফরা য় গরানিা। দনক্ষণাংর্ট দনক্ষণাড়া নাবভ ডাকা য়। এয প্রস্থ 

বফ িাচ্চ ৯৭৫ নভটায।  ভির ভূনভ সর্বক এবকফাবযআ নফনেন্ন একর্ট দ্বী মায সমাগাবমাগ ব্যফস্থা ফরবি সটকনাপ সর্বক কাবর 

একফাযআ জাাজ, আনঞ্জন সফাট এফং স্পীড সফাবট মায়া মায় (মায়া-অায র্টনকট একাবর্ কযবি য়)। অফায সপযায ভয় 

ননধ িানযি নফবকর ৩.০০টা সর্বক ঐ একআ ফাবন নপযবি য়। জনাধাযবণয জন্য নফকল্প সকান ব্যফস্থা সনআ। এ ব্যফস্থা শুধুভায 

বটাফায সর্বক ভাি ি ম িন্ত ভবয়য ভবধ্য। ন্য ভয় াগবযয উত্তার সেউবয়য কাযবণ এ দ্বীব অা-মায়া াধাযণ ভানুবলয জন্য 

ম্ভফ ব্যাায। জনয সর্বক প্রাপ্ত িথ্য নুমায়ী, দ্বীব ভানুল ফনি স্থান কবযন ১৫০-২০০ ফেয অবগ। ফিিভাবন দ্বীব াি 

াজাবযয সফন ভানুল ফফা কবযন। জনযবয পরাপর নফবেলণ কবয সদিা মাবে সম ৯৪.৪০% ভানুলআ দ্বীব ২০ ফেবযয নধক 

ভয় ধবয ফফা কবয অবেন এফং ভায ৪.৬০% সরাক াঁি ফেয ধবয ফফা কযবেন । দ্বীবয সফনযবাগ জনভআ ব্যনক্ত 

ভানরকানাধীন। 

 

জীনফকা ননফ িাবয জন্য এ দ্বীব ফফাযি সফনয বাগ ভানুলআ নফনবন্ন কাবজয াবর্ ম্পৃক্ত। িাবদয প্রধান অবয়য উৎগুবরা বে 

সদাকানদানয, ভাে ধযা, ভাবেয  িাফাবযয ব্যফা, নদনভজুনয, সাবটর ব্যফা, এফং ন্যান্য। সফনয বাগ কাজআ ঋতু ননব িয। স্থানীয় 
সরাকবদয নধকাংআ ভৎস্যজীফী। ফেবযয সবন্ফম্বয সর্বক এনপ্রর ম িন্ত সজবরযা ভাে ধযায কাবে ব্যস্ত র্াবকন। এ দ্বীবয প্রধান 

কৃনলজাি ণ্য ধান, ডার, নানযবকর, সেঁমাজ, ভনযি, টবভবটা আিোনদ নকছু কৃলক নযফায অফাদ কবয র্াবকন। ৮২.৪০% ভানুবলযআ 

নফকল্প সকাবনা অবয়য উৎ সনআ। ম িটন ম্পনকিি কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয ংগ্রণ ীনভি। সাবটর নযিারনায কাবজ ননবয়ানজি 

কভ িিাযীবদয সফনযবাগ সক্ষবয োকা ফা ন্যান্য য সর্বক ননবয়াগ সদয়া বয়বে । িবফ ম িটন সভৌসুবভ দ্বীবয ভানুবলয অয় 

নদ্বগুবনয সফন বৃনদ্ধ ায়। এ কাযবণআ দ্বীবয নধফানযা সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয ম িটন ব্যফস্থায য ননয়ন্ত্রণ িান না।  

৫%

৯৫%

ফফা কার

৫-১০ ফেয ২০ ফেবযয নধক 
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wkÿv e¨e ’̄v 

সন্টভার্ট িন আউননয়ন নযলদ (আউন) সূবয জানা সগবে, প্রায় অট ফগ ি নকবরানভটায অয়িবনয এ দ্বীবয সরাকংখ্যা প্রায় অট 

াজায। সরিাড়ায উবমাগী নশু-নকবাবযয ংখ্যা প্রায় িায াজায। দ্বীব সরিাড়ায জন্য ম িাপ্ত নক্ষা সুনফধা সনআ। প্রার্নভক 
এফং উচ্চ নফদ্যারয় অবে ফ িবভাট িাযর্ট। নকন্তু প্রচুয নশু-নকবায স্কুবর মায় না। নকছু ংখ্যক নশু নফনবন্ন ধযবণয ঝুঁনকপূণ ি কাবজ 

ননবয়ানজি। ঝুঁনকপূণ ি কাজগুবরা বে সফড়াবি অা ম িটকবদয ভারাভার ফন , প্রফার ামুক-নেনুক  ডাফ নফনক্র , সাবটর–

সযবস্তাযাঁয় িাকনয এফং মুবি ভাে অযণ  শু ুঁটনক শিনয। নীবিয নিবয নফস্তানযি ফনণ িি বয়বে। 

 

দ্বীব নধকাং নশু-নকবায ভাধ্যনভক া কবয নফনবন্ন কাবজ মৄক্ত বয় মায়। াভনগ্রক নিয ম িাবরািনা কবয সদিা মাবে সম 

দ্বীবয ৩৯% ভানুল ননক্ষি, ২৬.২% শুধু স্বাক্ষয কযবি াবয, ২৩.২% প্রার্নভক নক্ষায় ননক্ষি, ৬.২% ভানুল এএন া 

এফং ফানকযা উচ্চ ননক্ষি।  

২৫.৬

১৯

১৬.১

১৫.১

৮.৯

৩.৯

১১.৫

০. ২০. ৪০. ৬০. ৮০. ১০০.

ফানড়য কাজ

সদাকানদায

ভাে/িাফায ব্যফায়ী

সজবর

নদনভজুয 

সাবটর 

 ন্যান্য 

অবয়য প্রধান উৎ

৩৯

২৬.২

২৩.২

৬.২

৩.

১.৬

০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০

ননক্ষি 

শুধু স্বাক্ষয কযবি ানয 

প্রার্নভক নক্ষা

এ এ ন/দানির 

এআ এ ন/ অনরভ 

গ্রোজুবয়ট/ পানজর 

স্থানীয়বদয নক্ষাগি সমাগ্যিা
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অয়  ব্যয় 

 

জনযব ননফ িানিি স্থানীয়বদয ভবধ্য ৯০% নযফাবয ১-২ জন উাজিনক্ষভ পুরুল অবে। অয ৯৫% ভনরা দস্য সকাবনা ধযবনয 

উাজিবনয াবর্ জনড়ি নয়। জনযব সদিা মায় সম, দ্বীবয উত্তযদািাবদয গড় অয়-ব্যয় খুফ কাোকানে। ৫০০০ সর্বক ১০০০০ াজায 

টাকা ম িন্ত অয়  ব্যয় কবযন এভন নযফায মর্াক্রবভ ২৪.৯%  ২৭.৫%। নধকাং (৮১.৫%) উত্তযদািায অয় ৫০০০ সর্বক 

৩০০০০ াজাবযয ভবধ্য । ক্ষান্তবয ব্যবয়য সক্ষবয ৫০০০ সর্বক ৩০০০০ াজাবযয ভবধ্য অবে ৮৫.৮% নযফায। নফস্তানযি নীবিয 

নিবয এফং ংবমাজনী-২ এ ফনণ িি বয়বে।  

 

 

 

mÂq I FY 

 

সফনয বাগ ভানুবলযআ (৬২.৩%) সকাবনা ঞ্চয় সনআ। ৩৩.৮% ভানুল নকছু টাকা ফানড়বি কো যাবি। ম িটন এরাকা য়ায 

কাযসণ শদননন্দন নজননবযয দাভ বনক সফন। সজন্য াধাযণ ভানুবলয জন্য নিনযক্ত টাকা ঞ্চয় ম্ভফয য়না। এোড়া 
প্রাকৃনিক দূবম িাবগয কাযসণ প্রায়ঃআ নফনবন্ন ধযসনয ক্ষনি সাাবি য়। ৯০.২০% ভানুলআ সকাবনা ধযসনয ঋণ সফা সনননন। 
বনবকয ভবি, দ্বীব ঋণ সফা ায়ায সুবমাগ কভ। িাোড়া এননজ সর্বক ঋণ ননবর িা ভয়ভি সপযি নদবি য়। াভনগ্রক 

নযনস্থি নফবফিনা কবয ঋণ ভয়ভি সপযি সদয়া ম্ভফ য়না। সম ল্প ংখ্যক ভানুল ঋণ ননবয়বেন, িা মূরি অত্নীয় স্বজনবদয 

কাে সর্বক। ৯৩.৪০% নাযীআ সকাবনা ধযসনয উাজিবনয াবর্ জনড়ি নন। অয ৬.৬% নাযী নফনবন্ন সাবটবর যান্না-ফান্না নকংফা 

নযেন্নিায কাজ কবযন। নযফাবয নদ্ধান্ত গ্রবণ ৬০.৭০% নাযীয সকাবনা ভুনভকা সনআ। 
 

 

3
.9

2
4

.9

1
7

1
6

.7

7
.5 1

1
.5

2
.3 4
.6

1
.6

5
.6 4

.3

0

10

20

30

40

50

60

আয় ব্যয়

৬২.৩

৩৩.৮

৩.৯

ভানক ঞ্চয়
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দ্বীব ১০০% ভানুলআ িাফায াননয জন্য র্টউফবয়র ব্যফায কবযন এফং ানন যানয ান কবযন। নকন্তু ৬৮.২০% ভানুল ভবন 

কবযন িাবদয াননয উৎ ননযাত্তা ঝুঁনকয ভবধ্য অবে। ৬০% উত্তযদািা ভবন কবযন, ননয়নন্ত্রি বাবফ ভূ-গবিস্থ ানন উবত্তারবনয 

কাযসণ াননয স্তয নীবি সনবভ মাবে এফং বনক র্টউফবয়বর ানন ায়া মাবে না। দ্বীব নিনর্ট সুবয় াননয অধায অবে। নকন্তু 

অধাযগুবরা অফজিনা সপরায কাযসণ নষ্ট্ বয় সগবে। এ োড়া দ্বীব প্রফার  শফারমৄক্ত ার্বযয য নদবয় াঁটািরা, নযকনল্পি 

য়ঃননষ্কান ব্যফস্থা এফং মযিয অফজিনা সপরায কাযবণ ব্যািবাবফ দ্বীবয ানন দূলণ িরবে। দ্বীবয ৬৭% ভানুল কাঁ িা 

ায়িানা ব্যফায কবয মা স্বাস্থেম্মি নয়। ২৩.৪% ভানুল নযং-স্ল্োফ ফাবনা ায়িানা ব্যফায কবযন মা সকাবনা সকাবনা সক্ষবয 

স্বাস্থেম্মি অফায সকাবনা সকাবনা সক্ষবয স্বাস্থেম্মি নয়। উবয় সক্ষবযআ গিি বযাট বয় সগবর অফায নতুন গিি কবয ায়িানা 

ব্যফায কবয। য়ঃননষ্কান ব্যফস্থায প্রতুরিায কাযবণ ভূগবিস্থ াননয অধায দূলবণয নকায বে। িবফ উত্তযাড়ায সাবটর এফং 

ন্যান্য স্থানা গুবরাবি স্যাননবটন ব্যফস্থা তুরনামূরক বাবরা য়ায় এফং ভূনভ গ বন সল এফং সর এয প্রস্তয সফন র্াকায় এআ 

ংবয ভূগবিস্থ অধায নকছুটা ননযাদ যবয়বে (অযাপ ২০১৫)। দ্বীবয ভূগবিস্থ াননবি নফনবন্ন উাদান সমভন নাআবেট, সলাযাআড 

এয অনধকে ায়া সগবে। সাবটর নলননং সর্বক ননষ্কানি যাায়ননক িযবরয ভাধ্যবভ এফ উাদান ভূগবিস্থ াননবি প্রবফ কযবে 

(অযাপ ২০১৫)। 

 

we ỳ¨r Ges Ab¨vb¨ Ae ’̄v 

িকযা ৫৭ বাগ ফানড়বি নফদুেৎ ংবমাগ অবে মায ৫০% ফানড়বি সৌযনফদুেৎ ব্যফায কবয র্াবক। এ োড়া ৭% ফানড়বি 

সজনাবযটয নদবয় উৎানদি নফদুেৎ নকবন ব্যফায কবয র্াবক। দ্বীব ফনস্থি সফনযবাগ সাবটর এফং নযবাবট িয ননজস্ব সজনাবযটয 
নদবয় নফদুেৎ উৎাদবনয ব্যফস্থা অবে। অআনগি ফাধ্যফাধকিায কাযবণ শুরুবি ন্ধোয য সজনাবযটয না িারাবর ফিিভাবন 

বনবকআ এ ননয়ভ না সভবন গবীয যাি ম িন্ত সজনাবযটয িালু যাবিন। সাবটর ব্যফায প্রনিবমানগিায় র্টবক র্াকায জন্য ফ সাবটর 

নযবাট িআ যাবি সজনাবযটয িালু যািায ব্যফস্থা কবযন। এয াাান কভবফন ফ সাবটর এফং নযবাবট িআ ননজস্ব সারায প্যাবনর 

অবে। দ্বীবয সবিবয সমাগাবমাবগয জন্য গরানিা ম িন্ত কাঁিা াকা যাস্তা অবে। সজর্ট সর্বক দূযত্ব নুমায়ী বোবন কবয ম িটকযা 

৫০০-৮০০ টাকা বাড়া নদবয় সাবটবর মান। দ্বীবয বেন্তবয সমাগাবমাবগয ভাধ্যভগুবরা বে ফাআাআবকর, বোন, সভাটযফাআক এফং 

সেঁবট িরা। দ্বীবয াবর্ সটকনাবপয সমাগাবমাবগয ভাধ্যভ বে জাাজ, আনঞ্জন সফাট এফং স্পীড সফাট। ৬৫% দ্বীবয নধফান এফং 

৪৫% ম িটক দ্বীবয ানফ িক সমাগাবমাগ ব্যফস্থা ননবয় ন্তুষ্ট্ নন। িবফ বনবক ভবন কবযন দ্বীবয বেন্তবয যাস্তা  াবটয উন্নয়ন বর 

গরানিা, ভধ্যাড়া এফং দনক্ষণাড়ায সাবটর স্থানা অবযা বৃনদ্ধ াবফ।  

 

দ্বীব একর্ট ভনিি নফদুেৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা (সৌয নফদুেৎ) এফং ভনিি ফজিে ব্যফস্থানা িালুয নফলবয় উত্তযদািাবদয ফাআ একভি 

সালণ কবযন। এ রবক্ষে স্থানীয় যকাবযয নফনবন্ন আউননটবক নক্তারী কযবি বফ। প্রনিনদন নীয় ম িাবয়য নিনযক্ত ম িটক 

সগবর সম ফবজিেয সৃনষ্ট্ য় িা সভাকাবফরা কযায জন্য ফজিে ব্যফস্থানা সনআ ফরবরআ িবর। এ জন্যআ একর্ট ভনিি ফজিে ব্যফস্থানা 

গবড় তুরবি বফ। ভনিি ফজিে ব্যফস্থানায় ননম্ননরনিি নফলয়াফরীয উয নজয নদবি বফঃ  

o প্রর্ভি, একর্ট জনয কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ দ্বীব নক নক ধযবণয ফজিে নক নযভাবণ উৎানদি য় িা ননধ িাযণ কযবি বফ। 

াাান ফিিভান ফজিে ব্যফস্থানায একর্ট ানফ িক মূল্যায়ন কযবি বফ।  

o ফিিভাবন উৎানদি ফবজিেয কিটুকু নযাআনলং কযা ম্ভফ িা ননধ িাযণ কবয ভনিি নযাআনলং ব্যফস্থা িালু কযবি বফ।  

o দ্বীবয কবয়কর্ট বয়বন্ট ডানম্পং সিন ফাননবয় সাবটর কর্তিক্ষবক সিাবন ফজিে সপরায ব্যাাবয ননবদ িনা নদবি বফ। 

সাবটর নবনত্তক ফজিে উৎাদবনয ধযন এফং নযভাবনয য ননব িয কবয ভানক িাবজিয ব্যফস্থা কবয নদবর এ ব্যফস্থা সটকআ 

বফ। ভাবয একর্ট নননদ িষ্ট্ ভবয় িনীর ফজিে মর্ামর্ প্রনক্রয়ায় সটকনাবপ স্থানান্তয কযবি বফ। িনীর ফজিে সর্বক শজফ 

ায শিনয কবয দ্বীবয কৃনলকাবজ ব্যফায কযা সমবি াবয।  

o সাবটবরয টয়বরবট মুবিয ানন ব্যফাবয ননবদ িনা নদবি বফ। াাান সাবটবরয ননজস্ব য়ঃননষ্কান ব্যফস্থা নননিি 

কযবি বফ। ামুনিক জবরাচ্ছ্বা সর্বক য়ঃননষ্কান ব্যফস্থাবক অরাদা যািবি বফ।  

 

৩.২ দ্বীব জীফবফনিযে ম্পনকিি িথ্য 

সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয উন্নয়বন গৃীি প্রকবল্পয ন্যিভ উবেশ্য র দ্বীবয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন । সুিযাং দ্বীবয জীফবফনিযে ম্পবকি 

প্রার্নভক ধাযণা উস্থান িেন্ত জরুযী। এ উবেেশ্য ভার্ায় সযবি জনযব জীবফনিযে ংক্রান্ত নকছু প্রশ্ন ন্তভূ িক্ত কযা বয়নের। সন্ট 

ভার্ট িন্প দ্বীর্টয ভূ -প্রকৃনি প্রধানি ভির। িবফ নকছু নকছু ফানরমানড সদিা মাম। এ দ্বীর্টয প্রধান গ ন উাদান বরা চুনাার্য। 

দ্বীর্টয উত্তযাডা এফং দনক্ষণাডা দু ’জামগাযআ প্রাম ভােিাবন জরাভূনভ অবে। এগুবরা নভ া ানন মৃদ্ধ এফং পর উৎাদবন 

ামক। দ্বীর্টবি নকছু কৃনল উৎাদন বম র্াবক। িবফ িা প্রবমাজবনয তুরনাম খুফআ নগ ণ্য। সন্ট ভার্ট িন্প দ্বীব প্রাম ৬৬ প্রজানিয 
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প্রফার, ১ ৮৭ প্রজানিয ামুক -নেনুক, ১ ৫৩ প্রজানিয ামুনিক শফার , ১ ৫৭ প্রজানিয গুপ্তজীফী উনিদ , ২ ৪০ প্রজানিয 

ামুনিক ভাে, িায প্রজানিয উবিয  ১ ২০ প্রজানিয ানি ামা মাম। স্থানীমবাবফ সজারা নাবভ নযনিি Sea weeds ফা 

োরনগ (Algae) এক ধযবণয ামুনিক শফার সন্ট ভার্ট িবন্প প্রচুয ামা মাম। এগুবরা নফনবন্ন প্রজানিয বম র্াবক িবফ রার 

োরনগ (Red Algae) নফশ্বব্যাী ফবিবম জননপ্রম। এোডা যবমবে ১৯ প্রজানিয স্তন্যামী প্রা নণ। বভরুদন্ডী প্রানণসদয ভবধ্য 

যবমবে স্পঞ্জ, নর কাঁকডা, ন্যাী নর কাঁকডা, রফিায আিোনদ। ভাবেয ভবধ্য যবমবে যী ভাে , প্রজানি ভাে, সফার কযার, যািা 

কআ, সু ুঁআ ভাে , রার ভাে , উডুক্কু ভাে আিোনদ। ামুনিক কে বুজ াগয কানেভ এফং জরাআ  যঙা াগয কানেভ প্রজানিয নডভ 

াডায স্থান নববফ জামগার্ট খ্যাি। দ্বীব সকডা ফন োডা প্রাকৃনিক ফন ফরবি মা সফাোম িা সনআ। িবফ দ্বীবয দনক্ষণ নদবক প্রচুয 

নযভাবণ সকডায সো -োড অবে। দনক্ষণ নদবক নকছু ম্যানবগ্রাব গাে অবে। ন্যান্য উনিবদয ভবধ্য যবমবে সকমা , শ্যাডা, 

াগযরিা, ফাআন গাে আিোনদ।  দ্বীব াম্প্রনিক ভবয় নকছু নবন্ন ধযবণয গাে সযাণ কযা বয়বে। এফ গাবেয ভবধ্য অবে অভ, 

জাভ, কা ার এফং যাফায গাে। কুকুয ননধন কাম িক্রভ ফন্ধ র্াকায়, দ্বীব কুকুবযয ংখ্যা স্বাবানফকবাবফ বৃনদ্ধ সবয়বে।  

 

১৯৯৭ াবর নযিানরি একর্ট শফজ্ঞাননক গবফলণা সর্বক জানা মায় সম সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয নযবফগি শফনষ্ট্ে মূ সকাযাবরয 

ফংবৃনদ্ধ এফং র্টবক র্াকায জন্য ম্পুণ ি ায়ক নয় (টভানকক ১৯৯৭)। ঐ গবফলণায় দ্বীব সমবকাবনা ধযবণয স্থানা ননভ িাণ এফং 

ম িটন কাম িক্রভ শুরু কযায পূবফ ি নফস্তানযি নযবফনবনত্তক গবফলণায প্রস্তাফ কযা য়।  

  

 

৩.৩ দ্বীবয জীফবফনিবযেয য ভানুবলয প্রবাফ 

 

প্রাকৃনিক এফং ভানফসৃষ্ট্ নফনবন্ন কাযবণ দ্বীবয জীফবফনিযে হুভনকয মু্মিীন। নফশ্ব উষ্ণায়বনয পবর মুবিয ানন উষ্ণিয বয় 

উ বে, মা প্রফার জভায সক্ষবয ফাধা নববফ কাজ কযবে।  ভাযানিনযক্ত ম িটবকয উনস্থনিয াাান িাঁবদয ননয়নন্ত্রি কভ িকাবে 

দ্বীবয য়ঃননষ্কান ব্যফস্থা  অফজিনা ভস্যা িযভ অকায ধাযণ কবযবে। িা ফাড়ায াবর্ াবর্ দ্বীবয নযবফ নষ্ট্ বে। 
সাবটর, সভাবটর  ফাাফানড়য ফজিে াগবয নভব ধ্বং বে জীফবফনিযে। অআনন ফাধা উবক্ষা কবয দ্বীব ননয়নন্ত্রি স্থানা 

ননভ িাণ ব্যি যবয়বে। িবফ বনক উত্তযদািা ভবন কবযন সম এিন অয সকউ দ্বীব প্রফার নফনক্র কবযন না। প্রফার অ যবনয নফরুবদ্ধ 

জনবিিনিায সৃনষ্ট্ বয়বে।  

 

িকযা ৪৮.৪ বাগ উত্তযদািা ভবন কবযন,  কাবযন্ট জাবরয ব্যফাবযয কাযসণ প্রচুয কে জাবর অটকাবড় ভাযা মাবে। ৪০.৫% 

উত্তযদািা ভবন কবযন সম ম িটকবদয ননয়নন্ত্রি কাম িক্রবভয জন্য কেবয অফাস্থবরয ক্ষনি সে। ২০১৪ াবর ম্পানদি একর্ট 

গবফলণা সর্বক সদিা মায় সম সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয ম িটক ধাযণ ক্ষভিা শদননক ১৮৩৫ জন (াান এফং আরাভ ২০১৪)। ম িটন  

সভৌসুবভয শুরু সর্বকআ সদবয একভায প্রফারদ্বী সন্টভার্ট িবন সফবড় মায় নিনযক্ত ভানুবলয িা। এ কর ম িটসকযা বটাফয 

২০১৮ সর্বক ভাি ি ২০১৯ ম িটন সভৌসুবভ েয়র্ট প্রবভাদ িনয  ২০র্টয সফন কাব য েরায ননবয় প্রনিনদন সন্টভার্ট িন নগবয়বেন এফং 

যানয মান কবযবেন ৩ সর্বক ৭ াজাবযয সফন ম িটক (শদননক প্রর্ভ অবরা ২০১৯)। পরশ্রুনিবি দ্বীবয নফনবন্ন ভস্যা (শকবি 

প্লানিক ফজিে, ানন দূলণ আিোনদ) ভাযাত্মক অকায ধাযণ কবযবে।  

 

াম্প্রনিক ভবয় দ্বীব নকছু নকছু নতুন ভস্যায সৃনষ্ট্ বয়বে। এ গুবরায ভবধ্য যবয়বে, মুিিীবয াআবকর এফং সভাটযাআবকর 

িারাবনায ভাধ্যবভ িীবযয প্রাকৃনিক শফনষ্ট্ে ক্ষনিগ্রস্থ কযা, ফানরয়ানড় এফং রিাবনা গাোরা নষ্ট্ কযা, যাবি মুিবকবি শআ-

হুবলাড় কযা, প্লানিক এফং নগাবযবটয টুকবযা সপরা এফং অবরা দূলণ কযা। এোড়া দ্বীব কুকুবযয ংখ্যা সফবড় মায়ায় কেবয 

৩.২

৪৮.৪

৪০.৫

১.৬

৬.৩

০. ২০. ৪০. ৬০. ৮০. ১০০.

কেবয নডভ ংগ্র  নফনক্র

ভাবেয জাবর কে অটকা ড়া

ম িটবকয কাযবন কেবয অফাস্থর ক্ষনি য়

জরফায়ু নযফিিবনয প্রবাফ 

কুকুবযয উিফ 

কেবয উয প্রবাবফয নফনবন্ন কাযন
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নডভ াড়া এফং োনিং হুভনকয ভবধ্য বড় সগবে ফবর নকছু নকছু উত্তযদািা ভবন কবযন। পূফ ি নদবকয মুি শকি ভ্রভবণ সদিা 

সগবে প্রচুয ংখ্যক কুকুয শকবি গৄবয সফড়াবে। সক্ষয নফববল কুকুয ম িটকবদয অক্রভন কযবে। ভানুল নক নক উাবয় 

জীফবফনিবযেয য প্রবাফ সপবর িা নীবিয নিবয সদিাবনা র। 
 

 

িকযা ১৩.৫ বাগ উত্তযদািা ভবন কবযন ফনভূনভ ধ্বং ফায সেবন মূর কাযণ বে গােকাটা। নযবফ ংযক্ষণ অআন, ১৯৯৫ 

নুাবয (সগবজট প্রকা ২৯ জুন, ১৯৯৯) ংকটান্ন ঐ এরাকায় প্রফার, শফার, ামুক, নেনুক, কানেভ ংগ্র  নফনক্র ম্পূণ ি 

নননলদ্ধ কযা বয়বে। ১২.৫% উত্তযদািা এিন ভবন কবযন সম মুিবকি সর্বক সকাযার, ামুক, এফং নেনুক ংগ্র কবয নফক্রয় 

কযা য়। িবফ এ ধযবনয কাম িক্রভ নদবন নদবন কবভ অবে। নযবফ নফলয়ক বিিনিা বৃনদ্ধয কাযসণ প্রফার এফং ামুক-নেনুক 

অযণ এফং নফনক্র বনক কবভ সগবে।  
 

৩.৪ প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নফলয়ক জ্ঞান  

 

১৯৯৭ াবর আউননবান ির্ট ফ বৃর্ট করানম্বয়ায প্রবপয র্ভা র্ভানক ‘ন্যানার ম্যাবনজম্যান্ট প্লোন পয সকাযার 

নযবাব ি”নাবভ সন্টভার্ট িন দ্বীব একর্ট নফস্তানযি গবফলণা কাম িক্রভ নযিারনা কবযন। ম িটন কাম িক্রবভয প্রাবযয কাযসণ দ্বীব 

নক নক ভস্যায সৃনষ্ট্ বি াবয উক্ত গবফলণায় স নফলবয় একর্ট ম্যক ধাযণা সদয়া য়। নীবি ভস্যাগুবরা ফনণ িি রঃ 

 স্থানা ননভ িাসণয কাযসণ মুিিীবযয ক্ষনিাধন  

 মুবি নর জভায নযভাণ সফবড় মায়া  

 ামুনিক সমাগাবমাগ বৃনদ্ধ ায়ায় নরয নযভাণ সফবড় মায়া  

 দ্বী সর্বক ফনমূ িিী াননয (াযবপ যানপ) প্রফা বৃনদ্ধ ায়া এফং একআ াবর্ াযবপ এফং ভূগবিস্থ াননবি 

ননউনেবয়ন্ট এয নযভাণ বৃনদ্ধ ায়া  

 নযবফব ক্ষনিকাযক যাায়ননক িব্যানদ ঢুবক ড়া  

 সগাবরয জন্য ব্যফহৃি াফান, শ্যাম্পু এফং ন্যান্য প্রাধনী াভগ্রী সর্বক যাায়ননক িব্য ননগ িভন  

 নফবনাদনমূরক কাম িক্রভ বৃনদ্ধয পবর জীফবফনিবযেয য প্রবাফ ড়া।  
 

যকায ১৯৯৯ াবর দ্বীবক প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা স ালণা কবয। নযবফ ংযক্ষণ অআন, ১৯৯৫ নুাবয (সগবজট ১৯৯৯) 

ংকটান্ন ঐ এরাকায় প্রফার, শফার, ামুক, নেনুক ংগ্র  নফনক্র ম্পূণ ি নননলদ্ধ কযা বয়বে। ভাে, কে  ন্যান্য জরজ 

প্রাণীয ক্ষনিকাযক সম সকাবনা ধযবনয কাজ; াথুবয  প্রফারনরা অযণ, সম সকাবনা ননভ িাণ কাবজ াথুবয  প্রফারনরায ব্যফায। 
উত্তযদািাবদয ৬৫.৯% প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নফলবয় সিভন নকছু জাবনন না। িকযা ৩৪.১ বাগ  উত্তযদািায এ নফলয়ক 

ধাযণা অবে। উত্তযদািাবদয ভবধ্য মাবদয ধাযণা অবে, িাবদয ৭১.৮% ভবন কবযন দ্বীবক ংকটান্ন এরাকা স ালণা কযায য 

াভনগ্রক সকাবনা উন্ননি াধন য়নন। িকযা ২৫.৯ বাগ উত্তযদািা এ ব্যাাবয নকছু জাবনন না। ভায ২.৩% উত্তযদািা ভবন কবযন, 

১৯৯৯ াবরয বয দ্বীবয নকছু উন্নয়ন বয়বে। াভনগ্রক উন্নয়বনয পরাপর নববফ ৮৫.৭% উত্তযদািা ফবরবেন ফন সুযনক্ষি 

বয়বে এফং ১৪.৩% ভবন কবযন কেবয অফাস্থর ননযাদ বয়বে। নফগি দু’ফেবযয গৃীি কাম িক্রভ ংক্রান্ত নফলবয় ২৩.১% 

উত্তযদািা নকছু জাবনন না। িকযা ৭৬.১ বাগ উত্তযদািা সকাবনা ধযসনয কাম িক্রভ সনয়া য়নন ফবর ভবন কবযন। 

13.4

8.2

12.5

3.9

2

2

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ফনভূনভয গাে কাটা 

ফন্যপ্রানন নকায এফং ভাযা 

সকাযার, ামুু্ ক, নেনুক অযণ এফং নফক্রয়

সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক অফাস্থর ধ্বং কবয 

সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক গুণাফরী নষ্ট্ কবয 

ফকা াবভা এফং পোটনয সর্বক নযবফ দূলণ 

সমবকাবনা কাজ মা ভাবেয অফাস্থর নষ্ট্ কবয 

জীফবফনিবযেয উয ভানুবলয প্রবাফ



cvZv 38 

 

 

 

 

 

৩.৫ দ্বীব নযবফ ফান্ধফ ম িটন কাম িক্রবভয নফফযণ  

 

াম্প্রনিক ভবয় সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ভ্রভণকাযীয ংখ্যা ফহুগুবণ বৃনদ্ধ সবয়বে। ম িটন সভৌসুবভ নদবন গবড় ৪-৫ াজায ম িটক দ্বী 

ভ্রভবণ অবন। এ নফার ম িটক সগাষ্ঠীবক সফা সদয়ায জন্য নফগি ফেবয দ্বীব বনক স্থানা শিনয বয়বে। নকন্তু িায কিটুকু 

নযবফ ফান্ধফ উাবয় বয়বে িা ননবয় ফভয়আ নফিকি নের এফং অবে। ম িটন নল্প নফকাবয য ফাংরাবদবয বনকিানন 

াভনগ্রক উন্নমন ননব িয কযবে। সদব ম িটন নবল্পয নফকা  টবর কভ িংস্থান ফাড়বফ  সফকাযত্ব দূযীকযবণয ভাধ্যবভ দানযিে 

নফবভািন পর বফ। সটকআ উন্নয়বন নযবফ ফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ ব্যাক ভূনভকা ারন কযবি াবয। এ জনযব ংগ্রণকাযী 

৮৮.৫% উত্তযদািাআ নযবফফান্ধফ ম িটন ম্পবকি নকছু জাবনন না। ভায ১১.৫% উত্তযদািা এ নফলবয় নকছু িথ্য জাবন । দ্বীব নক 
নক নযবফ ফান্ধফ কাম িক্রভ অবে িা ননবয় জনযব ংগ্রণকাযীবদয প্রশ্ন কযা বয়নের। এ ংক্রান্ত পরাপর নীবি সদয়া র।  

 

 

 

৩৪.১

৬৫.৯

প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নফলয়ক জ্ঞোন 

ো না 

৪.২

১.

৩৪.৪

১.৩

১.১

৩১

০

০

৯৫.৮

৯৯

৬৫.৬

৯৮.৭
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৬৯

১০০

১০০

০. ২০. ৪০. ৬০. ৮০. ১০০.

স্থানীয়বদয ননবয় ম িটন কাম িক্রভ

আবকাাট 

ম িটক ংখ্যা সযকড ি যািা  

স্থানীবদয জন্য প্রনক্ষন 

ম িটকবদয জন্য প্রনক্ষন

যবদন গাে সযাণ না কযা 

নববরজ কঞ্জাযববন গ্রু

স্থানীয় জ্ঞাবনয প্রবয়াগ 

নযবফ ফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ

না ো
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সন্ট ভার্ট িন দ্বীব প্লানিক ফজিে একর্ট গুরুিয ভস্যা। সন্ট ভার্ট িবনয সজর্ট াট এফং শকবিয পূফ ি, উত্তয  নিভ নদবক গবড় 

উব বে সদাকানাট। ফাঁবয খু ুঁর্ট  প্লানিবকয োউনন সদয়া এফ সদাকাবন সকনাকাটা কবযন ম িটবকযা। শিনয য় নি, নগাবযট  

 অিাবযয প্যাবকট, াননয সফাির, কোন, ডাবফয সিাা এফং ভাবেয উনেষ্ট্ নফনবন্ন ধযবণয অফজিনা। ৪৬.৬% উত্তযদািা 

ফবরবেন, এফ প্লানিকফজিে উন্ুক্ত স্থাবন সপরা য় মা নযবফবয জন্য বীলণ ক্ষনিকয। এফ প্লানিকফবজিেয কাযসণ দ্বীব নফশুদ্ধ 

াননয অধাযগুবরা নষ্ট্ বয় সগবে। প্লানিক ফজিে ংগ্র কবয সটকনাবপ াঠিবয় সদয়া য়, ফবরবেন ৪৮.২% উত্তযদািা। শকবিয 

ফানরয়ানড দিবরয পবর প্রাকৃনিক বুজ সফষ্ট্নীয সকয়াফন, নননন্দা, গাঙরিা জীফবফনিযে ধ্বং বে। ১৯৯৫ াবরয ফাংরাবদ 

নযবফ ংযক্ষণ অআন নুমায়ী সন্টভার্ট িন দ্বী যকায স ানলি একর্ট প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা (ECA)। দ্বীবয 

প্রবফমুবিআ ফাংরাবদবয নযবফ নধদপ্তয ম িটকবদয কী কযা উনিি বফ না িা নরবি সযবিবে নফরবফাবড ি। সমভন প্রফার, শফার, 

ামুক, নেনুক, আিোনদ ংগ্র কযা সর্বক নফযি র্াকা, প্লানিক-নরনর্ন মযিয সপরা সর্বক নফযি র্াকা, যাবি শকি এরাকায় 

অবরা ফা অগুন জ্বারাবনা সর্বক নফযি র্াকা, দ্বীব ভাআক ফা উচ্চসে গান-ফাজনা না কযা, স্থানীয় জনিায ধভীয়  াভানজক 

মূল্যবফাবধ অ াি সদয় এভন কাজ না কযা, দ্বীব সমবতু নভ া াননয উৎ ীনভি, িাআ ানন ব্যফাবয াশ্রয়ী য়া। জনযব ং 
গ্রণকাযীবদয ভবি দ্বীব নযবফ ফান্ধফ কাম িক্রভ িালু অবে মা িীবি নের না িা নীবিয নিবয সদিাবনা র। 

 

 

নতুন িালু য়া কাম িক্রবভয ভবধ্য উবলিবমাগ্য র সজর্টয ননকট িথ্য সকন্দ্র িালু, প্রদ িনী সফাড ি স্থান, য়াি টায়ায স্থান, এফং 

ননয়নভি শকি নযেন্নিা কাম িক্রভ নযিারনা। আনএ ম্যাবনজবভন্ট গ্রু নকংফা নববরজ কনজাযববন গ্রু নাবভ সকাবনা ধযবণয 

কাম িক্রভ এিন িালু য়নন। দ্বীবয জীফবফনিযে যক্ষায় নক নক দবক্ষ িালু কযা সমবি াবয এ নফলবয় উত্তযদািাবদয প্রশ্ন কযা 

বয়নের। সফনযবাগ কাম িক্রভ িালু কযায ব্যাবয িাবদয ভবধ্য একধযবণয উবদ্বগ কাজ কবয। 
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সজর্টয ননকট িথ্য সকন্দ্র 

প্রননক্ষি টুেয গাআড

গ্লা ফটম  সফাট

নববরজ কনজাযববন গ্রু 

প্রদ িনী সফাড ি 

য়াি টায়ায

প্রননক্ষি উদ্ধায কভী

আনএ ম্যাবনজম্যান্ট কনভর্ট 

শকি নযেন্নিা কাম িক্রভ 

কনভউননর্ট পুনরনং 

টাট ির এক্সক্লু নডং নডবাআ 

দ্বীব নফনবন্ন সফাঃ িীি এফং ফিিভান 

ফিিভান িীি 

৬.২

৫.৯

১৪.১

৮.২

৬.৯

১৮

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

নকছুনদবনয জন্য ম িটক নননলদ্ধ কযা 

ট্যাক্স ফাবনা 

নদনপ্রনি ম িটক ংখ্যা ননধ িাযন 

দ্বীবয নকছু নকছু এরাকা ীভাফদ্ধ কযা 

কব াযিভ পুনরনং 

জীফবফনিযে  বয়াযন্য ফানাবনা 

নযবফ যক্ষায় কযনীয়
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ভায ১৪.১% উত্তযদািা ভবন কবযন সম দ্বীব ম িটবকয ংখ্যা ননয়ন্ত্রন কযা উনিৎ এফং ৬.২% ভবন কবযন সম নকছুনদবনয জন্য 

ম িটন নননলদ্ধ কযা উনিৎ। দ্বীবয অবযা নকছু এরাকা ীভাফদ্ধ কবয যািা উনিৎ ফবর ভবন কবযন ৮.২% উত্তযদািা। এোড়া ট্যাক্স 

ফাবনা (৫.৯%), কব াযিভ পুনরনং (৬.৯%) এফং জীফবফনিযে বয়াযণ্য (১৮%) ফানাবর দ্বীবয জীফবফনিযে সুযনক্ষি বি 

াবয। 
 

৩.৬ দরীয় অবরািনা (FGD/Local Workshop) এফং সকঅআঅআ সর্বক প্রাপ্ত িথ্যানদ 

 

প্রকবল্পয উবেবশ্যয গুণগি নফবেলবণয জন্য স্থানীয় জনাধাযণবক ননবয় দরীয় অবরািনা, কভ িারা এফং নফলবয় নবজ্ঞ ব্যনক্তফবগ িয 

নবভি গ্রণপূফ িক প্রনিবফদবন নন্নবফ কযা বয়বে। সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ফফাযি নফনবন্ন সায ভানুলজন ভবন কবয সম নিনযক্ত 

ম িটবকয িাব দ্বীবয াভনগ্রক ফস্থায ফননি  টবে। 

অয এয ভবধ্য প্রাকৃনিক ম্পবদয ক্ষনি ানধি বে 

ফবিবয় সফন। ম িটকবদয াননয িানদা পূযণ কযবি 

নগবয় দ্বীব এিন াননংকট সদিা নদবে। াননয স্তয 

ননবি সনবভ মাবে। নরকূবয ানন রফণাক্ত। এ ননবয় 

নিনন্তি এরাকায ভানুল। দ্বীবয উত্তয-নিভ এফং দনক্ষণ 

শকবি ার্য অযণ কযা বে। এ ার্য নদবয় শিনয 

বে দ্বীবয সাবটর, সভাবটর নানা ফকা াবভা। 
স্থরবাবগয জনভ খু ুঁবড় সিারা বে ার্য। মুবিয 

িরবদ সর্বক অযণ কযা প্রফার  শফার শকবি 

নফনক্র কযবে নশু-নকবাবযযা। প্রফার সফিাবকনা নননলদ্ধ 

বর ম িটবকযা নকনবেন। সজর্টবি প্রফার  ামুক-

নেনুক না সকনায ব্যাাবয িকি কযবে নযবফ 

নধদপ্তয। দ্বীবয জনভয মূল্য িগুণ সফবড় সগবে। দ্বীবয 

এক-র্তিীয়াং জনভ প্রবাফারী ব্যনক্তবদয দিবর িবর 

সগবে। াধাযণ ভানুল ভূনভীন বয় ড়বফ ফবর অংকা 

কযবে। দ্বীবয দনক্ষণ ং ‘সযনিকবটড এবক্স সজান’ নববফ নযনিি সমিাবন যবয়বে নফার অকৃনিয প্রফার ার্য। দ্বীবয এআ 

ংব নকছু নকছু সাবটর ব্যফা নযিারনা কবয অবে। নফলবয় নবজ্ঞ ব্যনক্তবদয াবর্ সকঅআঅআ এয ভাধ্যবভ, দরীয় অবরািনা 

এফং য়াকিব ংগ্রনকাযীবদয ভবি, এ সযনিকবটড সজান এিন ঝুঁনকয মুবি। কাবযা কাবযা ভবি, দ্বীব অবয়য সুবমাগ র্াবক 

ফেবযয েয় ভা। এআ েয় ভাব াযা ফেবযয অয় নননিি কযবি সমবয় দ্বীবয ব্যাক ক্ষনি াধন বে। দরীয় অবরািনা, কভ িারা 

এফং সকঅআঅআ সর্বক প্রাপ্ত িথ্য নফবেলণ কবয নকছু ভস্যা এফং িায কাযণমু নীবিয াযনণবি উস্থান কযা রঃ 

 

ভস্যা কাযণ 

দূলণ  

 নযকনল্পিবাবফ স্থানা ননভ িাণ এফং মুি শকি নকংফা শকবিয কাবে সদাকানাট 

স্থান  

 নিনযক্ত ম িটবকয অগভন  

 নযকনল্পিবাবফ সাবটর এফং কবটজ অবরাকজ্জা কযা  

জীফবফনিযে ধফং  

 নফকল্প অবয়য উৎ না র্াকায় নকংফা অবয়য সুবমাগ কভ র্াকায় প্রাকৃনিক ম্পবদয 

অযণ, প্রনক্রয়াজািকযণ এফং নফণন বৃনদ্ধ ায়া  

 নিনযক্ত ম িটবকয িাব নযবফগি বাযাম্য নফনষ্ট্ য়া  

 মুি শকিবকনন্দ্রক কাম িক্রভ সমভন াআনলং, সভাটযফাআক িারাবনা, পানু উড়াবনা 

আিোনদ 

 াধাযণ ভানুল এফং ম িটকবদয বিিনিায বাফ  

ভনিি কাম িক্রবভয বাফ 

 দ্বীবয নধফাী এফং ন্যান্য সিআকবাল্ডায (যকানয-সফযকানয প্রনিষ্ঠান, এন নজ  

আিোনদ) এয ভবধ্য ভিবয়য বাফ 

 দ্বীবয উন্নয়বন নধফাীবদয ম্পৃক্ত না কযা  

জনফনি ভিবর স্থানান্তয 

নফবলজ্ঞবদয ভবি দ্বীব ফফাযি জনাধাযণবক ভিবর নযবয় ননবয় দ্বীবক শুধুভায 

ম িটবনয জন্য ংযক্ষণ কযবর জীফবফনিযে যক্ষা ঊন্নিভাবনয ম িটনবকন্দ্র বি াবয। 

এবক্ষবয দ্বীব ম িটকবদয যানযমান ফন্ধ কযবি বফ।  †m›U gvwU©‡b i‡q‡Q cÖvq 8 nvRvi 

স্থানীয় কভ িারায় উনস্থনি 
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ভস্যা কাযণ 

¯’vbxq Awaevmx| †m›U gvwU©‡bi †K․kjMZ Ae¯’vb we‡ePbv K‡i weij cÖwZ‡ek‡K 

aŸs‡mi nvZ †_‡K iÿv Kivi j‡ÿ¨ miKvi †m›U gvwU©‡bi cy‡iv f~wgi gvwjKvbv wb‡Ri 

wbqš¿‡Y G‡b GwU‡K iÿvq Kg©cwiKíbv ev Í̄evqb Ki‡Z cv‡i| †m j‡ÿ¨ †m›UgvwU©‡bi 

¯’vbxq AwaevmxMY‡K c~Yv©½ bvMwiK myweavw` w`‡q DbœZ Rxeb hvcb Ges Zuv‡`i mšÍvb 

Ges fwel¨r cÖRb¥‡K D”P wkÿvq wkwÿZ K‡i †Zvjvi j‡ÿ¨ †`‡ki g~j f~L‡Û cybe©vwmZ 

Kiv cÖ‡qvRb| 

 

াধাযণ ভানুবলয ভবি, সফনযবাগ ম িটকআ াভনয়ক ভবয়য জন্য ভ্রভবণ অবন এফং স্থানীয়বদয সুনফধা-সুনফধা নফবফিনায় না 

এবন নফনবন্ন ধযবণয কাজ কবযন। ক্ষনিকয কাজগুবরা বে মুি শকবি প্লানিক ন্যান্য অফজিনা সপরা, যািবয শহুবলাড় 

কযা, এফং প্রাকৃনিক ম্পদ অযণ কযা। ম িটকবদয এ ব্যাাবয বিিনিা ফাড়াবনায সমফ উবদ্যাগ সনয়া বয়বে িাবি ম িটকবদয 

ভাবে সিভন সকাবনা নযফিিন অবননন। ম িটকবদয বিিনিা ফাড়াবি সাবটর কর্তিবক্ষয সকাবনা কাম িক্রভ সনআ। ১৯৯৯ াবর সন্ট 

ভার্ট িন দ্বীবক প্রনিসফগি ংকটান্ন এরাকা  )ACE( স ালণা কবয যকায।  য এরাকায জনাধাযণ “প্রনিবফ ংকটান্ন 
এরাকা” নফলয়ক সকাবনা িথ্য জাবনন না। াভনগ্রক ম িটন কাম িক্রভ নফবফিনায় এবন িাযা ভবন কবযন সম এিাবন ন্য এরাকায ভিআ 

ফাআ ভ্রভবণ অবন। প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নববফ এিাবন নক নক কযা ভীিীন নয়, এ ব্যাাবয সকাবনা িথ্য িাবদয জানা 

সনআ। িবফ দ্বীব দী িনদন ফফাবয কাযবণ াম্প্রনিক ভবয় নকছু নফনধভারায ব্যাাবয ভানুলজন ফনি অবে। নফনধভারা মূ 

নীবি প্রদান কযা রঃ  

 সকাবনা প্রকায কনক্রীবটয স্থানা শিনয কযা মাবফনা এফং উঁচু দারান শিনয কযা মাবফ না;  

 মুি শকবি সকাবনা ধযবণয ভয়রা অফজিনা সপরা মাবফনা; 

 শফার, ার্য নকংফা নেনুক অযণ কযা মাবফনা; 

 প্রানণম্পদ এফং িাবদয ফাস্থান ধ্বং কযা মাবফনা । 
 

দ্বীব নযবফ ফান্ধফ কাম িক্রভ ীনভি নযবয নফদ্যভান । দ্বীবক ংকটান্ন এরাকা স ালণা কযায বয এিাবন সিভন সকাবনা 
ধযবণয নযফিিন নযরনক্ষি য়নন। ফযং দ্বীব ম িটন কাম িক্রভ 

সফবড়বে ননয়নন্ত্রিবাবফ। স্থানীয়বদয বনবকআ বাবফ বড় ননবজবদয 

জায়গা জনভ সাবটর ভানরকবদয কাবে নফনক্র কবয নদবয়বেন। সাবটর 

সর্বক নিনযক্ত দূলবণয পবর দ্বীবয অব াবয মুি এরাকায় 

অয অবগয ভি ভাে ায়া মায়না। র্ি সফনযবাগ ভানুবলয 

জীনফকা ননফ িাবয উায় বে ভাে ধযা। ভাে ধযবি এিন গবীয মুবি 
সমবি য়। নকন্তু গবীয মুবি ভাে ধযায ম িাপ্ত উকযণ িাবদয সনআ। 

পরশ্রুনিবি িাযা নফনবন্ন ধযবণয ক্ষনিয মু্মিীন ন। সমবতু ম িটন 

কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয ম্পৃক্তিা কভ, িাবদয অর্ ি-াভানজক ফস্থায 

সিভন সকাবনা উন্ননি াধন য়না। উযন্তু দ্বীব াম্প্রনিক ভবয় নকছু 

নকছু নতুন কাম িক্রভ নযরনক্ষি বে মা দ্বীবয প্রাকৃনিক ম্পবদয 

জন্য ভাযাত্মক ক্ষনিকয। মুিিীবয প্রচুয াআবকর িরাির কবয। 

াআবকর নদবয় সেঁড়া দ্বীব মাফায জন্য শকবিয বনক জায়গা সর্বক 

ার্য নযবয় সপরা বয়বে। এবি কবয বনক গুল্ম জািীয় উনিদ ভাযা 

মাবে এফং দ্বীবয বািন ফাড়বে। াআবকবরয াাান দ্বীবয পূফ ি নদবকয শকবি সভাটয াআবকবরয িরাির সফবড়বে। 

াভনগ্রকবাবফ কেবয ননযাদ প্রজনবনয য নফরূ প্রবাফ ড়বে। প্রকবল্প িানরকাভুক্ত সুনফধানদয নক নক অবে অয নক নক সনআ 

িায িানরকা নীবি সদয়া রঃ 

 

সুনফধানদ অবে / সনআ 

আনএ ম্যাবনজম্যান্ট গ্রু  সনআ  

নডভাবকিন সজান  অবে  

িথ্য সকন্দ্র  সনআ  

সযনিকবটড সজান  অবে  

আবকাটুেনযজভ উন্নয়ন নযকল্পনা সনআ  

টুেয গাআড অবে নকন্তু প্রানিষ্ঠাননক নয়  

নববরজ কনজাযববন গ্রু সনআ  

স্থানীয় স্কুবর এপনজনড'য উনস্থনি 
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সুনফধানদ অবে / সনআ 

াননয গুণগি ভান ম িবফক্ষণ কাম িক্রভ  বয়বে সফ নকছুনদন অবগ 

আবকাাট  সনআ  

নাযীয ক্ষভিা বৃনদ্ধ  য়নন 

সজবরবদয প্রনক্ষণ প্রদান সনআ  

সভনযন াকি সন্টায  অবে নকন্তু কর সুবমাগ-সুনফধা সনআ 

সভনযন াকি সন্টায সর্বক নফনবন্ন সফা নকছু নকছু সফা ায়া মাবে  

 

অবরািনায় ংগ্রনকাযীগণ আবকাাবটয ধাযণা সবয় সফ অগ্র প্রকা কবযবে। আবকাাট সুনফধা িালু কযা সগবর স্থানীয়যা ম িটন 

কাম িক্রবভ ম্পৃক্ত বি াযবফ। এয াাান জীফবফনিযে ংযক্ষবণ অবযা সমফ কাম িক্রভ গ্রণ কযা সমবি াবযঃ  

 প্রনিনদন বফ িাচ্চ কি ংখ্যক ম িটক ভ্রভণ কযবি াযবফ িা ননধ িাযণ কবয সদয়া;  

 জন্যংখ্যা ননমন্ত্রণ নফলমক, ভানুবলয স্বাস্থে  নক্ষা নফলমক, নযবফ যক্ষা নফলবম স্থানীয়বদয এফং সাবটর ভানরকবদয 

প্রনক্ষণ সদমা; 

 বফধ সাবটর এফং স্থানা উবেদ কযা । 
 

৩.৬.১ ফজিে ব্যফস্থানা নফলবয় নবজ্ঞবদয ভিাভি 

 শয়দ ভঞ্জুরুর ক , ফজিে ব্যফস্থানা নফবলজ্ঞ, কক্সফাজায সজরা , আউএননডন ফাংরাবদ-সক সকঅআঅআ কযা বয়নের। নফস্তানযি 

ননবি ফনণ িি র- 

সন্টভার্ট িন দ্বীবয সকাযার ভাযাত্নক হুভনকয মুবি অবে। নফবলজ্ঞবদয ভবি, প্রাকৃনিক দূবম িাগ, ননয়নন্ত্রি স্থানা ননভ িাণ,  দ্বী 

ফফাকাযী এফং ম িটকবদয ধংাত্নক কাম িক্রভ,  এফং ভানফসৃষ্ট্ নযবফ দূলণ সকাযার ধ্বংবয প্রধান কাযণ। এ দ্বীব ক্রভাগি 

ম িটবকয িা সফবড় মাবে। জাাজগুবরা ধাযণক্ষভিায সিবয় বনক সফন ম িটক ননবয় অায় দূলণ অংকাজনকাবয বৃনদ্ধ াবে 

এফং ফজিে ব্যফস্থানা সববি ড়বে। ডাবফয িানদা স্বাবানফকবাবফ বৃনদ্ধ ায়ায় সটকনাপ এফং কক্সফাজায সর্বক ডাফ অভদানন 

কযবি বে। প্রচুয নযভাবণ ডাবফয সিাা দ্বীবয নফনবন্ন প্রান্ত েনড়বয়-নের্টবয় অবে। দ্বীবয সমআ ংগুবরা অবগ নননযনফনর নের 

সিাবন এিন বনক সদাকানাট বয়বে। মনদ সদাকাননযা ফজিে নননেিষ্ট্ জায়গায় যাবি, িবু মুি শকি ংকুনিি বয় সগবে 

এফং শকবিয সৌন্দর্য্ি নষ্ট্ বয়বে সদাকান এফং সাবটর সর্বক সপবর সদয়া উনেষ্ট্ িাফাবযয সিাঁবজ শকবি কুকুবযয উৎাি 

সফবড়বে। দ্বীবয সরাকজন সকয়াগাবেয ডারাারা জ্বারানন নববফ ব্যফায কবয। এবি কবয সকয়াফবনয নফস্তৃনি কবভ নগবয় ভূনভ ক্ষয় 

সফবড় মাবে মা সকাযাবরয স্বাবস্থেয জন্য হুভনক স্বরু। িবফ াভনগ্রকবাবফ বিিনিা বৃনদ্ধ ায়ায় সকাযার উসত্তারন অবগয তুরনায় 

বনক কবভ এববে। সেঁড়া দ্বী িৎংরগ্ন এরাকাবক “সযনিকবটড সজান” স ালণা কযায় ভানুবলয কাম িক্রভ ননয়নন্ত্রি বয়বে। 
পরশ্রুনিবি ঐ এরাকায় সকাযাবরয ব্যানপ্ত বৃনদ্ধ সবয়বে।  নফবলজ্ঞযা ভবন কবযন, সযনিকবটড সজাবনয অিা ফাড়াবর দ্বীবয 

জীফবফিযে উন্নয়বন ব্যাক ভূনভকা ারন কযবফ। 
 

দ্বীবয িাযনদবক সজবরবদয ফাবনা নননলদ্ধ কাবযন্ট  পাঁদজাবর অটকা বড ভাযা মাবে ংখ্য ভা-কে। অয দু-একটা কে 

পাঁদজার নডনঙবয় শকবি সৌুঁবে নডভ াড়বি াযবর স নডভ সর্বক ফাচ্চা সপাটাসনায সুবমাগ াবেনা। সফয়ানয  কুকুবযয দর 

কানেবভয স নডভ সিবয় সপরবে। এোড়া াযাযাি শকি অবরানকি  সরাক জবনয আিআ র্াকায় বনক ভা-কানেভ নডভ নদবি 

শকবি উ বি াবযনা। ম িটকবদয এ ব্যাাবয বিিনিা ফাড়াবনায কাজ িরবে। াাান সাবটর ভানরক এফং কভ িিাযীবদযবক 

প্রনক্ষণ সদয়া উনিৎ। দ্বীবয মুি ঞ্চবরয প্রনিবফগি ীভানা আসিাভবধ্য ননধ িাযণ কযা বয়বে। আ ীভানায ভবধ্য ম িটন এরাকা, 

জাাজ িরািবরয ীভানা, স্থানীয় নধফাীবদয ব্যফায  ভাে ধযায ঞ্চরগুবরা সুনননদ িষ্ট্ কবয সদয়া উনিৎ ফবর ভবন কবযন 

নফবলজ্ঞযা। াাান দ্বীব শদননক কিজন ম িটক ধাযসণ ক্ষভিা ননধ িাযণ কবয ব্যফস্থা গ্রণ কযা উনিৎ। 
 

দ্বীব ফিিভাবন ীনভি নযবয নকছু নযবফফান্ধফ কাম িক্রভ িালু অবে। সজর্ট এফং সজর্টয অবাবয এরাকাবি 

জনবিিনিামূরক িথ্য প্রদ িনী সফাড ি অবে। এোড়া রাউডস্পীকাবয ম িটকবদয িকি কযা বে। দ্বীবয ভধ্যবাবগ গরানিায় 

অবে একর্ট সভনযন াকি। সভনযন াবকিয প্রস্তানফি কাম িক্রভ দ্বীবয জীফবফনিযে উন্নয়বন ব্যাক ভূনভকা ারন কযবফ। নকন্তু এয জন্য 

প্রবয়াজন মর্ামর্ ব্যফস্থানা। সভনযন াকি সন্টাযর্ট সজর্টয অব াব বর এর্টবক একর্ট সটকআ সফাবকন্দ্র নববফ গবড় সিারা 

মাবফ।  
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৩.৭ ম িটক জনযবয প্রাপ্ত িথ্য নফবেলণ 

 

ম িটন সভৌসুবভয শুরু সর্বকআ সদবয একভায প্রফারদ্বী সন্ট ভার্ট িবন ফাবড় নিনযক্ত ভানুবলয িা। নযবফ নধদপ্তবযয িথ্য ভবি, 

৫৯০ সটয অয়িবনয ৭ দনভক ৮ ফগ ি নকবরানভটাবযয এআ প্রফারদ্বীব নিনযক্ত ভানুবলয িানদা পূযণ কযবি নগবয় দ্বীবয ভূগবিস্থ 

াননয স্তয ননবি সনবভ সগবে। এ কাযবণ িানধক নরকূব রফণ ানন ঢুবক সগবে।  ম িটক জনয সর্বক সদিা মাবে সম নধকাং 

ম িটকআ (৭৮%) প্রনিবফ ংকটান্ন এরাকা নফলয়ক সকাবনা নকছু জাবনন না। এ নফলয়ক নকছু না জানবর বনবক ভবন কবযন 
দ্বীব নকছু কাম িক্রভ নননলদ্ধ কযা উনিৎ নকংফা ননয়ন্ত্র সণ অনা উনিৎ। সমভন, ফনভূনভ সর্বক গাে কাটা ফন্ধ কযা, সমবকাবনা কাম িক্রভ মা 

প্রাকৃনিক অফাস্থর ধ্বং কবয, সাবটর সর্বক নযবফ দূলণ ননয়ন্ত্র সণ অনা এফং ামুনিক প্রা নণসদয জন্য ক্ষনিকয কাম িক্রভ ফন্ধ 

কযা। ৯৬% ম িটকআ ভবন কবযন াম্প্রনিক ভবয় দ্বীবয প্রাকৃনিক সৌন্দর্য্ি এফং গুণাফরী নষ্ট্ বয়বে।  

 

সভাটামুর্ট ফ ম িটকআ ভবন কবযন সম আবকাাট প্রকল্প ফাস্তফায়ন বর দ্বীবয প্রনি সফগি ব্যাক উন্নয়ন াধন বফ। নযবফফান্ধফ 

ম িটন ননবয় ধাযণা সনআ ৮৮.২৩% ম িটবকয। ননয়নভি ম িটক ংখ্যা ভননটনযং, জীফবফনিযে ংযক্ষ ণ কাম িক্রভ ভননটনযং, ম িটক 

প্রনক্ষণ, দ্বীবয প্রানণবদয য ভানুবলয প্রবাফ কভাবনা আিোনদ ননবয় কর ম িটকবদযআ সকাবনা ধাযনা ায়া মায়নন। ম িটকবদয  

প্রাপ্ত িথ্য সর্বক দ্বীব নক নক ধযবণয সফা ায়া মায় /মায় না িায একর্ট িানরকা নীবি সদয়া রঃ 

 

সফা সফা প্রানপ্ত 

সজর্টয কাবে িথ্য সকন্দ্র  অবে নকন্তু সফা ায়া মায়না  

প্রননক্ষি টুেয গাআড সনআ  

ম িটকবদয জন্য ম িাপ্ত িথ্য  সনআ  

গ্লা ফটভ সফাট  সনআ  

প্রদ িনী সফাড ি অবে, শুধু উত্তযাড়াবি  

কাব য য়াি টায়ায  সনআ  

প্রননক্ষি উদ্ধাযকভী জাবনন না  

নরপবরট নফিযণ  সনআ  

কনভউননর্ট পুনরনং  সনআ  

সভনযন াকি সন্টায  অবে 

 

িকযা ৯৩.২৫ বাগ ম িটক ভবন কবযন সম দ্বীবয ফিিভান কাম িক্রভ সটকআ উন্নয়বনয জন্য ায়ক নয়।  ম িটকবদয প্রস্তানফি 

কাম িক্রবভয িানরকা নীবিয াযনণবি উস্থান কযা রঃ  

 

নক কাম িক্রভ সকন 

ম িটক নননলদ্ধ কযা  
খুফ ল্প ংখ্যক ম িটক ভবন কবযন সম নকছুনদবনয জন্য ম িটক ফন্ধ যািবর দ্বীবয ানফ িক উন্ননি বফ। 

বনবক উন্নি সদবয উদাযণ সটবন ফবরন সম এর্ট কাম িকযী একর্ট দবক্ষ।  

ট্যাক্স ফাবনা  

বনক ম িটক ভবন কবযন, ট্যাক্স ফাবর ম িটকবদয অগভন কবভ মাবফ। অয ট্যাক্স সর্বক প্রাপ্ত র্ ি 

নদবয় দ্বীবয উন্নয়ন কযা মাবফ। বনবক ভবন কবযন সাবটরগুবরাবক ট্যাবক্সয অিায় অনবি বফ 

এফং এটা নননিি কযবি বফ সম সাবটর কর্তিক্ষআ সটা প্রদান কবয।  

নদনপ্রনি ম িটক ংখ্যা 

ঠিক কবয সদয়া  

এআ দবক্ষ ননবর দ্বীবয জীফবফনিযে এফং াভনগ্রক নযবফবয উয প্রবাফ কভবফ। একআাবর্ 

ননয়নন্ত্রি স্থানা ননভ িাণ ননয়ন্ত্রসণ িবর অবফ।  

 

 

নফনবন্ন গবফলণা এফং জনযবয ম িাবরািনা সর্বক সদিা মায় সম সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ম িটক ধাযণ ক্ষভিা শদননক ১৮৩৫ জন। নকন্তু 

নফনবন্ন সূয সর্বক প্রাপ্ত িথ্য নুমায়ী, াম্প্রনিক ভবয় শদননক ৫০০০ –৭০০০ ম িটক এ দ্বীব ফস্থান কবযন। সুিযাং ম িটক 

ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কযা দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষবণ ব্যাক ভূনভকা ারন কযবফ। দ্বীব ম িটবকয িাব নযবফ দূলবণয ভাযা প্রকট 

অকায ধাযণ কবযবে। এ নফার ম িটকবক সফা সদফায জন্য গবড় উব বে প্রচুয সদাকানাট। সফবড়বে নফনবন্ন ধযবণয ফজিে উৎাদন। 
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সকািার এফং বয়টল্যান্ড ফাবয়াডাআবান ির্ট ম্যাবনজম্যান্ট সপ্রাবজবট প্রস্তানফি শদননক ১৩০০ ম িটবকয ীভা ননধ িাযণ কযা অবে। 

সটকনাপ নকংফা কক্সফাজাযবক ম িটন াফ নববফ গবড় তুবর সিান সর্বক দ্বীবয ম িটন কাম িক্রভ ননয়ন্ত্রণ কযবি বফ।  

 
3.8 wewfbœ cY¨, Kvh© I †mev µq m¤úwK©Z Z_¨ ch©v‡jvPbv 
 

cÖK‡íi mdj cwimgvwß N‡U Zvi eQiwfwËK myôz µq cwiKíbvi gva¨‡g| mKj cÖKvi µq‡K 3wU fv‡M (h_v-1. cY¨ ev 

gvjvgvj, 2. Kvh© I 3. †mevmg~n) fvM Kiv nq| Av‡jvP¨ cÖK‡íi µq cwiKíbv‡K c¨v‡KR wfwË‡Z fvM Kiv n‡q‡Q| 

D‡jøL¨, cÖK‡íi Kvh©µg wWwcwc-†Z wba©vwiZ mg‡qi cÖvq GK (1) eQi c‡i ïiæ nIqvi Kvi‡Y cÖv°wjZ Zvwi‡Li g‡a¨ †Kvb 

cÖKvi µqB m¤úbœ Kiv m¤¢e nqwb| Gi cÖfve c‡o‡Q cÖK‡íi AMÖMwZ‡Z| wb‡Pi mviwY¸‡jv‡Z (mviwY 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

I 3.5) we¯ÍvwiZ ewY©Z n‡q‡Q| 

 
3.8.1 cY¨ ev gvjvgvj (Goods) 

 
wWwcwc-†Z gvjvgvj µ‡qi 9wU c¨v‡KR Kiv nq| G ch©šÍ †gvU 6wU c¨v‡K‡Ri µq Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 6wU 

c¨v‡K‡Ri µq Kvh©µ‡g wWwcwcÕi cÖv°wjZ mgq †_‡K Pzw³ ¯^vÿi ch©šÍ mgq †j‡M‡Q wba©vwiZ mgq †_‡K 3-18 gvm †ewk| 

Kvh©µg m¤úbœ Ki‡Z wba©vwiZ mgq †_‡K AviI 1 †_‡K 16 gvm wcwQ‡q †M‡Q| c¨v‡KR¸‡jvi g‡a¨ wRwW-8 (†mvjvi 

wm‡óg) c¨v‡K‡Ri Pzw³ ¯^vÿ‡i I Kvh©µg m¤úbœ Ki‡Z Dfq †ÿ‡ÎB wba©vwiZ mg‡qi †P‡q me‡P‡q †ewk mgq h_vµ‡g 18 

I 16 gvm mgq wcwQ‡q †M‡Q| ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvjvgvj µ‡qi me¸‡jv c¨v‡K‡Ri Pzw³ ¯v̂ÿi wcwQ‡q hvIqvq cÖK‡íi 

e¨q cwiKíbv Abyhvqx nqwb| GLv‡Z †gvU cÖKí e¨q cÖv°jb Kiv n‡qwQj 160.00 jÿ UvKv| wKš‘ Pzw³g~j¨ Abyhvqx ‡gvwU 

e¨q n‡q‡Q 37.22 jÿ UvKv| evwK A_© A_©vr 122.78 jÿ (GK †KvwU evBk jÿ AvUvËi nvRvi gvÎ) UvKv Ae¨wqZ 

i‡q‡Q| D‡jøL¨, µqK…Z 6wU c¨v‡K‡Ri †KvbwUiB cÖv°wjZ g~‡j¨i †ewk g~‡j¨ Pzw³ ¯̂vÿwiZ nqwb| 

 

3.8.2 Kvh© (Works) 
 
wbg©vY I ms¯‥vi Kvh©µ‡gi AvIZvq wWwcwc-†Z 4wU c¨v‡KR Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwU m¤ú~Y© miKvwi A‡_© ev Í̄evwqZ n‡”Q 

weavq wbg©vY I ms¯‥vi Kv‡R ¯’vbxq miKvi cª‡K․kj wefvM (GjwRBwW) G wel‡q KvwiMwi `ÿZv I AwfÁZv m¤úbœ nIqvq 

G cÖK‡íi AvIZvq †m›UgvwU©b I †UKbv‡d Aew¯’Z ’̄vcbvmg~n I cyKzi/‡Wvev BZ¨vw` ms¯‥vi Kvh©µgmg~n m¤úbœ Kivi †ÿ‡Î 

¸YMZ gvb wbqš¿Ymn myôzfv‡e ev Í̄evqb wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ GjwRBwWÕi mv‡_ c¨v‡KR Pzw³ Kiv nq| G j‡ÿ¨ GjwRBwWÕi 

cÖavb cÖ‡K․kjx 20/3/2017Bs Zvwi‡L ¯§viK bs-GjwRBwW/GmB(wUGm)/cwi‡ek/Gm-18/2017/501 c‡Îi gva¨‡g & 

PÆMÖvg wefv‡Mi AwZwi³ cÖavb cÖ‡K․kjx, GjwRBwW-‡K `vwqZ¡ †`b Ges cÖwZ gv‡mi 5 Zvwi‡Li g‡a¨ cÖKí cwiPvjK‡K 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b `vwL‡ji wb‡`©kbvmn cwi‡ek Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK eive‡i cÎ †`b| AZtci wbe©vnx cÖ‡K․kjx, 

K·evRvi ¯§viK bs-GjwRBwW/wbcÖ/K·/2017/2060, ZvwiL: 30/04/2017 Bs Zvwi‡L 8wU ¯‥x‡gi Rb¨ †gvU 73.00 jÿ 

UvKv cÖv°jb Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖKí cwiPvj‡Ki eive‡i GKwU cÎ †cÖiY K‡ib| ¯‥xg¸‡jv wb¤œiƒct 

 

mviwY-3.1: ms¯‹vi I wbg©vY msµvšÍ Kv‡Ri ¯‹xg¸‡jvi bvg Ges cÖv°wjZ g~j¨ 

 
µwgK bs ¯‹x‡gi bvg cÖv°wjZ g~j¨ 

1 †gwib cvK© wRbwRiv †eivK †kW ms¯‥vi 835975.00 

2 wRbwRiv wfAvBwc evs‡jv-1 ms¯‥vi 356214.00 

3 wRbwRiv wfAvBwc evs‡jv-2 ms¯‥vi 356214.00 

4 wRbwRiv Wi‡gUix feb ms¯‥vi 906098.00 

5 wRbwRiv MvW© †kW ms¯‥vi 1011905.00 

6 wRbwRiv AeRvi‡fkb UvIqvi ms¯‥vi 1703570.00 

7 wRbwRiv j¨ve‡iUix feb ms¯‥vi 576346.00 

8 wRbwRiv †Kvbvcvov mvcyiv †mwg-cvKv feb ms¯‥vi 1553678.00 
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µwgK bs ¯‹x‡gi bvg cÖv°wjZ g~j¨ 

 me©†gvU 73,00,000.00 

 

D³ c‡Îi Rev‡e cÖKí Awdm ¯§viK bs-22.02.0000.039.14.010.17.101; 07/05/2017 Zvwi‡Li c‡Îi gva¨‡g 

Dch©³ mviwYi µwgK 5 I 7 e¨ZxZ Ab¨vb¨ 6wU ¯‥x‡gi Aby‡gv`b w`‡q Awej‡¤̂ `icÎ Avnevbc~e©K Kvh© m¤úv`‡bi 

cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

 

cieZ©x ch©v‡q mviwYi 5 I 7 bs µwgK Ges †m›UgvwU©b¯’ †gwib cv‡K©i evDÛvix Ges †j¸b ms¯‥v‡ii cÖv°jb GKwÎZ K‡i 

†cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| 

 
23/7/2017 Zvwi‡Li Aci GK wPwVi gva¨‡g 4wU c¨v‡K‡Ri cÖv°jb cÖ¯‘Zc~e©K 20 b‡f¤^‡ii g‡a¨ cÖKí Awd‡m †cÖi‡Yi 

Rb¨ GKwU cÎ †cÖiY Kiv nq| D‡jøL¨, wWwcwc Abyhvqx 4wU c¨v‡K‡Ri Kvh©µg 20 †g 2017 Gi g‡a¨ m¤úbœ Kivi 

cwiKíbv _vK‡jI cÖKí cwiPvjK g‡nv`q GjwRBwW-‡K 18/10/2018 Zvwi‡L wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ KvR mgvß bv nIqvi 

Rb¨ wbe©vnx cÖ‡K․kjx, K·evRvi‡K ỳtL cÖKvkmn GKwU cÎ cvVvb| Dc‡iv³ Kvi‡YB †m›UgvwU©b Øx‡c GLb ch©šÍ cÖK‡íi 

D‡jøL‡hvM¨ †Kvb Kvh©µg †`Lv hvqwb| me©‡kl 13/01/2019 Zvwi‡Li c‡Îi gva¨‡gI Abyiƒcfv‡e GjwRBwW-†K `ªæZ KvR 

†kl Kivi Rb¨ evievi cÎ †cÖiY m‡Ë¡I wba©vwiZ mg‡q KvR †kl Kiv‡bv m¤¢e n‡”Q bv| GgZve¯’vq cÖK‡íi A_© Ae¨wqZ 

†_‡K hv‡”Q (mviwY-3.3)| Gwel‡qi cÖwZ mswkøó‡`i „̀wó †`qv Ges †Kb wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ KvR mgvß n‡”Q bv Zv 

LwZ‡q †`Lv `iKvi| 

 

mviwY-3.2 we‡køl‡Y †`Lv hvq †h, ỳB A_© eQ‡i wZb wKw Í̄‡Z †gvU 35.00 jÿ UvKv UªvÝdvi Kiv n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î †gvU 

Aby‡gvw`Z 73.00 jÿ UvKvi g‡a¨ A‡a©‡Ki Kg A_© A_©vr kZKiv 47.94 fvM A_© Pvwn`v gvwdK UªvÝdvi Kiv m¤¢e 

n‡q‡Q| A_© UªvÝdv‡ii Ae¯’v ch©‡eÿ‡Y †`Lv hvq †h, cÖK‡íi AMÖMwZ Uv‡M©U Abyhvqx n‡”Q bv| 

 
mviwY 3.2: cÖKí Awdm †_‡K GjwRBwW-‡K G ch©šÍ †gvU A_© UªvÝdvi 

 
µwgK bs A_© eQi ZvwiL UªvÝdviK…Z A_© (jÿ 

UvKvq) 

gšÍe¨ 

1 2017-18 06/05/2018 19.00  

2 2017-18 25/06/2018 04.00  

3 2018-19 02/12/2018 12.00  

†gvU 35.00  

 

Dc‡iv³ Kvi‡YB cÖK‡íi QvoK…Z A_© Ae¨wqZ †_‡K hvq| G welqwU mswkøó‡`i‡K we‡kl we‡ePbvq †bqv `iKvi| 

 

3.8.3 †mev (Service) 

 
Av‡jvP¨ cÖK‡íi †gvU e¨‡qi cÖvq 30% A_© 4wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g †mev Lv‡Z e¨q cÖv°jb Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ Gm-1 

†eRjvBb Rwic Kv‡R Ges Gm-2 Av_©mvgvwRK Rwic Kv‡Ri Rb¨ e¨q eivÏ wQj hv Ryb 2017 ‡Z m¤úbœ Kivi cÖ¯Íve 

_vK‡jI c¨v‡KR Gm-1 Gi Pzw³ †gvZv‡eK mv‡f© m¤úbœ nIqvi †kl mgq 31/8/2020 wba©viY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ cÖK‡íi 

mgvwß aiv n‡q‡Q 30 Ryb 2020| ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq, c¨v‡KRwUi cÖv°wjZ ZvwiL †_‡K 26 gvm A_©vr 2 eQ‡iiI †ewk 

mgq wcwQ‡q †M‡Q| KvRwU h_vmg‡q †kl Ki‡Z bv cvivq ga¨eZ©x g~j¨vq‡bi Zzjbvg~jK we‡kølY Kiv m¤¢e n‡e bv| 

mvwf©m c¨v‡KR Gm-3 (Implementing partner/ coordinating firm/NGO) 
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Gm-3 (Implementing partner/coordinating firm/NGO) c¨v‡KRwU GKwU ¸iæZ¡c~Y© c¨v‡KR| Implementing 

partner/coordinating firm/NGO wb‡qvM h_vmg‡q bv w`‡Z cvivq m‡iRwg‡b/cÖKí GjvKvq Rwi‡ci mgq cÖKí 

ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ cwijwÿZ nqwb| GgbwK A‡b‡K cÖK‡íi bvg ch©šÍI ej‡Z cv‡iwb| wbe©vP‡b 17 gvm wcwQ‡q hvIqvq 

48 gv‡mi Pzw³ †kl n‡Z 2022 mv‡ji †g gvm ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb| G‡ÿ‡ÎI cÖK‡íi mgvwßKvj AwZµg Ki‡e| d‡j 

cÖK‡íi mgq e„w×i cÖ‡qvRb i‡q‡Q| 

 
c¨v‡KR Gm-4 (Project Manager) 

 
Gm-4 c¨v‡K‡R 48 Rbgv‡mi Rb¨ GKRb cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qvM †`qvi ms ’̄vb ivLv Av‡Q| G †cÖwÿ‡Z weÁwß cÖKvwkZ 

n‡j 5 Rb PvKwi cÖv_©x Av‡e`b K‡ib| wKš‘ Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki cÖ‡qvRbxq AwfÁZv bv _vKvq wb‡qvM †`qv m¤¢e nqwb| 

wØZxqevi weÁwßI †`qv nqwb| d‡j Gm-4 Gi wecix‡Z cÖv°wjZ 96 jÿ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| ch©‡eÿ‡Y †`Lv hvq, 

cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qvM bv †`qvi Kvi‡Y cÖK‡íi Avw_©K I ev Í̄e AMÖMwZ cÖv°wjZ mgq †_‡K A‡bK wcwQ‡q Av‡Q| mviwY-

3.3 G we¯ÍvwiZ ewY©Z n‡q‡Q| 

 

mviwY-3.3: c¨v‡KRmg~‡ni cÖv°wjZ g~j¨ Ges cÖK…Z g~‡j¨i cv_©K¨ 

 

AvB‡Ug 

cwigvY (UvKvq) 

cÖv°wjZ g~j¨ 

(jÿ UvKvq) 

cÖK…Z g~j¨ 

(UvKvq) 

cÖK…Z g~j¨ 

(jÿ UvKvq) 

cv_©K¨ (jÿ 

UvKvq) 

me©‡gvU  705.80 40667634.00 406.68 299.12 

Goods   160.00 7178021.00 71.78 88.22 

GD-1 AwWI wfRyqvj BKzBc‡g›U (wm‡÷g) 9.00   0.00 9.00 

GD-2 gvwëwgUvi 5.00 499200.00 4.99 0.01 

GD-3 Kw¤úDUvi GÛ G‡·mwiR 10.00 449001.00 4.49 5.51 

GD-4 dvwb©Pvi 30.00   0.00 30.00 

GD-5 wcÖRv‡f©kb G‡·mwiR 12.00   0.00 12.00 

GD-6 ‡UwjKg KwgDwb‡Kkb hš¿cvwZ 3.00 99820.00 1.00 2.00 

GD-7 †Rbv‡iUi 30.00 1180000.00 11.80 18.20 

GD-8 †mvjvi wm‡óg 20.00 990000.00 9.90 10.10 

GD-9 Mvwo fvov 41.00 3960000.00 39.60 1.40 

Works   78.00 78.00 78.00 0.00 

WD-1 evDÛix cÖvPximn `vjvb †givgZ, †Ukbvd 10.00   0.00 10.00 

WD-2 

†m›U gvwU©b Øx‡ci evDÛvix cÖvPxi †givgZmn •e`¨ywZK  

hš¿cvwZ I ivbœvNi  53.00   
0.00 

53.00 

WD-3 cÛm&& GÛ †j¸b Kbmv‡f©kb †i‡÷v‡ikb 10.00   0.00 10.00 

WD-4  IqvP UvIqvi 5.00   0.00 5.00 

Service   467.80 33489535.00 334.90 132.90 

S-1 civgk©K cÖwZôvb †eRjvBb †W‡fjc‡g›U) 85.00 8492835.00 84.93 0.07 

S-2 Av_©mvgvwRK Rwi‡ci Rb¨ civgk©K cÖwZôvb 30.00 2996700.00 29.97 0.03 

S-3 Bgcøvw›Us cvU©bvi/civgk©K cÖwZôvb/GbwRI 256.80 22000000.00 220.00 36.80 

S-4 cÖ‡R± g¨v‡bRvi 96.00 - 0.00 96.00 

 

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ msMÖ‡ni cÖwµqvaxb wewfbœ cY¨, Kvh© I †mev mswkøó Kvh©µ‡gi ch©v‡jvPbv I ch©‡eÿY 
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3.9 µq c×wZ 

 

cÖwZ‡ekMZ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‣ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I msiÿY kxl©K cÖK‡íi µq cwiKíbv‡K 

wWwcwc Abyhvqx 3wU fv‡M fvM Kiv n‡q‡Q| fvM¸‡jv nj: 

1| cY¨/gvjvgvj (Goods) µq; 

2| cyZ© I ms¯‥vi KvR (Works);  

3| †mev (Service) 

 

gvjvgvj µ‡qi c¨v‡KR¸‡jv OTM/RFQ method Gi gva¨‡g 9wU c¨v‡K‡Ri 6wUi µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cyZ© I 

ms¯‥vi Kv‡R miKv‡ii ¯’vbxq miKvi cÖ‡K․kj wefv‡Mi AwfÁZv _vKvi Kvi‡Y GjwRBwWÕi gva¨‡g 4wU c¨v‡K‡Ri mKj 

Kvh©µg m¤úbœ Kivi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| mvwf©‡mi AvIZvq 4wU c¨v‡K‡Ri g‡a¨ 3wU c¨v‡K‡Ri Pzw³ wej¤^ n‡jI m¤úbœ 

n‡q‡Q| wKš‘ †m›UgvwU©b Øx‡c †deªæqvwi 2019 ch©šÍ Rwic PjvKvjxb cÖkœgvjv cyi‡Y Zv‡`i †Kvb Kvh©µ‡gi cÖfve †`Lv 

hvqwb| 

 
cÖK‡íi mKj cÖKvi µ‡qi †ÿ‡Î I‡cb †UÛvwis c×wZi gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| µq cwiKíbv, weÁwß cÖKvk, 

µq/wbe©vPb, BZ¨vw` ch©v‡q †h mKj c×wZ Aej¤̂b Kiv n‡q‡Q Zv wb‡P eY©bv Kiv nj| 

1. 5 m`m¨ wewkó `icÎ g~j¨vqb KwgwU MVb; 

2. hš¿cvwZ/gvjvgvj cȪ ‘Z/msMÖn Kivi Rb¨ †¯úwmwd‡Kkb Ges cÖv°jb cÖ¯‘Zc~e©K Aby‡gv`b Kiv‡bv nq; 

3. eûj cÖPwjZ 2wU cwÎKvq weÁwß cÖKvk (•`wbK B‡ËdvK I ‣`wbK †WBjx ÷vi) 

4. KwgwUi gva¨‡g `icÎ I‡cwbs/‡Lvjv Ges g~j¨vqb; 

5. cÖwZwU KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx cÖ¯‘Zc~e©K Aby‡gv`b; 

6. EOI Gi †ÿ‡Î cÖwZôvb¸‡jv‡K hvPvB-evQvBc~e©K mswÿß ZvwjKv (Short listing) cÖ¯‘Z Ges cieZ©x 

Kvh©µ‡gi Rb¨ mycvwik Kiv; 

7. RFP Rgv`v‡bi ci cÖwZôvb ¸‡jvi Avevi wbw ©̀ó criteria Gi gva¨‡g hvPvB-evQvBc~e©K P~ovšÍfv‡e wbe©vPb 

K‡i Kvh©weeiYx‡Z ¯^vÿi Kiv; 

8. c¨v‡K‡Ri µq cÖwµqv myôzfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ Ges cÖwZôvb¸‡jvi aviYv cwi®‥vi Kivi Rb¨ Zv‡`i wb‡q GKwU 

wcÖweW wgwUs Kiv nq;  

9. RFQ Gi †ÿ‡Î µqK…Z gvjvgvj/hš¿cvwZ KwgwUi gva¨‡g †¯úwmwd‡Kk‡bi mv‡_ wgwj‡q ey‡S †bqv nq; 

10. Pzw³ ¯^vÿi, Ges 

11. Kvh©v‡`k cÖ`vb| 

 

3.10 cÖK‡íi cÖavb K‡¤úv‡b›U¸‡jvi jÿ¨gvÎv I AR©b 

 

gvP© 2019 ch©šÍ cÖK‡íi †gvU e¨q n‡q‡Q 275.54 jÿ UvKv (17.387%)| wWwcwc eivÏ Abyhvqx cÖK‡íi cÖavb cÖavb 

Kvh©µg h_v- (1) †gwib cv‡K©i G‡·mwiR msiÿY, (2) gvwëwgUvi, (3) KvVwbwg©Z IqvP UvIqvi, (4) wWgv‡K©kb Rwbs, 

(5) UvU©j n¨vPvix Ges MÖvDÛ, Ges (6) †mdwU G¨vsKvi| G¸‡jv m¤úbœ Kivi Rb¨ mvwf©m c¨v‡KR-3 (Bgcøvw›Us 

cvU©bvi/civgk©K cÖwZôvb/GbwRI) Gi AvIZvq Rvb yqvwi 2017 Gi g‡a¨ civgk©K cÖwZôvb wb‡qv‡Mi ms¯’vb _vK‡jI 23 

gvm e¨eav‡b (Pzw³ ¯^vÿi n‡q‡Q 27/05/2018 Zvwi‡L) cÖwµqv m¤úbœ n‡jI †deªæqvwi 2019 ch©šÍ  Zv‡`i Kvh©µg †`Lv 

hvqwb| GgbwK µwgK-5 (UvU©j n¨vPvix Ges MÖvDÛ) Qvov Ab¨ 5wU Kvh©µ‡gi Rb¨ gvP© 2019 ch©šÍ †Kvb eivÏI †`qv 

nqwb| d‡j cÖKí ev¯Íevq‡b Gi D‡Ïk¨mn cÖavb cÖavb Kvh©µ‡gi AMÖMwZ D‡jøL‡hvM¨fv‡e cwijwÿZ nqwb| †`wi‡Z n‡jI 

me¸‡jv c¨v‡K‡Ri Pzw³ ¯^vÿi m¤úbœ nIqvq KvR¸‡jv `ªæZ m¤úbœ Kivi j‡ÿ¨ mswkøó KZ…©cÿ‡K K‡Vvi bRi`vwii gva¨‡g 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ m¤úbœ Kivi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| 

 

D‡jøL¨, MvB‡WW †UªBj, BbwW‡Kkb †evW©, BÝUªvKkb †evW©, Bbdi‡gkb †evW©, †mdwU evDÛvwi wWgvi‡Kkb, m‡PZbZvg~jK 

Dcv`vb- †cvóvi, wjd‡jU, w÷Kvi, wkÿYxq Dcv`vb BZ¨vw`mn †gvU 36wU †cvóvi, wjd‡jU, _ªx †dvwìs n¨vÛ jxd‡jU, 

wfbvBj †evW© †cwós †cvóvi I †QvU-eo 2 ai‡Yi óxKvi •Zwi Kiv n‡q‡Q hv weZi‡Yi Rb¨ †m›UgvwU©‡b cvVv‡bvi cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q| we Í̄vwiZ mviwY 3.4 G †`Lv‡bv n‡q‡Q| 
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mviwY-3.4: K‡¤úv‡b›UwfwËK jÿ¨gvÎv I AR©b 
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†iwfwbD       

1. Awdmvi‡`i †eZb 1.78  - - 0.0235 1.32%  0.064 1.32 

2. ms ’̄vcb e¨q 0.37  - - 0.0186 5.03%  0.0175 4.73 

3. fvZv 0.39  - - 0.0329 8.44%  0.077 8.23 

4. ågY fvZv 0.20  0.0044 2.15 0.02 10%  0.037 9.85 

5. †cv‡óR 0.01  - - 0.00  eivÏ bvB - - 

6. 
‡Uwj‡dvb/‡UwjMÖvd/ 

‡UwjwcÖ›Uvi 
0.02  0.00 0.00 0.002 10%  0.002 10.0 

7. 
†U‡j·/d¨v·/ 

B›Uvi‡bU 
0.025  - - 0.00  

eivÏ bvB 
- - 

8. we`¨yr 0.03  - - 0.00  
eivÏ bvB 

- - 

9. 
†c‡Uªvj, I‡qj I 

jyweª‡K›U 
0.30  0.00 0.00 0.03 10%  0.034 8.13 

10. wcÖw›Us I euvavB 0.10    0.00  eivÏ bvB - - 

11. 
†÷kbvix, wmjm&& Ges 

÷¨v¤úm  
0.04  0.005 12.50 0.01 25%  0.026 25.0 

12. cvwL ïgvwi 0.12 4 evi - - 0.03 25% 2 evi 0.060 25.0 

13. eyKm&& I mvgwqKx 0.025  - - 0.0035 14%  0.004 14.0 

14. 
AwWI-wfwWI/wdj¥ 

‣Zwi 
0.10  - - 0.00  nqwb - - 

15. 

MvB‡WW †UªBj, 

BbwW‡Kkb †evW©, 

BÝUªvKkb †evW©, 

Bbdi‡gkb †evW©, 

†mdwU evDÛvwi 

wWgvi‡Kkb 

0.10 †_vK - - 0.06 95% 

36wU wbe©vwPZ 

c‡Y¨i eivÏ 

g‡Z mieivn 

n‡q‡Q 

0.079 

 
95.0 

16. 

m‡PZbZvg~jK Dcv`vb 

†cvóvi, wjd‡jU, 

w÷Kvi, wkÿYxq 

Dcv`vb 

0.05 ‡_vK - - 0.05 100% m¤úbœ n‡q‡Q 0.049 97.6 

17. cÖwkÿY e¨q  0.25 4wU - - 0.00  eivÏ bvB - - 

18. 
†mwgbvi, Kbdv‡iÝ I 

IqvK©mc 
0.20 9 - - 0.05 25% 3 0.075 24.9 

19. 
†gwib cvK© †m›Uvi 

Acv‡ikb 
0.20 †_vK 0.0113 5.56 0.01 5% 

G‡·mwiR 

µq m¤úbœ  
0.023 4.85 

20 civgk©K  †mev 4.65  - - 0.06 1.29% - 0.670 1.29 

21 
wmwKDwiwU mvwf©m fvov 

(UvU©j weªwWs †m›Uvi) 
0.06 6 - - 0.016 26.67 5 0.045 26.67 

22 
hvbevnvb fvov 

(wcGgBD) 
0.40 1 0.008 2.00 0.10 25% 1 0.182 24.95 

23 AvBwb mnvqZv 0.05 †_vK - - - - e¨q bvB - - 

24 
gvB‡µv K¨vwcUvj MÖv›U 

di wfwmwR 
0.12  0.00 0.00 0.00  Pjgvb - - 

25 Ab¨vb¨ e¨q 0.05 †_vK - - 0.0435 87% ‡_vK 0.103 87.0 
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26 
†Kvivj †i‡÷v‡ikb 

GKwUwfwU  
0.20 

NRS 

Firm 
- - 0.00  ïiæ nqwb - - 

27 
†d¬viv I dbv msiÿY 

Kvh©µg 
0.80 

NRS 

Firm 
- - - - ïiæ nqwb - - 

28 Gb‡dvm©‡g›U GKwUwfwU 0.05  - - 0.01 20% Pjgvb 0.010 19.8 

29 UvU©j G·K¬zwWs wWfvBR 0.10  - - - - 
µq 

cÖwµqvaxb 
- - 

30 
evW©© †md †Rv‡bi 

wbivcËv  
0.05 

NRS 

Firm 
- - - - ïiæ nqwb - - 

31 mgy`ª Zxi cwi¯‥vi 0.28  - - 0.00  ïiæ n‡q‡Q - - 

32 AvÛvi IqvUvi wK¬wbs 0.40  - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

33 
eR¨© e¨e¯’vcbv (msMÖn, 

cwienb I wbKvk) 
1.00  - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

34 

KwgwU cwiPvjbv 

(KbRvi‡fkb 

Bb‡dvm©‡g›U KwgwU, 

KvwiMwi KwgwU, wewmwR 

BZ¨vw`) 

0.05  - - 0.01 20% 

PIC I 

PSC wgwUs 

n‡q‡Q 

0.011 8.0 

35 

gwbUwis Kvh©µg (cvwbi 

gvb, †d¬viv I dbv 

BZ¨vw`) 

0.08  - - 0.00  
cixÿv Kiv 

n‡”Q 
- - 

36 
weKí Kg©ms¯’vb 

mnvqZv 
0.12 SS - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

37 B‡KvUz¨wiRg  0.15 SS - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

38 
I‡qe ‡cBR Ges 

WvUv‡eR Dbœqb 
0.05 Firm - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

39 
‡UKbv‡d we`¨vgvb feb  

†e÷bxmn) 
0.10 LGED 0.00 0.00 0.00  

µq 

cÖwµqvaxb 
- - 

40 

†m›UgvwU©b we`¨vgvb 

feb (mxgvbv cÖvPxi I 

ivbœv Nimn) 

0.50 LGED 0.00 0.00 0.20 40% Pjgvb 0.320 40.0 

41 ‣e`y¨wZK hš¿cvwZ 0.03 LGED - - 0.03 100% - 0.030 100 

42 
Ab¨vb¨ (cyKzi I †j¸bv 

msiÿY) 
0.10 LGED - - 0.00  

µq 

cÖwµqvaxb 
- - 

43 
Ab¨vb¨ †givgZ I 

iÿYv‡eÿY 
0.04 LGED - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

†gvU †iwfwbD = 13.756  0.0287  0.75 5.45%  2.037 5.34% 

g~jab e¨q       

44 wRwcGm 0.02  - - 0.02 100% µq n‡q‡Q 0.020 100 

45 
Z_¨ †m›Uv‡ii  Rb¨ 

AwWIwfRyqvj hš¿cvwZ 
0.09  - - - - µq n‡q‡Q - - 

46 
gvwëwgUvi (cvwbi gvb 

we‡køl‡Yi Rb¨) 
0.05  0.05 100.00 - - µq n‡q‡Q 0.050 - 

47 Kw¤úDUvi I G‡·mwiR 0.045  - - 0.045 100% µq n‡q‡Q 0.045 99.78% 

48 
Awdm dvwb©Pvi/ 

AvmevecÎ 
0.20  - - 0.00  eivÏ bvB 0.197 - 

49 
†gwib cv‡K©i 

G‡·mwiR msiÿY  
0.10  - - 0.00  eivÏ bvB 0.096 - 

50 †Uwj‡hvMv‡hvM hš¿cvwZ 0.03  - - 0.01 33.33% cÖwµqvaxb 0.0100 33.33 

51 †Rbv‡iUi 0.30  - - 0.10 33.33% cÖwµqvaxb 0.118 33.33 
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52 †mvjvi wm‡÷g 0.10  - - 0.00  n‡q‡Q 0.099 - 

53 e„ÿ‡ivcb/ebvqb 0.05  0.00 0.00 0.05 100% n‡q‡Q 0.050 99.2 

54 
Avb¨vb¨ (g¨vb‡MÖvf 

msiÿY)  
0.05  - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

55 Z_¨ †m›Uvi 0.15  - - 0.00  cÖwµqvaxb - - 

56 
UvU©j n¨vPvix Ges 

MÖvDÛ 
0.20 ‡_vK 0.0198 5.85 0.025 12.50% 3 0.034 7.35 

57 
KvV wbwg©Z IqvP 

UvIqvi 
0.05 4 - - - - 1 - - 

58 †mdwU G¨vsKi 0.30 
NRS 

Firm 
- - - - ïiæ nqwb - - 

59 wWgvi‡Kkb †Rvwbs 0.20 
NRS 

Firm 
- - - - ïiæ nqwb - - 

‡gvU g~jab= 1.935  0.0697 - 0.25 12.92%  0.719 12.37% 

60 
cÖvBm KbwUb‡RwÝ 

(†gvU e¨‡qi 1%) 
0.1569  - - - -  - - 

 me©‡gvU = 15.84  0.0984 0.62 1.00 6.31%  2.755 6.15 % 

 
3.11 ¸YMZ gvb hvPvB 

 

wbweo gwbUwis G Pzw³e× nIqvi ci †_‡K cÖK‡íi mvBU cwi`k©bc~e©K cÖKí cwiPvjK g‡nv`‡qi Z‡_¨i wfwË‡Z wVKv`vwi 

cÖwZôvb wbe©vPbmn cÖwZwU †ÿ‡ÎB KwgwUi gva¨‡g †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx †Kvb&& †`‡ki •Zwi Ges ¸YMZ gvb hvPvBmn wewfbœ 

cixÿv-wbixÿvi gva¨‡g msMÖn/µ‡qi cÖwZwU ¯Íi AwZµg Kiv n‡q‡Q/n‡”Q| 

 

3.12 cwigvYMZ w`K hvPvB 

 

cwigvYMZ w`K hvPvB‡qi †ÿ‡Î µq KwgwUi gva¨‡g cÖwZwU c‡Y¨i cwigvY hvPvB Kiv n‡q _v‡K e‡j cÖKí Awdm Ges gvV 

ch©v‡q Rwi‡ci mgq Z_¨ †_‡K Rvbv †M‡Q| civgk©K cÖwZôv‡bi ch©v‡jvPbv I cwi`k©‡b welq¸‡jv wbweofv‡e ch©‡eÿY Kiv 

n‡q‡Q| 
 
3.13 AwWU ch©v‡jvPbv 

 

cÖKíwU kZfvM miKvwi A‡_© ev¯ÍevwqZ n‡”Q weavq miKv‡ii AwWU wefvM wbqg Abyhvqx wbixÿvc~e©K cÖwZ‡e`b w`‡q _v‡K| 

GwU GKwU wcÖAwWU cÖwµqvi AvIZvaxb cÖKí weavq mKj cÖKvi wej fvDPvi hvQvBc~e©K †PK Bm~¨ Kiv nq| µ‡qi †ÿ‡Î 

GLb ch©šÍ eo ai‡Yi Avw_©K Qvo †`qv nqwb| cÖKí Awdm m~‡Î Rvbv hvh †h, cÖK‡íi ïiæ †_‡K G ch©šÍ †Kvb AwWU 

nqwb|  
3.14 cÖwKDi‡g›U Gi †Km ÷vwW (Gm-3) 
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µq cwKíbvq cÖK‡í †gvU 17wU (cY¨-9wU, Kvh©-4wU Ges †mev-4wU) c¨v‡K‡R fvM Kiv n‡q‡Q| c¨v‡KR¸‡jvi †gvU 

cÖv°wjZ g~j¨ cÖKí e¨‡qi kZKiv 31 fvM| G‡`i g‡a¨ Gm-3 c¨v‡KRwUB me‡P‡q eo (256.80 jÿ) UvKvi| G †cÖwÿ‡Z 

Gm-3 c¨v‡KRwU‡K †Km ÷vwW wn‡m‡e †e‡Q †bqv n‡q‡Q| 

Ab¨vb¨ c¨v‡K‡Ri b¨vq ewY©Z c¨v‡KRwUI wba©vwiZ mg‡q ïiæ Kiv m¤¢e nqwb| c¨‡K‡Ri TOR cÖ¯‘Zc~e©K EOI †_‡K ïiæ 

K‡i Pzw³ ¯^vÿi ch©šÍ cÖvq 16 gvm mgq †ewk †j‡M‡Q| c¨v‡KRwU Implementing Partner/Consulting firm/NGO 

welq msµvšÍ nIqvi Kvi‡Y ev¯Íevq‡bi Rb¨ AviI Av‡M wb‡qvM †`qvi cÖ‡qvRb _vK‡jI cÖKí Awdm h_vmg‡q m¤úbœ 

Ki‡Z cv‡iwb| d‡j gvV ch©v‡q cÖKíwU ev¯Íevq‡b †Zgb AMªMwZ cwijwÿZ nqwb| Avevi Pzw³ ¯^vÿi †_‡K 48 Rbgvm 

A_©vr mgvwßKvj aiv n‡q‡Q 26/05/2022 hv †kl Ki‡Z cÖK‡íi mgq e„w×i cÖ‡qvRb n‡e| d‡j eZ©gvb Ae¯’v †_‡K 

2020 mv‡ji Ryb gv‡m cÖK‡íi Kvh©µg †Kvbfv‡eB †kl Kiv m¤¢e bv| 

ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq cÖwZwU av‡cB mgq‡ÿcY n‡q‡Q| d‡j cÖKí wba©vwiZ mg‡q mgvß Kiv m¤¢e n‡ebv weavq cÖK‡íi †gqv` e„w×i 

cÖ‡qvRb n‡e| 

 

mviwY-3.5: wWwcwcÕi µq cwiKíbvi Ô‡mevÕ (S-3) c¨v‡K‡Ri †Km ÷vwW 

 

µwgK µ‡qi avc ZvwiL gšÍe¨ 

cÖv°wjZ cÖK…Z 

1. cÖK‡íi eQiwfwËK µq cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 16/11/2016  

3. cÖ¯Íve, †¯úwmwd‡Kkb/Kvh©cwiwa (TOR) I K÷ Gw÷‡gU 

cÖ¯‘Z Ges Aby‡gv`‡bi Rb¨ KwgwU MVb 

 15/03/2017  

 civgk©K cÖwZôvb wb‡qv‡Mi wbwg‡Ë KwgwU MVb  7/11/2017  

4. weÁwßi cÖKv‡ki gva‡g EOI cÖKvk Ges eûj cÖPv‡ii Rb¨ 

wmwcwUBDmn miKv‡ii mswkøó `ß‡i †cÖiY 

cwÎKv-‣`wbK B‡ËdvK, The Daily Star) 

†m‡Þ¤̂i 

2016 

07/11/2017 

 

 

5 EOI Rgv`v‡bi †kl ZvwiL  30/11/2017  

6 RgvK…Z AvMÖnx cÖwZôv‡bi msL¨v  30wU  

7 KwgwU KZ©„K hvPvB-evQvBc~e©K Short listing   18/02/2018  

8 KwgwU KZ©„K 4wU cÖwZôvb‡K evQvB Kiv nq Ges RFP 

Rgv`v‡bi Rb¨ mycvwik K‡ib| 

 4  

9 cÖ¯ÍvecÎ weµq ïiæi ZvwiL b‡f¤̂i 

2016 

20/03/2018  

10 cÖ¯ÍvecÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq  18/04/2018 

`ycyi 12.00 Uv 

 

11 wcÖweW wgwUs n‡q‡Q wKbv?  nu¨v, 16/04/2018  

12 n‡j cÖ‡qvRbxq WKy‡g›U Av‡Q wK?  nu¨v, cixÿv Kiv 

n‡q‡Q 

 

13 cÖ¯ÍvecÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq  18/04/2018 

`ycyi 12.00 Uv 

 

14 cÖvß †gvU cÖ¯Ívec‡Îi msL¨v  2  

15 cÖ¯ÍvecÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq  10/05/2018  

16 †imcbwmf cÖ¯Ívec‡Îi msL¨v  2  

17 bb †imcbwmf cÖ¯Ívec‡Îi msL¨v  bvB  

18 cÖ¯ÍvecÎ g~j¨vqb KwgwU MVb (miKvwi Av‡`k)  c~‡e©i KwgwU  

19 cÖ¯ÍvecÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL  10/05/2018  

20 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL  14/05/2018  

21 †gvU Pzw³ g~j¨ (UvKv)  220.00 jÿ  
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µwgK µ‡qi avc ZvwiL gšÍe¨ 

cÖv°wjZ cÖK…Z 

22 Pzw³ ¯^vÿ‡ii ZvwiL Rvbyqvwi 

2016 

27/05/2018  

23 Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL  28/05/2018  

24 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL  28/05/2018  

25 Pzw³ m¤ú‡bœi ZvwiL Ryb 2020 26/5/2022  

26 mgq e„w× n‡q _vK‡j, KZw`b e„w× Kiv n‡q‡Q Ges KviY  mgq nqwb  

27 f¨vwi‡qkb AW©vi n‡qwQj wKbv  mgq nqwb  

28 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi ZvwiL  26/05/2022 

(48 Rbgvm) 

 

29 cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b Rgv`v‡bi ZvwiL  18/06/2018  

30 PjwZ wej Rgv`v‡bi ZvwiL  18/06/2018  

31 we‡ji cwigvY (UvKv)  22.00 jÿ gvÎ  

32 PjwZ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I cwigvY    

33 Lmov cÖ¯ÍvecÎ Aby‡gv`b, cÖ¯ÍvecÎ AvnŸvb, cÖ¯ÍvecÎ 

g~j¨vqY, Aby‡gv`b, Pzw³¯̂vÿi BZ¨vw` wel‡q †Kvb wej¤̂ n‡q 

_vK‡j Zv c„_K mshyw³i gva¨‡g we¯ÍvwiZ Z_¨ w`b 

 wWwcwc Abyhvqx 

120 w`‡bi g‡a¨B 

µq Kvh©µg m¤úbœ 

n‡qwQj 

 

 

3.15 cÖK‡íi (Exit Plan) 

wWwcwc-‡Z Exit Plan†nW AvKv‡i bv _vK‡jI 17 cvZvq AvDUcyU-5 G welq m¤ú‡K© eY©bv †`qv Av‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 

g~j Kvh©µg¸‡jv nj Rxe‣ewPÎ¨ I cÖvK…wZK m¤ú` msiÿY, ch©UK‡`i wePiY‡ÿÎ wbqš¿Y, eR©¨ e¨e¯’vcbv wbqš ¿Y, wfwmwR 

mwµqKiY Ges wewfbœ ÷vwW m¤úv`b| cÖKí mgvcbv‡šÍ 6 (Qq)wU wfwmwR Ges †m›U gvwU©‡bi ¯’vbxq cÖkvm‡bi mnvqZvq 

cÖKí †_‡K cÖ`Ë AveZ©K Znwe‡ji gva¨‡g DwjøwLZ Kvh©µgmg~n Pjgvb ivLvi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| GRb¨ Awa`ß‡ii 

wbR¯ ̂ †jvKej e¨env‡ii cwiKíbvI Av‡Q Ges gvB‡µv-K¨vwcUvj MÖv›U Pvjy KiviI cwiKíbv i‡q‡Q| GQvov cwi‡ek 

Awa`ßi Ges AvMÖnx `vZv‡Mvôxi wbKU †_‡K A_©vqb mieiv‡ni gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg Ae¨vnZ ivLvi †Póv Kiv n‡e g‡g© 

wWwcwc-‡Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q|   
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িতুর্ ি ধ্যায় 

প্রকবল্পয ব্যিেয় (নযভানগি, ভয়গি  গুণগি) নফবেলণ 

 
4.1 A_©vq‡b wej¤̂, ev¯Íevq‡b A_©vr cY¨, Kvh© I †mev msMÖ‡ni †ÿ‡Î wej¤̂ 

 

cÖKí ev Í̄evq‡bi wewfbœ ch©v‡q mgm¨v †gvKv‡ejv Ki‡Z myôzfv‡e ev Í̄evq‡b cÖKí Awdm‡K bvbvwea mgm¨vi m¤§Lxb n‡Z 

nq| Av‡jvP¨ cÖK‡íI Gi e¨Z¨q N‡Uwb| G cÖKí ïiæB n‡q‡Q cÖv°wjZ mgq †_‡K cÖvq GK (1) eQi wej‡¤^| wKš‘ cÖ_‡kB 

wWwcwc ms‡kvab bv Kivq cÖwZwU †ÿ‡ÎB H mgq †hvM n‡q wej¤̂ n‡”Q| Avevi †Kvb †Kvb †ÿ‡Î cÖKí GjvKvq ¯’vbxq 

Rbmvavi‡Yi evavi gy‡LvgyLx n‡Z n‡q‡Q| A‡bK †ÿ‡Î wewfbœ Kvi‡Y wVKv`vi‡`i mv‡_ Pzw³ Ki‡Z wej¤̂ nIqvq cyZ© I 

ms¯‥vi KvR mgqgZ †kl Kiv m¤¢e n‡”Q bv| wewfbœ cÖKvi evavi Kvi‡Y Dc‡iv³ welq¸‡jv †gvKv‡ejv K‡i cÖK‡íi 

Kvh©µg mwVK mg‡q ev¯Íevqb Kiv m¤¢e nqwb| 

 

4.2 cÖK‡íi ev Í̄evqb m¤úwK©Z wewfbœ mgm¨v I wej‡¤̂i KviY ch©v‡jvPbv 

cÖKí ev Í̄evq‡b cÖKí Awdm‡K wewfbœ mgm¨v I cÖwZeÜKZvi m¤§yLxb n‡Z nq| ’̄vbxq RbmvaviY‡K m¤ú„³ Ki‡Z bv cviv, 

evwl©K µq cwiKíbv Abyhvqx µq Kvh©µg mgqgZ m¤úbœ Ki‡Z bv cviv Ges wbw`©ó mg‡q Rbej wb‡qvM w`‡Z bv cviv G 

cÖK‡íi wej¤̂ Z_v mKj cÖwZeÜKZvi g~j KviY e‡j wPwýZ n‡q‡Q| G mgm¨v¸‡jvi g‡a¨ wKQz mgm¨vi B‡Zvg‡a¨ mgvavb 

Kiv m¤¢e n‡q‡Q| Z‡e †ekwKQz cÖwZeÜKZv GLbI mgvavb Kiv hvqwb| ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, ফেবযয প্রায় ৬ ভা 

সমাগাবমাগ নফনেন্ন দ্বীব প্রকবল্পয নডনন-সি প্রাক্করবনয ভয় নফবফিনায় যািবি বফ এফং নননফড় ভননটনযং কযা মায় সনদবক নজয 

নদবি বফ।  

 

4.3 e¨e¯’vcbvq ỳe©jZv 

cÖKí e¨e¯’vcbvi `ye©jZvi Kvi‡Y meKwU (17wU) c¨v‡K‡Ri µq cÖwµqvmn cªwkÿY, Kg©kvjv BZ¨vw` m¤úbœ Ki‡Z wej¤̂ 

n‡q‡Q| d‡j cÖKíwU h_vmg‡q †kl Kiv m¤¢e n‡e bv| ¯’vbxq RbmvaviY‡K m¤ú„³ Ki‡Z bv cvivI cÖK‡íi GKwU eo 

`ye©jZv e‡j mswkøóiv g‡b K‡ib| cwi‡ek Awa`ß‡ii ’̄vbxq Awd‡mi cÖav‡bi c`vwaKvi e‡j cÖKí cwiPvjK nIqvi 

†hvM¨Zv bv _vKvi Kvi‡Y cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm XvKv‡Z Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖKíwU GKwU Rbwew”Qbœ ` yM©g GjvKv 

(eQ‡ii cÖvq 6 gvm hvZvqvZ Kiv KwVb) Ges cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm XvKvq Ae¯’v‡bi Kvi‡Y Ges cÖ‡qvRbxq Rbe‡ji 

Afv‡e mycviwfkb I gwbUwis A‡bK †ÿ‡Î cÖvq Am¤¢e n‡”Q hv cÖK‡íi `ye©jZvi cÖavb KviY| GRb¨ h_vmg‡q ¸YMZ gvb 

eRvq †i‡L †Kvb KvRB Kiv m¤¢e n‡”Q bv| Z‡e wWwcwcÕi mvwf©m c¨v‡KR-3 Gi AvIZvq GKRb cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qv‡Mi 

ms¯’vb ivLv Av‡Q hv GLb ch©šÍ wb‡qvM †`qv m¤¢e nqwb| D³ cÖ‡R± g¨v‡bRvi wb‡qvM w`‡q Zuv‡K cÖKí GjvKvq ewm‡q 

w`‡j eZ©gvb ga¨eZ©x ch©v‡q G‡m cÖK‡íi AMÖMwZ evov‡bv m¤¢e| 

 

4.4 cÖK‡íi †gqv` I e¨q e„w× 

Av‡jvP¨ cÖKíwU 2016 mv‡ji RyjvB gv‡m ïiæ n‡q 2017 mv‡ji g‡a¨ µq msµvšÍ mKj cÖKvi Kvh©µg †kl nIqvi Uv‡M©U 

_vK‡jI cÖvq GK (1) eQi c‡i ïiæ nq| d‡j cÖv°wjZ mgq †_‡K 1-18 gvm ch©šÍ Pzw³ ¯^vÿ‡i wej¤̂ n‡q‡Q Ges mvwf©m 

c¨v‡KR Gm-1 I Gm-3 Gi Kvh©µg †kl n‡Z h_vµ‡g m‡e©v”P 26 gvm I 23 gvm A_©vr eZ©gvb cÖKí †gqv` AwZµg 

Ki‡e weavq cÖK‡íi †gqv` e„w× Kivi cÖ‡qvRb n‡e| GKB mv‡_ Avw_©K e¨qI e„w×i cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| ch©v‡jvPbvq †`Lv 

hvq †h, cÖv°wjZ mg‡q cÖKí ïiæ bv n‡j cÖ_‡gB wWwcwc ms‡kvabc~e©K µq cwiKíbvmn Rbej wbwðZ K‡i Avi¤¢ Kiv †hb 

†Kvb msMÖnB wcwQ‡q bv hvq|  

 

4.5 ¸YMZ mgm¨v 

wWwcwcÕi Kvh© c¨v‡K‡Ri 4wU c¨v‡KRB wej‡¤̂ ïiæ nIqvi Kvi‡Y ev Í̄evqbKvix ms¯’v GjwRBwW †Kvbfv‡eB mwVK ¸YMZ 

gvb eRvq †i‡L h_vmg‡q KvR ‡kl Ki‡Z cvi‡e bv| Gw`‡K mvwf©m c¨v‡KR¸‡jviI GKB Ae¯’v n‡e A_©vr `ªæZZg mg‡qi 

g‡a¨ wba©vwiZ KvR †kl Kivi Rb¨ Kv‡Ri ¸YMZ gvb a‡i ivLv m¤¢e n‡e bv| 
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ঞ্চভ ধ্যায় 

প্রকবল্পয ফর  দুফ ির নদক ম িাবরািনা (SWOT Analysis) 
 

৫.১ cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mej I ỳe©j w`K, my‡hvM I SzuwK (SWOT) we‡kølY 

 

cÖKí g~j¨vqb Kg©cwiKíbvq †h mKj Z_¨ DcvË msMÖn Ges we‡køl‡Yi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q, †m mKj Z_¨ DcvË msMÖnc~e©K 

we‡kølY K‡i cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mej I ỳe©j w`K, my‡hvM I SuywKmg~n mbv³ K‡i fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí MÖnY I 

ev Í̄evq‡bi Rb¨ mycvwik cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| wb¤œwjwLZ wb‡ ©̀kK (Indicators) Abyhvqx cÖK‡íi mej I ỳe©j w`K Ges 

my‡hvM I SuywK wb‡¤œ ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 

 

SWOT োনারাআন 

 

ফর নদক (Strength) 

 সেঁড়া দ্বীবক সযনিকবটড এরাকা স ালণা কযা বয়বে। পরশ্রুনিবি য এরাকায় ফফা এফং স্থানা ননভ িাণ ম্পূণ িবাবফ 

নননলদ্ধ। সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয এ ংবআ এিন প্রফার ায়া মাবে।  

 কর (জীফবফনিযে, অর্ ি-াভানজক ফস্থা, জীফন-জীনফকা) নদক নফবফিনা কবয কাম িক্রভ প্রস্তাফ এফং আবকাাট কাম িক্রভ 

ম্পূণ িরূব ফাস্তফায়ন বর ম িটনিাবি দ্বীবয নধফাীবদয ংগ্রণ নননিি বফ।  

 ম িটকবদয ভাআনকং এয ভাধ্যবভ ননয়ভাফরী জানাবনা। সজর্ট সর্বক দ্বীবয প্রবফমুবি স্পীকাবযয ভাধ্যবভ গুরুত্বপূন ি িথ্যানদ 

সয়ায কযা য়।  

 আবকাাট ব্যফস্থা প্রস্তাফ কযায ভাধ্যবভ ংীদানযবত্বয নবনত্তবি দ্বীব উন্নয়ন কাম িক্রভ নযিানরি বফ।  

 স্থানীয় সদাকানদাযবদয উিুদ্ধ্ব কযা বয়বে সমন নফনবন্ন ধযবণয অফজিনা মুি শকবি না সপরা য়। শকবিয অব-াবয 

সদাকান াবট ডািনফন যািা য় এফং ম িটকবদয সর্ট ব্যফাবয উৎানি কযা য়। 

 

দুফ ির নদক (Weakness) 

 জনফবরয বাবফ প্রকবল্পয প্রাক্কনরি র্ ি সকান ফেবযআ ব্যয় কযা ম্ভফ য়নন; 

 প্রনিবফননব িয উন্নমন, ব্যফস্থানা এফং জীফবফনিযে ংযক্ষণ নফলমক সকান জনয কাম িক্রভ মনন। এ নযনস্থনিবি 
উন্নয়বনয তুরনামূরক নিয ননধ িাযণ কঠিন বয় ড়বফ; 

 ম িাপ্ত প্রনক্ষবণয ব্যফস্থা সনআ । সজবরযা প্রনিননয়ি ংখ্য কে এফং ন্যান্য ামুনিক প্রানণ না সজবনআ িো কবয 

সপরবে। ভৎস্য নকায নফলয়ক প্রনক্ষবণয ব্যফস্থা র্াকবর এআ ধযবণয কাজ ননয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ বফ;  

 কব ায নজযদানযয বাফ। ননয়নন্ত্রি কাম িক্রভ নজযদানযয ভবধ্য এবন মর্ামর্ ব্যফস্থা গ্রবণয সকাবনা উবদ্যাগ সনআ;  

 দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষবণ প্রতুর কাম িক্রভ; 

 টুেনযিবদয ংখ্যা এফং কাম িক্রভ ভননটনযং এয সকান সনার্ট সফাড ি সদিা মায়নন; 

 নববরজ কনজাযববন গ্রু সনআ; 

 সাবটর ব্যফায়ীবদয সমবাবফ ম্পৃক্ত কযা বয়বে, স্থানীয়বদয সবাবফ কযা য়নন; 

 প্রতুর স্বাস্থেবফা ব্যফস্থা; 

 G cÖK‡íi wWwcwc‡Z my¯úófv‡e Exit Plan cvIqv hvqwb| 

 

সুবমাগ (Opportunity) 

 

 সাবটর ব্যফা ফন্ধ  স্থানীম জনগণ, যকায  প্রান নভবর স্থানীমবদয ফাস্থাবনয াবর্ (আবকাাট)  টুেনযিবদয 

র্াকায ব্যফস্থা; 

 স্থানীয়বদয নফকল্প অবয়য সুবমাগ কযা; 

 সন্টভার্ট িন দ্বীবয বনফষ্যৎ প্রজন্বক নযবফ যক্ষায় উদ্বুদ্ধ কযবি প্রবয়াজন সফনকছু বিিনিামূরক কাম িক্রভ। 
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ঝুঁনক (Threat) 

 স্থানীয়বদয ম্পৃক্তিা না র্াকায় প্রাকৃনিক ম্পবদয উয ননব িযীরিা বৃনদ্ধ ায়ায় জীফবফনিযে হুভনকয ভবধ্য অবে;  

 ম িটবকয ংখ্যা ব্যাকবাবফ বৃনদ্ধ ায়ায় দ্বীব দূলণ এফং ধফংাত্মক কাম িক্রভ বৃনদ্ধ সবয়বে। নতুন নতুন আসুে সমভন 

শকবি াআনলং, পানু উড়াবনা এফং নিনযক্ত অবরাকজ্জা বৃনদ্ধ সবয়বে; 

 সাবটর ব্যফায় প্রবাফারীবদয ম্পৃক্তিা র্াকায় স্থানীয় াধাযণ ভানুবলয অবয়য সুবমাগ কবভ নগবয়বে; 

 স্থানীয়বদয ভাবে নফশ্বাীনিাঃ নীনিভারা শিনয বর সটা ফায জন্য ভান বফ নকনা এ ননবয় দ্বীবয নধফাীবদয 

ভবধ্য ংয় যবয়বে;  

 দ্বীব স্বাস্থেম্মি ায়িানা এফং য়ঃননষ্কান ব্যফস্থা সনআ ফরবরআ িবর। এবি কবয ফাস্তুিানন্ত্রক গুণাফরী নষ্ট্ বয় 

জীফবফনিযে ধ্বংবয মুবি নিি বে; 

 জরফায়ু নযফিিবনয পবর দ্বীবয ভানুবলয অর্ িাভানজক ননযাত্তা নফনিি বে। দ্বীবয নযবফগি গুণাগুন হুভনকয মুবি 

ড়বে।  
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লষ্ঠ ধ্যায় 

সুানয  উংায 

 

৬.১ সুানয 

 

এ প্রনিবফদবন উস্থানি িথ্যানদয য নবনত্ত কবয ননবম্নাক্ত সুানযগুবরা প্রকল্প ফাস্তফায়বন ায়ক বফ ফবর অভযা অা কনয। 
 

 নডনন নুবভাদন সর্বক প্রকবল্পয কাম িক্রভ শুরু বি প্রবয়াজনীয় ভয় নফবফিনায় যািা প্রবয়াজন (এ প্রকল্প নুবভাদবনয 

প্রায় ১ ফেয বয কাম িক্রভ শুরু কবয) মাবি ফানল িক কভ ি নযকল্পনা নুমায়ী জনফর কর প্রকায ংগ্র ভয়ভি ম্পন্ন 

কযা মায়। সাবর্ ৩/৬ ভা য য নননফড় নযফীক্ষবণয ভাধ্যবভ ফাস্তফায়ন গ্রগনি/ধীযগনি ম িাবরািনাপূফ িক 

প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা এফং পুযস্কায/নিযস্কাবযয ব্যফস্থা যািা;  

 

 এ প্রকল্প কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয ম্পৃক্ত কযা িেন্ত জরুনয। এবি কবয স্থানীয়বদয একর্ট নফকল্প অবয়য উৎ নননিি 

বফ। স্থানীয়বদয ম্পৃক্ত কযবর িাবদয ভাবে একধযবণয অত্মনফশ্বা জন্ সনবফ এফং প্রকবল্পয ন্যান্য কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বন ায়ক বফ; 

  

 আবকাাট ফাস্তফায়ন সন্টভার্ট িন দ্বীবয াভনগ্রক জীফবফনিযে উন্নয়বন ভূনভকা যািবফ। আবকাাট ফাস্তফায়ন স্থানীয়বদয 

ক্ষভিা ফাড়াবফ এফং সটকআ উন্নয়বন ভূনভকা যািবফ। আবকাাট কাম িক্রভ দ্রুি ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ স্থানীয় ফানড়গুবরাবক 

সোট সর্বক ভাোনয অকাবযয সাবটবর রূান্তয কবয স্থানীয়বদয অবয়য সুবমাগ কবয সদয়া প্রবয়াজন। এোড়া সাবটর 

ব্যফস্থানা ন্যান্য কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয প্রনক্ষবণয ভাধ্যবভ ম্পৃক্ত কযায সুবমাগ সৃনষ্ট্ কযা সমবি াবয;  

 

 মুিবকবিয সৌন্দর্য্ি এফং প্রাকৃনিক গুণাফরী যক্ষায় ফধযবণয াআনলং এফং সভাটযফাআক িরাির নননলদ্ধ কযা উনিৎ। 
মুিবকবি এধযবনয মানফান িরািবরয কাযসণ ফানরয়ানড় নষ্ট্ বে এফং ামুনিক কে ন্যান্য প্রানণবদয 

অফাস্থবরয উয নফরু প্রবাফ ড়বে; 

 

 নফনবন্ন গবফলণা সর্বক জানা মায় সম সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ম িটক ধাযণ ক্ষভিা শদননক ১৮৩৫ জন। নকন্তু নফনবন্ন সূয সর্বক 

প্রাপ্ত িথ্য নুমায়ী, াম্প্রনিক ভবয় শদননক ৫০০০ –৭০০০ ম িটক এ দ্বীব ফস্থান কবযন। সুিযাং ম িটক ংখ্যা 

ননয়ন্ত্রণ কযা দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষবণ ব্যাক ভূনভকা ারন কযবফ। দ্বীব ম িটবকয িাব নযবফ দূলবনয ভাযা 

প্রকট অকায ধাযণ কবযবে। এ নফার ম িটকবক সফা সদফায জন্য গবড় উব বে প্রচুয সদাকানাট। সফবড়বে নফনবন্ন ধযবণয 

ফজিে উৎাদন। সকািার এফং বয়টল্যান্ড ফাবয়াডাআবান ির্ট ম্যাবনজম্যান্ট সপ্রাবজবট প্রস্তানফি শদননক ১৩০০ ম িটবকয 

ীভা কাম িকয কযা সমবি াবয। সটকনাপ নকংফা কক্সফাজাযবক ম িটন াফ নববফ গবড় তুবর সিান সর্বক দ্বীবয ম িটন 
কাম িক্রভ ননয়ন্ত্রণ কযা সমবি াবয; 

 

 মুি শকবিয মযিয গবড় উব বে বনক সদাকানাট। এবি কবয শকবি প্লানিক ফজিে, নগাবযট নপল্টায ন্যান্য 

ফজিে সপবর শকবিয সৌন্দর্য্ি নষ্ট্ বে। শকবি সমবকাবনা ধযবণয সদাকানাট নননলদ্ধ কযা উনিৎ; 

 

 স্থানীয় জনবগাষ্ঠীয িত্ত্বাফধাবন নযবফ যক্ষা কবয ম িটন কাম িক্রভ নযিারনা কযা দ্বীবয জন্য িেন্ত জরুনয। সজন্য 

নববরজ কনজাযববন গ্রু এফং আনএ ম্যাবনজম্যান্ট গ্রু প্রস্তুিপূফ িক প্রনক্ষণ প্রদান কযা প্রবয়াজন। দ্বীব ম িটক কাম িক্রভ 

ননয়ন্ত্রসণ প্রননক্ষি টুেয গাআড ননবয়াগ কযা; 

 

 দ্বীব একর্ট নডনজটার িথ্য সকন্দ্র স্থান সমিান সর্বক ম িটবকয ংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কযা বফ। একআাবর্ ম িটকবদয কযণীয় 

নফলয় ননবয় নিনপং কযা বফ। এ নডনজটার িথ্য সকন্দ্র সর্বকআ ফ সাবটবরয মাফিীয় িথ্য ায়া মাবফ;  

 

 সন্টভার্ট িন দ্বীবয বনফষ্যৎ প্রজন্বক নযবফ যক্ষায় উদ্বুদ্ধ কযবি প্রবয়াজন বফ সফনকছু বিিনিামূরক কাম িক্রভ । মায 
অিায় নযবফ  দ্বী যক্ষায় কযণীয় নফলয়ক নদকননবদ িনা ংফনরি নক্ষাউকযণ নফনবন্ন নফদ্যারয়  ভািাায় 

নফিযণ কযসি বফ; 
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 গবফলণায় সদিা সগবে , াগবয জভা য়া প্লানিবকয ৮০ িাংআ বে ব্যফাবযয য সিারা জায়গায় সপবর সদয়া ফা 

ব্যফস্থানায কাযবণ জবভ র্াকা প্লানিক , মা ধীবয ধীবয াগবয নগবয় নভব । সমবতু সিারা জায়গায় জবভ র্াকা প্লানিক 

ানন দূলণ  জরজ নযবফবয ক্ষনিয ন্যিভ কাযণ , সবতু সন্টভার্ট িবনয স্থানীয় ফানন্দা, স্কুবরয োযোযী এফং এিাবন 

সফড়াবি অা ম িটকবদয অবরািনায ভাধ্যবভ ব্যফাযগি নযফিিন অনা য উবদ্যাগ ননবি বফ। এ উবেশ্য ফাস্তফায়বন 

সস্বোবফীদর নফবল ভূনভকা ারন কয সি াবয। দ্বীবয নযেন্নিা নননিি কযবি নযেন্নকভী ননবয়াগ ননয়নভি 

নযষ্কায নবমান নযিারনা কযা; 
 

 সন্টভার্ট িবন যনক্ষি নযবফ নধদপিবযয সভনযনাকি। এ দ্বীবয ভধ্যবাবগ গরানিা গ্রাবভ ২০০৬ াবর নননভ িি য় 

সভনযনাকি। দ্বীবয নযবফ  জীফবফনিযে ংযক্ষণ এফং গবফলণায জন্য ১৮ সকার্ট টাকা ব্যবয় এ প্রকল্প-ফাস্তফায়ন কবয 

নযবফ নধদপিয। নকন্তু সর্ট এিন নযিেক্ত বয় বড় অবে। সন্টভার্ট িবনয জীফবফনিযে যক্ষায় সভনযনাবকিয কর 

সুনফধা নননিি কযবি বফ; 

 

 দ্বীব একর্ট ভনিি নফদুেৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা (সৌয নফদুেৎ) এফং ভনিি ফজিে ব্যফস্থানা িালু কযবি বফ। এ রবক্ষে স্থানীয় 

যকাবযয নফনবন্ন আউননটবক নক্তারী কযবি বফ। ভনিি ফজিে ব্যফস্থানায় ননম্ননরনিি নফলয়াফরীয উয নজয নদবি 

বফঃ 

 

o প্রর্ভি, একর্ট জনয কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ দ্বীব নক নক ধযবণয ফজিে নক নযভাবণ উৎানদি য় িা ননধ িাযণ 

কযবি বফ। াাান ফিিভান ফজিে ব্যফস্থানায একর্ট ানফ িক মূল্যায়ন কযবি বফ।  

o ফিিভাবন উৎানদি ফবজিেয কিটুকু নযাআনলং কযা ম্ভফ িা ননধ িাযণ কবয ভনিি নযাআনলং ব্যফস্থা িালু 

কযবি বফ।  

o দ্বীবয কবয়কর্ট বয়বন্ট ডানম্পং সিন ফাননবয় সাবটর কর্তিক্ষবক সিাবন ফজিে সপরায ব্যাাবয ননবদ িনা 

নদবি বফ। সাবটর নবনত্তক ফজিে উৎাদবনয ধযণ এফং নযভাবনয উয ননব িয কবয ভানক িাবজিয ব্যফস্থা 

কবয নদবর এ ব্যফস্থা সটকআ বফ। ভাবয একর্ট নননদ িষ্ট্ ভবয় িনীর ফজিে মর্ামর্ প্রনক্রয়ায় সটকনাবপ 

স্থানান্তয কযবি বফ। িনীর ফজিে সর্বক শজফ ায শিনয কবয দ্বীবয কৃনলকাবজ ব্যফায কযা সমবি াবয।  

o সাবটবরয টয়বরবট মুবিয ানন ব্যফাবয ননবদ িনা নদবি বফ। াাান সাবটবরয ননজস্ব য়ঃননষ্কান 

ব্যফস্থা নননিি কযবি বফ। ামুনিক জবরাচ্ছ্বা সর্বক য়ঃননষ্কান ব্যফস্থাবক অরাদা যািবি বফ।; 

 

 দ্বীব ফফাযি জনাধাযণবক ভিবর নযবয় ননবয় দ্বীবক শুধুভায ম িটবনয জন্য ংযক্ষণ কযবর জীফবফনিযে যক্ষা 

ঊন্নিভাবনয ম িটনবকন্দ্র বি াবয। এবক্ষবয দ্বীব ম িটকবদয যানযমান ফন্ধ কযবি বফ; 

 

 fwel¨‡Z cÖK‡íi wWwcwc cÖYqbKv‡j mywbw`©ófv‡e Exit Plan AšÍf‚©³ Kiv cÖ‡qvRb| 

 

 
৬.2 Dcmsnvi 

 
e„wUk Avgj †_‡K †m›UgvwU©b ØxcwU ågYcxcvmy‡`i gb †K‡o Avm‡Q| Øx‡ci cwi‡ek I Rxe‣ewPÎ¨ msiÿY, M‡elYv 

Kv‡Ri Rb¨ Ges ågY Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ me©cÖ_g Gi msiÿY e¨e¯’v †Rvi`vi Kiv GKvšÍ cÖ‡qvRb| ch©UK 

wbqš¿Yc~e©K mKj ai‡Yi AvaywbK my‡hvM-myweav m¤^wjZ GKwU ch©Ub †K›`ª M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ miKvi wewfbœ ai‡Yi 

Kvh©µg Pvwj‡q hv‡”Q| cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi ga¨ w`‡q 7g cÂevwl©Kx cwiKíbv Ges SDG (µwgK-1, 2, 14, I 15) 

Gi jÿ¨gvÎv cyi‡Yi w`‡KI GwM‡q hv‡”Q| Rxe‣ewPÎ¨ msiÿYmn ch©UK‡`i AvK…ó Kivi j‡ÿ¨ mKj‡K we‡kl K‡i 

¯’vbxq RbmvaviY‡K DØy×KiY Ges ch©UK‡`i cwi‡ek m‡PZbZv e„w×i Rb¨ miKvi‡K AviI e¨vcK KvR Ki‡Z n‡e| 

e¨Z¨q NU‡j AwP‡iB ØxcwU Zvi †m․›`h© nvwi‡q †dj‡e| 
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ms‡hvRbx-1 
ms‡hvRbx-1: cÖK‡íi Kg©cwiKíbv I µq cwiKíbvi ev¯Íe Ae ’̄v  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

wRwW-1 

AwWI wfRyqvj 

BKzBc‡g›U 

(wm‡÷g) 

‡_vK 1 †mU IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 9.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

wRwW-2 gvwëwgUvi msL¨v 2 AviGdwKD/IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 5.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

০৮/০৫/২০১৭ ৮ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

২৪/৫/১৭ ৩ 
20 †g 

2017 
০৪/০৬/২০১৭ ১ 

wRwW-3 
Kw¤úDUvi GÛ 

G‡·mwiR 
msL¨v 10 IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

১১/১০/২০১৭ ১৩ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

০২/১১/২০১৭ ৯ 
20 †g 

2017 
০৬/১১/২০১৭ ৭ 

wRwW-4 dvwbPvi ‡_vK 
cÖ‡qvRb 

gvwdK 
IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 30.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

wRwW-5 
wcÖRv‡f©kb 

G‡·mwiR 
‡_vK 

cÖ‡qvRb 

gvwdK 
IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 12.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

wRwW-6 

‡UwjKg 

KwgDwb‡Kkb 

hš¿cvwZ 

msL¨v 15 AviGdwKD 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 3.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

২২/৪১৮ ১৯ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

২২/৪/১৮ ১৪ 
20 †g 

2017 
২২/৪/১৮ ১৩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

wRwW-7 ‡Rbv‡iUi msL¨v 1 IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 30.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

২৬/৪/১৮ ১৯ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

১৬/৫/১৮ ১৫ 
20 †g 

2017 
১৫/৬/১৮ ১৩ 

wRwW-8 ‡mvjvi wm‡óg IqvU 4000 IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 20.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

২৬/৪/১৮ ১৯ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

######### ১৮ 
20 †g 

2017 
৩০/৯/১৮ ১৬ 

wRwW-9 Mvwo fvov gvwmK 48 IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 41.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

২৬/৪/১৭ ৭ 

20 

†deªæqvwi 

2017 

১৮/৫/১৭ ৩ 
20 †g 

2017 
০২/০৬/২০১৭ ১ 

              160.00                     

KvR                                   

WweøDwW-

1 

evDÛix 

cÖvPximn `vjvb 

†givgZ, 

†Ukbvd 

  ‡_vK IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

WweøDwW-

2 

‡m›U gvwU©b 

Øx‡ci evDÛvix 

cÖvPxi 

†givgZmn 

•e`¨ywZK 

hš¿cvwZ I 

ivbœvNi  

  ‡_vK IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 53.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

WweøDwW-

3 

cÛm&& GÛ †j¸b 

Kbmv‡f©kb 

†i‡÷v‡ikb 

  ‡_vK IwUGg 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 10.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

WweøDwW-

4 
Iqvi UvIqvi   ‡_vK AviGdwKD/IwUGg 

cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 5.00   

20 

†m‡Þ¤^i 

2016 

    

20 

†deªæqvwi 

2017 

    
20 †g 

2017 
    

              78.00                     

Gm-1 

civgk©K 

cÖwZôvb  

†eRjvBb 

†W‡fjc‡g›U) 

‡_vK   wKDwmweGm 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 85.00 

†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 
২৪/১২/১৭ ১৩ 

Rvbyqvwi 

2017 
০৫/০৮/২০১৮ ১৮ 

Ryb 

2017 
৩১/৮/২০ ২৬ 

Gm-2 

Av_©mvgvwRK 

Rwi‡ci Rb¨ 

civgk©K 

cÖwZôvb 

‡_vK   wKDwmweGm 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 30.00 

†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 
২৭/১২/১৭ ১৩ 

Rvbyqvwi 

2017 
০৫/০৮/২০১৮ ২০ 

Ryb 

2017 
৩০/৪/১৯ ২২ 

Gm-3 

Bgcøvw›Us 

cvU©bvi/civgk©K 

cÖwZôvb/GbwRI 

‡_vK   wKDwmweGm 
cÖKí 

cwiPvjK/‡nvc 
wRIwe 256.80 

†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 
০৭/১১/২০১৭ ১২ 

Rvbyqvwi 

2017 
২৭/৫/১৮ ১৭ 

Ryb 

2020 
২৬/৫/২২ ২৩ 

Gm-4 cÖ‡R± g¨v‡bRvi GgGg 60 wKDwmweGm 

cÖKí 

cwiPvjK/ 

‡nvc 

wRIwe 96.00 
†m‡Þ¤^i 

2016 

b‡f¤^i 

2016 
    

Rvbyqvwi 

2017 
    

Ryb 

2020 
    

   †gvU           467.80                     

              705.80                     
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ms‡hvRbx-2 

mviwY-1: eqmwfwËK wj½ wefvRb 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q7 Age Grop 

Upto 15 
yrs 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

16-20 1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

21-25 6 3.1% 3 2.7% 9 3.0% 

26-30 20 10.4% 16 14.2% 36 11.8% 

31-35 16 8.3% 21 18.6% 37 12.1% 

36-40 32 16.7% 25 22.1% 57 18.7% 

46-50 22 11.5% 11 9.7% 33 10.8% 

46-50 32 16.7% 11 9.7% 43 14.1% 

51-55 14 7.3% 1 0.9% 15 4.9% 

56-60 25 13.0% 11 9.7% 36 11.8% 

61-65 12 6.2% 7 6.2% 19 6.2% 

>65 12 6.2% 6 5.3% 18 5.9% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-2: emev‡mi Ae¯’v 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q9 Living 

<=5 yrs 9 4.7% 5 4.4% 14 4.6% 

6-10 0 0.0% 1 0.9% 1 0.3% 

11-14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

15-20 1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

>20 yrs 182 94.8% 106 93.8% 288 94.4% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-3: wj½wfwËK †ckvi wefvRb 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q10 
Occupation 

Household works 13 6.8% 65 57.5% 78 25.6% 

Agriculture work 1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

Van/Rickshaw puller 11 5.7% 3 2.7% 14 4.6% 

Shopkeeper 49 25.5% 9 8.0% 58 19.0% 

Fish/Food business 41 21.4% 8 7.1% 49 16.1% 

Hotel business 8 4.2% 4 3.5% 12 3.9% 

Showpiece business 3 1.6% 4 3.5% 7 2.3% 

Fisherman 42 21.9% 4 3.5% 46 15.1% 

Daily labor 9 4.7% 4 3.5% 13 4.3% 

Tour guide 4 2.1% 0 0.0% 4 1.3% 

Do nothing 4 2.1% 10 8.8% 14 4.6% 

Others 7 3.6% 1 0.9% 8 2.6% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-4: weKí †ckv 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q11 Alternative 
Occupation 

No alternative 
occupation 

152 82.6% 91 82.0% 243 82.4% 
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 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Household works 1 0.5% 6 5.4% 7 2.4% 

Agriculture work 2 1.1% 1 0.9% 3 1.0% 

Van/Rickshaw puller 5 2.7% 2 1.8% 7 2.4% 

Shopkeeper 7 3.8% 2 1.8% 9 3.1% 

Fish/Food business 10 5.4% 2 1.8% 12 4.1% 

Hotel business 2 1.1% 3 2.7% 5 1.7% 

Showpiece business 1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

Others 3 0.5% 3 0.0% 4 0.3% 

Total 184 100.0% 111 100.0% 295 100.0% 

 

mviwY-5: DË`vZvi wkÿvMZ †hvM¨Zv 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q12 Education 
qualification 

Illiterate 63 32.8% 56 49.6% 119 39.0% 

Can sign only 48 25.0% 32 28.3% 80 26.2% 

Primary 
education 

48 25.0% 18 15.9% 66 21.6% 

SSC/Dakhil 17 8.9% 2 1.8% 19 6.2% 

HSC/Alim 7 3.6% 2 1.8% 9 3.0% 

Graduate/Fazil 4 2.1% 3 2.7% 7 2.3% 

Class VI-X 5 2.6% 0 0.0% 5 1.6% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-6: cwiev‡i DcvR©bÿg m`m¨ msL¨v (cyiæl) 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q15_male 

1 138 71.9% 77 68.1% 215 70.5% 

2 35 18.2% 26 23.0% 61 20.0% 

3 14 7.3% 10 8.8% 24 7.9% 

4 5 2.6% 0 0.0% 5 1.6% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-7: cwiev‡i DcvR©bÿg m`m¨ msL¨v (bvix) 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q15_fem 

0 188 97.9% 103 91.2% 291 95.4% 

1 4 2.1% 7 6.2% 11 3.6% 

2 0 0.0% 3 2.7% 3 1.0% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 
mviwY-8: আয় ও ব্যয় 

আয়-ব্যলয়র শ্রেসি সব্ন্নো  

  

আয় আয় 

ুরু র্সো  আয় ুরু র্সো  ব্যয় 

<=5000 4.7 2.7 3.9 7.8 7.1 7.5 

5001-10000 24.5 25.7 24.9 26.6 29.2 27.5 
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আয়-ব্যলয়র শ্রেসি সব্ন্নো  

  

আয় আয় 

ুরু র্সো  আয় ুরু র্সো  ব্যয় 

10001-15000 16.1 18.6 17 15.1 19.5 16.7 

15001-20000 11.5 25.7 16.7 12.5 20.4 15.4 

20001-25000 6.8 8.8 7.5 13 10.6 12.1 

25001-30000 14.1 7.1 11.5 7.3 5.3 6.6 

30001-35000 2.1 2.7 2.3 5.2 2.7 4.3 

35001-40000 4.7 4.4 4.6 6.2 2.7 4.9 

40001-45000 2.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.7 

45001-50000 7.8 1.8 5.6 3.6 1.8 3 

>50000 5.7 1.8 4.3 2.1 0 1.3 

শ্রর্োট 100 100 100 100 100 100 

 
mviwY-9: wj½wfwËK Avq wefvRb 
 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q16 income 

Upto 5000 9 4.7% 3 2.7% 12 3.9% 

5001-10000 47 24.5% 29 25.7% 76 24.9% 

10001-15000 31 16.1% 21 18.6% 52 17.0% 

15001-20000 22 11.5% 29 25.7% 51 16.7% 

20001-25000 13 6.8% 10 8.8% 23 7.5% 

25001-30000 27 14.1% 8 7.1% 35 11.5% 

30001-35000 4 2.1% 3 2.7% 7 2.3% 

35001-40000 9 4.7% 5 4.4% 14 4.6% 

40001-45000 4 2.1% 1 0.9% 5 1.6% 

45001-50000 15 7.8% 2 1.8% 17 5.6% 

>50000 11 5.7% 2 1.8% 13 4.3% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-10: wj½wfwËK e¨q wefvRb 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q16 Expenditure 

Upto 5000 15 7.8% 8 7.1% 23 7.5% 

5001-10000 51 26.6% 33 29.2% 84 27.5% 

10001-15000 29 15.1% 22 19.5% 51 16.7% 

15001-20000 24 12.5% 23 20.4% 47 15.4% 

20001-25000 25 13.0% 12 10.6% 37 12.1% 

25001-30000 14 7.3% 6 5.3% 20 6.6% 

30001-35000 10 5.2% 3 2.7% 13 4.3% 

35001-40000 12 6.2% 3 2.7% 15 4.9% 

40001-45000 1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

45001-50000 7 3.6% 2 1.8% 9 3.0% 

>50000 4 2.1% 0 0.0% 4 1.3% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 
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mviwY-11: emZevwoi Ae¯’v 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

কাঁিা ফানড়  24 12.5% 25 22.1% 49 16.1% 

র্টন সড নফনল্ডং 53 27.6% 18 15.9% 71 23.3% 

র্টবনয ফানড় 52 27.1% 34 30.1% 86 28.2% 

ািা এফং ডারারা নদবয় 36 18.8% 30 26.5% 66 21.6% 

ন্যান্য, উবলি করুন  26 13.5% 6 5.3% 32 10.5% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-12: cwiev‡ii mÂq 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

সকাবনা ঞ্চয় সনআ  113 58.9% 77 68.1% 190 62.3% 

কো টাকা যানি  68 35.4% 35 31.0% 103 33.8% 

ব্যাংবক  11 5.7% 1 0.9% 12 3.9% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-13: cwiev‡ii FY msµvšÍ Z_¨ 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q19 Loan 

Yes 15 7.8% 15 13.3% 30 9.8% 

No 177 92.2% 98 86.7% 275 90.2% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-14: F‡Yi Drm 

 

 Male Female Total 

 Number % Number % Number % 

ব্যাংক  3 20.0% 0 0.0% 3 10.0% 

এন নজ   1 6.7% 2 13.3% 3 10.0% 

অত্নীয়  10 66.7% 12 80.0% 22 73.3% 

ভাজন 1 6.7% 1 6.7% 2 6.7% 

Total 15 100.0% 15 100.0% 30 100.0% 

 

mviwY-15: bvix m`‡m¨i evwoi evB‡i Kv‡Ri Ae¯’v 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q21 Female member 
work 

Yes 7 3.6% 13 11.5% 20 6.6% 

No 185 96.4% 100 88.5% 285 93.4% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q22 where 

টুেনযজভ / ম িটন নফলয়ক 7 100.0% 12 92.3% 19 95.0% 

িাকুনয 0 0.0% 1 7.7% 1 5.0% 

Total 7 100.0% 13 100.0% 20 100.0% 
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mviwY-16: নদ্ধান্ত গ্রবণ  নযফাবযয নাযী দবস্যয ভূনভকা  

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q23 Decision making 

Yes 122 63.5% 63 55.8% 185 60.7% 

No 70 36.5% 50 44.2% 120 39.3% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-17: MZ ỳB eQ‡i Øx‡c Rwi‡ci Ae¯’v 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q24 Survey 

Yes 82 42.7% 61 54.0% 143 46.9% 

No 110 57.3% 52 46.0% 162 53.1% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-18: Rwi‡ci welqe¯‘ 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

প্রাননকূর (ানি, ভাে আিোনদ) 2 2.4% 2 3.3% 4 2.8% 

উনিৎ  6 7.3% 6 9.8% 12 8.4% 

প্রনিবফগি ব্যফস্থায ভাধ্যবভ 

সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয উন্নয়ন  
69 84.1% 54 88.5% 123 86.0% 

Ab¨vb¨ 8 9.5% 7 11.5% 15 10.8% 

Total 82 100.0% 61 100.0% 143 100.0% 

 

mviwY-19:  Lvevi cvwbi Drm 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

র্টউফবয়বরয ানন 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-20: cvwb weï× Kivi Dcvq 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q27 Way 
of purify 
drinking 
water 

নপটনকনয নদবয়  1 0.5% 4 3.5% 5 1.6% 

যানয ান কনয  191 99.5% 109 96.5% 300 98.4% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-21: wbivc` cvwbi Drm 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q28 Sources of safe 
water 

Yes 24 12.5% 13 11.5% 37 12.1% 

No 137 71.4% 70 61.9% 207 67.9% 

Do not know 31 16.1% 30 26.5% 61 20.0% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 
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q29 multiple resp 

1 15 62.5% 7 53.8% 22 59.5% 

2 5 20.8% 3 23.1% 8 21.6% 

3 16 66.7% 7 53.8% 23 62.2% 

4 6 25.0% 2 15.4% 8 21.6% 

5 2 8.3% 1 7.7% 3 8.1% 

Total 24 100.0% 13 100.0% 37 100.0% 

 

mviwY-22: cvqLvbvi aiY 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Numb
er 

% Number % Number % 

Q30 
Latrine 

স্বাস্থেম্মি (য়াটায ীর) 19 9.9% 0 0.0% 19 6.2% 

নযং স্ল্োফ 53 27.6% 19 16.8% 72 23.6% 

কাঁিা ায়িানা  117 60.9% 93 82.3% 210 68.9% 

উনু্ক্ত স্থাবন  3 1.6% 1 0.9% 4 1.3% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-23: eR ©̈ e¨e¯’vcbv 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q31 Waste 
management 

সর্টক ট্যাংক 3 1.6% 2 1.8% 5 1.6% 

াগবয সপনর  10 5.2% 6 5.3% 16 5.2% 

নতুন গিি খুনড়  179 93.2% 105 92.9% 284 93.1% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-24: we`y¨r e¨e¯’v 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q32 Electricity 

Yes 115 59.9% 61 54.0% 176 57.7% 

No 77 40.1% 52 46.0% 129 42.3% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q33 Sources 
of electricity 

Solar system 99 86.1% 52 85.2% 151 85.8% 

Dieselgenerator 13 11.3% 9 14.8% 22 12.5% 

Battery charger 3 2.6% 0 0.0% 3 1.7% 

Others 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 115 100.0% 61 100.0% 176 100.0% 

 

mviwY-25: AveR©bvi aiY 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q34 Multiple 
resp 

যান্না বযয ফজিে  176 91.7% 106 93.8% 282 92.5% 

যাায়ননক ফজিে 19 9.9% 4 3.5% 23 7.5% 

ায়িানায ফজিে  160 83.3% 101 89.4% 261 85.6% 

িনীর ফজিে  53 27.6% 36 31.9% 89 29.2% 

প্লানিক ফজিে 63 32.8% 38 33.6% 101 33.1% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 
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mviwY-26: eR© e¨e¯’vcbv wb®‹vkb c×wZ 

 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q35 
Multiple 
resp 

ব্যফস্থানা সনআ  33 17.2% 34 30.1% 67 22.0% 

উনু্ক্ত স্থাবন সপনর 119 62.0% 87 77.0% 206 67.5% 

শজফ ায শিনয কনয  4 2.1% 3 2.7% 7 2.3% 

পুনব্যিাফায(নযাআনলং) কনয  8 4.2% 10 8.8% 18 5.9% 

Ab¨vb¨ 51 26.0% 139 10.7% 63 20.7% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

 

mviwY-27: cvwbi ¸YMZ gvb welqK 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

Q42 

Yes 63 32.8% 29 25.7% 92 30.2% 

No 69 35.9% 35 31.0% 104 34.1% 

Do not know 60 31.2% 49 43.4% 109 35.7% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-28: ûgwKi aiY  

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q43 Multiple resp 

জরায় ধ্বং  29 46.0% 14 48.3% 43 46.7% 

ফজিে সপরা  52 82.5% 22 75.9% 74 80.4% 

প্লানিক সপরা  56 88.9% 24 82.8% 80 87.0% 

ফাস্থান ধ্বং  19 30.2% 10 34.5% 29 31.5% 

ফনভূনভ ধ্বং  15 23.8% 8 27.6% 23 25.0% 

Total 63 100.0% 29 100.0% 92 100.0% 

 

mviwY-29:  ci‡`wk MvQ †ivcY 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q45 

Yes 125 65.1% 62 54.9% 187 61.3% 

No 12 6.2% 6 5.3% 18 5.9% 

Do not know 55 28.6% 45 39.8% 100 32.8% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

 

mviwY-30:  দ্বীবয প্রাকৃনিক ম্পবদয Iয ননব িযীরZv 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q47 
Multiple 
resp 

জ্বারানন ংগ্র কনয  31 16.1% 13 11.5% 44 14.4% 

িাদ্য ংগ্র কনয  44 22.9% 21 18.6% 65 21.3% 

ব্যফা (ন্য নফনক্র)  35 18.2% 14 12.4% 49 16.1% 

ব্যফা (ম িটন)  89 46.4% 63 55.8% 152 49.8% 

ভাে অযন 70 36.5% 30 26.5% 100 32.8% 

ভাে প্রনক্রয়াজিকযণ  95 49.5% 56 49.6% 151 49.5% 

প্রাকৃনিক নজননয নফনক্র কনয  1 0.5% 1 0.9% 2 0.7% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 
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mviwY-31:  eb †_‡K msMÖ‡ni aiY 

 

 Q8 Sex 

Male Female Total 

Number % Number % Number % 

q48 

Yes 18 9.4% 12 10.6% 30 9.8% 

No 174 90.6% 101 89.4% 275 90.2% 

Total 192 100.0% 113 100.0% 305 100.0% 

mviwY-31:  প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা wel‡q cÖkœ 

Items 
Male (n=192) Female (n=113) All (305) 

No. % No. % No. % 

1 ফনভূনভয গাে কাটা  28 14.6 13 6.8 41 13.4 

2 ফন্যপ্রানন নকায এফং ভাযা  14 7.3 11 5.7 25 8.2 

3 সকাযার, ামুু্ ক, নেনুক অযণ এফং নফক্রয় 26 13.5 12 6.3 38 12.5 

4 সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক অফাস্থর ধ্বং কবয  10 5.2 2 1.0 12 3.9 

5 সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক গুণাফরী নষ্ট্ কবয  4 2.1 2 1.0 6 2.0 

6 ফকা াবভা এফং পোটনয সর্বক নযবফ দূলণ  4 2.1 2 1.0 6 2.0 

7 সমবকাবনা কাজ মা ভাবেয অফাস্থর নষ্ট্ কবয  7 3.6 2 1.0 9 3.0 

mviwY-32:   eZ©gvb cনযবফফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ 

Items 

Male (n=192) Female (n=113) All (n=305) 

Yes No 
Don't 
know 

Yes No 
Don't 
know 

Yes No 
Don't 
know 

Total 

1 
ম িটবন এরাকায ভানুবলয 

ংগ্রণ  

119 36 32 52 30 27 171 66 59 296 

(62.0) (18.8) (16.7) (46.0) (26.5) (23.9) (56.1) (21.6) (19.3) (97.0) 

2 
এরাকায ভানুল পুবযাপুনয 

ম িটন নবল্পয উয ননব িযীর  

78 101 7 65 39 4 143 140 11 294 

(40.6) (52.6) (3.6) (57.5) (34.5) (3.5) (46.9) (45.9) (3.6) (96.4) 

3 
আবকাাট শিনয  26 114 48 18 78 12 44 192 60 296 

(13.5) (59.4) (25.0) (15.9) (69.0) (10.6) (14.4) (63.0) (19.7) (97.0) 

4 
উনিদ  প্রাননকূবরয াফ িক্ষননক 

ভননটনযং  

1 147 38 0 97 11 1 244 49 294 

(0.5) (76.6) (19.8) (0.0) (85.8) (9.7) (0.3) (80.0) (16.1) (96.4) 

5 
নকছু নকছু ম িটন কাম িক্রভ ফন্ধ 

স ালনা  

4 146 37 1 96 11 5 242 48 295 

(2.1) (76.0) (19.3) (0.9) (85.0) (9.7) (1.6) (79.3) (15.7) (96.7) 

6 
ম িটবকয ংখ্যায সযকড ি যািা  5 143 39 1 98 9 6 241 48 295 

(2.6) (74.5) (20.3) (0.9) (86.7) (8.0) (2.0) (79.0) (15.7) (96.7) 

7 
এরাকায ভানুবলয জন্য প্রনক্ষণ 0 172 15 1 102 5 1 274 20 295 

(0.0) (89.6) (7.8) (0.9) (90.3) (4.4) (0.3) (89.8) (6.6) (96.7) 

8 
ম িটবকয জন্য প্রনক্ষণ 1 174 12 0 107 1 1 281 13 295 

(0.5) (90.6) (6.3) (0.0) (94.7) (0.9) (0.3) (92.1) (4.3) (96.7) 

9 
প্রাননবদয উয প্রবাফ কভাবনা  1 177 8 0 106 2 1 283 10 294 

(0.5) (92.2) (4.2) (0.0) (93.8) (1.8) (0.3) (92.8) (3.3) (96.4) 

10 
সরাকার প্রাননবদয ফাআবযয 

িাফায না িায়াবনা  

2 176 9 0 104 4 2 280 13 295 

(1.0) (91.7) (4.7) (0.0) (92.0) (3.5) (0.7) (91.8) (4.3) (96.7) 

11 
এনরবয়ন গাে না রাগাবনা  5 175 6 2 104 2 7 279 8 294 

(2.6) (91.1) (3.1) (1.8) (92.0) (1.8) (2.3) (91.5) (2.6) (96.4) 

12 
ননজস্ব এরাকানবনত্তক জ্ঞোন  3 174 6 0 99 5 3 273 11 287 

(1.6) (90.6) (3.1) (0.0) (87.6) (4.4) (1.0) (89.5) (3.6) (94.1) 

13 
আবকা াট ব্যফস্থানা নফলয়ক 

প্রনক্ষণ  

0 181 2 0 101 3 0 282 5 287 

(0.0) (94.3) (1.0) (0.0) (89.4) (2.7) (0.0) (92.5) (1.6) (94.1) 
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mviwY-33:  দ্বীব ম িটকবদয জন্য নক নক সুনফধা ফা কাম িক্রভ দুআ ফেয অবগ িালু নেরএফং ফিিভাবন িালু কযা বয়বে ফা অবে? 

Items 
  
  

Past (n=305) Present (n=305) 

Yes No All Yes No All 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

1 সজর্টয ননকবট িথ্য সকন্দ্র  27 9.0 274 91.0 301 100.0 30 10.0 271 90.0 301 100.0 

2 প্রননক্ষি টুেয গাআড  3 1.0 298 99.0 301 100.0 3 1.0 296 99.0 299 100.0 

3 ম িটকবদয জন্য ম িাপ্ত িথ্য  0 0.0 301 100.0 301 100.0 0 0.0 300 100.0 300 100.0 

4 গ্লা ফটভ সফাট  0 0.0 301 100.0 301 100.0 0 0.0 298 100.0 298 100.0 

5 নববরজ কনজাযববন গ্রু  2 0.7 297 99.3 299 100.0 1 0.3 297 99.7 298 100.0 

6 প্রদ িনী সফাড ি  1 0.3 296 99.7 297 100.0 2 0.7 294 99.0 297 100.0 

7 কাব য য়াি টায়ায  27 9.0 272 91.0 299 100.0 87 29.1 212 70.9 299 100.0 

8 প্রননক্ষি উদ্ধায কভী  1 0.3 298 99.7 299 100.0 14 4.7 281 95.3 295 100.0 

9 নরপবরট নফিযণ  0 0.0 301 100.0 301 100.0 0 0.0 301 100.0 301 100.0 

10 আনএ ম্যাবনজম্যান্ট কনভর্ট  0 0.0 301 100.0 301 100.0 0 0.0 301 100.0 301 100.0 

11 শকি নযেন্নিা কাম িক্রভ 4 1.3 296 98.7 300 100.0 18 6.0 281 94.0 299 100.0 

12 স্কুবরয নশুবদয ংগ্রণ  4 1.4 287 98.6 291 100.0 8 2.7 283 97.3 291 100.0 

13 কনভউননর্ট পুনরনং  5 1.7 293 98.3 298 100.0 6 2.0 289 98.0 295 100.0 

14 টাট ির এক্সক্লুনডং নডবাআ  0 0.0 292 100.0 292 100.0 0 0.0 291 100.0 291 100.0 

 

mviwY-34:  িীবি (২ ফেয অবগ) এফং ফিিভাবন ননবম্নাক্ত নক নক সভনযন াকি সুনফধানদ নের এফং অবে? 

Items 

Past (n=305) Present (n=305) 

Yes No Total Yes No Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

1 নিনিি এরাকা (নডভাবকিন সজান )  0 0.0 299 98.0 299 98.0 0 0.0 298 97.7 298 97.7 

2 ীভাফদ্ধ এরাকা (সযনিকবটড এরাকা )  39 12.8 260 85.2 299 98.0 48 15.7 249 81.6 297 97.4 

3 সভনযন াকি সন্টায  31 10.2 268 87.9 299 98.0 60 19.7 239 78.4 299 98.0 

4 কাটা িাবযয সফড়া  10 3.3 288 94.4 298 97.7 10 3.3 286 93.8 296 97.0 

5 াফনরক টয়বরট  2 0.7 297 97.4 299 98.0 1 0.3 296 97.0 297 97.4 

6 গাড িবদয জন্য নফশ্রাভাগায  0 0.0 298 97.7 298 97.7 0 0.0 298 97.7 298 97.7 

7 
ননয়নভি াননয ভান যীক্ষা 

(ভানল্টনভটায )  
0 0.0 298 97.7 298 97.7 1 0.3 294 96.4 295 96.7 

8 সনৌকায ননযাদ সনাঙয  3 1.0 295 96.7 298 97.7 3 1.0 295 96.7 298 97.7 

9 নড নবজুেয়ার সন্টায  1 0.3 298 97.7 299 98.0 1 0.3 298 97.7 299 98.0 

10 াননয ভান ভননটনযং সিন  2 0.7 293 96.1 295 96.7 2 0.7 292 95.7 294 96.4 

11 স্বাস্থে সকন্দ্র 52 17.0 244 80.0 296 97.0 70 23.0 222 72.8 292 95.7 

12 ামুনিক প্রানন প্রদ িনী জাদু য  4 1.3 294 96.4 298 97.7 2 0.7 297 97.4 299 98.0 
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mviwY-35:  ফিিভান কাম িক্রভ m¤úK©xq c Ökœ Ges M„nxZ দবক্ষ 

Items 
Male (n=192) Female (n=113) All (n=305) 

Yes No Total Yes No Total Yes No Total 

1 
নকছুনদবনয জন্য ম িটক 

নননলদ্ধ কযা  

13 150 163 6 95 101 19 245 264 

(6.8) (78.1) (84.9) (5.3) (84.1) (89.4) (6.2) (80.3) (86.6) 

2 
ট্যাক্স ফাবনা  15 149 164 3 98 101 18 247 265 

(7.8) (77.6) (85.4) (2.7) (86.7) (89.4) (5.9) (81.0) (86.9) 

3 
নদনপ্রনি ম িটক ংখ্যা 

ননধ িাযন  

30 133 163 13 88 101 43 221 264 

(15.6) (69.3) (84.9) (11.5) (77.9) (89.4) (14.1) (72.5) (86.6) 

4 
দ্বীবয নকছু নকছু এরাকা 

ীভাফদ্ধ কযা  

19 144 163 6 95 101 25 239 264 

(9.9) (75.0) (84.9) (5.3) (84.1) (89.4) (8.2) (78.4) (86.6) 

5 
কব াযিভ পুনরনং  16 145 161 5 94 99 21 239 260 

(8.3) (75.5) (83.9) (4.4) (83.2) (87.6) (6.9) (78.4) (85.2) 

6 
জীফবফনিযেবয়াযন্য ফানাবনা  33 121 154 22 78 100 55 199 254 

(17.2) (63.0) (80.2) (19.5) (69.0) (88.5) (18.0) (65.2) (83.3) 

7 
ন্যান্য, উবলি করুন  6 93 99 0 59 59 6 152 158 

(3.1) (48.4) (51.6) (0.0) (52.2) (52.2) (2.0) (49.8) (51.8) 
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ms‡hvRbx-3 

 

িানা জনয  

প্রনিবফগি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন  ,ব্যফস্থানা এফং জীফবফনি যে ংযক্ষণ  

স্বাক্ষািকায গ্রণকাযীয নাভঃ  

িানা অআ নড:  

স্বাক্ষাবিয িানযিঃ  

অর্ ি-াভানজক ফস্থা  

1 অনায নাভঃ   

 িানা প্রধাবনয াবর্ অনায 

ম্পকিঃ  

 

2 নিায নাভঃ   

3 ভািায নাভঃ   

4 
িানায ঠিকানাঃ  

 

 

5 
সভাফাআর নং   6. এন অআ নড 

7 
অনায ফয়  

 
8. নরি   [1পুরুল, 2ভনরা ]  

9 এআ দ্বীব অনন কি ফেয ধবয ফা কযবেন?  

1৫ ফেবযয কভ ,2 ৬-১০ ফেয ,3১১-১৫ ফেয , 4 ১৫- ২০ ফেয, 5২০ ফেবযয সফন  

 

10 অনায সা নক?  

1ফানড়য কাজ, 2কৃনল কাজ ,3বোন/ নযক্সা িারক ,4সদাকানদায, 5ভাে / িাফায ব্যাফায়ী , 6 সাবটর ব্যাফা , 

7সানস্ ব্যাফা, 8সজবর , 9নদন ভজুয, 10ভ্রভণ গাআড , 11নকছু কনযনা , 

88ন্যান্য, উবলি করুনঃ 

 

11 অনায নফকল্প সা নক?  

1নফকল্প সা সনআ, 2ফানড়য কাজ ,3কৃনল কাজ ,4বোন/ নযক্সা িারক, 5সদাকানদায, 6ভাে / িাফায ব্যাফায়ী , 

7সাবটর ব্যাফা, 8 সানস্ ব্যাফা , 88ন্যান্য, উবলি করুনঃ 

 

 

12 অনায নক্ষাগি সমাগ্যিা নক?  

1ননক্ষি, 2শুধু স্বাক্ষয কযবি ানয ,3প্রার্নভক নক্ষা ,4লা ৬ -১০  5এএন / দানির , 6এআি এ 

ন/ অনরভ, 7গ্রোজুবয়ট/পানজর  

 

13 অনায নযফাবয দস্য ংখ্যা কি?  সভাটঃ  

ভনরাঃ   

14 অনায জনভয নযভান কি? (লর্োংল)  ফানড়ঃ   

কৃনলঃ   

ন্যান্যঃ   

15 অনায নযফাবয উাজিনকাযী দস্য কিজন?  পুরুলঃ   

ভনরাঃ   

16 অনায ভানক অয় এফং িযি কি? (টোকোয়)  অয়ঃ   

িযিঃ   

17 অনায ফানড়য ধযন নক?  

1কাঁিা ফানড়, 2র্টন সড নফনল্ডং, 3র্টবনয ফানড়, 4 ািা এফং ডারারা নদবয়,5সসর্ন সদলয় তর্সর, 88

 ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

18 অনন সকার্ায় ঞ্চয় কবয র্াবকন?  

1সকাবনা ঞ্চয় সনআ ,2কো টাকা যানি ,3ব্যাংবক , 4নভনি , 5অত্মীয়, 88 ন্যান্য, উবলি করুন  

 

19 অনায সকাবনা ঋন অবে নক?  

১= োঁ , ২= না 

 

20 ১৯ নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর, ঋবনয উৎ নক?  

1ব্যাংক, 2এন নজ  ,3অত্নীয় ,4ভফায় , 5ভাজন , 88ন্যান্য, উবলি করুন  
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21 অনায ফানড়য সকাবনা ভনরা দস্য ফানড়য ফাআবয কাজ কবযন নক?  

১= োঁ , ২= না 

 

22 ২১ নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর, উনন সকার্ায় কাজ কবযন?  

1টুেনযজভ / ম িটন নফলয়ক ,2ব্যফা ,3িাকুনয , 88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

23 cvwievwiK নদ্ধান্ত গ্রবণ অনায নযফাবযয নাযী দবস্যয নক সকাবনা ভূনভকা অবে?  

১= োঁ , ২= না 

 

24 অনায জানা ভবি গি দুআ ফেবয এআ দ্বীব সকাবনা জনয ফা ভীক্ষা বয়বে নকনা? 

১= োঁ , ২= না 

 

25 ২৪ নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর,জনযবয নফলয়ফস্তু নক নের? 

1প্রাননকূর (ানি, ভাে, সকাযার আিোনদ), 2 উনি`,3প্রনিবফগি ব্যফস্থায ভাধ্যবভ সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয 

উন্নয়ন,4স্বাস্থে নফলয়ক, 88 ন্যান্য, উবলি করুনঃ  

 

 

ব্োসিলর্ম্পলদরব্যব্োর 

26 অনায ফানড়বি িাফায াননয উৎ নক?  

1পুকুবযয ানন ,2 বৃনষ্ট্য ানন ,3র্টউফবয়বরয ানন , 4গবীয নরকূ , 88ন্যান্য, উবলি করুনঃ 

 

 

27 িাফায ানন নফশুদ্ধ কযায জন্য নক নক উায় ফরম্বন কবযন?  

1পৄর্টবয় নফশুদ্ধ কনয, 2নপটনকনয নদবয় ,3যানয ান কনয ,4সূবম িয িাব গযভ কবয, 5নউনযপায়ায মন্ত্র , 

88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

28 

অনায এরাকায ননযাদ াননয উৎ নক াফ িক্ষননক ঝুঁনকয ভবধ্য অবে?(ফজাযবফন কবয নরিবি াবযন)  

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

 

29 ২৮ নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ বয় র্াবক, ঝুঁনকয কাযণগুবরা নক নক? (একানধক উত্তয বি াবয)  

1নধক ানন উবত্তারন ,2ননয়নন্ত্রি ফানননজেক কাম িক্রভ ,3অফজিনা সপরা, 4ম িটন ম্পনকিি কাম িক্রভ, 5

 নযকনল্পি উন্নয়ন, 88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

30 অনায ফানড়বি নক ধযবণয ায়িানা ব্যফায কবয র্াবকন? 

1স্বাস্থেম্মি (য়াটায ীর), 2 নযং স্ল্োফ, 3কাঁিা ায়িানা ,4 উনু্ক্ত স্থাবন ,88 ন্যান্য, উবলি করুনঃ  

 

 

31 ায়িানায ফজিে নকবাবফ ব্যফস্থানা  / াযণ  কবযন? 

1সর্টক ট্যাংক ,2জনভবি সপনর ,3 াগবয সপনর  ,4নতুন গিি খুনড়  ,88ন্যান্য, উবলি করুনঃ  

 

 

32 অনায ফানড়বি নফদুেৎ ংবমাগ অবে? 

১= োঁ , ২= না 

 

33 ৩২নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর  ,নফদুেবিয উৎ নক ?  

1সৌয নক্ত ,2নডবজর সজনাবযটয ,3ব্যাটানয িাজি ,88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

34 অনায ফানড়বি নক নক ধযবণয অফজিনা ফা ফজিে শিযী য় ?(একাধিক উত্তর হতে পাতর)  
1যান্না বযয ফজিে ,2 যাায়ননক ফজিে ,3 ায়িানায ফজিে ,4 িনীর ফজিে ,5 প্লানিক ফজিে ,88

 ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

35 ফজিে ব্যফস্থানা  / ননষ্কান নকবাবফ কবযন ? 

1ব্যফস্থানা সনআ ,2 উনু্ক্ত স্থাবন সপনর ,3 শজফ ায শিনয কনয ,4পুনব্যিাফায(নযাআনলং) কনয , 

88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

দ্বীলরজীব্বব্সচত্র্যম্পসকৃর্র্র্য 
36 ফিিভাবন দ্বীব নক নক ানি সদিা মায় ?  

 

 

37 াম্প্রনিক ভবয় (গি ৫ ফেবয ) সকান সকান ানি নফলুপ্ত বয় সগবে নকংফা অয সদিা মায় না  ?  
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38 দ্বীব ফিিভাবন নক নক গাে সদিা মায় ?  

 

 

 

39 াম্প্রনিক ভবয় (গি ৫ ফেবয ) সকান সকান গাে নফলুপ্ত বয় সগবে নকংফা অয সদিা মায় না?  

 

 

 

40 সজবরযা নক নক ভাে ধবয র্াবকন ?  

 

 

41 মুি শকি সর্বক নক নক ধযবণয ম্পদ (জীনফি ফা মৃি)  ংগ্র কযা য় ?(একাধিক উত্তর হতে 

পাতর)  
1প্রফার (সকাযার) , 2ামুক নেনুক ,3 বটাা ,4মৃি শফার ,5 কাঁকড়া নিংনড় আিোনদ ,6 ার্য 

ভার্ট, 88 ন্যান্য  ,উবলি করুন  

 

 

জীব্বব্সচত্র্য এব্ং র্োনুলর স্তলে  
42 অনন নক ভবন কবযন  ,দ্বীবয ফিিভান ম িটন ম্পনকিি কাম িক্রভ াননয গুনগি ভাবনয জন্য একর্ট 

হুভনক ?  

1 োঁ, 2না ,3 অনভ জানন না  

 

 

43 ৪২নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর ,হুভনকয ধযণ নকংফা কাযন নক? (একাধিক উত্তর হতে পাতর)  

1জরায় ধ্বং, ,2 ফজিে সপরা ,3প্লানিক সপরা  ,4প্রোসনকূলরফাস্থান ধ্বং  ,5 ফনভূনভ ধ্বং  ,

88ন্যান্য  ,উবলি করুন  

 

 

44 গি দুআ ফেবয দ্বীব নক নক ধযবণয গাে সযাণ কযা সয়বে ? 

 

 

 

45 গি দুআ ফেবয Øx‡ci evB‡ii (পরতেশী বা এধিতেন) সকাবনা গাে সযান কযা বয়বেনক? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

46 ৪৫নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,গােগুবরা নক নক ?   

 

 

47 অনন দ্বীবয প্রাকৃনিক ম্পবদয উয নকবাবফ ননব িযীর? 

1জ্বারানন ংগ্র কনয, 2িাদ্য ংগ্র কনয ,3ব্যফা (ন্য নফনক্র) ,4ব্যফা (ম িটন) , 5ভাে অযন, 

6 ভাে প্রনক্রয়াজিকযণ ,7প্রাকৃনিক নজননয নফনক্র কনয , 88 ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

48 অনন ফন সর্বক নকছু ংগ্র কবযন নক?  

1োঁ ,2না 

 

49 ফন সর্বক ম্পদ অযন  নক ংগ্র কবযন? সকন ংগ্র কবযন? 

  

  

  

  

50 সজবরযা নক নক ধযবণয ভাে নকংফা ামুনিক প্রানণ সপবর সদয় ফা ব্যফায কবয?  

e¨envi‡hvM¨ gvQ ev cÖvwY ‡d‡j †`qv gvQ ev cÖvwY 

  

51 ৫০নং প্রশ্ন ম্পনকিিঃ সপবর সদয়া ভাে নকংফা ামুনিক প্রাননয কাযবন নক ধযবণয নযবফ দূলণ য়? 

(একাধিক উত্তর হতে পাতর) 
1ানন দূলণ, 2দূগ িন্ধ ,3দূলণ য় না (ংগ্র কবয ফাজাবয নফনক্র কবয সদআ) ,4ফরবি ানযনা  ,88ন্যান্য, উবলি 

করুন  
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52 কে প্রজনন সকন্দ্র ননবয় অনন নকছু জাবনন নক?  

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

53 মনদ সজবন র্াবকন –এিন এআ দ্বীব কিগুবরা প্রজনন সকন্দ্র অবে?  

 

 

54 ভানুবলয কাযবন কে প্রজনন সকবন্দ্রয উয নক সকাবনা প্রবাফ বড়?  

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না 

 

55 ৫৪নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়, নক ধযবণয প্রবাফ বড় ফবর অনন ভবন কবযন? (একাধিক উত্তর 

হতে পাতর) 
1কেবয নডভ ংগ্র এফং নফনক্র, 2ভাবেয জাবর কে ভাযা মায় ,3ম িটবকয কাযবন কেবয অফাস্থর 

ক্ষনিগ্রস্থ য় , 4জরফায়ু নযফিিবনয প্রবাফ, 5 কুকুবযয উিফ , 6 যাবয নধক অবরায উনস্থনি , 88ন্যান্য, 

উবলি করুন  

 

 

56 কেবয নডভ নক সকার্ায় নফনক্র য়? (একধিক উত্তর হতে পাতর) 
1নফনক্র য়না ,2ফাজাবয ,3সাবটবর  ,4ফানড় ফানড় সপযী কবয  ,5ন্যয (দ্বীবয ফাআবয )া াবনা য়  

 

 

57 ভাে ধযায জন্য সজবরযা নক ধযবণয জার ব্যফায কবয র্াবক?(একধিক উত্তর হতে পাতর) 
1নাআরন / নগর সনট ,2সোট সোট সিা কবয জার সবি ,3বাা জার  ,4িরবদবয টানা জার  ,5রম্বা জার  ,

88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

 

58 ভাে প্রনক্রয়াকযবণয ধযন নক ? 

1মূরি শুকবনা ভাে ,2যাায়ননক ংযক্ষন ,3যপ্তানন  ,4স্থানীয় ফাজাবয নফনক্র  ,88ন্যান্য, উবলি করুন  

 

প্রসর্লব্লগর্ ংকটোন্ন এোকো 
59 প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা ননবয় অনন নকছু জাবনন নক? 

1োঁ ,2না 

 

60 ৫৯নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,এআ ধযবণয এরাকায় নক নক কযা উনিৎ নয়  ফবর অনন ভবন কবযন  

নক কযা উনিৎ নয়? ক্র (×)নিি নদন 

60.1 ফনভূনভয গাে কাটা   

60.2 ফন্যপ্রানন নকায এফং ভাযা   

60.3 সকাযার, ামুু্ ক, নেনুক অযণ এফং নফক্রয়  

60.4 সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক অফাস্থর ধ্বং কবয   

60.5 সমফ কাম িক্রভ প্রাকৃনিক গুণাফরী নষ্ট্ কবয   

60.6 ফকা াবভা এফং পোটনয সর্বক নযবফ দূলণ   

60.7 সমবকাবনা কাজ মা ভাবেয অফাস্থর নষ্ট্ কবয   

61 প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা স ালনা কযায য এআ দ্বীবয াভনগ্রক সকাবনা উন্ননি বয়বে  নক? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

 

62 মনদ ৬১নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ য়, নক ধযবণয উন্ননি বয়বে ? 

1ম িটক ংখ্যা কবভবে ,2ফন সুযনক্ষি বয়বে ,3 কেযা ননযাদ ,4সজবরযা প্রননক্ষি বয়বে, 

5সাবটর কর্তিক্ষ ননয়ভ সভবন িবর  ,6শকি সর্বক নকছু অযণ য়না ,7মর্ামর্ ফজিে ব্যফস্থানা 

,8বফধ স্থানা উবেদ  ,88ন্যান্য  ,উবলি করুনঃ  

 

 

63 

নি ম্প্রনি (গি ২ ফেবয) প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা স ালনা কবয এয কাম িক্রভ নক অফায 

নতুন কবয সনয়া বয়বে?  

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

দ্বীল সরলব্লব্োন্ধব্ যৃটন  
64 নযবফফান্ধফম িটন( ecotourism)ম্ববন্ধ অনন জাবনন নক ? 

1োঁ ,2না  

 

 

 

65 ফিিভাবন নক নক নযবফফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ িালু অবে ? 
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নযবফফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ 
1 = োঁ, 2 = না, 

3= জানননা 

65.1 ম িটবন এরাকায ভানুবলয ংগ্রণ   

65.2 এরাকায ভানুল পুবযাপুনয ম িটন নবল্পয উয ননব িযীর   

65.3 আবকাাট শিনয   

65.4 উনিদ  প্রাননকূবরয াফ িক্ষননক ভননটনযং   

65.5 নকছু নকছু ম িটন কাম িক্রভ ফন্ধ স ালনা   

65.6 ম িটবকয ংখ্যায সযকড ি যািা   

65.7 এরাকায ভানুবলয জন্য প্রনক্ষণ   

65.8 ম িটবকয জন্য প্রনক্ষণ   

65.9 প্রাননবদয উয প্রবাফ কভাবনা   

65.10 সরাকার প্রাননবদয ফাআবযয িাফায না িায়াবনা   

65.11 এনরবয়ন গাে না রাগাবনা   

65.12 ননজস্ব এরাকানবনত্তক জ্ঞোন   

65.13 আবকা াট ব্যফস্থানা নফলয়ক প্রনক্ষণ   

66 এআ দ্বীব সকাবনা টুেয গাআড অবে? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

67 ৬৫নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়, িাযা সকান এরাকায?  

1স্থানীয় ,2এরাকায ফাআবযয ,3াভনয়ক (ীজনার )ফানন্দা , 88ন্যান্য উবলি করুন  

 

 

68 এআ দ্বীব প্লানিবকয সফাির  ,কাগজ ,র্টন  নক কযা য়?(একধিক উত্তর হতে পাতর) 
1ংগ্র কবয সটকনাবপ স্থানান্তয ,2উনু্ক্ত স্থাবন সপরা য় ,3 নযাআনলং কযা য় ,4দরগিবাবফ 

ংগ্র কবয পুনঃব্যফায কযা য়  ,88 ন্যান্য  ,উবলি করুন  

 

 

 

69 এআ দ্বীব ম িটকবদয জন্য নক নক সুনফধা ফা কাম িক্রভ দুআ ফেয অবগ িালু নেরএফং ফিিভাবন িালু কযা বয়বে ফা অবে? 

 

 

সুনফধা মূ  

িীি ফিিভান 

1= োঁ  

2= না  

নক  ,সকন,নকবাবফ?  1= োঁ  

2= না 

নক  ,সকন ,নকবাবফ?  

69.1 সজর্টয ননকবট িথ্য সকন্দ্র      

69.2 প্রননক্ষি টুেয গাআড      

69.3 ম িটকবদয জন্য ম িাপ্ত িথ্য      

69.4 গ্লা ফটভ সফাট      

69.5 নববরজ কনজাযববন গ্রু      

69.6 প্রদ িনী সফাড ি      

69.7 কাব য য়াি টায়ায      

69.8 প্রননক্ষি উদ্ধায কভী      

69.9 নরপবরট নফিযণ      

69.10 আনএ ম্যাবনজম্যান্ট কনভর্ট      

69.11 

শকি নযেন্নিা কাম িক্রভ 

(রকোসর)  

    

69.12 স্কুবরয নশুবদয ংগ্রণ      

69.13 কনভউননর্ট পুনরনং      

69.14 কচ্ছ এক্সক্লুনডং নডবাআ      

শ্রর্সরন োকৃ এব্ং ভসব্যলর্ যৃটন ব্যব্স্থোনো  
70 িীবি (২ ফেয অবগ ) এফং ফিিভাবন ননবম্নাক্ত নক নক সভনযন াকি সুনফধানদ নের এফং 

অবে ? 
িীি ফিিভান 

সভনযন াকি সুনফধানদ 1= োঁ , 2= না 1= োঁ , 2= না 

70.1 নিনিি এরাকা (নডভাবকিন সজান )    

70.2 ীভাফদ্ধ এরাকা (সযনিকবটড এরাকা )    

70.3 সভনযন াকি সন্টায    

70.4 কাটা িাবযয সফড়া    
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70.5 াফনরক টয়বরট    

70.6 গাড িবদয জন্য নফশ্রাভাগায    

70.7 ননয়নভি াননয ভান যীক্ষা (ভানল্টনভটায )    

70.8 সনৌকায ননযাদ সনাঙয    

70.9 নড নবজুেয়ার সন্টায    

70.10 াননয ভান ভননটনযং সিন    

70.11 স্বাস্থে সকন্দ্র   

70.12 ামুনিক প্রানন প্রদ িনী জাদু য    

 

 

71

  

ফিিভাবন এআ দ্বীব সকাবনা নববরজ কনজাযববন গ্রু (নবননজ )নক্রয় অবে নক ? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

 

72 মুি শকি ননয়নভি নযষ্কায কযায জন্য সকাবনা দর ( কভী)  অবে নক ? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

 

73 অনায আবকাাট অবে নক? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

 

74 আবকা াট ননভ িাবনয জন্য সকাবনা প্রনিষ্ঠান সর্বক বমানগিা সবয়বেন নক? 

1োঁ ,2না 

 

75 আবকাাট ননভ িাবনয জন্য সকাবনা প্রনিষ্ঠাবনয াবর্ চুনক্ত স্বাক্ষয কবযবেন নক? 

1োঁ ,2না 

 

76 ৭৫নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,চুনক্তবি নক নক নফলয়  অবে ? 

1নযবফ ফান্ধফ ম িটন ,2বফধ কাম িক্রভ ফন্ধ ,3 সুষ্ঠ ফজিে ব্যফস্থানা ,4প্রনক্ষণ  জনবিিনিা  ,

5চুনক্তয ভয়কার  ,88ন্যান্য  ,উবলি করুন  

 

77 ৭৫নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,চুনক্তয সভয়াদকার কি ? 

1১ -৫ ফেয , 2 ৬ -১০ ফেয  , 3 ১১ -১৫ ফেয , 4১৫ -২০ ফেয  

 

78 গবীয াননবি ভাে নকায নফলয়ক সকাবনা প্রনক্ষণ বয়বে নক ? 

1োঁ ,2না 

 

79 ন্য সকাবনা প্রনক্ষণ বয়বে নক ? 

1োঁ ,2না 

 

80 ফিিভাবন সম ম িটন কাম িক্রভ অবে িা নক সটকআ ? 

1 োঁ, 2না , 3 অনভ জানন না  

 

 

81ফিিভান কাম িক্রভ মনদ সটকআ না বয় র্াবক  ,নক নক দবক্ষ সনয়া সমবি াবয ফবর অনন ভবন কবযন ?  

 সকৌর  /দবক্ষ  1=োঁ , 2  =না  মনদ োঁ য়  ,সকন ?  

81.1 নকছুনদবনয জন্য ম িটক নননলদ্ধ কযা    

81.2 যৃটলকর উরট্যাক্স ফাবনা    

81.3 নদনপ্রনি ম িটক ংখ্যা ননধ িাযন    

81.4 দ্বীবয নকছু নকছু এরাকা ীভাফদ্ধ কযা    

81.5 কব াযিভ পুনরনং    

81.6 জীফবফনিযে বয়াযন্য ফানাবনা    

81.7 ন্যান্য  ,উবলি করুন    

82 এআ দ্বীবয প্রাকৃনিক ম্পদ যক্ষায় অনন নক সকাবনা প্রনক্ষণববয়বেন? 

1 োঁ, 2না 

 

83 মনদ ৮২নং প্রবশ্নয উত্তয োঁ বর  ,নক ননবয় প্রনক্ষন সবয়বেন?(একধিক উত্তর হতে পাতর) 
1ফনভূনভ ংযক্ষন ,2সনৌমাবনয ননযাদ সনাঙয ,3 নযবফ ফান্ধফ ম িটন  ,4আবকা াট শিনয  ,5ফজিে 

ব্যফস্থানা  ,6মুি শকি নযেন্নিা  ,88ন্যান্য  ,উবলি করুন  

 

84 অনন নক অভাবদয াবর্ ন্য সকাবনা নফলবয় অবরািনা কযবি িান ?  

 
জনযব ংগ্রণ কযায জন্য অনাবক ধন্যফাদ। 
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ms‡hvRbx-4 

ম িটক জনয  

 

প্রনিবফগি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ সন্ট ভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন  ,ব্যফস্থানা এফং 

জীফবফনিযে ংযক্ষণ  

স্বাক্ষাি গ্রণকাযীয নাভঃ  

স্বাক্ষাবিয িানযিঃ  

অর্ ি-াভানজকফস্থা 

Q অনাযনাভঃ  

1 অনাযফয়কিফেয?   2 . অনাযনরংগঃ 1 পুরুল 2 ভনরা 

3 অনাযবানক?  

1 োয 

2 যকানযিাকুনয 

3 সফযকানযিাকুনয 

4 ব্যফা 

5 টুেযএবজন্পীাবযটয 

6 নক্ষক 

88 ন্যান্য, উবলিকরুন 

4 অনায নক্ষাগি সমাগ্যিা নক ? 

1 ড়াবরিাজানননা 

2 প্রার্নভক নক্ষা  

3 এ এ ন  

4 এআি এ ন  

5 স্দািক ফা স্দািবকাত্তয  

5 
অনায ভানক অয় এফং ব্যায় কি ? অয়ঃ   

ব্যায়ঃ   

6 
প্রনিবফ ননব িয উন্নয়ন  ,ব্যফস্থানা এফং জীফবফনি যে ংযক্ষন নফলয়ক সকাবনা 

জনযব ংগ্রণ কবযবেন নক ? 

1 োঁ  

2 না  

জীফবফনিযেএফং ভানুবলয স্তবক্ষ 

7 
সন্ট ভার্ট িন দ্বীব অনন কিফায ভ্রভণ কবযবেন? 

1একফায  ,2২-৪ ফায  ,3  ৫ -৬ ফায  ,4৬ ফাবযয সফন  

  

8 
ফিিভান ম িটন কাম িক্রভ দ্বীবয জন্য হুভনক ফবর অনন ভবন কবযন নক ? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না  

  

9 

৮নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,হুভনকয কাযন গুবরা নক নক ?  

1জরায় ধ্বং ,2 উনু্ক্ত স্থাবন ফজিে সপরা ,3প্লানিক ফজিে ,4অফাস্থর 

ধ্বং ,5 ফন ধ্বং  ,6বনক সফন ম িটক  ,88 ন্যান্য  ,উবলি করুনঃ  

  

10 

এআ দ্বীব গৄযবি এব অনন দ্বী সর্বক নকনক প্রাকৃনিক নজনন ংগ্র 

কবযবেন ? 

1 প্রফার (সকাযার ) , 2ামুক নেনুক  ,3কেবয নডভ  ,4ার্য  ,5সকয়া পর  ,

6 নকছু ংগ্র কনযনন  ,88ন্যান্য  ,উবলি করুনঃ  

  

11 
দ্বীব কে প্রজনন সকন্দ্র ননবয় অনন নকছু জাবনন নক  ? 

1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না 

  

প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা 

12 
প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা (Ecological Critical Area)ননবয় 

অনন নকছু জাবনন নক ? 

1 োঁ  

2 না 

13 

১২নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ য়  ,এআফ এরাকায় নক নক কাম িক্রভ নননলদ্ধ ?  

নননলদ্ধ কাম িক্রভ  ক্র নিি নদন 

16 .1  ফনভুনভয গাে কাটা নকংফা ফনভূনভ সর্বক নকছু অযণ কযা    

16 .2  ামুনিক ফা স্থরজ প্রানন নকায কযা    

16 .3  প্রফার  ,ামুক ,নেনুক আিোনদ অযণ কযা    

16 .4  সমবকাবনা কাম িক্রভ মা প্রাকৃনিক অফাস্থর ধ্বং কবয    

16 .5  নযবফবয গুনগি ভান নষ্ট্ কবয এযকভ সকাবনা নকছু কযা   

16 .6  পোটনয সর্বক নযবফ দূলণ য়া    

16 .7  ামুনিক ভাে ফা প্রাননবদয ক্ষনি য় এভন কাজ কযা   
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14 
প্রনিবফগি ংকটান্ন এরাকা স ালনা কযায য গি দুআ ফেবয এআ দ্বীবয াভনগ্রক সকাবনা উন্ননি বয়বে 

ফবর অনন ভবন কবযন নক ?1োঁ ,2না ,3অনভ জানন না 

 

15 

১৪নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ োঁ বয় র্াবক  ,নক ধযবণয উন্ননি বয়বে ?  

1কভ ম িটক অব ,2ফন সুযনক্ষি বয়বে ,3কেযা ননযাদ অফাস্থর াবে ,4 সজবরযা প্রননক্ষি 

বয়বে ,5সাবটর কর্তিক্ষ ননয়ভ সভবন িবর  ,6শকি সর্বক নকছু অযণ য়না  ,7মর্ামর্ ফজিে 

ব্যফস্থানা  ,8বফধ স্থানা উবেদ  ,88ন্যান্য ,উবলি করুন  

 

দ্বীব নযবফফান্ধফ ম িটন  

16 

ফিিভাবন নক নক নযবফফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ অবে ? 

নযবফফান্ধফ ম িটন কাম িক্রভ  1 = োঁ, 2 = না, 3= জানননা 

20.1 আবকাাট    

20.2 জীফবফনিযে ভননটনযং    

20.3 নকছু নকছু ম িটন কাম িক্রভ ফন্ধ স ালনা   

20.4 ম িটবকয ংখ্যায সযকড ি যািা   

20.5 ম িটবকয জন্য প্রনক্ষন   

20.6 প্রাননবদয উয প্রবাফ কভাবনা    

20.7 প্রাননবদয ফাআবযয িাফায না িায়াবনা    

20.8 যবদী (এনরবয়ন )গাে না রাগাবনা    

17 

এআ দ্বীব ম িটন ম্পনকিি নক নক সুনফধা অবে ? 

ম িটন সুনফধা  
1= োঁ  

2= না  

নক  ,সকন ,নকবাবফ ?  

17.1 সজর্টয কাবে িথ্য সকন্দ্র    

17.2 প্রননক্ষি টুেয গাআড    

17.3 ম িটকবদয জন্য ম িাপ্ত িথ্য    

17.4 গ্লা ফটভ সফাট   

17.5 প্রদ িনী সফাড ি    

17.6 কাব য য়াি টায়ায    

17.7 প্রননক্ষি উদ্ধায কভী    

17.8 নরপবরট নফিযণ   

17.9 কনভউননর্ট পুনরনং   

সভনযন াকি এফং বনফষ্যবি ম িটন ব্যফস্থানা  

18 
সভনযন াকি ম্পনকিি নক নক সুনফধা অবে ?   

সভনযন াকি সুনফধানদ   1= োঁ , 2= না  

18.1 নিনিি এরাকা (নডভাবকিন সজান)    

18.2 সভনযন াকি সন্টায   

18.3 কাটা িাবযয সফড়া   

18.4 ননয়নভি াননয ভান যীক্ষা (ভানল্টনভটায )    

18.5 সনৌকায ননযাদ সনাঙয    

18.6 নড নবজুেয়ার সন্টায    

18.7 াননয ভান ভননটনযং সিন    

18.8 স্বাস্থে নপ    

18.9 ামুনিক প্রানন প্রদ িনী জাদু য    

19 দ্বীব ফিিভান কাম িক্রভ নক সটকআ উন্নয়বনয ায়ক ? 

 োঁ  

 না 

 অনভ জানননা  

20 
১৯নং প্রবশ্নয উত্তয মনদ না বয় র্াবক, নক নক কাম িক্রভ সনয়া উনিৎ ফবর অনন ভবন কবযন? 

কাম িক্রভ  1=োঁ , 2  =না  মনদ োঁ য়  ,সকন ?  

20.1 নকছুনদবনয জন্য ম িটক নননলদ্ধ কযা    

20.2 ট্যাক্স ফাবনা    

20.3 নদনপ্রনি ম িটক ংখ্যা ননধ িাযন    

20.4 দ্বীবয নকছু নকছু এরাকা ীভাফদ্ধ কযা    

20.5 কব াযিভ পুনরনং    

20.6 জীফবফনিযে বয়াযন্য ফানাবনা    

20.7 ন্যান্য  ,উবলি করুন    

 

জনযব ংগ্রবণয জন্য অনাবক নফবল ধন্যফাদ 
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ms‡hvRbx-5 

cÖKí Kvh ©̈vjq †_‡K cÖwKDi‡g›U msµvšÍ Z_¨ msMÖ‡ni†PKwjó-3 

ÒcÖwZ‡ekMZ e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g †m›UgvwU©b Øx‡ci Rxe‣ewP‡Î¨i Dbœqb, e¨e¯’vcbv I msiÿYÓ 

kxl©K cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvejx 

 

DËi`vZv m¤úK©xq Z_¨t 

 

1| bvg :_________________________ 2| c`ex : _________________________  

  

cÖwZwU `ic‡Îi Rb¨ c„_Kfv‡e Z_¨ cÖ`vb Kiæb 

 

`icÎ Abyhvqx KvR/i bvgt  

 

c¨v‡KR (jU) bv¤^vit  GKKt  cwigvYt 

 

cÖv°wjZ g~j¨t   Pzw³ Abyhvqx g~j¨t   

 

cÖK…Z g~j¨ cwi‡kva (UvKvq)t    g~j¨ cv_©K¨t 

 

`icÎ Avnev‡bi c×wZ (OTM/LTM BZ¨vw`)t----------------------------------------- 

 

µq msµvšÍ ‡Kvb MvBWjvBb AbymiY Kiv n‡q‡Q?  

 

Pzw³ Aby‡gv`bKvix ms¯’vi bvgt  

 

  1 nu¨v, 2 bv (cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î) 

1| wel‡q AwfÁ Kg©KZ©v/civgk©K mgš̂‡q µq KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q wKbv?  

2| µq KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx Av‡Q wKbv?  

3| cÖK‡íi Pvwn`v gvwdK †¯úwmwd‡Kkb cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q wKbv Ges c~e©vby‡gv`b Av‡Q 

wKbv? 

 

4| †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx cÖv°jb Kiv n‡q‡Q wKbv?  

5| `icÎ cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq/AvšÍR©vwZK/B-‡UÛvi) cwÎKvi bvg Ges Kwc cÖ`vb 

Kiæb 

 

6| `icÎ weµq ïiæi ZvwiL  

7| `icÎ weµ‡qi ‡kl ZvwiL I mgq  

8| wcÖweW wgwUs n‡q‡Q wKbv?  

9| n‡j cÖ‡qvRbxq WKy‡g›U Av‡Q wK?  

10| `icÎ MÖn‡bi ‡kl ZvwiL I mgq  

11| cÖvß ‡gvU `ic‡Îi msL¨v  

12| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq  

13| †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  

14| bb ‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v  

15| `icÎ g~j¨vqb KwgwU MVb (miKvwi Av‡`k)  

16| `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL  

17| Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL  

18| ‡gvU Pzw³ g~j¨  

19| Pzw³ ¯^vÿ‡ii ZvwiL  
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20| Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL  

21| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL  

22| mgq e„w× n‡q _vK‡j, KZw`b e„w× Kiv n‡q‡Q Ges KviY  

23| f¨vwi‡qkb AW©vi n‡qwQj wKbv  

24| Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi ZvwiL  

25| PjwZ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I we‡ji cwigvY  

26| PjwZ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I cwigvY  

27| †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx gvjvgvj mieivn Kiv n‡q‡Q wK bv?  

28| ‡Kvb gvjvgvj/hš¿vw` †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx mieivn Kiv bv n‡q _vK‡j Zv MÖnY 

Kivi KviY/hyw³ Zz‡j aiæb 

 

29| প্রকবল্পয অিায় ংগৃীি নফনবন্ন ণ্য  ,কাম ি  সফা নযিারনা এফং যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য 

প্রবয়াজনীয় জনফর অনুানিক নফলয়ানদ ননবয় ম িাবরািনা /ম িবফক্ষণ bæiK Løj‡D  

 

30| প্রকবল্পয অিায় ংগৃীি  কাম ি  সফা ংনেষ্ট্ ক্রয়চুনক্তবি ননধ িানযি সস্পননপবক ন, 

গুণগি ভান  নযভাণ নুমায়ী প্রবয়াজনীয় নযফীক্ষণ /মািাআবয়য ভাধ্যবভ ংগ্র কযা  

n‡qwQj wKbv 

 

31| Lmov `icÎ Aby‡gv`b, `icÎ AvneŸvb, `icÎ g~j¨vqY, Aby‡gv`b, Pzw³¯̂vÿi BZ¨vw` 

wel‡q †Kvb wej¤̂ n‡q _vK‡j Zv c„_K mshyw³i gva¨‡g we¯ÍvwiZ Z_¨ w`b 

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvixi ¯^vÿi I mxj‡gvni 

ZvwiL: 

‡dvb: 
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ms‡hvRbx-6 

cÖKí cwiPvj‡Ki mvÿvrKvi 

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`  

DËi `vZvi bvg t ---------------------------------------------------- 
 

†gvevBj bv¤^vi------------------- 

  

1. cÖK‡íi cÖ‡qvRb Abyhvqx Rbej wb‡qvM; 

 

2. cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q `vwqZ¡iZ cwiPvjK‡`i µgvbymv‡i Z_¨ w`b 

 

`vwqZ¡cvjb mgq cÖKí cwiPvj‡Ki bvg cwiPvjK e`‡ji KviY 

 

 

  

 

3. cÖKí Aby‡gv`‡b wej¤̂ n‡qwQj wK bv? nu¨v/ bv 

 wej¤^ n‡q _vK‡j KviY wK  

4. h_vmg‡q A_© Qvo n‡”Q wK bv? nu¨v/ bv 

 wej¤^ n‡q _vK‡j KviY wK 

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

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

5. AÎ cÖK‡í cÖ‡qvRbxq A‡_©i ms¯’vb wbwðZ n‡q‡Q wK bv? nu¨v/ bv 

6. Av‡jvP¨ cÖK‡íi Rb¨ evrmwiK Kg©cwiKíbv cÖ¯‘Z Av‡Q wK bv? nu¨v/ bv 

7. evrmwiK Kg©cwiKíbv Abyhvwq AMÖMwZ n‡”Q wK bv ? nu¨v/ bv 

 bv n‡q _vK‡j KviY mn we¯ÍvwiZ ejyb 

8. LvZIqvix ev‡RU Pvwn`v Abyhvwq wbqwgZeivÏ cv‡”Qb wK bv? nu¨v/ bv 

9. Avcbvi cÖKíwU wewfbœ wefvM I gš¿Yvjq KZ©„K wbqwgZ gwbUwis nq wK bv? nu¨v/ bv 

 gwbUwis n‡q _vK‡j cÖwZôvb¸‡jvi bvg ejyb 

10. cÖK‡íi wWRvBb I †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx KvR m¤úbœ n‡”Q wK bv? nu¨v/ bv 

11. cÖ‡qvRb Abyhvqx Rbej wb‡qvM Kiv n‡q‡Q wK bv? nu¨v/ bv 

12. cÖK‡íi Kvh©µg mywbw`©ófv‡e wPwýZ K‡i Kg©cwiKíbv (-------)  

13. cÖK‡íi wewfbœ av‡c DËi‡Yi Rb¨Exit planAv‡Q wK bv? nu¨v/ bv 

 hw` _v‡K Z‡e we Í̄vwiZ Rvbvb 

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

14.  GB cÖK‡í e¨eüZ hš¿vsk I gvjvgvj Gi ¸YMZ gvb †Kgb wQj? (wKQz hš¿vsk mivmwi ch©‡eÿY K‡i †`Lv n‡e) 

15.  GB cÖK‡íi ev Í̄evqb Av‡iv Ab¨ cÖKí nv‡Z †bIqvi †ÿ‡Î mnvqK f‚wgKv ivL‡e wK bv? nu¨v/ bv 

  hw` DËi nu¨v nq Z‡e wKfv‡e? 

16.  wVKv`vi cÖwZôvb cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM K‡i‡Q wK bv? nu¨v/ bv  

 DËi bv n‡j G‡ÿ‡Î Avcbvi ch©‡eÿY Rvbvb 

17.  µgea©gvb Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ G ai‡bi Av‡iv cÖKí nv‡Z †bIqvi cwiKíbv Av‡Q wK?  nu¨v/ bv  

 DËi nu¨v n‡j we Í̄vwiZ ejyb 

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

†m‡KÛvix Z_¨ msMÖn 

18. cÖK‡íi eQi wfwËK evwl©K µq cwiKíbv I evwl©K Kg©cwiKíbv `vwLj Kiæb| 

19. cÖK‡íi AsMwfwËK Avw_©K I ev¯Íe AMÖMwZi Z_¨ `vwLj Kiæb| 

20. m¤úvw`Z Kv‡Ri †Uó †iRvë I cÖwZ‡e`‡bi mvims‡ÿc; 

21. Pyw³cÎ I Avbymw½K ms‡hvRbx; 

22. Kvh©v‡`k I †fwi‡qkb AW©v‡ii Kwc; 

23. e¨vsK †÷U‡g›U Ges e¨q weeiYx cÖwZ‡e`b 
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ms‡hvRbx-7 
FGDcwiPvjbvi Rb¨ †PK wjó 

‡dvKvm MÖæc Av‡jvPbvi ¯’vbt  

1| ‡Rjvt _____________________________2| Dc‡Rjvt ______________________ 

 

3| GjvKvi bvgt ______________________4| MÖvgt ___________________________ 
 

5| ZvwiLt 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvix‡`i bvg †ckv wkÿv ‡gvevBj bs ¯^vÿi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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নফলয় প্রশ্ন 

নযবফ 

ংকটান্ন 

এরাকা  

1. এআ দ্বীব প্রনিবফ ননব িয উন্নয়ন  ,ব্যফস্থানা এফং জীফবফনিয ংযক্ষন নফলয়ক সকাবনা জনয কাম িক্রভ বয়নে 

নক ?  

2. সন্ট ভার্ট িন্প দ্বীবয মূর ভস্যাগুবরা নক নক ফবর অনন ভবন কবযন ? 

3. অনন নক নযবফ ংকটান্ন এরাকা নফলয়ক সকাবনা িথ্য জাবনন ? 

4. নযবফ ংকটান্ন এরাকায় নক নক কযা সমবি াবয অয নক নক কাজ নননলদ্ধ? 

5. সন্ট ভার্ট িন্প দ্বীব নক একআ বাবফ কাম িক্রভ িরবে ? 

6. এআ দ্বীবক ংকটান্ন এরাকা স ালনায য সর্বক এিন ম িন্ত এয উন্নয়বন নক নক কাম িক্রভ গৃীি বয়বে ? 

7. এআফ কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয সক নকবাবফ ম্পৃক্ত কযা বয়বে ? 

8. ম িটকবদযবক নকবাবফ বিিন কযা বয়বে ? 

সভনযন াকি 

সন্টায  

9. এআ দ্বীব নক সকাবনা সভনযন াকি সন্টায অবে? 

10. সিাবন নক নক ধযবণয সুনফধা ফা সফা ায়া মায় ? 

11. দ্বীবয সকান ংব নডভাবকিন সজান এফং সযনিকবটড সজান ফানাবনা বয়বে ? 

12. সভনযন াকি সন্টায সর্বক াভনগ্রক ম িটন কাম িক্রভ নযিারনায সকাবনা ব্যফস্থা অবে নক  ? 

আবকা 

টুেনযজভ 

13. ফিিভাবন দ্বীব নক নক ধযবণয আবকা টুেনযজভ কাম িক্রভ িালু অবে ? 

14. আবকা াট প্রনক্রয়া ননবয় নকছু ফলুন ? 

15. দ্বীবয জীফবফনিয ংযক্ষবণ নফনবন্ন সিকবাল্ডাযবদয (সাবটর ভা নরক  ,স্থানীয় জনগণ এফং টুেনযি )নকবাবফ 

ম্পৃক্ত কযা বে ?  

16. এআ দ্বীব নক সকাবনা আবকাটুেনযজভ সডববরবভন্ট প্লোন অবে  ?র্াকবর সআ প্লোন ননবয় নফস্তানযি ফলুন ?  

17. ম িটক নকংফা স্থানীয়বদয এআ ম্পনকিি সকাবনা সেননং নক সদয়া বয়বে? 

18. এআ দ্বীব িথ্য সকন্দ্র  ,স্বাস্থে সফা  ,টুেয গাআড ,য়াি টায়ায ,প্রননক্ষি উদ্ধায কভী  ন্যান্য নক নক সুনফধা 

অবে ?  

19. এিাবন টুেনযিবদয ংখ্যা এফং কাম িক্রভ নক ভননটনযং য়? 

জীফবফনিয  

20. এিাবন নক নক গাে রাগাবনা য়  ?সরাকার গাে নানক এরীবয়ন গাে রাগাবনা বে?  

21. ানি গননা বয়বে নক? 

22. ভানুলবক জীফ শফনিয ংযক্ষবন নকবাবফ ম্প্রযক্ত কযা বে ? 

23. সজবরযা নক কে  ন্যান্য ামুনিক প্রাননবদয ক্ষনি কযবে  ?কযবর নক ধযবণয ব্যফস্থা সনয়া বে ?  

24. কে প্রজনন সকন্দ্র নক অবে  ?এআ সকবন্দ্রয কাম িক্রভ নক ?  

স্থানীয় 

জনগবণয 

ক্ষভিা 

বৃনদ্ধ  

25. এআ দ্বীব সকাবনা আনএ ম্যাবনজম্যান্ট গ্রু অবে? 

26. সকাবনা নববরজ কনজাযববন গ্রু নক অবে? 

27. এআ দ্বীবয ভানুবলয নফকল্প উাজিবনয নফলবয় সকাবনা প্রনক্ষন অবে নক? 

28. এআ দ্বীব নাযীবদয ক্ষভিা বৃনদ্ধবি নক সকাবনা উবদ্যাগ সনয়া বয়বে ? 

29. টুেনযজবভ স্থানীয়বদয নকবাবফ ম্পৃক্ত কযা বয়বে ? 

শফজ্ঞাননক 

ব্যফস্থা 

30. য দ্বীবয াননয গুনাগূন (ন এআি ,রফণাক্তিা ,টাযনফনডর্ট ,দূলণ )ম িবফক্ষন কযা য় নক?  

31. সকাযাবরয স্বাস্থে ম িাবরািনা কযা য় নকনা ? 

SWOT 
we‡kølY 

32. cÖKí ev¯ÍevqbKvwjb mej w`K mg~n ejyb  

33. cÖK‡íi ỳe©j w`Kmg~n ejyb 

34. cÖK‡íi my‡hvMmg~n ejyb 

35. cÖK‡íi SuywK mg~n ejyb 
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ms‡hvRbx-8 

Kx Bbdi‡g›U‡`i mvÿvrKvi 

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`  ZvwiL:  

DËi `vZvi bvg t -------------------------------------------- †ckv/c`ex t ------------------------------- 

‡gvevBj bv¤^vi------------------- 

নফলয় প্রশ্ন 

নযবফ 

ংকটান্ন 

এরাকা  

1. এআ দ্বীব প্রনিবফ ননব িয উন্নয়ন  ,ব্যফস্থানা এফং জীফবফনিয ংযক্ষন নফলয়ক সকাবনা জনয কাম িক্রভ বয়নে 

নক ?  

2. সন্ট ভার্ট িন্প দ্বীবয মূর ভস্যাগুবরা নক নক ফবর অনন ভবন কবযন ? 

3. অনন নক নযবফ ংকটান্ন এরাকা নফলয়ক সকাবনা িথ্য জাবনন ? 

4. নযবফ ংকটান্ন এরাকায় নক নক কযা সমবি াবয অয নক নক কাজ নননলদ্ধ? 

5. সন্ট ভার্ট িন্প দ্বীব নক একআ বাবফ কাম িক্রভ িরবে ? 

6. এআ দ্বীবক ংকটান্ন এরাকা স ালনায য সর্বক এিন ম িন্ত এয উন্নয়বন নক নক কাম িক্রভ গৃীি বয়বে ? 

7. এআফ কাম িক্রবভ স্থানীয়বদয সক নকবাবফ ম্পৃক্ত কযা বয়বে ? 

8. ম িটকবদযবক নকবাবফ বিিন কযা বয়বে ? 

সভনযন াকি 

সন্টায  

9. এআ দ্বীব নক সকাবনা সভনযন াকি সন্টায অবে? 

10. সিাবন নক নক ধযবণয সুনফধা ফা সফা ায়া মায় ? 

11. দ্বীবয সকান ংব নডভাবকিন সজান এফং সযনিকবটড সজান ফানাবনা বয়বে ? 

12. সভনযন াকি সন্টায সর্বক াভনগ্রক ম িটন কাম িক্রভ নযিারনায সকাবনা ব্যফস্থা অবে নক  ? 

আবকা 

টুেনযজভ 

13. ফিিভাবন দ্বীব নক নক ধযবণয আবকা টুেনযজভ কাম িক্রভ িালু অবে ? 

14. আবকা াট প্রনক্রয়া ননবয় নকছু ফলুন ? 

15. দ্বীবয জীফবফনিয ংযক্ষবণ নফনবন্ন সিকবাল্ডাযবদয (সাবটর ভানরক ,স্থানীয় জনগণ এফং টুেনযি )নকবাবফ 

ম্পৃক্ত কযা বে ?  

16. এআ দ্বীব নক সকাবনা আবকাটুেনযজভ সডববরবভন্ট প্লোন অবে  ?র্াকবর সআ প্লোন ননবয় নফস্তানযি ফলুন ?  

17. ম িটক নকংফা স্থানীয়বদয এআ ম্পনকিি সকাবনা সেননং নক সদয়া বয়বে? 

18. এআ দ্বীব িথ্য সকন্দ্র  ,স্বাস্থে সফা ,টুেয গাআড ,য়াি টায়ায ,প্রননক্ষি উদ্ধায কভী  ন্যান্য নক নক সুনফধা 

অবে ?  

19. এিাবন টুেনযিবদয ংখ্যা এফং কাম িক্রভ নক ভননটনযং য়? 

জীফবফনিয  

20. এিাবন নক নক গাে রাগাবনা য়  ?সরাকার গাে নানক  এরীবয়ন গাে রাগাবনা বে? 

21. ানি গননা বয়বে নক? 

22. ভানুলবক জীফ শফনিয ংযক্ষবন নকবাবফ „ú¤m³ কযা বে ? 

23. সজবরযা নক কে  ন্যান্য ামুনিক প্রাননবদয ক্ষনি কযবে  ?কযবর নক ধযবণয ব্যফস্থা সনয়া বে ?  

24. কে প্রজনন সকন্দ্র নক অবে  ?এআ সকবন্দ্রয কাম িক্রভ নক ?  

স্থানীয় 

জনগবণয 

ক্ষভিা 

বৃনদ্ধ  

25. এআ দ্বীব সকাবনা আনএ ম্যাবনজম্যান্ট গ্রু অবে? 

26. সকাবনা নববরজ কনজাযববন গ্রু নক অবে? 

27. এআ দ্বীবয ভানুবলয নফকল্প উাজিবনয নফলবয় সকাবনা প্রনক্ষন অবে নক? 

28. এআ দ্বীব নাযীবদয ক্ষভিা বৃনদ্ধবি নক সকাবনা উবদ্যাগ সনয়া বয়বে ? 

29. টুেনযজবভ স্থানীয়বদয নকবাবফ ম্পৃক্ত কযা বয়বে ? 

শফজ্ঞাননক 

ব্যফস্থা 

30. য দ্বীবয াননয গুনাগূন (ন এআি ,রফণাক্তিা ,টাযনফনডর্ট ,দূলণ )ম িবফক্ষন কযা য় নক?  

31. সকাযাবরয স্বাস্থে ম িাবরািনা কযা য় নকনা ? 

SWOT 
we‡kølY 

32. cÖKí ev¯ÍevqbKvwjb mej w`K mg~n ejyb  

33. cÖK‡íi ỳe©j w`Kmg~n ejyb 

34. cÖK‡íi my‡hvMmg~n ejyb 

35. cÖK‡íi SuywK mg~n ejyb 
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ms‡hvRbx-9 

Terms of Reference (TOR) for the Consultant Firm 

Of  

“Ecosystem based development, management and conservation of the Saint 

Martin’s Island” 
Monitoring and Evaluation Sector-8 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

Ministry of Planning 
www.imed.gov.bd 

 
“প্রনিবফগি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ সন্টভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিবযয উন্নয়ন, ব্যফস্থানা  ংযক্ষণ” ীল িক িরভান প্রকবল্পয নননফড় 

নযফীক্ষণ ভীক্ষায টাভ ি প সযপাবযন্প (ToR): 

ক) প্রকবল্পয নফফযণীঃ 

১। প্রকবল্পয নাভ : প্রনিবফগি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ সন্টভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিবযয উন্নয়ন  ,

ব্যফস্থানা  ংযক্ষণ। 
২। উবদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নযবফ  ফন ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : নযবফ নধদপ্তয  ,োকা । 
৪। প্রকল্প এরাকা :  উবজরা  /সৌযবা :সন্টভার্ট িন দ্বী(সটকনাপ ;) সজরা  :কক্সফাজায ;নফবাগ :

িট্টগ্রাভ 

 

ি। প্রকবল্পয ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনরি ব্যয় (রক্ষ টাকায়)  মূর ফ িবল ংবানধি 

১ সভাট : ১৫৮৪.৭৮ - 

২ নজনফ : ১৫৮৪.৭৮ - 

৩ শফবদনক মুিা : - - 

৪ অযনএ : - - 

 

গ) ফাস্তফায়নকারঃ 

 অযবম্ভয িানযি ভানপ্তয িানযি 

১ মূর জুরাআ  ,২০১৬  জুন  ,২০২০  

২ ফ িবল ংবানধি - - 

 

 ) প্রকবল্পয উবেশ্যঃ 

  

১. একভায সকাযার দ্বী সন্টভার্ট িবনয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন 

২. জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রবভ স্থানীয় জনগবণয ংগ্রবণয ভাধ্যবভ জনগবণয অর্ ি -াভানজক ফস্থায এফং আবকা-

টুেনযজভ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

৩. সন্টভার্ট িন দ্বীবয সকাযার এফং সলাযা  পনা নফলবয় গবফলণা নযিারনায ভাধ্যবভ উমৄক্ত ংযক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  

৪. সন্টভার্ট িন দ্বীবয জন্য ফজিে ব্যফস্থানা দ্ধনি গবড় সিারা এফং সন্টভার্ট িন দ্বীবয জীফবফনিযে ংযক্ষণ কাম িক্রভ নযবফ 

নধদপ্তবযয ক্ষভিা বৃনদ্ধ এফং ংনেষ্ট্বদয াবর্ প্রাপ্ত নবজ্ঞিায নফননভয়।  

 

ঙ) প্রকবল্পয প্রধান প্রধান কাম িক্রভ: 

১) সভনযণ াবকিয এবক্সনযজ ংযক্ষণ 

২) ভানল্টনভটায 

৩) কা  নননভ িি য়াি টায়ায 

৪) নডভাযবকন সজাননং 

http://www.imed.gov.bd/
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৫) টাট ির সিাযী এফং গ্রাউন্ড 

৬) সপর্ট এোংকায 

 

ি) যাভ িক প্রনিষ্ঠাবনয দানয়ত্বঃ 

১) প্রকবল্পয ম্পূণ ি এরাকা ভীক্ষায অিাভূক্ত নববফ মূল্যায়ন কযবি বফ; 

২) প্রকবল্পয টভূনভ  ,উবেশ্য ,নুবভাদন   ংবাধন,প্রকল্প ব্যয়  ,ফাস্তফায়নকার  র্ িায়ন প্রাংনগক িথ্যম িবফক্ষণ  

ম িাবরািনা; 

৩ )প্রকবল্পয ংগনবনত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগনিয ফাস্তফ  অনর্ িকিথ্য ংগ্র  ,যণী /সরিনিবযয ভাধ্যবভ  উস্থান  নফবেলণ; 

৪) প্রকবল্পয উবেশ্যাফরী জিন ,পরপ্রসু কযায জন্য গ ৃৃীি কাম িাফরী প্রকবল্পয উবেবশ্যয াবর্ াভন্জস্যপূণ ি নকনা িা 

ম িাবরািনা  ভিাভি প্রদান কযা; 

৫) প্রকবল্পয অিায় ংগৃীিনফনবন্ন ণ্য  ,কাম ি  সফা ংগ্রবয( Procurement) সক্ষবয মর্ামর্বাবফ প্রিনরি অআন  

নফনধভারা  ,ননএ ২০০৬ এফং ননঅয ২০০৮ এয ননবদ িনা প্রনিারন কযা বয়বে /বে নক না স নফলবয় ম িবফক্ষণ  

বম িাবরািনা; 

৬) প্রকবল্পয অিায় ংগৃীি ণ্য  ,কাম ি  সফা ংনেষ্ট্ ক্রয়চুনক্তবি ননধ িানযি সস্পননপবক ন, গুণগি ভান    নযভাণ 

নুমায়ী প্রবয়াজনীয় নযফীক্ষণ /মািাআবয়য ভাধ্যবভ ংগ্র কযা বয়বে/বে নক না িা মািাআ কযা; 

৭) প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকিি নফনবন্ন নফলয় সমভন: র্ িায়বন নফরম্ব  ,ণ্য ,কাম ি  সফা ক্রয়/ংগ্রবয সক্ষবয নফরম্ব , প্রকল্প 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকবল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃনদ্ধ নফনবন্ন নদক নফবেলণ  ,ম িবফক্ষণ   বম িাবরািনা; 

৮) প্রকবল্পয অিায় ম্পানদি মূর কাম িক্রভমূবয কাম িকানযিা  উবমানগিা নফবেলণ কযা এফং নফবল পরিা 

(Success Stories, মনদ র্াবক) নফলবয় অবরকাাি কযা ;নফবল বাবফ সন্টভার্ট িবনয জীফবফনিবযেয উন্নয়ন  ,জনগবণয 

অর্ ি-াভানজক ফস্থা ,আবকা-টুেনযজভ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং সকাযার এফং সলাযা  পনা নফলবয় গবফলণা কিটা পর  

স্থায়ী বফ িা প্রনিবফদবন অবরািনা কযা (প্রবয়াজবন নিয)।  

৯) প্রকবল্পয অিায় গৃীি কাম িক্রভ সটকআ কযায রবক্ষে ভিাভি প্রদান; 

১০) প্রকসল্পয ফরনদক  ,দুফ িরনদক ,সুবমাগ  হুভনক ( SWOT) নফবেলণ এফং দুফ িরিা িোবরন্জ 

  সভাকাবফরায় মবর্ামৄক্ত সুানয প্রদান; 

১১) উনলনিি প্রাপ্ত নফনবন্ন ম িবফক্ষবণয নবনত্তবি ানফ িক ম িাবরািনা; 

১২) প্রকল্প ংনেষ্ট্ ন্যান্য প্রানিক নফলয়ানদ ;(i) প্রকল্প এাকা থথকক সংগৃহীত তথ্য, এফজিজিও স্থানীয় পয যাকয় কভ িারা 

অবয়াজন কবয মূল্যায়ন কাবজয নব জিকত একটি মূল্যায়ন প্রজতকবদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভ আনড  )কর্তিক 

নুবভাদন গ্রণ এফং )ii(জািীয় ম িাবয়য একর্ট কভ িারা অবয়াজন কবয মূল্যায়ন কাবজয ম িবফক্ষণ (gnidniF )মূ 

ফনিকযাকভ িারায়প্রাপ্তভিাভিসুানযমূনফবফিনাকবযউযপ্রনিবফদনর্টচুড়ান্তকযা; 

১৩) পরামল যক প্রজতষ্ঠান চুজির তাজরখ থথকক চার মাকসর মকে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কায যক্রম চুড়ান্ত করকব; 

১৪  )যাভ িবকয াবর্ অবরািনাপূফ িক ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভআনড )কর্তিক অবযানি ন্যান্য ংনেষ্ট্  

  দানয়ত্ব ারন। 
 

 

ে) যাভ িক প্রনিষ্ঠান  যাভ িবকয প্রকৃনি  সমাগ্যিাঃ 

ক্রনভক যাভ িক প্রনিষ্ঠান  

যাভ িক প্রনিষ্ঠাবনয 

যাভ িক 

নক্ষাগি সমাগ্যিা নবজ্ঞিা 

১. যাভ িক প্রনিষ্ঠান   গবফলণা এফং প্রকল্প নযফীক্ষণ 

 নননফড় নযফীক্ষণ ংক্রান্ত 

ভীক্ষা নযিারনায় ন্যেনিভ 

০১(এক) ফেবযয 

নবজ্ঞিাম্পন্ন বি বফ। 
২. (ক)টীভ নরডায: স্বীকৃি নফশ্বনফদ্যারয় বি জীফ নফজ্ঞান  /প্রাকৃনিক 

ম্পদ এ স্দািবকাত্তয নডগ্রী। ংনেষ্ট্ নফলবয় নএআিনড 

নডগ্রীধাযীবদয গ্রানধকায সদয়া বফ। 

 

 সভনযণ াবকিয একবনযজ 

ংযক্ষণ, ভানল্টনভটায, কা  

নননভ িি য়াি টায়ায  ,

নডভাযবকন সজাননং ,টাট ির 

সিাযী এফং গ্রাউন্ড,বপর্ট 

এোংকায এফং প্রকল্প ফাস্তফায়ন , 

নযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ম্পবকি 
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স্বে ধাযণা  কভবক্ষ ১০ (দ) 

ফেবযয ফাস্তফ নবজ্ঞিা র্াকা 

অফশ্যক; 

 টীভ নরডায নববফ কাজ কযায 

জন্য কভবক্ষ ০৫ (াঁি) ফেবযয 

নবজ্ঞিা র্াকবি বফ; 

 কনম্পউটাবযয ভাআবক্রাপট 

য়াড ি, এবক্সর, SPSS 

ন্যান্য Statistical 

Software Package 

নযিারনায় দক্ষ বি বফ এফং 

 ননএ ২০০৬ এফং ননঅয 

২০০৮ ম্পবকি ম্যক ধাযণা 

র্াকবি বফ ; 

 প্রনিবফদন প্রণয়ন   উস্থানায় 

নবজ্ঞিা র্াকবি বফ ;এফং 

 ংনেষ্ট্ নফলবয় প্রকানা র্াকবি 

বফ। 

(ি)অর্ ি-

াভানজকনফবলজ্ঞ 

স্বীকৃি নফশ্বনফদ্যারয় বি 

র্ িনীনি/ভাজনফজ্ঞাননফলবয়ন্যেনিভস্দািবকাত্তযনডনগ্র 

 ংনেষ্ট্ কাবজ ৫ (াঁি) ফেবযয 

ফাস্তফ নবজ্ঞিা ম্পন্ন।  

গ) নযবফনফদ স্বীকৃি নফশ্বনফদ্যারয় বি নযবফ 

নফজ্ঞাননফলবয়ন্যেনিভস্দািবকাত্তযনডনগ্র 

 ংনেষ্ট্ কাবজ ৩(নিন) ফেবযয 

ফাস্তফ নবজ্ঞিা ম্পন্ন। 

  )আনন্জননয়ায স্বীকৃি নফশ্বনফদ্যারয় বি ননবর আনন্জননয়ানযং 

নফলবয় কভবক্ষ স্দািক নডগ্রী 

 ংনেষ্ট্ কাবজ ৫ (াঁি) ফেবযয 

ফাস্তফ নবজ্ঞিা ম্পন্ন।  

 

জ) যাভ িক প্রনিষ্ঠান কর্তিক ননবম্নফনণ িি প্রনিবফদনমূ দানির কযবি বফঃ  

ক্রনভক প্রনিবফদবনয নাভ দানিবরয ভয় ংখ্যা 

১। প্রাযনম্ভক প্রনিবফদন (ফাংরায়) চুনক্ত ম্পাদবনয ১৫ নদবনয 

ভবধ্য 

২০ কন সটকননকোর কনভর্টয বায জন্য 

এফং ২০ কন নিয়ানযং কনভর্টয বায জন্য 

(২০+২০) = ৪০ র্ট 

২। ১ভ িড়া প্রনিবফদন (ফাংরায়) চুনক্ত ম্পাদবনয ৭৫ নদবনয 

ভবধ্য 

২০ কন সটকননকোর কনভর্টয বায জন্য 

এফং ২০ কন নিয়ানযং কনভর্টয বায জন্য 

(২০+২০) = ৪০ র্ট 

৩। ২য় িড়া প্রনিবফদন (ফাংরায়) চুনক্ত ম্পাদবনয ৯০ নদবনয 

ভবধ্য 

৭৫ কন 

জািীয় কভ িারায জন্য 

৪। ২য় িড়া প্রনিবফদন (ফাংরায়  

আংবযজী) 

চুনক্ত ম্পাদবনয ১০০ 

নদবনয ভবধ্য 

২০ কন সটকননকোর কনভর্টয বায জন্য 

এফং ২০ কন নিয়ানযং কনভর্টয বায জন্য 

(২০+২০) = ৪০ র্ট 

৫। চূড়ান্ত প্রনিবফদন (ফাংরা  আংবযজীবি) চুনক্ত ম্পাদবনয ১২০ 

নদবনয ভবধ্য 

(৪০+২০) = ৬০ র্ট 

 

ঝ )ক্রয়কারী কর্তযক প্রকদয়ঃ 

 প্রকল্প দজ (জিজপজপ/আরজিজপজপ/জপজসআর); 

 জবজভন্ন থেককহাল্ডাকরর সাকথ থযাগাকযাকগর িন্য সহকযাগীতা প্রদান; ইতযাজদ। 
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ms‡hvRbx-10 

d‡Uv M¨vjvix 

†gwib cv‡K©i mvBb‡evW© g„ZcÖvq †Kqveb 

†Kqv dj  mgy‡ ª̀i cvwb‡Z gqjv-AveR©bv 

wb‡lavÁv m‡Ë¡I Kv‡i›U Rvj e¨envi n‡”Q 
Uz¨wió‡`i kvgyK-wSbyK/cv_i msMÖn Ki‡Z †`Lv hv‡”Q 
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bZzb MvQ †ivcY Kiv n‡q‡Q KuvUv Zv‡ii †eov 

Øx‡ci cv_i I †Kvivj bó n‡”Q 

 

†Kvivj bó n‡”Q 

civgk©K‡`i KII Ki‡Z †`Lv hv‡”Q ¯’vbxq weGb BmjvwgK D”P we`¨vj‡q IqvK©k‡c Dcw ’̄wZ 
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গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

নযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ  মূল্যায়ন নফবাগ 

নযফীক্ষণ  মূল্যায়ন সটয-৮ 

সবয ফাংরা নগয  োকা -১২০৭। 
 

 

জািীয় কভ িারা 

 

নফলয়ঃ “প্রনিবফগি ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ সন্টভার্ট িন দ্বীব জীফ শফনিবযেয উন্নয়ন, ব্যফস্থানা  ংযক্ষণ”  -ীল িক  প্রকবল্পয নননফড় 

নযফীক্ষণ ভীক্ষায নদ্বিীয় িড়া প্রনিবফদবনয য নুনষ্ঠি জািীয় কভ িারায নদ্ধান্তমূ প্রনিবফদবন নন্নবফ। 

 

ক্রনভক জািীয়  কভ িারায নদ্ধান্তমূ প্রনিবফদবন নন্নবফ 

৩.১ প্রনিবফদবনয সুানযব প্রর্বভ নডনন নুমায়ী প্রকবল্পয 

মূল্যায়ন র্াকবি বফ, িাযয প্রকবল্পয নননফড় নযফীক্ষবণয 

ব্যাাবয সুানয র্াকবফ 

ফণ িনাভবি সুানযভারায় ংবমাজন কযা বয়বে 

(ািা 47-50, 53, 56-57) 

৩.২ প্রকবল্পয িনবনত্তক গ্রগনি ফণ িনা কযায সক্ষবয অনর্ িক 

গ্রগনিয াাান ফাস্তফ গ্রগনিয িথ্য ংবমাজন কযবি 

বফ 

প্রনির্ট াযনণবিআ অনর্ িক গ্রগনিয াাান ফাস্তফ 

গ্রগনিয িথ্য ংবমাজন  কযা বয়বে (াযনণ ১.১, 

১.২, ১.৪,  ১.৫  ৩.৪) 

৩.৩ সন্টভার্ট িবনয াবর্ মূর ভূিবন্ডয সমাগাবমাগ ব্যফস্থা সকভন, 

প্রনিনদন কিজন ম িটক  সকান ম িাবয়য ম িটক মায়  

প্রনিবফদবন িা  নন্নবফ কযবি বফ 

ফণ িনাভবি ংবমাজন কযা বয়বে (ািা 32, ৪0-43) 

৩.৪ নদ্বিীয় িড়া প্রনিবফদবনয পৃষ্ঠা 2-3 এয ১.৮ এ রক্ষেভাযা  

কাম িক্রবভ মা অবে স নুমায়ী প্রকবল্পয কাম িক্রভ নযিানরি 

বে নকনা িা প্রনিবফদবন উবলি কযবি বফ 

ফানল িক কভ িনযকল্পনা নুমায়ী গ্রগনি না য়ায 

কাযবণ ননধ িানযি ভবয়য ভবধ্য প্রকবল্পয টাবগ িট পুযণ 

কযা ম্ভফ বফ না। (ািা ৪4-৫2) 

৩.৫ পৃষ্ঠা-4 সি ১৬ সকার্ট টাকায প্রকবল্প ২5 জন জনফর সকন ধযা 

বয়বে? জনফর র্াকবরআ সম ফাস্তফায়ন জ বফ িা নয়। 

াযণী-৬,৭,৮ এ একআ নফলয় ফাযফায উস্থানি বয়বে। 

াযণীগুবরা ংবাধন কযবি বফ 

প্রকল্প নপবয াবর্ অবরািনায় এফং ভীক্ষায 

মূল্যায়বনয নবনত্তবি নফলয়র্ট প্রনিবফদবন উস্থান কযা 

বয়বে 

াযনণ ৬, ৭  ৮ এ উনলনিি িথ্য নবন্ন ভবয়য মা 

াযনণয টাআবটবর ফণ িনা কযা বয়বে 

৩.৬ পৃষ্ঠা-২3 এ উকাযববাগী মাযা িাযা নক মর্ামর্ নকনা িা 

িনিবয় সদিবি বফ। প্রনিবফদবনয এ নফলয়র্ট াধাযণ াবব িয 

ভবিা বয়বে। নফলয়র্ট ংবাধন কবয প্রনিবফদবন নন্নবফ 

কযবি বফ 

ভীক্ষায TOR এ যাভ িক প্রনিষ্ঠাবনয দানয়বত্বয 

ক্রনভক ১ এ ‘ প্রকবল্পয ম্পূণ ি এরাকা ভীক্ষায 

অিাভূক্ত নববফ মূল্যায়ন কযবি বফ ’ ভবভ ি উবলি 

অবে। নমুনায়বনয ভাধ্যবভ ৪০০ নযফায সর্বক ৩০০ 

নযফায প্রধানবক এফং ১০৫ ম িটক  সর্বক প্রশ্নভারায 

ভাধ্যবভ িথ্য ংগ্র কযা বয়বে। িএফ দ্বীবয প্রকৃি 

উকাযববাগীবদয সর্বকআ িথ্য ংগ্র কযা বয়বে। 

৩.৭ প্রনিনদন নীয় ম িাবয়য নিনযক্ত ম িটক সগবর সম ফবজিেয 

সৃনষ্ট্ য় িা সভাকাবফরা কযায জন্য ফজিে ব্যফস্থানা অবে নকনা 

এফং নক ধযবনয ফজিে ব্যফস্থানা র্াকবর নযবফবয বাযাম্য 

ফজায় র্াকবফ এ নফলবয় প্রনিবফদবন সুানয র্াকবি বফ 

সন্ট ভার্ট িন দ্বীব ফিিভাবন সকান প্রকায ফজিে ব্যফস্থানা 

নাআ। িবফ অবরািে প্রকবল্পয ধীবন উন্নি ফজিে 

ব্যফস্থানা ননভ িাণ প্রনক্রয়াধীন অবে। (ািা-35, 57) 

৩.৮ সন্টভার্ট িন দ্বীবয স্থায়ী অনদফান ৭০০০ সরাকবদয নযবয় 

সকার্ায় সনয়া বফ এ নফলবয় প্রনিবফদবন সুানয র্াকবি বফ †m›UgvwU©‡b i‡q‡Q cÖvq 8 nvRvi ’̄vbxq 

Awaevmx| †m›UgvwU©‡bi †K․kjMZ Ae ’̄vb 

we‡ePbv K‡i weij cÖwZ‡ek‡K aŸs‡mi nvZ  

†_‡K iÿv Kivi j‡ÿ¨ miKvi †m›UgvwU©‡bi 

cy‡iv f~wgi gvwjKvbv wb‡Ri wbqš¿‡Y G‡b GwU‡K 
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ক্রনভক জািীয়  কভ িারায নদ্ধান্তমূ প্রনিবফদবন নন্নবফ 

iÿvq Kg©cwiKíbv ev Í̄evqb Ki‡Z cv‡i| †m 

j‡ÿ¨ †m›UgvwU©‡bi ’̄vbxq AwaevmxMY‡K c~Yv©½ 

bvMwiK myweavw` w`‡q DbœZ Rxeb hvcb Ges 

Zuv‡`i mšÍvb Ges fwel¨Z cÖRb¥‡K D”P wkÿvq 

wkwÿZ K‡i †Zvjvi j‡ÿ¨ †`‡ki g~j f~L‡Û 

cybe©vwmZ Kiv cÖ‡qvRb  (cvZv 40-43)|  
৩.৯ ক্রয় ংক্রান্ত নফলবয় ফানল িক ক্রয় নযকল্পনা কযা বয়বে নকনা, 

ক্রয় প্রনক্রয়া ঠিক বাবফ কযা বয়বে নকনা, পুন:নফজ্ঞান কযা 

বয়বে নকনা, Fund Transfer এয নফলয় প্রনিবফদবন 

উবলি কযায াাান Audit নফলবয় প্রনিবফদবন ংবাধনী 

অনবি বফ 

প্রবয়াজনীয় ংবাধন কযা বয়বে (ািা 44-৫2) 

৩.১০ প্রকবল্পয বনফষ্যৎ নযকল্পনা নক বফ প্রনিবফদবনয সুানযব িা 

নন্নবফ কযবি বফ 

প্রকবল্পয Exit plan এয ংব ফনণ িি বয়বে 

(ািা-৫2) 

৩.১১  প্রকবল্পয অনর্ িক  ফাস্তফ গ্রগনি ধীযগনি ম্পন্ন নফধায় নক 

ব্যফস্থা গ্রন কযবর প্রকবল্পয কাম িক্রভ ঠিকবাবফ ফাস্তফানয়ি 

বফ স নফলবয় সুানয প্রনিবফদবন র্াকবি বফ 

ভয়ভি র্ িোড় এফং নননফড় ভননটনযং এয ভাধ্যবভ 

ফানল িক কভ িনযকল্পনা নুমায়ী ফাস্তফায়ন বরআ এফং 

প্রকল্প নযিারকবক পুবযাপুনয ভয় নদবরআ গ্রগনি 

অানুরূ বফ। সাবর্ গনি ফাড়বফ। (ািা 53, 

56) 

৩.১২ প্রকল্প নযিারবকয নপ োকায় য়ায নফলবয় ব্যাখ্যা 

প্রনিবফদবন র্াকবি বফ 

ব্যাখ্যা সদয়া বয়বে (ািা 53, নুঃ ৪.3) 

৩.১৩ প্রনিবফদবনয ম িবফক্ষণ  সুানয এ নদক ননবদ িনামূরক বি 

বফ 

ফণ িনাভবি কযা বয়বে (ািা 56-57) 

৩.১৪ ফাংরাবদব জীফ শফনিবযয expert-সদয category কবয 

প্রশ্নাফরীয ভাধ্যবভ াক্ষাৎকায গ্রণ কযবি বফ 

াক্ষাৎকায ংবমাজন কযা বয়বে (ািাঃ 40-42) 

৩.১৫ প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন ফেয নবনত্তক কভ িনযকল্পনায াবর্ াভঞ্জস্য 

সযবি ফাস্তফানয়ি বে নকনা িা প্রনিবফদবন অয 

নফস্তানযিবাবফ প্রনিবফদবন অনবি বফ 

াযনণ ৩.৪ (ািা 48-49)এফং ংবমাজনী-১ (ািা 

59-61) ফনণ িি বয়বে 

৩.১৬ প্রনিবফদনর্ট ফস্তুননষ্ঠ  ভানম্মি প্রনিবফদন অকাবয প্রণয়ন 

কযবি বফ; এফং 

TOR এ ফনণ িি যাভ িক প্রনিষ্ঠাবনয দানয়ত্ব, প্রকবল্পয 

উবেশ্য এফং প্রধান প্রধান কাম িক্রবভয কিটুকু ফাস্তফায়ন 

বয়বে িায য নবনত্ত কবযআ প্রনিবফদন প্রস্তুি কযা 

বয়বে 

৩.১৭ জািীয় কভ িারায অবরািনা  সুানয নুমায়ী প্রাযনম্ভক 

প্রনিবফদন ংবাধন কবয জরুযী নবনত্তবি স কযবি বফ 

কভ িারায অবরািনায নবনত্তবিআ প্রবয়াজনীয় ংবাধন 

কযা বয়বে। 

  


